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tat lan – A le csú szott csa lád ban még min dig érez hetô
bi zo nyos ren dezôi passzi vi tás, a nézônek bi zony na -
gyon tü rel mes nek kell len nie. Még is az elôadás for du -
ló pont Zse no vacs mun kás sá gá ban. Lesz kov A le csú -
szott csa ládjá nak am bí ci ója ere de ti leg nem cse ké -
lyebb, mint pél dául Tolsz tojé a Há ború és bé kében: a
csa ládi kró nika mû fa ját sti li zálva arra tö re ke dett,
hogy sa ját kora (az az az 1870-es évek) szel lemi vál sá -
gá nak gyö ke reit a XIX. szá zad ele jén ke resse, ami kor
még meg volt a le hetôség az orosz tör té ne lem más irá -
nyú fejlôdé sére (amely nek fô kér dése ter mé sze te sen a
jobb ágy fel sza ba dí tás volt). Lesz kov azt igye ke zett meg -
mu tatni, hogy a ne mes ség leg jobb jai ho gyan szo rul -
tak a tár sa dalmi élet pe ri fé ri á jára, és ezért meg kí sé -
relte fel tárni az orosz pat ri ar chá lis lét ér té keit. A szín-
házi elôadás nak az a ré sze, amely min den féle kri ti kai
dis tan cia nél kül áb rá zolja Lesz kov ide a li zált lá to má -
sait, ne he zen fo gad ható be. Lesz kov nál egy „naiv nar -
rá tor”, egy nô irá nyítja az el be szé lést, aki csak azért ír,
hogy a csa lád tör té nete fenn ma rad jon – így van az
elôadás ban is. A dísz let egy fe kete fal, négy zet, kör,
ová lis alakú ki vá gá sok kal, ame lyek egy föl de súri kú ria
ajtó- és ab lak nyí lá sa ira utal nak, de egy szers mind a

port ré ga lé ri á jára is. Az el be szé lés ár tat lan sze replôi is
e ki vá gá sok ke re te i ben je len nek meg – ró luk csupa jót
hal lunk, eset le ges gyenge sé ge i ken vagy fur csa sá ga i -
kon is csak jó in du la túan ne ve tünk. Az elôadás má so -
dik ré szé ben (erre há rom órát kel lett várni!) még is ki -
de rül, hogy az oly rész le te sen re konst ru ált „orosz
pa ra di csomra” csak azért volt szük ség, hogy végre
meg kérdôje lezôdjék. Ez elsôsor ban egy olyan sze -
replô ál tal tör té nik, aki „nem fér bele a (portré)ke re -
tekbe”. A Szer gej Ab rosz kin ala kí totta szá mû zött sza -
bad gon dol kodó a ke resz tény ség el vei sze rint sze retne
élni. A ren dezô nem csu pán ne mes egy sze rû sé gé nek,
ha nem a jel lem ab szo lút sem le ges sé gé nek áb rá zo lá -
sára inst ru álta szí né szét, hogy semmi ne za varja meg
mon dan dója lé nye gét. Alak já nak se gít sé gé vel az elô -
adás, amely egy kissé unal mas port ré ga lé ria meg lá to -
ga  tá sa ként kezdôdött, más síkba, az in tel lek tu á lis szín  -
ház szint jére emel ke dik. A Jev ge nyij Anye gin és A le -
csú szott csa lád a kri ti ku sok ban a mû vé szeti kér dé se -
ken túl lépô gon do la to kat éb resz tett ar ról, hol tart
most, és mi lyen irányba ha lad to vább az orosz kul -
túra. Meg le het, a vá la szok néha ki zár ják egy mást, ám
fon tos, hogy e kér dé sek ne tûn je nek el a na pi rendrôl. 

ül földi el is mert sége és gya kori szín padi je len -
léte mi att azt gon dol tam, hogy az új orosz

dráma szülôha zá já ban is ha son lóan fon tos. Így alig
akar tam hinni a sze mem nek, ami kor Moszkva bel vá -
ro sá ban, egy ôrzött-vé dett pol gári ne gyed ben az egyik
ház tûz fa lán egy pap ír la pon meg pil lan tot tam a Te -
atr.doc fe li ra tot. Az úgy ne ve zett új dráma egyik
„fel leg vára” a ház alag so rá ban ta lál ható, ta lán száz
négy zet mé te ren, és eb ben már benne van nak a ki  -
szol gá ló he lyi sé gek is. Min den na gyon egy szerû, imp -
ro vi zált és szük ség meg ol dás jel legû. Ma xi mum negy -
ve nen fér nek el a nézôté ren. De kis szín ház ként
mû kö dik a Kor társ Dráma Is ko lája is. Az új dráma
leg is mer tebb mû he lyé nek szá mító Ka zan cev Köz pont
vi szont egy ál landó ját szó hely nél küli pro duk ciós köz -
pont. Leg jobb hely zet ben a Te atr.doc szom széd sá gá -
ban nem rég nyílt Prak tika Szín ház van, amely ki tûnô
belsô ter ve zésû, jól fel sze relt han gu la tos kis pince -
szín ház. 

