
H á rom fiatal ren de zô, mû vé szi pá lyá ja 
legelején egyaránt Cse hov Si rá lyát vi szi szín -
re. Zsám  bé ki Gá bor Ka pos vá ron, 1971-ben, 

rög tön utá na Szé kely Gá bor Szol no kon, majd har -
minc két év múl va Schil ling Ár pád Bu da pes ten. Kö -
zöt tük átível két po li ti kai kor szak, két szín há zi 
rend szer két ren de zôi sze rep fel fo gás. 

Mind há rom elôadást a kri ti ka már rög tön a be -
mu ta tá suk kor egy faj ta mér föld kô nek, egy új szín -
há zi idô szá mí tás, vagy legalábbis egy más faj ta szín -
há zi nyelv elin dí tó ja ként je lö li meg. Zsám bé ki be -
mu ta tó ját a „Ka pos vár je len ség” egyik le het sé ges 
kez dô pont já nak te kint het jük, míg Schil ling elôadá -
sá nak je len tô sé gét egyelô re a meg le he tô sen nagy 
kri ti kai vissz hang, il let ve a bel föl di és kül föl di szak -
mai dí jak nagy szá ma jel zi. 

A Ka pos vá ri és Szol no ki ren de zé se ket már Pályi 
And rás 1972-es kri ti ká já ban pár hu za mo san ol vas -
sa,1 míg a Schil ling-e lôadás be kap cso lá sá ra elô ször 
Csá ki Ju dit utal,2 majd Sán dor L. Ist ván ve ti fel a 
mód sze res össze ha son lí tó elem zés fon tos sá gát,3 
mely „nem csak a Cse hov-ját szás vál to zá sát tár hat -
ná fel, ha nem azt is, hogy az el múlt har minc két év -
ben mó do sult-e a szín ház sze re pe, tár sa dal mi sú -
lya, vál toz tak-e a kö zön ség el vá rá sai. Így a szín mû -
vé szet egy ko ri és je len le gi hely ze té nek megér té sé -
hez jut hat nánk kö ze lebb.” A „Szín ház te rem tô 
fiata lok szín há za” cí mû, kis sé ke se rû hang vé te lû 
cik ké ben kieme li a tör té ne ti pers pek tí va hiá nyát a 
mai ma gyar mû vé szet al ko tói és be fo ga dói ol da lán 
egyaránt: „A mai ma gyar szín ház nak ugyanis nincs 
em lé ke ze te (mint ahogy a tár sa da lom egé szé nek 

sincs). Irá nyí tói a tel jes am né ziá ban hisz nek, al ko -
tói a je len vak sá gá ban él nek. (…) Az am né zia nem -
csak az ér té kek tisz tá zá sá tól, ha nem a szer ves fejlô -
dés le he tô sé gé tôl is meg foszt ja a szín mû vé sze tet”.  

Így te hát ta lán nem túl erôl te tett az a ki je len tés, 
hogy a két kor szak elôadá sai nak vi szo nya egy más -
hoz, a szín há zi kon tex tus hoz és a kri ti kai re cep ció -
hoz ak kor is (szín ház)po li ti kai je len tô sé gû, hogy -
ha ma ga a klasszi kus szö veg el sô sor ban nem a po -
li ti kai, ha nem in kább szín há zi ars po é ti cát meg fo -
gal ma zó ol va sa to kat ka no ni zál ja. 

A leg több kri ti ka meg fo gal maz za, hogy mind há -
rom elôadás dísz le té ben va la mi kép pen meg je le nik 
a fá ból ácsolt szín pad, sôt a két ko ráb bi színre vi tel 
a szín pa dot épí tô mun ká sok ka la pács üté seivel indul. 
És konk ré tan ki nyi lat koz ta tott ren de zôi prog  ra munk 
is van, – a Zsám bé ki Gá bo ré így hang zik: „Prog ra -
munk: kor sze rû, igaz ság sze re tô, hu ma nis ta szín ház. 
Ak tuá lis szín há zat aka runk, amely ha tá so san szól a 
mi gond jaink ról és ten ni va lóink ról.”4 Bar ta And rás 
a ki jó za no dás me ta fo rá ja ként ér tel me zi az elôadást: 
Tri go rin szá nal mas di let táns, és Zsám bé ki azt mutat -
ja meg, hogy mi ként megy tönk re fo ko za to san ez a 
mû ked ve lôi desz ka -á cso zat.5 Ez zel szem ben Demeter 
Im re azt eme li ki, hogy, ugyanez a desz ka szín pad az új 
mû vé szet küz del mét jel zi a ret rog rád dal szem ben.6  

