
Lacrimosa címû produkciójukban egy pes-
tis sújtotta középkori városka, Arras törté-
netét mesélik el. Nem sikerül oly sajátos és
egyszeri történetmesélésig eljutniuk, mint
két évvel ezelôtti, fôdíjas produkciójukban,
a Krónikákban (ezt a Merlin Színházban
mi is láthattuk), de most is lenyûgözô a
társulat mozgás- és énekkultúrája, átszelle-
mült játéka, mellyel kiszakítanak bennün-
ket a hétköznapokból, és felmutatják a
színház szakrális természetét. 

A valaha volt Arras városából, az ostro-
wai zsinagógából visszatérünk a jelenbe, és
egy Franciaországban élô kortárs román
szerzô, Matei Visniec A kommunizmus tör-
ténete címû drámájával látszólag visszake-
rülünk saját világunkba. Ôrültek közt ját-
szódó meséjében azt üzeni Visniec: „Sztá-
lin él”, és ebben bizonyára igaza van (a fesz-

tiválon egy rosszul sikerült Ványa bácsival vendégeskedô beloruszok tudhatnának például
errôl vallani), ám szerencsére elszoktunk már attól, hogy a színpadról titkos üzeneteket
kellene kódolnunk a nézôtéren. Ennek ellenére imponáló az az odaadó csapatmunka,
amit jó ismerôsünk, a vendégrendezô Czajlik József a kaliszi társulattal felmutat, megerôsít
bennünket abban, hogy a hamarosan újra színre lépô frakkos úr, Robert Czechowski
jó munkát végez ebben az azóta már nekünk is oly kedves vidéki városban, Kaliszban.

Igen, közeledik a frakkal és szponzorokkal, virágözönnel és kaliszi angyalkákkal díszí-
tett záróest, amit méltóképpen felvezet a fesztivál utolsó elôadása, a beregszásziak Három
nôvére. Utolsókból lesznek az elsôk, mondhatjuk elfogult örömmel, de éppen elfogultsá-
gunk mián maradjunk a puszta tényeknél: Vass Magdolna (Irina), Trill Zsolt (Szoljonij)
és Szûcs Nelli (Natasa) színészi díjat kapnak, a produkció pedig – noha a „színészet fesz-
tiváljáról” van szó, ezért általában nem osztanak ilyen díjat – különdíjjal térhet haza. (Az
is a tényekhez tartozik, hogy a 2005 novemberében bemutatott elôadásról, mely nem
azonos az évekkel ezelôtt játszott szabadtéri változattal, nem jelent még meg méltatás a
magyarországi sajtóban.)

Jól tartott külföldi vendégként színészekkel, szponzorokkal, angyalkákkal elégedetten
potyázunk a Bogusïawski Színház elôcsarnokában felállított svédasztalnál. Majd’ két tu-
cat elôadást látva sem tudhattuk meg, mi ma a trendi a lengyel színházban. Azt viszont
megtudtuk, ha addig nem tudtuk volna: trendi nélkül is van élet a színpadon.
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oszkvában 2006 tavaszán bezárt
a Rosszija, a Moszkva és a Minszk

– ezek voltak a Brezsnyev-korszak legna-
gyobb szállodái, egy korszak szimbólumai.
Le is bontják ôket. A város most elképesztô
gyorsasággal épül – az uralkodó új stílus
(neve is mindent elmond) az úgynevezett
kaprealizm, a kapitalista realizmus. Amint
az már egy ideje érzékelhetô, a pénz betört
a színházakba is: Oroszországban ma leg-
kevésbé sem esztétikai jellegû viták foly-
nak, még csak nem is a színház és társa-
dalmi közege közötti összefüggésekkel
izgatják a szakmabelieket, hanem minde-
nekelôtt a hatalmi kérdések kerülnek elô-
térbe. Gazdasági, politikai ügyek vannak
napirenden: épületek sorsa, rekonstruk-
ciók, újak létrehozása, finanszírozás, bér-
beadás, direktori székek ügyei. Az évszázad
legnagyobb orosz kulturális vállalkozásá-
nak a Bolsoj rekonstrukcióját nevezik: fel-
foghatatlan, csillagászati összegek olvas-
hatók róla – egymilliárd dollárba kerül
elvileg a 2008 márciusára lezáruló teljes
felújítás; ilyen számok, úgy hiszem, csak az
olajban gazdag Oroszországban foroghat-
nak. (Egyhetes moszkvai tartózkodásom
alatt annyit hallhattam az olajárakról,
hogy kezdtem azt hinni, egy orosz szín-
igazgató azzal kezdi a napját, hogy meg-
nézi az árfolyamokat…)

