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Lehetnék bárakárhol, mármint a világ gazdagabbik fe-
lében. Ahogy esténként baktatok a harsogóan színes
fényreklámok között, ahogy elsuhannak mellettem az
ilyen-olyan kocsik, hömpölyög a tömeg, könnyeden és
elegánsan öltözött férfiak és nôk serege ebben a korai
tavaszban, kellemes kávézók, vonzó éttermek és gaz-
dag üzletek sora jobbra is, balra is, Mc Donalds’ és Piz za
Hut feliratok körös-körül, szerencsére a cirill betûk el-
igazítanak: lehetnék Londonban, New Yorkban, ne -
talán tán Budapesten, de nem, most Moszkvában va-

gyok, ebben az új világvárosban, mely várost az elmúlt
évtizedben telenyomhatták pénzzel, nekem, errefelé
ritka idegennek ez az elmúlt évtized a viszonyítási
alap, mert nem tudom felejteni, akkoriban jártam itt
legutóbb és legelôször, egy lassan a múltba veszô
Szentivánéji álom naiv tartozékaként, és Udvarossal,
Mucsival, Schererrel, másokkal egy frissen létrehozott
budapesti színházról ábrándoztunk a Mûvész Színház
teraszán, miközben mélán kavargattuk a neszkávét,
minthogy egy itt meg nem nevezendô kávéscég akkor

zôi színház” a maga hermetikus, kizárólag önmagára
vonatkoztatott és elutasító üzeneteivel nem képes rá,
hogy ideológiákat tárjon fel, bíráljon és tegyen átlátha-
tóvá; esztétikai tekintetben csak irracionalizmust és
ideológiát fejez ki, és ezzel a propagandisztikus elkö-
telezettség státusába hanyatlik vissza. Ezen belül esz-
tétikailag merôben közömbös, mibôl fakad a mûvé-
szetnek ez a funkcionális megalázása: hogy vajon kétes
értékû politikai hatalmaknak avagy egyes sze mélyek
éppily kétes értékû önmegvalósítási és önábrázolási
szándékainak akar-e megfelelni. 

A mûvészet és a kultúra tárgyában érvényesülô tár-
sadalmi konszenzus mindeközben éppúgy fogyatko-
zóban van, mint a pontosan meghatározható és azo-
nosítható mûvelt polgári (bildungsbürgerliche) operakö-
zönség. A mai publikum többé-kevésbé diszperz
csoport, része egy olyan „élménytársadalomnak” vagy
„eseménykultúrának”, amely immár semmilyen álta-
lános érvényû recepciós és befogadói kánont nem
mondhat magáénak. Más szóval: a szemantikus hitel,
az elôadás értelmének megelôlegezése, amelyet a ré-
gebbi közönség még sokkal nagyobb mértékben ho-
zott magával a színházba, legalább olyan mértékben
zsugorodott össze, mint általában a kulturális javak be-
cse. Ugyanakkor és látszólag paradox módon – illetve
talán éppen ebbôl az okból – megnôtt és minden ed-
diginél érezhetôbbé vált az általános igény a parancso-
ló erejû újjáértelmezésre. Ennélfogva valósággal vég-
zetesnek tekinthetô, ha az opera elutasítja a közönség
mondanivalóra és újjáértelmezésre irányuló várakozá-
sait, és távol tartja magát vagy éppen menekül a dis-
kurzustól. Akárhogy is van: a mai közönség észlelési

mechanizmusai és képességei, kulturális tapasztalata
és felkészültsége többé nem teszi lehetôvé, hogy ma-
gától értetôdônek tételezzük részérôl a tartalmak alap-
vetô és elôzetes megértését. Annál inkább az elôadás
dolga, hogy hidat verjen a történelmi mû és befogadó-
inak aktuális megértési horizontja között. Ennek so-
rán a rendezésnek újra el kellene határoznia, hogy ne
az uralkodást, hanem a szolgálatot tekintse magától ér-
tetôdônek. A rendezés létjogosultsága az elôadásból
ered, nem pedig megfordítva.

Az elôadás sugallatos érvényû, értelmet teremtô üze-
neteinek és az operával szemben támasztott esztétikai
követelményeknek arrogáns megtagadása úgyszólván
önerôbôl segíti elô a mûfaj hanyatlását: a vonakodók
azt az ágat fûrészelik, amelyen ülnek. Jogosnak tûnik
tehát az aggodalom, miszerint a legitimáció kérdése
mind hangosabban vetôdik majd fel, az állami támo-
gatás jogosultságát egyre élesebben fogják vitatni, és
így végül szétfoszlik „az opera nevû lehetetlen mûal-
kotásnak” (Oscar Bie) akár csak társadalmi értéke kö-
rüli konszenzus is; követôi elfogynak, és legvégül lét-
alapja is kicsúszik alóla. Túl egyszerû volna, ha az ope-
rát már csak azért is örök életûnek feltételeznénk,
mivel éppoly régóta nyilvánítják halottnak, mint ami-
lyen régóta létezik. Semmi kétség: akinek halálhírét
költik, tovább él – de ô sem él örökké.

