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adja meg az előadás alaphangját. Tyimofejev fel-
találó kikapós hitveseként Varga Zsuzsa rikító
ruhában, sárga svájcisapkával a fején maga a
megtestesült szocialista mozisztár; naiv és heb-
rencs, aki a lelke mélyén megmaradt lestrapált
moszkvai főbérlőnek. Jakin filmrendező polgár-
társ szerepében Znamenák István visszafogott
iróniával adja a kissé ütődött, hepciásan fontos-
kodó funkcit, Tóth Géza cári írnoka ritmusos
gimnasztikáival, Spak szomszéd (Lugosi György)
jól szabott stréberségével, Bodor Erzsébet
házmesternéja kofálkodó vehemenciájával kelt
figyelmet.

Khell Zsolt főként az emeletes bérkaszárnya
miliőjének megteremtésében, valamint a csattogó-
zakatoló időgép megkomponálásában remekelt:
nemcsak a színpadon füstöl és villog az ördögi
masina, hanem körbe a karzatokról az egész
színházteret bejátssza, villogó fényeffektusok,
szembe vágó vakító reflektorcsóvák (világítás:
Bányai Tamás) figyelmeztetnek bennünket, hogy
mi is „utazunk", előre s vissza az időben. A játék
végén kiszáll az NKVD (KGB?), és mindenkit
letartóztat, aki csak ott lézeng a Bannaja utca 10-
ben. A biztonság kedvéért néhányszor elforgatják
az ellenséges szerkezet karját, őrült száguldozás
kezdődik az időben, az ókori szfinxektől a Jurassic
park őslényeiig megjelennek és riogatnak az
egyes korok rekvizítumai, mígnem a végképp
elszédülő időutazók a zsöllyében helyet foglaló
közönséget kezdik vizsgálgatni a színpad
előteréből, Bunsa házmester pedig kinyögi: „Lehet,
hogy nem tudom, mi van, de valahol: vagyunk."

Mohácsi és csapata ezúttal is remekelt az
összjáték profi megszervezésével, a produkció
dinamizmusával, a színészi játék kidolgozott ala-
posságával. Csak az előadás arányai billentek
meg kissé ezúttal: a villogó-csattogó masinéria
újra meg újra gerjesztett működése néha már
magáról a játékról terelte el a figyelmet. Bár ezt
meg - a premier utáni második előadáson leg-
alábbis - rettentően élvezték a nézőtér nagy részét
megtöltő visongó iskolások. Így ők aztán biztosan
ott utaztak Tyimofejev mérnök időgépén.

Mihail Bulgakov. Rettegett Iván Vasziljevics (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
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JÁTÉK HÍJÁN A SZÍN
DEÁK FERENC: FOJTÁS

z „Éc, péc, kapuléc"- meg az „Antanté-
nusz"-féle kiszámolók nyelvi leleményes-
sége és humora pezsdítően hat a játék
izgalmára, a virtuóz viccesség azonban
le-hetetlenné teszi, hogy túlságosan

nekibőszüljön a fogó, a hunyó, a bújó vagy a
menekülő; ezek a kis prológusok úgy adják meg
a hangot, hogy egyből létrejön a beleélés meg a
distancia, a komolyság meg a humor
kettősségének izgalmas játékhangulata. A
gyerekjátékok többnyire nem válnak le- vagy
elszámolássá; a szerepek cserélődnek,
percenként kibuggyan a nevetés, a gyerek
mesterien keveri a képzelet- és a valóság-
szférákat, átjár (átszaladgál) egyikből a másikba,
és ha netán elbizonytalanodva igazi könnyekre
fakad, vagy valóban odavág, néhány pillanat
múlva visszatalál a megfelelő „ontikus szintre",
és a kényes epizód a játék sava-borsává válik -
mert máskülönben vége a játéknak.

