
viIágszínház
NÁNAY ISTVÁN

Prága kisszínházaiban

Prágában járván, az ember először a kis-
színházak programját kezdi böngészni a
plakátokon, a műsorújságban: a minden
színházbarát által jól ismertekét, mint
például a Činoherni klubét, az Y Stúdióét,
a Divadlo na Zabradliét - amely ősszel
hazánkban vendégszerepelt -, meg azokét,
amelyek nevét még nem jegyezhettük
meg, amelyek pincehelyiségekben,
művelődési házakban működ-nek, és
mindig kínálnak valami újat, fel-
fedeznivalót.

Pradivadlo
Ilyen színház volt számomra a Vencel tér
közelében található Pradivadlo el-
nevezésű klub és pinceszínház, amelyet
Jan Marek irányít. Ez a fiatalember egy
személyben író, rendező, díszlet-tervező, a
kisszínház lelke és mindenese. A
Pradivadlónak nincs önálló társulata, más
színházak főleg fiatal művészeiből
verbuválódik az előadások közreműködő
gárdája; az évek során azonban kialakult
egy többé-kevésbé stabil mag, amely
erősen kötődik a rendezőhöz s ehhez a
kísérletezésre alkalmas színházhoz. Saját
produkciókon kívül más színházak -
például a Činoherni klub - előadásai is
láthatók a Pradivadlóban. Az elmúlt öt
évben két, gyerekeknek szóló előadás
mellett Grimmelshausen Simplicius
Simplicissimusának színpadi feldolgozását
(rendező: Jiři Menzel), Théophile Gautier
Fracasse kapitány című regényének adap-
tációját, valamint Dosztojevszkij mű-
veinek - mindenekelőtt A kamasz -
motívumaiból készült Tejfelesszájú című
darabot mutatták be (az átdolgozó minden
esetben Jan Marek).

Ez utóbbi egy fiatalember illúzió-
vesztésének a története. A főhős, akár-
csak A kamasz Dolgorukija, befolyásos
rokonait, ismerőseit keresi, érvényesülni
szeretne, gazdag akar lenni. Ám minden
kapcsolatteremtő kísérlete kudarcba ful-
lad, a világ ellöki magától, vagy csak
álmainak, hiteinek feladása árán fogadná
be őt. Megalázva, fizikailag és lelkileg
meggyötörve ugyanabban a delizsánszban
látjuk a fiatalembert az előadás vé-

gén, amelyben a darab kezdetekor még
bizakodva jelent meg előttünk.

Az előadás rendkívül szuggesztív, ami
mindenekelőtt az intim térben folyó
színészi játék hallatlan intenzitásának
köszönhető. Különösen kitűnő a cím-
szerepben Josef Carda, aki egyszerre mai
és dosztojevszkiji figurát formál. Bra-
vúros és az előadás atmoszféráját nagyban
meghatározó Jan Mareknak - az írónak és
a rendezőnek - a díszlete. A játéktér
közepén fémből készült, stilizált fatörzs
áll, amelynek ágai a fa tengelye körül
külön-külön elforgathatók, rajtuk ajtók,
táblák, rongyok, a delizsánsz ülése s
egyéb díszletelemek függ-nek. Egy
mozdulattal, illetve egy-egy tárgy - pad,
kályha, sámli, lavór stb. - behelyezésével
lehet az új és új helyszíneket jelezni, az
átdíszletezést megoldani. Félelmetes, már-
már kafkai hatású tér-kompozíciók
születnek, például három-négy különböző,
ütött-kopott ajtó úgy kerül egymás mögé,
hogy amikor a fő-hős be akar nyitni az
elsőn, újabb és újabb ajtó állja útját.

Ugyanebben a színházban látható a
Činoherni klub egyik produkciója, a finn
Arto Seppälä csak nőkre írott darabja,
amely témájában némileg hasonló Kertész
Ákos : Özvegyek című drámájához. Az
utolsó összecsapás tulajdonképpeni „fő-
hőse" egy halott férfi, akinek a temetése
után összegyűlik az az öt nő, aki fontos
szerepet játszott az életében: az anyja, az
első és a második felesége és a szere-tői.
Az asszonyok más-más módon kötődtek a
férfihoz, elsősorban ez a különbözőség
szabja meg a szereplők egymás-hoz való
viszonyát. Egymásnak idegen nők
találkoznak hát, olyanok, akik tudtak
egymásról, de személyesen még nem
találkoztak, meg olyanok - mint például az
anya és menyei -, akik ismerik, de nem
szeretik egymást. A találkozó feszült
hangulatban kezdődik, de ami-kor
túljutnak azon, hogy kapcsolatukat
egyedül a férfihoz való eltérő viszonyaik
szabják meg, és viselkedésüket egyre
inkább a maguk egyénisége határozza
meg, nagyon ismerős indulatok, érzések
szabadulnak fel bennük, s ezek áthan-
golják a kezdeti szembenállások jellegét, a
hajdani rivalizálások emlékét.

