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ogy milyen sokféle lehet a jó színház. És ugyan-
így a rossz is. Ennyi a tanulsága az 1994-ben

alapított, azaz ha jól számolom, tizenötödik moszkvai
Arany Maszk Fesztiválnak. Valószínûleg ez volt a ta-
nulsága az elôzô tizennégynek is, ahogy valójában
minden egyes fesztiválnak ez a veleje. Legalábbis ha
vannak jó elôadások, merthogy rosszak mindig akad-
nak. Mármint amiket jónak-rossznak tart az összegzô
kritikus. A mindent kicsontozó, esszenciát megcélzó,
egymondatos tanulságokkal természetesen az a baj,
hogy igazak ugyan, de nem mondanak semmit.
Márpedig miféle igazságot hordozhat a semmitmon-
dás? Csakis olyat, amilyet már eddig is ismertünk, és
amiért felesleges Moszkvába utazni – vagy színházi
elô adást létrehozni. Mint például – de ezt most csakis
a példa kedvéért említem – a Hivatal címmel játszott
vérközhelyes kortárs szöveg, amelyet orosz fiatalok ál-
lítottak színre, hogy ezzel – az Arany Maszk mûsorfü-
zete szerint – az elmúlt évad egyik legnagyobb szen-
zációját keltsék. Ingrid Lausund német drámaírónô je-
lentéktelen darabját a Puskin Színház vezetôje, a nagy
tehetségnek kikiáltott Roman Kozak rendezte munka-
társa, Alla Sigalova koreográfus közremûködésével.
Az elôadás nem jó, de nem is annyira rossz, hogy be-
számolómban akár említeni kellene. Csakhogy ezt a –
hogy legyen valami fogalmunk: a Top Dogsra hajazó –
mûvet egyrészt mégiscsak beválogatták a fesztiválra,
sôt a külföldieknek melegen ajánlott, tehát exportké-
pesnek vélt „Orosz Csomagba”; másrészt a nézôtér
unatkozó felének békés nyugalmát lelkes fanklub visí-
tozása borzolta; harmadrészt viszolyogtató volt látni
néhány, úgymond, Nyugatról érkezett fesztiválvendég
kollégám vállveregetô rácsodálkozását: „ejha, milyen
szépen fejlôdik ez a bizony kissé elmaradott Kelet-
Európa és benne a színház, hogy már ôk is ilyen jól lát-
ják a XXI. századi kapitalizmus arctalan, személytelen
satöbbi ellentmondásait!” Ez utóbbi, ugyebár, az a bi-
zonyos igazságot hordozó semmitmondás: „mi már
tudjuk, naná, és ügyesek vagytok, kezditek ti is kapis-
kálni.” Szürke padlószônyeg, azonos szabású, szürke
öltönyök, megengedetten, talán elôírtan dekoltált szür-
ke kosztümök, csízbe fagyott arcok, tömegkávé-tömeg-
szendvics, elsô és tizedik és századik emelet, mind-
egy… és mindezek mögött a görcsbe zárt, elfojtott, el-
torzult személyiség – beülünk, hátradôlünk, kinyitjuk
a szemünket, és már tudunk mindent. Csakhogy még
most következik a fantáziátlan, fesztiválkonform más-

fél óra. Ismerem, tudom, egyetértek, igaz, igaz, igaz,
bólogatok egy darabig, nem sokáig, aztán azt mon-
dom: minden igaz, de semmi nem pont így van. Mert
az igazság, s ezáltal a színházi igazság is lényegileg kö-
tôdik az egyszeri és személyes felismerés és kifejezés
élményéhez. A színház lényegéhez: csak itt és csak
most – még akkor is, ha a személytelen világ arctalan,
kicserélhetô egyformaságáról beszélünk. Vagy egy-
szerûen a tudott és ismerôs dolgokról.

