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Szárnyalás és röpdösés

Radicskov a Nemzeti Színházban

Ismét egy Repülési kísérlet. Pontosabban:
kísérlet a Repülési kísérlet színpadi meg-
lényegítésére. A darab magyarországi
bemutatóját az évad elején Debrecen-ben
tartották, Gali László rendezésében került
színre (a SZÍNHÁZ 1981. áprilisi
számában jelent meg róla kritika), a má-
sodik próbálkozás Ascher Tamás nevéhez
fűződik. Igazolva a szakmabéliek
várakozását, a két előadás teljesen kü-
lönböző, de abban, hogy ez így lehet,
nemcsak a rendezők ízlése, stílusa, világ-
szemlélete, vagy a társulatok adottságai és
a közönség igénye közötti eltérés játszik
szerepet, hanem - döntően - a
darabértelmezés sokféle lehetősége.

A naiv groteszk

Az értelmezés kulcsa a műfajmeghatá-
rozás. Radicskov munkája aligha definiál-
ható az ízléstörténet normatív kategóriái-
val, ám azt sem hihetjük, hogy a Repülési
kísérlet a világirodalom avantgarde
áramlatainak valamelyikéhez tartoznék, A
szerző ugyanis mind időben, mind térben
olyan távolságban élt évtizede-ken át a
modern művészettől, mint az a szabolcsi
honpolgár, aki akkor látott először
vonatot, amikor fölült rá, hogy ki-
tántorogjon megyéjéből, s a fővárosi
civilizációban reméljen boldogabb jövőt.
A szabolcsi messzeségre való utalás nem
véletlen itt. Radicskov egy hasonlóan
távoli vidéken fekvő kis bolgár faluban,
Kalimanicán született 1929-ben. A négy-
száz lelket számláló helység ugyanúgy
jelképe (volt) a nagy balkáni sötétség-nek,
mint nálunk a Vadkelet pitvarának tartott
szabolcs-szatmári országrész. A technika
csodáitól érintetlenül hagyott hegyi falu
népe organikus kapcsolatban élt a
természettel: ismerte a füvek va-

rázsát, a madarak szokásait, a képzeletét
meghaladó jelenségek magyarázására
pedig jól működő hiedelmei, az ártó erők
leküzdésére megbízható babonái voltak.
Ilyen világban töltötte legfogékonyabb
éveit a bolgár író, s miután - előbb a
megyeszékhelyen, majd Szófiában -
kijárta a civilizáció iskoláit, ehhez az
organikus közeghez fordult vissza, ebben
lelt témára, alkotásmódra, stílusra. Az ősi
tudatvilág azonban nem népieskedő,
műfolklór formát ölt nála, mert művei
tárgya és az előadásmód között nem
anakronisztikus a kapcsolat: hősei a saját
nyelvükön beszélnek, a maguk dolgairól a
szemléleti-nyelvi közeg tehát hiteles.

Ebben a tekintetben különösen egységes
darabja a Repülési kísérlet. E legtöbbször és
a legnagyobb sikerrel játszott drámájában
egyszerű, közismert alaptörténetet mond
el: bolgárra adaptálja az Ikarosz-mítoszt.
Avramovó dicső férfiúi üldözőbe vesznek
egy katonai záróléggömböt, amely a II.
világháború frontjairól szabadult el, s a
Balkán hegyei közé sodródott. Elfogják a
lég-gömböt, és köteleibe kapaszkodva a
magasba emelkednek, hogy röpködjenek
egy keveset falujuk felett. Kalandjuknak a
csendőrség lövészei vetnek véget: földre
kényszerítik a ballont, és meg-büntetik az
égi utazókat.

