
se hov drá mái két sé gte le nül a ma gyar szín há -
zi ha gyo mány le gerôseb ben ká non al ko tó szö -
ve gei kö zé tar toz nak – A lföl di, As cher, Ha rag, 

Horv ai, Pa ál, Te li hay, Szász, Szé kely, Zsám bé ki, 
Val ló (és a né vsor min den va ló szí nû ség szer int 
bôvül ni fog) ren de zé se in ek be fog adá stört é ne te, a 
le gen dás si ke rek, a szak mai díj ak és a hang os vi -
ták jel zik, ho gy ez ek az elôadá sok akár egy, a ma -
gyar szín ház tör té net el múlt év ti ze de it fel dolg o zó 
mun ka fe je zet cím e i vé is vál hatná nak. Ép pen ezért 
fel tûnô az igen gaz dag elôadás anyag ra ref lek tá ló 
ha zai kri ti kán ak az a vo ná sa, hogy a szín há zi je len -
tés képzôdés szem an ti kai, szint ak tik ai és pr ag ma -
tikai di menz i ó já nak elem zését egy ért el mû en az elsô 
túl sú lya és (vált o zó mért ék ben) az utób bi ket tô hát -
tér be szo ru lása, il let ve tel jes hi á nya jel lem zi. Az el -
múlt két szín há zi évad Cse hov-be mu ta tóit na gyobb 
lé leg ze tû, az elemz és igé nyé vel meg kö ze lítô írá sok 
kérd és ho rizo nt já ba azonb an a szc e ni kai új ra-ol va -
sás és a ka no nik us(nak vélt) ért el me zés („az oro sz 
élet tra gé diá ja”) köz ti pár be széd te ma tizá lá sán kí -
vül meg lepôen szer ve sen épül be a szín há zi jel -
haszn á lat vizs gál a tá nak igé nye. Ez a leg több eset -

ben a ma gyar szín há zi ha gyom ányt alap vetôen 
meg ha tár o zó lé lek ta ni re a liz mus kor társ for má ciói -
nak ref le xi ó ját jel en ti, ami re ép pen az elôadás ok 
sok szí nûs é ge ad le hetôség et.1 A szta nyisz lavsz kiji 
gyö ke rû já tékt ra dí cióv al szin te el vá laszth a tat la nul 
össze fo nó dó dr a ma ti kus szö ve gek szceni kai olva -
sa ta i ban ugy an is min dig is tág tér nyí lik ar ra, hogy 
a szín ház nyelv én te mat i zál ják az ide gen ség me gta -
paszt alá sa és az em lék e zés, az azo noss ág és a diffé -
ran ce minden ko ri já té kán ala puló ha gyom ány 
„önel lent mon dá sos”2 jel le gét. A kor társ Cseh ov-ját -
szás vizs gá lata így több szö rö sen is jó ki in dul ó pont -
nak lát szik egy, a szín há zi je lenté s képzôdés poszt -
mo dern já tékm ód ja it a foly to nosság fe lôl megk ö -
ze lítô ta nul mány el ké szí té sé hez. 

„A be mu ta tó után külö n fé le kö ny vek ben ma -
gyar Cse hov-elôadá sok fot ó it né ze gett em. Meg -
lepôdve ta pasz tal tam, hogy csak a szí né szek sze -
me it né zem. A te kin te tek et jeg yez tem meg, ezek re 
em lék ez tem. (...) Ezek a sze mek bá nat o sak, ré ve -
dezôk, me rengôk, messze nézôk, seho vá nézôk, szé -
pek és fáj dal mas ak. Em be ri ek. De csak sze mek ...”3 
– Ge rold Lász ló a Ha rag Gy örgy ren dezte Vá nya 
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* Ezú ton szere t nék kös zö ne tet mond a ni hall ga tóm nak, Hub er Be á tá nak, aki szá mos ér té kes anyag gal, meg lá tás sal se gí tette 
a dolgo zat Szász Já nos rend e zé sérôl szó ló ré sze i nek me gírá sát. 

1 Vö.: „Túl va gyunk a Cse hov-ját szás egy rend kív ül erôtel jes, meg hat á ro zó kor sza kán, és ki bon ta ko zób an van egy más fajta 
kö ze lí tés mód. (...) A tíz éve ér vény es, izga l mas szín padi mód sze rek más fajta tap asz ta lat ok kal konfro n tá lód nak.” Sánd or 
L. Ist ván: Bo hóc orr és ru ha csi pesz – Cse hov: Si rály. Szí nház. 1997/1. 5. 
„Vég te len bi za lomm al Cse hov ir ánt, min den ak tu a liz á lást, vo nat koz ta tást és uta lást mel lôzve be leme rül a „normá lis” rea -
lis ta-na tura lis ta szí nját szás ba.” Csá ki Ju dit: Él ni kell? – Cse hov: Vá nya bá csi. uo. 2. 
„A két Ma nó össze ve té se a tör té nel mi kor szakf or du ló hoz kap cso ló dó szín házi kor szak vál tás sajá tos sá gait is fel is mer hetôvé 
te szi.” Sánd or L. Ist ván: Kor for du ló – Cse hov: A ma nó. Ell en fény. 1997/1. 6. 

2 Vö.: Sze gedy Ma szák Mi hály: A mûvé sze tek egyet e mes sége és vi szonyl a gos sá ga. In: Ir o dal mi ká non ok. Deb re cen, Csokonai, 
1998. 5–12. 

