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Fotók: Körtvélyesi László

A Bolondok tánca az 1905-ös orosz forradalom idején játszódik egy vidéki kormányzóságban, ahol – az egész országon végigsöprô erôszak-hullám ellenére – furcsa módon béke és nyugalom uralkodik.
A felszín alatt azonban egy feje tetejére állt világ titkos politikai erôi
küzdenek, egymásról mit sem tudva, és egymással ellentétes célokat tûzve ki maguk elé. A velejéig korrupt kormányzó óriási állami pénzösszegeket sikkaszt el nem létezô forradalmi megmozdulások leküzdése címén,
míg valódi, az egész országban körözött forradalmárok egy csoportja a
rend és a nyugalom fenntartásán fáradozik, hogy biztonságban tudhassa
legüldözöttebb tagjait és levéltárát. A csavaros vígjátéki
alaphelyzet tovább bonyolódik, amikor a kormányzó arról
értesül, hogy manipulált híradásai leleplezôdtek, és a fôvárosban is megtudták, hogy ebben az isten háta mögötti porfészekben valójában nincs is forradalom.
Birinszkij darabjában senki sem az, akinek látszik, és nincs tett, melyet nem hátsó szándékkal hajtanak végre. A vígjátéki szerkezet maró szatírát takar, mellyel a szerzô jócskán
megelôzte korát: az 1905-ös forradalomról
csak jóval késôbb derült ki, hogy hôsei gyakran fizetett besúgók voltak, és egyes eseményei – fölkelések, merényletek, röpiratnyomtatás és -terjesztés – épp a cári titkosrendôrség irányításával zajlottak. A Bolondok tánca nem csupán biztos kézzel és jól
bevált komikus figurák sorával megszerkesztett vígjáték, hanem pontos és lesújtó
látlelet is a politika és a történelem nagy
játszmáinak mûködésérôl.
Ari-Nagy Barbara

