
ződnek a fáklyafények és a csillagok.
Olyan az egész, mintha egy filmforgatás
részesei lennénk, ahol azonban csak örö-
kös nagytotálakat látunk, premier planokat
sohasem. Ennek oka elsődlegesen a
távolság. A tó túlsó partján ülő nézők csak
távolról láthatják a szigeten, a fák között
játszó színészeket, akiknek a hang-ját
hangszóró közvetíti. És ez a technikai
nehézség már le is rontotta azt a hatást,
amelyet a látvány esetleg elért. A néző-
téren felállított hangszórók ugyanis ter-
mészetellenesen felnagyítják nemcsak a
bakikat, hanem a kardok, váll-lapok
csörgését is - élvezhetetlenné téve ezzel az
előadást. Nem az a baj tehát, hogy Iglódi
színháza látványszínház, hanem hogy ez a
látványosság ezúttal öncélú, üres, formális,
és a darab ellen fordul. „Sziporkázó
görögtűz" -- így jellemzi Lupus mester
egyik tanítványának versét. Sziporkázó
görögtűz a Gyulai Várszínház előadása is,
amelyben elvész a költő fanyar iróniája.

\ színészek is áldozatai a rendezői
koncepciónak : a második részben csak
jönnek, mennek, vonulnak, kiabálnak.
Szerepformálásra csak néhánynak jut
lehetőség. Mindenekelőtt a Lupust játszó
Oze Lajosnak, aki akkor a legjobb, amikor
az iróniát játékosan vegyíti a
bölcsességgel. Az első rész játék-
intenzitása és színészi hőfoka elsődlegesen
az ő alakításának köszönhető. A második
részben már neki sincs sok lehetősége,
csak a zárókép groteszk fintorával hozza
vissza a lupusi magatartás lényegét: a
világok pusztulása közepette egy lánnyal
bemászik a sírkamrába. E lány, Sabina II.,
Igó Éva, aki kis szerepében is figyelemre
méltó; fegyelmezettségével pedig szinte
kirí a második rész kusza kavalkádjából.
Elődje, Sabina I., a házsártos szerető
Szerencsi Éva, aki a kelleténél többet
hisztizik és kevesebbet játszik. Megpróbált
még eleget tenni feladatának Bősze
György, Tyll Attila, Újréti László, Katona
János, Lang Györgyi, Kránitz Lajos. Nem
rajtuk múlott, hogy ez nem sikerült.

Jékely Zoltán: Oroszlánok Aquincumban (Gyulai
Várszínház)

Zeneszerző: Orbán György. Díszlet: Makai
Péter. Jelmez: Schäffer Judit. Rendező: lglódi
István.

Szereplők: Őze Lajos, Szerencsi Éva, Igó
Éva, Kristóf Tibor, Katona János, Lang
Györgyi, Pelsőczy László, Hodu József,
Nagyidai István, Kránitz Lajos, Újréti Lász-
ló, Bősze György, Rupnik Károly, Lukács
József, Tyll Attila.

A rabszolgák karatéznek

Corneille Cinnája Pécsett

Lehet ma Corneille- t játszani?! - kérdez-
te hüledező csodálkozással egy író bará-
tom, aki a drámairodalomnak is jó isme-
rője, művelője, meghallván, hogy a Pécsi
Nyári Színház előadásában megnéztem a
Cinnát. A kérdés akkor kicsit meg-lepett,
mert addig nem gondoltam arra, hogy
ilyen utilitarista szempontok szerint is
mérnünk kell a színházi bemutatókat. S
ahogy a kérdés azóta is motoszkál ben-
nem, egyre hangosabban, kénytelen va-
gyok igazat adni a kérdésben rejlő állí-
tásnak, s valami ilyesmit válaszolni: le-
het, de nem érdemes.

Corneille harmincnégy éves korában,
négy esztendővel a Cid mindent elsöprő
sikere, s ugyanakkor a „Cid csatája", te-
hát irodalmi és politikai meghurcoltatása
(Richelieu bíboros, a titkos dilettáns
áskálódásai) után írta a Cinnát Abban az
évben még egy latin tárgyú tragédiát al-
kotott, a Horace-t, melyet stílszerűen, má-
ra olvashatatlanul, fordított le Zechenter
Antal A Horatziusok és Curiatziusok címen
Pozsonyban.

