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A kezdetek szintén 1999-be
nyúlnak vissza, amikor a londoni
Royal Court színház workshopot
tar tott Moszkvában a British Coun -
cil támogatásával, hogy az orosz
szín házi emberek megismerhes-
sék ezt a technikát. A British Coun -
cil az Open Society Institute-tal
együtt késôbb segítette a Teatr.doc
létrehozását, illetve mûködését.
A Teatr.docban az „importált” ver-
batim módszert hol szó szerint, hol
szabadon használták. Ez a dráma-
írói hagyomány Angliában sem
régi: csupán az 1980-as végétôl
kezdtek létrehozni dokumentarista
elôadásokat, amelyek lényege nem
a tények színházi feldolgozása, in-
kább az a mód, ahogyan az embe-
rek a tényekrôl beszélni szoktak.
Olyan, a perifériára szorult diskur-
zusokat kerestek, amelyeknek nem
volt esélyük arra, hogy a közélet ré-
szévé váljanak.

A verbatim módszer kulcsszava:
az interjú. Egyik változata szerint a
drámaíró készíti, a másik szerint a
színészek mennek ki a terepre, és a
drámaíró már csak általuk ismeri
meg a „szereplôket”. A Teatr.docban
ezenkívül még egy olyan típust is
kidolgoztak, amelyben a valóságos
személyt a színész játssza, bebújik
a bôrébe, és így születik meg a sze-
replô drámabeli szövege. Ez utóbbi
mindössze annyiban különbözik a
klasszikus Sztanyisz lav szkij-féle
etûd-módszertôl, hogy a „képzelt
in terjúk” eredményei közvetlenül

beépülnek az elôadásba. (Az alkotók sajnos nem teszik
közzé, melyik elôadásuk milyen módszerrel készült.) 

A 2002 óta létezô Teatr.docban eddig harminckét produkciót mutattak
be – többségük verbatim jellegû –, s tulajdonképpen befogadó színház-
ként (vagy inkább befogadó pinceként) mûködik, ahol rengeteg mûvész
megfordul, többnyire  egyszeri projektekkel. 

Az általam legutóbb látott három elôadás a színház mûvészi útkeresé-
seit reprezentálja.

Az elsô férfi (író: Jelena Iszajeva, rendezô: Alekszandr Velikovszkij) a fe-
ledhetetlen Eve Esler-féle Vagina monológok mintája alapján készült, nem
annyira a témájában, mint inkább struktúrájában: megkértek három lányt,
hogy egy adott témáról beszéljenek, aztán kollázst készítettek az anyagból.
A szöveg bizonyos értelemben félrevezet: a cím alapján arra gondolhat-
nánk, hogy a darabbeli lányok elsô szexuális kapcsolatukról fognak beszél-
ni; a kulcspillanatban azonban kiderül, hogy az apjukról van szó. Az elô-
adás második részében viszont rá kell ébrednünk: eredeti elképzeléseink
mégse voltak teljesen alaptalanok, hisz az apákkal is kialakulhatnak szexu-
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1999-ben, amikor egy orosz színházi lap arról kérdezte a szakmabelieket, hogy miben látják a dramaturgia
jövôjét, valaki egy szóval így válaszolt: „non-fiction”. Bár az illetô inkább gúnynak szánta, de a jóslat
részben beigazolódott, és még sikert is aratott. A dokumentarista dráma mostanában az orosz drámaírás
egyik legérdekesebb ága, szellemi központja a Teatr.doc nevû moszkvai színház, amely kifejezetten 
a verbatim technikát mûveli.

A vágy bûnei
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ális kapcsolatok. Az elôadás sugallata szerint – körülbelül a nôk egyhar-
madának.

Miképpen születik az egymástól független monológokból dráma? Az író
a drámai hatás érdekében úgy keverte össze a három szereplô elbeszélését,
hogy éppen az a cél hiúsult meg, amiért az elôadást egyáltalán érdemes lett
volna létrehozni: hogy tabuk nélkül artikuláljon különféle nézeteket – a
pszichoanalitikait is beleértve – arról, milyen szerepet játszik a nôi szexua-
litásban az apával való kapcsolat. De mivel az elsô részben elhallgatják,
hogy az apákról van szó, hamis képet kapunk, amely ilyenformán még csak
nem is „dokumentum”.

