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ság kez de mé nye zé sére ha tá ro zat szü le tik ar ról, hogy
a szín ház tól el ve szik a Szre tyenka ut cai kol lé gi u mot.
A szín ház nem hagyja annyi ban, pe rel, és 2005 ta va -
szán meg nyeri a pert. 

A kul tu rá lis bi zott ság ezt kö vetôen már kö rül te -
kintôbben jár el: 2005 má ju sá ban vá rat lan el le nôr -
zést tar ta nak a Po varsz ka ján, mely nek célja „az épü let
ki hasz nált sá gá nak fel mé rése”. A sajtó bir to kába ke -
rült jegyzôkönyv sze rint „min den hely iség ben in ten -
zív ok tató-al kotó te vé keny ség folyt, az épü let kar ban -
tar tása, a rend és a tiszta ság meg fe lelô”. Ugyan ak kor
ki szi vá rog, hogy az el lenôrzés eset le ges ne ga tív ész re -
vé te lei egy már ké szülô, a szín ház fel da ra bo lá sát cél -
zó ren de let in dok lá sára szol gál tak volna. A vá ros ve ze -
tés a pí árra is gon dot for dít: négy nap pal a ha tá ro zat
alá írása elôtt a No vaja Ga zeta ha sáb jain meg je le nik
egy, dek la rál tan a kul tu rá lis bi zott ság ér ve lé sét kép vi -
selô, Va szil je vet éle sen tám adó cikk. A szerzô – a
nem  zet közi hírû mes ter mû vé szete iránti kö te lezô
fôhaj tás után – a Drá mai Mû vé szet Is ko lája, il letve
né hány más moszk vai szín ház in gat lan va gyo ná nak
és szub ven ci ó já nak össze ha son lí tá sá val pró bálja bi zo -
nyí tani: Va szil jev szín háza, bár pri vi le gi zált hely zet -
ben van, kép te len meg fe lelô elôadás- és nézôszá mot
pro du kálni; és a mes ter ön zé sét mu tatja, hogy nincs
te kin tet tel sem a ját szó hellyel nem ren del kezô tár su -
la tokra, sem pe dig más szín há zak lak ha tási gon dok kal
küsz ködô szí né sze ire, nem akar ván osz tozni. A toll nok
azon ban to vább is megy, a cik ket az alábbi, Va szil  -
jevre vo nat kozó konk lú zi ó val zárva: „…a mû vé  sze tet
kell sze ret nünk, nem pe dig ma gun kat a mû vé szet -
ben. És még ke vésbé azo kat a gazda sági le hetôsé ge -
ket, ame lyek mû vé szeti po zí ci ónk ré vén vál nak el ér -
hetôvé szá munkra.” A csúsz ta tá sok kal, ha mis ada tok -
kal teli cikk (a szín ház in gat la na i nak nagy sá gát
pél  dául ké te zer négy zet mé ter rel na gyobb nak tün teti
fel a hi va ta lo san bir to kolt nál, és foly tat hat nánk) csak
azért ér de mel fi gyel met, mert jelzi: a kul tu rá lis bi -
zott ság szá mára a „vá rosi tu laj don nal való ha té kony
gaz dál ko dás” az elsôrendû szem pont, a „pro fesszi o -
ná lis szín házi te vé keny ség” pe dig elsôsor ban nem
esz  té ti kai, ha nem fi nan ci á lis pa ra mé te rek kel mé ren -

dô. Még egy, az elôzôek nek kissé el lent mondó idé zet,
amely az ese mé nyek késôbbi, a kul tu rá lis bi zott ság ál -
tal tör ténô in terp re tá lá sá ban ke rül is mét elô: „Min -
den ki tudja (sic!), hogy az al kotó em ber gazda sági te -
vé keny ség vég zé sére al kal mat lan. Ha pe dig áta la kul
va gyon ke zelôvé, ak kor meg szû nik al ko tó nak lenni.”