3 Ge rold Lász ló: Szi vac sta laj, ho mo kfu tó... Híd. 1981/11–12. Kü lönle nyo mat 27–28.

KISS GAB RI EL LA 

Játszmák vége 
Cse hov Ványa bá csi cí mû da rab ja re cepci ó tör té ne té nek  

egy szí nhá zi fe jez e te*  
 

„Mié rt – mond ja –, mi ért lôtt a föl dön fekvô test re?” 
(Cam us) 

                                                        „Mi nt hol mi szür ke fol tok ôdön ge nek kör ös-kö rül, cs u pa 
                                                        bár gyú sá got fecsegnek, egy e bet sem tud nak, csak en ni-in ni, aludni.” 

(Cse hov)



bá csi kap csán írott sza vai már-már fes tô i en ér zé -
kelt e tik a Cse hov-dr á mák nak azt az ol vas á si (és 
játs zá si) sz o kás rend jét, mely sze rint a fels zí ni tör -
té né sek, a vé let lens ze rû dia ló gu sok mö gött (a „szö -
veg mé lyén”) ár nyalt jel le mek lé le káll a po ta inak vi -
hara húz ó dik meg. Az ily mó don fel fo gott (és Szta -
nyiszla vsz kij, il let ve Laks in dra ma turg i ai elem zései 
óta a cse ho vi drá ma kul csá nak te kin tett) „pod -
tyekszt”4 szc e ni kai ol va sa tán ak kon túr ja it egy, a jel -
lem raj zo kat, ill et ve a hely ze tek han gu la tát a szín -
ház nyelvé re le for dító, te hát alap vetôen alak- és 
han gu lat köz pontú konk re ti zác ió rajzo l ja ki.  

Az elm últ száz év so rán ki a la kult ér tel mez é si 
hori zon tok ter mé sze te sen több szem pont ból is ár -
nyal ták azt a kla sszi kus(nak tar tott) int erp re tác i ót, 
mis ze rint a cse ho vi ala kok vilá gá ban „a hé tköz na -
pok drá mája és köl tôi til ta ko zás a hétk öz na piság 
el len”5 ját szó dik le. A jö vô re von at ko zó, opti mis ta 
passzu sok ra kon cent rá ló, il let ve a szi tu á ci ók ab -
szurd volt át me ta fi zik ai patth ely ze tek ként, vagy a 
tra gi kus és ko mi kus ele mek egyb e ját szása fe lôl ol -
va só elemz é sek6 fó ku szá ban azon ban min dig a 
„pod tyeszkt” mi ben lé te áll. A „szö veg mé lye” szceni -
kai megk onst ru ál á sá nak mó doz a tai ped ig – ahogy 
ezt a Ge rold-idé zet is jel zi – a szta nyiszl avsz kiji lé -
lek  ta ni re a liz mus vál to za tos nyelv ját é ka i ban bon -
ta koz ott ki, mely nek ered mé nye ként a be fog adó és 
az al kotó ta lál ko zása ma gától ér tetôdôen (és re cep -
t ív ol dalr ól passzí van) e kö zös han gu latban, élet -
minôség ben ment vég be. Ezt a fel fo gást és kü lönö -
sen a rej tett tör té net meg-lé tét kérdô je  le zik meg az 
oly an elôadá sok, mint pl. az Antoine Vi tez-fé le le -
gend ás Si rály, ami „nem az al a kok kez dettôl fog va 

rö g zí tett jel lem zé sébôl in dul ki, és tá vol áll tô le, 
hogy a szí nés ze ket bár mi lyen pon tos na tur a lisz ti -
kus és pszich i kai vo ná sok kal ru ház za fel.”7 Ez a 
rend e zés a dra ma ti kus szö veg pra g ma ti kai ol va sa -
tán ala pul, és így „nem az a kér dés, hogy Cse hovnál 
van-e cse lekm ény vagy nincs, ha nem sok kal inkább 
e cse lek mény fel lelh etôsé gén ek mód ja, a be szé dak -
tu sok ban tör ténô fel ku ta tása, me ta tex tuá lis meg -
ra ga dá sa a lé nyeg. Te hát, még ha fel is fe dez hetô a 
di a ló gu sok va la mi lyen irá nyú ori en  tác i ó ja, ak kor 
az sem mi kép pen sem a konf lik tu sok nak és a ki -
mon dott sza vaknak, ha nem az egész da rab glo bális 
kif e je zé si form á já nak szint jén tör té nik. Ez esetben 
te hát a „ki mon dottak-fö lött” (és nem alatt -- KG) 
lé t re jövô ori en tác i ó ról le het ne be szél ni, ami fi gyel -
men kí vül ha gyat ja az ala kok egyé ni tör téne tét, a 
szöv e get pe dig csak a hosszú tá vú me mó ria szá mára 
te szi fel fog ha tó vá.”8 Ez az in ter p re táció alapv etôen 
meg aka dá lyoz za a drá ma szem an ti kai ol va sat á nak 
ered mé nyeké nt létre jövô glo bá lis ér telem kor rekt 
szín pa di konk re tiz á ci ó ját, és e helyett a drám ai be -
széd dest ruk ci ó jának, a dia  ló gu sok nak a szö vegben 
is érez hetô szét tö red e zett ség é nek be mu ta tá sát he -
lyezi a kö zép pont ba, ami frag ment a li tásra, tö kélet -
len mû vi ség re és hi pert e at ra liz á lás ra ép ü lô szce ni -
kai megfo r má lást von maga után.9 Mind e zek tük -
rében je len ta nul mány ar ra te sz kí sér let et, hogy (a 
szín há zi jel hasz ná la tot vizs gálva) a Cse hov-ját szás 
ily mó don kör von a la zó dó ho ri zont já ba he lyezze el 
Szász Já nos és Val ló Pét er ren de zé se it.10 

Cseh ov Vá nya bác si ját a drám a tör ténet ha gyo -
má  nyo san az iden ti tás szá zadv é gi vál sá gán ak kór -
ta na ként ol vas sa, mely ér tel me zés kö zép pont já ban 
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14 A „pod tyekszt” foga l mát itt a Li di ja Ginzbu rg-i ér te lem ben hasz nálom. Vö.: Ka rancsy Lász ló: Cse hov lé le kábr á zo ló mód -
sze re. Deb re cen, KLTE, 1985. 61–68. 