A DRÁMAI MÛVÉSZET ISKOLÁJA

Ahogyan például – de ezt most nem csupán példa-
ként, hanem igazi, legszemélyesebb élményként emlí-
tem – Dmitrij Krimov és ifjú csapatának elôadásai fo-
galmaznak a mindannyiunk által ismert, mert megélt
világról. Tavaly majdnem lemaradtam róluk. A 2007-
es Arany Maszkon még nem tudtam eligazodni, az ár-
tatlan vidéki rácsodálkozásával bénáztam a moszkvai
fesztiválforgatagban, és az utolsó napon, miután már,
úgymond, mindent láttam, kikötöttem a Povarszkaja
20-ban, a Drámai Mûvészet Iskolájában. Addigra már
jóllakhattam, elégedett lehettem, annyi új és ismeret-
len élmény ért, érdemes volt, gondolhattam joggal –
csupáncsak az motozott önzô módon bennem, hogy
személy szerint engem még mindig nem szólítottak
meg. Ekkor, a visszautazás elôestéjén találkoztam Kri -
mov Csehov-mûvekbôl összerakott lírai mozaikjával,
és végre ez is megtörtént (lásd tavalyi beszámolómat –
SZÍNHÁZ, 2007/7. –, és persze lásd a 2007-es Bárka
Fesztivált, ahol akik befértek, láthatták az Árverést).
Biztos, ami biztos, most velük kezdem: legelsô és leg-
utolsó produkciójukat láthatom, és nem akárhol: a
számûzött Mester, az Európában bolyongó, hontalan
Guru, a legendás, titokzatos, okkal, ok nélkül összefér-
hetetlennek titulált nagy orosz Színházteremtô, Ana to -
lij Vasziljev fantasztikus színházépületében. A Sztre -
tyenka utcai fehér templomlabirintusban pillanatnyi-
lag hat, egymástól független csapat dolgozik, köztük
Vasziljev egykori színészei-rendezôi, mármint akik
maradtak közülük, köztük az intézményt a „régiek”
számára megôrizni próbáló Igor Jacko, akit néhány év-
vel ezelôtt Mozart szerepében láthattunk a társulat bu-
dapesti vendégjátékán. A megôrzési kísérletbe belefér,
sôt azt erôsíti Krimov színházi laboratóriumának be-
fogadása, amit három évvel ezelôtt, A Démon bemuta-
tásakor maga a Mester ösztökélt. „Ezt a produkciót fel-
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vesszük a színház repertoárjába, az elôadás résztvevôi -
bôl pedig hozzanak létre egy mûhelyt, egy társulatot”
– idézte ôt Krimov a múlt ôszön. „Hozzád eljövök, a
konyhádban bármikor teázok, de az épületbe nem va-
gyok hajlandó belépni” – idézi majd újra Vasziljevet a
moszkvai búcsúesten a színházi stafétabotot kényte-
len-kelletlen megtartani kényszerülô, tervezôbôl kariz-
matikus rendezôvé váló Krimov. Három év telt el,
Vasziljevbôl, az otthonát megosztó nagyvonalú ven-
déglátóból egy moszkvai konyhában megbújó átutazó
lett, közben pedig megszületett és felnôtt egy szenzá-
ciós színész- és képzômûvészcsapat, a mai orosz szín-
ház talán legizgalmasabb jelensége, Dmitrij Krimov
társulata. És akkor lássuk A Démont és A tehén címû
opust, a legelsô és a legutóbbi produkciót, és bennük
azt, hogy az ismert világ és benne az oly ismerôs em-
ber is lehet titkokkal teli, jólesô meglepetéseket hordo-
zó, a jelennek értéket kölcsönzô, új univerzum. Ülök a

nyolcszögletû teret körbezáró nézôtér felsô szintjén,
innen, felülrôl nézünk le a társulat által kivágott világ-
egészre, s ezzel, akárcsak a kiindulópontként szolgáló
Lermontov-mû fôszereplôje, a Démon, bolygók és an-
gyalok közül pillantunk le otthonunkra, a Földre, kö-
vetjük Lermontov hôsének, Tamarának sorsvonalát,
de közben ebbôl a végtelen tér-idô távolságból meg-
idézhetünk bárkit-bármit, vagyis hát akit-amit ez a
sok-sok sugárzó moszkvai srác és lány, akik a körkor-
láton átugrálva, a világtörténelembôl kiszakítva ecset-
tel, festékkel, régi lemezekkel és papírgalacsinokkal,
almával és biciklikerékkel, és persze saját testükkel fel-

idéznek számunkra: a Démon bukását és felszárnya-
lását, Van Gogh napraforgóit, Tolsztoj halálát, Gogolt,
ahogy elégeti a Holt lelkek második részét, Belka és
Sztrelka szovjet ûrkutyák Föld körüli útját, Berija kau-
kázusi táncát… Mindezt a zsebemben maradt ismerte-
tôbôl másolom ide, mely angol nyelvû pár szavas szi-
nopszist kezdés elôtt botor félelemmel kapkodva átta-
nulmányozom (ó, azok a fránya oroszórák egykoron,
hogy nem ragadt rám semmi sem!), ezért hát mindig
tudom, mit fogok látni a következô pillanatban. Vagyis
hogy dehogyis tudom – hiszen hát éppen errefelé evic-
kél ez a döcögôs moszkvai beszámoló: megéltük már,
és mégis rácsodálkozunk; jó elôre tudjuk, és mégis jól -
esô meglepetés ér, lopva belelesünk a segítô címsza-
vakba, például „Ádám és Éva. A bûnbeesés. Kiûzetés a
Paradicsomból”, rendelkezünk az „infóval”, és mégis,
tudhatjuk, most fogjuk felfedezni a világot. Ez a lénye-
gi különbség: a Hivatal és számos társa általunk is