Azért jutottak eszembe a kiszámolók, mert
Deák Ferenc történelmi színjátékában azt „szá-
molják ki" a szereplők, hogy ki a forradalmár, és
ki a spicli, ki az áldozat, és ki a gyilkos, ki a bűnös,
és ki a bűntelen, ki a megmentő, és ki az áruló.
Mindenkire sor kerül szinte minden szerepben. A
színjáték azonban, amely a műsorfüzet szerint
„történelmi groteszk" - felnőttjáték -, a színpadon
ízetlen elszámolássá és leszámolássá fajul.
Műveli ezt mindenki mindenkivel, akaratlanul és
szántszándékkal, teljesen humortalanul, legföl-
jebb cinikusan. A játék nemhogy kialszik - be
sem indul. Prológus helyett puskalövés adja meg
a startjelet, de a darab nehezen áll a lábára, s
később is nélkülözi a kellő ritmust, dinamikát.
Nyelve vagy üresen kong, vagy hanyagul trágár.
Összezavarodik benne, hogy ki a fogó, és ki a
hunyó, ki menekül, ki bújik, és ki üldöz; minden-
kire minden rosszat ráfognak, és rá is bizonyíta-
nak, mindent fölhánytorgatnak, mindenkit lelep-
leznek- de vicc nélkül. Végül rosszkedvű tanács-
talansággal ér véget a „cirkusz", „operett", „ka-
baré", ahogy a színmű, nagyvonalú közhelyekkel,
önmagát jellemzi. Világosan annyi derül ki, hogy
a közönség unja a leszámolós történelmi szem-
léletet, és unja az ilyen erkölcsi elszámolósdit.

Deák Ferenc (1938) sokoldalú újvidéki értel-
miségi-művész, „folyóiratok, lapok műszaki
szerkesztője, illusztrátora, újságíró, grafikus, ke-
ramikus, dramaturg és diplomata", aki, mint a

A
műsorfüzetben olvasható: „bár ír verset, elbe-
szélést és regényt - igazi műfajának a drámát és
a filmforgatókönyvet tekinti." Fojtás című szín-
műve 1996-ban második díjat nyert a kaposvári
Csiky Gergely Színház 1956-os drámapályáza-
tán. Mint Gerold László kritikája (SZÍNHÁZ,
1997.7.) hírül adta, 1995-ös keltezésű,
Határtalanul című drámája is történelmi témájú,
mégpedig a történelem friss hajtásával, a szerb
nacionalizmussal foglalkozik - azzal számol el
publicisztikus éllel.

A Fojtás 1956 őszén játszódik a Bácskában,
Bácsszőlős faluban. Az egész első felvonás, sőt
még a második első fele is azzal telik el, hogy az
író csikorgó dramaturgiai fortélyokkal összehozza
egy bácskai módosparaszti tisztaszobába a
magyarországi és jugoszláviai (magyar, szerb,
bunyevác) szereplőket, parasztot, katonát, tanárt,
hivatalnokot, tudóst, művészt, csendőrt-rendőrt,
menyecskét és kurvát... Ez a folyamat igen
hosszadalmas, kellemetlen, és sok valószerűtlen
magyarázkodással jár. Azon túl, hogy a nézőknek
el kell magyarázni a rokoni és baráti összekötő
szálakat, a helybéliek számára ráadásul olyan
információkat is be kell csempészni a
drámaszövegbe, amelyeket a vajdaságiak ma-
guktól is tudnának: hogy mi az a bunyevác (bács-
kai és vajdasági horvát), milyen volt a politikai
helyzet Jugoszláviában az ötvenes években
(antisztálinizmus, „emberarcú" szocializmus etc.),
mit jelent az, hogy udbás, kos-os (jugoszláv
állambiztonsági „munkatárs"), milyen volt a vidék
nemzetiségi összetétele, és hogyan alakultak a
nemzetiségi viszonyok, mi az, hogy „Goli otok"
(Titóék által sztálinisták és hithű kommunisták
„átnevelésére" kialakított büntetőtábor egy adriai
szigeten) stb. Az efféle tájékoztató jellegű és
dramaturgiai magyarázkodások, melyek nélkül a
szüzsé nem lenne érthető, végigvonulnak az
egész drámaszövegen. Mondani sem kell, hogy a
néző fejében, ha nagyon figyel, feléből-
harmadából összeáll talán a történet, e feuilleton-
silabizálás miatt azonban nem tud be-kapcsolódni
a voltaképpeni drámába, ha pedig a drámaiságra
összpontosít, akkor nem érti, hogy mi történik.

Dramaturgia és drámaiság üti egymást, ideo-
lógiai és pszichikai közlendők igyekeznek min-
denáron összekapaszkodni, a szegény színészek
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pedig ebben a „fojtásban" kísérelnek meg moco-
rogni. A rendező (Babarczy László) megpróbál
kompromisszumot kötni, megértetni is, átéletni
is, közölni is, láttatni is egy kicsit - menteni, ami
menthető. Igazi groteszk játékot ebből a szöveg-
ből, a szöveg adta játéktérben csinálni lehetetlen,
ahhoz mondvacsinált a történet, silány a humor,
gyöngék a dialógusok, erőtlenül realisztikus-
feuilletonisztikus a képi réteg, és erőltetett a
szimbolika.