Részlet a Schwerpunkt / focusing on Regietheater – Wagner spect -
rum (Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg,
2005) címû gyûjteményben megjelent tanulmányból.
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is, most is nyájas reklámmosolyok és ingyencsokolá-
dék körítésében támogatta az aktuális színházi feszti-
vált, az akkor a Csehovról elnevezett volt, ez itt most
az Arany Maszk, utóbbit, amin magam is meghívott-
ként részt veszek, a járatlanabbakat megsegítve túlsá-
gosan is nyers fordításban az oroszországi POSZT-
nak is nevezhetnénk, s amin két elôadást is láthatok
majd a legendás Mûvész stúdiótermében, éppen ott,
ahol annak idején azt a bizonyos Szentivánéjit…, de
arról többet egy szót sem, ahogy a most látott pro-
dukciókkal is várok még, hogy pontosabban eligazod-
junk, s ezáltal a látottakat is könnyebben elhelyezzük,
hol is járt hát eme színházi útikalauz szerzôje 2007
márciusában… 

Na igen, azért ha e globalizálódó fogyasztói tenger-
ben figyelmesebben körülnézek, mégiscsak észreve-
hetem a helyi csemegéket: az aluljárók sokszínû masz-
szájában a szipuzó muzsikot, az Arbaton az Aljonka
csokoládékat és a kommunizmus történetét rejtô leg -
újabb matrjoskák sorát, kik közt a pillanatnyilag leg-
nagyobb, Putyin nevezetû idô- és nagyságrendben ma-
gába gyûjti a kisebbeket Gorbacsovon és Hruscsovon
át egészen a legkisebb, Lenin nevezetûig, s végignéz-
hetem a napos vasárnap délelôttöt színesítô vörös
zász lós tüntetést, melyen a tovarisokat fennhangon
forradalomra szólító szónok hangját legyûri a mellette
hatalmas kivetítôn üzemelô kólás és egyéb hirdetések
harsogása, merthogy az utcákat lezárták az elvtársak-
nak, de hát „the show must go on”.

Orosz csomag

Ülök ebben az elegáns internetkávézóban, ülhetnék
bárakárhol a nagyvilágban, ahová most íméljeimet kül-
dözgetem, ragadok a képernyôre, de hangos kinti csö-
römpölés riaszt, utcaszínház vagy micsoda, na igen, a
kirakaton túli sétálóutcán jelmezes zenebona, jelme-
zesek csörömpölnek, valójában valami bankot hirdet-
nek ezek a festett arcú bohócok, de hiszen éppen elô -
lük menekültem ide, ebbe a csendes presszóba.
Elôlük, de legalábbis megtévesztôen hasonló mázolt
képû szomorú színházi szendvicsemberek elôl, kik
egy-egy sátorban ültek, és osztogatták színházuk szó-
róanyagait, mûsorfüzeteit, miközben hátuk mögött
laptopokon folyamatosan mentek az ismeretlen elô -
adá sok jól-rosszul összevágott klipjei… Színházi vásár-
ba vittek vendéglátóim, jól tették, vásárló vagyok ma-
gam is, álszent képpel nem játszhatom el az elit kul-
túrával takarózó finnyás idegent, globális vásárban
vagyok, legyek bárakárhol, Moszkvában, Budapesten
vagy New Yorkban. Fo gyasz tóként csámborgok hotdo-
gosbódétól internetkávézóig, bankautomatától szín -
házi büféig, az egyik árus kommunizmust árul, a má-
sik kólát, az egyik bankot hirdet, a másik színházat. És
ha kibújok a gôgös elit értelmiségi jégpáncéljából, csak
hálás lehetek a fesztivál szervezôinek, hogy az Arany
Maszkon belül, nekünk, külföldi fogyasztóknak össze-
állítottak egy formás és gazdag pakkot, az „orosz cso-
magot”, ahogyan nevezik a vezetô moszkvai kritikus,
Roman Dolzsanszkij válogatását, hogy könnyen-gyor-
san minél többet kóstolhassunk az orosz színházból.