tudott információt ad át, és közös tudásunkra építve
ugyanazt-gondolásra biztat, ezt nevezhetjük publicisz-
tikának, avagy színpadot bitorló politizálásnak, de ben-
ne minden avítt és halálosan múlt idejû; A Démon és
ritka társai ismeretlen útra, kalandra hívnak, bennük
minden friss és most születô, általuk elôször pillan-
tunk rá, elôször érintjük meg a jól ismert világot, és ez
az, amit színháznak nevezhetünk. Egyik leleplezi, má-
sik felfedezi az életet. Alattunk a játéktér: egy nyolc-
szögletû fehér csomagolópapír síkja. Két személy fes-

A Démon (Drámai Mûvészet Iskolája)
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tékesvödörrel és ecsetekkel belép, vonalakat húz.
Teremtés, alkotás, színház már az is, ahogyan feste-
nek. Egymástól független vonalak kerülnek a papírra,
minden egyes nézô önálló, személyes fantáziája be-
mozdul: „vajon mi lesz ez?”, és az utolsó vonalaknál
egyszer csak elôttünk a két ember: Ádám és Éva, kö-
zéjük egyetlen ecsetvonással karcsú fa nô, valamelyik
srác igazi almát helyez a lombok közé, a másik festô-
legény kezében a fára tekergôzô kötéldarab, szöges
vége az almába fúródik, közben egy szaxofonosfiú
imp rovizációval kíséri az akciót, kötél s alma továbbte-
kergôzik „Éva” felé, jaj, mi lesz most?, a játszó személy
a száj vonalánál felszakítja a papírt, az alma a kígyóval
bepréselôdik a papír alá és kúszik tovább, a bûn meg-
esett, nevetünk és riadozunk, megannyi gyermek,
ahogy közös idôbe-térbe zárkózva elmélyülten együtt
játszunk, s most a kötélbôl lett kígyó újra kötél lesz,
felzeng Bach, és a játszó személy, egy közülünk, de
most talán maga az Úr, elementáris dühvel csapkodja,
tépi, hasítja a bolygónyi csomagolópapírt, elveszett a
világ. Újabb papírok, szalagok hullámzanak, sok-sok
játékos  özönli el a teret, a vödrökbôl kék festék zúdul
széjjel, áradás, vízözön, a vihar után egykori szovjet
slágerek szólnak, az újabb fehér lapot régi bakelitle-
mezek lepik el, a sok kis „kékfestô” lecibálja sárga
kesztyûit, azokat sebtiben a lemezek köré illeszti, alat-
tunk napraforgótenger, Van Gogh nyara, majd egyszer
tél lesz, papírhó hull a földre, papírgömbök göngyö-
lôdnek, gyerekek hóembert görgetnek, gôgicsélés
hangjai, az egyik gömbbôl gyermekfej bukkan fel,
Tamara megszületik, a zseniális színészlányka (Anna
Sinyakina) arcához mûanyag baba testét illesztik, sor-
jáznak a mulatságos költôi képek, leglényegük a végte-
lent befogó gyermeki fantázia, így jutunk el a tudott
halálig, Tamara búcsújáig, aki angyalokkal úszik ég és
föld között, romantikus zongorafutamok kísérik röp-
tüket, mellettem kedves litván kritikus néni dúdol át-
szellemülten, valahai szovjet diák, aki még Moszk vá -
ban tanult bölcsészetet, és bámulta Dmitrij Krimov
édesapjának, Anatolij Efrosznak legendás elôadásait,
és jól ismerte édesanyját, a kor jelentôs kritikusasszo-
nyát, Krimovát, és ahogyan az alattunk tapsra vigyor-
gó, gyönyörû tehetségû mai fiatalok, ô is kívülrôl fújta
Lermontov elbeszélô költeményét, mely a mindenkori
fiatalok egyik himnusza errefelé, maga is játszotta az
elôadást záró zongoradarabot, s most boldogan dúdol-
ja azt, arcán könny pereg, szép este ez itt, a Sztretyenka
utcai épületben, boldogság megélni, mily játékos, fáj-
dalmas, múlékony és titokzatos az élet, a miénk. Mond -
hatni, csodálatos, ahogyan ugyanez a csapat ugyan -
ebben az épületben egy másik teremben, egy másik elô -
adásban Louis Armstrongot idézi: „what a wonderful
world”, hangzik mindahányszor, ahogy a nagyapát ját-
szó szôke fiúcska a síneket szakértôn megkopogtatva
megjelenik a színen, két talpán egy-egy kicsi hokedli,
talán hogy az öreges caplatást megsegítse, na meg
hogy tekintélyesebbnek látszhassék, ahogy bizonyára
annak látja ôt a horzsolásokkal-plezúrokkal-kék foltok-
kal ékesített kiskamasz, kinek gyerekkori emlékét hoz-
za fel a múlt kútjából Andrej Platonov szépséges me-
senovellája, A tehén. A történetet a körülöttem ülôk mind
ismerik, de az egyszerûcske mesét magam is elsô
blikkre átlátom: egy család él valahol-bárhol a vasút

