
bé tehették volna a Jutkához fűződő
érzelmeit és saját helyzetértékelését:. Nem
állítom, hogy ezek a szövegek minden
esetben színpadra termettek, hogy nem
igényeltek volna a színpad követel-
ményeinek s a mai gondolkodásnak
megfelelő korrekciót. De valószínűleg
segíthettek volna a színészek munkájában,
akiknek tisztán. szóló, de meglehetősen
elvont emberi igazságokat kell élettel.
megtölteniük, saját igazságaikká
formálniuk. Ugyanakkor az is vitathatat-
lan, hogy helyenként éppen. a húzások,
finomítások által. válnak a dialógusok
életszerűbbé.

Az előadhatóság szempontjából a
legkönnyebb helyzetben a Maczerák
bácsit alakító Szigeti András és
Maczerákné megszemélyesítője, Máthé
Eta van. Mint-ha csak egy abszurdoid
komédiából lépett volna ki ez a két figura,
hogy rezonőrként, illetve katalizátorként
fokozza az albérleti szobában felgyűlt
feszültséget. Szigeti András remek
Maczerák bácsijának monomániás múltba
révedése, az egybemosó emlékfoszlányok
idősíkokat keverő elősorolása, a szenilitá-
sában fel-felvillanó igazságlátó értelem
egyszerre tragikus és komikus -menekülés
a múltba, s a múltból bölcsességet merítő
reagálás a jelenre. Máthé Eta derűt
fakasztó Maczeráknéjának rossz-indulata
még csak nem is l'art pour l'art,
egyszerűen létforma. E két kitűnő dra-
maturgiai érzékkel megformált alakhoz
képest kétségtelenül színtelenebb, mo-
dellszerűbb a. többi figura, s ez ellen nem
is igen van mit tennie rendezőnek és
színészeknek, mert e figurák éppen
modellszerűségükben érdekesek, ebben a
minőségükben váltanak ki szellemi iz-
galmat, amennyiben hiteles kifejezői az
általános társadalmi és morálís zűr-
zavarban egy rendet teremteni igyekvő
tiszta szándéknak, amelynek érvényre ju-
tását Léner Péter rendezése s a színészek
játéka híven szolgálja.

Gáll István: Nő a Körúton (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Díszlet: Székely László. Jelmez: Vágó
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Szereplők: Schlanger András, Saárossy
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KOVÁCS DEZSŐ

A tragédia kezdete
és vége

Kornis Mihály új drámája Kaposváron

Arra kell szorítkoznom, amit
láttam. Láttam a végződés egy részét és abban

önmagam egy részét. Erről a kettőről lehet
szó."

(Márton László: Rosta)

A katasztrofizmus mint szellemi áram-lat
feléledni látszik napjaink művészetében. S
nemcsak a konzumkultúra világméretűen
manipulált, fantasztikus képzeletében,
tömegek csábító drogja-ként, hanem a
„magas kultúra" régióiba is behatolva:
prózába, drámába, filmbe, sőt bizonyos
mértékig a képzőművészetbe be is. A
századvég - az ezredforduló előtti
válságos évtizedek - a kísérleti formák,
stílusok kavalkádjában, a (neo-)
avantgarde újabb és újabb hullámának
taraján kitermelik, életre hívják az egzisz-
tenciális fenyegetettség, az egyéni és tár-
sadalmi lét pusztulásának mint lehető-
ségnek a művészi vízióját. E jelenségek
genezisének s a művészeti köznyelvre
gyakorolt hatásának vizsgálata messzire
vezetne, s meghaladná az alábbi gondo-
latmenet kereteit; így némiképp vázlato-
san s leegyszerűsítve csak arra utalnék,
hogy nagyjából a hetvenes évek végére, a
nyolcvanas évtized elejére helyezhető az a
korszakhatár, ahonnan kezdve az

ilyen tematikájú és világképű művészeti
alkotások megjelenése már nem egyedi
jelenség a magyar kultúrában, hanem
szellemi irányzattá rajzolódó művésze-ti
fejlemény.