Corneille szemlátomást megrettenve a
Cid körüli vihartól, annak barokkos
mérhetetlenségét építészeti szabályok kö-
zé szorítva próbált a klasszikusok forma-
keretei között tragédiát írni. Megszokott
eszközeiről persze ezúttal sem mondha-
tott le, s ezért ez a darabja is olyan, ami-
lyennek Szerb Antal festette le annak
idején, nem kevés malíciával, a grand si-
écle tragédiairodalmát: „történik vala-mi
(a színfalak mögött), ezáltal egy új
tragikus helyzet következik be, és a sze-
replők elmondják egymásnak vagy confi-
dentjuknak, személytelen bizalmasuknak,
vagy esetleg monológ alakjában önma-
guknak, hogy mennyire harcol bennük
kötelesség és szenvedély. . . I lorace ter-
mészetesnek találja, hogy a haza érdeké-
ben megölje sógorát, de nővére azonnal
fölajánlja, hogy a vívók közé rohan, öljék
inkább őt meg. A nép tiltakozik, hogy a
rokon testvérpárok megvívjanak
egymással, de a Horace-ok és Curiace-ok
ragaszkodnak ahhoz, hogy megöljék egy-
mást, bármily fájdalmas is ez régi kedves
ismerősök között."

A francia dráma - talán azért is, mert

nem kocsmaudvarokon hanem királyi
labdatermekben született - ebben a nagy
tizenhatodik században végig mérték-
tartóan előkelő maradt. A sokszor konok
és vad - dé sosem fertelmes - szenve-
délyek rabjai egy-egy közjegyzőné jól-
neveltségével várják ki ellenlábasuk ha-
sonlóan szenvedéllyel teli, de kimért szó-
noklatát, hogy utána tételesen ízekre
szedjék azt, hasonló jólneveltséggel,
Egyet azonban mindenképp e tragédiák.
javára írhatunk : konfliktusuk mindig em-
beri.

Rátérve végül is a föntebb kifejtett, el-
lentmondásosnak tetsző tételre, miszerint
a Cinnát játszani lehet, de nem érdemes,
először arra válaszolnék, miért lehet?
Nemes Nagy Agnes nagyszerű fordítása
mentes minden fölösleges archaizálástól,
pátosztól. A. szenvedő hősök tirádáit nem
hétköznapi, de mai. nyelvünk-re fordítja,
már evvel emberközelbe hozva a
szájukban emberi szöveggel küszködő
szereplőket. Czímer József dramaturgi
munkája hasonlóan nagyszerű volt: a
terjengős, bonyolult és helyenként
áttekinthetetlenül hosszú tragédiát úgy
rövidítette másfél órás, szünet nélkül
eljátszható előadássá, hogy az eredeti
szöveg ismerői sem mindig vették észre a
hiányokat. Minden lényeges megmaradt,
minden kevéssé lényeges kiesett, s evvel
közelebb kerülhetett hozzánk, maibb lett
a tragédia alapkonfliktusa.

Ennek aktualizálását célozták a ren-
dezők is. (Rendezők, mert az előadást
ketten, Nógrádi Róbert és Szegvári
Menyhért állították színpadra.) Szegvári
így nyilatkozott erről: „erőteljes törté-
nelmi analógiákat érzünk ebben a darab-
ban, ez ragadott meg elsődlegesen. A
több évszázada leírt gondolatoknak van
politikai aktualitásuk a magyar történe-.

lem közeli múltját és jelenét illetően, anél-
kül, hogy ezt »direktben« különösebben
érzékeltetni kellene."

Mármost szerencsére az előadásban
nem derült ki semmiféle analógia, amely
erős gyanúm szerint nincs is, minden-
esetre eredendően öröm az, hogy a ren-
dezők megpróbálták mainak érezni, látni
a Cinnát.

Sajnos azonban a tétel másik fele is
benne van az elsoroltakban. Ha a játsz-
hatóság kedvéért a fordításnak. el kell
vennie Corneille sodró és patetikus reto-
rikáját, ha a dramaturgnak a zsabós, csip
kegalléros barokk díszruhából kétsor-
gombos öltönyt kell szabnia, ha a rende-
zők nek „aktualitásokat" kell keresniük,
lehet játszani a Cinnát, de miért nem pró-
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bálkoznak inkább egy olyan darabbal,
amely kevesebb előzetes munkával és a
maga teljességében alkalmas a ma szín-
padára?