Ráadásul a cselekménynek nincs játéklendü-
lete. Amikor ketten beszélgetnek, a többi színész
bénán ücsörögni vagy ácsorogni kényszerül. A
karakterek lélektanilag megoldatlanok. A rende-
ző itt-ott groteszk irányba tolná az előadást, a
színészeknek viszont nincs lehetőségük erre, köti
őket a reálisnak mutatkozni akaró családi és
történelmi-politikai színtér, a szociális-néprajzi
determináció meg a népiesen „baszottéletezős",
„apádvalagázós" (bácskai káromkodásvariációk)
nyelv. É. Kiss Piroska és Cselényi Nóra nép-rajzi
hitelességre és korhűségre törekvő díszletet,
jelmezeket készített. Meg kell adni, hogy a
színészek is mindent megtesznek azért, hogy
hiteles, hús-vér embereket hozzanak létre az
összetákolt alakokból.

Hunyadkürti György az elmagyarosodott bu-
nyevác házigazda szerepében a körülményekhez
alkalmazkodni (muszáj, amit muszáj) és az em-
bereken segíteni (szintén: muszáj, amit muszáj)
egyként igyekvő derék parasztgazdát formálja
meg, aki végül kis híján meghal (muszáj, amit
muszáj), de a hatóság „heccből"
életben hagyja. Nem „meg-ússza" a véres
játékot, hanem olyan, mint
némelyik bot: meg-hajlítani lehet,
de eltörni nem. Hunyadkürti a
legnagyobb ízléssel és pontos
mértéktudattal jeleníti meg ezt a
szikár paraszt-gazda-figurát, az
antihőst, a túl-élőt (muszáj, amit
muszáj). Nem ő a főszereplő, a
darab sajnos el-elejti ezt a szálat;
a színészi teljesítmény
mindenesetre kiváló.

A főszereplő Szarvas József, ő
játssza a magyarországi forra-
dalomból Bácskába menekült
dörzsölt férfit, akiről kiderül, hogy
'41-ben véres kezű csend-őr, a
Rákosi-érában piszkos föl-
jelentő, besúgó, a forradalom
alatt pedig ávós volt. Az első
felvonásban még nem tudni,
hogy az 56-os forradalomban
mely táborban harcolt. A múltja
fokozatosan göngyölődik fel, mint
valami „átvilágításon". Deák
Ferencet láthatólag az ,,átvi

lágítások" inspirálták, nagy hatást gyakorolva
történelemszemléletére és erkölcsi elképzelései-
re. Az utóbbiakról a darab nem árul el többet,
mint hogy többé-kevésbé mindenki romlott és
züllött. Szarvas József realista módon, erőtelje-
sen ábrázolja egy átlagférfi átlagon felül korrupt
figuráját; sikerül rokonszenvet ébresztenie maga
iránt, ami szerepformálási telitalálat. Igazán hite-
les módon mutatja meg az ilyen emberek idegei-
ben bujkáló és ki-kirobbanó erőszakos hajlandó-
ságot, a veszélyesen visszafogott gátlástalansá-
got. Sablonfigurából így mégiscsak eleven és
lélektanilag hitelesített férfialak jött létre a szín-
padon. E részleges hitelesség Szarvas
lélekjelen-létének, tehetségének és intenzív
munkájának köszönhető, de a szövegre, a
darabra nem sugározhatott ki. Szépen kifejezte a
színész a lelkiismeret meg a züllöttség benső
színjátékát is, amelyben az utóbbi tényező az
erősebb, és egy pillanat alatt kitekeri az előbbi
nyakát.

