
Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

T eli hay ren de zé se rész ben a kortárs másszín házi
tö rek vé sek,2 rész ben a Cse hov-ját szás ha gyo má -
nya (azon be lül is el sô sor ban a 1970-es évek tôl

az 1990-es évek kö ze péig tar tó idô szak) fe lôl ol vas -
ha tó. A ’70-es és ’80-as évek ha zai szín há zi Cse hov-
re ne szánsz ból két irány(zat) emel he tô ki: az egyi ket
Hor vai Ist ván víg szín há zi, a kor sztár jait fel vo nul ta -
tó ren de zé sei kép vi se lik, a má si kat a vi dé ki szín há -
zak nál kez dô fiatal ren de zôk (Szé kely Gá bor, Zsám -
bé ki Gá bor, Ascher Ta más) kis re a li sta elôadá sai. Bár
Hor vai a lé lek ta ni rea liz mus, a Szta nyisz lavsz kij -is -
ko la kö ve tô jé nek val lot ta ma gát, va ló já ban a víg szín -

há zi bul vár na tu ra liz must pró bál ta beol ta ni (az oly -
kor a Mû vész Szín ház Cse hov-ér tel me zé sé vel po le -
mi zá ló) kül föl di neoavant gárd tö rek vé sek kel (pél -
dául Ot to mar Krejca, Ana to lij Ef rosz és Ge or gij
Tovsz to no gov ren de zé sei és Jo sef Svo bo da dísz le tei),
va la mint a Nyi ki ta Mi hal kov-filmek (pél dául Etû dök
gép zon go rá ra, Ob lo mov né hány nap ja) at mosz fé rá já -
val, imp resszio nis ta tab lói val. Az eb bôl (azaz, hogy a
kü lön bö zô anya gok/ha tá sok nem tud tak egy ség be
szer vül ni) lét re jö vô disszo nan ciát ér zé kel het te Pe ter -
di Nagy Lász ló, mi kor a kö vet ke zô kép pen írt Hor vai
1972-es Há rom nô vér ren de zé sé rôl: „A Víg szín ház
elôadá sa […] mindössze lel ki is me re tes és szor gal mas
össze fog la lá sa mindan nak, amit az eu ró pai szín ház

1 A ta nul mány a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te men meg ren de zett „PHIL THER. Szín há zi net-filo ló gia” cí mû kon fe rencián
2013. áp ri lis 26-án el hang zott elôadás szer kesz tett vál to za ta. Megírá sát a 81400 szá mú OT KA-p ro jekt tet te le he tôvé.
Cse hov: Há rom nô vér (A há rom húg); Sze ge di Nem ze ti Szín ház; Be mu ta tó: 1998.03.20.; Ren de zô: Te li hay Pé ter; For dí tó:
Kosztolányi De zsô; Dra ma turg: Fa ra gó Zsu zsa; Dísz let: Men czel Ró bert; Jel mez: Tresz Zsu zsa; Szí né szek: Sze ré mi Zol tán
(And rej Pro zo rov), Lé tay Dó ra (Na ta sa), Mül ler Jú lia (Ol ga), Czif ra Krisz ti na (Má sa), Ba logh Ce cí lia (Iri na), An do rai Pé -
ter (Ku li gin), Der zsi Já nos (Ver si nyin), Se ress Zol tán (Tu zen bach), Qu in tus Kon rád (Szol jo nij), Ki rály Le ven te (Cse bu ti -
kin), Mé szá ros Ta más (Fe do tyik), Kan csár Jó zsef (Ro de), Ja kab Ta más (Fe ra pont), Tí már Éva (Anfisza), Ja nik Lász ló (Pro -
to po pov), Czeg lé di Esz ter (Ká tya)

2 A „másszín ház” Bér czes Lász ló fo gal ma (er rôl rész le te sen: Szín ház 1996/3, 1996/4, 1996/5), mely ’89 után már nem egy -
sze rû sít he tô a po li ti kai el lenál lás ra, ha nem a va la mi el le né ben lét re jö vô szín ház ként ír ha tó le, ahogy a szer zô is zár ta (e té -
má ban har ma dik) ta nul má nyát: „Ez a »va la mi« a fo gyasz tói igényt táp lá ló és ki szol gá ló szín há zi nagy üzem, ez a töb bé-
ke vés bé hi bát la nul mû kö dô, kom mer szet po tyog ta tó au to ma ta, ahol min den pro fesszio ná lis, csak ép pen a szín pad ról is,
a né zô tér rôl is hiány zik a részt ve vô, ta lál ko zás ra vá gyó em ber. Ez zel szem ben áll az iga zi szín ház, ame lyet ne vez he tünk
akár ha gyo má nyos nak, akár ama tôr nek, al ter na tív nak, el len zé ki nek, vagy akár Eu ge nio Bar ba sza vá val har ma dik szín ház -
nak – lé nye ge egy olyan kö zeg lét re ho zá sa, amely ben ke zét nyújt hat ja egy más nak al ko tó és be fo ga dó. Eb ben lá tom én a
ma gyar (más) szín ház felada tát 1989 után.” Bér czes Lász ló: Másszín ház Ma gyaror szá gon 1945–89, Szín ház 1996/5, 48.
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Az em lé ke zés já té ka 
és a já t-+e konst ruá lá sa. 