A lineáris szerkezetű, népmesei épít-
kezésű cselekményt egy alap-kontraszt-
szituáció modulálja; az izolált hegyi nép és
a technikai civilizáció közötti tudat-
különbözés. Ez a kontrasztszituáció a
drámában mindvégig jelen levő groteszk
forrása. Azáltal pedig, hogy Radicskov
következetesen hősei szellemi horizontján
átvetítve láttatja az eseményeket,
megőrződik-megteremtődik az ábrázolt
valóság hol komikus, hol tragikus groteszk
mozzanatainak egysége, a naiv groteszk
játék.

Részvét vagy elidegenítés

A naiv groteszk szemlélet - amelynek érvé-
nyesítését a hiteles interpretáció megkí-
vánja - nem vezet feltétlenül ahhoz, hogy
két színpadon egyöntetű produkciót
hozzanak létre. A stiláris elkülönülés
lehetősége a rendezőknek a naiv-hoz való
viszonyulásában van. Gali László
színpadán a léggömbüldözők csapata
ugyan szedett-vedett népség, fél-nótás
falusiak (kerge tanítók, hibbant
varjúszelídítők, holdkóros kovácsok) és
szilaj, ám fölötte ostoba hegyi pásztorok
gyülekezete, akik mind mérhetet-
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lenül tudatlanok, balgaságukban végtele
nül nevetségesek; de abban a makacs-
ságban, amellyel álmaikhoz, rögeszméik-
hez ragaszkodnak, van valami tiszteletet
parancsoló, bukásukban valami részvétet
kivívó erő. A debreceni előadásban végig
a szeretet és a szánalom, az azonosulás és
a kívülállás elegyedéséből létrejövő,
némiképp emelkedett, lírai-groteszk
intonáció dominál, ez fogja egységbe a
darabban váltakozó két ellen-tétes
hangnemet, a komikus és a tragikus
groteszket,

Gali László úgy teremti meg részvét-
teljes lírai groteszkjét, hogy megőrzi az
eredeti, markírozatlan közlésfikciót, az-az:
érvényesülni hagyja Radicskov folklór
indíttatású alkotásmódját, amely a
népmesék, a népi mítoszok és legendák
genezisének törvényét követi. Ennek az
alkotásmódnak a lényege, hogy az adott
eseménymag köré (tizenegy avramovói
muzsik röpülésének históriája) -- a száj-
hagyomány útján - részleteiben szerteága-
zó történet szövődik: a kalandban részt
vevők mindegyike a maga módján elme-
séli a közös élményt, s ebből a tizen-
egyféle variációból a színházi néző szeme
láttára, füle hallatára születik a legenda, a
mítosz. Ennek a közlésfikció-nak azonban
van egy sajátossága. Az, hogy - szemben a
XX. századig fönn-maradt népmesékkel,
mítoszokkal - ezek a történetvariációk
nem áramlanak át az idő rostáján, nem
megy végbe rajtuk az értékkristályosodás
folyamata, nem válnak kövületekké,
ellenkezőleg: a lineáris cselekményív
tizenegy változata egyidejűleg érvényes,
egyidejűleg jelenítődik meg. A debreceni
előadás egyetlen problémája viszont éppen
az, hogy -- a lírai-groteszk intonáció révén
-- a szükségesnél oldottabb hangnemi
egység keletkezik: a léggömblovasok
emlékeink-ben, végül is, igazi (-
klasszikus) népmesei hősökként őrződnek
meg, Radicskov intelme ellenére, aki egy
nyilatkozatában figyelmeztet: „az életben,
akár-csak az irodalomban, nem lehet valami
pusztán hősi, mindig ott van mellette a nevet-
séges is. Ezek valahogy váltják egymást."