15 Tö rök End re: Orosz ir o da lom a XIX. szá zad ban. Bp., Magv etô, 1970. 250. 
16 Ezek az inte rp re tá ci ók kí sér hetôk fi gye lem mel a Cseh ov-sza ki roda lom olyan is mert da rabja i ban, mint Szon di Pé ter:  

A mo dern dr á ma el mé le te. Bp., Gon do lat, 1979. 29–37.; Pe terdi Nagy Lász ló: Cseh ov sz í nhá za. Bp., Szé pi roda l mi, 1975. 
Almá si Mi k lós: Mi lesz ve lünk, An ton Pav lo vics? Bp., Mag vetô, 1985. 

17 Pat ri ce Pa vis: Zur Ko nk re ti sa ti on aus der Sicht der Pragm a tik: am Be is piel von Tschec hows Mö we. In: P. P. Se mio tik der 
Thea ter re zep ti on. Tü bin gen, Na rr, 1988. 184. 

18 Uo. 180. 
19 Az elô adás le írás át és ér tel me zés ét ld. uo. 184–187. 

Egy poszt mod ern Cse hov-ol va sat ha son ló je gye it fe de zi fel az Al föl di Rób ert-fé le Si rály-rend e zé sen Ké kesi Kun Ár pád. 
Vö.: Poszt szovj et ví zi re vü – Cse hov: Sirá ly (Ma dár kák). In: Tü kör ké pek láz adá sa. Bp., JAK-Ki jár at, 1998. 189–199. 

10 Cse hov: Vá nya bác si (Rad nó ti Szín ház) For dí tot ta: Mor csán yi Gé za. Jel mez: Sza kács Györ gyi. Dí s zlet: Szláv ik Ist ván. 
Rende z te: Val ló Pé ter. Sz e rep lôk: Bá lint And rás / Sze reb ja kov; Ko váts Ad él / Jele na; Schell Ju dit / Szo nya; Ko ós Ol ga / 
Voj nyic ka ja; Kul ka Já nos / Vá nya; Szer vét Tib or / Aszt rov; Ko csó Gá bor / Tye le gin; Mar tin Már ta / Mar i na, öreg da j ka. 
Cse hov: Vá nya bá csi (nyí regy há zi Mó ricz Zsig mond Szí nház) For dí tot ta: Ma kai Im re. Je lmez: Jo dál Ág nes. Dísz let: Antal 
Csa ba. Dra mat urg: Szász Já nos és Ve nyi ge Sánd or. Ko re og rá fus: Nagy Gy örgy. Ren dez te: Szász Já nos.Szer ep lôk: Ga zsó 
György / Sze reb jakov; Var jú Ol ga / Je le na; Sza bó Má r ta / Szo nya, Ke re kes Lász ló / Vá nya; Hor váth Lá sz ló At ti la / As ztrov; 
Bajzá th Pé ter / Tyele gin; Szi ge ti And rás / Oszip; Rób ert Gá bor / Je fim; Har sá nyi Gá bor.



a drá mai ala kok in div i du á lis csel ek vés leh etôsé gei -
vel va ló szám ve tés, ille t ve an nak új ra de fi ni á lása 
áll.11 A mû Sz ász- és Val ló-fé le dra ma turg i ai ol va -
satá nak alap irá nya egyar ánt eb be az in terp re tá ci ós 
ha gyo mány ba il lesz ked ik, az elôad á sszö veg ek azon -
ban kü lön bözô vá la szok ról és a fi gur á lis konk reti -
zá ció el térô mód ja ir ól ta nús kod nak.  

A cse ho vi jel lem zés tech nika leg saj á tabb vo ná -
sa, ho gy az eg yes alak o kat olyannyi ra a leg apr óbb 
rész le te kig me nô en áb ráz ol ja, hogy az zal ép pen az 
eg yé ni je gyek (kor, tem per a men tum, szo ká sok stb.) 
fel tûnôen erôtel jes hang sú lyo zás át12 – eg yes esetek -
ben (pl. a daj ka és Aszt rov el sô be szél get é sé ben) 
an nak ne vets é ges sé gig fo kozó dó túl di menz i o ná lá -
sát – éri el. Ez az el já rás pe dig egya ránt le hetôsé -
get kí nál úgy a körn ye zet, mint az ala kok lé lek ta -
nil ag hi te les, natu ra lisz ti kus, il let ve a ti piz á lás fe lé 
mu ta tó, st i li zált áb rá zolá sá ra.  

