
rendező ötlete vagy az ő megoldása. Ha
ezt mondjuk, nem arra az esetre
gondolunk, amikor nagy színész-rende-ző
egyéniség „előjátszásait" láthatjuk viszont
az előadásban. Hanem azokra a nyersebb
és/vagy finomabb gesztusok-ra, benső
állapotot kifejező testtartásokra,
hanghordozásokra stb., amelyek-ről
érezhető: nem a színész által megvalósított
jellem- vagy karaktermegformálás benső
aspektusából nőtt ki, hanem az előadás
egész szövete minéműségének a
megteremtéséért, rendezői megoldásként
jelenik meg. Nos, ebben a színjátékban is
meglehetősen sok elem tűnik ilyen-nek;
miként ezek a Cseresznyéskert elő-adásában
is feltűntek. Ez azt eredményezi, hogy a
színjáték alakjainak az azonosságai tűnnek
fel sokkal pregnánsabban, mintsem a
különböző alakok egyénisége,
egyszerisége, speciális mi-volta. Ahhoz,
hogy ebben a színjáték-arculatban az
alakok egyedi specialitásai is érvényre
jussanak, igen nagy színészegyéniségekre
van szükség; avagy nagyon elmélyült,
hosszabb munkára. Nem bizonyos viszont,
hogy a színházak mai feladatrendszerében
ez utóbbi-ra mindig lehetőség van.
Minden való-színűség szerint különösen
az olyan elő-adást kellene a lehetségesnél
hosszabb próbaidőnek megelőznie,
amelyek létre-jöttéhez a próbák zömét
talán az igen gyors beszédtempó és az
ezekhez igazodó gyors és igen gyakori
mozgások ki-munkálására,
összehangolására kell fordítani.
Lehetséges, hogy az idő hiánya miatt
jelennek meg az alakok színészi
megformálásában itt a külsőségek, a
szokványok, a szokásos, sokszor látott
színészi megoldások. Ilyen például a
hisztéria színészi jeleként a toporzékolás;
máskor a kézfejnek és az ujjaknak állandó,
ideges mozgatása, például Andresz
Katalin Diane-alakításában. Más
esetekben a komikus hatást elérő fizikai-
testi külsőségek: a merev, hajlít-hatatlan
térd s az így létrejövő bicegés, Paál László
megoldásai között; vagy ugyancsak nála a
szónoklat közhely-gesztusa: az egyik kéz a
zsebben vagy a mellény
hónaljkivágásában, a másikkal állandó
hadonászás felfelé villogó mutatóujjal. De
ilyen a dundi bakfislány csupasz térdein
virító sebek; noha Szabóky mostohalánya
egyáltalán nem fára mászó, fiúkkal
verekedő leányzó. Mind-ezek akkor
lennének jó megoldások, ha
színjátékstílust is karikíroznának.

Igen jó viszont ifj. Újlaky László
Szabóky Zsigmond Rafael-alakítása. Úgy

látszik, az efféle alakok megformálása
jobban illik színészegyéniségéhez, mint
például Ádámé. Ha ez így van, Szeg-vári
Menyhért rendezői szemét dicséri, hogy rá
osztotta ezt a szerepet. Alakját belülről
karikírozza, belülről teszi maradéktalanul
üressé; itt a gesztusok, a magatartás más
testi jegyei a benső világból nőnek ki,
annak szerves tartozékai. Az ürességen és
bombasztosságon belül maradva tud
félelmetesen, veszedelmesen felszínes és
másokat tönkretevően kártékony lenni.
Szabókyja kizárólagosan önző, de az
önzés szokványos bárdolatlan jelei nélkül.
„Természetes" fiával való acsarkodó
önzése a megformálásban sem lesz durva,
csak kímélet-len, legázoló. De Újlaky
László képes volt eljátszani, az általános
jellegzetességen ugyancsak belül maradva,
e szörnyűséges alak önzésének egy másik
variációját: Magdával, feleségével,
csendesen, nyájasan, de ugyancsak
rendíthetetlenül önző és kíméletlen,
amikor - tudván tudva, felesége mennyire
szereti őt - aláíratja vele a válókeresetet.
Ebben a jelenetben az is felvillan, miként
szokta csalásait keresztülvinni az üzleti
életben.