A második főszereplőnek, Csernák Árpádnak
koravén, megtört embert kellett volna eljátsza-
nia, ez azonban már fizikailag sem sikerülhetett.
Ráadásul a szerep igencsak erőszakoltan van
összefércelve: el kell hinnünk, hogy az alak fiatal
korában teológiát és bölcsészetet tanult
Strasbourg-ban, aztán gyakorló marxista-leni-
nista forradalmár lett, később iskolaigazgató
Szabadkán, majd „gyakorló fegyenc", aki meg-
járta Goli otokot, a hírhedt jugoszláv lágert, ahol
embertömegeket kínoztak halálra az ,.emberarcú
szocializmus" hőskorában, és követ törettek a

volt forradalmárokkal. A szerző világmegváltó
szándékú, hősies értelmiségit mutat be, aki az
„átnevelés" után inkább a tébolyt választotta,
semhogy beletörődjék ifjúkori eszméinek kudar-
cába, őrülete azonban nem akadályozta meg ab-
ban, hogy közben besúgóvá váljék. Csernák Ár-
pádnak koros, megviselt és elhülyült exforra-
dalmárt kellett volna eljátszania, egy szánalmas,
művelt őrültet, akinek közben van annyi esze,
hogy besúgóként összejátsszon a hatalommal
(vagy a hatalomnak van annyi esze, hogy beke-
rítse szegényt), egy perverz, nyomorult értelmi-
ségi figurát. Hogy valaki egyszerre legyen szeni-
lis és vad, primitív és okos, a legműveltebb és a
leghülyébb, a legszelídebb és a leggyilkosabb,
ezt Csernák Árpád nem tudta eljátszani, ha ugyan
lehet lélektani logikája az ilyen esetnek. A színész
pszichikus regresszió helyett totojázást, őrület
helyett bárgyúságot, majd primitív gyilkos indulat
helyett disznóvágást mutatott be. Az ő szerep-
formálása hajazott leginkább a groteszkre, ámde
igencsak erőtlenül. A színészi tehetetlenség
azonban elsősorban a szerepből következett. Az
író itt a történelmi kronológiából zanzásított egy
sorsot, életutat és jelzésszerű nyelvet mellékelve
hozzá.

Spindler Béla (Jusztin), Hunyadkürti György
(Tumbász) és Kocsis Pál (Vucsity)
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E szerepbe épült bele azaz ízléstelen és ostoba
jelenet is, mely úgy tönkretette a darabot, hogy a
csőd a nézőtéren is szinte tapintható volt.
Szimbolikus jelenetről lett volna szó, perverzió
formájában. A történelem perverzitása, amint
személyes perverzióban csúcsosodik ki - ilyes-mi
lehetett a szemléleti alapja annak az epizód-nak,
amelyben az említett figura fehér „Veronika-
kendővel" letakart arccal egy disznóölő fateknő-
ben fekszik, és azt követeli, hogy törmelékkövet
lapátoljanak rá. A szimbolikát csak az sejtheti, aki
tud a jugoszláviai kőtörőszigetről és annak kö-
rülményeiről, lélektanilag azonban a helyzet min-
denképp teljesen zavaros és hiteltelen. Ez a ma

zochista, perverz rítus ilyen formában, a család
és az összegyűltek előtt előadva drámailag ért-
hetetlen és ízléstelen, pszichológiailag pedig
humbug. A közönség számára kínos pillanatok
voltak ezek.

A lányok, asszonyok csak kiszolgáló szerepet
játszottak a darabban. Csonka Ibolya az említett
őrült feleségeként a jóravaló, sokat szenvedett,
egyszerű asszonyt játszotta. aki negyvenöt éve-
sen teherbe esik a lánya apósától. Amit tehetett,
következetesen, jól csinálta, humor nélkül, sót-
lanul, szerényen; többre nem volt lehetősége. De
nem is érdemes hosszan taglalni, hogy a szí-
nésznők, Lestyán Luca a magyarországi liba,

Horváth Zita a bácskai szépség, Szigethy Brigitta
az alkoholista prostituált szerepében hogyan
próbáltak életet lehelni a női mellékszerepekbe;
nem rajtuk múlott, hogy kiemelkedő női alakítás
ezúttal nem született, ámde az ő érdemük, hogy
volt némi élet és egy-egy színfolt a színpadon.

A fentebb említett jeleneten kívül a második
felvonásból még egy szimbólumnak kellett volna
kikerekednie. Bácsszőlősre, a bunyevác gazdá-
hoz szökött egy magyar biológus is, akit Spindler
Béla, a jó komikus játszott. A szemüveges, naiv
tudósa kaucsuktartalmú gumipitypanggal kísér-
letezett (mint a műsorfüzetből kiderül, ez is tör-
ténelmi tény; a történelem, a füzetben közölt
száraz adatok tanúsága szerint, groteszkebb,
minta színpadon e „történelmi groteszk"); Bács-
szőlősön aztán rászabadulnak a nyomozók, és
fontos akták helyett ezt a gazocskát találják a
bőröndjében. Ártatlansága azonban egyáltalán
nem szolgál mentségéül - ellenkezőleg. Még
rosszabbul jár, mintha igazi veszélyes ember lett
volna - őt is elviszik a gaz nyomozók. Ez a
metaforikus tartalmakat fölvillantó kis szál se-
hogy sem vált a dráma szerves részévé, úgy
foszlott szét, mint valami gyenge, kissé módosult
változatban (gyapot, narancs, strucc) már
sokszor hallott vicc.