A történet nem túlságosan mély és
sokrétű, de az író öt kitűnő figurát rajzol
meg, s e figurákat a Činoherni klub
általában kevesebb megmutatkozási le-
hetőséget kapó színésznői pompázatos
karakterekké formálták. A Činoherni

klub egyik legfontosabb művészi vezér-
elve a realizmus; a különböző stílusú
darabok előadását átszínezi a színészi
játék sajátos és jellegzetes, stilizált rea-
lizmusa.

A Seppälä-darab előadásán a tulaj-
donképpeni történetet megelőzi a temetést
felidéző előjáték, amely - mint az az
átdíszletezéskor kiderül - egy szolid lakás
összerakott és szőnyeggel letakart
bútoraira helyezett ravatal körül játszódik.
A temetéskor a figurákat szótlanul is
pontosan jellemzik a színésznők, de a
karaktereknek ekkor még inkább csak a
jellegét, a helyzet kissé érthetetlen
furcsaságát érezzük. A későbbiekben ez a
helyzet egyre világosabbá válik, de
egyetlen figura sem lesz teljesen kiis-
merhető, mindegyik megőriz valami tit-
kot, valami mély, mások számára hozzá-
férhetetlen lényeget magából.

Nincsenek látványos, drámai össze-
ütközések, „csak" eszegetnek, iszogat-
nak, megszólják, szekírozzák egymást,
barátkoznak, amúgy „női módra", olya-
nok, mintha közeli ismerőseink lenné-nek:
természetesen élik az életüket. Ez a
hallatlanul egyszerű, mégis rendkívül
sűrített színpadi létezés az, amely mindig
lenyűgözi a nézőt a Činoherni klub
előadásain, Ivo Krobot rendezésében.
Minden színésznőnek - Kateřina
Frýbovának, Jana Markovának, Jiřina
Třebickának, Jana Švandovának és Eva
Jakoubkovának - megadatik a színészi
szó-lózás lehetősége, de az egyéni
csillogás-nál fontosabb az együttes játék
kamara-zenei finomsága, magas
színvonala.

Különös élmény megfigyelni, hogyan
fonódik össze a színésznők alakításában
civil énjük és a szerep. A parányi térben a
teátrális színészi megoldás éppen úgy
azonnal lelepleződik, mint egy-egy privát
megmozdulás. Jiřina Třebická például -
aki az anyát játssza - egy ízben nem tudott
rágyújtani, öngyújtója fel-mondta a
szolgálatot. A színésznő egy közeli égő
gyertya lángjával gyújtotta meg a
cigarettáját. A kis technikai „gikszert"
Třebická tökéletesen beépítette a
szerepébe. Ez önmagában természetesen
nem valami különös dolog, ám ahogy ezt
tette a színésznő, ahogy alig észlelhető
ritmuszökkenőt hozott e malőr a
szövegében, s ahogy maga is élvezve a
váratlan helyzetet, egyszerre élte át a
szituációt, és jelezte a megoldás felett
érzett örömét, az megsokszorozta a
színházi pillanat erejét, súlyát.



Polívka, a mimus

Prága egyik déli külvárosában található az
a kopott kultúrház, amely jelenleg a cseh
pantomimesek befogadó színházi

otthona. Itt láthattam Boleslav Polívka A
bolond és a királynő című műsorát. Polívka
talán a legismertebb cseh pantomimes,
Párizs, Prága és Brno között osztja meg
idejét, s közben Európa számos
országában turnézik. Nálunk a brnói
Divadlo na Provazku Commedia dell'arte-
produkciójában láthattuk 1984-ben (az
előadásról a SZÍNHÁZ 1984/12. szá-
mában írtam), illetve tavaly december-ben
a Katona József Színházban mutatta be a
Hajótörött című önálló műsorát.