A ha tá ro zat meg je le nése nagy port ver fel, a saj tó -
ban pub li kált cik kek csak rit kán szo rít koz nak tár gyi -
la gos hír adásra. A meg szó la lók ér tet len sé gük nek ad -
nak han got a te kin tet ben, hogy mi ért ép pen Orosz or -
szág ta lán leg na gyobb hírû, szá mos ha zai és kül földi
díj jal mél tá nyolt szín házi ren dezôje (csi nov nyik lo gi -
ká val: egyik leg jobb kul tu rá lis ex port cikke) ré sze sül a
kul tu rá lis bi zott ság ki tün tetô fi gyel mé ben, hi szen
szá mos moszk vai szín ház nak fel ró ha tók a rossz „ha -
té kony sági mu ta tók”, mi köz ben fenn tar tá suk mû vé -
szi szín vo na luk alap ján sem in do kolt. Igaz ta lan az a
vád is, mi sze rint a ren dezô nem „osz to zik”, leg fel jebb
meg vá lo gatja, ki vel, hi szen Dmit rij Kri mov négy be -
mu ta tót is tar tott a Po varsz ka ján. Va szil jev és a vé del -
mé ben fel szó la lók meg pró bál ják vi lá gossá tenni: a
tár su lat nem csak ér zelmi okok ból ra gasz ko dik a kez -
de te ket szim bo li záló Po varsz kaja ut cai épü le tek hez,
ha nem azért is, mert azok fon tos ré szét ké pe zik an -
nak az inf ras tuk tu rá lis bá zis nak – a ren dezô sza va i -
val: „szín házi vá ros nak” –, amely ben Va szil jev is kola–
mû hely–szín ház kí sér leti kon cep ci ója meg va ló sul hat.
A meg szó la lók né me lyike ugyan ak kor két ségbe
vonja, hogy a tervbe vett Nyi tott Szín pad pro jekt meg -
va ló sí tá sára va ló ban al kal mas volna a ren dezô esz té ti -
kai el vei alap ján áta la kí tott Po varsz kaja ut cai ját szó -
hely, amely óha tat la nul csak bi zo nyos tí pusú elôadá -
sok be fo ga dá sára al kal mas. Ok szana Mi szina, az
is  mert szí nésznô és tár su lat for máló mû vész, a pro -
jekt ben részt vevô tár su la tok ne vé ben írt nyílt le ve lé -
ben vissza uta sítja, hogy a fi a tal ren dezôk „kény te le -
nek az elôdeik csont jain tán colni”, és kép te len ség nek
ne vezi, hogy az el múlt esz tendôkben a vá ros ve ze tése
nem ta lált egyet len üres épü le tet sem a kí sér leti szín -
há zak szá mára.

Az ér vek nem ren dí tet ték meg a kul tu rá lis bi zott sá -
got; kö vet kezô lé pése a szín ház át fogó, az ügyész ség

Íj gyártó Ju dit

A drá mai konf lik tus
is ko lája
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be vo ná sá val tör ténô pénz ügyi el lenôrzé sé nek el ren -
de lése volt. A 2005 ôszén hó na po kig zajló vizs gá ló dá -
sok az alábbi „je lentôs” sza bály ta lan sá go kat tár ták fel:
1. A szín ház ze né sze i nek, éne ke se i nek és tán co sa i nak
fi ze té sét nem a drá mai szín há zak szá mára meg sza -
bott 16-os, ha nem a ze nés szín há zak 17-es be so ro lása
alap ján áll apí tot ták meg. (A szín ház kom men tárja: a
kul tu rá lis bi zott ság ezt a be so ro lást ti ze nöt éven át jó -
vá hagyta.) 2. Az en ged élye zett sze mét szál lí tási kvó tát
ön ké nye sen meg emel ték. (A szín ház kom men tárja:

a tû zol tó ság nem en ged élyezte a szín ház belsô ud va -
rá nak le zá rá sát, mert a szom szé dos épü le tek szá mára
vész ki já ra tot kel lett biz to sí tani. A szom szé dos épít ke -
zé sek mun ká sa i nak ezért sza bad be já rá suk volt az ud -
varra, és rendre tele is pa kol ták a szín ház kon té ne reit.
Mi vel a meg emelt sze mét szál lí tási díj ki fi ze tése ol -
csóbb volt, mint a ku kák ôrzése, a szín ház ve ze tése
emel lett dön tött.)