A Val ló-ren de zés szin te ész re veh e tet lenül fi -
noman pon tos an a két me gol dás kö zötti ha tá ron 
egyen sú lyoz: A „cse hovi par tit ú ra le ve zény lése”13 
ez esetb en a min den na pi élet dra ma ti kus szöv eg 
ak ti vi zál ta akusz ti kai és vi zu á lis ke l lé ke i nek al kal -
ma  zá sát je len ti, ám a hí re sen hír hedt szen tim entális 
atmo sz fé ra nél kül: A vil á gos, lib benô szokny á jú ru -
ha, a csip kés nape rnyô, a sza mo vár, az ubor ka meg 
a sajt a lél ek ta ni re a liz mus ko di fik á ci ó ja sze rint a 
szí nészi be l eélést se gí ti, s a való ság szerû ség (a min -
den ko ri né zôi el vá rások függvé nyé ben alaku ló) hi -
te le14 min dig cs ak az elôadásszö veg kü lön bözô jel -
rend sze re i nek össz já té káb ól szü let het meg. Je len 
eset ben a tér (a ren dezôi sz a va i val él ve) „pe pec selô” 
na tura lis ta ki a la kí tása egy ren dkí vül ér de kes és a 
re a lista szí nház já tékt ra dí ci ó já nak mib en lé té re is 
rá vi lágí tó já ték módd al pá ros ul. 

„Ilyenk or nagy ívû ter ve ket szöv ök a jö vôrôl, 
nem lá tom ma gam má ni á kus nak...” – e sza vak kal 
Aszt rov jel lem zi élet é nek azon per ceit, ami kor az 
al ko hol se gít sé gé vel ké pes ki for dul ni ön ma gá ból. 
A Val ló-fé le elôad ás szín pa di alak jai való ban ö ntu -
dat la nul vis e lik, sôt (mo no)má ni á ku san sa ját magu -

 kén ak hi szik az o kat a póz zá, sz e rep pé me reve dett 
jel lem vo ná sokat, ame lye ket kép tele nek le vet ni.15 
A más nak és a saj át nak az egy be já t szá sát a szí né szi 
jel ha sz ná lat oly mó don em e li ki, hogy a lé lek ta ni 
rea liz mus nyelv játé ká ban az ado tt jel lem von ás ki -
fej e zé sé re megs zo kott je let (egy gesztu st, egy arc -
ki fej e zést, il let ve a hang lej tést és hang súlyt) ér zé -
kel hetôen fel erôsí ti, mint egy meg muta t ja. Ilyen Sze -
reb ja kov des po ta sá gát és sér tett sé gét ki fe jezô pat -
to gó, hol me g len dülô, hol rá fé kezô be széd tem pója; 
Aszt rov eg yes mond a ta i nak a snáj dig fa lusi gaz da 
proto tí pu sát idé zô ki ejté se, ille t ve a fé r fi as pó zok, 
moz dula tok fo ko za tos és hosszabb id e ig tar tó ki -
tart á sa; Je le na af fek tá ló aj ak biggyesz té se, ka ca rá -
szá sa; Vá nya hang sú lyo san eset lenné és íz lés te len -
né vá ló kéz cs ók jai vagy Szo nya ki dol go zott já téka 
hosszú haj fo nat á val. Az ilyen meg ol dá sok fi noman 
gesz ti kus mó du sza (és an nak mé r té ke) ki vál ó an le -
mér hetô a né zôi rész rôl ta pasz tal ha tó és az elô adás 
elôreh a lad tával erôsö dô ko mi kus ha tá son.  

A szín há zi jel hasz ná lat „va ló ság hû” és „sti li zált”, 
„mi me ti kus” és „gesz tik us”, „ter més ze tes” és „mûvi” 
jelzôin ek je len tést ar tal ma (s minde d dig ezek a ter -
mi nus ok bi zo nyult ak a le ghasz nál ha tóbb nak a teát -
r á lis jel en tés képzôdés „ha gyo mány os” és „nem-ha -
gyo mán yos” mód já nak le írá sá ra) eg yrészt a min -
den  ko ri per cep ci ós szint függ vénye, más részt pedig 
cs ak egy más hoz va ló vi szo nyukb an, ön nön re la ti -
vi tá sukb an ra gad hatók meg. Jel zé sért é kû, hogy 
Brju szov16 gon do la ta ira ép ít ve ép pen Szta nyisz -
lavsz kij „hû sé ge sen hût len” ta nít ván ya, Me jer hold 
fog lalko zott a sti li zá ció fo lya mat-jel le gé vel. En nek 
so rán az ö nma gá ban mi n dig re á lis em be ri test a 
(szín pa di) tér és idô vi szony rend sze ré be ke rül ve 
ön nön meg mu ta tá sá nak leg kü lön bözôbb fo koz a -
ta in me het vé gig, az ész rev e he tet len ségtôl egé szen 
a se mati z mu sig, ami kor is a szín ész a fa met sze tek 
raj za i nak vona la i ból össze ál ló fig u rák hoz vál ik ha -
sonl a tos sá.17 A gesz ti kus ság leh e let fino man fo ko -
za tos fe lerôsítése jel lem zi az elôad ás in fl ag ran ti-je -
le netét, ami a Val ló-fé le Ván ya bá csi ol va sat kulcsá -
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11 Pl. Er i ka Fisc her-Lich te: Gesc hich te des Dra mas 1–2. Tü bin gen, Fin ke, 1990.  
12 Vö.: uo. 113. 
13 Vö.: Bércz es László: Bô esz tendôk – Besz él ge tés Val ló Pé ter rel. Szín ház. 1997/4. 27–29. 
14 A „na tu ra liz mus” ilye tén fel fo gás á hoz Ld. Gui do Hiss: Der the at ra lisc he Blick. Ei n füh rung in die Auf führu ng sa naly se. Berl in, 