A bolond és a királynőt francia feleségével
és fiával együtt családi vállalkozásban
játssza. A történet rendkívül egy-szerű: a
szeszélyes királynő mulattatást vár
bolondjától, de annak semmilyen
attrakciója sem nyeri el a tetszését. A
könnyed produkciókat egyre képtele-
nebbek, szürreálisabbak és rémesebbek
váltják fel, mígnem a királynő megelégeli
a műsort, elzavarja a bolondot, aki nélkül
azonban nem tud élni, így vissza-hívja őt,
és kezdődhet minden elölről. A
nyilvánvalóan a művész és a hatalom
konfliktusos viszonyáról szóló előadás
egy pillanatig sem válik didaktikus pél-
dázattá. Polívka egészen kivételes moz-
gásművészetével elsősorban nevettet -
nemritkán úgy, hogy a közönséget is
bevonja a játékba, egyes szituációkhoz
önként jelentkező vagy felkért nézők
asszisztálnak. A lazán összefűzött epizó-
dokban Polívka a groteszk figurajellem-
zés minden árnyalatát megmutatja, hol
finom iróniával, hol karikaturisztikus
elrajzoltsággal ábrázolja azokat a helyze-
teket, amelyekbe a bolond belekerül.
Annak ellenére, hogy ez a műsor három-
szereplős, lényegében mégis
szólóprodukció, s ez az egyik hibája is az
előadásnak, ugyanis igazából sem
dramaturgiai, sem színészi funkciója
nincs a felesége és a fia által játszott
figuráknak. A produkció dramaturgiai
építkezése amúgy is eset-leges, a
fordulópontokat, a történet váltásait, az
előadás ívét nem annyira dramaturgiai
szempontok, mint inkább a művész
etűdjei illetve azok sikere
szabják meg.

Sokkal feszesebb szerkezetű Polívka
Hajótörött című szólóprodukciója. Ez egy
emeletes ágyon játszódik, ez az ágy
nemcsak és nem elsősorban fekvőalkal-
matosság amely akár egy kaszárnyában
vagy börtönben is állhatna -, ha-

nem egy tutaj. Nincs igazából elmond-
ható, összefoglalható története az elő-
adásnak, inkább az életről, az emberi
helyzetekről, megszokásokról, rossz
beidegződésekről, a tárgyak és az ember
ellentmondásos kapcsolatáról szóló lírai-
an és fájdalmasan groteszk kommentá-
roknak nevezhetném azt, amit Polívka
csinál.

Polívka a nagy clownokhoz hasonlóan
egy olyan kisembert formál meg, aki
állandóan bajba kerül, de aki újra meg
újra megpróbálja magát kivágni a bajok-
ból. Az egyik pillanatban szánnivalóan
ügyefogyott, akin a legegyszerűbb hasz-
nálati tárgyak is kifognak, a másikban
mindenen diadalmaskodó, az életet él-
vező ember. A színész felmutatja a maga
teremtette figurát, együtt érez vele, de
nem sajnálja, nem érzékenyül el rajta,
nem szereti elfogult szeretettel távol
tartja magától egy kicsit, s szóval és
mozdulatokkal analizálja a viselkedését.
Miközben lenyűgöző és elképesztő
mozgásvariációit, groteszk humorát él-
vezzük, egy mélyen humánus művész
görbe tükrében láthatjuk magunkat.

Y Stúdió

A jelenleg Prágában működő kisszín-
házak körül az egyik legrégebbi az Y
Stúdió, amelyet az 1963-64-es szezonban
jan Schmid - aki az együttesnek ma is a
művészeti vezetője - Liberecben
alapított, s amely már jó ideje a főváros-
ban működik. A kis pinceszínház stílusa
az elmúlt két évtized alatt némileg mó-
dosult ugyan, de a Stúdió jellege,
célkitűzése változatlan maradt. Az Y
Stúdió nem a kötött formák színháza,
előadásai k-ban számos stílus, hatáselem
keveredik, döntő szerepe van a zenének,
gyakran alkalmaznak bábokat, a
szövegek,
szituációk improvizációkon alapulnak.
Két előadásukat láttam az elmúlt évad-

ban, mindkettőt Jan Schmid írta, és Evald
Schorm - aki a csehszlovák filmes új
hullám neves rendezője volt, s az utóbbi
időben a Divadlo na Zabradliban
dolgozott (különleges Hamlet-előadásáról
a SZÍNHÁZ 1982/3. számában írtunk) -
vitte színre.