Az előadás másik jó alakítása Vári
Éváé, Magda szerepében. Láthatóan nem
„éli át" az asszony alakját, hanem pozitív
értelemben mondva, igen jól megcsinálja
az odaadó, szerelmes feleséget, a
hiszteroid kitöréseket, de a bágyadt, fásult
lemondást is. Faludy László
karikírozóképessége, karakterformáló
ereje töretlenül a régi. Igaz, kissé „szín-
padias ízű" nagypapája sok derűs pillanatot
szerez.

Szegvári Menyhért véleményünk
szerint szakmailag jó színházat produkált,
nézői számára azonban merőben idegen
már ez a világ, s így színjátékának
tartalma vajmi keveset mond.

Szomory Dezső: Hagyd a nagypapát! (pécsi
Nemzeti Színház)

Díszlet: Csányi Árpád m. v. Jelmez:
Huros Annamária. Zenei vezető: Hirsch
Bence: Rendező: Szegvári Menyhért.

Szerep lők: ifj. Újlaky László, Vári Éva,
Andresz Katalin, Koszta Gabriella, Lang
Györgyi, Balikó Tamás, Faludy László, La-
bancz Borbála, Paál László, Péter Gizi,
Kovács Dénes, N. Szabó Sándor, Szivler
József, Bárics Anna, Sipos László, Schlé-
gel Tamás.

KISS ESZTER

„Csak egy nap a világ"

Új magyar dráma Miskolcon

Polgár András darabja, melyet a miskolci
Nemzeti Színház előadásában láthatunk,
ismét arról tanúskodik, hogy az író von-
zódik megtörtént esetek (vagy akár fiktív
történet) dokumentumszerű feldol-
gozásához és a krimihez (bár nem a mű-faj
hagyományos értelmében). Darabjai
(például az Apuka című regényből az író
által adaptált A szembesítés eredménytelen,
Madách Kamaraszínház, 1973 ; vagy a
Kettős helyszín, Madách Színház, 1979)
csak annyiban tekinthetők kriminek, hogy
kiindulópontjuk egy-egy bűncselekmény
elkövetése; s a darab folyamán kibomló
bírósági tárgyalás illetve nyomozás
folyamata általánosabb társadalmi és
morális vetületek tükröztetésére, felmu-
tatására alkalmas.

A „Csak egy nap a világ" című most lát-
ható új drámája szintén egy „bűncselek-
mény", egy gyilkossági kísérlet hátterét,
motívumait keresi, az „áldozat" köré szer-
veződő egész bűnszövetkezetet tárva
elénk.

A darab eredetileg regényformában
jelent meg Nyolcvankilenc nap címmel
1978-ban a Szépirodalmi Kiadónál. Nap-
jainkban játszódik, egy öregeket gondozó
vidéki szociális otthonban, mely-nek zárt
mikrovilágába kívülről bele-csöppen egy
fiatalember, hogy betöltse a megüresedett
raktárosi állást. S ahogyan egy vízbe
dobott kő megbolygatja a nyugodt felszínt,
és felkavarja a szennyet, ennek az ártatlan
és kezdetben naiv fiúnak a jelenléte is arra
kényszeríti ezt a világot, hogy
feltárulkozzék, megmutassa lényegét. Igy
derül lassan fény az otthonigazgató (aki
tulajdonképpen csak gondnok)
kiskirálykodására, a korrupcióra, a
legrejtettebb és legaljasabb
manipulációkra, a faluban uralkodó
urambátyám-viszonyok szövevényére,
egymás gaztetteinek hallgatólagos jóvá-
hagyására.* A dolgok elrendeződésének, a
felszín alatti mikrokozmosznak ez a

