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O'NeiII és a papírforma

Eugene O'Neill színpadán már minden
eldőlt, mire felmegy a függöny. Minden
eldőlt, de még semmi sem történt meg. A
hősök harcolnak végzetükkel, s éppen
harcba szállásukkal teljesítik be azt. A
görög tragédia alapsémája ez, amely a
legtisztábban az Oidipusz-történetben
tárul elénk. A fátum azonban a görög
tragédiákban nem csupán nyomasztó,
hanem fenséges és megnyugtató is. Az
istenek akarata valamifajta transzcendens,
emberi ésszel föl nem érhető igazság
munkálkodása, amely végső soron kiegyen-
lítődéshez vezet. O'Neill drámáiban
azonban az egyensúlyvesztés a kezdettől
a végpontig folyamatosan erősödik, a
hősök egyre távolabb kerülnek az áhított
harmóniától. A bűn újabb bűnöket szül,
az apa tettének szörnyűsége a gyerekek
elrontott életében rezeg tovább. Isten
meghalt - O'Neill hősei gyakran idézik az
exitust diagnosztizáló Nietzschét -,
maradt a fátum, a maga dermesztő
megmagyarázhatatlanságában. Sokan és
sokszor kimutatták már, hogy a századelő
Amerikájában ebbe az űrbe miként tört be
a freudizmus, mely ebben a formájában
nemcsak lélektan volt, hanem filozófia és
történetírás is. „A »tilos tanból«
hamarosan az újvilági civilizáció
államvallása lett" - írja némi
szarkasztikus túlzással, de O'Neill jó
néhány drámáját pontosan magyarázva B.
Nagy László. Bizonyításul elég, ha
felidézzük az első írói korszakot lezáró
Amerikai Elektra és a másodikat meg-
koronázó Hosszú út az éjszakába cselek-
ményét.

A modern Elektra-trilógiában Chris-
tine, a feleség megöli férjét, mert szerel-
mes Brant kapitányba, aki „feltűnően
hasonlít" a férjre. Lánya, Lavinia, sze-
relmes az apjába és az arra hasonlító
Brantba, féltékenyen gyűlöli anyját. Orin,
a fiúgyermek - „ijesztően hasonlít" apjára
- szerelmes anyjába, gyűlöli apját, megöli
anyja szeretőjét. A harmadik részben
Lavinia egyre inkább átveszi öngyilkossá
lett anyja szerepét, Orin most már belé
szerelmes; végül a fivér is megöli magát,
és Lavinia egyedül marad a görög
templomok stílusában

épült Mannon-házban. A drámában
egyetlen szereplőnek sincs önálló sorsa;
életük csupán a családi sorsminták ismét-
lődő variánsa. A fiú az apa szerepébe nő
bele, a lány anyjáéba. A történet hátteré-
ben még a hajdani „ősbűn" is felsejlik. A
família egyik őse egy tiszta szerelem
segítségével próbált kitörni ebből a meg-
határozottságból. A végzetet elindító
Brant ennek a szerelemnek a gyümölcse.
A család a szerelmeseket elűzte,
nyomorba taszította; ezt követően épült
„gyűlöletből" a Mannon-ház, melyben
„átok és gonoszság lakik". Ha csak a cse-
lekményt nézzük, a trilógia meglehetősen
banális freudi tételmagyarázatnak tetszik,
s illenek rá B. Nagy László ironikus
szavai: „A modernizált Oreszteia
cselekményének úgyszólván kizárólagos
mozgatóereje a szereplők rendkívül
fejlett Oidipusz-komplexusa. Amit
mellesleg egy percig sem titkolnak:
minden figura a ruháján kívül hordja a
tudatalattiját."

A Hosszú út az éjszakába, mely - szem-
ben az Elektra monstruózus egyenet-
lenségével - feszes és alighanem hibátlan
mű, nem követ ilyesfajta, a didakszisra
csábító mitologémát. Az önélet-rajzi
fogantatású családtörténetben azonban a
sorsok, a cselekedetek ugyanolyan
szigorúan meghatározottak, mint a
trilógiában. Egyszer régen már minden
eldőlt. Talán az egyik fiúgyerek korai
halálával. Talán az apa követte el az „ős-
bűnt", amikor olcsó orvost hívott, aki
először adott morfiumot a feleségének.
De lehet, hogy ez is csak okozat: a pénz,
a gyors színpadi siker hajszolásának,
szerelmük kihűlésének következménye.
Mi csak a megváltoztathatatlant látjuk: az
anya morfinista, az apa betegesen zsugori
és iszik, az idősebbik fivér, Jamie - az
apjára hasonlít - alkoholista, a fiatalabb,
Edmund - az anyjára hasonlít -
tüdővészes és ő is iszik. Valami,
valamikor visszavonhatatlanul elromlott.
„A múlt az a jelen. Meg a jövő is" -
mondja Mary, az anya. Ok négyen
letéríthetetlenül haladnak a szörnyű csa-
ládi kényszerpályán a teljes széthullás, a
pusztulás felé.