Ascher Tamás színpadán a hősi és a
nevetséges párhuzamos meglényegítésére
történik kísérlet, olyan módon, hogy a
rendező alapvetően megváltoztatja a
közlésfikciót. Ascher interpretációja az
ősgroteszk kelet-európai gyökerű elméle-
tein nyugszik. Nála úgy jelennek meg
Radicskov hősei, mint középkori karneváli
figurák, népi vásári színjátékok szereplői,
akiknek magasztos érzelmisége

lefokozódik, visszájára fordul megjelení-
tett silány valójuk által; illetve, akik
hitvány szellemük dacára mégiscsak része-
sülnek az emberi nem legmagasztosabb
javaiból. Szőrös lábú óriások, tör-pék,
nyomorékok, idióták és „tudós" állatok
serege csimpaszkodik a Nemzeti
Színházban a. záróléggömb köteleibe, s
ez az extrém emberi gyülekezet -- mint
látvány --- egyáltalán nem idegen a Ra-
dicskov szülte látomástól Csakhogy az
Ascher vezényelte játékból pontosan. az
hiányzik, amiből a debreceni előadásban
több van a szükségesnél: itt elvész az
érzelmi telítettség, nincs lírai áthatás. Itt a

naiv primitívet, közönségeset, torzat,
bugyutát jelent, nem megindítóan
egyszerűt, szánandóan ostobát vagy
gyermekdedet; az égi utazás perceit nem
melegíti át szárnyalás fensége, csak a
létbizonyosság híján való röpdösés amorf

kedélyállapota fejeződik ki. A kétféle kö-
zelítés különtbözőképpen, de egyaránt
adósa marad tehát az írói szándéknak:
Gali Lászlóé a szemlélőben indukált
fölös részvéti, Ascher Tamásé a túlhang-
súlyozott elidegenítés révén. Nyitott .kér-
dés persze, hogy a hősi és a nevetséges azon
harmóniája, amelyet Radicskov alkotás-
módja parancsol, megteremthető-e mara-
déktalanul ebből a drámai anyagból a
magyar színpadon.

Az urbanizált Repülés

Érintőleg esett már szó arról, hogy a
nemzeti sínházbeli előadás rendezője
megváltoztatta a közlésfikciót. A változ-
tatás abban áll, hogy a játékot színpadra
helyezte (keretbe állította), vagyis - ki-
emelve organikus közegéből - fiktív
publikum elé vitte. A képzelt közönség a
városlakó polgár. E transzformáció
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által az eredeti kontrasztszituáció meg-
duplázódik : megmarad az izolált közösség
és a technikai civilizáció világa közötti
tudatkülönbözés mint a nevetségesség
forrása, s ehhez társul a keret-játék, amely
új jelentésviszonylatot teremt. Az új
jelentésviszonylat lényege a
továbbtorzítás, a még mélyebbre fokozás.
Itt már nemcsak az nevetséges, akin
nevetnek, hanem az is, aki nevet. A
képzelt néző valami egzotikus mutat-
ványra fizet be, szörnyeket, gnómokat,
tündi-bündi állatkákat, akrobatikát akar
látni, s mindezt szeretné valódi folklór-
nak, autentikus népművészetnek hinni.
Pedig ami ezen a színpadon játszódik,
csupa műviség. Ascher, hogy egyetlen
pillanatra se legyen kétségünk a fiktív-
színpadi történés minéműsége felől,
hangsúlyozottan parodizálja a falusi
életformát, urbanizálja a zsánerképeket,
sőt kificamítja Csikhelyi Lenke népies
fordulatokban gazdag fordításának stílusát
is. Így szertefoszlik az organikus
közösségek, a naiv kultúrák életlehető-
ségei iránt táplált minden illúziónk.