A fiatalnak nevezett prózaíró-nemzedék
egyik meghatározó tagjának, a tragikusan
korán eltávozott Hajnóczy Péternek Jézus
menyasszonya című kisregénye, de
úgyszólván egész novellisztikája és
torzóban maradt drámai oeuvre-je már az
évtized elején kifejlett és magas esztétikai
nívójú enciklopédiáját nyújt-ja a
katasztrófista létszemléletnek; a még
fiatalabb évjáratú prózaíró-generációból a
látás- és formálásmód hasonlósága okán
ebbe az irányzatba sorolható
Krasznahorkai László Sátántangó című
regénye. Márton László novellisztikájának
egy része, de e művek előképei közé
valónak gondolom Jeles András másfajta
művészi indítékú filmjét, A kis Valentinót
is, ami (Szilágyi Ákos kifejezését
kölcsönvéve) „antropológiai katasztrófa-
film,,.

A Hajnóczy, Nádas, Bereményi, Ester-
házy nevével fémjelezhető prózaíró-nem-
zedék tagjaként fellépő Kornis Mihály
pózáját és eddigi drámai munkásságát is
át- meg átszövi a civilizáció csődjenek, az
egyén ontológiai magáramaradottságának
és céltalan pusztulásának víziója: az 1980-
as keltezésű Végre élsz című kötete gazdag
tárházát nyújtja az ilyen tematikájú
novelláknak. Büntetések című drámája
pedig (mely először a SZÍNHÁZ
drámamellékleteként jelent meg 1981-
ben), dialógusait Kafka szövegeiből
merítve, a szorongást és a

Kornis Mihály: Kozma (kaposvári Csiiky Gergely Színház). Jelenet az előadásból



jelenlétvesztést mint legáltalánosabb lét-
élményt formálja nagyszabású szürreális
vízióvá.

Kornis drámaírói pályájának ívét három
színpadi mű rajzolja elő: az 1981-ben
bemutatott Halleluja, az eddig szín-padra
nem került Büntetések s a Kaposváron
idén márciusban bemutatott Kozma című
tragédia. Hogy e három dráma
formálásmódja, az általuk közvetített
létszemlélet és művészi világkép belső
koherenciát tükröz-e, avagy mindhárom
mű különböző minőséget képvisel Kornis
munkásságában, arra a következők-ben
igyekszem választ keresni. Annyi
mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy
Kornis prózája és drámaírói tevékeny-
sége termékeny szimbiózisban bonta-
kozott ki a 80-as évek elején: a Végre élsz
novellái előlegezték és elő is készítették a
Halleluja építkezésmódját; az író nemcsak
motívumokat emelt át a novellákból a
drámai szövetbe, hanem a kötetet is
egységes gondolati egésszé formálta, a
kötetnyitó Kérvény című elbeszélés
gondolati expozíciójára a dráma adott
választ.

A Halleluja öt évvel ezelőtt adekvát
színpadi megjelenítésben került a közön-
ség elé, s ért el sikerszériát a Játék-
színben: Zsámbéki Gábor rendezése az
akkori Nemzeti Színház társulatával s
Fodor Géza dramaturgiai közreműkö-
désével az évad kiemelkedő bemutatója
lett, a színikritikusok a legjobb új magyar
dráma díjára jelölték. S már a bemutató is
egyértelművé tette, hogy Kornis darabja
a színházi műhelymunka során nyerte el
végleges alakját: az elő-adás
szövegváltozata feltehetőleg az újabb
kiadások alapjául szolgál majd.

A Halleluja dramaturgiai újdonsága
dokumentarizmusból eredő s lebegő
szürrealizmusba átcsapó nyelvhasználat-
ból, az epizodikus szerkezetből és az áb-
rázolt szituációk sajátos használatából
eredt: a szereplők másként értelmez

ték ugyanazt a helyzetet, ennek megfe-
lelően eltérően reagáltak rá, groteszk
kontrasztot, sokszor vérbő komédiai
atmoszférát teremtve. A bemutató kriti-
kusai a dráma erényei közt emelték ki,
hogy a darabban többféle létszféra gro-
teszk egymásmellettiségben él együtt, a
konkrét társadalmi sík politikai és meta-
fizikai síkokkal keveredik; s mindez
virtuálisan fölidézni képes a közelmúlt
történelmének és magánmitológiájának
kapcsolódásait.