O'Neill drámáiban, mai szemmel,
mindenekelőtt ezek a vulgárfreudista
tanórák múlékonyak és porosak. Félre-
értés ne essék: nem freudizmusuk, ha-
nem éppen olcsó tételességük miatt.
O'Neill azonban nagy drámaíró, való-
színűleg a legjelesebb az amerikai dráma
nem túl gazdag történetében. A tételek
mögül igazi emberi sorsok, valódi

drámák szikráznak elő. A divatos pszi-
chologizálás mögött valóságos pszicho-
lógiai hitelesség érződik. Az Amerikai
Elektra homlokzata mögül küszködve és
töredékesen világlik elő ez a „második
dráma"; a Hosszú út az éjszakába
történetében azonban diadalmaskodik. A
csehovi még el nem rontott „szép és
tiszta élet" és a valóságos, megélt, a múlt
terheit hordozó életsors pólusai között
szikrázik fel a feszültség mindkét
tragédiában. A valóság bűnökkel és
szennyes vágyakkal terhes; a hősök azon-
ban még „emlékeznek" valamiféle ere-
deti, visszahozhatatlanul tiszta állapot-ra.
„Bárcsak az maradhattam volna, aki
voltam! Bárcsak mindnyájan megőriz-
hetnénk az ártatlan, meleg, gyanútlan
szívünket! De Isten nem hagy bennünket
békén. Gyötri, csavargatja az életünket,
összebogozza mások életével, amíg
halálra nem mérgezzük egymást" -
mondja az Elektrában Christine a szerzői
utasítás szerint „keserű vágyakozással".
„Egyikünk sem tehet arról, amit az
élettől kap. Megkapjuk a magunkét, és
még meg sem értjük, és ha egyszer
megkaptuk, attól fogva nem tudunk
ugyanazok lenni, akik voltunk. Végül
minden elválaszt már attól, ahogyan él-ni
szeretnénk, és örökre elvesztettük ma-
gunkat" - sóhajtja a Hosszú út az éjsza-
kába hősnője, Mary, ugyancsak - a
szerzői utasítás szerint - „keserűen". Az
„elérjük-e valódi életünk" weöresi
kérdését fogalmazza meg a két O'Neill-
mű. A történés a felbomlás, a pokolra-
szállás folyamata. Az amerikai polgári
família banális idillje robban szét mind-
két játékban. A valóságnak hazudott
felszín mögül gyilkos ösztönök, per-
verziók, szenvedélyek és mániák árja zu-
bog elő. Az íróról szóló elemzések jó
része megáll ezen a ponton, s lelkesen
üdvözli O'Neill bravúrját, mellyel a
cukormázas homlokzatot ledöntve az
elfojtott vágyakat, ösztönöket és ener-
giákat mutatja fel. Van azonban ezeknek
a drámáknak egy harmadik szintje is; az,
amit Mary „ártatlan, meleg, gyanútlan
szívünknek" nevez. Az igazi konfliktust
nem az idill szétporladása, az ösztönök
előáradása jelenti, hanem a harmónia
elvesztésének megérzése, a tisztaság
utáni vágy, mely értelmet, tragikus
mélységet ad az infernónak. A mindent
átvilágító megértés és részvét szintje az.
A nehézkes Elektra-tragédiában még
csak homályosan dereng elő; a Hosszú út
az éjszakábanak azonban alapeszméje a
föloldozás. A „tiszta é
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szép élet" nem valamifajta külső prin-
cípium. A hősök önmagukban hordozzák,
még ha nem is „érhetik el" soha. Ez a
kiirthatatlan benső vágy teszi át-élhetővé a
veszteség nagyságát, s válik az elesett
figurák iránt érzett részvét forrásává.