Schil ling Ár pád már a cím „hi bás” írás mód ja kap -
csán is egy kon cep ció konk rét meg fo gal ma zá sá ra 
kény sze rül: „ez a mi Si rá junk, nem a Si rály, ugyan -
ak kor, a nyel vi já ték ál tal megidé zett ré teg nyel vi, 
sôt szleng ki fe je zés me ta fo ri ku san a Zsám bé ki prog -
ram já val igen csak szo ro san ro ko nít ha tó ren de zôi 
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irány vo na lat fog lal ma gá ba: a tra di cio nális szín házi 
kon ven ció átírá sá nak, il let ve egy olyan szín ház nak 
az igé nyét, mely a mai lé te zést és nyel vet rep re zen -
tál ja. Itt nem ácsolt szín pad, ha nem füst gép „ke retezi” 
Trepljov elôadá sát, me lyet Ar ka gyi na „al ter natív -
nak” ti tu lál. Zsám bé ki és Schil ling ren de zé sét össze -
vet ve Sán dor L. Ist ván szin tén a szín ház ön rep rezen -
tá ció já nak csa pás vo na lán fo gal maz za meg kö vet -
kez te té seit. Az 1971-es elôadá sok nem „a szín ház 
mi ben lé té re kér dez nek rá, azt adott nak ve szik, csak 
fel mu tat ják me cha niz mu sait. El fo gad ják a kiala kult 
mû vé szi ki fe je zô esz kö zö ket, de eze ket más képp kí -
ván ják mû köd tet ni, mint ahogy az a ko ra be li Cse -
hov-pro duk ciók ban ak ko ri ban meg szo kott volt. Ez -
zel szem ben Schil ling nek nin csen kô szín há za, csak 
a Fé szek Klub ku po la ter me, te hát a ren de zé sé ben 
ma gá nak a szín ház nak a mi ben lé te vá lik kér dé ses -
sé, ami nek min den egyes ele mé re kü lön rá kell kér -
dez ni: hol a szín ház és az élet ha tá ra, mi a né zô sze -
re pe, hol kez dô dik és hol vég zô dik az elôadás?7  

Van nak olyan vé le mé nyek is, vi szont, pél dául a 
Kon do ro si Zol tá né,8 me lyek ra di ká li san meg kér -
dô je le zik a Cse hov-szö veg szín ház-me ta fo ra kén ti 
ér tel me zé sé nek pro duk ti vi tá sát. A Si rály „nem té -
zis drá ma, hisz a szín ház nak legalább négy-öt fé le 
ér tel me zé se sze re pel ben ne. Cse hov a sze rep lôknek 
el sô sor ban az éle tük rôl és nem a mû vé sze tük rôl 
be szél, az éle tü ket a ma ga va ló sá gos sá ga fe lôl ra -
gad ja meg” Ez az ér tel me zés te hát nem tu laj do nít 
for ma te rem tô je len tô sé get a szín ház mû vé szi ön -
rep re zen tá ció já nak, ha nem egy lé pés sel hát rál va, a 
tel jes, egyé ni/szo ciá lis lét le he tô sé gei re kér dez rá, 
amely ben a „ke re te zett” szín ház csak egy, bár ki -
emelt je len tô sé gû érint ke zé si te ret ké pez. 

Kí sé rel jük meg te hát a két elôadás össze ve té sé -
nek olyan as pek tu sát ki dom bo rí ta ni, amely ben a 
két ren de zôi for ma nyelv a szo ciá lis tér két ra di ká -
li san kü lön bö zô konst ruk ció ját rep re zen tál ja. E kü -
lön bö zô ség kö vet kez mé nye ként ter mé sze te sen a 
szín ház sze re pe is ra di ká li san meg vál to zik. En nek 
meg fo gal ma zá sá hoz két kér dést kell vizs gál nunk: 
mi ként vi szo nyul nak a ren de zé sek a szín há zi for -
ma nyelv tra dí ció já hoz, il let ve azt, hogy a rep re zen -
tá ció szint jé nek meg vá lasz tá sa ál tal a szo ciá lis tér 
mi lyen tág ke re teit je lö lik ki?  

Ez a vizs gá ló dás annyi ban te kint he tô po li ti kus -
nak, amennyi ben itt a fo ga lom eti mo ló giai gyö ke -
rei hez me gyünk vissza: mind az po li ti kai nak te kint -
he tô, ami a po lis, te hát egy ki sebb-na gyobb kö zös -
ség iden ti tás kér dé seit (vál sá gait), bel sô vi szo nyait 
(vi szony vál to zá sait) je le ní ti meg.  

