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NYÍRSÉGI SZAMOVÁR
JEGYZETEK A MAGYAR HAROM NŐVÉRRŐL

zzel a szerény kísérlettel Csehovhoz
kell közelebb jutnunk: rendezőnek és
színésznek - de főképp a közönségnek.
Semmi más dolgunk nincs, mint egy át-
tétel kikapcsolásával csökkenteni a tá-

volságot: a „valahol Oroszország"-ból átjönni
Magyarországra. Akkor talán a mű humora is
jobban feléled, hiszen Csehovnál az ironikus
utalások, bizarr asszociációk felerészben csakis
az orosz néző számára érthetők (például: versi-
dézetek).

Máris hallottam innen-onnan, a segítőtársak-
tál: ez a változat nem lesz eléggé magyar. Jó-jó,
Nyírség, magyar környezet, magyar nevek, ma-
gyar versidézetek, de mitől lesz ez jellegzetesen
magyar? Hát ez az: nem lehet kimondani azt,
amiről azt szeretném hinni, hogy majd kiderül.
Vagyis hogy szándékom szerint az lesz benne a
„jellegzetesen magyar", hogy erősen hasonlít a
„jellegzetesen oroszhoz". De hajlandó lesz-e
bárki is tudomásul venni, hogy a századforduló
Monarchiájának keleti fele több hasonlóságot,
mint különbözőséget mutatott az Orosz Biroda-
lom nyugati felével? Nem érezzük-e ezt túlságo-
san is a bőrünkön ma is, és pontosan emiatt nem
jobb-e a Három nővért mint orosz történetet
szemlélni? Mégiscsak más az orosz értelmiségi-
ek munkához való viszonyáról elmélkedni, minta
magyarokéról. (Versinyin, IV. felvonás: „Ha a
munkakedvet összekötnék a műveltséggel, a
műveltséget a munkakedwel...") A nevetés pe-
dig - bár Arisztotelész óta kissé megvetett dolog
- azonnal visszajelzi a nézőtérről, hogy a
közönség megértett valamit. Ha, mondjuk, egy
Puskin-idézet helyén szereplő Petőfi-verssor
után nevetnek a nézők, ez jelentheti azt, hogy
megértettek valamit a darabból egy olyan pon-
ton, ahol az értetlenséget mindig valami általá-
nos áhítat takarja el.

„Legalább a ruha vagy a díszlet legyen jelleg-
zetesen magyar." Mint tudjuk, akkor egész Euró-
pában Párizs diktálta a divatot, ez az oroszoknak
egyáltalán nem volt baj, minket sem zavar, ha
Léda fényképét látjuk vagy Varsányi Irénét, na de
ha már magyar ez a három nővér? Persze, hogy
nem volt „jellegzetesen magyar" építészet, egy
vidéki kisnemesi kúria egyszerűen csak klasszi-
cista volt - de hát akkor mitől magyar ez a válto-
zat? Attól, hogy jellegzetesen - orosz? Majd-
nem azt mondtam, hogy igen. Annyi különbség
mégis van, hogy szerintem a nyírségi vidéken élő
magyar intelligencia messzebb van Pesttől, mint
a Szibériában élő orosz intelligencia Moszkvától.
(Párizsról most ne is beszéljünk. Mert Nyíregy-
háza vagy Nagykálló biztos messzebb van Pá-
rizstól, mint Perm. Krúdy ír valami ilyesmit: ott állt
Szindbád a város közepén, százezer mérföldre
Pesttől.)

Mivel gyűlölöm az aktualizálást, egy ilyen ta-
pintatos „átigazítást" egy kézmozdulattal el lehet

söpörni. A Magyar három nővérrel ugyanazt ku-
tatom, amit Krúdy segítségével a Vörös
postakocsiban és a Rezeda Kázmér...-ban:
miért kellett a régi Magyarországnak
elpusztulnia? Miért volt ez szükségszerű, s
egyúttal miért tragédia, hiszen rengeteg valódi
érték is elpusztult.

(Csehov tragikomédiákat írt. Én tragikomi-
kusnak látom ezt a magyar-orosz, o rosz -ma-
gyar hasonlóságot. Az Orosz Birodalom és a Mo-
narchia pusztulása közös gyökerű, mégha az el-
ső világháború után más lesz is a sorsuk. Érde-
kes végigkövetni a két birodalom művelt tisztika-
rának sorsát a múlt század végétől, mondjuk,
1945-ig. Mert a múlt század végén mindkét biro-
dalomban ugyanazt jelentették: békében a kato-
nák összetartják a birodalmat és a műveltség mi-
nimumát képviselik.)

(Haydn egy fogadóban találkozott katonatisz-
tekkel, akik éppen Haydnt játszottak.)