Ezt a kínálatot egészíti ki azon társulatok sora, ame-
lyek valamilyen okból nem kerültek a csomagba, ôket
(és bennünket) szolgálja az a színházi vásár, ahonnan
az imént elslisszoltam. Álltam a bejáratnál gyanútla-
nul, nyakamban lógott a cédula, „B. L. Budapest”, s
már rohantak is rám árujukkal a festett arcú bohócok,
kiknek társulata ilyen-olyan okokból nem került a cso-
magba, sôt a fesztiválra sem. Há tizsákom azóta teli
DVD-kkel, vajon meg fogom-e ôket nézni?, teszem fel
a költôi kérdést, miközben most meg a kávézóból szi-
várgok el falmentén, hogy megkíméljem magam az
imént említett, bankos szendvicsbohócok szórólapjai-
tól. Teli zsákkal igyekszem valamelyik moszkvai szín-
ház felé, vagy éppenséggel egy pincébôl-padlásból ki-
alakított játszóhelyre, az „orosz csomag” ebbôl a szem-
pontból kiváló válogatás, nézhetünk központi
sztá rokat és város széli alternatívokat, és még azt is hi-
hetjük, viszonylag átfogó képet kapunk a mai orosz kí-
nálatból. Hihetjük ezt, de tudhatjuk, a leggondosabb
válogatás is csökevényes, ha egy ekkora ország színi
kultúrájának pillanatnyi állapotát próbálja tükrözni,
fôleg ha a szemlélôdô vásárlónak, e sorok írójának tíz
elôadás fér az életébe. Az Arany Maszk csomagjának,
melybe végül is 19 produkciót gyömöszöltek be, még-
is van két furcsasága: a vidéki elôadások, illetve a ha-
gyományosan drámai mûfajok hiánya. A 19 kiválasz-
tott mû közül 2 (azaz kettô!) produkció képviselte a „vi-
déket”, már hogyha Szentpétervár, ahová valósi a két
„kakukktojás”, bárkinek is vidéket jelent. Nem véletlen
hát, hogy a „cédulás embert” már a bejáratnál megro-
hamozták a valódi vidékiek, omszkiak és jekatyerin-
burgiak, vlagyivosztokiak és a csoda tudja, hová valósiak.
Egy pillanatra átélhettem, mit érzett Versinyin alezre-
des, amikor belépett a Prozorov lányok házába, buda-
pestiként voltam „moszkvai!”, még jó, hogy az ütegpa-
rancsnokkal ellentétben idejében elhagytam a helyszínt.
A kérdésre, miért van ez így, mármint hogy az orosz
színház gyakorlatilag egyet jelent Moszkvával, és hogy
netalántán nem igazságtalan-e a válogatás, a szervezôk
megnyugtatnak, s a Moszkvában (nemcsak a színhá-
zakban, de azokon kívül is) látottak igazolni látszanak
szavaikat: minden és mindenki, aki-ami fontos, ma
Moszkvában található. Na és azok a bizonyos, az imént
úgy neveztem: „drámai mûfajok”, magyarul színdara-
bok. Idemásolom a fenti mondatot, noha nincs ösz-
szefüggés: a 19 kiválasztott mû közül 2 (azaz kettô!)
produkció képviselt ilyet, a Figaro és A vágy villamosa.
A programot látva az a személy, esetünkben én, aki ál-
talában kedveli, amikor bárakármilyen rendezôi-színé-
szi felfogásban többé-kevésbé elhangzik egy színdarab
szövege, egyáltalán ilyen mûvet állítanak valakik szín-
padra, máris porosnak, túlhaladottnak érzi álláspont-
ját, hiábavalónak, múlt századi kövületnek találja ön-
magát, de még ha szaporázza is lépteit, hogy, úgymond,
lépést tartson, csak-csak elcsodálkozik, hogy hát kedves
barátaim, hová tûntek a színpadról a színdarabok?! És
közben maga is tudja, nem(csak) ezen múlik: a háta
borsódzik, amikor Alpha-Sirály címmel lát egy dilet-
táns Csehov-zagyvalékot (Csehov-drámák összeturmi-
xolt szövegei saját kommentárokkal kísérve, elhagya-
tott város széli gyárépületben, a közönség várakoztatá-



O P E R A

V I L Á G S Z Í N H Á Z

602 0 0 7 .  j ú l i u s X L .  é v f o l y a m  7 .

sával, kényelmetlen ülôhelyekkel… minden, ahogy kell
egy trendi produkcióban, igaz, nulla tehetséggel, ám
fogcsikorgató fanatizmussal – szót se többet errôl!), és
libabôrös lesz bôre a gyönyörûségtôl, amikor Árverés
címmel Csehov-drámák saját kommentárokkal kísért,
összeturmixolt szövegeivel találkozik a Drámai Mû vé -
szet Iskolájában, szóval a „fôiskolán” (errôl még szó kell
essék e beszámolóban, de hagyjuk a legjobbat a végére).

És különbözô okokból hiányoznak a híres mesterek.
Lev Dogyin Lear királya és Kama Ginkasz Dosz to jev sz -
kij-adaptációja, a Buta versike pusztán egyeztetési ne-
hézségek miatt maradt ki a csomagból, a fesztiválnak
résztvevôi ôk, míg a Magyarországon is sokunk által

tisztelt orosz guru, Anatolij Vasziljev hiányzása nem a
válogatók figyelmetlenségének köszönhetô, a bûnök
ennél sajnos súlyosabbak: a csinovnyikok középszerû
hadseregével folytatott reménytelen háborúskodás kö-
vetkeztében Vasziljev évek óta nem dolgozik Moszk -
vában (azaz Oroszországban), társulatának tagjai
pedig produkciók próbálása helyett, létezésüket bizo-
nyítandó, a Mesterre váró, öncélú tréningekkel és jó    -
gázással vegetálnak át egyik napból a másikba – mint
ezt Dmitrij Kirov, a Vasziljev színházában (Po var sz -
kaja 20. – bôvebben e házszámról az utolsó fejezet-
ben) saját társulatával dolgozó tervezô-rendezô mesél-
te (a „Vasziljev-ügyrôl”: SZÍNHÁZ 2007/5.).

1. A hét akasztott ember
története (Tabakov Színház)

2. Bulgakov Morfium 
címû mûve Vlagyimir Pankov
„megzenésítésében”

3. A Pankov rendezte Aluljáró

4. Andrej Zsoldak Phaedra-
rendezése (Nemzetek Színháza)

5. Az Árverés címû 
Csehov-játék 

1. 

5.