Akad persze egy másik lehetőség is,
amely halomra dönt minden lerombolha-
tatlannak látszó dogmát és előítéletet a
Grand Siécle-lel kapcsolatban. A szófiai
színházi fesztiválon a francia Salamander
Théátre Britannicus-előadása bizonyította
ezt. Igaz, nem Corneille-t, hanem Racine-t,
nem annyira retorikus, hanem sodróbb
lendületű darabot választottak, de mégis
mai előadást produkáltak. Ehhez azonban
nem analógiákat kellett keresniök, hanem
már-már a naturalizmus-hoz közeledő
realizmussal „ki kellett találniuk" a
szereplők életét. Hiszen Corneille, Racine
figurái leginkább egy-egy érzelem és egy-
egy kötelesség - végső soron az honneur -
hordozói; életükről, kis rögeszméikről, a
konfliktus szem-pontjából lényegtelen
szenvedélyeikről semmit sem tudunk. Még
mindig Szerb Antal véleményénél
maradva: számára az volt a megdöbbentő,
hogy míg mi a klasszikus tragédiákban
mindig XIV. Lajos rizsporos parókájú
világát fedezzük föl, a franciák számára ez
a világ végtelenül „klasszikus",
hihetetlenül realista, úgyszólván ókori. A
szófiai Britannicuselőadás - noha
határozottan a Napkirály udvarába
helyezte a cselekményt - éppen azzal tűnt
ki, hogy lélektani mikro-munkával
realistává tudta tenni a tirádákat.

Pécsett rögtön az elején baj volt evvel.
A Barbakán - egykor olasz minta alapján
épült középkori körbástya - körül, a
kockakövekre fektetett birkózószőnye-
geken „korabeli" ruhákba öltöztetett
amatőrök püfölték egymást, miközben a
tábortűz rőzséje pattogott. Nem az volt a
baj, hogy a judo és a karate már akkoriban
is virágzó sportművészete sok ezer
kilométerrel odébb virágzott, Japánban,
hanem hogy ezek a jó szándékú verekedős
gyerekek végtelen megilletődöttséggel,
túlzott igyekezetükben néha valóban
egészen durván csapkodták egymást a
földhöz, miközben félhangosan azért szót
váltottak, megbeszélvén, hogy ki
következik ütésre, ki esésre.

Egyszóval az egész jelenet esetleges és
amatőr volt. Bárhol, bármikor előadható,
de ugyanígy helyettesíthető is. Egy nyári
színházi előadást megelőzhet karate,
ökörsütés, doromb- és citerazenekar, de
minek, ha nem segít ráhangolódni az elő-
adásra ?

Majd bevonultunk a brokátfüggönyön

át a körbástya gyomrába, s noha ismét
csak más korból való, de a maga vaskos
kőtömegével mégis realista Barbakánban
megkezdődött az előadás. Ideges, mo-
dernkedő szintetizátorzenével, Huros
Annamária dicsérhetetlenül stílszerűtlen
jelmezeiben. A ruhák afféle rossz pilla-
natban született költemények voltak, itt
korhűek, amott kortalanok, ha néha szí-
nükben, anyagukban, megformázásukban
rómaiak, csak azért, hogy rájuk kerüljön
valami egészen máshonnan való.

Magyarországi bemutató lévén tán nem
árt néhány szóban ismertetni a darab
történetét: Augustus császár hosszú évek
óta uralkodik, vágyódik a megbékélésre.
Nevelt lányának, Emiliának apját annak
idején megölette, Emiliát viszont
bűntudatból és igaz szeretetből vegyest,
sajátjaként neveli. A lány azonban
titokban bosszút forral, s ennek eszközé-ül
a császár kegyeltjét, Cinnát szemeli ki,
akivel szeretik egymást. Cinna el is tervezi
a merényletet, előző este azonban
Augustus magához hívatja őt és másik
kegyeltjét, Maximust - az összeesküvés
titkos vezéreit. A császár kérdése: mond-
jon-e le? Maximus, aki azt hiszi, a me-
rényletet csupán a császárság ellen ter-
vezik, lemondásra biztatja. Cinna azonban
mézes szavakkal maradásra beszéli rá.
Utóbb derül ki, Cinna úgy érzi, a csá-
szárságot nem lehet kés nélkül elpusztí-
tani, véres példát kell statuálni - no meg
Emilia ígérgetett szerelmét is el akarja
nyerni, s ehhez vérbosszú kell. Maximus
rádöbben, hogy barátjának nem csak
„közösségi céljai" vannak a gyilkossággal,
tépelődni kezd, annál inkább, mert
titokban ő is szereti Emiliát. Közben
szabadosa, Euphorbos beárulja a császár-
nak az egész tervet, hogy gazdáját ment-
se. Maximus arra biztatja Emiliát, szök-
jenek együtt, a lány azonban föladja ma-
gát a császárnak. Végül Maximus ugyan-
ezt teszi. Augustus véres bosszút tervez,
mint eddig mindig, azonban felesége,
Livia, s a maga jobb lelke szavára megbo-
csát, sőt, megjutalmazza árulóit, akik
porrá zúzva távoznak.