Te li hay Pé ter: A há rom húg (Há rom nô vér), 19981
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28 „Mert nincs már tíz évem hát ra, nincs idôm ar ra, hogy ki vár jam en nek az egész nek a vé gét. Egy szer egy kol lé gád olyas -
mit írt ró lam egy – amúgy en gem mél ta tó – cik ké ben, hogy a há bo rú vé get ért, én pe dig az utol só par ti zán va gyok, aki
ma is rob bant gat, a bé ke ide jé ben. Ev vel az eggyel nem ér tek egyet. Va la mi vé get ért, de ugyanak kor egy má sik va la mi
új ra kez dô dött. Át ren de zôd tek a front vo na lak, más hol hú zód nak a lö vész ár kok. De ez is egy há bo rú, ez is ró lunk szól –
ró lad és ró lam –, nem ma rad ha tok ki be lô le. Év ti ze dek kel ezelôtt, las san negy ven éve, hogy el kö te lez tem ma gam: zsol -
dos va gyok, ez a dol gom.” Az utol só zsol dos (Ruszt Jó zsef fel be szél get Zol tán Si mon), El len fény, 1996/1. 39.

A új ra gon do lás ban meg for má ló dó in terp re tá -
ciós já té kos ság, a rep re zen tá ció já ték ba ho za ta la, a
kö zel ség és a meg mu ta tás gesz tu sa, amely dis tan -
ciát te remt né zô, tör té net és já té kos kö zött, mind
olyan iz gal mas kér dés fel ve té sek, ame lyek Ruszt

Bánk bán ’96-e lô a dá sát nem csak az 1990-es évek
ma gyar szín ház tör té ne ti pa ra dig ma vál tá sa, ha nem
az ez red for du ló nem zet kö zi szín há zi irány za tai fe -
lôl is szem lél he tô vé te szik.
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az el múlt év ti zed ben Csehov „mo der ni zá lá sa cí mén
lét re ho zott. […] Hor vai […] most egyé ni sé gé tôl ide -
gen ha tá sok alá ke rült […]. Azt a Cse hov-ját szást
akar ja foly tat ni, amely nek a prá gai Krej ca és a moszk -
vai Ef rosz volt a ve ze tô egyé ni sé ge.[…] A vé gén vas -
tag avar szô nyeg bo rít ja már a szín pa dot, ab ban csúsz -
nak-mász nak, fet ren ge nek a sze rep lôk, úgy kiált ják
át egy más nak a szín pad egyik fe lé rôl a má sik ra ma -
gas röp tû gon do la tai kat, ame lyek így per sze pon to -
san el len ke zô ér tel mûek lesz nek.” (Pe ter di Nagy
1975, 265–266) A má sik, vagyis a kis re a li sta stí lus -
nak le gen dá vá vált pél dá ja Ascher Ta más 1985-ös
Há rom nô vér-ren de zé se a bu da pes ti Ka to na Jó zsef
Szín ház ban. Rész ben az em lé ke ze tes szí né szi ala kí -
tá sok nak, rész ben a me ta fo ri kus kép be fo gal ma zott
rend szer kri ti ká nak kö szön he tôen az elôadás mér ték -
adó ja lett a ké sôb bi szín re vi te lek nek, s egy ben hosszú
idô re el is ret ten tet te az al ko tó kat.3 Mát rai Diá na a
kö vet ke zô kép pen re konst ruál ta a ket tôs be széd4 tech -
ni ká ját mû köd te tô zá ró je le ne tet: „[…] 1985-ben ezt
a túlélést, ezt a cse ho vi megol dást és le zá rást nyomja
el tel je sen a ka to na ze ne, amely el len tét ben a szer zô
inst ruk ciói val nem hal kul, ha nem egy re job ban, egy -
re el vi sel he tet le neb bül erô sö dik. A ka to na ze ne, mint
tud juk, már Pro zo rov ha lá la kor is szólt, múltat is idéz
te hát. Ascher ez zel az au di tív zá rás sal hagy ja nyit va
az elôadást: a ka to nák, az el nyo más hang ja itt ma rad
ve lünk. Ezek a ka to nák be vonulnak, és nem men nek
ki, a hát tér ben me ne tel nek egy hely ben, a ze ne meg
csak erô sö dik.” (Mát rai 2011, 143)

Bár a ’90-es évek ben Ascher Ta más Pla to nov-
 ren de zé se, a Zsám bé ki Gá bor ál tal szín re vitt Cse -

resz nyés kert és Szé kely Gá bor Iva nov ja (ma gas szín -
vo na lá val) to vább ra is a ’70-es évek ben lét re jö vô
szín há zi nyelv (lát szó la gos) he ge mó niá ját erô sí tet -
te, azon ban egy más után je len tek meg azok a szín -
há zi és filmes in terp re tá ciók, ame lyek mind a cse -
ho vi tex tus hoz, mind a kis re a li sta já ték ha gyo mány -
hoz a reflek tá lás és rá kér de zés igé nyé vel for dul tak.5

Lu káts An dor 1992-es filma dap tá ci ó ja pél dául a
rend szer vál tás évei be, egy ma gyaror szá gi szov jet
lak ta nyá ba he lyez te a drá ma cse lek mé nyét, míg Hu -
di Lász ló 1995-ös kis já tékfilmje6 az el mú lás/em lé -
ke zés-kér dé sét (is) te ma ti zá ló, asszo ciá ciók men -
tén szer ve zô dô szek ven ciák ból épít ke zett.
Ugyanab ban az év ben A 3 nô vér, kék ben cím mel ren -
de zett ko mé diát Ga ál Er zsé bet a Jó zsef At ti la Szín -
ház ban, Cse hov és Ljud mi la Pet ru sevsz ka ja mû vei
alap ján, vagyis a Há rom nô vér és a Há rom lány kék -
ben egy más ba ját sza tá sá val. Ma gát a szín há zi pa ra -
dig ma vál tást „kez de mé nye zô”, te hát az új teat ra li -
tás nyi tá nyá nak te kint he tô elôadás Je les And rás
1991-es, Va la hol Oroszor szág ban cí men ját szott Há -
rom nô vér fel dol go zá sa volt.7 Szin tén ezen irány zat -
hoz so rol ha tó több elôadás, mely 1996 és 1999 kö -
zött ke rült be mu ta tás ra a Sze ge di Nem ze ti Szín ház -
ban, ahol Szi ko ra Já nos igaz ga tá sa alatt egy faj ta szel -
le mi mû hely jött lét re, me lyet olyan al ko tók ne ve
fém jel zett, mint Zsó tér Sán dor, Ko va lik Ba lázs és
Te li hay Pé ter.8 Utób bi A Ma nó ren de zé sé vel kezd -
te az 1996-os éva dot a megúju ló pró zai ta go zat,
majd 1998-ban vit te szín re a sze ge di Cse hov-tri ló -
gia má so dik da rab ját, A há rom húg cí men ját szott
Há rom nô vért,9 egy év vel ké sôbb pe dig a Pla to no -

vot, ha son lóan a Ka to na Jó zsef Szín ház 1982–1990
kö zöt ti Cse hov-tri ló giá já hoz.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