Amerikai Elektra

O'Neill drámáit nemcsak a szöveg he-
lyenkénti didakszisa miatt nehéz szín-
padra állítani, hanem prózaibb technikai
nehézségek is fölmerülnek. A szerző
meglehetősen diktatórikus szerzői uta-
sításokkal látta cl darabjait, mintha nem is
drámát, hanem epikát írt volna. Nem
csupán a helyszínt festi le szokatlan
minuciozitással, hanem a játszókat is
betarthatatlan direktívákkal köti gúzsba.
Szerzői utasításainak jó része alig-hanem
csak a művek olvasójának szól. Mert a
színész bajosan tud „ír bájjal" nézni vagy
jellegzetes „ír módjára" kacagni. A szerző
jó epikusi vénával még azt is megrajzolja,
a drámai hősök közül kiknek legyenek
hasonló formájú kezeik.

Az Amerikai Elektra tizenhárom fel-
vonásos trilógia, melynek egyes darabjai
nem állnak meg önmagukban. Egyet-len
színpadi estén a szövegnek csak mintegy a
fele adható elő. A Hosszú út az éjszakába,
bár nem ennyire monstruózus, szintén nem
fér egyetlen színházi estébe; erőteljes
húzásokat igényel.

Az idei szegedi és szolnoki O'Neill-
bemutató közül a nehezebb feladat az

utóbbi rendezőjére, Szurdi Miklósra há-
rult. Az Amerikai Elektra gigantikus és
igen egyenetlen szövegmasszája, termé-
szeténél és terjedelménél fogva csak
alapanyag lehet egy színházi estéhez. Ezt
nem lehet egyszerűen betanulni és
eljátszani. Szurdi, a dramaturg, kímélet-
len, pontos és jó munkát végzett. Valóban
a fölösleget nyesegette le: a kórus-
részeket, a túlmagyarázásokat, a fülbán-
tóan amatőr pszichologizálást. Ami ma-
radt: a történet, a konfliktus csomópontjai,
a jellemek. Az, ami a trilógiából ma is
érvényes. Mert ebben a nyolcórányi
szövegben - a szolnoki előadás bebizo-
nyította - ott rejtőzik egy jó háromórás
színmű. A tételdráma mögött a klasszikus
lélektani dráma.

Szurdi a lélektani realizmus hagyo-
mányos receptje szerint állította színpad-ra
a trilógiát. Ez a fajta stílus nálunk már
régóta a tisztes unalom megszokott
álöltözete. Ennek értelmes ellenhatása-
ként az érvényes és új gondolatok ál-
talában más - nem realista vagy naturalista
- színpadi köntösben jelennek meg.
(Ebben az elnyűttnek gondolt tradicionális
előadásmódban az utóbbi években talán
csak Szinetár Miklós tudott fontos és
aktuális gondolatokat megfogalmazni.)
Szurdi egy igen szín-vonalas
hagyományos előadással örvendeztette
meg a publikumot, amely - egyéb erényei
mellett - az ismerős szín-padi
eszközöknek köszönhetően, széles
közönségsikerre számíthat.

Az előadásban mindössze egyetlen -

jóllehet meghatározó - rendezői trouvaille
fedezhető fel; egyébiránt - mint ennél a
fajta színháznál általában - nehezen
meghatározható, mi a rendező és mi a
színészek érdeme. Találgatni hiába-való:
rendezői invenció nélkül jó színészi
alakítás születhet, egységes, jó produkció
aligha. A szolnoki Amerikai Elektra pedig
egy igen koherens, cél-tudatos előadás.

A rendezés nagy leleménnyel lendült át
az előadás legfőbb technikai akadályán: a
tömérdek színváltozáson. Realista
díszletek között ez csak gyakori szüne-
tekkel, függönnyel képzelhető el, s óha-
tatlanul széttördeli a játékot. A forgó-
színpad is nehézkes, csikorgó (Szolnokon
egyébként sincs), jelzésszerű díszletek
pedig nehezen képzelhetők el eb-ben a
földolgozásban. A színváltozást így pergő
fényjátékokkal oldották meg, Szlávik
István kertet, kapubejárót és szobabelsőket
egyaránt formázó realista díszletei között.
Ezek a filmes áttűnésekre emlékeztető
váltások igen tempóssá teszik az előadást,
s helyenként briliáns térjátékra adnak
lehetőséget. A „gyűlöletre épült" ház így
mindvégig a háttérben áll, akkor is, amikor
a szobájában játszódik a jelenet: jelképessé
válik és valósággal „ráül" a helyzetekre.