Az elmúlt években számos színház épült Moszkvában: Vasziljev híres-hírhedt, építé-
szetileg nagyszerû, a használat szempontjából vitatott épülete a Sztretyenka utcában
(elôzô játszóhelyét éppen az idén áprilisban „vette el” a fôváros vezetése, amikor az épü-
letben jártam, a faxon küldött kilakoltatási végzést osztogatták a nézôknek); megépült
Alekszandr Kaljagin Et Cetera nevû teátruma, amelyet a híres színész a színházi szövet-
ség elnökeként tudott kilobbizni magának, hogy azóta is olcsó szórakoztatásra használja;
létrejött a Mejerhold Központ, amelyet vezetôje, Valerij Fokin éppen most hagyott magára
azért, hogy a pétervári Alekszandrinszkij Színház mûvészeti vezetôje legyen; épültek ki-
sebb mûhelyek, mint a Pjotr Fomenkóé, a kortárs dráma miniatûr, de annál híresebb hely-
színe, a Teatr.doc vagy az éppen pár hónapja megnyitott szerény méretû, de szép kivitelû
és amibiciózus Praktika Színház, amelyet az Arany Maszk fesztivál egy évtizedig regnáló
igazgatója, Eduard Bojakov gründolt. Oleg Tabakov pedig, akinek ugyan van egy pici
színháza (a saját fotóival teleaggatott Tabakerka, azaz dohányszelence), szintén nagy, sa-
ját épületet szeretett volna; most Tabakov második ciklusban vezeti a Mûvész Színházat,
egy idôre talán lemondott tervérôl. 

A tavaly még napirenden lévô színházi reform vitája – amelynek célja az állam részle-
ges kivonulása lett volna az intézmények fenntartásából, valamint a mûvészszínházak és
a piacból élô kereskedelmi színházak szétválasztása – mára kifulladt, a hatalom meg-
ijedt, a reform ellenzôi, legalábbis egy idôre, gyôzedelmeskedtek. Most inkább az a kér-
dés van terítéken, hogy kik lesznek a szinte kivétel nélkül hatvan fölötti, lassanként tá-
vozó színházvezetôk utódai. S a folytatásra nincs garancia. De ez mind nem Oroszor-
szág. Ez csak Moszkva, ahol a pénz és a hatalom koncentrálódik. Vidéken – és Pétervár
ebbôl a szempontból már vidék – a (színházi) élet is, úgy tûnik, kiegyensúlyozottabb és
kiszámíthatóbb. 

