
annál, hogy rászoruljon a kritika korábbi
érdemeket elősoroló mentségére. Ezek az
érdemek fokozott igényességet követelnek
meg minden új munkájával szemben.
Ruszt azonban újabban gyakran választja a
könnyebb, probléma-mentesebb utakat.
Ezek az előadások is jó színvonalú, profi
munkák - ez a fajta színházipar azonban
nem azonos azzal a katartikus,
„megszentelt" szín-házzal, melyben -
korábbi rendezései alapján - Ruszt is hinni
látszik. Pedig - a papírforma alapján - ő
igazán alkalmas lenne arra, hogy O'Neill
drámájából erőteljes, aktuális színházi
produkciót hozzon létre. Olyat legalább,
amilyen a szolnoki csapatnak a gyöngébb
darabválasztás hendikepjével is sikerült.*

* Vagy még inkább olyat, amilyet eddigi
pályán már nem egyet rendezett, hogy más-
ra ne utaljunk, a tíz évvel ezelőtti debreceni
Hosszú út az éjszakába címűre. (Szerk. megj.)

O'Neill: Amerikai Elektra (szolnoki Szigligeti
Színház)

Fordította: Ottlik Géza. Rendező: Szurdi
Miklós. Jelmez: Szakács Györgyi. Díszlet:
Szlávik István. Kísérőzene: Döme Zsolt.

Szereplők: Pákozdy János, Margittay Ági,
Udvaros Dorottya, Nagy Zoltán, Ivánka
Csaba, Szoboszlai É va , Jakab Csaba, Len-
gyel István.

O'Neill: Hosszú út az éjszakába (szegedi
Nemzeti Színház)

Fordította: Vas István. Rendezte: Ruszt
József. Dramaturg: Böhm György. Díszlet:
Csikós Attila m. v. Jelmez: Scháffer Judit
m. v. A rendező munkatársa: Kovács József.

Szereplők: Kovács János, Barta Mária,
Balázsovits Lajos m. v., Safranek Károly,
Bor Adrienne.

A következő számaink tartalmából:

Földes Anna:

Sorsválasztók
Vinkó József:
Balekok és lázadók

(Mai magyar drámák bemutatóiról)
Szántó Judit:

Melegház, langyosan
Mihályi Gábor:
Szolnoki színházi levél
Nánay István:
Komédiások a Játékszínben
Pályi András: Pogány-
Koltai Színház
Tatár Eszter:

Színházi esték Dániában
Bőgel József:

Belgiumi színházi élet

BALOGH TIBOR

Radicskov
Repülési kísérlete

Humor, irónia, líraiság, paródia, groteszk,
szatíra, abszurd, népi mitológia, népmese,
allegória, anekdota: e tíz mű-faj- és
hangnemjelölő fogalom egy bolgár
színikritikus egyetlen gépelt oldalnyi
terjedelmű elemzésében fordul elő. A
bírálat Jordan Radicskov hamar Európa-
szerte ismertté vált Repülési kísérleté-nek
ősbemutatójáról íródott, s - a terminus
technicusok sokaságából is sejthetően -
nem tudott közel férkőzni a darab
esztétikai lényegéhez. A műfaji
konvenciókat áthágó Radicskov-dráma
csakugyan nehezen kényszeríthető bele
osztályozó mániájú elmék merev kate-
góriáiba, de arról sincs szó, hogy meg-
határozhatatlan volna. A szófiai, a várnai,
a pozsonyi előadások és a Debrecenben
tartott magyarországi bemutató sikere
azonban inkább arról győz meg, hogy a
frappáns definíciók kutatásánál. fontosabb
az összetett művészi lényeg maradéktalan,
pontos színpadi megérzékítése.

„ A z ember nem őszi levél, hogy röpköd-
jön." Ekképpen vélekedik a jellegzetesen
balkáni horizontú és jellegzetesen a szak-
májához mért intellektusú csendőr törzs-
őrmester, amidőn különítményével foglyul
ejt tucatnyi, egy katonai záróléggömb
kötelékeibe kapaszkodva levegőbe
emelkedett bolgár Ikároszt, Avramovó
falu és a környező hegyek lakóit, vala-
mikor a II. világháború éveiben. Egy-
szerű, lineáris szerkezetű történetet mond
el Radicskov a látomásokból és vágyké-
pekből ötvöződő álmok egeibe hatoló,
majd a földi valóságba visszazuhanó szilaj
hegyi pásztorokról s a Balkán hegység
egyik völgyében meghúzódó apró község
különc lakóiról.