Mint látható, konfliktus van bőven, s
rengeteg alkalom ügyes szónoklatokra,
hisz a szereplők negyedóránként válta-nak
véleményt, világnézetet, pártot, hogy
meggyőzően cáfolják meg azt, amit az
imént mondtak, s amit most ellenfelük
hangoztat. Ezt a végső soron nagyon em-
beri magatartást igazi drámává is lehetett
volna fejleszteni - némi lélektani megfeje-
léssel, bár aligha hűen az eredeti darab
korszelleméhez. A rendezés azonban in

kább a mozgások koreografálásával fog-
lalkozott; a játszók kétségkívül jól be-
mozogták a csöppnyi bástya belsejét. Az
volt az érzésem tehát, az a színész volt jó,
aki kitalálta magának az alakot.

Elsőként mindjárt a nagyszerű Győry
Emil. Talán nem véletlen, hogy a tragédia
első magyar fordítása a Cinna, avagy
Augustus kegyelme címet viselte: a játék
hőse voltaképp az önmagát legyőző Au-
gustus. Győry Emil higgadt, nyugodt,
kicsit már fáradt zsarnokként indít. Moz-
dulataiban, tekintetében láthatóak a le-
gyilkolt, proskribált ezrek, az átlépett,
véres holttestek, sehol sincs azonban már a
karrierjéért mindenre elszánt ifjú, aki saját
mentorát - Emilia apját - is meg-ölette a
hatalomért. Győry tétova macskaléptekkel
rója a színpadot, halkan, visszafogottan
beszél, tudatosan egy olyan alig középkorú
férfit alakít, aki szeretné eljátszani a
jóságos télapót. Amint valaki belép,
szemmel láthatóan meg-ereszkedik,
hangjába valami jóságos remegést visz,
keze tétován mozdul, mintha simogatni
akarna - minden igyekezetével azt célozza,
feledjük el, söpörjük a szőnyeg alá a
múltat.

Amikor azonban magára marad, meg-
változik. Szemében őrült tűz ég, démo-
naival viaskodik, hangja erős - Győry érett
színészi kultúráját bizonyítja, hogy olyan
eszközöket is hitelesen illeszt szerepébe,
mint a tóga mellen való szétrántása,
„megtépése". Legnagyobb jelenete,
amikor mintha mérgek tucatjait kéne
meginnia, tökéletes. Megtudja az össze-
esküvést: döbbent. Villámsújtottan áll, a
várfalnak támaszkodik, tétován lépni kezd.
Majd elgyöngül, le kell ülnie: azon
tépelődik, ezrek gyilkosa érdemel-e mást,
mint árulást? Még egyetlen szereplő sem
vádolta olyan ádáz dühvel, mint ahogy
most önmaga teszi. Azután kezével meg-
érzi a trón kárpitját, hirtelen kiegyenese-
dik. Elvégre ő a császár. Dönt a bosszúról.
S végül a kegyelem is bosszú, mert olyan
tekintettel, gesztussal adja, mintha pofont
osztana. Jóságért cserébe elárulták,
büntetésből jósággal fizet. De ez egy-ben
saját megváltása is.

Safranek Károly, bár színészi tálentuma
érezhető, nem tudott igazán partnere lenni
Győrynek. Túlontúl jellegtelen volt,
visszafogott, halk. Nem mert szabad utat
engedni a széles, nagy gesz-tusoknak,
amelyeket Augustus alakítója befogott a
korszerű színészet hámjába. Safranek
bátortalanul játszott, a lelkitusát is csak
néhány középerős gesztussal



merte jelezni, s erősen úgy éreztem, küzd a
szöveggel.