A Praktika Színházban bemutatott kortárs orosz dráma, a Dráma a pénzrôl és maga a
Praktika pár hónapos története az orosz színházi viszonyok skizofréniájáról árulko-
dik. A személyes lobbi révén létrehozott, kicsiny, igényes befogadó színház nemcsak pro-
dukciós, de szellemi központ is szeretne lenni, filozófusok, mûvészek rendszeres párbe-
szédének helye, társadalmilag érzékeny színház és a kortárs dráma központja – s így
némiképp a Teatr.doc és a Kazancev Központ vetélytársa (ez utóbbi játszóhely nélküli tár-
sulás). Létrejöttét tiszta, nemes szándék vezérelte, amikor szembehelyezkedett az üzleti és
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korrupt alapokon mûködô, igénytelen orosz színházakkal, ame-
lyek épületükben kaszinókat és éttermeket mûködtetnek. A Prak-
tika új morális minôségeket kíván teremteni. Ám ahhoz, hogy ez
létrejöjjön, ugyanezek közt az átláthatatlan hatalmi pozíciók közt
navigálva kellett összehozni rá az önkormányzati támogatást.
A színház repertoárjában csupa divatos orosz drámaíró neve sora-
kozik: Ivan Viripajev itt játssza az Oxigén és a 2-es számú lét címû
drámáit, itt megy a hirtelen feltûnt moldáv írónô, Nicoleta Esi-
nescu drámája és a legújabb orosz drámaíróhullám fiatal képvi-
selôinek, Jurij Klavgyijevnek, Vjacseszlav Durnyenkovnak és a
grúz Lasa Bugadzénak a mûvei. 

A Dráma a pénzrôl Viktorija Nyikiforova egyszerû szerkezetû,
orosz társadalmi panelekbôl felépített, amolyan kapreál drámája,
amelynek elsô jelenetei valóban lehengerlôen pontos látleletet ad-
nak a mai képmutató luxus-Moszkváról. A darab minden sze-
replôjét egyetlen tulajdonság határozza meg: az, hogy mennyit ke-
res évente. Egy testvérpár áll a dráma központjában, a fiú jelzálo-
got vesz fel a banktól a lakására, a lány arra gyûjt, hogy béranyát
fogadjon, aki gyereket szül neki, mert az úgy olcsóbb. Egyszerû té-
zisdráma ez, amelynek árnyalatlan, ideologikus társadalomkriti-
kai tartalma egy-két mondatban összefoglalható; a személyes sor-
sok semerre sem tartanak, jó szituációk pedig nem akadnak a mû-
ben. Egy jelenetben azonban, amikor a fiú meghívja a bankhitelét

intézô leányt egy drága kínai étterembe vacsorázni, felcsillan va-
lami orosz szentimentalizmus ebben a rideg, a színrevitel szerint
divatosan eltartott, „németes” közegben: miközben a fiú azt szá-
molgatja, hogy mennyibôl lehetne megúszni a vacsorát (úgy sac-
colja, négyezerbôl – ez kb. harminckétezer forint, semmi extra,
teljesen reális moszkvai ár), belsô monológjában ô is és a lány is
arra vágyik, milyen jó lenne egy parkban ülni, sört inni üvegbôl és
csókolózni –  amire itt persze nem kerül, nem kerülhet sor, mert
itt csak a pénz, a pénz, a pénz… számít.

A Praktika igazgatójától megtudom, hogy egy jegy most tíz-ti-
zenöt dollár, de amint kialakult és stabilizálódott a közönség, fel-

mennek húszra, harmincra, sôt tovább. A bevétel fontos, a Prak-
tika szellemi központ lesz, tessék megfizetni. 

Ma az Oleg Tabakov vezette Mûvész Színház is a bevételére és a
nézettségére büszke, miközben mûvészi programja rendkívül ve-
gyes és kiszámíthatatlan. Ami a jegyárakat illeti: egy sztárokkal
színre vitt Ray Cooney-bohózatra ezerötszáz és ötezer rubel kö-
zött (tizenkét–negyvenezer forint) lehet jegyet venni, a Presznya-
kov fivérek kortárs darabjára a kisszínpadon kétszázötven–ötszáz
rubel (két–négyezer Ft) között váltható belépô. 