Az új dráma kép vi selôi – több sé gük ben fi a tal drá -
ma í rók és szín ház csi ná lók, az orosz szín házi szakma

egy meg ha tá ro zott cso portja –, akik több nyire csak
egy-egy pro duk ci óra áll nak össze, és hol az egyik, hol
a má sik be fog adó szín ház ban hoz zák létre elôadá su -
kat, a sa ját mû vé sze tü kön túl na gyon ko mo lyan ve -
szik az új dráma „moz gal má nak” ügyét. Fe szült fi gye -
lem mel kö ve tik egy más elôadá sait, élén ken re a gál nak
min den jó, ere deti gon do latra, szí né szi és ren dezôi
meg ol dásra. Ott van nak min den szak mai ren dez vé -
nyen, és szo kat lan ko moly ság gal vi táz nak egy más sal.
Igazi meg mé ret te tés ként élik meg a fesz ti vál sze rep -
lést, amelyrôl egy tízfôs zsûri ítél ke zik.

Az elsô pro duk ció, amit lá tok, a Te atr.doc sa ját elô -
adása, a De mok rá cia.doc. Spe ci á lis prog ram, az Orosz -
or szág ban élô né met ren dezô, Ge org Ge noux mun -
kája. Va ló já ban já ték a kö zön ség gel, amely nek
mind  vé gig be le szó lási joga van az ese mé nyek ala ku -
lá sába. A já té kot két já ték mes ter (két hi va tá sos pszi -
cho ló gus) irá nyítja. A ren dezô a hát térbôl fi gyel, és ha
szük sé ges nek érzi, be le szól. Az in te rak tív vita-já ték
arra ke resi a vá laszt, mit gon dol nak az em be rek a de -
mok rá ci á ról, és mi lyen nek kép ze lik el azt, úgy, hogy
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köz ben a kö zön ség maga is „vizs gá zik” de mok ra ti kus gon dol ko dás- és
vi sel ke dés mód ból. Az ele jén a két já ték mes ter meg kéri a nézôket, hogy
ke res se nek ma guk közt egy-egy olyan sze mélyt, aki szim bó luma le -
hetne a de mok rá ci á nak. Majd meg sza vaz tat ják a kö zön sé get ar ról, hogy
a ne ve zett sze mé lyek kö zül kit tart a le gal kal ma sabb szim bó lum nak.
A gyôztes nek el kell me sél nie egy olyan tör té ne tet, amely nek köze van
a de mok rá ci á hoz. Ez után egy ön ként je lent kezô „ren dezônek” el kell
kép zel nie és meg kell ta lál nia a kö zön ség so ra i ban a tör té net sze replôit,
majd el kell he lyez nie ôket a já ték tér ben az erô- és a szim pá ti a vi szo nyok
alap ján. A kö zön ség ön fe ledt el ra gad ta tás sal vesz részt a ren de zés fo lya -
ma tá ban. Ja va sol, el vet, fe lül ír. És te szi ezt nem csak azért, mert jo got
ka pott rá, ha nem mert érzi, hogy a já ték ki ta lá lói ko mo lyan ve szik, nem
ve rik át pél dául be é pí tett szí né szek al kal ma zá sá val. Jó fel ütés ez a de -
mok rá cia-já ték egy olyan fesz ti vál hoz, amely szán déka sze rint a való sá g ra
fo ku száló da ra bok be mu ta tá sára vál lal ko zik.