Az olyan drá mák szín pa di átül te té sei nek vizsgá -
la tá hoz, mely ben in kább a be szé lô, mint sem a cse -
lek vô em bert lát juk, és a Cse hov-szö ve gek ilye nek, 
meg le he tô sen könnyen al kal maz ha tó nak tûn nek 
azok a po li ti ka el mé le tek, me lyek a po li ti ku mot in -
ter szub jek ti vi tás ként ha tá roz zák meg. John De wey 
sze rint a „kö zös ség nek meg kell ha tá roz nia ön ma -
gát”,9 mely egy olyan kom mu ni ká ciós ak tus so rán 
tör té nik mely ben nem egy elô re meg ha tá ro zott 
iden ti tás át vi te le zaj lik. Az egyirá nyú áram lás helyett 
a kom mu ni ká ció ezen for má ja mindössze egy közös 
szi tuá ció ér tel me zést ta kar, mely ben a sa ját lét pozí -
ciónk ra kö zö sen reflek tál ha tunk, még ak kor is, ha 
a né zô pon tok és iden ti tá sok di ver genciája mind -
vé gig meg ma rad. A „szub jek ti vi tás” zárt sá gá ból az 
„in ter” köz tes zó ná já ba va ló át lé pést nem je len ti az 
in di vi dua li tás feladá sát, csak egy olyan koo pe ra tív 
ma ga tar tást je löl, amely ben az in di vi duum sza bad -
sá gát „csak” a kö zös szö veg al ko tás nor mái nak kell 
alá vet nie. „Vi táink és be szél ge té seink egye dü li esz -
kö zeink ar ra, hogy a tár gya kat és a vi sel ke dés kér -
dé seit megítél hes sük.” – ír ja 1927-ben a The Public 
and its Prob lems cí mû mun ká já ban. Eh hez a gondol -
ko dás hoz kap cso ló dik Ri chard Rorty kon tex tu a liz -
mu sa is, ami kor a po li ti ku mot a ki zá rás il let ve be -
fog la lás vi szony la tá ban ér tel me zi. A „Kik va gyunk?” 
kér dést nem le het prob lé ma men te sen pusz tán re -
to ri kai ala pon meg vá la szol ni: csak azok va gyunk a 
„MI”, aki kért fe le lôs sé get tu dunk vál lal ni, akik be -
von ha tók egy kö zös kon tex tus ke re tei kö zé.10 

Hogy ha a na tu ra lis ta drá ma az zal az igénnyel 
lép fel, hogy a le he tô leg kö ze lebb rôl rep re zen tál ja 
a min den na pi be szél ge tés és kom mu ni ká ció fo lya -
ma tát, ak kor fel me rül het a kér dés, mi lyen tág az a 
szo ciá lis kon tex tus, ame lyet rep re zen tál? És va jon 
ezt a prob lé mát ma ga a drá ma szö veg egyér tel mûen 
meg ha tá roz za-e?  

Pe ter Szon di hí res drá ma el mé le té ben Cse ho vot 
a dra ma ti kus for ma vál ság je len sé gei kö zé so rol ja, 

17Sán dor L. Ist ván: i. m. 5. 
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mert a for ma zárt sá ga, a dia ló gus lát szó la gos rend -
je mö gött a va ló di kom mu ni ká ció le he tet len sé ge 
buj kál. A sze rep lôk mintegy be le kény sze rül nek egy 
kö zös tér be, és egy in terak ciós ru ti nok ból felépü lô 
sé ma rend szer be: el be szél nek egy más mel lett, ki tér -
nek a vá la szok elôl, hir te len té mát vál ta nak.11 Ér -
de kes meg fi gyel ni vi szont, hogy egy ilyen szöveg 
csak az arisz to te lé szi drá ma defi ní ció nor mái nak 
nem fe lel meg, mely a for ma zárt sá gát és a nar ratíva 
(a tör té net szer kesz tés) el sôd le ges sé gét hang sú lyozza. 
Ha a min den na pi be szél ge tés szer ke ze tét és kon -
ven ció rend sze rét vizs gál juk, ki tû nik, hogy az nem 
tá maszt olyan szi go rú mér cé ket a meg fo gal ma zás 
te ma ti kus szer kesz té se és for mai tisz ta sá ga iránt. 
Sôt, a min den na pi be szél ge tés egyes mû fa jai ban a 
be szél ge tés tár gyá nál sok kal fon to sabb, hogy le het -
sé ges és egyál ta lán lét re jön a be szél ge tés, és lét re -
hoz egy kon tex tust, egy in ter szub jek tív te ret.12 