A rossz ízû hu za vo nák el len ére Va szil je ven, úgy tû -
nik, nem le he tett fo gást ta lálni, ezért 2006 már ci u sá -

ban a kul tu rá lis bi zott ság döntô lé pésre
szánja el ma gát: az áta la kí tás kés lel te té sé -
nek vád já val le váltja mû vé szeti ve zetôi
po zí ci ó já ból (az orosz szín ház ban ez gya -
kor la ti lag az igaz ga tói poszt tal egyenlô),
és a szín ház fôren dezôjévé ne vezi ki az
úgy ne ve zett re or ga ni zá ció idôtar ta mára.
A szín ház új mû vé szeti ve zetôje a mér -
nöki vég zett ségû Igor Ga belko, a JANSZ-
Au dit cég ve zetôje lesz, aki nek – a rossz -
májú kom men tá to rok sze rint – ki zá ró lag
annyi kap cso lata van a szín ház zal, hogy
fel tûnôen em lé kez tet Dmit rij Na za rov
szí nészre; az ô egyet len fel adata, hogy a
szét vá lási mér le get el ké szítse, és az áta la -
kí tást minél elôbb le ve zé nyelje. Kér dé se ire,
hogy mi lesz a Po varsz ka jára „sza bott”
elôadá sok kal, a kol lé gi um ból ki köl töz te -
tett szí né szek kel és szín házi dol go zók kal,
hogy hol szál lá sol ják el a kép zésre és tré -
ningre ér kezôket, vagy hogy a vál to zá sok
lét szám le épí tés sel jár nak-e, Va szil jev nem
kap vá laszt a kul tu rá lis bi zott ság tól. 

Bár a szín ház jogi kép vi selôje újabb
pert ja va sol (a mû vé szeti ve zetôi poszt be -
töl té sé hez szak irá nyú felsôfokú vég zett -
ség és leg alább öt év – ugyan csak szak irá -
nyú – ve zetôi gya kor lat szük sé ges), a pir -
ru szi gyôzel mekbe bele fá radt Va szil jev a
meg egye zés ben re mény ke dik. A per elu -
ta sí tása mel lett már akár a Szre tyen kán
levô kol lé gi um ról is le mon dana, cse rébe
a Po varsz kaja ut cai épü le te kért. 

De nincs meg egye zés. A tár su lat zak la -
tott kö rül mé nyek kö zött ké szül az elôadá -
sokra, a nyári kül földi fesz ti vá lokra és ven -
dég já té kokra: a pró bá kat rend sze re sen
meg  za var ják az át szer ve zést kí sérô „fel -
mé  ré sek” és „be já rá sok”. Az áta la kí tást
Ga   belko vé gig vi szi, a szín ház sze rint sza -
bály ta lan sá gok árán is: a lel tári lis tá kon
nincs rajta a lel tár bi zott ság alá írása, a ha -
mis ada to kat tar tal mazó szét vá lási mér le -
gen pe dig, ame lyet a szín ház fôköny velôje
nem volt haj landó alá írni, egy olyan fô -
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köny velô-he lyet tes alá írása sze re pel, akit
arra az egyet len napra al kal maz tak. Az
áta la kí tás so rán – fi gye lembe véve az ôszi
el lenôrzés so rán fel tárt pénz ügyi sza bály -
ta lan sá go kat (lásd: ku kák) – a szín ház
mû kö dé sé nek jogi ke re teit is újra ír ják: a
ko rábbi egy sze mé lyi ve ze tés he lyett a
szín ház irá nyí tá sát az igaz gató (gazda sági
ügyek) és a mû vé szeti ve zetô egy üt te sen
végzi. Va szil jev tud tára ad ják, hogy az
igaz gató szem élyé nek ki vá lasz tá sába
nem le het be le szó lása.