Az est című darab egy mai család hét-
köznapjai t mutatja be, az apa, az anya, a
két gyerek és a nagyapa közötti kicsi-
nyes torzsalkodások, a generációk egy-
más mellett élésének lehetetlensége, az
önzés, a tolerancia hiánya kissé elrajzol-
tan jellemzett szituációkban jelenik meg.
A történetet újra meg újra megszakítja a
zeneszerző és az író, s dalokkal kom-
mentálja a látottakat. A közönség egy-
mással szembefordított két emelvényen
ül, ezek között játszódik a darab. A tér-
formálás, a zenés kommentárok, a törté-
netté alig összeálló epizódok egyaránt azt
fejezik ki, hogy az előadás nem didak-
tikusan, de hangsúlyozottan életünk tor-
zulásaival szembesíti a nézőt.

A másik darab - Tizenhárom illat

(megjelent magyarul a Korabeli táncok

című kötetben Európa Kiadó, Modern
Könyvtár, 1986) - nem mai történet,
mégis mintha az 1937-től 45-ig játszódó
eseményekben ugyanaz a család szerepel-
ne, mint Az estben. Az Egy diáklány
naplójából alcímű darab egy család éle-
tének tizenkét szekvenciában felvillantott
epizódja segítségével a begubózás, a
problémák elől való menekülés, a túl-
élésre berendezkedés sikeres és tragikus
mentalitását mutatja be. Tipikus figurák
népesítik be a kis játékteret, egymás
hegyén-hátán él itt három generáció, s
akármi történik a házon kívül, a család
nyolc tagja a hétköznapok eseménytelen
eseményei közepette éli kisszerű életét.
Ezt az életet csak három személy zavarja
meg: a Postás, aki a külvilág cseppet sem
szívderítő híreit közvetíti,

Jiřina Třebická és Jana Marková a Činoherni klub Az utolsó párviadal című előadásában



a Házmesterné, aki áttételesen a fenyegető
és megfoghatatlan hatóságot kép-viseli, és
Albert, a titokzatos nagybácsi (akit
egyébként maga a szerző játszik), akiről
egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy a német
megszállók elleni naiv konspiráló. A
békebeli béke langyos nyugalma
fokozatosan megváltozik, hiába igyekszik a
család fenntartani megszokott élet-vitelét,
az évek előrehaladtával egyre
zaklatottabb, disszonánsabb lesz a csa-
ládtagok közötti kapcsolatrendszer, s bár
sikerül együtt tartani a családot, a háború
utolsó napján mégis elvesztenek egy fiút,
aki a családnál él, de szorosan nem
tartozik oda. A kisebbik lány, Maruška
naiv és tiszta osztálytársát a kapujukban
lövik agyon. Így az utolsó szekvencia
egyszerre sugallja a háború végét követő
örömöt és egy ember el-vesztése felett
érzett fájdalmat.

Az előadás leginkább egy hol groteszk,
hol rémes álomhoz hasonlítható, amelyben
a szereplőket felfokozott beszéd-, gesztus-
és viselkedéssztereotípiákkal jellemzik.
Úgy, ahogy Az estben az író és a
zeneszerző kommentálta a szín-padi
eseményeket, ebben az előadásban a
diáklány Maruška és a Lüke fiúnak
nevezett barátja szemszögéből látjuk a
család életét, s kettejük zenés
kommentárjai kísérik az epizódokat. A
társulat tökéletes együttes játéka azt
mutatja, hogy a színházról, a világról
nagyjából azonosan gondolkodó emberek
közös, egyakaratú produkciója a
Tizenhárom illat.

Činoherni klub

A nálunk leginkább ismert cseh kis-
színház, a Činoherni klub - a Katona
József Színház testvérintézménye - szín-
házhelyiségét éppen felújítják, ezért a
társulat most egy külvárosi - klipcerovói -
kultúrházban játszik. A közönség hű
maradt színházához, így minden elő-
adáson változatlanul zsúfolt ház van. Két
előadást láttam ebben a kultúrházban,
Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdőjét,
illetve Osztrovszkij Erdőjét, mindkettőt
Ladislav Smoček rendezésé-ben.