Az elsô férfi meglehetôsen hagyományos szociológiai anyagra épül. A vágy
bûneit (írta és rendezte Galina Szinykina) azonban akár antropológia sza-
kos hallgatóknak is meg lehetne mutatni mint a posztmodern terepmun-
kát (field research). A „terep” ebben az esetben egy szigorított rendszerû
nôi átnevelô tábor az orlovi járásban, ahol egy Olga Bagautdinova nevû bô-
beszédû nô hajlandó alapanyagot szolgáltatni egy dokumentarista szöveg-
hez (a „szereplô”-keresés szituációját szó szerint rekonstruálják az elô-
adásban). A sok mindenen átesett nôt maga Galina Szinykina alakítja, a
saját szerepét (Galját) pedig egy színésznôre (Szvetlana Pavlova) bízta.
Bagautdinova, úgy tûnik, igazi kincs egy profeminista terepkutatás szá-
mára. Mielôtt még a karcsú, elegáns kutató mûvésznô bizonygatni kezde-

né, hogy mindannyian nôvérek vagyunk, és a projekt köl-
csönös bizalmon alapul, Bagautdinova a nevetéstôl fuldo-

kolva beszéli ki börtönbeli bajtársai intim titkait. Aztán amikor az interjú-
készítô lány megkérdezi: „És szeretted a férjedet?” (akinek meggyilkolása
miatt börtönben ül), elkomolyodik: „Igen, szerettem. Nagyon.” Tudjuk,
hogy az interjúnak elôbb-utóbb el kell jutni „a vágy bûnéhez”, de a kutató
nem sietteti alanyát, így sokkal többet tud meg róla, mint pusztán azt,
hogy mi is motiválta abban a bizonyos pillanatban, amely miatt a börtön-
be került.  Megismerünk egy hiteles családi rendet (benne a szexualitást),
amelyben ez az orosz, multikulturális vidékrôl származó nô él a hasonló
körülmények között létezô emberek között. Bagautdinova egyáltalán nem
ott látja a konfliktusokat, ahol egy értelmiségi elvárná: nem a megcsalatá-
sok és a féltékenység vezették a bûnhöz, hanem általában az élet durvasá-
ga. Az ô esetében a férj meggyilkolása szinte nem is „a vágy bûne”. 

Akkor miért is ajánlotta fel „anyagát” a kutatónak? A kérdés nem hagy-
ja nyugodni Galját, és nemsokára kiderül, hogy „a vágy bûnét” nem a
múltban, hanem a jövôben kellene keresni. Vagyis nem az az érdekes, mi-

ért veszítette el Olga Bagautdinova
a szabadságát, hanem hogy mit
tesz majd, amikor visszakapja: bo-
nyolult bosszút forral egy bizonyos
férfi ellen, ez foglalja le fantáziáját,
amelyet Galja igyekszik felszínre
hozni kérdéseivel. Itt ér végét „egy
szociális réteg intim életének” et-
nografikus kutatása, és itt kezdôdik
el egy antropológiai párbeszéd,
amelynek a témája körülbelül ez:
hol van a határa a józan észnek, és
hol kezd érvényesülni a mindent
elsöprô irracionális vágy? Az elô-
adás második részében Galja mint-
ha átvenné a bosszúterveket szövö-
getô Olga szerepét. A dráma a vágy
irracionális, abszurd természetérôl
beszél. Ám az elôadás fôszereplô-
je, mint kiderül, nem is a bûnös
asszony, hanem maga az interjú-
kat készítô Galja – ahogy ez a
posztmodern antropológiára is jel-
lemzô, a kérdezô nemcsak kutatja,
de ön ma gában is felfedezi a más-
ságot. Nemcsak megjegyzi az ide-
gen beszédet, de megpróbálja el is
sajátítani.

Az „idegen” beszéd elemzésére
teljesen más, de ugyancsak radiká-
lis receptet ír fel a Doc.tor címû elô-
adás (írta: Jelena Iszajeva, rendezte:
Vlagyimir Pankov). Itt eleinte úgy
tûnik, mintha visszatértünk volna a
hagyományos színházhoz. A fôhôs
sebész féltucatnyi fehérbe öltözött
színésszel megeleveníti elbeszélése
statisztáit: kollégáit, asszisztense-
ket, ápolónôket. Ezek az egészség-
ügyi dolgozók azonban nem annyi-
ra mûtétekben vesznek részt (ezek
sorozata fogja keretbe az elbeszé-
lést), mint inkább a nyelv boncolá-
sában segédkeznek. Azzal, hogy a
fôhôs részben ennek a „kórusnak”
a szavait közvetíti, Pankov mintegy
a nyelv drámáját viszi színre: meg-
mutatja, hogyan ütközik össze az
elbeszélés nyelvében az, ami él,
ami utánozhatatlan, és az, ami ru-
tinná vált, elhalt – a kartonok, be-
utalók, tájékoztatók, illetve a szak-
mai protokollok, a szakmai szenv-
telenség és szakmai cinizmus
nyel  ve. Pankov szerint a fôhôs
odisszeája akkor ér végét, amikor
egy halálos kimenetelû mûtét után
hagyja, hogy kollégái azzal nyugtas-
sák meg: „ez a szakmánk”. Így
avatják be a szakmába. A fináléban
ugyanolyan cinikusan köszönti az

Doc.tor
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érkezô újoncot, ahogy az elején ôt üdvözölték jövendô
kollégái.