Egy szín há zi ren de zô te hát igen tág esz köz kész -
let tel ren del ke zik ah hoz, hogy a rep re zen tá ció 
szint jé nek meg vá lasz tá sá val és a be széd mód mi -
ként jé nek meg ha tá ro zá sá val kü lön fé le „tá gas sá gú” 
szo ciá lis te re ket rep re zen tál jon a szín pa don. A hi -
po té zi sem az, hogy Zsám bé ki Gá bor ér tel me zé se 
sok kal szé le sebb és ko he ren sebb in ter szub jek tív 
kon tex tust de fi ni ál, még ak kor is, hogy ha ez a tér 
sem mi kép pen sem te kint he tô prob lé ma men tes nek, 
míg Schil ling di a ló gu ste re nem en ge di meg a pá -
ros be szél ge tés nél ma ga sabb kon tex tus lét re jöt tét.  

Néz zük elô ször a két ren de zést a szín há zi tra dí -
ció hoz va ló vi szo nyuk ban. Pályi And rás Zsám bé ki 
ren de zé sét a Szta nyisz lavsz kij ál tal meg ha tá ro zott 
erôs szín há zi for ma nyelv vel hoz za kap cso lat ba, aki 
igen pon tos kon ven ció kat is meg ha tá roz fel jegy zé -
sei ben: a pa tak, bo kor, tisz tás, fák, me leg ház pontos 
el he lye zé se; és hogy a szí né szek egy szál vi rá got vagy 
fü vet tép je nek ide ges sé gük ben, bel sô fe szült sé gük 
le ve ze té sé re. Pályi ugyanak kor meg jegy zi, hogy Szta -
nyisz lavsz kij kon ven ció já nak lé nye ge Cse hov gondo -
la tai nak ki bon ta koz ta tá sa, s ha a mai ren de zôk alap -
ve tôen más esz kö zö ket al kal maz nak ugyaneb bôl a 
cél ból, Szta nyisz lavsz kij hoz és Cse hov hoz is hûek. 
Szta nyisz lavsz kij já ték ha gyo má nyá tól va ló el moz -
du lást el sô sor ban a dísz let átala kí tá sá val hang sú lyoz -
ta, fel mond va a dísz let áb rá zo ló-il lú zió kel tô jel le gé -
vel. Szin tén Pá lyit idéz ve: „A drá mát élet re kel tô, le -
het sé ges szín pa di at mosz fé ra, lég kör, ami nek csak 

egyik, jól le het nem el ha nya gol ha tó össze te vô je a já -
ték tér kiala kí tá sa, a kor ral, a tár sa da lom mû vé szi íz -
lé sé vel, esz té ti kai nor mái val szin te év rôl év re vál to -
zik; s ha a ren de zô va ló ban adek vát kö ze get akar te -
rem te ni a Si rály hoz, nem csak az író ra, nem csak a 
ká non ra, de a né zôre is ér zé ke nyen kell fi gyel nie”.13  