mentén, hozzájuk kerül egy jámbor tehénke, a fiúcska
megszereti ôt, megmutatja neki a világot, és vigyáz rá,
el ne csámborogjon, de bizony egyszer mégiscsak a sí-
nek közé kóricál a tehénke, és az érkezô vonat elcsap-
ja, ahogy kell, a család pedig, de legfôképp a kislegény,
vigasztalan. Ez az emlék, a visszahozhatatlan múlt,
benne a fû illata, a tej édes íze, a sükebóka tehénke, a
fájdalom és a szeretet elveszített szépsége, az ártatlan
idill megfoghatatlan emléke... – ez maga az elôadás.
Középpontjában most is a játékos fantázia áll, ahogyan
például a mama által száradni kiakasztott lepedôre rá-
vetítôdik a rét, a réten bóklászik egy filmbéli tehén, egy
lányka motoz a lepedô mellett, kardigánja egybeér a le-
pedôvel, meghosszabbítja azt, s a tehén tovább legel a
lányon magán, egybeolvad vele, s persze ô, a lány lesz
immár a vászonról lelépô kistehén. Ô lesz az, akinek
nyaka köré a legényke kötelet s csengôt köt, együtt
ácsorognak a talpfák mellett, és bámulják a nagyvilág-
ból érkezô s oda távozó végtelen vagonokat. A teret
sok-sok lepedô szeli ketté, rajtuk kattognak a vetített
kerekek, zötyögnek a vagonok, s a vagonokban a kerek
világ fontosnak vélt dolgai: Lenin-portrék / tíz darab
Eiffel-torony / meztelen nô / hatalmas csúzli / vago-

nokon átnyúló zsiráfnyak / Puskin / Vörös tér / mar-
havagon rácsos ablaka mögül kibámészkodó, szomorú
szemû tehenek, kiknek a mienk mosolyogva integet /
marhavagon rácsos ablakai mögül reménytelen tekin-
tettel bennünket bámuló, csontsovány emberek, kik-
nek a kiskamasz ártatlan örömmel visszaint... Mily je-
lentéktelen az élet nagy dolgaihoz képest a talpfák
mellôl integetô kislegény s kistehén?! – kérdeznénk ta-
lán mi, fontos dolgok tudói-intézôi-megítélôi, de
Krimovék elôadása láttán elbizonytalanodunk, sôt,
egyszer csak másként, máshonnan nézünk az ismert-
nek vélt világra, s azt, amire immár százszor-ezerszer
ránéztünk, egyszer csak másként látjuk, s csendesen
kérdezve állítjuk: mily jelentéktelenek az élet úgyneve-
zett nagy dolgai a talpfák mellôl bámészkodó kistehén
emlékéhez képest!

MOSZKVA, MOSZKVA, MOSZKVA

Aztán tapsolunk, óvatosan átlépjük a talpfákat, kiol-
dozzuk a cipônkre húzott alkalmi, múzeumi papucsot,
bizony, ebben az épületben a nézônek így szabad csak
a térbe lépnie, ez egy ilyen hely. Kolostorokat idézô fehér
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falak és boltívek, tisztaság és egyszerûség, átlátható la-
birintus, Vasziljev állandó tervezôje, Igor Popov ál-
modta ezt az épületet, melynek sorsáról annyi vita
folyt. Vasziljevtôl elvenni, de mégsem akárkinek oda-
adni – ez lehetett Moszkva város vezetôinek szándéka,
ezért próbálták azt rátukmálni például az idôs mester-
re, Pjotr Fomenkóra. Ô természetesen visszautasította
az ajánlatot, építettek hát neki, nyilván nem ezért, egy
új színházat. Nos, annak arisztokratikusan elegáns elô -
csarnoka csodálatot és szolgálatot vár el a nézôtôl, bá-
mulni kell, és a kôkorlátba beépített számtalan kôvá-
zába kezdés elôtt virágcsokrokat elhelyezni, hogy azokat
majd a tapsnál szeretett színészeinknek átnyújthas-
suk. A kolumbáriumszerû vázákban gyûlnek is a csok-
rok, a kedves közönség tudja a dolgát, ebben a színhá-
zi múzeumban mindenki követi a közmegegyezés il-
lemszabályait, pedig itt nem öltünk papucsot, nincs
miért, ebben a kukucskaszínházban végtelen a távol-
ság színpad és nézôtér között. Frissen épített halott
hely. Mellesleg Osztrovszkij darabját, A hozomány nél-
küli menyasszonyt adják, a nézôk elegánsak, ünnepé-
lyesek, megadják a módját, úgymond, a csokrokat oda-
kint ôrzik-locsolják a jegyszedô nénik, mi pedig ámu-