A nemzeti színházi léggömb tehát
igazában nem a Balkán hegység egyik
völgyében ereszkedik le, hanem vala-mely
- mondjuk szófiai vagy budapesti -
utcában. Nem a repülés (újra) felfedezőit
emeli a magasba, hanem a szellemiség
szintje alatt hallucináló félembereket (a
világtól elzárt, isten háta mögötti
Berkovice járás lakosait, avagy éppen-
séggel egy szabolcsi cigánytelep sötét
tudatlanságban élő analfabétáit). S ami az
Ikaroszok lényéből sugárzik, az nem a
megismerés mámora szülte, emelkedett
kedély, hanem az eszme komikus
nyomorúsága. Az előadás, amely szám-űzi
a folklórművészet minden báját (avagy a
cigányromantikát), végül is hármas
tagolódású összképet alkot. A triptichon
egyik szárnyára festve ücsörög a fiktív
néző, a fölénytudat derűjével a homlokán
és az egzotikum iránti élv-vággyal a szeme
sarkában, a másik szárnyon a sok
csodaszörny, szőrösen, púpusan és
ostobán, s e két szárnynak a tengelykép ad
egybefoglaló jelentést. A tengelykép
Radicskov barokkos képzelet-világát
egyetlen tervezői húzással teszi idézőjelbe,
azáltal, hogy a nézőteret és a játékteret
valamiféle szocbarokk architek-túra
hellenisztikus oszlopfőivel és mű-
kőcsipkéivel, műmárvány felületeivel
osztja ketté. Így e groteszk hármasoltár a
totális ízlés- és tudatficam, a globális
emberi irány- és aránytévesztés le-
nyomatává válik, s ekképpen a Repülési

kísérlet szerves folytatása a Meierék

játékszíni előadásán kifejtett gondolat-
sornak.

Hasonlóságok és különbségek

Az önépítés a rendezőnek természetesen
szuverén joga, ám tudomásul kell vennie
azt, hogy bizonyos szinten túl az irodalmi
mű is szuverén közeg. Iliába konzekvens
Ascher interpretációja, hiába fegyelmezett
az együttes színészi munka, ha a lírai
áthatás kirekesztése, a deheroizálás, a
prózai közegbe transzponálás megfosztja
az írott szöveget értékei egyharmadától,
sőt, fölfedi egy másik harmad
gyöngeségeit is.

A költőiség és a folklórba ágyazottság
együttese Radicskovnál művészi lényeg, a
darab integráns része. Ha lemond róla a
rendező, avval kell számolnia, hogy
szegényebb lesz a lehetséges előadás. Ezt
a szegényedést Ascher az új közlés-
fikcióból adódó jelentésdúsulás révén
ellensúlyozza, de nem tudja elhárítani a
dráma komponensei közötti eredeti arány
megbillenését, aminek következtében - a
komikus-prózai-torzító mozzanatot-
mellett - megnövekszik a szövegben (és a
debreceni előadásban) csak másodlagos
fontosságú verbális közlések szintjének
szerepe. S itt érezzük meg igazán, hogy
ezeknek a köznapi életre, a politikai
meghatározottságra utaló beszólásoknak
(verbalizmusoknak) csupán helyi értékük
van. Ha nem abban a társa-dalmi
valóságban hangzanak el, amelyben
fogantak, könnyen súlyukat vesztik. A
polgárai képzelete iránt példás figyelem-
mel viseltető gondviselő hatalomról, a
(bolgár) hadsereg intellektusáról, a balká-
niság szimptómáiról elejett félmondatok
csekély derültséget keltenek a budapesti
nézőtéren.

E hiányérzetem ellenére úgy gondolom,
Ascher Tamás rendezése következetesen
végiggondolt, jól megoldott előadás,
amelynek sikere nem kis mértékben -
akárcsak Debrecenben - a fegyelmezett,
egységes színészi játékon múlik. A
Nemzeti Színház színészeivel szemben
támasztott feladat az egyszerűségre
törekvés : kerülniük kell a szár-nyalás
pillanataiban is az emelkedettséget, a nagy
felfedezések mámorának pátoszát. Míg a
debreceniek mintha egyszerre játszanának
Brechtet és Tamási Aront, a távoltartás és
az azonosulás, az elidegenítés és a részvét
egyidejű kifejezésének lehetőségeit
keresve, addig a pestiek csak Brechtet
alakítanak. Ez több fegyelmet követel,
több ön-