A drá ma cím nek A há rom húg-e lôadás cím re tör -
té nô vál toz ta tá sa, vagyis egy faj ta el haj lás jel zé -
se a ’90-es évek be li, új szín há zi for ma nyel vet

pró bá ló ren de zé sek sa ját sá ga volt.10 Dra ma tur giai
szem pont ból há rom lé nye ges vál toz ta tást esz kö zöl -
tek az elôadás lét re ho zói. Egy részt a szí né szek új -
ra ját szot ták (vagyis két szer egy más után ad ták elô)
a má so dik fel vo nás 3. és 4. je le ne tét, a Má sa- Ver -
si nyin és az Iri na- Tu zen bach ket tô sö ket, így a re -
zig nál tan és mo no ton han gon köz ve tí tett dia ló gu -
sok meg tör ték a né zôi be fo ga dás „szo ká sos” rend -
jét, vagyis a hely zet re és a szö veg re irá nyí tot ták a
figyel met. Ez az is mét lés a be leélés, a sze rep lôk kel
va ló azo no su lás he lyett tá vol ság tar tás ra szó lí tott fel,
s egy ben Je les And rás em lí tett ren de zé sét (Va la hol
Oroszor szág ban) is megidéz te, mely ben az is mét lés,
új ra ját szás szer ve zô elv ként je lent meg. Más részt az
elôadást mintegy ke ret be fog lal ta az apo ka lip szis
el jö ve te lé nek ví zió ja: a nyi tó kép ben a há rom nô -
vér/húg ült szin te moz du lat la nul, mi köz ben fel vé -
tel rôl az Ala ba ma-dal hang zott el a Ma ha gonny vá -
ro sá nak felemel ke dé se és bu ká sa cí mû ope rá ból, míg
az utol só fel vo nás ban pi ros kon fet ti hul lott hó ként
a fe hér dra pé riá val be fe dett tér ele mek re, megidéz -
ve a Je le né sek köny vé nek az utol só íté let re vo nat ko -
zó jós la tát, va la mint Gi or gio Streh ler 1974-es Cse -
resz nyés kert-ren de zé sé nek zá ró ké pét. Ahogy Te li -
hay fo gal ma zott: „[…] A Há rom nô vér ben vi szont
va ló ban a mi ti kus mag ér de kelt. A tör té net leg -
szebb, leg fáj dal ma sabb ré sze az Éden el vesz té sé rôl
szól. A mi elôadá sunk a kiûze tés tôl az Apo ka lip -
szi sig hú zó dik. […] Cse hov ugyanis nem csak a
pszi chi kai rea liz mus se gít sé gé vel jel lem zi a sze rep -

lô ket, bont ja ki a kap cso la to kat. Sok kal misz ti ku -
sabb, ata visz ti ku sabb szer zô nek lá tom ôt, mint
ahogy azt a ma gyar tra dí ció gon dol ja.” (idé zi Sán -
dor L. 1998, 47) A har ma dik lé nye ges dra ma tur -
giai dön tés, hogy Te li hay szín pa dán tes ti leg is meg -
je lent Pro to po pov, aki a dra ma ti kus tex tus ban csak
uta lá sok szint jén sze re pel. Pél dául az elôadást zá -
ró, egy re han go so dó Strauss-ke rin gô alatt a sze rep -
lôk tab ló ba me re ved tek a szín pad elô te ré ben, míg
a hát tér ben, egy emel vé nyen a Pro to po po vot ját -
szó szí nész pó zolt gyô ze del me sen.

Ren de zés

T e li hay Pé ter ren de zé se a Há rom nô vér ha zai
szín pa di re cep ció tör té ne té re reflek tált, el sô -
sor ban az As cher- fé le 1985-ös elôadás de -

konst ru á lá sá val, s egy ben (iro ni ku san) fel mu tat -
va a Cse hov-ját szás kon ven cióit és tra dí cióit. Egy-
egy jel leg ze tes rek vi zi tum vagy je le net ere jéig
megidéz te Hor vai Ist ván Cse hov-ren de zé seit, 11

Ascher Ta más in terp re tá ció ját, sôt még azt a Kör -
men di Já nos-fé le pa ró diát is,12 amely után Ádám
Ot tó ren de zé se el tûnt a Ma dách Szín ház mû so rá -
ról,13 míg And rej kék he ge dû jé rôl Al föl di Ró bert
egy év vel ko ráb bi Si rá lyá ra asszo ciál hat tak a né -
zôk. Vagyis Te li hay in ter tex tu á lis ren de zé se po le -
mi kus vi szony ba lé pett a ha gyo mánnyal, egy más -
ba ját szat va a kü lön bö zô szín há zi kon ven ció kat.
S az zal, hogy ki sebb je le ne te ket emelt át, vagyis
ját sza tott el/új ra Ascher Ta más le gen dás Há rom
nô vé ré bôl, mintegy de konst ru ál ta azt, mi vel az
olyan em lé ke ze tes je le ne tek, mint a bú gó csi gát
meg bû völ ten figye lô tár sa ság vagy az el gyö tört
Cse bu ti kin mos dó-tá las szcé ná ja, a kis re a li sta kon -
tex tus ból kiemel ve/ki metsz ve drá mai ere jü ket
vesz tet ték. Csu pán mû tár gyak let tek Te li hay ret -
ros pek tív Cse hov-kiál lí tá sán.