Eb ben a kri ti kai vé le ke dés ben is tet ten ér he tô a 
já ték mód ak tua li tás igé nye, me lyet Zsám bé ki már 
idé zett prog ram já ban is meg fo gal ma zott, de va lószí -
n û leg több rôl is szó le het. A dísz let egy sze rû sí té sét 
töb ben a szín pad le csu pa szí tá sa ként ér tel me zik, 
tehát va la me lyest hiány ként. Azál tal pe dig, hogy a 
szín pad meg sza ba dult az il lu zó ri kus rész let gaz dag -
ság kon ven cio ná lis te lí tett sé gé tôl, vég ered mény ben 
je len té ses sé, kiemelt té vált. Olyannyi ra, hogy Szinte 
Gá bor geo met ri kus dísz le te az egész elôadás tér do -
mi náns je len tés kép zô ele mé vé vált. Bar ta And rás 
sze rint az el sô kép, park a szín pad dal olyan „ri deg 
és ba rát ság ta lan, mint ha egy ba rakk vá ros ban jár -
nánk”, az elôadást a ka la pács ko pá cso lá sá nak mono -
ton osz ti ná tó ja ke re te zi, ri deg kör füg göny elôtt zaj -
lik a já ték, a ta vat csak egy fe hér négy zet je lö li. Egy 
ilyen dísz let ra di ká lis ren de zôi beavat ko zást je lent 
a szín pa di be szél ge tés te ré be, amely akar va-a ka rat -
la nul egy sé ges kon tex tust ha tá roz meg: egy olyan 
ké pi ren det, mely kül sô erô ként ugyan, de be ke re -
te zi és meg szün te ti a szín pa di lé te zés di ver gen ciáját. 
Ilyen ér te lem ben mégis csak meg ke rül he tet len at -
mosz fé ra te rem tô ere je van a dísz let nek, olyannyira, 
hogy Pályi And rás egye ne sen ro man ti kus nak 
aposzt ro fál ja Zsám bé ki szín há zi gon dol ko zá sát: 
„Zsám bé ki az el len pon to zás tech ni ká já ra épí ti az 
elôadást. Ko mor szí nei vel vall a mû vé szet meg vi lá -
go sí tó ere jé rôl: az if jú mû vé szet nai vi tá sá nak és ru -
tin ba üt kö zé sé nek tra gé diá ja.” A szí né szi já ték egy -
sé ges sé ge is egy erôs glo bá lis ér tel me zést tá maszt 
alá: csak Ar ka gyi na és Trepljov alak ját eme li ki, 
Nyina „ér des és je len ték te len” (ér des, te hát a díszlet -
be si mul). Az összes ala kí tás Trepljov meg szü le tését 
tá mo gat ja (Dö mö tör Im re is kieme li, hogy min denki 
ki csit Trepljov akar na len ni). A ré gi és új mû vé szet 
küz del me em be rek küz del me lesz, akik re mény sé gük 
el tip ró ját sej tik egy más ban, s „e te he tet len ver gô dés 
mind annyiu kat foj to gat ja.” Bár a szí né szi be széd és 
szö veg mon dás pon to san nem re konst ruál ha tó, hi -
szen nem ma radt fenn az elôadás ról vi deo fel vé tel, 
eb bôl a né hány írás ból is ki tû nik, hogy az elôadás 

11Pe ter Szon di: A mo dern drá ma el mé le te. Bu da pest, Gon do lat, 1979. 29–36. Ford. Al má si Mik lós. 
12Vö.: Ro nald Ward haugh: How Con ver sa ti on Works. Ba sil Black well Inc, 1985. 47. 
13Pályi And rás: i. m. 11.
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te ret ad ha tott egy na gyobb kon tex tus ba va ló azo -
no su lás ra/be ta go zó dás ra, ahol a prob lé mák kö zö -
sek, a kül sô kö zeg ri deg sé gé bôl szár maz nak és egy 
egy sé ges ka rak ter iden ti tá sá ban egye sít he tôk.  

Schil ling ren de zé se már a ka pos vá ri elôadás ra is 
ha gyo mány ként te kint. És ér de kes, hogy több kri -
ti ka itt is a szín pad le csu pa szí tá sá ban ha tá roz za meg 
a ren de zôi nyelv új sze rû sé gét. Fon tos ész re ven nünk 
pe dig, hogy az „úgy ne ve zett esz köz te len ség”, az 
„anyag ta la ní tott elôadás” mö gött mégis csak ott van 
a min den na pi nyelv és be széd mód na gyon is anyag -
sze rû, fi zi kai je len lé te. Ez az elôadás kö zü lünk szól 
(ahogy a szí né szek a kö zön ség so rai ból lép nek ki, 
majd vissza is ül nek), ró lunk szól: „egé szen hét köz -
na pi dol gok ról van szó: fél té keny ség, sze re lem, te -
het ség te het ség te len ség, vál to zó vi szo nyok le he letfi -
nom össz já té ké nak a meg raj zo lá sa.” – ír ja Öl bei Lí -
via, pél dául. És egé szen pon to san fo gal maz: Schil -
ling, azál tal, hogy a dísz le tet mintegy „el tör li”, 
meg foszt ja je len tô sé gé tôl, szin te a nyelv vel raj zol.14 
Mert a szín pa di be széd mód ilyen ra di ká lis átér tel -
me zé se, mely szin te be széd ak tu son ként ké pe zi le a 
min den na pi pár be széd ener gia vi szo nyait, meg le he -
tô sen erô tel je sen ha sít be le a ma gyar szín pa di nyelv 
kon ven ció rend sze ré be. A szín há zi dik ció, ed di gi ál -
ta lá nos je len tés te len sé gé bôl most a rep re zen tá ció 
alap ele mé vé vá lik. Nem cso da te hát, hogy itt a szí -
né szi já ték ban sem le he tett kon ven ciók ra tá masz -
kod ni, ha nem szin te le kell kot táz ni min den egyes 
szí nész nek „a gyön géd sé gek és dur va sá gok egy más -
ban is tük rö zô dô hul lám zá sait”. 