megtartóztatást, kevesebb csillogást en
ged, de időnként nagy előnyére válik a
produkciónak, különösen akkor, ami-kor
a darab némely jelenetében a tompított
intonáció kiszűri az operettes-

melodramatikus felhangokat.
Ugyanakkor a debreceniek kettős

intonációja nagyobb teret enged ahhoz,
hogy a kollektív munka mellett az egyé-ni
játék, a színész magánvarázsa érvé-
nyesüljön. A budapesti előadásban ki-
emelkedik Kun Vilmos Kiró tanítója, aki
- átmentve A szuzai menyegző tör-
ténetírójának rezignált bölcsességét --
visszafogottabb, intellektuálisabb, ugyan-
akkor póriasabb, környezethűbb falusi
tanító, mint Simor Ottó. Senki Matej
szerepében Helyey László érettebb,
egyenletesebb Sziki Károlynál, különösen
az első felvonásban. A statikusabb
dramaturgiájú második részben kevesebb
figyelmet kelt. Kakaska kovács-mestert a
megbetegedett Őze Lajos helyett Hollósi
Frigyes személyesíti meg, kevesebb
dinamikával, kevésbé gazdag színészi
eszköztárból merítve, mint Kóti Árpád,
akinek művészi pályája az utóbbi
években töretlenül ível fölfelé. Szacsvay
László gnómmá tett Hadzsi Avramjából
hiányzik a humánum, Sárközy Zoltán
alakítása ugyanebben a szerep-ben
érzelmileg telítettebb, színesebb (Hadzsi
Avram, Momóval, a szárnya-szegett
varjúval egyébként a rendezői értelmezés
kulcspontja, a repülni vágyás szent avagy
komikus eszméjének legpregnánsabb
kifejezője). Balkay Géza Vetélő
Avramjából csak annak a kecskefelvásár-
lónak a butasága sugárzik, aki egy elemit
tudott végezni két év alatt. Csikos Sándor
Vetélője összetettebb: ravasz és ostoba,
sunyin meghúzódó és aktív egy-szerre.
Horváth József és Izsóf Vilmos, illetve O.
Szabó István és Kovács Titusz kettőse a
fejődézsával repülő-száguldozó
szanitécapostolok szerepében egyaránt a
koordinált mozgások, a páros sutaságok
komikumára épül. Nagyanyó
Lelkecskéje, a szemüveges javasember
Oláh György markánsabb, dinamikusabb,
bővebb humorú alakításában szer-
vesebben illeszkedik a léggömbüldözők
csapatába, mint Papp Zoltán játéka révén.
A földhözragadtság két változatát, az
asszonyi józanságot és a hatalom szűk
horizontját Radicskov darabjában roppant
nehéz meglényegíteni. A ruhafehérítő
asszonyok tizen-egyszeri találkozása egy-
egy léggömbüldözővel, és a tizenegy
büntetés kiszabása próbára teszi a rendező
találékonyságát



és a néző figyelmét. Máthé Erzsi és Kátay
Endre, illetve Hegedüs Erzsi és Sárosdy
Rezső érdeme, hogy az intonáció, a

gesztusok és az érzelmi fokozat o k
változatosságával átsegítik az elő-adást a
dramaturgiai holtpontokon. Szót kell még
ejteni két szerepről: llijko, a fellegekben
járó ifjú férj (Felföldy László, Szatmáry
György) és lgo, a kecskepásztor (Vajda
László, Barbinek Péter) megformálásának
lehetősége szorosan a rendezői értelmezés
függvénye. A debreceni ifjú férj költő-
álmodozó, a budapesti hangsúlytalan; a
debreceni :Ego hatalmas erejű, egészséges
és sudár, a budapesti szörnyetegszerű
óriás.