3 Pél dául Bu da pes ten elô ször csak 6 év vel a ka to nás be mu ta tó után vit ték is mét szín pad ra, még pe dig a Já ték szín ben Ka pás
De zsô ren de zé sé ben, amennyi ben nem szá mít juk a Ruszt Jó zsef ál tal ren de zett 1987-es vizs ga elôadást az Ód ry Szín pa -
don. A vi dé ki szín há zak ban is rit kán tûz ték mû sor ra, 1994-ben a nyír egy há zi Mó ricz Zsig mond Szín ház ban, majd 1998-
ban Veszp rém ben, Sze ge den és Mis kol con, 2001-ben pe dig Gyôr ben.

4 A ket tôs be széd rôl lásd Ják fal vi Mag dol na, Ket tôs be széd – egye nes ér tés, in Ki san tal Ta más – Meny hért An na szerk., Mû -
vé szet és ha ta lom. A Ká dár-kor szak mû vé sze te, Bu da pest, L’Har mat tan Kiadó, 2006, 94–108.

5 A je len ség rôl ké szült át fo gó ta nul mány pél dául: Ják fal vi Mag dol na – Ké ke si Kun Ár pád: Te rí ték. Kor társ ma gyar drá ma
és szín ház. Al föld. 2000/12. 85–95. Míg a lé lek ta ni rea liz mus (vagy kis re a liz mus) két ’90-es évek be li elôadá sá ról rész le tes
elem zés ol vas ha tó a kö vet ke zô ta nul mány ban: A pro duk ti vi tás vizs gá la ta a lé lek ta ni rea liz mus két for má ció ján in Kiss
Gab riel la: (Ön)kri ti kus ál la pot, Bu da pest, Or pheusz Kiadó és Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2001, 204–215.

6 A há rom nô vér, 1995, Har tyán di Je nô vel kö zö sen
7 Az új teat ra li tás je len sé gé rôl és Je les-ren de zé sé rôl lásd. Ké ke si Kun Ár pád: Az új teat ra li tás és an nak ha tás tör té ne ti hely -

ze te, in Szín ház, kul tú ra, em lé ke zet, Veszp rém, Pan non Egye te mi Kiadó, 2006, 70–89.
8 Ko va lik ren de zé sé ben ke rült be mu ta tás ra 1995-ben a Tu ran dot, 1997-ben Mefisto fe le és A Va rázs fu vo la, 1998-ban a Se vil -

la, se bor bély cí men ját szott A se vil lai bor bély, va la mint 1999-ben a Kép zelt ri port egy ame ri kai pop fesz ti vál ról. Zsó tér Sán -
dor vit te szín pad ra 1997-ben Ros tand A sasfiók- ját és a Fe jé nek bel se je cí men ját szott Az ügy nök ha lá lát (va la mint a Sze ge -
di Sza bad té ri Já té kok ke re té ben II I. Ri chárd meg ko ro ná zá sát Hans Henny Jahnn- tól), majd 1998-ban Ar zén és le ven du lát,
1999-ben pe dig Shakes peare IV. Hen rik cí mû drá má ját Fals taff cí men.

9 Szin tén 1998 már ciu sá ban volt a Cse hov Há rom nô vé rét fel dol go zó Eöt vös-o pe ra ôs be mu ta tó ja Lyon ban, Ushio Ama gatsu
ren de zé sé ben. Az elôadás ról bô veb ben: Ké ke si Kun Ár pád, Mér leg re tett re mény. Eöt vös Pé ter Há rom nô vé ré nek lyoni ôs-

be mu ta tó já ról, in Szín ház, kul tú ra, em lé ke zet, Veszp rém, Pan non Egye te mi Kiadó, 2006, 165–180. To váb bá 1998 áp ri li -
sá ban mu tat ta be a Moz gó Ház Tár su lás a Cse resz nyés ker tet Hu di Lász ló ren de zé sé ben.

10 Pél dául No vák 1994-ben Üd lak cí men ját szat ta a Cson gor és Tün dét, to váb bi pél da ként em lít he tô Zsó tér Sán dor 1996-
os faust. doc és 1997-es Fe jé nek bel se je (Az ügy nök ha lá la) cí mû ren de zé se. Al föl di Ró bert Ma dár kák cím mel vit te szín re
Cse hov Si rály -át, s ide so rol ha tó Ko va lik Ba lázs 2004-es Se vil la, se bor bély (A se vil la -i bor bély), va la mint Te li hay Pé ter
2008-as Car men CET ren de zé se is.

11 Pél dául ugyanolyan vi rág ko sár volt lát ha tó Te li hay ren de zé sé ben, mint Hor vai 1972-es víg szín há zi Há rom nô vé ré ben, illetve
a Hor va i- Bo rovsz kij- fé le hul ló fa le ve les szce no gráfiára asszo ciál ha tott a né zô a Te li ha y- Men czel- fé le kon fet ti-zá port látva.

12 Te li hay ren de zé sé ben, mi kor Cse bu ti kin büsz kén átad ta az aján dék ba ho zott sza mo várt, ak kor a já ték tér ben már legalább
3–4 volt lát ha tó (úgy mint a hí res- hir hedt ka ba ré-je le net ben), s az „And rej he ge dül” mon dat nál a Moszk va-par ti es ték bôl
szû rô dött be rész let (ének hang gal) fel vé tel rôl.