E néhány példa szerint a verbatim színház akkor tud
érvényesen megszólalni, ha a mûvészi beavatkozást
nem álcázzák eredeti, érintetlen nyersanyagnak, ha-
nem elemzik is, amit a „terepen” találtak. Amikor
nem manipulálják a nézôket azzal, hogy ez a nyers
igazság, hanem megmutatják, hogy a „személyes igaz-
ság” a személyen kívüli tényezôk produktuma (is).
Amikor nem(csak) „az idegent” reprezentálják, ha-
nem vállalják a „saját” mûvészi érvényesítését.

Kedves Olvasó!

Örömmel jelentjük, hogy a lapunk júniusi
számában megjelent DVD-melléklet óriási
sikert aratott. A szinhaz.hu címû színházi
por tállal közösen indított akciónkra renge-
teg, kizárólag pozitív visszajelzés érkezett,
ezek egy része olvasható a portál fórumán.
(Itt jegyezzük meg, hogy saját portálunkon
—— szinhaz.net —— is fórumot indítottunk a té-
mában, amelyre várjuk olvasóink megjegy-
zéseit.)

A lapot júniusban elkapkodták, sokan jelez-
ték, hogy nem tudták megvenni. Kérjük, szól -
janak —— utólag megpróbálunk valamennyit
még összegyûjteni.

Erôs biztatást kaptunk a folytatásra. Leg -
több olvasónk teljes elôadásokat szeretne
látni, és cikkeinkhez kapcsolódó „néznivaló-
nak” örülne. Lelkesedésük és korábbi ígére-
tünk arra kötelez, hogy folytassuk, amit el-
kezdtünk. Szándékunk töretlen, bár számos
akadályt kell legyôznünk ahhoz, hogy terve-
inket megvalósítsuk. Legközelebb az októ-
beri számhoz szeretnénk DVD-t mellékelni,
és mindent megteszünk, hogy sikerüljön.

Köszönjük olvasóink támogatását, és fel-
hívjuk szíves figyelmüket, hogy a SZÍNHÁZ-
at —— DVD-melléklettel is —— akkor kapják meg
a legbiztosabban, ha elôfizetnek rá a szer-
kesztôségben (Színház Alapítvány, 1126 Bu -
dapest, Németvölgyi u. 6.) vagy a Magyar
Pos ta Zrt.-nél, melynek elérhetôségét lapunk
elsô oldalán találják meg. Az éves elô fizetés
jelenleg még változatlanul 3900 forint,
DVD-mellékletekkel együtt!

Summary

The issue opens with an obituary. Editor Tamás
Koltai evokes the unmistakable artistic qualities of
Iván Darvas (1925–207), an outstanding stage and
movie actor of rare power and brilliance, one of the
leading personalities of our post-war theatre. 

A bunch of four reviews follow. Andrea Tompa,
Balázs Perényi, Balázs Urbán and Judit Szántó saw
for us Kornél Hamvai’s Szigliget (an entirely new re-
working and transposition to the Hungary of the fif-
ties of Michael Frayn’s Balmoral at the Studio of the
National), Alexander Ostrovski’s The Storm (The Ark
– Maladype Company). Janika (let’s say Jack) by
Géza Csáth (the Hungarian company of the North
Theatre of Szatmár né me ti/Satu Mare, Ru ma nia)
and They Are Playing Our Song, the Neil Simon –
Marvin Hamlisch musical (Ma dách Theatre).

Next we can read opinions on some operatic per-
formances. Tamás Koltai describes the concert-like
performance of the Wagnerian Ring’s first two parts
(Palace of Arts) and Tamás Márok examines the
Szeged staging of Otto Nicolai’s The Merry Wives of
Windsor.

We continue our series „Playwrights on Play -
wrights”. Two well-known authors, János Háy and
Károly Szakonyi introduce and analyze the work of
colleagues  Zsolt Pozsgai, respectively Sándor Sultz.

In our column on modern dance we have the chance
to publish two longer and well researched essays.
Tamás Halász reviews the progress of Hungarian
contemporary dance mainly as reflected by the com -
prehensive annual festival „Inspiration” and Csaba
Kutszegi traces the influence of Antonin Artaud and
the theatre of cruelty on today’s dance in Hungary.

In our column on world theatre author Péter Fábri
gives an account of two India-related London events:
Nine Hills One Valley, a performance by the Manipur
Chorus Repertory theatre and English National Ope -
ra’s staging of Satyagraha, a new work by Philip Glass
with an Indian theme and setting.  

We also have an interview on offer. Fanni Nánay
met Viviane De Muynck, leading member of Need -
company who held a three-days workshop at our
Theatre University.  

Within the same column we join together three ar-
ticles. Natalia Yakubova with Kseniya Brailovskaya,
as well as Olga Perevezentzeva dissert on the new
Russian documentary drama called „verbatim” (word
for word), while Thomas Irmer researches the prog-
ress of the same approach in Germany.

Playtext of the month is Ádám Nádasdy’s new
adap tation of Shakespeare’s As You Like It.


