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szakrális. Jom-kippur elôestéjén va-
gyunk Netivot városában, ahol a marok-
kói születésû vallási-szellemi vezetô,
Baba Szali élt és mûködött, akinek ne-
véhez csodák fûzôdnek (a jom-kippuri
háború alatt egy mindkét lábára megbé-
nult katona visszanyerte egészségét, mi-
után vallásos fogadalmakat tett, majd a
rabbinak kezet csókolt), s akinek sírjá-
hoz a mai napig zarándokolnak hívei.
Mindez azonban nem a drámaszöveg-
bôl derül ki, hanem a helyzet pontos de-
kódolásához elengedhetetlenül szüksé-
ges elôszóból. Enélkül nem a mai Iz ra elt
definiáló társadalmi modell áll elôttünk,
hanem egy családi tablót nézünk.

Savyon Liebrecht saját novelláját dol-
gozta drámává, amelynek címe: Hát kí-
naiul beszélek? A hatszereplôs kamara-
darabban két múlt titkait boncolják. A ha-
lott szülei házát felkeresô Miri tudata
kíséri végig a darabot, a jelenben és egy
idôsíkváltással tizennyolc évvel koráb-
ban szembesül önmagával, szülei és
nagynénje iránti ambivalens érzéseivel.
A történelem azonban több, mint hát-
tér: a gettó, Ausch witz, a kommuniz-
mus, 1967, a harmadik arab–izraeli há-
ború, az askenázi zsidók között élô iraki
származású kereskedô és családja. Csu -
pa feltáratlan, mélyen eltemetett, kibe-
széletlen történet, s mindegyiknek leg-
alább két oldala van. Bár mindenki más
túlélési stratégiát dolgoz ki, a menekülô
útvonal, a jelentôl való elszakadás min-
denkinek csapda.

Annak ellenére jóval általánosabb ér-
vényû Hillel Mittelpunkt darabja, hogy
az egyik szereplô ballisztikus rakéták
szakértôje, a másik az izraeli hadsereg
visszaéléseirôl forgató dokumentumfil-
mes, a háttérben pedig feltûnik egy, to-
vábbképzésre Izraelt választó, tiszta ka -
to likus osztrák fiú (naná, hogy náci
nagy papával). A baleset egy kínai ven-
dégmunkás elgázolásával indít, s ez az
ürügy, hogy a szerzô három szerelmi
háromszög felskiccelésével a bûn és a
bûn hôdés kérdését, az öncsalás, az ál lan -
dó kibúvókeresés hosszabb távú mûkö-
désképtelenségét járja körbe. „A film,
amit készíteni akartam, elfelejtett álma-
inkról szól, tetteinkrôl, amik mind kivé-
telnek számítanak. Bemocskolt nyel-
vünkrôl és rólunk szól. Arról, amivé vál-
toztunk. Arc nélküli emberek, erôtlen
árnyak vagyunk. Szomorúak és hit nél-
küliek” – mondja a darab egyik szereplô-
je, de ez a nyelv nem a Bibliáé, ennek a
hitnek a valláshoz nincs köze. A bal eset
nem az izraeli társadalomnak kíván tük-
röt tartani, ha témája sokkoló, azt egyál-
talán nem egzotikussága teszi.

z orosz rendezô hölgy, Irina Kerucsenko a Millenáris Teát -
rumban mindkét elôadás elôtt szükségesnek tartotta felhívni

a publikum figyelmét, hogy a produkcióban nyomdafestéket nem
tûrô kifejezések hangzanak el, úgyhogy aki az ilyesmire esetleg ér-
zékeny, még idejében távozzon. (A „nyecenzurnij” szót ugyan egyik
tolmácsnak sem sikerült értelmesen magyarra fordítania, de azért
értettük.) Nem tudom, Moszkvában milyen közönség elôtt játsza-

nak, otthon is megteszi-e ezt. A Kortárs Drámafesztiválon minden -
esetre az lenne szokatlan, ha egy mai darabban nem hangzanának
el ilyesféle kifejezések. Az Irina Kerucsenko rendezte darabok
ugyanis a társadalom és a lélek legmélyébôl próbálják felhozni
mondandójukat és talán valamiféle esztétikai értéket is. 

A Gyurma és a Fekete tej révén nálunk is ismert, világszerte sike-
res író, Vaszilij Szigarev Fantomfájdalom címû drámájához a ren-
dezô valóban erôs tragikus-groteszk szituációt talált (ki) egy uráli
város nyomorúságában. A roppant egyszerû cselekményt ismertet-
ni is szinte lehetetlen nemcsak a nyomdafestéktôl idegen beszéd-
mód nélkül – egyáltalán, aránylag épkézláb mondatokban. A sze-
replôk beszédének egyszerre archaikus és rettentôen modern pri-
mitívsége nélkül a történet lényege vész el: az a közeg, az a miliô,
az a hangulat, amelyben ez a vagy rémdrámába, vagy fekete hu-
morú bohózatba illô képtelenség teljességgel valószerûnek tetszik.
A kiselejtezett villamosok tárolóhelyén játszódó történet egy asz-
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szonyról szól, aki beleôrült abba, hogy elôbb a gyermekét, majd a
férjét halálra gázolta a villamos. Az utóbbit már fel sem tudja fog-
ni, így továbbra is rendszeresen megjelenik férje volt munkahe-
lyén, a villamostárolóban, és minden férfiban, aki a férje szemüve-
gét viseli, a férjét látja: megeteti és szeretkezik vele. A város férfiai
szorgosan kihasználják ezt, sôt állítólag turistacsoportokat is szer-
veznek a szerencsétlen asszony látogatására. Dráma azáltal lesz eb-
bôl a szituációból, hogy egy új ôr kerül a raktárba, aki éppúgy iszik,
ugyanazt a nyelvet beszéli, mint váltótársa, egy kicsit mégis más.
Valami fôiskolára jár. Tulajdonképpen akár ô is megpróbálkozna
az asszonnyal, ám amikor látja, hallja, személyesen érzékeli a lel-
kében hordozott tragédiát, elôbukkan benne az állatból az ember.
S ebbôl lesz a baj – az élet kifordul normálisnak elfogadott mene-
tébôl. Szigarev mindezt bravúrosan mesélteti el, majd jeleníti meg
kevés szóval beszélô három hôsének dialógusaiban. A szinte teljes
tompultság alól finom érzelmi hullámzásokat és nagy szenvedé-
lyeket képes elôszivárogtatni. A maga teremtette démonnal, a rend-
kívüli erejû drámai helyzettel azonban nem bír el, nincs ereje vé-
gigvinni a torz tragédiát. A naturalisztikus jelenetsort lírai-fantasz-
tikus látomásban oldja föl.