13 Er rôl rész le te seb ben: A Há rom nô vér és a ka ba ré tré fa ese te In http://www.szi nesz konyv tar. hu/con tents/k-o/mar ku se -
let.htm (le töl tés dá tu ma: 2013.02.26.)
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A teat ra li tás hang sú lyo zá sá nak egyik pél dá ja
volt, amint a pár baj ra in du ló Tu zen ba chot ala kí tó
szí nész póz ba me re ve dett a já ték tér hát só ré szén,
hát tal a kö zön ség nek, s még a bá ró ha lál hí re után
is ott tar tóz ko dott, míg vé gül csat la ko zott a töb bi
sze rep lô höz a zá ró je le net ben. Tu zen bach je len lé te
és vissza té ré se a zá ró je le net ben egy részt a sze rep -
lô kö vet ke zô mon da tá nak já ték ba ho za ta lá nak (is)
te kint he tô („Úgy ér zem, ha meg ha lok, én va la hogy
még min dig részt ve szek az élet ben[…]”14), más -
részt felidéz he ti az em lí tett Streh ler -e lô a dás ban ha -
son lóan pó zo ló Re na to De Car mi ne Ga jev jét.

A ren de zô me ta fo ri kus ké pek be sû rí tet te a dra -
ma ti kus vi szo nyo kat, s azok vál to zá sát, és/vagy oly -
kor a dra ma ti kus szö veg egy adott rész le tét for dí -
tot ta konk rét kép pé.15 Az elôb bi re pél da Ver si nyin
és Má sa bú csú ja, amely ben Czif ra Krisz ti na Má sá -
já nak tes ti le mez te le ne dé se, a férfiba va ló két ség -
be esett ka pasz ko dá sa a tel jes ki tá rul ko zás és
megalá zott ság meg rá zó ké pe volt. An do rai Pé ter
Ku li gin ja pe dig sö tét ka bát já val úgy ta kar ta le a föl -
dön he ve rô fe det len nôi tes tet, mint egy ha lot tat.

Szí né szi já ték

A szí né szek mun ká ja kü lön fé le já ték nyel vi ele -
mek kö zött moz gott, oly kor egy je le ne ten be -
lül is, ez zel mintegy át/fe lülír va a Cse hov-drá -

mák pszi cho ló giai rea lis ta elôadás mód já ra vo nat -
ko zó kon ven ció kat és ki nem mon dott kon szen -
zust. A szí né szek több nyi re az adott szi tuá ció ban
re le váns ér zé se ket és in du la to kat mu tat ták be, s
szin te a gro tesz kig fo koz va/tor zít va de monst rál ták
azok ere jét. Pél dául Lé tay Dó ra Na ta sá ja a har ma -
dik fel vo nás ban hisz té ri ku san föld höz vág ta ma -
gát, mi kor Mül ler Jú lia Ol gá ja az idôs daj ka vé del -
mé re kelt. Elôt te Mül ler Ol gá ja vág ta föld höz in -
du la to san a Na ta sa ál tal be ho zott gyer tya tar tót.16

Emel lett a szín há zi szi tuált ság fo lya ma tos le lep le -
zé se ural ta a já té kot. Pél dául ami kor a har ma dik
fel vo nás ele ji rö vid pan to mim mal em lé kez tet ték a

né zôt a teát rá lis hely zet re, mi kor is elô ször Czeg -
lé di Esz ter Ká tyá ja, majd Lé tay Dó ra Na ta sá ja is
mintegy „meg tisz tí tot ta” a ne gye dik fa lat, hogy a
kö zön ség job ban lát has sa a kö vet ke zô ese mé nye -
ket. Míg a ne gye dik fel vo nás ra a sti li zált tal szem -
ben a rea lis ta tó nus lett meg ha tá ro zó. Épp ez a já -
ték nyel vi he te ro ge ni tás, amit a kri ti kai re cep ció a
ki lenc ve nes évek ben még rend re a szí né szi ala kí -
tás, vagy ép pen a ren de zés ki sik lá sai ként ér zé kelt,
ahogy azt a kö vet ke zô so rok is mu tat ták: „[…] nem
lá tom be, miért kell Lé tay Dó ra Na ta sá já nak visz -
ke tôs-hisz té ri kus görcs ben fet ren ge nie, ami kor
össze szó lal ko zik Ol gá val.” (Stu ber 1998, 20)

Szín há zi lát vány és hang zás

M en czel Ró bert konst ruk ti vi sta jel le gû dísz le te
rész ben hom ma ge à Cse hov, rész ben szür rea -
lis ta és iro ni kus szel lem idé zés volt, mely nek

öt le tes pél dá ja a tér ben el szór va lát ha tó négy-öt sza -
mo vár, va la mint né hány (éb resz tô)óra, ame lye ken
„áll ni lát szik az idô” (Kol tai 1998, 18).

A já ték tér hát só fa lát mé re tes Cse hov-port ré ta -
kar ta,17 elôt te szin tén gi gan ti kus nagy sá gú fer de
kép ke re tek. A kép – a meg szo kot tól el té rôen – ke -
re té bôl ki szed ve volt lát ha tó, ahogy a ren de zés is
„ját szott” a né zôi el vá rá sok kal, azok Cse hov-ké -
pé vel. Meg je lent ugyan a szer zôi inst ruk ció ban
sze rep lô ebéd lô asz tal, azon ban egy lej tô re ke rült,
fe let te fer de csil lár ral. A rám pa elôtt, a já ték tér két
ol da lán tü kör rel18 ke re te zett aj tók vol tak lát ha -
tók, jobb ol da lon pe dig lép csô ve ze tett egy emel -
vé nyen lé vô zon go rá hoz, a szín pa dot pe dig vö rös
le pel bo rí tot ta. Zsi nór pad lá sig nyú ló nyír fa tör zse -
ket he lyez tek el mind a szín pa don, mind a né zô -
té ren, meg bont va ez zel a ket tô köz ti ha tárt, így
em lé kez tet ve a né zôt a teát rá lis hely zet re. A min -
den hol bur ján zó – a szín pa di ará nyok hoz ké pest
túl mé re te zett – nyír fák kal a rea lis ta szín ház va ló -
ság il lú zió ra irá nyu ló tö rek vé seit, il let ve azok le -
he tet len sé gét és ku dar cát is fel mu tat ták, em lé kez -

tet ve a szín pa di tör té né sek (min den ko ri) rep re -
zen ta tív vol tá ra.19

Szin tén a szín há zi szi tuált sá got hang sú lyoz ták,
s egy ben az idôt len ség ér ze tét kel tet ték a kü lön bö -
zô ko ro kat – Cse ho vé tól egé szen nap jain kig – idé -
zô jel me zek, kel lé kek és dísz let ele mek.