A minimális magyarításhoz is elengedhetetle-
nül szükséges, hogy az eredeti művet újra a le-
hető legalaposabban megismerjük, és gondos
kutatómunkát végezzünk, kezdve a növénytan-
tól (melyik az a fa, amely Kelet-Magyarországon
május 5-én, hűvösebb tavaszokon még nem vi-
rágzik?), egészen a viselkedéstörténetig (mi az a
szamovárt helyettesítő tárgy, amellyel szüle-
tésnapi ajándékként egy fiatal lányt meg lehet
sérteni?).

Az egyedül végzett munka időszaka után
Nagy András társaságában hónapokat töltöttem
ilyesfajta „szöszmötöléssel". Ez az aprómunka
Csehov nyomában akkor is az élet ajándéka, ha
nem érünk el látványos eredményt.

Fivérek és nővérek

A fivérek: „A Karamazov testvérek". A nővérek: a
„Három nővér". Az előbbi négy fiúnak, az utóbbi
négy lánynak - hatalmas feladat. Egy kilencta-
gú fiatal színészbrancsnak nem rossz arány.
(Nem beszélve a többi nagy szerepről: a fiúknak
a Csehovban, a lányoknak a Dosztojevszkij-mű-
ben.)

De ezen - és saját mániámon - kívül más is
összeköti a Három nővért és a Karamazovokat:
Csehov kompozíciója egyenes folytatása a
Dosztojevszkijének. A három Karamazov-fiú há-
rom népmesei hős, aki osztozik az apai (erkölcsi)
örökségen. Melléjük rendeltetett (Shakespeare:
Lear király) egy fattyú, aki egyidős a középső fiú-
val, s annak mintegy szellemi kiegészítője. Cse-
hov nem lenne Csehov, ha nála a három fiú nem
három lány lenne; a negyedik, a „fattyú" (Natasa)
beházasodik, s ugyanúgy a középső testvérnek,
Másának (szellemi, erkölcsi) ellenfele, mint
Szmergyakov Karamazov Ivánnak.

Az apa Shakespeare-nél szinte mindvégig él,
csupán lemondása teremt apahiányt. Doszto-

jevszkijnél az apahiány előbb a gyerekek tudatá-
ban teremtődik meg (az apa halálának kíváná-
sa), s az apagyilkossággal válik véglegessé.
Csehovnál az apa már halott, az apa-(és férfi-)
hiány már a cselekmény kezdetén létezik.

A testvérek életkora Csehovnál és Doszto-
jevszkijnél szinte azonos, a fiatal élet egy-egy
fordulópontja: Aljosa Karamazov tizenkilenc-
húsz éves, Irina húsz; Iván huszonnégy-hu-
szonöt éves, Mása ugyancsak; Dimitrij huszon-
kilenc-harminc, Olga huszonnyolc. Még ennél is
érdekesebbek a „keresztrímek", a Csehov-
variáció különbözőségei: Olga, a legidősebb
testvér a legaszekszuálisabb - Dimitrij Doszto-
jevszkijnél a testi szenvedélyek megszállottja;
Iván, a középső testvér Dosztojevszkijnél a legfi-
lozofikusabb, legszellemibb lény -, Mása pedig
Csehovnál a legtestibb, a leginkább szerelemre
termett. És különös módon a melléjük rendelt
„fattyú" mindkét esetben alantasabb, primití-
vebb kiegészítőjük (Ivánnak Szmergyakov szel-
lemileg, Másának Natasa erkölcsileg), más szó-
val meghökkentő leegyszerűsítésük, fonákjuk ez
a „fattyú" testvér.

A legfiatalabb testvérrel, Aljosával kapcsolat-
ban Dosztojevszkijnek nem sikerült eredeti ter-
vét megvalósítani, hogy a cselekmény fő vivő-
ereje a tiszta és ártatlan Aljosa története legyen.
Csehovnál a Három nővértörténete - a legfiata-
labb lány, Irina története. Az ő Moszkva-mániája
elementáris egyedül, az ő útja a leghosszabb: az
Irinaságtól az Olgaságig jut el.

Első felvonás

Olga indító monológja. Ebből lett a Kopasz éne-
kesnő indító monológja (Mrs. Smith). Olga
tankönyvízű mondatokat mond (dolgozatokat ja-
vít), Mrs. Smith pedig társalgási szótár-ízű mon-
datokat. Ez a „vállalt rokonság" egészen az óra-
ütések fontosságáig (amit Ionesco szándékosan
túldimenzionál). A próbák elején mindkét mono-
lóggal foglalkozni kell. (Nemcsak Karamazov
Iván ördöge jelent meg a nyugat-európai iroda-
lomban, hanem az ördögök Lebjadkin kapitá-
nyának versben dicsőített svábbogara előbb be-
lemászott a Cseresznyéskert Jepihodovjának
söröspoharába, onnan óriásira nőve kimászik
Kafka Átváltozásának polgári otthonába. (Az
univerzális remekműveknek sok részletét tudjuk
így, visszafelé megfejteni.) -

„Mrs. Smith: Nocsak, kilenc óra. Ettünk angol
kaviárt, angolnát, angol krumplit, angol szalon-
nát és angol salátát. A gyerekek angol vizet ittak.
Ma jól vacsoráztunk."