A Mesél a bécsi erdő kíméletlen darab,
főhősnőjének, Marianne-nak a kálváriája
részben a dráma tárgya, részben alkalom
arra, hogy az író bemutathassa a
nyárspolgárság panoptikumát. A Čino-
herni klub előadásában mindkét néző-pont
érvényesül, a rendező Marianne szomorú
sorsát igazi tragédiának lát-tatja - némileg
tehát megbocsátóbb Marianne-nal
szemben, mint Ascher Tamás máig
felejthetetlen kaposvári rendezése -,
ugyanakkor hallatlanul mulatságos képet
ad a Marianne sorsának alakulását
előidéző vagy ahhoz asszisztáló
szereplőkről. A komikum mögött azonban
feltárul a világ és a kor - az 1930-as évek
eleje - rémsége is.

A sokjelenetes darab helyszíneit csupán
néhány bútorral és díszletjelzéssel
érzékeltetik, az átdíszletezést hol a sze-
replők végzik - a kerekeken guruló bol-
tocskákat maguk tolják ki és be -, hol a
díszletmunkások (ez a munkamegosztás

nem mindig következetes!). A díszlet sti-
lizáltságával, azt is mondhatom: szegé-
nyességével szemben a jelmezek rend-
kívül igényesek, korhűek, figurát jel-
lemzőek, szépek. (Ez a kettősség általában
jellemző a Činoherni produkcióira,
aminek egyik oka a színház mostoha
szcenikai lehetőségeiből is adódik.)

A szerelembe eső, majd elhagyott, a fér-
fitársadalomnak egyre jobban kiszolgál-
tatott, a gyerekét is elvesztő Marianne
szerepét Lenka Kodešová főiskolai hall-
gató egyértelműen tragikusra formálja,
egy pillanatra sem érzékeltetve azt, hogy a
lány is felelős saját sorsa alakulásáért,
például azzal, ahogyan a férfiakkal bánik.

Ennél a fő cselekményszálnál a rendező
érezhetően fontosabbnak tartotta a
Marianne-t körülvevők erőteljes jellem-
zését, a főszereplő sorsát befolyásoló
társadalmi közeg kíméletlen ábrázolását.
A Činoherni klub előadásaiban a komi-
kum és a tragikum mindig egymásba
játszik, a szituációk nem egyértelműen
ilyenek vagy olyanok, a tragikumban is
felcsillan a komikum, s a komikumot
átszínezi a tragikum. Ezzel a módszerrel a
darab szereplőinek általánosan érvé-nyes,
tipikus vonásait sikerül a rendező-nek
felerősíteni, ezáltal válik az előadás igazán
félelmetessé. Például a dédunokáját
elpusztító Nagymama és a felelőtlen,
puha, felnőttként is kamasz Alfréd ket-
tősei ilyen értelmű, pszichológiai re-
meklések. Ahogy Jiřina Třebická és
Oldřich Vízner egymást cukkolják, az
nemcsak a Nagyanya és unokája közötti
viccelődés felszínét fejezi ki, hanem ket-
tejük mély egymásra hangolódását, soha
meg nem fogalmazott, de magától
értetődő egyet akarását is. A Nagyanya
veszekszik Alfréddal, közben Třebická
felvarr Vízner kabátjára egy gombot, vagy
Vízner ölébe ülteti a törékenységében is
félelmetes erejű Třebickát - aki civilként
jön be mindig a színre, beáll a szerep
megkívánta pózba, és a szemünk láttára
kívül-belül a szerephez öregedve indítja-
játssza a jeleneteit. (Ez az el-idegenítő
effektus más szereplőknél is megvan, de
olyan tökéletesen, mint Třebická, senki
sem tudja ezt megvalósítani.)

Az előadás legemlékezetesebb és
legriasztóbb jelenetei azok, amelyekben a
Tündérkirály (Petr Nážozný), Valéria
(Nina Divíšková), a Kapitány (Jiří Kodet),
Erich (ifj. Rudolf Hrušínsky), Havlitschek
(Josef Vondráček), Oszkár (Petr Čepek), a
Mister (Jiří Císler) szinte

Mesél a bécsi erdő. Jiřina Třebická (Nagymama) és Oldrich Vízner (Alfréd)
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öntudatlanul vetkőznek ki emberségük-
bő!, és mindenfajta külső ideológiai hatás
befogadói és kiszolgálói lesznek.
Mulatozásuk, amelyben a színészek a
megázás; a részegség és a lényükből való
teljes kifordulás számtalan variációját
eljátsszák, szívszorító haláltánccá válik.
(De a jelenetsor csúcspontját jelentő
mulatóbeli epizódot - amelyben Marianne-
ról kiderül, hogy bártáncosnő lett -
bántóan, illúziórombolóan ügyetlenül, a
dráma hatását veszélyeztető módon
oldották meg.)