Re i mer, 1993. 40–41. 
15 Vö.: Al má si Mik lós: A drá ma fejlôdés út jai. Bp., Aka dé mi ai, 1969. 381–382. 
16 Vö.: Va le rij Brju sov: Real ism and Con venti on on the Sta ge. In: L. Se ne lick (ed.): Rus si an Dra ma tic The ory from Push kin to the 

Symb o lists. Aus tin, 1981. 171–182. 
17 Vö.: Her ta Schmid: Zur Ast he tik der Th e a te rava nt gar de der zwan zi ger Jah re. Po len, Sowj e tu ni on, Tsc he chos lo va kei. In: 

Erika Fis cher-Lich te (hrsg.): The a ter A vant gar de. Tü bin gen, Fin ke, 1995. 416–435.



nak is tek int hetô: Az ôszi ró zsa cso kor ral ér kezô 
Ványa nem csak meg lát ja az orvo s sal csó koló zó 
Jelen át, ha nem or rát a há t só üveg aj tó hoz la pít va 
mint egy el sem tud sza kad ni a lát vány tól, mely nek 
kö vetk ez té ben – me gfe lel ve az eg yik ha gyomá nyos 
cse ho vi ké plet nek – „az ön ma gában tra gik us szi -
tuá  ció ko mi kus mo da lit ás ba for dul”.18 A dr á ma 
fran ci ás bo hó zati ív é nek e pontj án há rom, sz e re -
pü  ket már-már bur leszk-sze rûen fel mut a tó alak 
mer ed egy má s ra, és a kon ven cion á lis sza vak, moz -
dula tok egya ránt tra gi ku mukra, a póz ok ki ker ül -
he tetl en sé gére és ál ref lex i ó já ra mu tat. 

Az, hogy a Rad nóti szín pa di vi lá gá ban nyo ma 
si ncs a szen ti man ta liz mus nak és a me lod rá má nak, 
a szín padi idô vel va ló já tékn ak is kö szön hetô. A 
hí res cse hovi csön dek ez eset ben elsôsor ban a hely -
ze tek ko mi ku mát em e lik ki (pl. nagy tár sas ág elôtt 
tör ténô sze rel mi val lom ás; Vá nya ka ján be je lentése, 
mi szeri nt „vi har le sz”; va gy az ala kok és a köz ön -
ség in form ált sá gán ak kü lönb ség ébôl fak a dó ne vet -
ség es ha tás), amit kül sô el e mek kel, mint pl. Vá nya 
hin ta szé ké nek fe l bo ru lása, a nyá las csók ok hang -
sú lyo zott le tör lé se stb., fok oz nak. Ily mó don a félre -
si ke rült gyil ko ssá gi jel e net akár a ren de zés jel hasz -
ná la tá nak emb lem a ti kus ké pévé is vá lhat na, hi szen 
ko miku ma pont a szi tuá ció túld ra ma ti zá lá sá nak 
szí né szi me gje le ní té sébôl fa kad: Sze reb ja kov és 
Ványa cs ak a lö vé sek et kö vetô csönd ut án, min tegy 
a ját  szott sze re pekbôl ki es ve kér de zik meg egy más -
tól, ho gy ta lált-e a gol yó: a bosszú ál ló hôs és az ál -
doz at pó zára va ló el tá vo lító rá mu ta tás a kö zöns ég 
ne ve té sén ek zá loga. A jel e ne tet (és az elô ad ást) tehát 
nem an nyi ra az a (szok vá nyos) ér tel mez és te szi ér -
de  kes sé, misz e rint a cse ho vi „sze replôk ma guk ér -
zik és jel zik a ki a la kult szi tu ác i ók le he tetl en sé gét, 
a drá mai tett re va ló al kal matla n sá gu kat, a drám ai 
konf liktus meg ol dá sán ak szo mo rú-hu mo ros le he -
tet len sé gét”,19 ha nem a kül sô drá mais ág iróni á ba, 
sôt sza tí rá ba for du lá sá nak szín é szi meg form á lá sa. 

A Val ló-fé le ren de zés te hát a he l yzet-, il let ve jel -
lemd ra mat ur gi á ban meg bú vó cse ho vi kom i ku mot 
ke res te, ám ki bon tá sát nem vi t te el ad dig a pon tig, 
ami kor az ala kok vi lá ga „gro teszk en ug rá ló bá bok 