Az in ter szub jek ti vi tás le he tô sé geit nagy mér ték -
ben kor lá toz za az a tény, hogy az elôadás a min -
den na pi be széd ennyi re pri vát szfé rá já nak hi per -
na tu ra lisz ti kus meg je le ní té sé ben ha tá roz ta meg a 
rep re zen tá ció szint jét. Er rôl a szint rôl igen csak 
prob le ma ti kus egy ko he rens rend be vagy nar ra tí -
vá ba fog lal ni a szétesô, egy más tól füg get len iden -
ti tá so kat. És Schil ling a Cse hov szö veg szín re vi te -
lé ben meg le he tô sen éles dön tés re kény sze rül: az 
egyes mik ro szi tuá ciók hi te les ki dol go zá sán túl ki -
sza ba dít ja a sze rep lô ket az egy sé ges be széd tér be 
va ló be le he lyez ke dés kény sze ré bôl, me lyet a szö -
veg, de legin kább egy ér tel me zé si ha gyo mány szen -
te sít. Így vá lik ér tel mez he tô vé a szín há zi ke ret nem 
me ta fo ri kus, ha nem funk cio ná lis elô je lû fel bon tá -
sa: a szí né szek egy más tár sa sá ga elôl me ne kül nek 
a né zôk kö zé, hogy az üres tér se pa ran csol has son 

rá juk nem kí vánt ko he ren ciát. Ar ka gyi na szé két el -
for dít va nem csak Trepljov mû vé szi kon cep ció já -
nak mond ne met, ha nem ke gyet le nül at tól is el zár -
kó zik, hogy (egy na gyobb szo ciá lis kö zeg ben) fe -
le lôs sé get mu tas son fia éle te iránt. A sze rep lôk fo -
lya ma to san egy más „szín re vi te lei nek” ko moly sá gát 
el len pon toz zák, így, ha meg is je len nek a pá ros dia -
ló gu sok szint jén fon tos, ak tuá lis és ta lán a tra gi -
kum csí ráit is ma guk ba fog la ló szi tuá ció-kez de mé -
nyek, ezek nem tud ják át tör ni az in tim vo nat ko zá -
si szfé ra atom jai nak ha tá rait. Az ön reflexió te hát 
so sem ke rül ki a szo ciá lis szfé rá ba, nem vá lik meg -
vi tat ha tó vá, ha nem zár vány ként a mik ro szi tuá ciók -
ba re kesz tô dik. Így te hát hiá ba re konst ruál ha tó 
szin te mér ta ni pon tos ság gal min den egyes alak ko -
he rens mo ti vá ci ó rend sze re, egyé ni sor sa, nin csen 
olyan tá gabb kon tex tus, amely ben a sze rep lôk 
legalább „egy más éle té nek meg ron tói” le het né nek. 
A kri ti kai re cep ció ál tal kiemelt szá mos in ter tex tu -
á lis kap cso ló dá si pont ja mel lett (Ruszt Jó zsef „civil 
ru hás” Ró meó ja, vagy Louis Mal le A negy ven ket te -
dik ut ca Ványa bá csi ja) hadd em lít sünk egy má sik, 
ezút tal kor társ elôadást, mely a mi szem pon tun kat 
tá maszt ja alá. A lon do ni For ced En ter ta in ment Gro -
up Bloo dy Mess cí mû per for man sza pon to san ezt a 
fo lya ma tot te ma ti zál ja, ahogy a sze rep lôk fel lá zad -
nak a zárt elôadás szö veg, az egy szer zô jû mû, az 
egyet len kon te xus ba ol tott szín pa di lé te zés el len.  

Schil ling elôadá sa is a szí nész sze re pét hang sú -
lyoz za, mint aki új ra egye dül fe le lôs az ál ta la meg -
for mált alak mi lyen sé géért, a ren de zô je len lé te szin -
te el tû nik a pro duk ció lát ha tó fe lü le té rôl. Így iga -
zat ad ha tunk azok nak az ér tel me zé sek nek, me lyek 
kieme lik, hogy az elôadás nak annyi fô sze rep lô je 
van, ahány alak meg je le nik a szín pa don, és, hogy 
mindegyik sze rep lô szem szö gé bôl még egy szer, új -
ként néz he tô vissza az egész elôadás.  