A har ma dik fel vo nás kez de té re a já ték te ret meg -
töl töt ték an tik fa lá dák kal, bô rön dök kel és kar ton -
do bo zok kal, vagyis a köl tö zés/uta zás 19. és 20.
szá za di rek vi zi tu mai val, ez zel ér zé kel tet ve a nô vé -
rek ben gyû lô ké szen lé ti fe szült sé get, a vál toz ta -
tás/Moszk vá ba uta zás egy re sür ge tôbb vá gyát.20 A
ne gye dik fel vo nás ra az tán el tûn tek a bô rön dök, a
já ték te ret fe hér le pel ta kar ta, s a nô vé rek fe ke te
kosz tü möt öl töt tek (a ko ráb bi kék, fe ke te és fe hé -
ret le cse rél ve), mint ha már jö vô jü ket gyá szol nák.
Vé gül a rám pán ma gá tól le gör dült az And rej ál tal
to lo ga tott ba ba ko csi, megidéz ve Ei sen stein Pa -
tyom kin pán cé los cí mû filmjé nek odesszai lép csô
je le ne tét, va la mint a szí nen ma gá tól át gu ru ló fe -
ke te já ték ba ba ko csit a Streh ler- fé le Cse resz nyés -
kert bôl. Te hát nem csak a ren de zés, ha nem Men -
czel Ró bert dísz le te is dia ló gus ba lé pett a ha gyo -
mánnyal, já ték ba hoz ta a szín ház tör té net em lé ke -
ze tes szce no gráfiáit. Így pél dául a port ré és a
kép ke re tek egy részt em lé kez tet het tek Pe ter Stein
1984-es Há rom nô vé ré ben lát ha tó fény ké pek re
(köz tük a fiatal Cse hov ra ha son lí tó ra), más részt
megidéz het ték a Hu di-film „élô” fo to gráfiáit, me -
lye ket hol túl mé re te zett an tik kép ke ret bôl, hol tü -
kör bôl, hol pe dig négy szög alak ban kap cso ló dó
ge ren dák ból hoz tak lét re. A kri ti kák Te li ha y- ren -
de zé sé nél is hang sú lyoz ták a lát vány, a tab lók fény -
kép-jel le gét, Szûcs Ka ta lin sze rint: „Mint ha fo tó -
al bu mot né ze get ne, úgy kö ze lít Te li hay Pé ter Cse -
hov Há rom nô vé ré hez […]”, de úgy vél te „[…] a

fo to grafikus szenv te len ség mö gött fo lya ma to san
ott a kín zó kér dés, mi ma rad utá nunk.” (Szûcs
1998, 17–18)21 Szin tén a Hu di-filmmel volt érez -
he tô át hal lás Men czel har ma dik fel vo nás be li, ra -
va tal sze rû dísz le tét és a gyász ru hás nô vé re ket lát -
va. A Hu di-film két fe ke te ru hás nô vé re egy ágyba
(ágy ne mû tar tó ba?) „te met te” a har ma dik test vért,
s vir rasz tó póz ban ül tek a ko por só mel lett, míg az
(élô)ha lott két ség be eset ten pró bált sza ba dul ni.
Emel lett Streh ler (ko ráb ban em lí tett) Cseresz nyés -
kert-ren de zé sé nek szce no gráfiáját is idéz ték, így
pél dául a fe hér dra pé riá val fe dett tér ele me ket,
a szín pad ra épí tett lej tôt és a szín pad fö löt ti át tet -
szô le be gô dra pé riá ból vé gül esô ként/hó ként hulló
pa pír le ve le ket.22

Az elôadás ze nei be té teit több nyi re a po pu lá ris
kul tú ra (pél dául Weill- Brecht- szer ze mé nyek, vagy
Strauss Kék Du na ke rin gô je) és a (ha zai) kol lek tív
em lé ke zet ré szé vé vált da lok (pél dául a Pod mosz -
kovsz ki je ve cse ra) al kot ták. Ráadá sul a né zôi el vá -
rá sok kal szem be me nô gesz tus, hogy az elôadást
egy Weill- Brecht- dal lal, az Ala ba ma-song gal nyi tot -
ták, il let ve a sze rep lôk több ször eléne kel ték a Cá -
pa-dalt a Kol dus ope rá ból.

Az elôadás ha tás tör té ne te

T e li hay Pé ter sze ge di Cse hov-tri ló giá já nak utol -
só elôadá sa az 1999-es Pla to nov ren de zé se
volt.23 A tri ló giáért Te li hay 1999-ben meg kap -

ta a Szí ni kri ti ku sok Kü lön dí ját, és Men czel Ró bert -
nek ítél ték a leg jobb dísz let dí ját A há rom hú gért.
A ren de zô Cse hov-cik lu sa las san tel jes sé vá lik:
2002-ben szín re vit te a Si rályt a Ko má ro mi Jó kai
Szín ház ban, majd 2003-ban az Iva no vot a szol no -
ki Szig li ge ti Szín ház ban. Emel lett a Há rom húg lát -