2.
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Regények színpadon

De miközben az „orosz csomag” tudatos, illetve vé-
letlenszerû hiányairól szól e hosszú bevezetô (vidéki
elôadások, hagyományos színdarabok, mesterek hiá-
nya), szólni kell a válogatás vállalt elfogultságairól is,
melyek minden bizonnyal a pillanatnyilag meghatáro-
zó tendenciákról és az éppen legizgalmasabb színház-
teremtô személyiségekrôl tudósítanak. Két rendezô
(Vlagyimir Pankov és Dmitrij Krimov) három-három
elôadással képviseltette magát, és a végeredményekkel
találkozva (a hiányzókat persze nem ismerve) talán
megkockáztatható: joggal. De Kirill Szerebre n nyi -
kovtól és Karbauskistól is két-két produkciót láthatott
az, akinek sikerült a logisztikai képtelenség, és egy-
szerre tudott több színházban üldögélni. Nézzük elôbb
a figyelmes magyar nézôknek is ismerôs neveket,
Szerebrennyikovot és Pankovot. Elôbbi a híres-hírhedt
Gyurmát rendezte évekkel ezelôtt (láthattuk Buda pes -
ten a Kortárs Drámafesztiválon), utóbbi pedig a Vörös
fonállal mutatkozott be két éve a Bárkán. Szereb ren nyi -
kovval az történt, ami természetes: a bátor és vad sihe-
der sikeres lett – ez persze a mindig szélen állók szá -
mára gyanús –, míves mesterré nôtte ki magát.
Legalábbis ezt látszik bizonyítani Szaltikov-Scsedrin
kötelezô olvasmányából, A Golovljov család címû nagy-
szerû családregénybôl készített remek színpadi adap-
tációja a Mûvész Színházban. Az idegen fesztiválven-
dég nem „viszonyul”, nem ismer kötelezôen tudott
összefüggéseket, kapcsolatrendszereket, kényszerû
kompromisszumokat stb. Egyszerûen néz elôre, és
unalmában békésen bealszik, vagy ámul azon, hogyan
lehet az ódon XIX. századi terebélyes epikát színpadra
állítani. Itt az utóbbi történik: a lassan hömpölygô re-
gény eseményeit többnyire imponáló színházi eszkö-
zökkel fordítja át színházzá a rendezô és a vérprofi szí-
nészcsapat, élén a Júduskát játszó orosz sztárral,
Jevgenyij Mironovval. Egy frappáns példa, ahol az epi-

3. 4.

ka idôbeliségét a színpad szinkronitása váltja fel: az
erôs természetû nagyasszony fiát, az iszákos Szergejt
temetik. A halott mozdulatlanul „áll” hátul, kabátját
méretes öltésekkel varrják össze a siratóasszonyok,
közben jobboldalt a falusiak fehér batyuiból kialakított
temetôben zajlik a szertartás, és a színpad bal oldalán
ezzel egy idôben a család a nagy asztalnál üli a tort…
A katarzis nem szaggatja a lelkeket, de bámulhatjuk a
mesterség alapos ismeretét. Ez nem minden, de nem
is kevés. Hasonló feladatot old meg jelesre Karbauskis,
aki Csehov kortársának kisregényébôl készített egy-
szerû, szép, tiszta adaptációt. Leonyid Andrejev gyö-
nyörû, egyszerre sejtelmes-misztikus szövegét, A hét
akasztott ember történetét, mely tulajdonképpen hét ha-
lálra ítélt gyilkos monológjait jelenti, arra használja a
rendezô, hogy közös halálraítéltségünkkel szembesít-
sen bennünket. Nem a terrorizmus társadalmi-politi-
kai okai érdeklik, noha a százéves történetnek akár
ezen aktualitásait is kereshetné valaki, nem is a sze-
génység vagy a durva és primitív kegyetlenség pszichi-
kai mozgatói foglalkoztatják, magyarul nem a bûn, ha-
nem a mindannyiunkat váró ítélet áll az elôadás kö-
zéppontjában. Ki hogyan menekül, retteg, néz szembe
a halállal, azzal, aminek ténye nem, csak idôpontja is-
meretlen? Milyen furcsa az ember, mondja halk, sze-
líd mosollyal Karbauskis: szûkölve bújik, remegve csú-
szik-mászik a tudott, akár vágyott szabadság elôl.
Hôsei felszabadultan repülnek az ismeretlen végtelen-
be, vállalják azt, ami elôl nincs menekvés. Korántsem
filozófiai értekezés persze a Tabakov Színház produk-
ciója. Egyszerûen tiszteletre méltó, letisztult mester-
munka, olyan, amibôl fehér holló egy-egy darab a „pi-
acon”. Ez az elôadás is a történetmesélés színpadi mó-
dozataival kísérletezik – sikerrel. Egy-egy szereplô hol
monológot mond, hol dialógust folytat, hol egyes szám
harmadik személyben narrálja-kommentálja saját cse-
lekvését; A Golovljov családban pedig a gyakran alkal-
mazott szinkronitás, illetve a jelen idejû eseményeket
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múltba helyezô, archaikus hatást kiváltó diavetítôs vi-
lágítás-vetítés segíti, hogy az epika és a dráma mezs -
gyé jén haladjunk. 