mec ha ni kus szín pa dává”20 vál ik. Ez az oka an nak, 
ho gy a szí né szi meg for má lás mi kéntje al ap vetôen 
a lé le kta ni re a lizm us pa rad ig má ján be lül ma rad, 
mely nek ha gyo má nyos és erô tel jes iró ni á val ke zelt, 
gesz tik us fi gur á ci ó já nak egy be játsz a tá sa ad mód ot 
a fel bom lás és az agó nia tra gi kum á nak ér zé kel te -
té sére is. Ebb en a Ván ya bá csi ban a „szö veg mél ye” 
in terpre tá ci ó ját ól függô en meg je le ní tendô „krip ta”-
me ta fo ra csak nag yon hal vá nyan, az el sô fel vo nás 
ôs zi gallyak kal b efu t ta tott tér el vál asz tói és Vá nya 
ôszi ró zsa csok ra kö zöt ti pár hu zam ban ér tel me zô -
dik, min tegy rá mu tat va ar ra, hogy ez a rende zés 
(pon  to san a „kot tak ö ve tés” kon cepci ó já ból fa ka -
dóan) a dra ma ti kus mû glo bá lis ér telm e zé sét csak 
és csakis a szí né szi ját ék ban old ja fel. Ez zel szem -
ben a nyír egy há zi elôadás ban Szer eb ja kov sza vai 
(„most egy szer re itt ta lá lom ma gam eb ben a krip -
tá ban”) egy, az elô ad ás so rán vált o zat lan kocs ma 
an tip o e ti kus láto má sá ban ob jek tiv á lód nak, mely -
nek kosz lott, ned ves ség et imi tá ló fa lai fog ják kör -
be a há ló szo bát, pad lást, lom tá rat idé zô, fek e té re 
má zolt tér szer ke ze te ket. A cse ho vi „pod tyekszt” 
olyan ve zér mot í vu mai, mint a szere lem, a ba rá tság, 
a mun ka, az orosz lét, itt szce ni kai konk ré tum ként 
je len nek meg (vi lá gí tó, fe hér du n nás mat rac, hét -
köz na pi asz tal, pap ír köt e gek és mag tár, sza movár 
és a hát só üveg fal mögö tt fel sejlô, fes tett cse nevész 
nyírf ák), és a szí npa dot a min den ütt je len l évô po -
har ak, vod kás üveg ek a sön tés konte x tu sá ban mi -
ti kus tér ré vál toz tat ják. Köz tu dott, ho gy a cse ho vi 
szín tér ép ít ke zés fény kép szerû rea liz mu sa csak lát -
szó la gos, való já ban a tér eg yütt vál tozik a tör tén -
tek kel és a sze replôk ho z zá va ló vi szo nyu lá sáv al.21 
A szín pa di tör téné se ket min tegy ke retbe fog laló, 
vod ká val öb lö getô más na pos fo g mo sás; a kez dettôl 
fog va és meg állás nél kül zu ho gó, vi gaszt a lan esô; 
az igé ny te len, ek lek ti ká já ban már-már a haj lék ta -
la nok ra em lé kez tetô jel mez ek és az egyí vá sú vá váló 
sze replôk olyan szín pa di vi lág ré szei, mely ben a 
mí toszt te remtô, egye te mes lét él mény már nem a 
pos hadt ság, nem az eszm é nyek ben va ló cs a ló dás, 
ha nem az alk o ho liz mus vég te len sé ge, a zaz a „sza -
ka  dék lé te zés üres sé ge”.22 A Cse hov-drá mák mé -
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18 Sz on di Pé ter: i. m. 32. 
19 Pe terdi Nagy Lász ló: i. m. 217. 
20 Bala s sa Pé ter: „Én mást akar tam.” In: B. P. A má sik szín ház. Bp., Szé pi ro dal mi, 1989. 246. 
21 Vö.: F. Fer gus son: A Kí sér tet ek és a Cse reszn yés kert: A mo dern re a liz mus nyom á ban. In: F. F.: A szín ház nyom á ban. Bp., 

Eur ó pa, 1986. 221. 
22 Bala s sa Pé ter: i. m. 248. 

Ugyan er re hív ja fel a fi gyelm et a Pa ál Ist ván-fé le ren dez és Aszt rov alak já nak ér telme zé se. Vö.: Kor nis Mi hály (sz erk.): 
Cse hov: Vá nya bá csi. Pa ál Ist ván ren de zése. Szol nok, 1982. 



lyén kon gó ür es ség-ál la pot nak ez a meg-mu tatá sa 
a Vá nya bá csi nyíregy há zi ol va sa tá nak (logo)centru -
má vá vá lik, s te ma tizál á sa új di men zióba he lye zi 
mind a fi gu rál is konkr e  ti zá ció, mind pe dig az at -
mosz fé ra te rem tés (e fel fog ás ból sze rve sen kö vet -
kezô) kö ve tel mé nyét. 

Míg a Val ló-rende zés a jel lem ek kö zöt ti kü lönb -
ség et tet te az ala káb rá zo lás ki in du lópo nt já vá, addig 
a Szász szí npa dán meg je lenô fi gurák ese téb en 
éppen for dít va, nem annyi ra az eg yé ni ját ék mód, 
vagy ak ár a szenv edôk és a pa ra zi ták ha gyo mán -
yos cso port jaiba tar to zás je lei, han em az azo nos -
ság, az együ vé tarto zás vá lik do mi nánssá. Az éle -
tu tak és be ál lí tó dás ok lát szó la gos kü lönb sége mö -
gött meg húzó dó azono s ság a nyí regyhá zi 
elôadásszö veg ben vi zu á lis an és ak usz ti kus an ve -
títôdik ki, mar kán san át raj zolva a cse ho vi at mosz -
fé ra-szín ház ha gyo má nyos („rez gô mé lab út, ha bos 
fe hér ruhá kat, csip kés na pernyôt, nagy orosz kék 
ég bol tot, a kert ben vi dá man ka ca rá szó szé -
passzonnyal”23 fe lid ézô) fo gal mát. A tom pult, min -
den in ti mit ást nél kü lözô kör nye zetbôl nem csak a 
ter mé sze tes em be ri me leg sé get egyed ül kép vi selô 
daj ka, il let ve (ha pszi ché sen még oly te r hel ten is) 
az anya-gyer mek kap csolat bensôsé gét érz é kel tetô 
Voj nyic ka ja alak ja hiány zik, hanem va la mennyi 
sze re plô ját ék mód ja is azo nos, a lé te  zés áll a ti 
minôsé gé re uta ló von á sok kal ruhá zó dik fel. Mi vel 
majd mi n degyik cse lek vés- és moz du latsor ki in du -
ló- és/vagy vég pont ja az iv ás vagy az ev és, a mû érz -
el mi vil á ga mag á tól ér tetôdôen for dí tó dik le a test 
nyel vére: A na tu ra liszti ku san meg je le nít ett kö pé -
sek, ök len de zé sek, ká bult tán tor gá sok mel lett va -
la mennyi alak gesz  tusszö ve gét be fon ja a test be ka -
pasz ko dás két ség bee set ten gör csös és vissza térô ele -
me i nek há ló ja: Sze reb jak ov mi elôtt még (desp o tiz -
musá nak jelle gét minôsít ve) erôszak kal ma gá é vá 
ten né fel e sé gét, szim u lált fá j dal má ban ugyano lyan 
gör csös en ka pasz ko dik ann ak kar já ba, mel lébe, 
mint ahogy Aszt rov szo rít ja, tör de li Szo nya tér dét 
(mint egy ön tud at la nul il luszt rálva az el tom pu lá sr -
ól mon dott sza va it), vagy a záró kép, amely ben a 
ház is mé tel ten ma guk ra ma radt la kói egy fá rad tan 
és szom o rú an meg nem va ló sult csókb an ke res nek 
mag á nyuk ban mene dé ket. Asztr ov és Je lena sze -
rel mes kö ze le dés ei ha rap ás sá, öle lés e ik félb e sza -
kadt ero ti kus elôjá ték ká vál nak, mely re ez zel egy 
szin tû reak ciók ér kez nek: Vá nya össze ve rek szik az 