* Ez a hatalmi klikk, még a főhős lelep-
lező harcának kezdete előtt, megpróbálja
a fiút is bevonni saját soraiba; felkínálnak
neki egy lakást, de ő még olyannyira naiv,
hogy nem veszi észre: korrumpálni
akarják.
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szerkezete csak lassan és fokozatosan tárul
fel a jövevény előtt, mert itt minden kis
zugba a félelem fészkelte be magát, s azok
diktálnak, akik kezükben tartják a
megfélemlítés eszközeit. Ez a képlet,
általánosított formájában köz-hely. Nem
közhely azonban, ha konkrét példáival
találjuk szemben magunkat, amikor állást
kell foglalnunk. Polgár András műve sok
ponton rímel Hajnóczy Péter: Az elkülönítő
című dolgozatára (Valóság, 1975/10.),
melyet valószínűleg a szerző is ismer. A
tanulmány dokumentum, mely egy konkrét
helyzetet tár fel, riport formájában. A
szentgotthárdi elmebetegeket ápoló
szociális otthonban történt felháborító
visszásságokat hozza napfényre. Hajnóczy
cikkéből kiderült, hogy a szentgotthárdi
„otthonnak" - melynek fel-adata a
gyógyítás lenne - vezetője nem
szakképzett orvos volt, „A gondnoknő
szakképzett ápolónő; főnővér-ként
dolgozott az intézetben azelőtt. Az
intézetvezető gondnok és élelmezésvezető
volt ...". A riport tanúsága szerint ők
voltak a teljhatalmú urak itt, az egész
személyzet az intézetvezető rokonságából
állt, az orvosok a szakképzetlen „igazgató"

alárendeltjei voltak; és volt olyan időszak,
amikor hetenként csak egyszer látott
orvost az intézmény. A betegeket napi tíz-
tizenkét órában dolgoztatták - bérüket nem
kapták meg
büntetésből beinjekciózták őket (amit rá-

adásul a nem orvos igazgató tett), és az
elkülönítő zárka hálós ágya is büntető-
eszköz volt. Cenzúrázták a gondozottak
leveleit, elvették lakásukat, s akit ide
egyszer beutaltak, többé nem kerülhetett
ki innen, még akkor sem, ha egészséges
volt. A tanulmány részletesen,
mélyrehatóan vizsgálja és dokumentálja
ezt a szinte hihetetlen és döbbenetes
állapotot. A vázlatos áttekintésre csupán
azért volt szükség, hogy láthassuk, Polgár
András hasonló viszonyokat rajzol meg
művében, csak némileg más
környezetben; az elmebetegeket ápoló
szociális otthon darabjában öregek
otthona, ahol egy fiktív történet játszódik.
De hasonló helyzetnek és mód-szereknek
az ábrázolásával találkozunk itt is, mint
amilyenek Szentgotthárdon valóságosan
léteztek. Itt is feltűnik a „nyugiszoba", a
hálós ágy, a hibernal injekció, a
levélfelbontás, az „igazgató" gondnok és a
főnővér kettőse stb. Ezekre az
összecsengésekre egyrészt az atmoszféra
érzékeltetése végett hívom fel a figyelmet,
másrészt azért, hogy lássuk a hiteles
környezet és helyzetkép megrajzolásának
igényét Polgár Andrásnál.

Nem is az a probléma Polgár András
darabjával, hogy egy fiktív világ ábrá-
zolásánál dokumentatív anyagra is tá-
maszkodik, ebben semmi kivetnivaló
nincsen, ez a valósághitelt csak erősít-heti.
A kérdés inkább az, hogyan lesz a
dokumentumból esztétikum, ha egyálta

lán megtörténik ez az átlényegülés?
Mennyiben és mivel ad többet vagy mást
Polgár András műve? Vajon mű-alkotássá
emelkedett-e egy dokumentum-értékű
alapanyag? A drámát olvasva (és látva)
hiányérzetem támadt e kérdések-kel
kapcsolatban, ennek okát próbálom most
megfogalmazni.

Hajnóczy az: elmebetegeket ápoló szo-
ciális otthonokat - a szentgotthárdi ott-hon
példáján keresztül mint az ötvenes évekből
fennmaradt torz társadalmi
képződményeket mutatja meg, egy olyan
létező intézményhálózatot, mely kívül esik
mindenféle jogi ellenőrzésen, szabad kezet
adva ezzel egyéni hatalmi és
érdekviszonyoknak a gondozottak kárára.
(Ezen: intézmények helyzetének
kivizsgálása és jogi rendezése csak 1974-

ben indult meg a riport tanúsága szerint.)
Polgár András viszont ezeknek. a
viszonyoknak emberi-erkölcsi oldalát
vizsgálja, úgy, hogy egy ilyen környezetbe
egy azzal morálisan-emberileg el-lentétes
figurát állít bele Ezzel a konkrét eset
kiemelkedik egyediségéből, s egy
általános képlet jelenik meg. De ez a
képlet túlontúl általános ahhoz, hogy
műalkotásként meggyőző legyen, és tú-
lontúl ismert ahhoz, hogy elrugaszkodjék
a közhelyszinttől. Az író ugyanis nem adja
vissza a kiemelt képletnek azt a fajta
egyediséget, amely a művet esztétikailag
hitelessé tehetné, s ami lehetővé tenné,
hogy mint esztétikai értelemben