„Olga: Akkor is így ütött az óra. Emlékszem,
amikor apát vitték, szólt a katonazene, a temető-
ben sortüzet adtak..." „Ma meleg van, nyitva az
ablak, de a nyírfák még nem rügyeznek."

E
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Időpontok: A legpontosabb szerző, akit vala-
ha olvastam. Ezzel a darabbal búcsúztatja a XIX.
századot. 1900 őszén fejezi be. Tehát a IV. felvo-
nás szerintem 1899 őszén játszódik. A darab
cselekménye három és fél évig tart, tehát az első
felvonásnak 1896. május 5-én kell játszódnia (a
pravoszláv naptár szerint), egy vasárnapi na-
pon. Utána kéne nézetni, ma már sokan értenek
az ilyen naptár-visszaszámláláshoz. 1896 ná-
lunk a millennium éve.

Az első felvonás tehát május, a második felvo-
nás, szerintem (többekkel ellentétben), a követ-
kező év februárja, vagyis Bobik „nyolc hónapra"
születik, tehát nem Andrej fia. Ezt nemcsak a Má-
sa-Versinyin viszony mutatja, hanem Irina meg-
jegyzése Csebutikinról, hogy nyolc hónapja nem
fizetett lakbért, valamint az, hogy Natasa fejlet-
tebbnek igyekszik mutatni a csecsemőt, mint
amilyen a valóságban (mosolyog, felismeri őt).

„Ne fütyülj, Mása" - ez színpadi vicc is. Szín-
padon fütyülni - bukást jelent. Kifütyülést. (Su-
lyok Mária két dolgot nem tűrt színpadi próbák
közben: ha valaki evett vagy fütyült.) Ha már lúd,
legyen kövér: az uzsonnához pirog helyett buk-
tát fog Olga (Róza) behozni...

Jelenet a Magyar három nővérből

Vágyakozás Moszkvába. Minden ellenkező
hiedelemmel ellentétben, a Moszkvába költözés
nem a három nővér, hanem Irina mániája. Mása
erről soha egy szót se szól, nem is mehetne, hisz
itt van férjnél. (Persze ő is vágyakozik, de eleve
reménytelenül. lrina „Mása majd fel fog jönni
hozzánk Moszkvába, egész nyárra, minden év-
ben.") Olga vágyik ugyan Moszkvába, de a költö-
zéstémában csak „kontrázik" Irinának.

Szoljonij. Ez az egyik beszélő név, nemcsak
sóst, hanem keserűt is jelent. Több poén alapja is
ez a név: „Hová lett a cukor?" - „Szoljonij (Sós)
megette."

Csebutikin hajhullás elleni receptje tökéletes
baromság, amit a néző valódi receptnek hisz.
Szerepel benne a naftalin mint tartósítószer (ezt
Kuligin újra megemlíti majd a szőnyegekkel kap-
csolatban), de még a timsó sem tűnik fel senki-
nek, amely, ugye, összehúzza a fejbőrt a haj-
hagymák körül - tehát a haj nem bír kihullani.

Hogy derülhet ki egy színielőadáson, hogy ez
irónia, amellyel Csebutikin a feltehetően dús
ha-

jú, ám kopaszodásra hajlamos (és hajára büsz-
ke) Szoljonijt ugratja? Hogyan derülhet ki egy
színielőadáson, hogy az újságból olvasott hírek
nincsenek ott az újságban, illetve nem akkor pil-
lantja meg őket, hanem valamikor máskor olvas-
ta, tele van a feje és a notesze újsághírrel, s meg-
felelő pillanatban úgy tesz, mintha akkor pillan-
totta volna meg a hírt... (Persze a hajhullás elleni
szereket ma is reklámozzák, ez a divat akkoriban
kezdődött, de ez a recept akkor is paródia, ha
annak idején sok hasonló baromság jelent meg.)
- Tehát az üzenet lényege: bármilyen sok haja
is van most, kedves Szoljonij, ön meg fog kopa-
szodni.

„Irina: Dolgozni kell!" Ebben a munkamániá-
ban annyi az ironikus, a parodisztikus elem, hogy
érdemes azon eltűnődni, hogy akkoriban, amikor
a nézők még frissen ismerték azokat a műveket,
azokat a mozgalmakat, amelyeket Csehov paro-
dizált, mégsem kacagtak a nézőtéren vagy lega-
lábbis semmilyen komoly közderültségről nem
tudunk. Irinát, ezt a szimpatikus fiatal lányt nem
akarták kinevetni? Amikor Tuzenbach átveszi a
„munkamánia" stafétabotját Irinától, az talán
mulatságosabb. Versinyin már a második felvo-
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Turóczi Éva (Róza), Murányi Tünde (Márta)
és Jónás Rita (Irma)

násban ironizál ezzel a - számára - „Tuzen-
bach-témával", s a negyedik felvonásban öniro-
nikussá és általánossá tágítja. („Ha a munkaked-
vet összekötnék a műveltséggel, a műveltséget
a munkakedvvel.")