Andresz Katalin volt Győry Emil mel-
lett a másik, aki sikerrel vette a verslábak
akadályversenyét. Kettejüknél nem ve-
hette észre a néző, hogy kötött formájú a
szöveg. A színésznő Emiliájáról más
dicséretes is elmondható: modern, mai
volt, emberi léptékű, elfogadható, Erő-
szakoltság nélkül hozott színpadra egy
olyan mai lányt, aki szerelméért nem csak
szerelmet, de valamiféle önfeláldozást is
kér. De éppen ez volt, amitől mégsem
volt igazán átütő erejű az alakítás: di-
vergált a klasszikus szöveg és a mai lány.

Emilia pontosan ugyanaz a hisztérikus,
végletesen kegyetlen, „el vszerű" némber,
mint a két francia tragédiaíró számtalan
más nőalakja. Andresz Katalin emberi,
mai, hétköznapi léptékű Emiliájánál egy
pont után érthetetlenné vált a görcsös,
mindent föláldozó bosszúvágy.

Valami hasonló mondható cl Sipos
László Euphorbosáról is. A színész érde-
kes, ideges jelenséggé formálta Maximus
szabadosát, akinek azonban confidantként
mindössze annyi a szerepe, mint a Midász
király borbélya által földbe vájt
gödörnek: hogy részvét teljesen meghall-
gassa gazdája suttogását. S amikor a
többi confidant és epizodista pontosan
ennyit hozott, jó, de az előadás szerkeze-
téből szervetlenül kilógó lett Euphorbos.

Vajek Róbert Maximusa kissé túl lágy.
Tán nem kritikusi túlzás azt állítani: úgy
éreztem, a Chicago szomorú, megcsalt
férje sétált át tornacipőjét levetve Augus-
tus palotájába. Maximusban gonosz ele-
mek is vannak, hisz félig-meddig tudato-
san segít elárulni az összeesküvést, utána
pedig barátja háta mögött megszöktetné
annak szerelmét. Tehetségesként, ilyen
fiatalon erősebben kellene küzdeni a
modorosság ellen.

Ami végső tapasztalat lehet a pécsiek
nem sikertelen, de még éretlen és kevéssé
átgondolt előadásából: ha már Corneille-t
játszanak, jobb nem gombhoz keresni a
kabátot, „koncepciót" húzva a már eleve
koncepciókon alapuló tragédiára, hanem
kibontani annak emberi, realista hátterét,
evvel tenni maivá ahogy például Gvőry
Emil tette.

Corneille: Cinna (Barbakán bástya)
Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene:

Kircsi László. Dramaturg: Czímer József.
Díszlet-jelmez: Huros Annamária. Rendező:
Nógrádi Róbert és Szegvári Menyhért.

Szereplők: Győry Emil, Vári Eva, Saf-
ranek Károly, Vajek Róbert, Andresz Ka-
talin, Katona Ágnes, Melis Gábor, Kovács
Dénes, Sipos László,