A kul tu rá li san erô sen be ha tá rolt ré teg nyelv meg -
je le né se is a ki re kesz tés stra té giá ja ként mû kö dik. 
Nem vé let len, hogy több, fô ként idô sebb né zô felhá -
bo rod va for dul szem be a ma gyar ál ta lá nos szí né szi 
dik ció meg vál toz ta tott, je len té ses sé, de szá má ra ért -
he tet len né tett for má já nak. Ugyanis ez a be széd mód 
már nem egy na gyobb kö zös ség iden tifi ká ci ó ját 
hang sú lyoz za, csak egy ki sebb tér ség, po lis és azon 
be lül is csak azok nak kí nál azo no su lá si le he tô sé get, 
akik be szé lek ezt a re to ri kát vég le te kig eluta sí tó, 
mind vé gig a leg kö ze leb bi szfé rá ban ma ra dó, a frag -

14Öl bei Lí via: Com me dia del A. P. Cse hov. Vas Né pe, 2005. 10. 28. 7.
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men tá ció ra és a ki mon dás bi zony ta lan sá gá ra épí tô 
dik ciót. Fô ként a nagy vá ro sok (és legin kább Bu da -
pest) fiatal ja i nak be széd mód ja ez, akik va la me lyest 
már meg ta nul ták él ni és ol vas ni a lé te zés ki sebb ko -
he ren ciá já ra épí tô rep re zen tá ciós szö ve geit (pél dául 
a va ló ság-show nyel vét és ké pi struk tú rá ját).  

Az elôadás te hát, ha az iden ti tá sok na gyobb di -
ver zi tá sát mu tat ja fel, mint az egy alak kö ré cso por -
to su ló vagy egy egy sé ges at mosz fé rát meg ha tá ro zó 
rep re zen tá ciók, az azo no su lás csak egyé ni, a szo ciá -
lis sal szem be for du ló for máit kí nál ja. Ezen a vo nat -
ko zá si szin ten vi szont sem mi kép pen sem vál hat nak 
le he tô vé a ma ga sabb ko he ren ciá jú fó ru mot igénylô 
esz té ti kai ta pasz ta la tok, mint a tra gi kum vagy a ko -
mi kum. A min den na pi, ato mi kus lé te zés ilyen do -
ku men ta ris ta rep re zen tá ció ja sem tud ja eze ket a ka -
te gó riá kat ér tel mez ni, csak egy tá gabb nar ra tív keret 
vagy in ter szub jek tív tér je len lé té ben. Ha te hát Schil -
ling eluta sít ja a tra di cio ná lis vá lasz tás kény sze rét tra -
gi kum és ko mi kum kö zött, és nem csak azál tal, hogy 
Trepl jo vot élet ben hagy ja a vé gén, ak kor ez a gesz -
tus a szín há zi prog ram szem pont já ból is je len tés sel 
bír. Ak tuá lis lé tünk olyan szín pa di meg fo gal ma zá -
sát lát juk a szín pa don, amelyben a dis kur zus szin te 
olyan sok fé le kon tex tus ra és vo nat ko zá si rend szer -
re esik szét, ahány be szé lô, egy olyan lé te zést te mati -
zál, amely ben az iden ti tás egy sé ge il letve az „in ter”, 
mint köz tes tér lé te kér dô je le zô dik meg.  

Zsám bé ki ren de zé se ez zel szem ben egy dua lista 
ol va sat le he tô sé gét kí nál ja fel: az at mosz fé ra, és a 
fi zi kai tér, fô ként el len sé ges jel le gé ben, az ez zel való 
szem be he lyez ke dés le het sé ges gesz tu sá val kö zössé -
get te remt, egy olyan in ter szub jek tív kö ze get ha tároz 
meg, mely ben meg vi tat ha tó vá vá lik és létkérdés  sé 
lesz a ré gi és új mû vé szet vi szo nya, az il lú zió és 
megal ku vás szo ciá lis és egyé ni tett-le he tô sé gei. Egy 
ilyen elôadás szö veg le he tô vé te he ti a be széd-el len -
be széd sé má já ra épü lô szín há zi re cep ciót, a so rok 
kö zöt ti ol va sa tot, az al ko tó és be fo ga dó cin kos, po -
li ti kai jel le gû össze ka csin tá sát, ame lyet Es ter há zy 
Pé ter a rend szer vál tás elôt ti egész ma gyar dis kur -
zus jel leg ze tes sé ge ként ha tá roz meg. Schil ling ren -
de zé se a na gyobb in ter szub jek tív kon tex tus és ezál -
tal a po li ti kai dis kur zus le he tô sé gét is el ve ti. 