Két igen jó és egy revelatív színészi
alakítás teszi emlékezetessé ezt a színházi
estét. Margittay légi - színpadon - már rég
nem jutott olyannyira alkatához illő
szerephez, mint az Amerikai Elektra
Christine-je. Ez - akárcsak a másik két



Barta Mária mint Mary a Hosszú út az éjszakába
szegedi előadásában (Keleti Éva felv.)

főszerep - valósággal csábít egyfajta freudi
sematikára: férjét, lányát gyűlölő, fiát
szerető asszony, aki a szerelméért
férjgyilkossá lesz. Christine valójában
ennél jóval bonyolultabb figura: gyűlölet
és szeretet, önzés és önfeláldozás, tiranni
póz és belső sebzettség keveréke.
Ráadásul ezek az állapotok egy jeleneten
belül is igen gyakran váltakoznak.
Margittay igazi bravúrja nem a váltások
minden harsányságtól mentes megoldása,
hanem hogy közben mindvégig ugyanaz
marad: esendő, boldogságéhes asszony,
aki egyre mélyebbre zuhan a lánya
csapdájában, a gyilkosságig, majd
öngyilkosságig.

Orin szerepe egyértelműbb. Ivánka
Csaba kitalált egy naiv kisfiúfigurát -
gyermetegebbet a drámában olvasható-nál
-, s képes volt ezt a nyakigláb kis-
cserkészt mindvégig elfogadhatóvá tenni.
Játékának íve talán csak a harmadik
részben, a Laviniára történő rátámadás-kor
bicsaklik meg: ez az Orin már nem lehet
ugyanaz a tágra nyílt szemű kamasz, aki
eddig volt.

A színházi este fölfedezése: Udvaros
Dorottya, Lavinia szerepében. Itt nem
egyszerűen jó alakításról van szó, hanem
arról, hogy egy nagy színésznő lépett
teljes drámai vértezetben a színpadra.
Lavinia a játék legnehezebb szerepe, s ezt
csak fokozza, hogy kezdetben ez is igen
egysíkúnak látszik: apját rajongásig
szerető, anyjára féltékeny lány. A cse-
lekmény során azonban ő változik a
legtöbbet; ami a drámában történik, az
elsősorban vele, rajta keresztül esik meg.
Lavinia fokozatosan, szinte a nézővel
együtt döbben rá a meghatározottságokra,
a gyűlöletnek és szeretetnek arra a
fojtogató hálójára, amely körülveszi. A
hálóra, melyet maga is szinte gyermeki
ártatlansággal szövögetett, majd egyre
kétségbeesettebben próbál előle
menekülni, érezvén: rázuhan. Udvaros
elkerülte a legkézenfekvőbb sé-

mát: hogy eljátssza a szűz, bosszúra éhes,
puritán, egy röpke pillanatra kiviruló,
majd aszkétizmusába visszahulló örök
Elektrát. Az ő Laviniája mai lány, akinek
ilyen család, ilyen környezet, ilyen
örökség adatott, s akinek a meg-élt minták
ezt az utat jelölték ki. Ez a fölfogás igen
jelentős színészi és rendezői vívmány,
amely nagyban hozzájárul a dráma
spekulatív elemeinek vissza-szorításához.
Udvaros az Elektra-archetípusból egy mai
realista színjáték élő nőfiguráját építi fel.
Ez a színészi alakítás jelenetről jelenetre
elemezhető, ami azonban igazán
jelentőssé teszi, szavakkal leírhatatlan. Itt
arról a megfejthetetlen és ritkán látható
adottságról van szó, hogy egy színész a
deszkákra lép, és a levegő megtelik
feszültséggel, a személyiség súlyától
megemelkedik és átélhetővé válik a
drámai tét. Pszichológiailag pontosan
fölépített alakítás ez, melynek
segítségével a legképtelenebb indulatok és
tettek is hitelessé, megmagyarázhatóvá
lesznek.