A mai orosz cé gek vi lá gába nyújt be pil lan tást a Te atr.doc Me ne dzse -
rek címû, ver ba tim mód szer rel ké szült elôadása (do ku men ta rista drá -
ma í rás, amely ál ta lá ban in ter júk ból épít ke zik). Míg azon ban a ha sonló
te ma ti kájú nyu gat-eu ró pai da ra bok ban agyon dol go zott, ma gá nyos me -
ne dzse rek rek re á ciós-te rá piás works ho po kon igye kez nek vissza nyerni
ener gi á i kat (lásd Top Dogs), ad dig
itt olyan me ne dzse re ket is me -
rünk meg, akik még ren de sen
dol gozni sem ta nul tak meg. Eb -
ben az eset ben nem in ter júk út -
ján jött létre az elôadás, ha nem
né há nyan Rusz lan Ma li kov ren -
dezô ve ze té sé vel moszk vai iro -
dák ban ti tok ban ki fi gyel ték az ott
dol gozó kö zép szintû ve zetôk tény -
ke dé sét, és ki hall gat ták be szé dü -
ket. Az elôadás ban egy új mun -
ka  társ fel vé teli pro ce dú rája kap -
csán egy cég mar ke tin gosz tá lyán
dol gozó me ne dzse rek vi lá gát is -
mer jük meg. A szí nen hos szú fe -
kete asz tal, szék, a mennye   zetrôl
vö rös tele fon lóg le. A fi gu rák
meg je le nése és vi sel ke dése re á -
lis. A fel vé te liz te tés fo lya ma tá ban
nincs sem mi féle ir re á lis elem.
Még is per ce ken be lül tö ké le tes
ká osz ural ko dik el a szí nen. En -
nek oka, hogy az osz tály munka -
tár sai nem össze han gol tan és
szisz te ma ti ku san vég zik a dol gu -
kat, ha nem tel je sen eset le ge sen
és sa ját be lá tá suk sze rint. Így fo lya ma to san aka dá lyoz zák egy mást, és
nem jut nak ötrôl a hatra. De ez a leg ke vésbé sem za varja ôket. Jól el van -
nak: te áz gat nak, mar hás kod nak, ki csit stresszel nek és sze xel nek. A he -
lyi kö zön ség vé gig ha ho tázza a já té kot, amely au ten ti kus gúny raj zát adja
a me ne dzse rek vi lá gá nak. És egy ál ta lán nem törôdik az elôadás esz té ti -
kai meg for mált sá gá val. Pe dig a vicc az egész ben az, hogy Ma li kov a fre -
ne ti kus ha tást egy is ko lai szín ját szó cso port elôadá sára em lé kez tetô
ren de zés sel éri el. 

A Dur nyen kov fi vé rek a kor társ orosz drá ma í rás is mert alak jai. Együtt
is és kü lön-kü lön is ír nak dara bo kat, ame lyek kö zös jel lemzôje, hogy
na gyon ne he zen fejt hetôk meg. A fesz ti vá lon az idôseb bik fi vér, Vja -
csesz lav Dur nyen kov Há rom je le net négy fest ményrôl címû újabb ta lá nyos
mûve sze re pelt. A szerzô egy lé tezô szent pé ter vári festô négy fest mé nye
alap ján ki ta lál egy tör té ne tet az egyik ké pen lát ható kis fi ú ról. A da rab -
ban a fiú fi a tal fér fi ként je le nik meg. Kolja egy bul vár lap nak dol go zik,

és re gényt ír ma gá nak. A da rab élete
négy évét kö veti nyo mon. Az elô -
adás, ame lyet a Prak tika Szín ház ban
az új dráma esz mei atyja, Mi hail
Uga rov vitt színre, az zal kezdôdik,
hogy a pa rá nyi szín pad egyik sar ká -
ban dom bo rúan ki fe szí tett vá szonra
ki ve tí tik a fest mé nye ket, XIX. szá -
zadi élet ké pe ket, és fel vé telrôl hall -
juk az író hoz zá juk fû zött ma gya rá -
za tait. Uga rov a hely szû kébôl erényt
ko vá csol, és rend kí vül szel le mes
meg ol dás sal a szín pa don egy XIX.
szá za dot idézô szo bát ren dez be, de
a szo bá nak csak az egyik fele „való -
sá gos”, a má sik fe lét a vá szonra ve tí -
tett pro jek ció al kotja. Ez zel a meg ol -
dás sal a kül vi lá got is „be hozza”: a
vász non lát juk a sze replôket, amint
kint vi tat koz nak, majd el in dul nak
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Mint egy ví zi ó szerû rém álom, amely még éb re dés
után is nyo maszt. 