Ha lehet, az Erdő még keserűbb elő-
adás, mint a Mesél a bécsi erdő, holott
részleteiben bővérűbb komédia. A da-
rabnak alighanem az ad sajnálatos aktua-
litást, hogy mindannyian képletesen és
valóságosan pusztítjuk, elherdáljuk a
konkrét és átvitt értelemben egyaránt
értéknek tekinthető erdeinket.

Ezúttal is gyakorlatilag üres térben
játszódik az előadás, a színpad közepén
egy több célra szolgáló, az egyes jele-
netekben más-más asszociációt keltő
emelvényrendszer van, s csak bútorokkal -
- no meg egy szénaboglyával - jelzik a
különböző helyszíneket. Az előadás
kezdetekor a színpad elején egy furnérból
készült kis erdő látható, amelyből Karp, az
inas - akit Petr Nárožný játszik egészen
kitűnően - egy darabot lefűrészel. (Ezt
aztán később a birtokeladás folyamatával
párhuzamosan többször is megismétli,
mindaddig, míg el nem fogy a kis erdő.)

A rendezés egyik lényeges értelmező
momentuma Karp szerepének áthango

lása, felerősítése. Ez a Karp elsősorban
kétkezi munkát végző ember. s csak
másodsorban inas. Leggyakrabban ing-
ujjra vetkőzve, csizmásan, kötényben
jelenik meg, kezében szerszámot tart,
vagy talicskát tol, s csak ha a földbirto-
kosnő erre utasítást ad, vált szerepet, veszi
fel az inasruhát, szolgálja fel az italokat,
jelenti be az érkezőket, teljesíti
szolgálatait. A földbirtokosnő környe-
zetével szemben a két színész - Szomorov
és Vigov - szerepéhez hasonlóan neki is
ellenpontozó funkciója van. Ezt nemcsak
a kiváló színész gesztusai, meta-
kommunikációja jelzi, hanem az is, hogy
az előadás végén a színészekkel együtt
Karp is otthagyja a földbirtokosnő házát.

Az előadás kellemes meglepetése volt
számomra Helena Bártlová közönségesen
vérbő játéka Gurminszkaja, a föld-
birtokosnő szerepében. Ezt a figurát
remekül ellenpontozza Oldrich Vízner a
pénzért mindenre képes Bulanovja. Ok
ketten ismét példáját adták annak, hogy
milyen árnyaltan tudnak a Činoherni
színészei fogalmazni: Vízner Bulanov
ellenszenvessége mögött az alakoskodás-
ra kényszerítő emberi okokat is sejteti,
míg Bártlová nemcsak nevetségessé,
hanem szánnivalóvá is teszi Gurminsz-
kaját.

A darab központi figurái a színészek;
Szomorovot Petr Čepek és p l Zahajský,
Vigovot Josef Abrhám és Jiří Kodet
játssza felváltva. Én a Čepek -Kodet
párost láttam. Kodet Vigovot - beszélő
nevével ellentétben - elesett clownnak

mutatja, aki elsősorban a maga kis betevő
falatjáért remeg, de mindig hoppon marad.
Čepek Szomorov bravúrszerepét rendkívül
árnyaltan, sok-sok emberséggel alakítja,
nem csupán a hőbörgő, kiabáló aktort
jeleníti meg, hanem első-sorban az
érzékeny művészt, aki amolyan népi
hősként próbál igazságot tenni. De csak a
mesékben győznek a népi hősök, ennek
megfelelően az előadás sem a színészek
győzelmével ér véget: erkölcsileg ugyan a
többiek fölé emelkedve, de kisemmizve
távozik Szomorov, Vigov - és Karp -, míg
a többiek, az erdeit eladó, s magának fiatal
férjet vásárló Gurminszkaja és az
uborkafára csimpaszkodó Bulanov, a
körülöttük levő léhűtők, a primitív,
feltörekvő újgazdag épületfa-kereskedő s
bugyuta fia - akit nagyszerűen alakít ifj.
Rudolf Hrušínsky - meg az ezer rubelért
vett szegény rokon menyasszony -
mulatozni kezdenek.

Nem történt semmi rendkívüli, az erdők
továbbra is vészesen csökkennek, az
értékek ezután is devalválódnak, az
igazságért szót emelők üres zsebbel
kénytelenek távozni, az érzések áruvá
válnak, s akik mindezt okozzák, s mind-
ennek hasznát élvezik - élik világukat.