or vos sal, a pro fesszor pe dig az ar cába ön ti a bú csú -
po ha rat. A ré szeg férf i ak mind en élô és moz gó em -
bert erôszak kal ma gukk al sod ró, rob osz tus tán ca, 
Szonya – szép sé gére vo nat ko zó passzu sa it ke gyet -
len ül szó sze rint ér telm ezô – erôsza kos ki fes té se, de 
min den kelôtt a szen vedé lyek ter mé sze tes ki fe -
jezôesz köze i nek (a fôal a kok szí né szi já ték mód já ra 
egya ránt jell emzô) ön ger jesztô és fel foko zott variá -
ci ói nem csak a szín padi vi lág ap ró moz a ik ja i vá, ha -
nem a jel zett ér zé sek em ber te len né vá lá sá nak, üres -
ség nek met a fo rá ivá vál nak. 

A „fe lhan go sít ott” ját ék mód ezút tal egy ol yan 
térb en ar ti ku lál ó dik, mely nek han gul a tát a dísz let 
ko mor sá gán kí vül a szer tar tá sos gyert ya gyújtás és 
a hosszú per cek ig hall ha tó ze ne hat á roz zák meg. 
A töb bek közt Vi szotsz kij ál tal elô a dott or osz dalok 
ez út tal nem (az elô adók ho va tar toz á sa, élet mód ja 
szeri nt) pre textu s ként (Ge net te) emel ôd nek be az 
elôadásszö veg be, han em sok kal in kább az mi se en 
scène ri t mu sá nak (Pa vis), s ez zel össze füg gés ben a 
be fo gadás dra ma tur gi á jának sze mpontjá ból vál nak 
köz pon ti jele ntôsé gû vé. A da lok min dig az elô adás 
dra matu r gi a i lag fel felé íve lô sza ka szai nak vég pont -
ja in hang za nak fel: pl. Asztr ov nak a vált o zás, a javí -
tás pers pekt í vá já ról szó ló er dô-mono lóg já nál, a szi -
tuá   ci ók ban rej lô drá ma i ság ki bont a ko zá sán ál vagy 
a konfli k tus ban ál ló erôk összec sa pá sánál. Ily mó -
don a dra ma ti kus szö veg szem an ti kai és szin tak t -
i kai erôvo na lai ki vé tel nél kül min dig fe lol dód nak 
és „le eme lôd nek” a ze né ben, r ámu tat va a po ten ciá -
li san ben nük lé vô gon dol a tok, ér zé sek ür es sé gé re, 
vagy ki- és meg é lé sének le he tet len ségé re. En nek 
leg fáj dal ma sabb vál toz a ta, a má so dik ré sz ele jén ta -
pasz tal ható ze nei el lend rama tur gia: Je le na el nem 
hang zó zon gor ajá té kát kö vetô (és azt vissza menôleg 
is mi nô sí tô) szí nhá zi szü ne tet az a mi n den disszo -
nan ci án tú li han gef fekt us eme li be a te at ra li tás 
világá ba, ahogy az ar tik u lá lat lan han go kat üvöl tô 
Jefim ve ri a bil len tyû ket.  