Tuzenbach szerint huszonöt-harminc év múl-
va minden ember dolgozni fog. Itt be kell írni a
magyarázó „magyar" szót, s ha azon, hogy „nem
adok huszonöt-harminc évet, és minden magyar
ember dolgozni fog!" - valami derültség lesz a
nézőtéren, akkor valamit már sikerült megér-
tetni.

„Mása: Öböl partján zöld tölgyfa törzse,
aranylánccal kötözve áll." A Csehov-darabok-
ban szereplő versidézetekkel az a probléma,
hogy a fordítók egyszerűen átemelik az adott
vers magyar műfordításának megfelelő részle-
tét, figyelmen kívül hagyva azt, hogy az idézet
egy megfelelő drámai szövegkörnyezetben
megjelenő, többértelmű, ironikus célzás. Az
orosz néző úgy ismer egy Puskin-sort, mint a
magyar néző egy Petőfi-sort: többnyire azt is
tudja, mi van az adott versben az idézet előtt és
utána. Hogy ez a Puskin-sor, amelyet Mása idéz,
valamiféle erotikus célzás is (nem csak a
házasság rabságáról szól) az a folytatásban
derül ki; abból, hogy ezen tölgyfa törzsén éjjel-
nappal körbe-körbe egy kandúrmacska jár. Az
idézet ettől önironikus, de ezt melyik magyar
néző érti meg? S a negyedik felvonásban ez az
önirónia hátborzongató groteszkké változik,
amikor ugyanezt az idézetet Mása az
idegösszeomlás határán ismételgeti.

Bevallom, én magát a Puskin-idézetet is ér-
zelmesebbnek tartottam - különösen a negye-
dik felvonásból „visszatekintve". Mindenesetre a
magyar változatban az „Árva gólya áll magában,
/ Egy teleknek a lábjában"-sorok mellett döntöt-
tem. (Arany János, 1846) Egyik segítőtársam ezt
blaszfémiának nevezte, hiszen a „rab gólya"
(már Tompa Mihály előtt) némileg a rab magya-
rokat, Magyarországot jelképezte. Blaszfémia
ide vagy oda, maradtam az „Árva gólya"-idézet-
nél.

És mit ad isten: a Csehov kritikai kiadásból a
következő derül ki: Mása az eredetiben nem ezt
az idézetet mondta. Azt az idézetet a cenzúra -
éppen blaszfémiát emlegetve - nem engedte
színpadra. Azaz idézet Szuvorovtól, a legendás
orosz hadvezértől származott (a katonalány te-
hát katonától idézett), és sokkal erotikusabb,
önironikusabb asszociációkat keltett, mint a
Puskin-idézet, amelyre Csehov kénytelen volt
ki-cserélni. Szuvorov 1773-as győzelmi
jelentése cézárosan rövid és versszerű volt.
Fonetikusan:

Szláva bogu, szláva nam,
Turtukaj vzjat, i mü tam.

Nyersfordításbán:
Dicsőség (hála) istennek, dicsőség nekünk
Turtukajt elfoglaltuk, és mi ott vagyunk (benne).

Ha Mása ilyen nyíltan, önironikusan céloz a
katonatisztekkel kapcsolatos szexuális vágyai-
ra, és ilyen blaszfémiát „követ eI", akkor
maradok az „Árva gólyánál". (Érthetetlen, hogy
az oroszok még egyszer sem merték
visszacserélni ezt a Szuvorov-idézetet a
Puskin helyére.)

(Ez a Csehov által végrehajtott idézetcsere, s
az, hogy több Ferapont-mondást postán küldött
el a társulatnak, biztat engem is arra, hogy eze-
ket a kis idézetfiókokat óvatosan ki lehet emelni a

helyükről, anélkül, hogy környezetük megsé-
rülne.)
„Szoljonij: Egy jajra sincs már kedve,

Rátámadott a medve."
vagy: „És megfordul, dermedve már,

Mögötte most a medve áll."
Ki tudja, hogy ez egy Krilov-mese? Ki tudja,

hogy a mese címe: A paraszt és a munkás -
vagyis Szoljonij is hozzászól a „dolgozni" témá-
hoz. Ki tudja, hogy az illető az eredetiben ijedté-
ben hanyatt esik (a hátsó felére)? Tehát nem-
csak nyers, nyílt (és titokzatos) célzás, bántás,
hanem - csúnya szóval - poén is magában a
versben.