A fesztivál „sztárrendezôje”, Vlagyimir Pankov leg-
frissebb és talán legkiérleltebb rendezésében szintén
majd’ egy évszázadot lép vissza az idôben, amikor ô is
egy kisregényt választ alapanyagul: Bulgakov Morfium
címû mûvét „zenésíti meg”, és ez utóbbi kifejezést ko-
rántsem a pongyola fogalmazás, hanem Pankov közis-
mert alkotói módszere indokolja. Ô maga „soundra-
ma”-ként határozza meg darabjai mûfaját, aki látta a
Vörös fonalat, sejtheti, mire utal az elnevezés: Pankov
mindenekelôtt zeneszerzô és zenész, a produkciók
egyik fôszereplôje pedig mindig a PAN-kvartett nevû
zenekar, melynek tagjai színészként és táncosként is
közremûködnek. Pankov zene, tánc és szöveg ötvöze-
tét próbálja megteremteni úgy, hogy kiindulópont-
ként, alapanyagként egykori vagy friss irodalmi anya-
got használ fel. Bulgakov bizonyul a legmegbízhatóbb
társnak, pontos, egyenes vonalú története biztos kere-
tek közt tartja a gazdag fantáziával, szertelen energiá-
val megáldott rendezôt és játékostársait. A történet az
1910-es években játszódik, de már a nézôket fogadó
elsô kép is jelzi, Pankovot korántsem a korrajz érdek-
li: farmernadrágos, piros dzsekis alak guggol a szín-
pad közepén, kapucnija mélyen arcába húzva teszi ôt
névtelen mai hôssé. A kibontakozó történet szerint or-
vos lenne ô a tízes évek Oroszországában, de öltözéke
(mellesleg az Aluljáróban, Pankov másik rendezésé-
ben is ezt láthatjuk a szereplôkön, sôt a sajtótájékozta-
tón maga a rendezô is ezt a kapucnis dzsekit viseli),
passzív, várakozó pozíciója és kibomló, középponti
problémája, azaz kábítószer-függôsége Moszkva utcá-
in, kapualjaiban, aluljáróiban és persze bárakárhol e
globalizált világban felbukkanó személytelen kortár-
sunkká alakítják Bulgakov orvos kollégáját. Bulgakov
persze nem volt orvos, csak szeretett volna az lenni, de
tanulás helyett az operában múlatta az idôt, talán ezért
is csempészett a történetbe egy operaénekesnôt, akit
reménytelenül szeret választott fôhôse. Bulgakov orvo-
sa sorsa elôl elhagyatott, világvégi körülmények közé,
távoli orosz vidékre menekül, ahol a reménytelen hi-
deg és szegénység egyetlen ellenszere a vodka és az
uborka – de miközben mi Moszkva csillogását élvez-
zük, nem lehetnek illúzióink, ma sincs ez másként.
Ideális alapanyag Pankov számára: elsô, híres elôadá-
sából (Doc.tor), melyet majd szintén megkapunk az
„orosz csomagban”, tudhatjuk: izgatja ôt az orvosok
(és betegek) katasztrofális szociális helyzete; inspirálja
ôt a perifériára szorult értelmiségiek (és nem értelmi-
ségiek) sorsa; zeneszerzôként és színházcsinálóként
megihleti az archaikus és modern szélsôségek talál-
koztatása, s mindezt ebben a mesében beágyazhatja az
opera (és Moszkva) elemelt, valószerûtlen világába.
Ezek tehát a történet és az elôadás alapelemei. Az alap-
helyzet kliséjét („ez lesz az utolsó adag, holnaptól új
életet kezdek” – hajtogatja a fôszereplô, és belövi ma-
gát) többnyire sikerrel oldja fel az elôadás: végtelenül
egyszerû, de gazdag jelentésekben használt színházi
eszközök, a nem e világi Aida képei és áriái, a nagyon
is e világi lepusztultság zsigeri megnyilvánulásai és

életet követelô, dinamikus muzsikája kiszakítják a pro-
dukciót a közhelyekbôl. Pankov az ellenpontozásra
épít – sikerrel: a csúnya falusi asszisztensnô, ki óvja-
segíti a morfiumért nyüszítô doktort, belelép a vodká-
tól ázott bádogbögrékbe, és spiccen botladozva bepiru-
ettezik a moszkvai opera színpadára, késôbb pedig az
elkábult orvos víziói ôt magát az Aidából számûzött fá-
raóként mutatják nekünk, akit már a sírját mélyítô
ásókkal legyez az operaházi statisztéria. Aztán a vár-
ható, kiszámítható, mégis erôs zárókép: üres a szín-
pad, és kiterítve elôttünk egy farmernadrág és egy ka-
pucnis, piros dzseki – végül sötét. 