14 Cse hov, A. P.: Há rom nô vér (Kosztolányi De zsô ford.), in Cse hov, A. P.: Drá mák, Ma gyar He li kon, 1973, 477–573, 563.
15 Így pél dául a Má sa ál tal sza valt Pus kin-vers rész let („Zöld tölgy a ten ger szög le té ben, szín arany lánc a de re kán…”) va ló -

ban kép pé ala kult, hi szen a dísz let egyik nyír fa tör zsé re arany szí nû lán cot te ker tek.
16 Eh hez ha son ló, a sze rep lôk höz tar to zó rek vi zi tu mok kal vég re haj tott szim bo li kus gesz tus volt Te li hay A Ma nó-ren de zé -

sé ben, mi kor An do rai Pé ter Sze rebr ja kov ja el sô szín re lé pé se kor vé let le nül össze tör te Voj nyi ckij po ha rát, ahogy há rom
fel vo nás sal ké sôbb „össze tör te” a férfit is, aki nek egész ad di gi éle te hul lott da ra bok ra, mi kor a pro fesszor fel ve tet te a bir -
tok eladá sá nak ter vét.

17 Az 1999-es Pla to nov ban szintúgy.
18 A tük rök em lé kez tet het nek egy részt Zsó tér- ren de zé sek (pél dául az 1997-es Pat ká nyok) szín pad ké pei re, más részt Krej ca -

e lô a dá sok Jo sef Svo bo da ter vez te szce no gráfiái ra (pél dául Lo ren zac cio).

19 Az egy év vel ko ráb bi A Ma nó hoz ha son lóan, mely ben a já ték tér ki csi nyí tett má sát tet ték lát ha tó vá a né zô szá má ra Hrus -
csov fest mé nyén, il let ve el tor zí tot ták a reá lis ará nyo kat is, el tú loz va a ki csi nyí tés/na gyí tás mér té két a szin te gro tesz kig
fel na gyí tott nyír fák kal és össze zsu go rí tott tó val, ma lom mal.

20 A bô rönd-ren ge teg rôl Ga ál Er zsé bet (már em lí tett) A 3 nô vér, kék ben ren de zé sé re is asszo ciál ha tott a kö zön ség. (Az elôadás -
ról lásd pél dául Csá ki Ju dit: Hat nô, Cri ti cai La pok, 1995. feb ruár, 12.)

21 Szin tén az áb rá zo lás fo to grafikus sá gát emel ték ki a ne gye dik fel vo nás sal kap cso lat ban: „A fény kép ne ga tív já hoz ha son -
ló, ön ma gá ból tö ké le te sen ki for dult vi lág lát vá nya tra gi kus – és gyö nyö rû.” (Ma gyar 1998, 13)

22 Bár a men cze li lát vány vi lág (lej tô, dra pé riá val fe dett já ték tér és ele mek, fe hér és sö tét szín do mi nan cia) rész ben idéz he ti
Ha rag György Há rom nô vér- és Cse resz nyés kert-ren de zé sét, azon ban in kább a streh le ri kö zös, nem pe dig a Ha rag- fé le köz -
vet len ha tás ról be szél he tünk.

23 A Pla to nov ban a ren de zô szin tén (iro ni ku san) reflek tált a Cse hov-ját szás és úgy ál ta lá ban az orosz da ra bok adap tá lá si szo -
ká sai ra. Így pél dául Sa int- Saëns Csó ká ri á já nak dal la má ra vet kô zött mez te len re a ré szeg cím sze rep lô, ahogy a Nyi ki ta Mi -
hal kov-filmek nek is elen ged he tet len „tar to zé ka„volt a nép sze rû és elé gi kus áriák kal va ló ze nei alá fes tés, mint pél dául az
Etû dök gép zon go rá ra cí mû filmben több ször fel csen dü lô Una fur ti va la gri ma Do ni zet ti L‘eli xir d’amo ur cí mû ope rá já ból
vagy az Ob lo mov né hány nap já ban be ját szott Ca sta di va Bel li ni Nor má já ból.
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

A z 1991/1992-es évad ban, két év vel Szé kely Gá -
bor tá vo zá sa után, a Zsám bé ki Gá bor ve zet te
Ka to na Jó zsef Szín ház meg nyit ja új ka ma ra te -

rét, a Kam rát. A já ték tér a Ka to nán be lül kí sér le te -
zô mû hely ként is fon tos sze re pet kap, ahol a Ka to -
na nagy szín há zi, jel lem zôen rea lis ta for ma nyel vé -
tôl elütô elôadá sok jö het nek lét re. A Kam ra egy -
ben a szín há zon be lü li vér fris sí tés hely szí né vé vá lik:
az emb le ma ti kus „ka to nás ren de zôk” mel lett itt tû -
nik fel Ha lász Pé ter, Bo zsik Yvet te, Lu káts An dor
vagy Zsó tér Sán dor. De fô is ko lai ren de zô hall ga tók
is be mu tat koz nak a Kam rá ban: 1993-ban el sô ként
Har gi tai Iván a Dan ton ha lá lá val, s a ké sôb biek ben
ez a sor Schil ling Ár pád dal, Bo dó Vik tor ral és Ko -
vács Dá niel lel foly ta tó dik.