BUDAI KATALIN

Vissza a színdarabhoz

G. B. Shaw: Vissza Matuzsálemhez
című játéka a Körszínházban

A Körszínház programját mindig vá-
rakozás előzi meg. Kazimir Károly hu-
szonnegyedik éve szerez meglepetést a
nyári nézőseregnek. Egyedi bemutatók,
fáradságos kutatómunka, különleges ér-
tékek új fénybe állítása fűződik a nevé-
hez. I la az adaptálásnak a világirodalom
néhány nagy, de nem színpadra termett
műve ellen is állt, az érdeklődés felkelté-
se soha nem maradt el. A valódi
színművek azonban régóta hiányoznak a
nagy kultúrkörök, vándormítoszok
reprezentatív bemutatásának színpadi
alkalmai közül. Tavaly megtörni látszott
a jég: a Lope de Vega-dráma már egy új
korszak heroldjának tűnt. Most pedig,
folytatás-ként, Shaw. Igaz, a régi
szándék, a különleges, kevéssé ismert
művek felfedezésének szándéka vezette el
Kazimirt Shaw-hoz is. Vissza
Matuzsálemhez című, viszonylag kései
drámatrilógiáját, helye-sebben Mózes öt
könyvének alapján pentatcuchját ugyanis
eddig alig állították a világ színpadjaira.
A körülötte lévő csöndnek - egy olyan
népszerű író eseté-ben, mint Shaw
nyilvánvalóan nem a rosszindulatú
feledékenység, hanem valami egyéb lehet
az oka. I la belegondolunk, hogy az egész
szöveget csak több estén keresztül
lehetne előadni, ha elolvassuk az előszót,
ha a gondolati ötlet kifejtésének
eseménytelenségét nézzük: megleljük az
okokat. Itt bekövetkezik az, amire már
1909-ben figyelmeztetett Lukács György:
Shaw-nál egyszer majd a dráma
megszünteti önmagát. „Eleinte a dráma
pusztul ki ebből a drámából, az-tán
lassan kipusztulnak az emberek is. Mert a
dráma perspektívájában nézetek és
intellektus nem adnak életet senki-nek."
Az akaratdialektikából nézetdia-lektika
lesz, a forma plátói dialógussá szűkül.
Shaw-nak mindig szócső volt a színpad,
az eszmék nem az emberek közti tettek
hálójában akadtak fenn, hanem már
előzetesen készen álltak, hosszú mo-
nológokba bújtatva hangzottak cl, később
pedig már a darabhoz fűzött terjedelmes
elő- és utószavakban fejtegette őket a
csavaros eszű mester. A Vissza
Matuzsálemhezben elszabadul a gondol-
kodó: tételeket állít fel, s szeszélyesen

írja eléjük a játszó személyek nevét. Ha
az előadhatatlanságra ez a magyarázat
még mindig nem lenne elegendő,
elmondhatjuk a legkínosabb érvet is: ma-
ga az alapgondolat is törékeny szellemi
építmény. hogy a világ baja az lenne
csupán, hogy az emberek túl rövid éle-
tűek: nehezen hihető.

Shaw úgy vélte, hogy az emberi élet-
kornak kitolhatók a határai, s titkon talán
önmagát is beleszámította a több száz évig
élők csapatába, nem is teljesen indo-
kolatlanul. Ha tovább élünk, van mit
őrizni, van mit félteni, érdemes a dolgo-
kat szépen, jól elvégezni. Ez lenne tehát a
shaw-i recept a boldogságra, békére. Hite
a „teremtő evolúcióban" bizony naiv. S
bár tudósok úgy ítélik, hogy a sejtek
elöregedését voltaképp semmi sem
indokolja, a folyamat feltartható, az em-
beriség egyelőre még nem Matuzsálem
példájához fog visszanyúlni bajainak or-
voslására. Kifejtetlen marad továbbá, va-
jon kik rendelkezhetnek majd a tovább-
élés eme csodálatos képességével; s mi-
kor rezervátumba kerülnek (ami inkább a
falanszterra, semmint jóravaló matu-
zsálemek boldog gyülekezetére emlékez-
tet), nem tudjuk meg, mi az a speciális
többlet, amelyet a hosszú élet nyújthat,
mitől magasabb rendű az ő létezésmód-
juk.

Kazimir egy interjúban a művet „vi-
lágcsodának" nevezte. Csavarjuk le kissé
e lelkesültség lángját, s mondjuk azt: ez
egy szép nagy fikció, amit a ráérős mes-
ter hosszasan cirkalmazgatott.

Kazimirt már elismerés illeti azért,
hogy mint átdolgozó három órára kur-
tította a körülbelül kilencet, s hogy mint
rendező, be is érte ennyi játékidővel.
Minden okunk megvan azt feltételezni,
hogy a legjobb, legnemesebb, leg-
aktuálisabb részleteket vette ki a dráma-
folyamból, hivatott irodalmi segítőtársa,
Elbert Zsuzsa közreműködésével. Bizo-
nyos az is, hogy a mostani színpadravi-
vők szeme előtt jó cél, a békevágy és a
bizakodó jövő megfogalmazása lebegett,
ezt a végkicsengést szánta voltaképp
Shaw is darabjának, „élj sokáig derűben s
ne háborúzz butaságokért" címkével.
Ámde a kényszerű kihagyások az amúgy
is spekulatív-sejtelmes sci-fi jellegű el-
meépítményt még inkább összekuszálták:
ezt akkor is el kell ismernünk, ha testi és
lelki kényelmünk védelmében történtek e
kurtítások.

A látottakat összefoglalni rendkívül
nehéz feladat: némi körszínházi előtré-
ning amúgy sem árt a képeskönyv lapjai-