Ér de kes, hogy ezt a két igen csak el té rô ren dezést 
a kri ti kai re cep ció nagy ré sze mégis egy sé ge sen a 
rea lis ta szín ház for ma ká non já ba il lesz ti be. Ugyan -

csak fon tos kiemel ni, hogy ez a ren de zés Schil ling 
Ár pád ed di gi ren de zôi sze re pét és for ma nyel vét ra -
di ká li san ér tel me zi át. Van nak olyan vé le mé nyek, 
mi sze rint ez a Si rály-e lôadás tö rést je lent a Kré ta -
kör já ték stí lu sá ban, má sok, mint Bó ta Gá bor15 
egye ne sen két stí lus pár hu za mos je len lé tét mu tat -
ja ki Schil ling mun kás sá gá ban, a Si rájt a „meg moz -
du lá sok”-kal szem be he lyez ke dô „in tim já té kok” kö -
zé so rol ja, elôz mé nye ként em lít ve a Kré ta kör Le -
on ce és Lé na be mu ta tó ját.  

Mégis te hát mi lyen ér te lem ben kap csol ha tó 
mind két ren de zés a rea lis ta tra dí ció ba? Vé le ke dé -
sünk sze rint a vá laszt itt nem el sô sor ban a szí né szi 
já ték mód kon ti nui tá sá ban kell ke res nünk, ha nem 
a rea lis ta szín há zi gon dol ko dás egy faj ta po li ti kai 
meg ha tá ro zott sá ga ként de fi ni ál hat nánk, ab ban a 
tö rek vé sé ben, hogy a szo ciá lis tér ak tuá lis rep re -
zen tá ció ját ad ja.  

A kü lönb ség vé le mé nyünk sze rint a rep re zen -
tá ció szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban rej lik. Olyan jel -
le gû tö rek vés ként de fi ni ál ha tó ez az ál lás pont, mint 
amely a kép zô mû vé szet rep re zen ta ti vi tá sát vi tat ja. 
Zá rá sul áll jon itt te hát egy mû vé szet tör té nész vé le -
ke dé se, Gom bri chot idé zem: „so kan egyetér te nek 
az zal, hogy so sem lé te zett olyan kép, mely a ter -
mé szet hez ha son ló nak mu tat ko zott: min den le ké -
pe zést kon ven cióink ha tá roz nak meg, úgy, ahogy 
nyel vün ket a be szé lôk ka rak te re és a for ga tó köny -
vek, me lye ket hasz ná lunk. Min den kép jel, és az a 
tu do mány, amely nek vizs gál nia kell ôket, nem a 
per cep ció pszi cho ló giá ja – amint én is ko ráb ban 
hit tem – ha nem a sze mio ti ka, a je lek tu do má nya.”16  

Az a né zô pont vál to zás, amely a szo ciá lis tér per -
cep ció já ban ta pasz tal ha tó az el múlt har minc év 
alatt, ha son ló tö rek vé sek ese tén is, a stí lus vál to zá -
sát ered mé nye zi. Eb ben az ér te lem ben, ha egy fes -
té sze ti me ta fo rá val kí sé rel nénk meg a két elôadás-
kon cep ció meg ra ga dá sát, azt mond hat nánk, hogy 
a va ló ság fel fo gás-rep re zen tá ció me tó du sá ban Zsám -
bé ki ren de zé se in kább egy ku bis ta fest ményt idéz, 
míg Schil lin gé egy po in til li sta al ko tást. Az el sôn 
tisz tán ki ve he tôk a mér ta ni alak za tok és kon tú rok, 
a má so di kon nin cse nek kont rasz tos ha tár vo na lak, 
vi szont meg je le nik a fes ték folt (ese tünk ben me ta -
fo ri ku san a nyelv) anya gi sá ga. Ah hoz, vi szont, hogy 
ko he rens for ma ha tá ro kat ta lál junk, igen csak tá voli 
pers pek tí vá ból kell a kép re te kin te nünk.

15Bó ta Gá bor: Könnye debb és el mé lyült pi masz sá gok. Ma gyar Hír lap, 2003. 11. 8–9. 
16Ernst Gom brich: Sle e per Awa ke!: A Li te ra ry Pa ral lel to Mi che lan ge lo’s Dra wing of The Dre am of Hu man Li fe. ed. Achim Gnann 

and Heinz Wi dau er, Mi lan, Elec ta, 2000. 