A Hallelujában Kornis lemondott a
történetmondás hagyományos, lineáris-
naturalisztikus módjáról, s egyetlen pil-
lanatnyi álomképbe zsúfoltan jelenítette
meg hősének történelmi-társadalmi élmé-
nyeit, kondícióit és életérzését. A dráma
nyelve a mindennapi élet legavuléko-
nyabb anyagából, hordalékaiból szüle-
tett: elképesztően kiürült nyelvi kli-
sékből, szócsavarásokból, a hivatali s a
mozgalmi nyelv paneljeiből, a slágerek, az
argó fordulataiból. Mindezt Kornis új
kontextusba helyezte, s így mutatott rá a
mindennapokban jelenlevő fantasz-
tikumukra.

Ha a Halleluja a nemzedékek közti
szakadás és kommunikációképtelenség
groteszk társadalmi víziója volt, akkor a
Büntetések az önmaga személyiségébe
zárt, világba vetett ember infernális
küzdelme a jelenlét megőrzéséért, az
identitás fenntartásáért. A dráma hőse a
kafkai alterego megsokszorozott mása,
aki egy teljes emberi élettörténet fázisait
mint elidegenedett és fenyegetett
létállapotot éli meg. Kornis dramatur-
giájában e mű cezúrát jelöl: innentől
fordul érdeklődése a szertartásszínház
felé. A Büntetések antropológiai ka-
tasztrófavíziója látomásos formában rea-
lizálódik, a drámában nagyobb szerepet
kapnak a képek, a kivetített látomások s a
némán celebrált akciók, a tudatalatti
álomképei, mint az elhangzó dialógusok.
E darab ijesztő előadási nehézsé

geket támaszt a színpadra állításra vállal -
kozó társulat elé: nemcsak vizionárius-
szürreális jelenettechnikája, a szimbolikus
cselekmények stilizációja idegen a magyar
színházi tradíciótól, hanem az a mitikus
elemekkel tűzdelt, egzisztencia-lista
fogantatású cselekvéssor is, melyben
például a főszereplő önmagától való el-
idegenedettségét mint a saját testének
tárggyá válását éli meg. E mű szellemi
előzményeként nemcsak Kafkát (akitől
dialógusait „kölcsönvette") és Beckettet
kell megemlítenünk, hanem Pilinszky
János oratorikus színpadi műveit (Gye-
rekek és katonák, Síremlék, Élőképek) s
Robert Wilson szertartásszínházát is.

Radnóti Zsuzsa szerint „a Büntetések nem
más, mint gyötrelmes létezésformák
egymásutánja, melyben K. új meg új
konfliktushelyzetek elé kerül. E konf-
liktushelyzetek egy része mint mitikus
alaphelyzet ismerős: születés, halál, pár-
választás. Más részük azonban különleges
élményeket galvanizál életre. Olyan
létszférákból származó élményeket,
amelyekkel általában nem foglalkozunk,
mert létezésünk természetes velejáróinak
tekintjük őket, mint például azt a köz-
helytényt, hogy testünk van. Vagy a másik
közhelytényt: hogy mindnyájunkat tárgyak
vesznek körül, illetve hogy nevünk van,
amely megkülönböztet a többiektől.
Ezeket a tényeket evidenciaként szoktuk
elfogadni. Kornis viszont megkérdőjelezi
ezeket az evidenciákat, kibillenti
természetes közegükből, és
konfliktusszituációkba helyezi át". (Cse-
lekvésnosztalgia, Magvető, Budapest, 1985.
159. O.)

Kornis eddigi utolsó, Kaposvárott
stúdióelőadásként színre került drámája, a
Kozma című tragédia, szellemi fogantatását
tekintve sokkal közelebb áll a Büntetések
katasztrofista víziójához, mint a Halleluja
közérzet- s állapotrajzaihoz. Bár az író
most is új formát kísérletezett ki, akárcsak
korábbi színpadi műveiben, a szellemi
kapcsolódási pontok egyértelműen a
Büntetésekhez kötik a drámát.