általános érvényűt elfogadjuk. Termé-
szetesen szükség van arra, hogy a társa-
dalmunkban élő túlkapások és vissza-
élések újra és újra felszínre kerüljenek. De
ahhoz, hogy ez a felemlegetés érvényessé
váljék, esztétikai élményt adjon, jobban el
kellett volna mélyíteni az ábrázolást,
jellemmel felruházni a szereplőket,
mélyrehatóbban motiválni a történéseket.
A figurák és a helyzet élővé varázslásának
feladatát, úgy tűnik, utólagosan a miskolci
Nemzeti Színház vállalta magára. A
figuráknak ugyanis a darabban nem
találjuk határozott arcukat, hús-vér
alakjukat. Ugyanakkor azt sem
mondhatjuk, hogy valamilyen el-vont
szimbólum megtestesítői, hiszen a mű
egyértelműen realista megfogalmazású.
Így ez a mű nehezen tudja elérni Hajnóczy
szikár és tárgyilagos riportjának
megrendítő hatását.

Ezeknek a fenntartásoknak a fényében
érdemes megvizsgálni, vajon a színpadra
került dráma hogyan viszonyul az alap-
műhöz: a regényhez; hogyan változtatott
az író, amikor a színpadi közegben
gondolkodott?

A regény - eltekintve a rendőrségi
jegyzőkönyvrészletektől - a főhős (Attila,
az intézet raktárosa) egyes szám első
személyű elbeszélése. Ebből az is követ-
kezik, hogy a regény a fiúra koncentrál, a
mű gerincét az ő személyisége, motívumai
alkotják, az ő nézőpontjából látjuk a
műben megjelenő világot. Természetes,
hogy ez az epikus látásmód, az
elbeszélésből következő múltidejűség
lehetővé teszi, hogy a főhős egész múlt-
ját, gyökereit illetve gyökértelenségét
megismerjük, s ezen keresztül reagálásait
és indítékait megértsük. A regény-ben
tehát az ő története, harca és elbukása
foglalkoztatja az írót, mégis érdemes lett
volna jobban kidomborítani, élőbbé tenni
és alátámasztani azt a monstrumot (értve
ezen az igazgató köré szerveződő s őt
védelmező hatalmi apparátust), mely ellen
a főhős egy szál magában küzd, hogy
küzdelme és kudarca, indulatossága és
kitartása meggyőző legyen. S az otthonban
élő öregek arctalansága, vázlatos
kidolgozása nem indokolja, vajon Attila
miért ragaszkodik annyira hozzájuk, miért
áldozza fel ma-gát e gyarló öregekért?
Mert ha pusztán saját múltbeli
kiszolgáltatottsága hajtja, hogy a
kiszolgáltatottak mellé álljon, el-vont
igazságkeresés marad küzdelme. Ennek a
motívumnak konkrétabbnak kellene lennie
egy alapvetően morális szemléletű műben,
melynek szervező el

ve, központi kategóriája az igazságfo-
galom és a humanitás.

A színdarabváltozatban - melyet a
miskolci Nemzeti Színház felkérésére írt -
Polgár András teljességgel szakít az
epikus látásmóddal, és tökéletes drámai
szituációt teremt: a „környezeti ár-
talmaktól" mentes, idepottyant fiú felka-
varja az egész otthon életét, jelenléte -
jóhiszeműsége és gyanútlansága - kivált-
ja az új környezetét alkotó emberekből a
hozzá való viszonyulást, a legkülönfélébb
reagálásokat, kinek-kinek természete
szerint. Egy idegen elem bekerülése eb-be
a világba láncreakciót indít el, mely-ben
az elbeszélő ábrázolást felváltja a je-
lenidejűség egyeduralma. Polgár András
tehát jól ismeri a színpad és a drámai
műnem törvényszerűségeit, darabjának
drámaisága mégsem elég erőteljes. El-
hagyja ugyan Attila múltjának ismerteté-
sét - ami a drámai formába nem is férne
bele -, de arról már megfeledkezik, hogy
más módon motiválja viselkedését. Így
nem érthetjük indítékait; mivel nem tud-
juk, honnan és miért jött, semmi nem
indokolja számunkra magatartását. (Hi-
szen akár ott is hagyhatná ezt a helyet már
első kudarcai után.)