A legszokványosabb hétköznapok
egyikén, a délidőben való heverészés
közepett Senki Matej fülében megmozdul
a már réges-rég ott lakozó bolha. Hárítani
igyekezvén a kínzó csiklandást, Senki
Matej kissé oldalra fordítja fejét, s ebben a
minutumban pillantja meg a titokzatos
objektumot, amely méltósággal ereszkedik
alá a hegygerinc felől. Társai - a
varjúszelídítő Hadzsi Avram
(foglalkozására nézve egyházfi), Kiska

kas kovácsmester (akinek már az apja is
híres holdkóros volt), Ilijkó (az álmodozó
tekintetű ifjú férj) és Kiró tanító (úgymint
népművelő és hazafi) - elhatározzák,
hogy foglyul ejtik a léggömböt. Kezdetét
veszi az üldözés. Ám ekkor újabb csapat
is színre lép, amelynek élén Igó halad, a
hatalmas erejű kecske-pásztor. Mögötte
Vetélő Avram, a hegyi nép írnoka (egy
elemit végzett két év alatt), meg Péter és
Pál (az apostolok) fejődézsával. Mindkét
csoport a saját tulajdonának tekinti az égi
szerkezetet, s a maga szolgálatába
szeretné állítani. A völgy mélyén
megbúvó Avramovó különc lakói repülni
vágynak, míg a magas fennsíkok
pásztorainak célja praktikusabb: ha a
hatalmukba keríthetnék, felszabdalnák a
léggömböt, és selyméből ellátnák
gatyával a Balkánt. A lég-gömbüldözők
hadai már-már ölre mennek, amikor
megjelenik Nagyanyó Lel-kecskéje
(növénygyűjtő javasember), hogy Kis
Avram (a bolgár hadsereg
képviseletében) segítségével és hurrái
közepett népfrontba tömörítse az osz-
tozkodókat. Egyesült erővel elfogják a
ballont, s a levegőbe emelkednek. A
fellegek között hajózva elrepülnek Av-
ramovó falu, majd az egész Balkán fölött.
Lepillanthatnak a földön munkálkodó
szeretteikre, s az égbolt felső szféráihoz
közeledvén találkozhatnak eltávozott
elődeik lelkével. Repülésük kalandjának a
légvédelmi ütegek és a csendőrök vetnek
véget: lelövik a ballont, elfogják és
megbüntetik az égi utazókat.

Radicskov a Repülési kísérletben egy
alapmítosz újrafogalmazására vállalkozik.
A repülés az emberi nem ősi álma, de
olyan álom, amely régóta betelje-sült.
Éppen ezért a már megesett dolgok újként
való megélése groteszk szituációk
forrása. Az ebben rejlő lehetőségeket az
író maradéktalanul kiaknázza, s
lényegében a következetesen ér-
vényesített groteszk szemlélet teremti
meg a sokféle anyagból ötvözött dráma
stílusegységét. Az első rész olyan komiko
groteszk helyzetek láncolata, amelyek a z
emberi nem é s a balkáni hegylakó tudati
perspektívája közötti szintkülönbség
kontrasztjából erednek. A második rész
pedig a vidám alaphangú expozíció
ellenpontja: itt a történelmi valóság
avatkozik közbe, amely még azt a sze-
rény-kevés vágyat sem tűri meg, ami az
egyszerű avramovói paraszt fejében fo-
gant. A csendőrkapitány kihallgatási
jelenete során megmutatkozik: a gond-



viselő hatalom példás figyelemmel vi-
seltetik polgárai képzelete iránt. Kar-
bantartja a lelket, kordában az álmokat, s
nem enged kibúvót a földhöz láncoló
kötelességek teljesítése alól. A két, egy-
mással ellentétes hatású részt a groteszk
harmadik hangnemi változata fogja egy-
ségbe, a Urai-groteszk intonáció. Ennek
alapja az írói részvét, ez a szeretet és szá-
nalom, azonosulás és kívülállás elegyedé-
séből létrejövő összetett érzelem, amely-
lyel Radicskov a hőseit szemléli, s amelyet
egy költői aforizmában fogalmaz meg a
legplasztikusabban:

„Egy cigánynak volt néhány gyereke. Olyan
feketék voltak, mint az ördög. Egy-szer a rajkók
belerohantak a pocsolyába; fürödtek, játszottak
benne. És akkor még az ördögnél is
mocskosabbak és feketébbek lettek. Kijött az
öreg cigány a kunyhó elé. s látva a szurtos,
koszos gyerekeket a pocsolyában : örömében
felkiáltott : Én hattyúim !"

Kicsodák is voltaképpen Radicskov
részvétet parancsoló hősei? Szántó-vető,
pásztorkodó halandók, akik ugyan nem
érzik magukat a teremtés kiválasztott-
jainak, vannak azonban természetes em-
beri vágyaik. Ezek a vágyak messze el-
maradnak az európai, a közép-kelet-euró-
pai kultúrlény igényeitől, de hasonlatosak
az övéihez abban, hogy a megismerés
szabadsága iránti eredendő szükségletből
fakadnak. Ennek az ősi szabadságvágynak
költői kifejezése a Repülési kísérlet.

A Repülési kísérlet az antik mitológia és a
bolgár folklór közötti korreláció meg-
teremtésével egy időtlen érvényességű,
magasztos álmot egy mélységesen mély
tudati szintre adaptált, és ezáltal kijelölte
az egyetlen lehetségesnek tetsző
játékmódot: az elidegenítést a szituációk
megjelenítésében s az egyetemes lírai
részvétet az - abszolút vagy

relatív értelemben - nagy dolgokra törő
ember iránt.