A Büntetések végére Kornis feltehetőleg
nem véletlenül illesztette oda a jegyzetek
után Kafka instrukcióit a színészek és
rendezők számára. Az utasítások első
pontja így szól: „Semmi sem biztos. Ezért
hát nem is lehet mondani semmit sem.
Csak kiabálhatunk, dadog-hatunk,
liheghetünk." A kafkai gondolatot Kornis
a Kozma egyik dramaturgiai vezérelvévé
teszi: a dráma formálásmódjának alapja a
cselekvésekben, a

Molnár Piroska (Böbe), Pogány Judit (Hédi) és Máté Gábor (Kozma) Kornis Mihály drámájában



cselekvések értelmezésében s a dialógu-
sokban végighúzódó bizonytalanság. \
dráma történetet mond el, pontosan
körülírható cselekvéssort jelenít meg, ám a
cselekedetek okát illetően végig
bizonytalanságban hagyja a nézőt: nem
tudjuk meg, mi miért történik, a történések
egy része a tragédia kibontakozása során
visszavonatik, megkérdő-jeleződik, vagy
éppen az bizonyosodik be róla, hogy nem
történt meg, vagy másképp történt.

A helyszín: egy Balaton-parti, zárt
állami üdülő strandja. Az idő: 1980 körüli
időszak. A színpad előterében három nő
heverészik gumimatracon, pezsgőznek,
tereferélnek, egymást olajozzák. A színpad
előtt víz, többször belegázolnak, egymást
fröcskölik ben-ne. Az üdülő zárt udvarát
magas, börtönszerű kőfal szegélyezi, a
tetején szögesdróttal. Apró kijárata van
csak a térnek, hátul kanyarogva tűnik el
egy vékony ösvény: ami a feltételezett tár-
salgóba vezet. Mikor a játék megkezdődik,
még a sötétben motorberregést hallunk.
Amint kivilágosodik a szín, a színpad
hátterében rozoga teherautót pillantunk
meg; platóján emberek ülnek. A berregés
elnémul, a teherautó megérkezett. Hogy mi
módon került ide, azt egyelőre homály
fedi, hiszen a zárt tér-nek sehonnan nincs
bejárata. (Legfeljebb a víz felől, de akkor a
„vízen kellett járnia" a teherautónak.)
Kozma, a sofőr komótosan kiszáll a
vezetőfülkéből, lenyitja a teherautó
oldalfalait, s az emberek leugrálnak róla.
Valami-féle hivatalos szerv összekötője
sorban összeírja őket, megismerjük a
szereplőket. Van köztük bűnöző, ápoló,
idegbeteg tornatanár, egykori kitelepített
arisztokrata vécésnéni, segédszínész,
hentes, orvos, koldus, maszek fröccsöntő.
Az utcáról szedték össze, vagy az ágyból
rángatták ki őket: ki pizsamában, ki
bevásárlószatyorral a kezében, ki mun-
kahelyre menet került a teherautó pia-
tájára. Az állami összekötő szerint tragédia
kivizsgálására vezényelték ki őket. Hogy
miféle tragédiáról lesz szó, a továbbiakban
sem tudjuk meg, csak annyit tudhatunk,
hogy „a tragédia helyszínén vagyunk".
Kozma, a sofőr egyelőre az autó tetején
üldögél, újságot olvas. Mikor lapoz egyet,
megelevenedik az előtér: a korábban
élettelen mozdulatlanságban fekvő három
nő életre keI. Három víg özvegy múlatja az
időt a Balaton partján, egykori
káderfeleségek: Böbe, a lánya, Csilla, s egy
egészen friss

fiatal özvegy, Hédi. Csevegésükből las-
sacskán feltárul a múltjuk, mindegyikük
előáll valamilyen történettel, amiről az-tán
a későbbiekben kiderül, hogy nem egészen
úgy történt, ahogy a megszépítő emlékezet
kiszínezte. A múlt lidérces álomként vagy
értelmezhetetlen tabuként idéződik föl; a
történések evidenciái meg-kérdőjeleződnek
vagy visszavonatnak. jelenetek váltogatják
egymást, vagy az előtér, vagy a háttér
elevenedik meg, míg a másik térfél
szereplői mozdulatlanná merevedve
vannak jelen a színen.