lunk és bámulunk a szép
és szolid díszleten, az in-
telligens játékmódon, iri-
gyeljük a mesterség maga-
biztos birtoklását, a három
óra szentségét, ásítunk, de
jólesô biztonságban va-
gyunk: ez az este akkor is
ugyanígy zajlana, ha oda-
kint kitörne a háború…
„Fomenko ilyen?” – kérde-
zem megszeppenve én,
aki elôször látok tôle ren-
dezést; „Fomenko ilyen” –
válaszolják, s hozzáteszik,
„Egyszer látni kell”. Egy szer

igen. Mintha egy precízen mûködô óraszerkezetet
vizsgálna az ember: elbûvölô, csodálatos, tökéletes –
de vajon hány óra van? Olyan az egész, mint egy szép
régi képeslap, amin a rajta szereplô személyek mind
tudják, hogy ôk egy szép régi képeslap szereplôi. Vagy
mint egy angol társalgási darab, amiben elegáns urak
és hölgyek kifinomultan kavargatják a gôzölgô teát –
és oroszul beszélnek. Akár a szálloda bárjában a mel-
lettem lévô asztalnál: érkezik a tea az oxfordi angolt be-
szélô asztaltársaságnak. Oroszok és angolok teaközös-
sége – ezen morfondírozik az ember Osztrovszkij kap-
csán, illetve a szállodai kavalkádban. „Kozmosz”, ez a
neve a gigantikus hotelnek, ahová ismerôsként érke-
zem az idén, ugyanazt kapom, mint tavaly, mégis döb-
benten nézem most is azt a bábeli katyvaszt, ami fo-
gad, míg a metró megállójától a szobámig érek. A met-
róalagút ötvenes évekbeli kommunista-klasszicista
oszlopcsarnoka; a koldusok hada és a hegyekben álló,
száraz pirogkészlet; az iszonyatos, százezer ablakos
kozmosz-épület, amit mint újgazdag tahók giccspalo-
táit, éjszakánként villódzó színes neonsor övez; az
épülethez vezetô,  lebetonozott, végtelen betonút, kö-
zepén De Gaulle tízméteres monstrum-szobra, ki tud-
ja, miért, körülötte persze gördeszkás malcsikok; és a
hét mérföldes elôcsarnok, ahol az említett angolokból
van a legkevesebb, hisz a mobiltengerben lépten-nyo-
mon kínaiak nyomják a szöveget, íme a jövô, a vak is
láthatja; meg persze orosz népviseletbe bújtatott étter-
mi alkalmazottak, akik kiszolgálják a kínai üzleti sere-
get, harmonikus szimbiózisban az asztaloknál lábál-
talvetésben és mellkidobásban ékeskedô kurvákkal…
ismerem már mindezt tavalyról, ahogyan a váratlan,
de évrôl évre kiragyogó áprilisi tavaszt is – íme, Moszk -
va, 2008-ban. Errôl az ismerôs-ismeretlen, gazdag és
titokzatos, rettenetes és gyönyörû Moszkváról beszél a
fesztivál kiemelkedô elôadása, a litván származású, de
Moszkvában élô Mindaugas Karbauskis rendezése:
Történet egy boldog Moszkváról. Akárcsak Krimov, ô is
Andrej Platonov prózájához fordult, egyáltalán, ha