A darab az egyes szám első személyű
szubjektív átélés helyett objektív viszo-
nyokat mutat meg, s Attila érkezése itt
csak ürügy az öregeket behálózó ha-talmi
erők mechanizmusának bemutatására. Itt
az a világ, mely a regényben a fiú tudatán
keresztül tükröződött, önálló valóságot
nyer. De sajnos csak az írói szándékban,
mert bár az alaphelyzet kiváló, kibontása -
ami tulajdonképpen a drámai
megvalósulás próbája -- vázlatos és
erőtlen marad. Ennek eredménye, hogy -
hiába a történések lendületes bonyolítása -
a darab nem győz meg arról, hogy
lényeges problémáról van szó; illetve nem
mélyíti el a problémákat, pusztán állít
valamit. Meg-volna a drámai hatás
lehetősége, csak éppen a felületes és
elnagyolt típusok s a kívülről rájuk
akasztott indulatok nem tudják a
drámaiságot hitelesíteni. Polgár András
valóságos és lényeges kérdéseket lát meg,
de nem hatol le ezeknek a kérdéseknek a
mélyrétegeibe, nem az analizálás
eredményeképpen hozza őket felszínre,
hanem megelégszik a felületi
letapogatással. A kiszolgáltatottsággal
való visszaélés, a közömbösség, a hatalom
és manipuláció, a bűnös és áldozat
fogalmak összemosódásának jelenségeit
megmutatja, de e jelenségek mozgató-
rugóit nem vizsgálja.

Ebben az esetben valóban igaz, hogy a
leírt szöveg még csak „félkész termék",
lehetőség, melyet többféleképpen lehet
realizálni. A miskolci Nemzeti Színház
számára olyan alapanyag volt ez a mű,
melyet saját eszközeivel meg-emelt s az
előadásban kiteljesített. Mindenekelőtt ki
kell emelnem a kiváló dramaturgiai
munkát (Schwajda György), mely
sűrítéssel, tömörítéssel feszesebbé tette a
darabot, elhagyta a színpadiatlan
részleteket, és átszervezte a szöveg egyes
részeit, ezzel a szövegmondás helyett a
játék lehetőségét teremtve meg, a drámai
hatást erősítve. Pontosított és konkretizált
a darabban eredetileg homályosabb
részeket. A rendező (Gát György) erre az
alapra élettelibb elő-adást építhetett, a
szereplők jelleme plasztikusabb lett.
Külön érdeme még a rendezésnek, hogy
magukat az öregeket nemcsak mint háttért,
egybefolyó masszát ábrázolta, hanem egy
olyan kontrasztot teremtett (a díszlettel
összhangban), mely a „régi" és az „új
világ" ellentéteit s a mai társadalmunkon
belül meg-húzódó ellentmondásokat, a
múlt jelenben való továbbélésének és a
jelen regresszív jelenségeinek ütközését
domborította ki.

A díszlet megoldása (Szlávik István
munkája) összecseng a rendezői hang-
súlyokkal, egyrészt atmoszférát teremt,
másrészt jelképi síkon az itt uralkodó
áporodott levegő hangulatát kelti, érzé-
keltetve azt a szövevényt, mely behálózza,
átfonja ezt az életet, úgy, hogy a benne
élők mozdulni sem tudnak, s csak arra van
lehetőségük, hogy a múlt sérelmeibe vagy
a nosztalgiába kapaszkodjanak, vagy
pitiáner veszekedések-kel keltsék a valódi
élet látszatát. E szövevényes és fojtott
levegőjű mikrovilág fölött, a szociális
otthon homlokzatán vörös csillag
tündököl szinte groteszk kontrasztot
teremtve, s ez szintén a rendezői szándék
hangsúlyozására utal: mindaz, ami itt
történik, ellentétes e jelkép tartalmaival;
az új rendszer meg-teremtette a szociális
otthonokat, de ugyanakkor örökölte a
visszaélések, a korrupció és a
kiskirálykodás régi formáit, és óhatatlanul
újakat is kitermelt. Ezzel együtt örökölte a
régi gondolkodásformákat és tovább élő
értékrend-szereket is, melyek helyett egy
ilyen közeg - ahol a szeretet és
jótékonyság nevében élnek vissza
emberek kiszolgáltatottságával - nem
képes más, érvényes értékrendet kínálni.
Igy a rendezés és a díszlet egyaránt
kiemeli a látszat és a