2006. ok tó ber 18-án, Va szil jev tá vol -
léte ide jén a kul tu rá lis bi zott ság Alek szej
Ma lob rodsz kijt ne vezi ki a szín ház igaz -
ga tó já nak, és a kö vet kezô napra szer ve -
zett tár su lati gyû lé sen be is mu tat ják az
új ve zetôt. A re ak ció: egy ér telmû elu ta sí -
tás. A szín ház hon lap ján sze replô össze -
ál lí tás sze rint Ma lob rodsz kij (aki szín ház  -
ban soha nem dol go zott) igazi sze ren  cse -
lo vag: 2002-ben az Orosz Fö de  rá ció
Szín  házi Szö vet sége el nök he lyet tesi poszt   -
ját tölti be, 2003-ban már az Arany
Maszk Fesz ti vál ügy ve zetô igaz ga tója –
és az Open So ci ety Ins ti tute fe ke te lis tá -
ján sze re pel el szá mo lási sza bály ta lan sá -
gok mi att. 2004-ben a moszk vai hús véti
fesz ti vál ügy ve zetô igaz ga tó ja ként buk -
kan fel, majd 2005-ben cég igaz ga tó ként
az „orosz Holly wood” fel épí té sén fá ra do -
zik (a pro jekt pénz ügyi ne héz sé gek mi att
el akad), 2006-ban pe dig ô az, aki el vál -
lalja a Drá mai Mû vé szet Is ko lája Szín -
ház igaz ga tá sát, amit a kul tu rá lis bi zott -
ság ál tal fel kért többi je lölt csak Va szil jev
bele egye zése ese tén lett volna haj landó
el fo gadni. Va szil jev nek a bi zott ság fel -
ajánlja a szín ház mû vé szeti ve zetôi
poszt ját, hogy ek ként, a bi zott ság ér ve -
lése sze rint, a gaz dál ko dási gon dok tól
meg  sza ba dulva, sza ba don kon cent rál -
has son a mû vé szi mun kára. 

Va szil jev az And rej Pov ra tov nak, a kul tu rá lis bi zott -
ság el nök he lyet te sé nek Fran cia or szág ból kül dött le ve -
lé ben a ja vas la tot ke re ken el uta sítja, mond ván: a
meg cson kí tott szín ház ban, meg nyir bált ha tás kör rel
az ed digi mun kája foly ta tá sát nem látja le het sé ges -
nek. Egy, az Eu ró pai Szín há zak Uni ója tag szín há za i -
nak írott kör le ve lé ben pe dig a ren de zet len hely zetre
és a meg hí vott kül földi pro duk ciók fi nan szí ro zá sára
ígért tá mo ga tás el ma ra dá sára hi vat kozva a 2007 ta va -
szára ter ve zett fesz ti vált is le mondja.

Ez már a bú csú – mond ják a kom men tá rok. Az el -
múlt más fél esz tendôben szü le tett majd száz cikk,
elem zés és kom men tár a tárgy ban, le ve lek és nyílt le -
ve lek íród tak Szer gej Hu gya kov nak, a moszk vai kul -
tu rá lis bi zott ság el nö ké nek, Alek szandr Szo ko lov kul -
tu rá lis mi nisz ter nek, az orosz par la ment felsôhá zá -
nak, Vla gyi mir Pu tyin el nök nek, sôt még II. Alek szij
pát ri ár ká nak is, de semmi sem tör tént. 

Hogy a dol gok hát  -
te ré ben mi áll hat,
ar ról sok ta lál ga tás
lá tott nap vi lá got. Ab  -
ban, hogy Va szil jev
nem ud va ronc tí pus, ha nem „ne héz eset”, ön tör vé nyû
és idônként ön fejû al kotó, meg egye zik a köz vé le ke -
dés. Ab ban, hogy az ese mé nyek ala ku lá sá ban a
moszk vai csi nov nyi kok prag ma tiz mu sá nak és/vagy
hozzá nem ér té sé nek, ne tán rossz in du la tá nak mek -
kora sze repe volt, már me gosz la nak a vé le mé nyek.
Az is el kép zel hetô, amint azt né hány elemzô fel veti,
hogy a moszk vai in gat lanp ri va ti zá lá sok és -spe ku lá -
ciók is bele ját szot tak az ese mé nyek ala ku lá sába. 