FENT: 
Történet 

egy boldog
Moszkváról

JOBBRA: 
A magnyitogorszki

színház 
Vihar-elôadása
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lehet valamilyen tendenciát felfedezni a mai orosz – és
gyanúm szerint nemcsak orosz – színházban, az a
nem színpadra szánt mûvek színre állítási hullámá-
ban keresendô. Átmenet ez a teljességgel öntörvényû,
teremtô erejû színházi alkotók (például Kantor, Pina
Bausch, Robert Wilson, Barba stb.) és a drámák mély-
rétegeit hihetetlenül pontos és személyes elemzéssel
színre állító mesterek (például Stein, Ascher, Brook…
stb.) között: folyamatosan kapaszkodnak a kölcsönvett
alapanyagba, miközben ôrizni próbálják a teremtés
szabadságát. Az orosz színházban más-más módon
ezt képviseli Dogyin is, Krimov is, a fiatalok közül pe-
dig Karbauskis. Jelen esetben döntô kérdés, hogy a
rendezô megleli-e Platonov szerteágazó, mozaikos fel-
építésû regényének egyetlen térbe-idôbe redukált vál-
tozatát, mégpedig úgy, hogy az ne szimplifikálás, ha-
nem sûrítés legyen. Ez sikerül Karbauskisnak akkor,
amikor a hatalmas kiterjedésû Moszkvát és annak
majd’ százéves történetét egy színházi ruhatárba és
egy színházi elôadás két órájába sûríti. Ez nem „dísz-
letkérdés” – ez teremtô sûrítés kérdése. Velünk szem-
ben egymás mellett négy, kabátokkal teli fogassor,
elôt te pult – ennyi. Itt játszódik le háborús sorozás,
metróépítés, komszomolszerelem, gyári termelés, em-
berek születnek, sorszámot-bilétát kapnak, jönnek-
mennek, kabátot kiváltanak, élnek-halnak, bilétát lead-
nak… Tökéletes sûrítés, amiben tiszta-egyszerû eszkö-
zökkel és gazdag fantáziával minden megtörténhet,
mindennel találkozhatunk: báli forgatagban repkedô,
kacagó ruhákkal, parancsra személytelenedô egyenfo-
gasokra aggatott tömegmagánnyal, szív általi teaforra-
lással, precíz kabátgombolással megoldott boncolás-
sal, fogasokból ácsolt kereszterdôvel, azaz ruhatárból
születô temetôi parcellasorral…  itt kószálunk jelen és
múlt között. Nekünk beszél a hat színész, többnyire
csak ülnek-állnak velünk szemben, amolyan „ülôs-ál-
lós” elôadás, de nem sújtja ôket a mozdulatlanságra
kárhoztató rendezôi akarat, öröm és bánat lüktet gesz-
tusaikban, tekintetükben – szabadok a letisztultság-
ban. Íme, a boldog Moszkva, mondja hittel és iróniá-
val, szeretettel és gyûlölettel, vállaltan érzelmes elô-
adásban a Tabakov Színház fiatal csapata. Én azt
mondom, Moszkvát látjuk Koltès egykori kultdarabjá-
ban, a Roberto Zuccóban is, amelyet az orosz színház
mestere, Kama Ginkasz rendezett. Ez persze másik
város, még ha ugyanaz is. Meghatározza ezt a francia
szerzô sivár, üres, civilizációba fulladt világa, és meg-
határozza egy másik valóság: a rideg, durva, brutálisan
kôkemény és jegesen közönyös, univerzummá táguló
reménytelen semmi, ahol a koszlott téglafalak és pis-
lákoló kóla-reklámok között legfeljebb az újabb és
újabb szerepekben felbukkanó börtönôrök Estragont
és Vladimirt idézô viccei adnak némi színt a végtelen
szürkeségnek, és ahol csak a fogak és körmök, öklök
és lábak, harapások és rúgások, kések és pisztolyok ha-
tározzák meg a következô pillanatot. Zucco lábához
láncolt vasgolyóval jön-megy, nem zavarja ez, nem za-
varja semmi, mindegy, mondja zárt szájjal, meg szó lít -
hatatlanul, megérinthetetlenül. Moszkva sebzett vadja
ô, akárha egy Szigarev-drámából lépett volna elô. Az elô -
adás profi mestermunka. A baj az (és ez persze ere -
den dô baja magának a drámának is), hogy ez a világ
hamar kiismerhetô, és akkortól csak a történet fordu-

latai maradnak, amelyek már nem egy titokzatos és ki-
ismerhetetlen világ, hanem csak egy világról leszakadó
fikció érdekes-érdektelen részletei.