Fekete kapucnis mai hôsök térnek vissza az Alul -
járóban (az elôadásról részletes beszámolót olvasha-
tunk a SZÍNHÁZ 2007/4. számában), leülnek hang-
szereikhez, és a középsô, üres térben játsszák-zenélik-
kísérik az egymást váltó, az aluljárók mindent
be fogadó szabad tere által összefogott, a szabad világ-
ba vetett, kiszolgáltatott figurák egyetlen közös drámá -
jaként megélhetô monológfüzért. A mû úgy készült,
ahogyan azt ideális esetben elképzelhetjük: adott té-
mára (emberek az aluljáróban) tíz fiatal drámaíró szö-
vegeket gyártott, melyeket a rendezô és társulata egy
elôadás létrehozása érdekében szabadon felhasznált.
És mivel a választott helyszín, a XXI. század pokla-pur-
gatóriuma (mennyországot sem az elôadásban, sem
Moszkva–Budapest–New York stb. aluljáróit feltérké-
pezve nem lelt errefelé e sorok írója, s ez nyilván szá-
mos bûnének róható fel) mindent befogad, sikerül
egyszeri-egységes produkciót létrehoznia Pankov tár-
sulatának. Kurvák és rendôrök, üzletemberek és terro-
risták, férjek-feleségek és gyerekek, kábítószeresek és
tenyerüket nyújtó nénik-bácsik… Már e felsorolás jelzi,
hogy miközben a választott szituáció bármit befogad,
közhelyek csapdáit is rejti. Szerencsére a jelenetek
többségében mind az írók, mind a színházcsinálók ki-
kerülik ôket, s ennek oka elsôsorban a tiszta, egyszerû
beszédmód, a köztes megoldásokat kerülô bátorság és
a mûfajokat szabadon váltogató, remek zene. Mely
zene a produkció záróképében zavarba ejtô dallamra
lel, s e szándékolt zavart csak fokozza, amit a színpa-
don, majd pedig a nézôtéren is tapasztalunk: egy mo-
solygó orosz katonatiszt az aluljáró kövérôl felemeli s
magához öleli a szegény orosz gyermeket, az új szö-
veggel megszólal az orosz himnusz, a fekete kapucnik
lassan lekerülnek a zenészek-színészek fejérôl, a né-
zôk nagy része feláll (a magyar színikritikus a kisebb-
séghez húzva ülve marad), a kérdéses célzatú provo-
káció sikerülni látszik.

A didaxissal elegy provokáció Pankov harmadik be-
válogatott  elôadását is jellemzi, bár az alkotók joggal
mondhatják: a választott téma (orvosok és betegek
helyzete Oroszországban) provokatív (a Doc.torról szó-
ló beszámolót lásd SZÍNHÁZ 2007/4.). A szûk kis
pincelyukban elmondott-elzenélt „soundrama” nézôi
is orvosok lesznek, legalábbis belépéskor mindannyi-
an fehér köpenyt kapunk, melyet szelíd erôszakkal
ránk segítenek a jegyszedôk. De a pillanatnyi magyar-
országi kórházhelyzetre gondolva megkockáztathat-
juk, nem a fehér köpeny miatt érezzük ismerôsnek
Jelena Iszajeva szövegét. A bulgakovi alapszituáció is-



O P E R A

V I L Á G S Z Í N H Á Z

632 0 0 7 .  j ú l i u s w w w . s z i n h a z . n e t

métlôdik (ilyen értelemben a Morfium elôtanulmányá-
nak is tekinthetô a korábban készült Doc.tor): fiatal or-
vos kerül egy távoli, eldugott faluba, ahol a kezdeti am-
bíciókat hamar kiöli a semmi és a vodka. Ennek a pro-
dukciónak is erénye az egyszerûség, más kérdés, hogy
a mondandó is egyszerûre és kiszámíthatóra sikere-
dik. De ha arra gondolunk, hogy a Morfium a rendezô
leg frissebb munkája, akkor bizonyítva látjuk, hogy
Pan kov és választott mûfaja, a soundrama fejlôdôké-
pes, igaz, az sem baj, ha jó szerzôt választ hozzá az
ember.

Povarszkaja 20.

És ha a fesztiválról hiányoljuk is az igazi drámai
mûveket, ha jól figyelünk, észrevesszük, hogy elhall-
gatva, letagadva vagy szégyenlôsen vállalva, az alterna-
tív-trendi-kísérleti stb. produkciók mögött csak-csak
ott bújik egy-egy jó szerzô, legyen az akár zeneszerzô.
Mint például a titokzatos okokból csomagunkba válo-
gatott Carmen esetében, melyet végzôs balettiskolások
táncolnak el különösebb koreográfusi invenció nélkül
– de a mindent fogyasztó nézô beéri azzal, hogy sze-
mét legelteti a szép orosz lányokon. Akárhogyan is, a
Carmen csak azért érdemel említést, hogy vele szem-
beállíthassuk a zenészekbôl és táncos-színészekbôl
álló, Ilja Eppelbaum által vezetett „Tíz (Árnyék)” nevû
társulat nagyon is invenciózus, komolyan vicces
Orpheuszát. Szemtelen, jópofa elôadás. A színpadon
törpebalerinaként bohóckodó zenészek szépen eljátsz-
szák a XVIII. századi zeneszerzô, Jevgenyij Fomin
operáját, a fôszereplô komoly balett-táncosi felkészült-
séggel eltáncol bizonyos jeleneteket, ám a legpatetiku-
sabb pillanatokban kilép szerepébôl, és (ön)ironikusan
kommentálja önmagát és az adott szituációt. Világot,
sôt színházat megváltani igyekvô, lánglelkû teatralis-
ták között jólesô és felszabadító érzés látni egy társula-
tot, mely komolyan veszi a szakmát, de olykor kika-
csint ránk, és azt súgja, önmagunkat azért ne vegyük
ennyire komolyan. Mindezeknek totális ellentétét kap-
juk a Nemzetek Színházában, ahol egy, a közönséget
végletesen megosztó Phaedra-változatot állított színre
Andrej Zsoldak. Szergej Korobkov drá maíró három
idôsíkban közlekedteti szereplôit: az alaphelyzet a sztá-
lini idôk pszichiátriájára visz bennünket, innen hol
visszalépünk a klasszikus mítosz idejébe, hol elôrelé-
pünk a jelenbe, a XXI. századi Moszkvába. E bármire
alkalmas alapanyagból a fesztivál legzavarbaejtôbb elô -
adását hozta létre az ukrán rendezô. A gazdag orosz
színházi vásáron forgolódó, némi tapasztalattal már
rendelkezô, mindenevô magyar fogyasztó, e beszámo-
ló készítôje alkalmatlanságát jelenti be: képtelen meg-
állapítani az elé rakott termékrôl, humbugba csoma-
golt blöffel, avagy elmélyült munka gyümölcsével ta-
lálkozott-e, magyarul tetszik-e neki ez a Phaedra, avagy
ki nem állhatja azt. Azt azért sejti, hogy a moszkvai vá-
sárból nem ezt hozná haza vásárfiának, bár szívesen
megkérdezné tanultabb pályatársaitól, eszik ezt vagy
isszák. Ahogyan moszkvai vendéglátói is folyvást ezt
kérdezgették tôle: na, mit szólsz a Phaedrához? S ô
csak annyit szól, hogy irtózattal és ámulattal vizsgál-