Gali László, a debreceni előadás ren-
dezője mégis jelentékeny mértékben ma-
gyarította a darabot. A tetszetős idő-
szerűsítgetések helyett a gesztusok és a
szöveg honosítására fordította figyelmét,
annak érdekében, hogy a közönség ne
érezze magától idegennek a jellegzetesen
szlávos fordulatokat s a metakom-
munikációt. A színészek többsége a leg-
tisztább alföldi dialektusban beszél, a ter-
mészettel szoros közösségben élő magyar
paraszt nyelvén.

Az igazi rendezői feladat azonban nem a
dramaturgiai beavatkozás, hanem a játék
stílusának kidolgozása. E tekintet-ben a
debreceni Művelődési Központban a város
színjátszásának történeté-ben csodának
számító előadás zajlik: tizenkét főszereplő
tartózkodik szinte az első perctől az
utolsóig a színpadon, körülbelül azonos
terjedelmű a szerepük, s ebben az egyenlő
feltételeket biztosító kollektív játékban
teljes fegyelmezettséggel vesznek részt.
Mindegyikük szerepformálása
következetesen valósítja meg a
távolságtartás és az azonosulás, az
elidegenítés és a részvét egyidejű
kifejezését, és ezt a kettősséget a darab
melodrámával kísértő jeleneteiben is
megőrzik. Mintha egyszerre játszaná-nak
Brechtet és Tamási Aront minden
pillanatban, de közben arra is képesek,
hogy egyéni figurákat teremtsenek. A
színészi játékban ezért szerencsére nagyon
nehéz volna értéksorrendet fel-állítani.

Simor Ottó, Sárosdy Rezső, Oláh
György és Hegedűs Erzsébet az előadás
egy-egy szakaszában meghatározója a
játék ritmusának. Simor külön fel-adata,
hogy közvetítsen az egyetemes emberi
tudományosság és az avramovói

ak horizontja között. Oláh György a
léggömbüldözők népfrontjának megte-
remtésében gazdag humorral irányít, He-
gedűs Erzsébet az avramovói menyécskék
rituális lepedőfehérítő táncát dirigálja. (Ez
a jelenet a bemutató óta sokkal feszesebb,
lendületesebb lett.) Sárosdy Rezső a darab
utolsó harmadában a játékmester, s az övé
a legkényesebb feladat: a mind jobban
elkomoruló helyzetekben kell megőriznie
az előadás alaphangjának kettősségét.
Sárközy Zoltán monológja a Morváról, a
repülést felejtett varjúról hasonló okok
miatt nehéz feladat: itt kísértenek
leginkább a melodráma veszélyei.
(Emellett nagy meglepetés volt az
intellektuális alkatú Sárközyt alföldi
dialektust intonálva hallani. A premieren
ez az intonáció még némiképpen a
Horváth Sándoréra emlékeztetett, a
későbbi előadásokon azonban egyre
természetesebbé vált.) Csikos Sándornak
hasonlóképpen el kellett szakadnia
megszokott színpadi eszközeitől, és ezt
sikerrel valósította meg. Kóti Árpád,
Barbinek Péter és O. Szabó István az
egyéniségére szabott szerepet pontosan,
fegyelmezetten és gazdag improvizációs
készséggel alakította. A friss diplomás
színészek közül ezúttal Szatmáry György
kulturált játéka emelkedett ki. Sziki
Károly (Senki Matej) szerepformálásában
némiképpen zavaró volt, hogy a fülében
lakozó bolha csak akkor kezdte ingerelni,
ami-kor már dramaturgiailag
kulcsszerepet kapott, vagyis a jelenet
motivikusan elő-készítetlen maradt.

Varga Mátyás díszlete - követve az
előadás stílusát - mértéktartóan stilizált. A
háttér vetített, az előtér egy bal-káni
hegyhátat jelképez. A léggömb, amelyben
az írott dráma legstatikusabb hányada
játszódik, szellemes, variábilis kialakítású,
számtalan hely- és helyzet-változtatásra
nyújt lehetőséget. Greguss Ildikó jelmezei
a bolgár folklórhoz igazodnak, a
ruhafehérítő menyecskék pajzán
jelenetében azonban túlontúl diszkrétek.

Jordan Radicskov: Repülési kísérlet (debreceni
Csokonai Színház)

Fordította: Csikhelyi Lenke. Rendezte:
Gali László. Díszlettervező: Varga Mátyás.
Jelmeztervező: Greguss Ildikó. Zene: Kele-
men László. A rendező munkatársa: Pinczés
István.

Szereplők.: Simor Ottó, Szatmáry György,
Sárközy Zoltán, Kóti Árpád, Sziki Károly,
Sárosdy Rezső, Csikos Sándor, Barbinek
Péter, Oláh György, O. Szabó István,
Kovács Titusz, Kelemen Csaba, Hegedüs
Erzsébet,

Radicskov Repülési kísérlet című játéka Debrecenben (Kalmár István felv.)