Az elô a dás ke zdô akko rd ja ként (majd ké sôbb is 
több ször) hosszú per cek ig sz ól a ze ne, ám ez nem 
mennyi sé gi leg las sítja le az elô adást. Hall ga tása, il -
letve a gyer tya vagy a szín pad kép rés zle tein ek szem -
lé lése so rán olyan be fog adói ál la pot jön lét re, 
amely ben – rá ha gyat koz va az elô a dás be lsô rit mu -
sára – a so ha nem vál to zó ter et min dig minôsé gi -
leg, az az az adott hely zet ben jele n lévôk ho riz ont -
já ból szem lél jük. A „rész vé tel és a szem lélôdés 
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drama tur gi á já ban”24 a csend nem „az orosz élet tra -
gé di áját” bur kol ja be, ha nem az emb e ri lét üres sé -
gét, ál lap ot sze rû sé gét tes zi az ész lel és tár gyá vá.  
Az ily mó don her met i kum má zá ródó ko cs ma vi lá -
gá ban az egyé ni tra gi kum sem mil yen form á já ra 
nincs le hetôség: Vá nya két, a te tt leh etôsé gét hor -
do  zó cse leke de té nek hang sú lyos meg je le ní té sé ben 
ép pen ez a po ten ciá lis ér ték té te le zés de nun ci á ló -
dik: El sô mon dat a i nak egyi  két („Ilyen idô ben kedve 
vol na az embe r nek fel a kasz ta ni ma gát”) akár a tör -
tén tekbôl le vont, vé gsô és mély em be ri kon zek ven -
ci a ként is fel fog hat nánk, ám a sö tét szín pad képbôl 
erôtel jes fén yef fektu s sal ki vág va épp en si ker te len -
sége, felsz í nes sé ge me re ved ik ön ál ló kép pé. A gyil -
kos  sá gi kí sé rlet insz ce ní ro zá sa ugya nezt az el vet 
kö ve ti: a fény funk ci ó ját itt a tár su lat ne ve té se veszi 
át, ami vel a (Je le na és/va gy Sze reb ja kov sze mé -
lyében) va la mennyi sz í npa di alakb an meg tes te sülô 
üres sé gen vett bosszú ere je és hi te le mi nô sí tô dik.  

A játsz ma ele je mind két elôadás ban már a játsz -
ma vé ge is. – A ta nul mány el sô ré szében kör vo na -

laz ott (posz tav ant gárd) ho ri zontból néz ve az el múlt 
két év ad díj nyer tes25 Vá nya bá csi jai egyar ánt a ké sô 
mo dern, te hát a „pod tyekszt” meg-lé tét fe l té te lezô 
és az (egy é ni, ill et ve az embe ri ség gl o bá lis sorsa 
fölött é rze tt) trag i kum le hetôsé gé nek helyt adó 
olvasa tá nak par a dig máján be lül ma rad nak. En nek 
kö vet kez mény e ként mi n dkét elô ad ás a lé lek tani  
rea li z mus szín há zi kód jának a ma gyar szín ház tör -
ténet ben a 80-as évekb en ki a lak u ló form á i nak va -
ri á ciói val (Ja uss) dol go zik. Míg a Val ló-fé le elô adás 
te l jes mér tékb en il lesz ke dik az ily mó don ki a la kult 
nézôi el vá rásh o ri zonth oz,26 ad dig a Szász Já nos-féle 
rende zés jel haszn á la ta hi he tet len érz é keny ség gel 
pon to san az on a ha tá ron mo zog, ahol az elô  -
 
adásszö veg vi zu ális és akusz ti kai réte ge már nem 
egy ér telmû en csak in sze mi nál ja, de még nem is 
disszemi nál ja (Der ri da) a nyel vi je le ket, ha nem egy 
spe ciális, le gin kább a film szem tar kovsz ki ji ab szo -
lu  ti zá lás á ra27 em lé kez tetô be fog adói ál la pot ban 
játszat ja ôket egy be.
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24 Az elôadás sal fog lal ko zó írá sok több sé ge érin tet te a Szt al ker és az elô ad ás ké pi vi lá ga köz ti in tert ex tu á lis kap cso ló dást, 
amely ben mi a tar kovsz ki ji fil mes tech ni ka egyes vo ná sa in ak szín pa di megv a ló su lás át vél jük fel fed ez ni.Vö.: Ko vács András 
Bál int – Szilá gyi Ákos: Tar kovszkij. Az or osz film Szt al ke re. Bp., He lik on, 1997. 28–31. 

25 Cse hov: Ván ya bá csi (Ra d nó ti Szí nház) - A XVI. Or szá gos Szín há zi Ta lálk o zó leg jobb rend e zés, fér fi epiz ód sze replô (Bálint 
And rás), ford í tó és drama turg (Mor csá nyi Gé za) dí ja; az 1996/97-es év ad Szí nik rit i ku sok dí ja: le gjobb elô adás, ren dezés, 
nôi mel lé ksz e replô (Schell Ju dit), fér fi mel lék sze replô (Szer vét Ti bor) 
Cseh ov: Vá nya bá csi (nyí regy házi Mó ricz Zsig mond Szín ház) - A XVII. Or szá gos Szín há zi Ta lálk o zó leg jobb elô adás, ren -
de zés, nôi mel lék sze replô (Sza bó Már ta), dísz let (An tal Csa ba) dí ja 

26 Vö.: „Min den nemz e dék nek van egy Vá nya bá csi ja, azt mond ják. Anyám a Gel lért End re ren dez te elôad ást tar tot ta a sa -
ját já nak, (...) Leh et, hogy most én is ta lál tam mag am nak eg yet. Csá ki Ju dit: i. m. 4. 

27 A las sí tás, a ka me ram oz gás jel entôsé gé nek nem mennyi sé gi és ra cion á lis, ha nem minôsé gi, kon temp lat ív, „idôszob rász” 
fel fog á sa kü lö nö sen az ért ér de kes, mert a (posztmo dern) szín ház és a film kölc sön ha tás á nak mé di ael mé le ti vizs gá lata 
szin te ki zá ról ag az (ez zel el lent é tes) ei zenst e i ni mon tár zselv re konce nt rál. Vö.: Be dia Ul ls te in: Die ver sie gel te Ze it. Fr ank -
furt a. M., 1985., il let ve He l ga Fint er: A poszt mo dern színház ka me ra-lát á sa. Ell en fény. 1998/3. Szöv eg mel lék let


