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szenciálisan a történetben és a felhasznált népdalok szö-
vegeiben (ehhez a népdalok esetében alighanem forrásul
szolgáltak a paraszti társadalom szûkös sorslehetôségei
is, különös tekintettel a párkapcsolatokra).  Az elôadás
végén elhangzó, a címben is idézett dal (a Vôlegény ének-
li) létösszegzésnek hat, és tragikus súllyal tud megszólal-
ni: „Kimentem a hegyre, lenéztem a völgybe, Anyám,
édesanyám, miért szültél meg engem, Szültél volna
követ, De ne magyar gyermeket.”
A darab nem puszta formai elemként (paródia vagy a

posztmodern pastiche részeként) használja a népdalokat
és a néptáncot, hanem olyan kontextust teremt köréjük,
hogy az idôbeli és kulturális távolság ellenére hatni tudja-
nak ránk. Ennek egyik eleme a már említett történetbe és
szituációba ágyazás, a másik a szcenikai montázsok hasz-
nálata. A népzene és az opera, a barokkos tablószerû be-
állítások és a néptánc közötti folyamatos, jó arány- és rit-
musérzékkel való ide-oda kapcsolás ébren tartja a nézô fi-
gyelmét, akárcsak a humor már elemzett rétegei.  A
montázs befogadóra tett hatásával a harmincas évek film-
elmélete kezdett foglalkozni: elsôsorban az ideológiai
meggyôzés céljából akarta kiaknázni. A posztmodern kor

színházában a montázsok használata a színház önmagá-
ra reflektálásának eszközévé válik, a színház különbözô
anyagiságú jelölôinek kidomborítását célozza.2 A
Parasztopera más úton jár. Itt a komplex szcenikai mon-
tázsok, a sûrített jelhasználat elsôsorban a nézôi figyelem
folyamatos fenntartását és a tragikus modalitás megte-
remtését célozza a médiakor embere számára, akinek
megváltozott percepciós szokásai miatt sûrûbb és komp-
lexebb jelhasználatra van szüksége, mint, mondjuk, a
XIX. század emberének volt (de különbség van a néhány
évtizeddel korábbi idôszak és jelenünk között is), és a tra-
gikumhoz is más a viszonya. A történetbe, sorsokba ékelt
népdalok közel kerülnek hozzánk, míg a montázsolás
nélkül (a társadalmi keretek megváltozása miatt) puszta
múzeumi leletként tekintene rájuk a nézôk többsége.     
Peter Brook szerint (Az üres térben ír errôl ) legfeljebb

öt évig él egy elôadás, utána elkopnak a gesztusok, meg-
változik a társadalmi és színházi kontextus. A
Parasztopera nem támasztja alá a kijelentés igazságát. 
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osszú a története a Nemzeti Színház Gobbi
Hilda Színpadán napjainkban látható Három nô-
vérnek, érdekes lenne, ha valaki, mondjuk, egy

pályakezdô színháztörténész-teatrológus feldolgozná
egyszer ezt a kacskaringós és tanulságos folyamatot. 
Még nem kezdôdött el az elôadás, mikor a színé-

szek már ott járnak-kelnek elôttünk, pakolásznak, ki-
mennek, átszaladnak a színen. Szép lassan belefo-
lyunk a drámába. A tûzvész utáni jelenetben va-
gyunk, elôttünk tárgyak halmaza, vastag farönkök,
ócska könyvespolcok, keresztül-kasul kifeszített szárí-
tókötelek, könyveket, újságlapokat aggattak rájuk.
Jobbra összestószolt, kopott hangszerek, réztrombi-
ták, kürtök, harmonikák stb. Elöl ruháskosarak, szét-
dobált ruhahalmok, s mikor bejön Szûcs Nelli

Natasaként, dudorászva, távoli zongorafutamok köze-
pette, valami orosz dalt énekelgetve, egyszeriben
megteremtôdik elôttünk a régi orosz világ. 
Oldalról, állványokról ósdi reflektorok világítják meg

a teret, s hoznak létre valamiféle virtuális valóságot.
Hátul egy üveglapszer0ség mögött arcok mozognak,
élôképek vagy vetített mozgóképek, nem is látni tisz-
tán. Erôs atmoszféra teremtôdik, illatok, hangok, érze-
tek, déjà vu hangulatok. Ilyen lehet a tûzvész, illetve a
tûzvész utáni állapot, valahol a régi, vidéki
Oroszországban. Vagy a nagy Szovjetunióban. De az is
lehet, hogy Ukrajnában vagyunk; szóval valahol
Keleten, valamikor régen. Vagy nem is olyan régen. 
A színen ismerôs tárgyak tömkelege, a kosarak, a pet-

róleumlámpa, a ruhaszárító kötél, a farönkök. S a sze-
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replôk ruhái: kopottas, tiszta kelmék, gyolcsok, kifakult,
elhasznált göncök. Körbejárják az asztalt, amelyet gyö-
nyörû csipketerítôvel borítottak le, aztán bele is burko-
lóznak. Hátul lángok lobognak, papírokat égetnek az
üvegfal elôtt, s amikor Natasa betolja fiacskája réges-régi
gyerekkocsiját, a vaskerekes szerkezetre gyertyákat il-
lesztenek, s a kerekek lángokat forgatnak, körbe-körbe.
Jófajta orosz atmoszféra uralja a játékot, amelyben az