A színpad hátterének figurái ahogy a
színlap nevezi őket, „a tragédia áldozatai" -
is sorra-rendre feltárulkoznak előttünk és
egymás előtt. Banális civódások kezdődnek
köztük: a fröccsöntőné férjével perel, a
börtönviselt bűnöző élettársával veszekszik
stb. Egy magányos és riadt tekintetű
admínisztrátorlány, Comba Ica kezdettől
fogva különös szövegeket mond, mintha
csak álomból ébredne (e monológ a
Büntetések kafkai vízióját idézi):

Comba Ica (maga elé) : Nem emlékszek!
Semmire nem tudok vissza ...
Munkahelyem - azt se tudom! Van egy
pici fiam - nincs! Lakásom - Férjem
Személyi igazolványom:
barátnőm! - de nincsenek is barátnőim!
(Világgá üvölti) Semmi. Nincs is! Nincs
is ! Semmi! (Elbizonytalanodik) Vagy
van?
Monológja alatt a fröccsöntő kis-iparos

kővé dermed. Később a tornatanár lába földbe
gyökerezik, aztán ő is meghal. Sorra-rendre
agonizálni kezdenek a szereplők, s
elpusztulnak. „Lében" - mond-ja a koldus
és meghal. Csak Kozma marad életben, a
teherautó tetején.( Jelenetről jelenetre
hatalmasodik el a félelem a résztvevőkön:
„Mi történik itt?"

Kornis valóságos cselekvéssorokat
játszat le előttünk, de a történések köré
metafizikai holdudvart varázsol. Aprólékos
kidolgozottságú, totális tragédia
bontakozik ki a szemünk előtt. :\ háttér és
az előtér epizódjai feleselnek egymás-

sal: a rövid, szaggatott jelenetek során a
tóparton heverésző asszonyok beszél-
getéséből megelevenedik előéletük, mely
mindegyikőjüknek titkolnivalókkal terhes.
Három magára maradt asszony néz
önmagába, s próbálja elterelni gon-
dolatait a múltban bekövetkezett tra-
gédiáról. Böbe, a legidősebb közöttük,
szabadszájú, érzéki és primitív asszony.
Falusi lányként került a mozgalomba,
mozgalmifeleség Iett, majd özvegy anya.
Lehetőleg felejteni akar, kitörölni múlt-
jából minden emléket, ami kétes és ta-
kargatni való előéletére emlékezteti.
Minden helyzetre kész ideológiát tar-
togat: nyugalmának ez a feltétele.

Hédí, a friss özvegy a kényeztetett és
kivételezett életforma után elzüllik: belső
tartása nincs, káderfeleségből márkás
luxusszállói prostituálttá vedlik át. A lelke
mélyén fél, és bizonytalan mindenben,
ezért is igyekszik habzsolni az életet, s az
elérhető érzéki örömökkel vigasztalni
magát. Csilla, Böbe lánya már a
„békeviselt" generáció képviselője. Sze-
relméért egykor disszidálni is hajlandó
volt, majd miután ő is egyedül maradt
(férje öngyilkos lett), cinikus apátiába
süllyed. Semmi nem érdekli már, csak a
könnyű, gondtalan, gazdag élet. "Majd
lesz egy kamu-férjem, és nyáron szörf és
télen video ..." A három eleven és
viháncoló nő Balaton-parti nyugalmát
váratlanul titokzatos Iátogató zavarja meg:
idegen férfi érkezik közéjük, Kozma, a
krisztusi korban lévő ember. A mindenre
gondoló, tapasztalt Böbe hamar
lekáderezi, de nem sokra jut vele: az
idegen kétes egzisztencia marad
mindnyájuknak, nem tudják, „felülről
érkezett vagy alulról".

S ekkor megtörténik a legkülönösebb
átváltozás: a nők sorra felismerik benne
elpusztult férjüket, s Kozma -- a megváltó
álarcában - belemegy a játékba: azonosul
a halottakkal, s életre hívja őket. A múlt
érzéki módon reinkarnálódik ebben az
alakváltozásban, s minden lappangó
igazságra fény derül. (E szertartásszerű
jelenetsor - számomra leg-

Varga Mária (Csilla) és Máté Gábor (Kozma) (Fábián József felvételei)



alábbis - felidézi Nádas Péter Talál-
kozásának epizódját: a fiú ott az apa
képében megeleveníti az egykori szerel-
met, a nő a fiúban felismeri az egykori
partnert, s anélkül, hogy érintkeznének,
mindketten végigélik a jelenben a múlt
eksztázisát.)