Gogol Holt lelkek címû regényének Utazások címû adaptációja,
amelyet a fiatal, tehetséges Mindaugas Karbauskis rendezett
(a Mûvész Színház fogadta be), ígéretesen induló produkció: gro-
teszk, játékos színházi nyelv, szimbolikus, elrajzolt figurák és
terek, dekoratív látványvilág jelenik meg a színpadon. Maga az
adaptáció nem forradalmi: keretes szerkezetében egy kisgyerek
elindulásával és megérkezésével nyit-zár – a fôhôs, a gyerekként
kitaszított Csicsikov fájdalmas történetét vázolja fel; a történet
maga azonban Csicsikov és az egyes földesurak mechanikus, dra-
maturgiailag kevéssé változatos találkozásaiból áll. A Csicsikovot
alakító színészóriás, Szergej Bezrukov remek figura, aki finom ba-
lettmozdulatokkal szellemesen idéz meg egy ravasz, léha senkihá-
zit. De a darabot elnehezítik Csicsikov és tárgyalófelei egyre
hosszabb kettôsei, köztük például a Pljuskin szerepét alakító Oleg

Tabakovval, aki hosszú, narcisztikus jelenetben sajátítja ki a szín-
padot – közönsége nagy gyönyörûségére. Gogol trojkája azonban
nem száll fel, a darab kezdetben vázolt szimbolikus olvasata
életrôl-halálról megmarad a deszkákhoz tapadt játéknak.

A Fiúk címû Karamazov-adaptáció, amelyet végzôs színészhallga-
tók játszanak Szergej Zsenovacs rendezô vezényletével (az éppen
tetszhalott Mejerhold Központban), sokkal izgalmasabb próza-
adaptáció és színházi produkció: egyrészt egyetlen szereplô törté-
netét emeli ki a regénybôl, amelyen keresztül „visszakeresi” a Kara-
mazov-problematikát, másrészt intenzív, csak a színészi munka
energiájára és az összjátékra koncentráló, feszült elôadást hoz létre. 
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Utazások (Holt lelkek) (Mûvész Színház)
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Karbauskis másik rendezése azonban
(amelyet már a szûk, kényelmetlen Taba-
kerkában játszanak), A hét akasztott ember
története címû Leonyid Andrejev-kisregény
adaptációja, megrázó és felemelô költôi já-
ték. A kérdés: van-e élet a halál elôtt – hogy
Feldmár Andrást plagizáljam. A (legalább-
is a színdarab szerint) vélt vagy valós ter-
rorcselekmény miatt halálra ítélt emberek
utolsó napjait elbeszélô elôadás mindazt
az ambivalens érzelmi ötvözetet egyesíti
magában, amelyet csak orosz színházban
lehet látni: könnyekig megható, szenti-
mentális, már a giccs határán mozgó, ér-
zelmektôl túlcsorduló szeretethimnusz az
emberrôl és az életrôl, amihez a halál áhí-
tata, nagyszerûsége és a legyûrhetetlen hit
mámora társul – mindez azonban olyan
játékossággal és iróniával, az élet apró,
groteszk, nevetséges mozzanataival ellen-
pontozva jelenik meg, amitôl a metafizika
fizikai dimenziókat nyer. Társadalmi
pamflet helyett filozófiai esszét látunk,
Andrejev sötét, nyomasztó szimbolizmu-
sából boldog halálba menetelés válik. A ha-
lál Karbauskis képei szerint nagy ugrás –
a tengerbe. Ettôl minden szereplô retteg,
s csak úgy tudják végrehajtani, ha min-
denki megfogja valaki másnak a kezét, és
együtt ugranak. De mivel heten vannak,

egyvalaki egyedül marad – az ô drámája azonban nem a kényszerû halálugrásból, hanem
a magányból születik. 

Moszkvában ma kevés olyan színház van, ahol mindig kiszámítható a minôség – ez
jelzi leginkább az elbizonytalanodást, a válságot, a korszakhatárt. A repertoárszínház-
ként, üzemszerûen mûködô TJUZ (Fiatal Nézôk Színháza), ahol rendszerint Kama
Ginkasz és Henrietta Janovszkaja elôadásait látni, a kivételek egyike. A ritkán dolgozó
Janovszkaja, akinek olyan legendás rendezései voltak, mint az Ivanov vagy Osztrovsz-
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A hét akasztott ember története (Tabakerka)