Csebutikin szamovárja. Amikor behozzák, a
következő a szerzői instrukció: „Csodálkozás és
rosszallás moraja". Ki érti meg nálunk, hogy mi-
ért illetlenség egy fiatal orosz lánynak szamovárt
adni születésnapi ajándékul? Ki érti meg, hogy
ez egyszersmind a doktor otromba szerelmi val-
lomása is?

Ilyen sokértelmű magyar tárgyat sajnos nem
találtunk. Versenyt is hirdettem, eredménytele-
nül. Csak leegyszerűsített megoldást találtunk:
szecessziós, porcelánból készült gólyaszobrot
fognak behozni.

Szoljonij mint Lermontov. A magyar költészet-
ből egészen Adyig hiányzik a byroni vonal. Pus-
kin költészete is Krúdynál jelenik meg mint a
Szindbád- és Rezeda Kázmér-féle magányos,
titokzatos vándorok egyik ihletője. (A vörös pos-
takocsi című regény mottója Puskin-idézet. Ép-
pen Ady kifogásolja, hogy Krúdy nem Petőfitől
vett mottót.)

Nálunk az egyetlen közismert és titokzatos
sorsú költőzseni: Petőfi. A magyar Szoljonij-
Soós tehát Petőfinek képzeli magát, amolyan ál-
Petőfi ő, akihez hasonló figurák (olykor szélhá-
mosok) még a századfordulón is beszédtémául
szolgáltak (Krúdy; a mai napig él a Petőfi-legen-
da: Barguzin).

Ha e nagyon is századfordulós (értékvesztő,
értékkereső) divat iróniájából csak valamit is
megértenek a nézőtéren, akkor a Soós-Petőfi-
idézeteknek derültséget kell keltenie; ez egy lé-
péssel közelebb vinne Csehovhoz.

Versinyin. Egyidős Kuliginnal és semmivel
sem különb nála. Az ő értéke a moszkvaiság,
magyarul Szindbádság. (Szindbád valójában
egyáltalán nem titokzatos lény, Rezeda Kázmér
sem az - csak annak akarja láttatni magát. A
legmélyebb hatást azzal gyakorolják, hogy „uta-
zók". Szindbád jön-megy, s nőknek való közhe-
lyeket mesél.) Versinyin „dumája" semmivel sem
nívósabb Kuliginénál, csakhogy ezt a dumát (a
duma - orosz szó!) szeretik a nők, a Kuligin-fé-
lét pedig nem. Versinyin a „szerelmes őrnagy" -
bele szokott szeretni a nőkbe, és a nők ezt meg-
érzik rajta, tudja magát sajnáltatni, s a nők ezt
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szeretik benne. Mása választása azért tragiko-
mikus, mert nemcsak értékben (értéktelenség-
ben), hanem még életkorban is újabb Kuligint
választ. A negyvenhárom éves férfi és a
huszonnégy éves nő közötti riasztó
korkülönbség, amely csaknem a jóízlés határait
súrolja, nem vehető észre a színielőadásokon,
hiszen Mását mindig érett színésznők játsszák.
Ezért szokás Mása „érett asszonyiságáról"
értekezni, amely-nek a darabban nyoma sincs.
Ma egy Másával egykorú, huszonnégy-
huszonhat éves színész-nőnek feltehetően
sokszorosan nagyobb asszonyi élettapasztalata
van, mint Másának. Ám lehet, hogy színészi
tapasztalata kevés ahhoz, hogy Mását
eljátssza. S ez még talán nagyobb színházi
probléma, mint a tizennégy éves Júliát elhietetni,
mert itt egy tragikomikus korkülönbséget is el
kéne hitetni. Mása valódi, szerelemre termett
lény, de Versinyinhez képest szinte gyereklány.
Szerelmében döntő elem a rajongás (második
felvonás). Én semmi „titokzatos asszonyiságot"
nem látok benne. (Titokzatosságot tudó nagy
színésznők játszották, ez igaz.) Az első
felvonásban valóban rejtélyeskedik (szerepet
játszik, még jelmezt is hord hozzá). De Versinyin
bejövetelétől egyre átlátszóbbá válik, szinte kis-
lánnyá változik, a férje megjelenése után pedig
alig tud uralkodni magán. Dehogy titokzatos ő,
csak szerepmáz van rajta egy fél felvonáson át.
Versinyint pedig azért vették a kelleténél komo-
lyabban, mert Sztanyiszlavszkijtól Darvas Ivánig
mindig a legjelentősebb intellektuális színészek
játszották, pedig - karakterszerep. (Fecsegő,
nem pedig bölcs.) Versinyin nem atesti szerelem
bajnoka. Nála a duma a legfontosabb. Több, mint
három év után fekszik le Másával (nyáron), s utá-
na sem valószínű, hogy sokszor, hisz rövidesen
elmegy (ősszel). Tehát atesti szerelem időszaka
augusztustól októberig tart. Három hónapig. A
búcsúzás időszakában ölel, mint Szindbád.

Miért hord ön fekete ruhát?
Gyászolom az életem.