A legnagyobb, jó méteres szimbólum a Kos-
suth-címer. A cselekmény szerint ezt egy egye-
temista srác (Tóth Géza) hozza át a hátán a
határon, mint Krisztus a keresztjét (pontosan így:
a két széttárt karjára kötözve). Hogy miért? Mert
ő festette, és nem volt szíve otthagyni, egysze-
rűen csak azért. Erre aztán nagyon fölmérgednek
a jugó nyomozók, és fölgyújtják a címert, ami
lángoló sárkányként emelkedik a magasba, mint
azt a hátsó színfal ablakán keresztül volt szeren-
csénk látni. Nem kívánom firtatni ennek az epi-
zódnak a szimbolikus tartalmait. Mint egy
Europlakát, akkora volt az a címer, és nem kevés-
bé rikító. Hogy mi ebben a groteszk vagy a
tragikus? Azaz igazság, hogy inkább ostobaság-
nak tűnt az egész. (Mellesleg a szóban forgó
művészpalánta tulajdonképpen nem a címer át-
hozatala miatt jött, hanem a maga közügyében
járt; fülön akarta csípni a főszereplőt, a magyar
ávóst, aki kiskorában megölte a szüleit, és ő
azóta a nyomában jár. Végül le is leplezte, mielőtt
a szerbek őt magát elhurcolták, az ávóst pedig az
őrült bácskai magyar prédájául hagyták volna.
Igy fonják-fonogatják a drámaírói párkák a szá-
lakat Budapesttől Bácskáig.)

A két bőrkabátos nyomozót játszó Nyáry Osz-
kárnak és Kocsis Pálnak szerbesen kedélyes,
egyúttal vérengző és iszonyúan ravasz pasaso-

Szarvas József (Targoncás) és Tóth Géza (Cí-
meres)



S
(

k
n
r

n
n
t
M
d
j
m
m
„
v
k
r
h
m
m
m
é
t
n
h
é
k
z
t
f
é
f
m
r
s

b
k
g
s
i
m
l
e
m
t
k

KRITIKAI TÜKÖR

zarvas József és Hunyadkürti György
Simarafotó)

at kellett alakítaniuk. Kocsis Pál egy-egy pilla-
atra nagy hangulatot tudott csapni, azt hiszem,
emekelt szerény szerepében.

A darab minden figurája, lett légyen férfi vagy
ő, magyar vagy jugó, tudatosan vagy tudattala-
ul, többé-kevésbé romlott, züllött vagy korrupt; e
ekintetben a különbségek csak fokozatiak.
indenki mindenkit „véletlenül" vagy szántszán-
ékkal beköpött, elárult, ki- és/vagy eladott, ki-

átszott, „kibaszott vele" - mint mondogatták -,
int ahogy minden forradalomnak, minden esz-
ének úgyszintén ez a „kibaszás", nőknek a

megbaszás" lett a sorsa (ez a szó és néhány
áltozata volt a darab leggyakrabban előforduló
ifejezése). Csak a kurva ártatlan, meg a Címe-
es, de végül őket is bekerítette és rászedte a
atalom. Az 56-os címerfestő srácot infantiliz-
usa és bosszúszomja juttatja a szerb hatóság
arkába, amely aztán ravaszul kihasználja. A
agyar címer és a kereszt fura „összejátszását"
s fölgyújtását-föllángolását nem érzem jó me-
aforának; nem tűnt se groteszknek, se tragikus-
ak, csak a semmit rágta szájba, és a gondolati
omályt foglalta ideologikus keretbe. A szovjetek
s a jugoszlávok közötti korrupcióra a műsorfüzet
itér ugyan, a külpolitikai szálak összebogo-
ódását én azonban a darab tükrében nem értet-
em meg. Hogy a fogók és a hunyók piszkos
ölnőttjátéka zajlik, ugyanakkor mindenki menekül
s sandít, az történelmi és etikai szemléletnek így,
élgroteszken, félrealistán, véleményem szerint,
eglehetősen alpári; leginkább a dramaturgiai