A vágy villamosa 
(Fiatal Nézôk Színháza)



kij Vihara, most A vágy villamosát mutatta be. Janovszkaja nagyszínpadi produkciója nem-
csak azt bizonyítja, hogy a sokat vitatott orosz pszichológiai iskola hagyományának van-
nak követôi (rajta kívül Lev Dogyin vallja magát letéteményesének), de azt is, hogy élet-
képes, eleven színházi nyelvrôl van szó. Színpadán erôs, formátumos színészek valósí-
tanak meg egy egyedülálló és rendhagyó darabértelmezést. A rendezô nem a Stella és a
Blanche DuBois közötti különbségeket hangsúlyozza, hanem a hasonlóságot: életkor-
ban közelíti ôket (ez a legfiatalabb Blanche, akit valaha láttam), gyermekkorukat is
megidézi, közös dalokat, játékokat játszat velük stb. Janovszkaja aláhúzza: ahhoz,
hogy valaki a kétségbeesés szélére sodródjon, nem kell rendhagyónak, nem kell „más-
nak” lennie; két hasonló alkatú és múltú ember sorsa legfeljebb saját ellenálló képessé-
gükön múlik, azon, hogy mennyire könnyen porlik az az anyag, amibôl meg vannak al-
kotva. Egy másik fontos rendezôi-értelmezôi gesztusként nem rombolja szét a Blanche
által megépített látszatvilágot: az utolsó jelenetben úgy távozik a doktor karján, mintha
sétára indulna gavallérjával. Ezzel a hôsnôt nem sodorja tragédiába: számára a világot
meghagyja a maga hazug egységében. 

Van azonban két színház Moszkvában, ahova szinte semmilyen összegért sem lehet
bejutni – az egyik Vasziljevé, ahol egy négyórás operát harminc ember nézhet végig, név
szerinti lista alapján, a másik az Ilja Eppelbaum vezette Árnyékszínház, ahol a publikum
mindössze három fô. Ez utóbbi miniatûr, egy köbméteres térben alkotja meg a Bolsoj
tökéletes mását, amelyben báb nézôk ülnek, és báb színészek játszanak. A Poliphemus
halála címû elôadásban, amelyet kívülrôl, az ablakokon keresztül kukkol az a bizonyos
három nézô, egy nagy orosz hagyomány: a balett ironikus-játékos megidézése folyik –
apró balettezô bábok, majd egy groteszk, szôrös, spicc-cipôbe bújt férfiláb látható
a színpadon. 