Miért akarom ezt ideírni a Sirályból? Mert
azoknak, akik annak idején sorban (szinte éven-
ként) nézték a Csehov-bemutatókat, biztosan
„beugrott" ez a két mondat, amikor Mását meg-
látták feketében. Azonnal tudták, hogy ez a fekete
ruha: tüntetés, figyelemfelkeltés is, azon kívül,
hogy Mása apja temetésén rájött, hogy jól áll neki
a fekete ruha. (A IV. felvonás végén ez a gyász
újabb értelmet nyer.)

Tuzenbach báró. Ő Magyarországon és a
századfordulón - zsidó. Ha a nézők hajlandók
ezt észrevenni - mert manapság még ez sem
biztos -, akkora harmadik felvonásban a tégla-
gyárba való vágyakozás váratlanul hátborzon-
gató, új értelmet nyer, a második világháború ho-
locaustjának fényében. Ugyanígy válik különö-
sen jelentőssé a negyedik felvonásban Csebuti-
kin-Csetneky mondata: „Egy báróval több vagy

A Magyar három nővér (Koncz Zsuzsa fel-
vételei)

kevesebb - hát nem mindegy?" Akkoriban még
nem volt nálunk antiszemitizmus, de Kelet-Ma-
gyarországon már volt tiszaeszlári per.

„Tizenhárman ülünk az asztalnál. " Utolsó va-
csora-kép a XIX. század végén. A tizenharma-
dik: Júdás, az áruló, a nem odavaló. Natasa itt a
Júdás, fel is ugrik az asztaltól, érzi, hogy ő a „ka-
kukktojás" ebben a régi, családi fészekben.

Andrej szerelmi vallomása. Ugyanolyan köz-
helygyűjtemény mint az összes férfié ebben a
darabban. Andrej, Versinyin, Tuzenbach, Szol-
jonij vallomásai akár kórusban is mondhatók.
Ezektől feltűnően különbözik Csebutikin Irinának
tett negyedik felvonásbeli vallomása. „Messzire
jutottatok, nem érek a nyomotokba... repülje-
tek..." Vészjósló, ahogy többesszámra vált, mint
egy sok boldogságot kívánva az ifjú
házasoknak, akik közül az ifjú férjjelöltet
rövidesen megölik.

Második felvonás

Natasa gyertyát. Hogy derül ki egy színielőadá-
son, hogy Natasa az, aki ottfelejti szanaszét a
gyertyákat a házban, amelyeket aztán szokásos-
esti ellenőrző körútján mint ottfelejtett bűnjele-
ket felfedez? A felvonás végén is otthagyja az
asztalon a második égő gyertyát is, de ki veszi
észre ezt a finom poént? Talán visszamenőleg
leesik a tantusz, ha a negyedik felvonásban vilá-
gossá tesszük, hogy azt a villát is ő hozza be, ő
felejti a padon, amit aztán a felvonás végén ész-
revesz, és emiatt felelősségre vonja a cselédet.

Andrej ásít. Csehov mint vérbeli színpadi
zseni nagyon jól tudja, hogy a színpadi ásítás is
ragadós: átterjedhet a nézőtérre. Mégis használja
ezt az életveszélyes effektust: ha Andrejt már
csak-nem szétrobbantja az idegesség, akkor
Andrej ásít. Ha a színész úgy ásít, mintegy
kitörni készülő vulkán (vagy mint egy ideges
kutya), akkor az ásítás nem lesz ragadós.

„Ferapon t: Egész Moszkván át keresztben ki-
feszítettek egy kötelet." A zseniális abszurditás-
nak minden nagy műben van reális magja. Mi le-
het az a bizonyos kötél? Villanydrót. Moszkvába
bevezették a villanyáramot. Ez a hír így jutott el a
messzi vidékre. Nálunk akkoriban építették a mil-
lenniumi földalattit. A magyar változatban ez a hír
így hangzik: „Egész Pest alatt hosszában fúrtak
egy lyukat."

Mása nevetése. Hát ez nem éppen a „titokza-
tos, érett asszonyiság" jele. Sokkal inkább
lányokra jellemző, hogy ha testileg felizgulnak,
akkor felnevetnek. Nálunk ezt úgy hívjuk:
idétlenség. Mása annyira nem tudja, mit csinált,
hogy bocsánatot is kér Versinyintől, s csak
Tuzenbachnak mondja később (akkor se veszi
észre magát), hogy „maegész nap nevetek".
Ügyetlen, groteszk pillanatok ezek a nevetések,
semmi közük az „érett asszony
titokzatosságához".

Irina fiús frizurája. Miután Irina munkába lé-
pett, rövidre vágatta a haját. Ugyanúgy női ösz-
tön diktálja ezt az ötletet, mint Másánál a fekete
ruhát. Irina megtette az első lépést az „Olgaság",
a vénlányság felé vezető úton. (A negyedik
felvonásra Mása haját is levágatom. Legalábbis
ki-próbáljuk a darabvégén a „három rövid hajú
nő-vért".)