valóság egyenesen komikus (de inkább
tragikomikus) ellentétét. A díszlet egyéb-
ként összetettségében jól kihasználható
játékteret alakít ki; a végig egy színen
zajló előadás a filmbeli áttűnések érzetét
keltő megoldásokkal él, de az egyes je-
leneteket nem szakítja ki a közegből: a
megvilágított térrészletben játszódó jele-
net körül a félhomályban folytonosan
érzékeljük az otthonban zajló életet.

A színészek játéka egyöntetűen jó volt,
nem utolsósorban az ő érdemük, hogy
elevenné varázsolták a színpadot, s még
azokat a figurákat is hangulati ki-
sugárzással ruházták fel, akik meg sem
szólaltak a darabban. Jó összjátékuk a
társulat érettségét, összeforrottságát
mutatja. Külön kiemelném a központi
szerepeket megformáló Tímár Éva
(Főnővér), Gáspár Tibor (Attila) és
Polgár Géza (Otthonvezető) játékát, akik
egy-egy alig észrevehető mozdulattal,
tekintettel megteremtik a karaktereket, a
jellemek belső rezdüléseit is érzékeltetni
tudják; s az egészségügyi osztályvezetőnő
simulékonyan ellenszenves, fölényes
energikusságában megtámadhatatlan
alakját megformáló Máhr Ágit. A
gondozottakat alakító színészek közül
pedig külön is említésre érdemes Fehér
Tibor (Császár Ignác), Bánó Pál
(Altmann), Csiszér András (FogI Vilmos)
és Olgyai Magda (Ország Etel) játéka,
akik az elesettség, szánandóság és a
berzenkedő öntudat és emberi méltóság
keveredését vonzó hitelességgel
ábrázolták.

Polgár András szavait idézem a szín-
lapról: „ ...mozdítani a társadalom lel-
kiismeretén, ez legszemélyesebb mon-
danivalóm." Annak ellenére, hogy a
drámai megvalósítás kívánnivalókat hagy
maga után, az előadás ezt az írói szándé-
kot segítette érvényre jutni.

Polgár András: „Csak egy nap a világ"

(miskolci Nemzeti Színház)

Dramaturg: Schwajda György. Díszlet:
Szlávik István. Koreográfus: Majoros Ist-
ván. Zene: Vukán György. jelmez: Szakács
Györgyi. Zenei munkatárs: Kalmár Péter.
Rendezőasszisztens: Balogh Erzsébet.
Rendező: Gát György m. v.

Szereplők: Polgár Géza, Tímár Éva,
Gáspár Tibor, Sándor Erzsi, Sallós Gá-
bor, Máhr Ági, Matus György, Milviusz
Andrea, Csapó János, Somló Ferenc, Fe-
hér Tibor, Kovács Mária, Bánó Pál,
Márffy Vera, Kanalas László, Csiszér
András, Olgyai Magda, Szabados Amb-
rus.

ALMÁSI MIKLÓS

Mi lesz velünk,
Anton Pavlovics?

Sirály-bemutató a Vígszínházban

Horvai István ezzel a Csehov-bemuta-
tóval többszörös vitába (perbe?) lép a
jelennel: Sirálya élesen mára vonatkoz-
tatott színpadi átértelmezésre és ezért
minden korábbi Sirály-megoldástól
radikálisan eltérő tér- és játékfelfogásra
épít. Á koncepció főíve világos és át-
élhető: ez a darab ezúttal egy fájdalmas
közérzetről vall, már-már reménytelenség,
legalábbis a rezignáció kifejezése. A
koncepción túl, a produkció egésze
viszont már csiszolatlanabb, s ami
nagyobb baj - erőtlen. Nem tud azzal a
provokatív hatással magával ragadni, mint
annak idején a Három nő-vér vagy a

Cseresznyéskert.
Pedig ez a játékkoncepció a díszlettől a

felvonásbeosztás-átszerkesztésig, a zá-
rókép hangulatának radikális áthangsze-
reléséig, számos meglepetést, helyenként
lebilincselő megoldást kínál. Vitám a
koncepción túl kezdődik: a mű nem il-
leszkedik szervesen a darabból kicsit ki-
emelt művészsorsok szomorújátékához.
Az előtér és háttér, a kiemelt sorsok és a
köréjük felrakott színes figurák viszonya
egymást tompítja; a markáns jelenetek
vagy statikus képekbe simulnak vissza,
vagy túlpörgetett, olykor bohózati betétek
idegen anyagán vergődnek át, és hatásuk
kihűl. S bár az utolsó felvonás, a rendezői
üzenet hordozója újra felvillanyoz, de már
későn: az elő-adás fásult statikája rám is
átragadt.