tud mélyebben elmerülni, aki legalább egyszer közelrôl
megtapasztalhatta ezt a világot. S a darabnyitó szöszmö-
tölésbôl lassan csusszanunk bele a drámába, mert hisz a
Három nôvér harmadik felvonásával kezdôdik a játék.
A színpadkép világvégi létállapotokat mutat, nem-

csak a városban, a szomszéd utcasorban pusztított a
tûzvész, hanem elsôsorban a szereplôk lelkében. A ren-
dezés az abszurd drámáig tágítja az értelmezés hori-
zontját, ami persze bôven benne van a csehovi dráma-
szerkezetben. Csebutikin, a részeges, elgyötört orvos
(Varga József) alkoholos delíriumban a földön fetreng-
ve rángatózik, dühödten átkozza el az életet, az életét s
az egész világmindenséget. A nôvérek (Kacsur Andrea,
Gál Natália, Vass Magdolna) kiégetten, fásultan, fárad-
tan biztatják egymást. Mikor Mása (Gál Natália) elôáll
vallomásával, amelyben meggyónja testvéreinek oltha-
tatlan szerelmét Versinyin alezredes iránt, a két testvér
elfordulva, ijedten, merev arccal fogadja a kitárulko-
zást, mert amit Mása mond, s manifesztté tesz, az az ô
életük része is, csak talán másféleképpen. 
Kuligin (Kacsur András) sovány, elcsigázott férfiú,

kétségbeesetten hajtogatja, hogy nôm szeret engem,
boldog vagyok, boldog vagyok. Egy hatalmas, vaskos
könyvön ücsörög (késôbb ez lesz ama könyv, amelyet
Irinának a születésnapjára akar adományozni). Maga
elé bámul, s mérhetetlen keserûséggel, szikár öniróni-
ával, maró öngúnnyal hajtogatja egyre csak a mondó-
káját. Mikor feltápászkodik, láthatóvá válik  kinôtt,
ócska kiskabátja, szûk, rövid nadrágja, mintha csak a
diákkori öltönyébe gyömöszölôdött volna bele (jelmez:
V. Csolti Klára). Csak rá kell nézni: egy rakás szeren-

csétlenség. De tébolyultan ténfereg társai között Andrej
is (Kristán Attila), láthatóan nem találja a helyét, bele-
belekap valamibe, aztán abbahagyja, kopácsol, szöge-
csel, hisztérikusan pakolászik, jön-megy, s mikor
Natasa elôjön és összetalálkoznak, magára erôltetett,
jeges önuralommal játssza a józan férjet.
A színt s a társas életet a kihívóan, peckesen, maga-

biztosan járó-kelô, fejét sokszor dacosan fölvetô Natasa
uralja. S mikor fülébe súgják, hogy Protapopov szán-
kózni hívja, delnôi fölénnyel s dévaj asszonyi kacajjal
nyugtázza hangosan, hogy milyenek is a férfiak. A sze-
replôgárda másik sarokpontja, mondhatni, origója
Szoljonij (Trill Zsolt) figurája, aki a színjátszói tradíció-
ban megszokottnál sokkal súlyosabb szereplôjévé válik
az elôadásnak. A rendezô, Vidnyánszky Attila ezzel (is)
alapos dramaturgiai beavatkozást hajt végre Csehov
mûvén. Innét, a már lezajlott tûzvész világvégi létálla-
pota és Szoljonij kiégett, kegyetlen és félelmetessé nö-
vesztett cinizmusa felôl láttatja s értelmezi újjá a
Három nôvért.
S mintha a késôbbi lírai képek és jelenetek a szerep-

lôk emlékképeiként úsznának be a játékba, mintegy tá-
volian nosztalgikus s némiképp idilli érzésvilág jelei-
ként. A lestrapált, agyonmosott, besötétült ruhák utóbb
kivilágosodnak, friss, ragyogó kelmékben, világos fé-
nyek koszorújában derengenek elô a dráma nyitó jele-
netei. Mindez szervesen következik a rendezôi értel-
mezésbôl s Vidnyánszky Csehov-felfogásából. 
A sivár, gyötrelmes jelenbôl idilli, bukolikus emlék-

ként dereng elô a régi élet. Igen, ide jutottunk. Ez lett
belôlünk, a vágyainkból, a reményeinkbôl, az akarása-
inkból. Sosem jutunk már el Moszkvába – mondhat-
nánk a nôvérekkel.  
Az elôadás domináns eleme az atmoszféra, a miliô; a