Va szil jev szim bo li kus gesz tus nak látja mind azt,
ami vele tör tént, és ke véssé dip lo ma ti ku san, de ôszin -
tén fo gal mazza meg: „Ha en gem, a Ren dezôk Szö vet -
sé gé nek el nö két csak így egy sze rûen fal hoz le het
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kenni, ak kor mi van azok kal, akik ke vésbé is -
mer tek? Akik nem tud nak mit tenni – én el fo -
ga dok egy fel ké rést, és el me gyek Eu ró pába…
Néha az az ér zé sem, ve zetôin ket az »ehet né -
kem van« mot tója ve zérli.  Ál lan dóan éhes
tiszt vi selôk hada irá nyít min ket, akik nem tud -
nak be telni a ha ta lom mal, az erôde monst rá ci -
ó val, az alá ren del tek fö lötti ön ké nyes ke dés -
sel…” S ugya nez Ro man Dol zsansz kij jó val
szo  fisz ti kál tabb stí lu sá ban, a Va szil jev vé del -
mé ben írott cik kébôl: „A da rab esz té ti kai szem  -
pont ból vagy akár csak a cí mét te kintve nem
kell hogy fel tét le nül tes sék a ha ta lom nak vagy
a kul tu rá lis bi zott ság nak. Csak hogy ez eset ben
tes sék el dön teni: a ha ta lom és a kul túra kö zötti
ci vi li zált mo dell a kö ve tendô mi ná lunk, vagy
pe dig a fe u dá lis. Ha ez utóbbi, ak kor nincs
több kér dé sem, pon tot te szek, és el bo csá tom
az ol va sót.”

Epi ló gus (?)

A Drá mai Mû vé szet Is ko lája Szín ház 2007.
feb ruár 24-én ün ne pelte fen nál lá sá nak hu sza -
dik év for du ló ját, bár a kom men tá rok a ju bi -
leum kap csán in kább ha lotti tort, sem mint ün -
ne pet em le get tek. Pár nap pal elôtte a tár su lat
saj tó kon fe ren ciát hí vott össze, amely a Va szil -
jev-ta nít vány Igor Jac kó nak a szín ház mû vé -
szeti ve zetôi poszt jára tör ténô je lö lé sét kí vánta
pro pa gálni. A tár su lat nak ez volt a má so dik,
Va szil jev ál tal is tá mo ga tott kí sér lete arra, hogy
a kul tu rá lis bi zott ság ér de kes, de nem meg -
lepô pál for du lat ról ta nús kodó ja vas la tát –
Alek szej Ma lob rodsz kij egy sze mé lyi ve zetôvé
tör ténô ki ne ve zé sét – meg hi ú sítsa. (Ko ráb ban
a tár su lat ren dezôibôl ala kult ta nács sze rette
volna át venni a mû vé szeti munka irá nyí tá sát,
ezt azon ban a bi zott ság nem en ged élyezte.) 

Bár a 2006 ôsze óta Fran cia or szág ban dol -
gozó Va szil jev nem vett részt a sajtó tá jé koz ta -
tón, le ját szot ták az Eu ro newsnak adott in terjú -
ját, amely ben a ren dezô ki je lenti: egyelôre
nem kí ván vissza térni Orosz or szágba, de ta nít -
vá nyait az ál tala el kez dett munka foly ta tá sára
biz tatja.

Azt azon ban nem tudni, lesz-e erre le hetôsé -
gük, leg alább is a Drá mai Mû vé szet Is ko lája
Szín ház ke re tein be lül. And rej Pov ra tov, a kul -
tu rá lis bi zott ság he lyet tes ve zetôje ugyan is így
re a gált a Kom mer szant Igor Jacko ki ne ve zé sé -
vel kap cso la tos kér dé sére: „Ana to lij Alek -
szand ro vics Va szil jev je len leg a szín ház fôren -
dezôi poszt ját tölti be. Igor Jacko ki ne ve zé sé nek
kér dé sé vel nem tu dunk ér dem ben fog  lal kozni
– ho gyan is nézne ki az, ha a zse ni á lis Va szil -
jev Jacko be osz tottja lenne? Fáj lal juk, hogy bi -
zo nyos félre ér té sek foly tán Ana to lij Va szil je ve t
rég óta nél kü löz nünk kell. A tá vol lé tét idô le -
ges nek te kint jük, és re mél jük, ha ma ro san új -
ból mun ká hoz lát.”