Színpadi tér - szellemi tér
David Borovszkij térformálása mindig
levesz a lábamról. Most, ezzel a tóval is
így történt. Nem szokatlan
extravaganciájával hatott rám - igazi
„mélyvíz" a színpadon, ráadásul még be is
tud fagy-ni, s mind a négy felvonáshoz
keretül tud szolgálni - nem, inkább azzal,
hogy egy alapos, mai „olvasat" sugallta, s
ugyanakkor funkcionális módon is ját-
szik - azon kívül, hogy dramaturgiai-
szimbolikus jelentéseit mind a négy fel-
vonásba bele tudja szőni. Azt is mond-
hatnám, ez a megoldás benne szunnyad a
szövegben, csak ki kellett emelni. Ez a tó
azért képes élni a színpadon, mert
majdnem minden szereplőnek van vala-

milyen viszonya hozzá. Borovszkij ész-
revette, hogy nemcsak Nyinát vonzza a
víz: Trepljov itt tölti kényszerű „szám-
űzetését", darabjának előadását a tó fölé
épített színpadra álmodja; Dorn vala-
mikor itt, a hajdani mulatságoktól han-
gos vízparti kúriákon volt hódító arszlán;
Arkagyina, aki ugyan már igyekszik
homályban tartani életkorát s múltját,
mégis elárulja, hogy igazán itt volt fel-
hőtlenül boldog; Trigorin viszont csak
horgászni tud benne, de ez is telibe ta-
lálja emberi középszerűségét: szinte csak
ő, az érzékeny író képtelen érzékelni a tó
mágikus szépségét.

Ez a kívül-belül díszletmegoldás (ami-
nek furcsaságait a Három nővér emléke-
zetes előadása óta már megszoktuk) az
első két felvonásban szöveg szerinti ke-
ret. Trepljov darabjához a tó és a hold a
természetes háttér, a második felvo-
násban (az előadásban: a második kép-
ben) a csehovi „krokettpálya" zökkenés-
mentesen átúszik egy fürdőház nyári
unalmába. Á harmadik felvonás ugyan
szobabelső, itt már működik Borovszkij
kívül-belül díszlete. A nagy ötlet termé-
szetesen a negyedik felvonás megoldása,
ami eredetileg Trepljov dolgozószobája,
ahová Arkagyináék kétévi távollét után -
újra bevonulnak, hogy játsszanak,
múlassák az időt. Trepljov valóban
kézirataival küszködik, itt jön rá, hogy a
művészet nem a formai újításokból áll,
már-már megvilágosodik előtte az igazi
alkotás titka. Es ebbe a „szobába" kell
jönnie, visszatérnie Nyinának. Mivel
azonban e felvonás atmoszférájához a
még mindig álló, leharcolt-
elrongyolódott díszlet és függöny
szélben csapkodó, kísérteties
hangkulisszája adná (szöveg szerint) - így
újra „játszik" a tó: csak kísértetiesen,
téliesen. A nyári vidámságból (bármily
erőltetett volt is az) jeges, téli táj lett, az
egykori függönyből piszkos rongydarab,
a tavat benövő fán egy csillár, jég-csapok
ami nemcsak szürrealista ötletével
örvendeztet, hanem valami kará-
csonyszerű asszociációt is kelt, miközben
a dolgozószoba folytatását, valamint az
egykori csillogás-lebegés megfagyottságát
is felidézi. Trepljov tehát papírjai-
val van elfoglalva félrehúzódik a vidám
társasjátékkal szórakozó társaságtól: az
írás démonával viaskodik. S ekkor jelenik
meg, kétéves kálvária után Nyina:
kékesfehér fényben, a be-fagyott tavon -
mintha nem is valóságos lenne alakja,
hanem csak Trepljov képzeletében
zajlana le közöttük ez a