környezet, a tárgyi világ részletgazdagsága. Bámulatos,
hogy Olekszandr Bilozub milyen pazar és sugallatos
tárgyi világot épített föl a színpadra, amely nemcsak
magába szippantja a nézôt, hanem korokon átnyúlva
idôtlen létállapotok keretéül is szolgál.
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Vidnyánszky egyben, nagyjából két óra tíz percben
játszatja a drámát, ami kissé megterhelô a nézônek, ám
megteremt egy olyan idôszerkezetet, virtuális valósá-
got, amelyben egyszerre éljük át és élik meg a szerep-
lôk a jelent, a múltat, majd siklanak át a kitapintható és
hamar bekövetkezô jövôbe.
Ez a világ egyszerre archaikus és nagyon is valóságos,

szürreális, fantasztikus és súlyosan realista. A tárgyak
jelentôsége felértékelôdik, ama vaskos, hatalmas farön-
kök, amelyek a játéktér bal oldalán meredeznek, s ame-
lyeken rendre ücsörög valamely szereplô, leginkább
Szoljonij, beszédes, mondhatni, brutális tárgyakká vál-
nak az elôadásban. A látvány poétikus képet mutat, ám
amikor Trill Zsolt fölnyalábol egy súlyos fakuglit, a vál-
lára veszi, majd lehuppantja, akkor a poézis hirtelen
véres, nyers valósággá válik.
Az elôadás jellemzôje, hogy a rendezés különféle szí-

nészi létezésmódokat és formátumokat próbál egysé-
ges szerkezetté gyúrni. A rajongó Mása ráfekszik a pad-
lón elnyúlt Versinyinre, ádázul csimpaszkodik belé
mindig, majd a búcsújelenetben kis kalapácsával oda-
szögezi a férfi katonakabátját a padozathoz. Versinyin
(Tóth László) kibújik katonazubbonyából, és egy szál
ingben áll fuldokló szerelme elôtt. Vidnyánszkyt látha-
tólag elsôsorban a bekövetkezett létállapotok érdeklik, s
nem a hozzájuk vezetô folyamatok: Versinyin és Mása
szerelme például evidenciaként tételezôdik, nem látjuk
kapcsolatuk szárba szökkenését, s azt sem, ahogy
Versinyin szerelmet vall a félsötétben a tétovázó asz-
szonynak. Ahogy Andrej és Natasa gyötrelmes héja-
násza sem bomlik ki igazán: kiégett lelkek lobognak
egymás mellett, felizzanak, ellobbannak. 
De hát ilyen ez a játék: az állapotok csôdje elfedi a

mélyre temetett drámákat. A kapaszkodásokat, az evic-
kéléseket, a lelki tusákat. Csehov elég illúziótlan,
mondhatni, kegyetlen szerzô ahhoz, hogy az általa ko-
médiának nevezett színjáték mindezt elbírja. 
Az elôadás, sok-sok év után, akár a nemes penésszel

borított ódon pince borai, kiérlelt, letisztult világképet
mutat. Nem gondolati kalandot kínál elsôdlegesen,

hanem a zsigeri létezés, az érzelmek, az érzékiség poé-
zisét. Költôi realizmus? Meglehet. Még akkor is, ha
Trill Zsolt és Szûcs Nelli színjátszói remeklésein s
Kacsur András néhány formátumos jelenetén túl az elô-
adás nem a színészi kidolgozottságával operál, hanem
a színeivel, a hangjaival, a fényeivel, a hangulataival.
Ahogy Trill a kopott réztubáján játssza el, amint
Szoljonij csip-csip-csippel bosszantja környezetét,
ahogy a fatuskón ülve magasról hosszan egymásra szö-
gezik ócska mordályaikat Tuzenbachhal (mint valami
westernfilmben), ahogy Szûcs Nelli hisztérikus dáma-
ként s felkapaszkodott, kikapós despota asszonyként
parancsolgat környezetének, ahogy Andrej ûzötten,
megzakkanva kering a Prozorov-ház leharcolt lakói kö-
zött, s ádázul ütlegeli a falat, a könyvespolcot, az erôs és
súlyos pillanat. Ugyanakkor Versinyin alakja eléggé el-
mosódott, ahogy jószerével Irináé és Olgáé is.
Az idô sok mindent elrendez. S egy hosszú ideig élet-

ben tartott elôadás olyanná kezd válni, mint a középko-
ri városok utcácskái, egy-egy ház leég, egy-egy házsort
újjáépítenek, de megmarad az utca íve, hajlata. Meg
sem próbálnám több mint évtizednyi távlatból felidéz-
ni s a mostani elôadással összehasonlítani ama réges-
régi zsámbéki Három nôvért, amely mögött nemcsak az
akkori beregszászi együttes lendülete, lelkesedése, el-
szánt színházcsinálói odaadása állt, hanem Mátyás
Irén elkötelezettsége is a tehetség iránt. A Nemzeti
Színházban repertoárdarabként játszott Három nôvér
más térben, másféle léptékben kétségkívül originális
interpretációja Csehov mûvének. Hogy az egykori stáb
hová fejlôdött, azt a nézô több mint két órán át szem-
lélheti – belefeledkezve Anton Pavlovics univerzumába
s a nagy orosz világba.
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