„Balzac Bergyicsevben nősült". Csebutikin
üzenete Irinának: nem kell ahhoz Moszkvába
utazni, hogy egy lányt híres ember vegyen fe-
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leségül. (Mellesleg Balzac jóval idősebb volt,

mint az a bizonyos lengyel grófnő. Csebutikin itt -

mellesleg - önmagát is ajánlja.) Először arra a

szövegre gondoltam, hogy: Wagner Liszt-lányt

vett feleségül. De hát Liszt nem annyira és „jel-

legzetesen" magyar, a lánya sem volt éppen vi-

dékinek mondható. Tovább kutattunk és rábuk-

kantunk az újabb lehetőségre: „Kossuth Lajos

kisdémi lányt vett feleségül, Veszprém várme-

gyéből." - Ez ugyan hosszabb, mint az eredeti,

de máshol meg rövidebbek vagyunk. (Veszprém

vármegyének külön örültem.)

„Rode: (hangosan) Doktor, maga hány éves?
Csebutikin: Én? Harminckettő".

(Vagyis: Doktor, maga mit keres itt a fiatalok

között? Válasz: Ugyanolyan fiatal vagyok, mint

maguk, egy évvel vagyok idősebb Tuzenbach-

nál, aki harmincegy, eggyel vagyok fiatalabb a

krisztusi kornál, ami harminchárom év.) - Ki érti

meg ezt a sok mindent egy színielőadásban? -

Persze Shakespeare-rel ugyanígy vagyunk.

„Anfisza: Csak ül ott... (Vagyis Andrej)

Mása: Csak ültök ott... Adjatok egy kis helyet."

Az ülés ebben a darabban a henyélés szimbó-

luma. Persze Mása a megvető „csak ültök ott"

után, azonnal leül közéjük. Ugyanígy tesz a ne-

gyedik felvonásban is: „Csak ül itt" - mondja

megvetően a doktornak, aztán az írói instrukció

azonnal az, hogy ő is leül. Ki veszi észre ezeket a

leheletfinom vicceket? És azt, hogy a harmadik

felvonásban senki nem vesz részt tevőlegesen a

tűzoltásban, sőt a szereplők jó része alszik? (Ez

utóbbira Csehov külön felhívja Mását alakító fe-

lesége figyelmét!)

Ezt a pokoli iróniát soha nem reagáljuk le a né-

zőtéren, hanem áhítatos együttérzéssel figyeljük

a szereplőket, akik már régen a szívünkhöz nőt-

tek. (Nem túlságosan? Miket mondtak eddig

ezek egymásnak és egymás mellett! S miket

cselekedtek, és főként miket nem cselekedtek?

Mennyi nyomorúságos kompromisszumot kötöt-

tek! Milyen nyomorultak ők maguk is, milyen ne-

vetségesek! De tudunk-e végre nevetni rajtuk?)

Harmadik felvonás

Miért bújik el Kuligin? Kíváncsiságból? Persze.
És ez az egyetlen hely a házban, ahová Mása
biztosan várható, ha nem lépett le máris Versi-
nyinnel. Kuligin mindenütt máshol kereste már,
így szalasztotta el Mását, aki hosszú ideig itt volt.
Itt várta Versinyint.

„Csebutikin: Huszonöt éve még tudtam egyet-
mást." Tehát Mása születése után döbbent rá,
hogy semmi reménye nincs Prozorov őr-nagy
feleségénél, s akkor kezdett el inni. (Mása

tehát afféle - házastársaknál is előfordul az
ilyesmi - „szerelemgyerek" volt.) Csebutikin te-
hát azóta „felejt", azóta „nem emlékszik" sem-
mire.

„Kuligin: Mása csodálatosan zongoráz ik .
Irina: Nem, már elfelejtett... Három éve nem ját-
s z i k " - amióta Versinyin megérkezett.

„Mása: Tramm-ta-tam.

Versinyin: Tam-tam."

Számomra ez az egyetlen értelmes dialógus

az egész harmadik felvonásban. A többi addig

üres duma.

Mint ahogy számomra az első felvonás legna-

gyobb pillanata az, amikor a búgócsiga búg. Ho-

gyan lehet azt elérni, hogy ez a néző számára is

nagy jelentőségű pillanat legyen, szinte kozmi-

kus pillanat, mint a Cseresznyéskertben az

„elpattant egy húr" pillanata? A fény- vagy

hanghatások itt művi trükkök. (Talán „két-

háromszáz év múlva" lesz ilyen előadás. Hiszen

a Brook-féle Szentivánéji álomig is eltelt pár

száz év.)