1999-ben Schil ling Ár pád a Szín ház- és Film -
mû vé sze ti Fô is ko la ne gyed éves hall ga tó ja, va la mint
az ak kor négy éve mû kö dô Kré ta kör Szín ház ve ze -
tô je, mely eb ben az idô ben mind cél jait, mind mun -
ka mód sze rét te kint ve egy re ha tá ro zot tabb for mát
kezd öl te ni: „1999 az el sô olyan év, ami kor meg -
pró bál tunk tár su lat ként lé tez ni (…) Új mód szert
al kal maz tunk, ami egy rész rôl a pro jekt-szem lé le -
ten, más rész rôl a mun ka megosz tá son ala pult”.2

Schil ling nek már ko ráb bi ren de zé sei is szem be for -
dul tak a ha zai szín há zat ura ló rea lis ta já ték nyelv -
vel, mint A nagy já ték (1995), a Te at ro Go dot (1995)
vagy ép pen a Ki csi, avagy mi van, ha a ti sza vi rág nak
rossz nap ja van (1997). Fô is ko lás évei alatt a Szé -
kely-ta nít vány Schil ling nek négy ren de zé sét is
játssza a Ka to na: 1998-ban szin tén a Kam rá ban mu -
tat ják be az Alul ról az ibo lyát cí mû elôadást, a kö -
vet ke zô évad ban pe dig a Zsám bék ról meg hí vott
kré ta kö rös Ba alt. Ezt kö ve ti a Köz el len ség, amely
ere de ti leg egy Szé kely Gá bor ál tal kiadott fô is ko lai
vizs ga feladat ap ro pó já ból ké szült.3 A so ro zat 2000-
ben a Ber nar da Al ba há zá val egé szül ki, és vé gül a
2006-os – már Kré ta kör–Ka to na kop ro duk ció ként
meg va ló su ló – Schim melp fen nig- da rab, az Elôt te -
u tá na be mu ta tó já val zá rul.

A Zsám bé ki- fé le Ka to na meg ha tá ro zó for ma -
nyel vé tôl is el té rô Schil ling-ren de zé sek so ra sa játos,
pro jekt szem lé le ten ala pu ló for ma ká nont moz gósít,
amely Kiss Gab riel la meg fo gal ma zá sá val él ve „azt
a prob lé ma kört jár ja új ra és új ra kö rül, ame lyet szín -
 há zi alap hely zet nek ne ve zünk, és amely nek kö zép -
pont já ban egy sze rep sze rû ka te gó ria nyil vá nos,
vagyis má sok elôtt tör té nô meg tes te sí té se áll”.4

Mindeköz ben pe dig a szí né szi ener giák fel sza badítá -
sá val az elôadás szö veg sze man ti ká ját a szé dü let ere -

24 Bi zo nyos ér zék szer vi mo da li tá sok ban ér ke zô in ger hez fo lya ma to san hoz zá kap cso ló dott egy má sik mo da li tá sú, pél dául a
szí né szek pró zai szó la mát kí sé rô ze nei be tét vagy az azok hoz kö tött kü lön bö zô, szí nes szín pa di vi lá gí tás.

25 Nem ze ti Szín ház, a dísz let ter ve zô itt is Men czel Ró bert volt.

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Be mu ta tó dá tu ma: 1999.05.08. Az elôadás hely szí ne: Ka to na Kam ra. Ren de zô: Schil ling Ár pád. Szer zô: Tas ná di Ist ván.
Ze ne szer zô: Kiss Er zsi, Mo no ri And rás. Ko reog rá fus: Ma gyar Éva. Dísz let ter ve zô: Bar tos And rás. Jel mez ter ve zô: Var ga Klá -
ra. Szí né szek: Stohl And rás; Szir tes Ági; Fe ke te Er nô; Kiss Esz ter; Lu káts An dor; Ter hes Sán dor; Sza bó Gyô zô; Raj kai Zol -
tán; Rá ba Ro land; Ko csis Ger gely.

2 Schil ling Ár pád, A KRÉ TA KÖR tör té ne te, www.kre ta kor .eu, le töl tés: 2013. feb ruár 14.
3 Lásd: Kol tai Ta más, Sin tér te le pen, Élet és Iro da lom, 1999.05.28., 17, va la mint Föl des An na, Kohl ha as Mi hály lo vai, Cri ti -

cai La pok, 1999/6, 12.
4 Eh hez még lásd: „For ma ká non ja épp azál tal tud ja elem zés tár gyá vá ten ni a szö veg mi se en scène- be li au to nó miá já nak és

el sôd le ges sé gé nek prob lé máit, hogy min den egyes dra ma ti kus anyag ban szín há zi, a szín há zi megol dá sok ban pe dig drá -
mai prob lé mát lát és old meg.” (Kiss Gab riel la, Szín há zi pro jek tek, In: Al ter na tív szín ház tör té ne tek, Ba las si, Bu da pest, 2008,
540. és 546.)
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DERES KORNÉLIA

Ost rom nyelv
Schil ling Ár pád: Köz el len ség (Kohl ha as), 19991

vány vi lá gá nak egyes ele mei több ké sôb bi Te li ha y-
 ren de zés ben is vissza tér tek. Így pél dául a vö rös dra -
pé ria hasz ná la ta a Car men CET- ben, és a pi ros kon -
fet ti-zá por a Luk ré cia meggy alá zá sá ban.

Te li hay Cse hov-ren de zé sei nek ér de me, hogy a
tra dí ciók hoz és beideg zô dé sek hez va ló hû ség he -
lyett a ha zai szín há zi kon ven ció kat is fe lül vizs gá ló
ol va sa tát ad ta a cse ho vi mû vek nek. S bár a 2000-
es évek tôl az új teat ra li tás a kis re a liz mu shoz ha son -
lóan szín há zi köz nyelv vé kez dett vál ni a ha zai Cse -

hov-ját szás ban /is/ (ahogy azt a Bár ka Szín ház
2003-as Há rom nô vér-e lôadá sa, a Kré ta kör Szín ház
Si rá ja vagy Je les And rás 2004-es ka pos vá ri Ványa
bá csi-ren de zé se mu tat ta), azon ban a Te li ha y- fé le, a
dra ma ti kus vi szo nyo kat és emo cio ná lis ál la po to -
kat ké pek be fo gal ma zó ren de zôi nyelv hez leg kö -
ze lebb And rei Ser ban 2010-es szi nesz té ti kus24 Há -
rom nô vér-ren de zé se25 állt, mely ben a kü lön bö zô
mû vé sze ti nyel vek szét vá laszt ha tat la nul ke resz te -
zôd tek egy más sal.
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