Az elôadás fôbb elemei is ezt a két síkot hangsúlyozzák. Sokáig
szinte minden a naturális valóságkép érzetét erôsíti. A játékteret
(látvány: Marija Utrobina) újságokkal borított falak határolják, raj-
tuk firkák, feliratok. A berendezés néhány zöldségesláda, és ter-

mészetesen sok üveg
utal az elfogyasztott al-
koholra. A kezdet el-
idegenít leendô tárgyá-
tól: a fôiskolára járó
újonc ôrt játszó Kirill

Pletnyov rádiózik, vodkázik és fraternizál az érkezô nézôkkel.
Ennek Moszkvában nyilván külön jelentôsége van, hiszen a szí-
nész számos népszerû tévésorozat sztárja, és feltehetôleg a
Millenáris Teátrumban összegyûlt orosz nézôk számára sem telje-
sen ismeretlen. Partnere, Valentyin Szamohin érkezése után ap-
ránként bontakozik ki ebbôl a kedveskedô, derûs-mólés hangulat-
ból az alkoholos tompultság, a teljes erkölcsi közömbösség világa,
ahol az ôrzésükre bízott villamosok kifosztása éppoly természetes,
mint Olja elmebetegségének kihasználása. A játék dupla fenekû,
miként Szigarev szövege is. A két fiatalember sablonos mondatai-
ból nemcsak a teljes morális nihil érzôdik, de alatta ott van a kis-

emberi nyomorúság meg az az erkölcsi
érzékenységre való képesség is, amelyet
egyszerûen nem hagynak felszínre törni
a bevett sztereotípiák, a megszokott nor-
mák. Jelena Ljamina Olja szerepében két
síkon is a morál hiányának egy egészen
más változatát hozza színre. Öntudatlan-
sága folytán mintha egy lépéssel a való-
ság szintje fölött létezne. De az is nyil-
vánvaló, hogy e mélyvilág normái szerint
betegsége elôtt sem volt egészen „nor-
mális”. Ragaszkodása férjéhez, családjá-
hoz, a benne élô hatalmas szeretet nyil-
ván eleve is elkülönítette életének állatias
közegétôl. Ezért is kellett beleôrülnie a
kettôs veszteségbe. A játék végén a szí-
nészek minden átmenet nélkül dobják el
maguktól a tragikus rémdrámát, zenére
futkosva, hajlongva provokálják ki a tap-
sot, mintha vígjátékot láttunk volna.

Irina Kerucsenko másik rendezése
sokban hasonló, ám a lényeget tekintve
egészen más. Jó, ha tudjuk, hogy a ren-
dezô Jurij Kla v gyijev kezdô író mintegy

három és fél órányi szöve-
gét tömörítette össze keve-
sebb mint egy órába. Azt
azonban így sem tudjuk el-
dönteni, vajon az Én, a gép-
puskás címû monológ attól
tetszik hosszadalmasnak,
követhetetlennek, önismét-
lônek, ami benne maradt,
vagy attól, ami hiányzik be-
lôle. Be kell vallanom, ab-
ban sem vagyok biztos,
hogy az elôzetes ismertetô
nélkül akár csak az alapszi-
tuációt is fölismertem vol-
na, azt tudniillik, hogy egy
szorult helyzetbe került
mai orosz maffiózó pana-
szait hallom, aki a halálos
veszélyben nagyapjának a
nagy honvédô háborúban
szerzett hasonló emlékeit
idézi föl. Az erkölcsi pá-

tosszal telített harc és a teljesen értelmet-
len mészárlás közötti párhuzam túlságo-
san is egyértelmû, a tanulság kimondat-
lanul is túlságosan banális. Így a lélek
feltárulkozása is legfeljebb annyiban ér -
dekes, hogy akárcsak Szigarev, Klavgyi jev
is egy csekély szókinccsel bíró egyszerû
lélek durva szavaival kísérli meg bonyo-
lult, sokrétû folyamatok leírását. Ez egyet-
len órára is kevés öröm forrása. Ha son -
lóan reménytelennek tetszik Kirill Plet -
nyov minden igyekezete, hogy színészi
erôvel, érzékenységgel, jelenléttel töltse
ki az érdektelen órát. Kétségtelen képes-
ségei csak ahhoz elegendôek, hogy feldí-
szítse a szöveget, ahhoz nem, hogy lelket
is öntsön bele.

BALRA: Kirill Pletnyov, Jelena Ljamina és
Valentyin Szamohin a Fantomfájdalomban

JOBBRA: Kirill Pletnyov az 
Én, a géppuskás címû monológban 
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