Summary
In a month rich with first nights, we open the present issue
with the voice of our critics: Balázs Perényi, Andrea Tom -
pa, Tamás Tarján, Tamás Jászay, György Karsai, Szabolcs
Székely, Judit Szántó, Andrea Rádai, László Zappe, Dezsô
Kovács and Zoltán Karuczka who saw 56/06 Demented
Souls Vanquished Hosts (quote from a classic Hungarian
poem) by István Mohácsi, János Mohácsi and Márton
Kovács (Kaposvár), Tchekhov’s The Cherry Orchard (Co me -
dy Theatre), Shakespeare’s The Tempest (Studio „K”, comp -
leted by citations by other Shakespearen plays, as well as by
Georg Büchner and Christopher Marlowe), The Murderous
Dairy by Péter Kárpáti and Jenô Rejtô (Tatabánya), two one-
act plays, The Coffee House and The Fireman by Ernô Szép
(Örkény Theatre), Béla Pintér’s The Orphaned Star (Szké -
né), Paul Gavault’s and Robert Charvay’s The Miracle Child
(Radnóti Theatre), Werner Schwab’s The Lady-Presidents
(Szolnok), Géza Bereményi’s The Price of Gold (The Ark),
Molière’s The Miser (New Theatre) and Shakespeare’s Ham let
(Szeged).

In our column on opera Tamás Koltai communicates his
impressions after having seen for the second time The
Mozart Marathon, a day-filling presentation of The Marriage
of Figaro, Così fan tutte and Don Giovanni, while Tamás
Márok saw for us André Chénier by Umberto Giordano at
the State Opera House.

Four new dance events were seen by Csaba Kutszegi,
Krisztina Horeczky and Krisztián Faluhelyi: Prokofiev’s
Romeo and Juliet in a guest-performance of the Monte Carlo
Ballet with Jean-Christophe Maillot’s choreography, a
world premiere of Lilla Pártay’s Gone With the Wind at the
State Opera (music by Antonin Dvořák and Zoltán Rácz), a
Requiem by the Gangaray Dance Theatre with József
Hámor’s choreography and Languid Ecstasy by the Bakelit
Multi Art Center, choregraphed by Márta Ladjánszki.

Two conversations follow: Andrea Stuber talked to di rec -
tor Csaba Tasnádi, manager of Nyíregyháza’s Móricz Zsig -
mond Theater, while Bea Selmeczi met set and costume
designer Edit Zeke.

This time we must unfortunately publish several obitua -
ries. Csaba Kutszegi takes leave of the great dancer Ferenc
Havas (1935–2007), László Aprics and Áron Ôze evoke the
personality of deceased actor Sándor Szakácsi (1952–2007)
and Attila Epres says farewell to actor-colleague György
Kocsis (1963–2007).     

In our new column on theatre history we present an inte -
resting admonition József Bajza, an important personality
of our XIXth century literary life adressed to his fellow-
critics; contemporary comment comes from actor-director-
manager Pál Mácsai.

Three contributions illustrate the situation of inter natio -
nal opera stage. German opera directors Peter Konwitschny
and Claus Guth discuss some pertinent issues of the musi -
cal theatre, while Andrea Stuber saw in the Paris Opera The
Castle of Blue-Beard by Béla Bartók as well as The Diary of a
Missing Man by Leoš Janáček. 

Finally Judit Íjgyártó informs the reader about a big poli -
tical and cultural scandal of the Moscow theatre life: how
the great director Anatoly Vassiliev virtually lost his inter -
nationally acclaimed workshop.

Play of the month is The Murderous Dairy, Péter Kár -
páti’s free adaptation of a novel by Jenô Rejtô.  