„Mása: Eleinte furcsának találtam, aztán
megsajnáltam... aztán beleszerettem... szerel-

mes lettem a hangjába, a beszédébe, a boldog-
talanságába, a két kislányába - mindenébe."
Ennél jobb instrukciót senki nem tud mondani
Versinyinről. Ezt egy huszonhét éves nő mondja
egy negyvenhét éves férfiról. Egy huszonhét
éves nő, aki legalább három éve (mióta Versinyin
megérkezett, azóta biztosan) nem él szexuális
életet. Hol itt az „érett asszonyiság"? Ezt a cso-
dálatos szöveget ma így mondanák: tudom,
hogy hülyeség, de szeretem. Nem, nem tudja ő,
hogy méltatlan emberre pazarolja a szerelmét, a
dolog banalitásából is éppen csak megérez vala-
mit, de egy dologban mindenki más fölé emelke-
dik: vállalja a felelősséget. Nem köt kompromisz-
szumot. És még ez a csodálatos monológ, ez is
tragikomikus, nemcsak tragikus. Mint ahogy tele
van (keserű) humorral a doktor monológja, Irináé
is. Mindegyik „nagy kiborulás" Natasától Andre-
jig - tele van szőve humorral.

Andrej nem találja a szekrénykulcsot, ami ter-

mészetesen megvan - Natasánál. Hogy Natasa

utasítására kéri el Olgától, az biztos. Hogy ha-

zudja-e, hogy elvesztette, vagy valóban azt hi-

szi, ezt döntse el a színész. De hogy a kulcs Na-

tasánál van, az biztos. Mi van a szekrényben?

Ami a családból maradt: kevés ékszer, amely

csak emlék gyanánt igazi érték, és családi iratok,

köztük okmányok is, de főleg levelek, fényké-

pek...

„Natasa derék, becsületes asszony." Andrej

monológja variáció az Antonius-beszédre („Bru-

tus derék, becsületes férfiú"). De ki veszi ezt ész-

re, hány néző tudja kívülről az Antonius-beszéd

első sorait, hogy szórakozzon ezen? Talán a szí

nésznek segít valamit abban, hogy a monológ

belső ritmusát eltalálja. (Mennyi, mennyi ironikus

variáció a világirodalmi témákra.)

Negyedik felvonás

Ugyanúgy déli tizenkettőkor kezdődik, mint az el-

ső felvonás.

Itt is utalások tömege: a folyó túlpartján van a

párbaj (a halál), ahová Kharón ladikján szokás

átevezni. A folyó: a rossz lakóhelye. A fenyő -

halál. (Magyarban ez a szomorúfűz.) A nyírfa -

női fa; a jávorfa - himnemű fa. Instrukcióban: „A

távolban hegedű és hárfa szól". A hegedű ördö-

gi, a hárfa mennyei hangszer.

Szkvorcov(a párbajsegéd) neve annyit jelent:

seregély. Igazi erdei madár. (Magyarul mégis

Strazniczki lesz, emlékére egy régi Három nővér-
előadásnak, amit a főiskolán Pártos Géza rende-

zett, s Petényi Ilona, Tímár Éva és Majczen Mária

voltak a nővérek.)

„Csebutikin: Jövőre nyugdijaznak, akkor visz-

szajövök, és itt élem az életem maguknál."- Ez

nonszensz, ezt nem mondhatja komolyan. A

doktor itt igen sokat céloz a halálra, arra utalhat,

hogy meghalni jön vissza (vagy mint halott). Mert

ebben a házban már egyetlen nővér sem lesz

holnaptól - csak Natasa. „Csendes leszek, csu-

pa... csupa szív, csupa illem." (Vagyis halott.)

Ki van a gyerekkocsiban? Andrej Szoficskát, a

kislányt tologatja a kocsiban, a felvonás végén

pedig Bobikot. Ez az utóbbi kocsi nyilván na-

gyobb, hiszen Bobik már hároméves. Óriáscse-

csemő.

Felvonásvég: Mása, Irina, Olga - a végén. A

katonazenére - amely erőt ad nekik - viselked-

jenek végre úgy, mint katonalányok. (Olga az első

felvonásban beszél a katonazenéről, amely

apjuk temetésén szólt, bár az nyilván gyászzene

volt, ez még induló. Magyarul: a Klapka-induló.)

A nézőtéren mindenki ösztönösen (kezével, lá-

bával) veri az induló ritmusát, csak fenn, a szín-

padon szoktak a nővérek - szerzői instrukció

szerint - összesimulva, az induló ritmusát fi-

gyelmen kívül hagyva állni. Mozogjanak bátran

erre a ritmusra, ahogy ösztönük diktálja. És köz-
ben beszéljenek. Hiszen ez az indulóritmus ko-

vácsolja őket össze „három nővérré". A darab

elején három külön világ voltak, három monológ -

most szinte kórussá forrnak egybe, szövegük

nagy részét akár együtt is mondhatnák. Hiszen

itt, a mű végén Csehov valóban visszanyúl a

görög drámák kórusáig, ez az egyik mód-szere

ahhoz, hogy drámája eljusson - a katarzisig.