Ivan Vi ri pa jev Jú lius címû da rab já nak ôsbe mu ta -
tó ját – a Prak tika Szín ház és az Oxi gén Moz ga lom
kö zös pro duk ci ó ja ként – a fesz ti vál ide jére ter vez ték. A be mu tató el ma -
radt, csak egy nyil vá nos fe lol va sás ré sze sei le het tünk. „A szö veg egy, már
nem fi a tal férfi mo no lógja, egy sza dista gyil kos nyom da fes té ket nem
tûrô, nyílt be széde, aki meg ölte a szom széd ját, le vágta egy haj lék ta lan fe -
jét, apró da ra bokra vá gott egy pa pot, aki me ne dé ket nyúj tott neki, ezt kö -
vetôen pe dig vég képp kan ni bál lett belôle: fel falt a kór ház ban egy nôvért,
még pe dig sze re lembôl. A da rabba be le szövôdnek a nôvér mo no lóg jai, a
hôs kép ze let beli vagy való sá gos fi a i nak pár be széde, va la mint ma gá nak
a hôsnek a sza vai is, me lye ket egy öreg em ber hez in téz – ta lán az is ten az,
vagy egy ha lál elôtti rém álom beli lény.” A Prak tika szín pa dán mind össze
egy szônyeg, rajta mikro fon, do hány zó asz tal és egy szék. Az asz ta lon ké z -
i rat és egy po hár víz. A szö ve get a mikro fon nál állva egy szí nésznô, Po -
lina Agu re jeva ol vassa. Nem éli ma gát bele, nem játssza el a fi gu rát, a
szö ve get mû al ko tás ként szó lal tatja meg. Ezt elsôsor ban az zal éri el, hogy
rit mi zálja, és egy sa já tos köz ve títôi hang nem ben adja elô, ame lyet „ci vil”
szín padi vi sel ke dé sé vel is me gerôsít. Hosszú, sö tét ru há ban lép szín -
padra, és meg nyug tató mo sollyal kezdi mon dani a szö ve get. Ha szü ne -
tet kell tar ta nia, hátra lép, és iszik egy korty vi zet. Az tán vissza lép a mik -
ro fon hoz, né hány apró moz du lat tal meg igaz gatja ru há ját, egy pil lan tást
vet a kö zön ségre, és foly tatja az ol va sást. A szí nésznô szé dü le tes ki su gár -
zá sá val pil la na tok alatt biz ton sá got adó szö vet sé get ala kít ki a nézôkkel,
és el éri, hogy ne bor zad ja nak el a szö vegtôl. Ta lán ezért, vagy mert csu -
pán egy idôs férfi fan tá zi á lá sa ként ér tel me zik a da ra bot, a nézôk köz ben
so kat ne vet nek. Vi ri pa jev nek min den esetre si ke rül is mét ala po san el -

Vlagyimir Pankov
Átjárás címû 
elôadása

a házba, és a szín padi aj tón ke resz -
tül már is bent is van nak a szo bá -
ban. A XIX. szá za dot idézô kül -
sôsé gek el len ére a fi gu rák szö  ve-
ge i ben gyak ran XX. szá zadi gon -
do la tok, a ki lenc ve nes évek szent -
pé ter vári un derg ro und mû vész vi -
lá gá nak po li ti kai, tár sa dalmi né  ze-
tei kö szön nek vissza. A sze replôk
szá mára az a köz ponti kér dés, ho -
gyan vál toz tas sák meg az el vi sel he -
tet len való sá got. (Mint ahogy az
volt a cári Orosz or szág ban a ni hi -
lis ták szá mára is, akik min de -
nestôl meg ta gad ták a hû béri vi lá -
got, és po li ti kai, tár sa dalmi moz-
gal mat in dí tot tak an nak meg dön -
té sére.) Dur nyen kov bra vú ro san
mossa össze a két kort. Kolja, a da -
rab fôhôse túl sá go san nor má lis, ô,
for ró fejû ba rá ta i val el len tét ben,
kép te len fé lel meit de monst rá ci ók -
kal és kü lön bözô ak ci ók kal eny hí -
teni. Kolja nem bírja el vi selni a
való sá got, mor fi nis tává vá lik. A vé -
gén túl ada golja ma gát és meg hal.
Az elôadás zá ró ké pé ben a vász non
va laki egy do bozka tar tal mát vizs -
gálja. A do boz ban ol csó bi zsuk
mel lett min den féle po li ti kai tar -
talmú ki tûzôk, mint ha a ki lenc ve -
nes évek nem ze déke egyik tag já -
nak hát ra ha gyott em lé keit lát nánk.
Le szá mo lás a ki lenc ve nes évek kel?
Vagy ke serû kons ta tá lása an nak,
hogy mára már csak ennyi ma radt
a ko rábbi idôk po li ti kai és tár sa -
dalmi moz gal ma i ból? Dur nyen kov
és Uga rov ránk bízza az ér tel me -
zést. In ten zív, ha tá sos elôadás.