AZ OROSZ VIDÉK

Vajon mi vár ránk, amikor a szereplôk nem az is-
merôsnek tetszô Moszkvából lépnek a színpadra?
Hanem például Permbôl, Pétervárról, Mag nyito gorsz k -
ból – merthogy ezen az Arany Maszkon ez a csoda is
megtörténik: úgymond, „vidéki” elôadások is felbuk-
kannak a programban. Más kérdés, hogy a Permbôl
érkezô McDonagh-komédia érdeme ennyi és nem
több: jelzi, hogy van (színházi) élet Moszkván kívül is.
Jelzi, de nem bizonyítja, hogy ez az élet érdemes a fi-
gyelemre. A nálunk Vaknyugat címmel játszott mor-
bid történet minden szempontból érdektelen lebonyo-
lítása azzal küszködik, hogy a Magyarországon is rop-
pant népszerû ír szerzô humoros szövegének és
alapszituációjának úgynevezett mélységet kölcsönöz-
zön (nagy kérdés, van-e erre egyáltalán mód, és a kérdés
nemcsak a Vaknyugatra, de a Piszkavasra, A párnaem-
berre vagy például A kriplire is vonatkozik), de ezt úgy
próbálja megoldani, hogy hamis pátosszal önti le az
egészet, s ezzel kioltja a darab eredendô humorát, vi-
szont nem ad helyette semmit. Sokkal izgalmasabb
végeredményrôl tudósíthatok a Szentpétervárról érke-
zett, kis létszámú, de annál fanatikusabb fanklubbal
rendelkezô AKHE digitális etûdsorozata láttán. Óvato-
san írom le a szót: színház, noha színházépületben va-
gyunk – a fesztiválközpontnak helyet adó Mejerhold
Központban –, s a színpadon két élô ember ilyen-olyan
kiismerhetetlen szerkentyûkkel mindenféle érdekes,
furcsa, szépséges vagy csak abszurd mozgó látványt
katyvaszt össze (a legvonzóbb talán maga a két csetlô-
botló, Verne Gyula korát megidézô „szórakozott pro-
fesszor”), akik a XXI. századi videotechnikát kombi-
nálják árnyjátékkal és kémiai laborkísérletekkel, víz
alatti videofelvételekkel és piroparádéval, ám számom-
ra fölöttébb szimpatikus módon nem brillírozni-
lenyûgözni akarnak a mindent taroló technikával, ha-
nem esetlen pepecseléssel és sokszor felfoghatatlan,
de legalábbis sikertelen bohóctréfákkal személyessé
változtatják a csövek, huzalok, akváriumok, szakadt
papírok, drótok és állványok rejtélyes és idegen labi-
rintusát. Elôadásegészrôl persze nem beszélhetünk,
ez az öncélú s annak látszani is akaró, kedvesen idióta
játszadozás tarthatna még órákon át, a technikája ha-
mar kiismerhetô, miközben a varázslatos szerken -
tyûkkel újabb és újabb kiismerhetetlen kunsztot mu-
tatnak – ám a két pétervári bohóc jó ízlése megkímél
bennünket a maratoni kémiaórától. 

És ugyanebben a teremben van szerencsém látni a
magnyitogorszkiak Vihar címû produkcióját. Igen,
sze rencsém van, merthogy remek, miközben eredeti-
leg tévedésbôl ikszeltem be ezt az elôadást a jegy-
igénylésnél, nem így akartam, hisz jól megvoltam ad-
dig a magyarországi évad két egyformán izgalmas, bár
egymástól nagyon is különbözô kiváló Viharjával, az
egyiket „hazai pályán”, a Bárkán láthattam Balázs
Zoltán rendezésében, a másikkal Debrecenben talál-
koztam, Viktor Rizsakov, orosz vendégrendezô egysze -
rûségében gazdag, játékos Osztrovszkij-változatában.
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Immár nem kurta színházi múltamból felidézhettem
további emlékezetes Vihar-élményeket, buta gôggel
akár mondhattam azt is, ez a darab, ez a világ nekem
már „megvan”. Gyanút akkor fogok, amikor a litván
moszkvai Karbauskis megsúgja, „ez lesz a fesztivál
legjobb elôadása”, és utólag azt mondhatom, nem té-
vedett a fiatal kolléga (Lev Erenburg rendezése az úgy-
nevezett „kis formák” kategóriában a legjobb elôadás
díját nyerte el, mellesleg a „nagy formákban” termé-
szetesen Lev Dogyiné lett a pálma, a legjobb rendezô
maga Karbauskis, a „leginvenciózusabb” produkció
pedig Krimov A Démonja lett). Nézem ezt a magnyito-
gorszki életjátékot, és azt tapasztalom, nem kell ahhoz
feltétlenül naivnak lenni, hogy újra és újra rácsodál-
kozzunk a színházra, vagyis hogy a világra. Egy tópar-
ti faluban vagyunk, a hátsó színpadi takarásba rejtett
vizet a mennyezetre függesztett hatalmas tükörben
látjuk, az elôtérben utca-ház, mikor mi, a középen ke-
resztben végighúzódó falhoz hat hatalmas palló, akár-
ha libikóka támaszkodik, rengeteg játék képzelhetô el
így, s szereplôink ezt egytôl egyig ki is használják. Így
találkozunk például az idegenként érkezô Borisszal,
aki a fal-tóparton megáll, a tóba vizel, és közben szóba
elegyedik a barkácsoló Kuliginnal, majd az egyik pal-
lón becsúszik a faluba, késôbb Kátya egy másik pallót
felbillentve a tóba löki titkos szerelmét, Boriszt, csak
hogy utánaeshessen, mi pedig a tükörben bámuljuk a
vízben úszó-ölelkezô fiatal testeket, amelyek aztán di-
deregve kimásznak-kibucskáznak a partra, lehemper-
gôznek a pallókon, majd egyszerre foglalatoskodnak a
szerelemmel és az átázott ruhák kicsavarásával, a sze-
retkezés után úgy maradnak, s ahogy kell, a lány érzel-
mesen nyújtózik, és belealszik a babusgatásba, a fiú
pedig rágyújt, mi hol elérzékenyülünk, hol nevetünk:
Kátya már horkol, a vizes, meztelen testek körül szú-
nyogok zsonganak, Borisz nem mozdul, nehogy feléb-
ressze a lányt, de közben gyárkéményként fújja-pum-
pálja a füstöt, harcol a szúnyogokkal… Erenburg nem
arra törekszik, hogy sajátos, egyedi módon értelmezze