Hosszú út az éjszakába

Az ismerős színpadi realizmus útján járt
Ruszt József is, a szegedi Hosszú út az
éjszakába rendezője. Összehasonlíthatat-
lanul könnyebb dolga volt, mint Szurdi
Miklósnak. Neki nem egy zsúfolt szö-
veghalomból kellett előbányásznia az
érvényes drámát; az már szinte készen
állt. A Hosszú út az éjszakába az O'Neill-i
életmű talán egyetlen hibátlan, hamis
felhangok nélküli darabja. Letisztult,
végső összegzés. Az Elektra-trilógia tér-
és időbeli széttartását itt a klasszikus
hármasegység sűrítettsége váltja fel: a
cselekmény egyetlen helyszínen játszódik,
egyetlen estén és éjszakán. Amit látunk,
végeredmény. A Tyrone család négy tagja
közül az anya morfinista, az atya zsugori
és hiú, a nagyobbik fiú alkoholista, a
fiatalabb tüdővészes. Ez az estétől az
éjszakába tartó „hosszú út" nem a
süllyedésé, az alá-merülésé, hanem a
megváltoztathatatlan végső felismeréséé.
S ennyiben, ha lehet ezt mondani,
megnyugvás és föl-szabadulás is. Az
álarcok itt is hamar le-hullanak. Mögülük
azonban nemcsak az örökre elrontott élet
keserűsége, a felszínre törő vágyak,
késztetések és szenvedélyek szomorú
infernója bomlik ki. Fokozatosan
erősödik, majd a dráma végére minden
más hangnál tisztábban és erősebben zeng
föl a szeretet és a megértés dallama. Ezért
- túl a pusztulás tényének az Elektrából is-

merős kíméletlen diagnosztizálásán - ez a
darab okkal nevezhető „a pusztuláson vett
győzelemnek". A trilógia kényszerű
fatalizmusával szemben a mű-vet a
„történhetett volna másképpen" fájdalma
avatja erős tragédiává.

A dráma négy szerepe: egyenesen fő-
szerep. Csak az ötödik színrelépő, Cath-
leen, a konyhalány epizodista. Monoló-
gok, dialógok, tercettek és négyesek szinte
zenei variációiból tárul fel né-gyes
viszonyrendszer és a „történet élőt-ti"
cselekmény. Ennek az igen bonyolult
családi kapcsolatrendszernek az ér-
zékeltetése határozott és végiggondolt
színészi munkát igényel. Ebben a fajta
realista színjátszásban, melyben a rendező
szinte kizárólag a „színészen keresztül"
van jelen, ismét nehezen választható el, mi
írandó a játszók és mi Ruszt József
számlájára. Akárhogyan is, a közös munka
végeredménye kevéssé meggyőző. A
szenvedélyes végzetdrámából a szegedi
színpadon szolid, kissé érzelmes
szalondráma lett. Ízléses, hogy ne
mondjuk, kellemes előadás, mely az
eredeti, igen sokrétű tragédiát egydi-
menzióssá szegényíti, könnyen fogyaszt-
ható családi melodrámává bűvészkedi.
Nem ízlésbántó ez a szegedi előadás, nem
is unalmas vagy gondolattalan - csak
éppen ... Csak éppen a Hosszt út az
éjszakába mélysége, ellentéteken át
kiküzdött végső szépsége maradt ki belőle.
Barta Mária, Kovács János és a vendég
Balázsovits Lajos „korrektül"
megbirkóznak a szerepükkel, bőséggel
merítve hasonló típusú régebbi szerep-
kliséikből. Mindhármójuknak akadnak
nagyszerű, érzékeny felvillanásai - kivé-
telek maradnak azonban, s gyorsan belé-
simulnak a pódiumon pergő szalondrá-
mába. Safranek Károlyról még ez sem
mondható el: ő egyszerűen még éretlen
erre a szerepre. A drámai pillanatokat
kizárólag egyetlen, igen iskolás eszközzel,
egyfajta megemelt hadarással próbálja
érzékeltetni; ilyenkor minden erő-feszítése
abban merül ki, hogy a gyors beszéd még
az érthető dikció keretei között maradjon -
mindhiába. A színészi munka ilyen
kollektív szürkesége, illetve - Safranek
esetében - kirívó gyöngesége elsősorban
rendezői probléma. Hiszen Barta, Kovács
és Balázsovits játékán érződik, hogy
átgondolt rendezői koncepció esetén egy jó
O'Neill-előadásban is partnerek
lehetnének. Ez a fajta illusztratív rendezői
tónus azonban a színészt is a könnyebb
megoldások felé tereli.

Ruszt József eredetibb és jobb művész



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-