A díszlet- és jelmeztervezők munká-
jának összehasonlítására nincs alap. Mind
V a r g a Mátyás és Greguss Ildikó, mind
Pauer Gyula érdeme a rendezői szándék
tökéletes alátámasztass

-. Ugyanakkor --
sajátos módon -- Pauer Gyula léggömbje
poétikusabb vizuális élmény, Mint Varga
Mátyás kusza kötélkompozíciója . Ezt
azonban ellensúlyozza a videotechnikával
vetített háttér, amely színes, plasztikus és
lírai a debreceni színpadon, szürke,
tompított hatást ki-váltó a Nemzetiben. A
két kompozíció között talán árnyalatnyi
funkcionális különbség van: Varga Mátyás
kötelei a helyváltoztatás több variációját
teszik lehetővé, s ezzel szerencsésen töltik
ki a statikus dramaturgiájú jelenetek
néhány üres pillanatát.

Két alapvetően különböző felfogású
előadásban láthatja tehát a magyar kö-
zönség Radicskov Repülési kísérletét.

Mindegyik színrevitel erénye a jól szer-
vezett, kollektív játék szellemessége, a
mozgások, gesztusok ötletessége, a vállalt
koncepcióhoz következetesen illeszkedő
stílus. A debreceni produkció előnye a
nemzeti színházival szemben, hogy --
vállalva a szerző költőiségét - érzelmileg
telítettebb, színészileg gazdagabb
interpretációja oldottabb kedélyű nézőt
bocsát útjára az est végén.

Jordan Radicskov: Repülési kísérlet (Nemzeti
Színház)

f'ordította: Csikhelyi Lenke. Rendező :
Ascher Tamás. A rendező munkatársa: Tatár
Eszter. zeneszerző: Vidovszky László.
Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Szcenikus:
Bakó József. Zenei vezető: Simon Zoltán.
Díszlet és jelmeztervező: Pauer Gyula.

Szereplők: Kun Vilmos, Hollósi Frigyes,
Szacsvay László, Felföldy László, Helyey
László, Máthé Erzsi, Balkay Géza, Vajda
László, Horváth József, lzsóf Vilmos, Papp
Zoltán, Puskás Tamás f. h., Kátay Endre.

SZÁNTÓ PÉTER

V i s s z a a b i r k á h o z

Sztratiev-bemutató Miskolcon

Közkeletű színházi tézis, hogy a telefon-
könyvből is jó előadást lehet csinálni,
csak megfelelő elképzelés és társulat kell
hozzá. Számomra ez a tétel kicsit mindig
gyanús, mert a szöges bakancsot is
megfőzhetjük ebédre, csak kellő fűszerek
szükségeltetnek hozzá -- a milánói
makaróni azonban mégiscsak jobb. S
hogy továbbra is a kulináris szimbó-
lumrendszer keretein belül maradjunk: a
miskolci színház Sztratiev-előadása azt bi-
zonyította, hogy az ilyen „főzés közben"
feldúsított előadások nem lehetnek igazán
sikeresek. Hiába szellemes a szakács,
hiába szemfülesek a kukták; a hús már
pácban ázott, s a pácban bizony itt-ott túl
sok a tárkony, a bazsalikom, a leves ízein
átüt az érthetetlen módon, ráadásul
túlzott bőkezűséggel használt mustár, és a
többi.

Magyarán: a Birkanyírás - eredetileg
Velúrzakó - Miskolcon sem aratott sikert,
noha rendező és színészek egészen más
módszerrel közelítették meg, mint az
évadban már egyszer, a Tháliában. Már-
már szimbolikus ereje van a cím vissza-
vedlésének is: a velúrzakóból újra birka
lett; a Thália harsányabb, minden viccre
még egyet rátevő előadásával szemben irt
komolyabb, higgadtabb, visszafogott
játékot láttunk. Olyat, amely még a
gyöngébb poénoknál is levett az esetleg
sikeressé tevő, külsődleges játékból,
nehogy erőszakolt hatáskeltéssel vádol-
tassék.