ozogaság és a dráma nyelvezete árulkodott
zellemi erőtlenségről.
A nézők időnként sustorogtak, unatkoztak, a

ukás hangulata végig a levegőben lógott. De a
özönség illedelmes, kedveli, megtapsolja a ma-
a valóban jó színészeit. Egyébként is, a művé-
zet már rég nem kelt benne sem látomást, sem
ndulatokat. A függöny a második taps után le-

ent; az emberek mintegy lekapcsolják a tévét,
áttak már jobbat is, rosszabbat is. Nem mind-
gy? „Uncsi" volt, az tagadhatatlan, de legalább
egfordultak egy kulturált helyen, a szünetben

alálkoztak valakivel - a színház iránt teljes a
özöny, 56-ot meg inkább hagyjuk.

Deák Ferenc: Fojtás (kaposvári Csiky Gergely Színház)

Díszlet: É. Kiss Piroska. Jelmez: Cselényi Nóra.
Dramaturg: Keszthelyi Kinga. Zene: Hevesi András.
Segédrendező: Hornung Gábor, Hollósi Katalin.
Rendező: Babarczy László.
Szereplők: Csernák Árpád, Csonka Ibolya, Kelemen
József, Végh Zsolt, Horváth Zita, Tóth Géza, Spindler
Béla, Lestyán Luca, Szarvas József, Hunyadkürti
György, Szigethy Brigitta, Nyári Oszkár, Kocsis Pál.

Az ember nehezen szabadul a reflexeitől.
Például attól, hogy egy újabb orosz színdarabot
szovjetnek nézzen. Hogy valamiféle politikai
szemszögből vizsgálja, értelmezze, élje át. Vagy
legalábbis arra a politikai rendszerre
vonatkoztassa, amelyet mi is megtapasztaltunk.
Totalitárius rendszer, zsarnokság. önkény,
kiszolgáltatottság, a demokrácia hiánya - ilyesmik
jutnak az eszünkbe önkéntelenül is, ha mal vagy
közelmúltbeli orosz művel találkozunk. Mintha az
élet minden vonatkozása
 de kiváltképp nyomorúsága, borzalma, ször-
nyűsége - a politikai rendszerből folyna. Holott
 a darabok és előadások szempontjából persze
mellesleg - éppen fordítva is lehetne: az sem
kizárt, hogy a köznapi nyomorúság, az elmara-
dottság, az emberi kapcsolatokban mindennapos
zsarnokság, önkény áll össze politikai rendszerré.

A mostani évadban ismét fölerősödött az
orosz nyomorúság iránti érdeklődés - legalábbis
azokban a színházakban, ahol igazi, a való élettel
bensőségesebb kapcsolatban álló művészetre
törekednek. És ez az érdeklődés már nem politi-
kai irányultságú. A szovjet korszakban született

Walpurgis-éj éppoly kevéssé, mint a későbbi
Murlin Murlo vagy a múlt századi klasszikus, a
Kisvárosi Lady Macbeth. A nyomorúság, a ki-
szolgáltatottság az alávetettség - amely leg-
alább annyira szellemi, erkölcsi, mint amennyire
anyagi természetű - ontológiainak, a lét, az em-
beri természetiz emberi viszonyok alapszerke-
zetéből következőnek tetszik ezekben az előadá-
sokban. Ha egymás mellé tesszük a fejünkben az
elmúlt hónapok néhány kaposvári és kamrabeli
produkcióját, inkább a folytonosságot érezzük a
preszovjet, a szovjet és a posztszovjet élet között,
semmint a különbözőséget.

És aligha megkerülhető a kérdés: vajon mi
közünk mindehhez, miután - legalábbis úgy
hisszük - sikeresen magunk mögött hagytuk a
bensőségesebb kapcsolatot ezzel a szovjet és
orosz világgal? A kérdésben persze ismét a lét
politikai megközelítése kísért. Az a feltételezés,
hogy a meglehetős sebességgel zajló nyugati
integráció hirtelen mindent megváltoztat, kisza-
badít a kényszerű sorsközösségből, és gyökeres
átalakulást hoz a legalapvetőbb, egyben legbaná-
lisabb viszonyokban is.

ZAPPE LÁSZLÓ

ALKOHOL, ELMEBAJ, KULTÚRA
KÉT KAPOSVÁRI BEMUTATÓ