A  S Z Ó  H A T A L M A

Vasziljev az elmúlt években egyre közelebb került az opera mûfajához: elôzô produk-
ciója, a Jevgenyij Anyegin utazásai a próza és az opera nyelvét és színpadi hagyományait
ötvözte. Új elôadása (amelyet régi épületében, a Povarszakaja utcában játszanak) a
Kôvendég, avagy Don Juan halott címet viseli, és Dargomizsszkij Puskin Kôvendégére írt
operájából készült. Dargomizsszkij 1872-ben bemutatott (befejezetlen, Rimszkij-Kor-
szakov által hangszerelt) kamaraoperájára Vasziljev nem véletlenül talált rá. Két olyan
mozzanat találkozik ebben a mûben, amely számára pályája során egyaránt meghatá-
rozó volt: az egyik Puskin életmûve, a másik a színpadi szó sajátossága. Dargomizssz-
kij operájának különös – de legalábbis abban a korszakban kevéssé tipikus – tulajdon-
sága, hogy lemond a tisztán zenei formákról, és szó szerint, a Puskin mûve iránti áhí-
tatos alázattal zenésíti meg a drámát úgy, hogy a szereplôk érzelmi hullámzásait a nyelv
tökéletesen megôrzi. Az opera túlnyomó része megzenésített recitativo: nincsenek
benne áriák, legfeljebb a recitativo olykor átmegy arioso típusú (az ária és a recitativo
közti) éneklésbe. Vasziljevet ebben a mûben elsôsorban az énekbeszéd ragadhatta
meg: ebben az énekstílusban – amelyet ô a színpadon úgy egészít ki prózával, hogy a
nézônek szinte fel sem tûnik a beszéd és énekbeszéd közti különbség, oly szerves egy-
ségbe forr –, úgy tûnik, megtalálja azt, amivel eddig prózában kísérletezett. A színpadi
szó energiájával kapcsolatos, az elmúlt években végzett (gyakran zsákutcákba vezetô,
olykor öncélú) kísérletei és kutatásai most értek be. Ebben az elôadásban nem énekel-
nek „szépen”, a bel canto szabályai szerint, de talán ezt a mûvet nem is lehet másként
megeleveníteni. Azonban minden kimondott szónak, gondolatnak átütô érzelmi-intel-
lektuális ereje van. A vasziljevi szóenergia: a színész szellemi-fizikai koncentrálása a ki-
mondott (énekelt) szóra, amelyet a (zene)dráma érzelmi hullámzásai, fordulatai tör-
nek meg. Egyedülálló filozófia és technika. A kettô egyszerre. Nemcsak arról van szó,
hogy minden frázis tökéletesen érthetô, és hogy Vasziljev prózai és énekes színészei tö-
kéletes légzéstechnikával hoznak létre egy hangot, hogy színészi jelenlétük – amely a
hófehér vasziljevi térben, dekoratív jelmezeikben csak még hangsúlyosabb – hibátlan,
hogy mozgáskultúrájuk táncosokat is meghazudtoló, hanem hogy mindez együtt egy
olyan magas izzású teátrális ötvözetet eredményez, amelyben opera, prózai színház,
tánc és nem utolsósorban balett egy nyelven beszél. A szépség és az energia, a játékos-
ság és az emberi dráma tobzódása ez az este. 

A fehér szentélyben mindössze harminc ember fér el a kényelmetlen templomi pado-
kon. Négyórás produkció, két részben. Egy sosem hallott opera pusztán zongorakísé-
rettel, semmi díszlet. A színészek énekelnek vagy beszélnek, a végén hosszú balettbe-
tét. A gyors, hektikus és pénzszagú Moszkva szívében egy ilyen elôadás: tökéletesen ir-
racionális. 

izenhét nap, tizenegy elôadás (mind-
egyik többször, napokig); fiatal tehet-

ségek találkozója, ennek keretében szintén ti-
zenegy elôadás, koncert vagy kiállítás; darab-
börze, ahol nemcsak darabokat, hanem szer-
zôket is lehetett találni; tematikus szakmai
beszélgetések és végtelenített esti mulatságok,
koncertek, diszkók – nagyjából ez volt az idei
berlini színházi találkozó, a Theatertreffen.

Amelyre héttagú zsûri válogat, kritikusok
és színháziak együtt; az utolsó nagy vita ke-
retében hatvanöt elôadás közül választot-
ták ki azt a bizonyos végsô tizenegyet.

A kimaradtak között volt például a Mi-
chael Thalheimer rendezte Faust második
része (errôl külön írást közlünk egy késôb-
bi számban), Mayenburg új darabja, a Tu-
rista Luk Perceval rendezésében, Frank
Castorf monumentális Bûn és bûnhôdése
(errôl a Wiener Festwochen keretében már
írtunk), egy Marthaler-produkció (egy má-
sik viszont, egyeztetési okok miatt, csak
ôsszel lesz látható) – szóval a zsûri nem a
nevekre szavazott. Illetve részben mégis:
két rendezéssel is szerepelt Jürgen Gosch,
eggyel-eggyel Thomas Ostermeier, Dimitr
Gotscheff és Karin Henkel, illetve a Rimini
Protokoll.

A fesztivál „háttéripara” kiterjedt és
profi. Vaskos mûsorfüzet, minden elô-

55 00 ■ 2 0 0 6 .  J Ú L I U S X X X I X .  é v f o l y a m  7 .  s z á m

Ivanov 
(Volksbühne, Berlin) 
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