Csakhogy a Velúrzakó más címen is
Velúrzakó maradt. Már megírtuk: Szta-
niszlav Sztratiev, a fiatal, szertelen te-
hetségű bolgár szerző remek helyzeteket,
ötleteket gyúrt össze színpadi közhelyek-
kel, dramaturgiai banalitásokkal, de oly
szervesen, hogy ezek az alkotóelemek
egyszerűen szétválaszthatatlanok. Józan
ésszel nem mondhatjuk, hogy a rendező-
nek ezt vagy azt a mondatot, ezt vagy azt
a párbeszédet cl kellett volna hagynia, és
akkor minden rendben van. Amiből tehát
az következik, hogy hiába a fűszerezés, a
pác ízei már ott vannak.

A miskolci előadásban még inkább
látszott, hogy milyen kevés kellett volna
egy igazán jó darabhoz. Alig való-

színű, hogy Sztratiev - nemzetközi sikerei
birtokában - szót fogad, kit innen,
Magyarországról üzengetünk neki Szófá-
ba, de azért meg kell mondanom: épp ez
a néhány gyönge pillanat, elszakadt poén,
dramatizált, a darabhoz egyáltalán nem
tartozó,ráadásul elcsépelt villámtréfa a
különbség egyrészt a Velúrzakó, más-
részt a Repülési kísérlet és a január - illetve
egész egyszerűen szerzőik, Sztratiev és a
vele szinte mindig együtt emlegetett
Radiéskov között.

A pesti és a miskolci bemutató - ké-
zenfekvően -- sok különbséget és számos
azonosságot tartalmaz. A színházak nyil-
ván nem egymásra licitálva, egymással
versenyezve készültek az előadásra, a
néző azonban kinek módja volt mind-két
felfogásban látni a darabot. - óhatatlanul
hasonlítgat.

Különbség például, hogy lvan Antonov
Budapesten és Miskolcon más-más
generációhoz tartozik. Miskolcon a sze-
rencsétlen, túlságosan szőrös zakót vá-
sárolt nyelvész Kulcsár Imre alakításában
nem fiatal lázadó, mint a Tháliában
Végvári Tamás megformálásában volt,
hanem ötven felé ballagó, sok-sok
kudarcon átment sikertelen ember. S ez
új jelentőséget ad mindennek. Hiszen a
kudarcok végül is megedzhették volna, az
életkor némi bölcsességgel, no meg némi
konformista hajlammal járhat-ott volna.
Nem így ez az lvan Antonov! S ettől az
egész előadás el-tolódik kissé: nem
annyira egy új nemzedék konfliktusa lesz
a begyöpösödött, bürokrata
államszerkezet idős és néha fiatalabb
csinovnyikjaival, hanem értelmesek és

ostobák, tisztességesek és gazemberei:
harca egy szőrös velúrzakó ürügyén.
Antonov barátainak a Tháliában többé-
ketvésbé még megoldatlan helyzete is más
fényben tűnik elő Miskolcon. Hiszen egy
ilyen élhetetlen, jóformán nyugdíjas
korára is lehetetlenül bal-kezes embert
elárulni, cserbenhagyni egyáltalán nem
olyan melodramatikus árulás, mint
amilyennek S. Tóth József és Mécs
Károly pálfordulása tűnt. Csiszér András
és M. Szilágyi Lajos egy-szerűen csak a
szürke, megalkuvásokkal teljes életet
választják a biztos öngyilkossággal
szemben. Nem akarnak kamikázék lenni,
s olyan kitűnően körül-érvelik
önmagukat, hogy észre sem veszik,
milyen alávalóak.

Jelentős azonosság, hogy Miskolcon is
elfogadták Sztratiev halk szerzői javas-
latát: az összes tisztviselőt ugyanaz a
színész játssza. Míg a Tháliában Gál-