gatta majd’ négy órán keresztül a színházi hatás ter-
mészetét. Mert Zsoldak minden erôfeszítése a hatást
szolgálja. És mivel a nézô folyamatosan érzékeli, hogy
vele most „bánnak”, ôt most „használják”, rá most
„hatást gyakorolnak”, hát ösztönösen ellenáll: eltartja
magától a produkciót, és kívülálló megfigyelôként azt
lesi, mit dob be a rendezô, és azzal mit akar elérni. De
miközben abban hisz, hogy mûalkotás és befogadó ta-
lálkozása kölcsönös és egyenrangú esemény, és az
utóbbi nem lehet puszta elszenvedôje és kiszolgálta-
tottja az alkotói masinériának, nem tagadhatja le, hogy
Zsoldak összmûvészeti támadása nem hagyja érintet-
lenül. A színpadon víz, homok, kórtermeket elválasztó
plexifalak, a termekben nyáladzó betegek, a díszlet fö-
lött kifeszített vásznon folyamatos vetítés: hol fehér
egerek cellalétét bámulhatja, kinek ez örömet okoz,
hol a bejárati ajtón kívüli folyosókon, lépcsôkön követ-
hetjük a kilépô szereplôket, elkísérve ôket akár az éj-
szakai Moszkva kemény helyeire is, ahol mellesleg re-
mek autós üldözéseket és brutális gyilkosságokat néz-
hetünk végig (e jelenetek vér- és ondómennyisége
nem marad el a Krétakör néhány évvel ezelôtti
NEXXT-szintjétôl), hol pedig a színpadon kóricáló
ope ratôrök mutatják szuperközeliben Phaedra arcát –
ezek a szuperközelik leplezik le és mutatják fel a szí-
nészet varázslatát: a zseniális Marija Mironova (mint
megtudom, csak véletlen névazonosság a már említett
sztárszínésszel) szemébôl éppen akkor és éppen olyan
sebességgel csordul a könny, és láthatjuk: igazi könny,
ahogyan azt bepróbálták, és ahogyan az a vásznon jól
mutat… És bizonyos hangokat-zörejeket kihangosíta-
nak, a jelentést körmölô orvos tollát, ahogyan koccan a
tintásüvegen, ahogyan serceg a papíron, ajtócsapódá-
sokat-madárcsicsergést-rockkoncertet játszanak be…
Oldalakon át sorolhatóak az effektek, és egy ponton túl
a rideg és távolságtartó nézô felteszi kezét, rendben,
hadd jöjjenek, sóhajtja, és csodálattal adózik a színpa-
don és azon kívül is tökéletesen mûködô gigantikus
mechanizmusnak, és akarja, nem akarja, meg kell
hogy állapítsa: a fesztivál egyik leghatásosabb elôadá-
sát látta, és örül, hogy látta – de a kérdésre, tetszett-e
ez neki vagy sem, bizony nem tud válaszolni.