a drámát – ô arra törekszik, hogy azt, amit a szerzô ki-
metszett az életbôl, visszahelyezze oda: az életbe.
Elmeséli a történetet, megmarad a zsarnok anya, a te-
sze-tosza férj, az áldozatra született fiatal feleség…,
csakhogy a színdarabegészbe kimetszett viszonyrend-
szert visszahelyezi egy gazdagabb, minden történés-
nek és minôsítésnek árnyalatot adó teljes közegbe.
Legfôbb törekvése – és ez jólesik az én korszerûtlen,
de agyonüthetetlen lelkemnek –, hogy minden szerep-
lô elfogadható, sôt szerethetô legyen. Ôk maguk is így
viszonyulnak egymáshoz, ezért nekem, nézônek nem
esik nehezemre, hogy belépjek ebbe a közegbe. Kátya
az egyik pillanatban irtózik férjétôl, menekül anyósá-
tól, a másikban vele együtt, összezárt asszonyi közös-
ségben vetkôzteti és mossa le a hullarészeg, jámbor-te-
hetetlen férfit, azt a férfit, akinek megalázottságában-
kitaszítottságában csak a kocsma a támasz, ott a
mozdulni alig képes, alkoholista Gyikojba kapaszko-
dik, mi pedig sírunk és röhögünk a világ két árváján,
ahogy a vodkásüveg által vezetve bucskáznak bo-
hóctréfából bohóctréfába. A magnyitogorszkiak csilla-
píthatatlan játékossága, életközpontú szemlélete,
melyben fény-árnyék egy és ugyanaz, letaglózó és fel-
emelô. Kabanova maga az ôsanya, teremt és pusztít,
szül és temet, ölel és fojt – általa lüktet és miatta
bénul meg minden. Az ártatlan-bûnös lány a tóban
végzi, csatakos-vizes teste ott hever a faluközösség lá-
bánál, félelmetesen zúgó szúnyogok serege gyûlik fö-
léjük, Kabanova ôszinte gyászban megáll egy pil -
lanatra, hogy aztán minden erejét mozgósítva ûzze-
hajtsa a támadókat, de ehhez kevés a hatalma. Kevés
a férfiak cigarettafüstje is, ám egy eltévedt szikra segít:
meggyulladnak a házak, ég a falu, lángol az élet. Nem
tudhatjuk, mi következik. Mert ebben a Viharban,
amiben ismerni véltük, mi a fekete és mi a fehér, mi
az igen és mi a nem, most megrendülve bámulunk a
világnyi szakadékba – olyan jó és olyan félelmetes,
hogy ilyen kiismerhetetlen a világ. És benne persze a
színház is.

berlini Theatertreffen minden évben az elmúlt
évad tíz legjelentôsebb német nyelvû elôadását

mutatja be. 2002 óta a produkciókat egy héttagú
zsûri válogatja, amelyben a tagok háromévenként
váltják egymást. Az egyes zsûritagok az évad során a
fesztivál szempontjából szóba jöhetô elôadásokat ja-
vasolnak, s ezeket a többiek is igyekeznek megnézni.
A végsô döntéskor a legalább négyük által látott és a

fesztiválra alkalmasnak talált elôadásokból kell vá-
lasztaniuk. 

Az idén háromszázhatvanöt megtekintett rendezés-
bôl hatvannégyet találtak alkalmasnak. A belôlük kivá-
lasztott tíz elôadás természetesen minden évben élénk
vitákat vált ki, hiszen elméletileg lehetetlen egyszerre
az összes elvárásnak megfelelni. Iris Laufenberg, a
fesztivál vezetôje és Eva Behrendt, a zsûri egyik tagja

Faluhelyi Krisztián

A túlvilág elôtt és után
B E R L I N :  T H E A T E R T R E F F E N  
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