A kopott kis stúdió hátsó sötét sarkában egy beton-
keverô gép, s az is minek, kérdezhetnénk utóbb, hisz
az Árverés címmel futó Csehov-játékban semmi nem
történik vele. De hát éppen Csehovtól tudhatjuk, hogy
ha a színre kerül egy betonkeverô, az egyszer „elsül”
majd, ha máskor nem, hát amikor a hat fiatal színész-
szel együtt elhagyjuk a házat, a birtokot, beindul majd
az új élet, leomlanak a falak, és felépül az új ház, egy
új, fényes Moszkva akár, a jövô, mások jövôje. A Po -
varszkaja ulica 20. szám alatt valami más kezdôdik
majd. Fontos a cím, A Drámai Mûvészet Iskolájának
cí me, mert ezt az utcatáblát biggyesztik a színészek a
homokkal borított játéktérben álló kicsi makettek egyi-
kére, mely talán Arkagyina, Ványa vagy éppen Ra nyev sz   -
kaja birtokát is jelezheti (miközben a tanítvány, Dmi t -
rij Krimov nekünk olyannyira kedves finomsággal va-
lójában az önkéntes számûzetésbe vonult Mes terre,
Anatolij Vasziljevre utal, hiszen e ház e pillanatban
még a Vasziljev-színház épülete, igaz, a háttérben már
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ott várakozik a betonfejû csinovnyikok bedarálásra
kész betonkeverôje). Ahogyan az éppen Trepljov-
ként vagy Tuzenbachként rappelô fiatalember pedig
vicces zokniját mutatja felénk, talpán a felirattal:
MHAT. Az Orpheuszhoz hasonló jópofa, szemtelen
hülyéskedés az Árverés, de jóval több annál: freneti-
kus, féktelen, fiatal ôrület, ugyanakkor szárnyaló,
szomorú és szabad költészet – gyönyörû és friss bo-
hócjáték. Amikor belépünk, csak a homokkal beszórt
üres teret látjuk, a földön néhány átléphetô épület-
makettel, egy ócska kismagnóról szelíd zongorafuta-
mok erôsítik az elmúlás hangulatát, ebbe csörtet be
frissen-vidáman öt hátizsákos fiatal, akik Csehov szö-
vegtöredékeit és saját mondataikat összefûzve játsza-
nak, játszanak, játszanak. A mindig „új formákat” kö-
vetelô fiatalság fájdalmasan boldog játéka, gyönyörû
szláv templomi kórust és féktelen rapet keverô, fel-
emelô körtánca ez a színházi jam session, az elôadás
kosarába bekerül az elsô sorban ülô amerikai turista
által elkattintott csoportkép, a Piscsik-féle bankókö-
teg, a professzor által makettre tûzött finn zászló, a
részeg doktor által elôvarázsolt, Putyint ábrázoló sza-
movár, a padló alól elôásott három rongybaba, hát
persze, Irina, Mása, Olga, akik késôbb homokba hul-
lanak, és akiket aztán szívszorító hidegséggel fekete
fóliába csomagol és eltemet valamelyik játszó szí-
nész, s az egész kosár, akárha elmúlásra ítélt orosz
pakk, a beérkezô bamba hatodik társ kezébe kerül, a
többiek lassan búcsút intenek, hogy egyszer még bo-
hócra mázolt képpel visszatérjenek, s egy utolsót
játszva a Povarszkaja utcai gyerekszobában, velünk
együtt, kik e vásárfiát azért batyunkba gyömöszöljük,
elhagyják a felszámolásra ítélt színházi iskolát. Ki -
lépünk a korai tavaszba, fények, autók, még ma este
Moszkva, aztán másnap a reptéri futószalagra rakjuk
az orosz csomagot. 

Summary

A separate heading is devoted to a brand new Hun -
garian opera: the State Opera House presented a
musical version of a classical Hungarian play, the
farce about Mrs. Karnyó by Mihály Csokonai Vitéz,
with János Vajda’s music on a text by Szabolcs Vá -
rady.

The column of reviews is once more rather copio-
us. Critics contributing are Tamás Tarján, Andrea
Rádai, Judit Szántó, Andrea Tompa, László Sz.
Deme, Balázs Urbán, Andrea Stuber, László Zappe,
Lilla Proics, György Kassai and Szabolcs Szekeres.
They describe for us performances of Prah, a new play
by György Spiró (Radnóti Theatre), Shakes peare’s
A Midsummer Night’s Dream (Szolnok), an adapta-
tion by Csaba Kiss from Les Liaisons Dan ge r euses by
Choderlos de Laclos (New Theatre), Dezsô Szo mo -
ry’s Ermine (National Theatre), Nikolai Gogol’s The
Marriage Proposal (Kecskemét), Arthur Miller’s A View
from the Bridge (Zalaegerszeg), Ed ward Albee’s Who’s
Afraid from Virginia Woolf? (Pécs), Nikolai Gogol’s
The Government Inspector (Szol nok), László Garaczi’s
Plasma (Veszprém).

At this point the reader may be acquinted with
Tímea Papp’s account of the IVth National Review of
Children’s Theatre.

Our dance critics, Virág Vida, Krisztián Faluhelyi,
Ákos Török and Csaba Kutszegi saw for us Ghost
Exchange by Arts Fission and TranzDanz, with a
choreography by Angela Pui-Yin Liong and Gerzson
Péter Kovács, Inspiration, an experimental evening
designed by four young choreographers, I Am Thir sty,
a new work by Adrienn Hód and „N”, a work by the
Preljocaj Ballet. Added to this last account we find
the conversation Katalin Lôrinc had with Angelin
Preljocaj, Albanian born French artist, head of the
company.

In another conversation Bea Selmeczi introduces
us to Róza Bánki, a costume designer mainly for
dance productions.

In our series „playwrights on playwrights” István
Tasnádi communicates his thoughts about László
Ga raczi, one of his colleagues.

Reviews of some interesting guest performances
follow. László Kúnos saw Hedda Gabler as conceived
by Norway’s National Theatre, Balázs Urbán evokes
Lars Norén’s War, a play performed by Israel’s Ha -
bi ma Theatre, Tamás Halász reviews Hey Girl! by
Romeo Cas tellucci’s Cesena-based Societas Raffaello
Sanzio and Andrea Rádai took part in an experimen -
tal promenade documentary by Amsterdam’s Space
Co m pany, titled A Monument for the Present.

In our column concerned with world theatre we
publish Sven Friedrich’s essay on director’s theatre
in the opera and an account by László Bérczes of his
experiences at Moscow’s Golden Mask festival.

Our playtext of the month is the adaptation Csaba
Kiss wrote of Les Liaisons Dangereuses, a production he
himself directed and which is reviewed in this issue.          
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