Böbe bevallani kényszerül Csilla valódi
családi származását, Hédi kinyilvánítja
eredendő gyűlöletét az egykori férj iránt,
Csilla rádöbben, hogy a lelke mélyén még
mindig az elveszett férjbe szerelmes, az
„ellenzéki tetűbe". A talányos idegen
megjelenése katarzist és félelmet kelt a
céltalanul magukra maradt és haszon-
élvező asszonyokban. A múlttal azonban
tartósan nem bírnak szembenézni, a kol-
lektív emlékezetükből ki akarják törölni az
elmúlt évtizedeket: a három nő előbb
magáévá teszi, majd megöli az idegen -
megváltó - Kozmát. Halálával a háttér
metafizikai tragédiájának áldozatai meg-
váltódnak: föltámadnak halottaikból, de
visszatérni a jelenbe, a civil életbe már
nem tudnak; Kozma meghal, nincs, aki
visszahózza őket a valódi világba; a
gyermek hiába dudál háromszor, a teher-
autó nem indul el velük.

Kornis talányos tragédiája e ponton
valódi szertartásszínházzá válik, Kozma
megölése a múlttól való megszabadulás
mitikus aktusaként jelenik meg. A konkrét
cselekvések metafizikai jelentés hordozói
lesznek. Kornis drámájának igazi
feszültségét lényegében ez adja: a való-
ságos (társadalmi) cselekvésszint szimbo-
likus jelentésaurája. Míg az előtérben
játszódik a cselekmény, a háttér figurái
élettelen természetként vesznek részt a
játékban. A strandoló nők hullákon
gázolnak át, s hulladéknak nézik az
elpusztult embereket, a civilizáció sze-
metjének. Össze is kupacolják a hullákat,
nehogy rájuk szóljon a gondnok.

Metafizikai tragédia zajlik le a szemünk
előtt. A cselekvések végbemennek, de
mozgatórugóikról nem tudunk meg sem-
mit, s pontosan azt nem tudjuk meg, mi
mit szimbolizál, s ki is ez a rejtélyes
főszereplő. A nők kérdésére - „Ki-csoda
maga ?" - Kozma így válaszol : „Én
vagyok." A bizonytalanságot mint lét-
állapotot szuggesztív erővel inkarnálja a
dráma, ám mindezekkel együtt a be-
fogadást is megnehezíti. A metafizikai sík
és a primér cselekmény egymásra vetülése
nemcsak a valóság töredezettségét,
szétesettségét, megragadhatatlanságát
jeleníti meg, hanem olykor köz-helyszerű
szentenciákká fokozza le a dráma
sokszorosan rétegezett jelentés-

tartományát. („Szétpotyogtak itten a dol-
gok" - mondja Hédi.)

Az előadás - Á c s János rendezése -
nem tudja színpadi erővel átlelkesíteni ezt
a különleges drámaszerkezetet, pedig
odaadással és alázattal nyúl Kornis
szövegéhez. A dráma kontrasztjait né-
miképp megszelídíti; a darabbeli előtér
mezítelenül heverésző asszonyait fürdő-
ruhába öltözteti. A játék domináns szóla-
mát a közvetlen-primér cselekvésszint
adja, ekképpen az előadás jobbára adós
marad a szimbolikus-metaforikus jelentés-
tartomány érzékeltetésével. S mindez fel-
tehetőleg nem a társulat színészi kon-
dícióján múlott: akárcsak Nádas Talál-
kozásának pesti színházi előadásán, itt
sem síkerült életre hívni azt a virtuális
erőteret és a képzelet színpadán jelenlevő
szellemi koncentrációt, amelyben a
polifon drámaszerkezet minden eleme
jelentést hordozóvá, élővé válhatott volna.
Az előadást mégis emlékezetessé teszi
néhány színészi alakítás, ki-váltképp
Molnár Piroska játéka: Böbe, ez a nagy
étvágyú, élethabzsoló és gátlástalan
asszony olyan szemérmetlen
őszinteséggel és drabális elevenséggel
nyilvánítja ki vágyait, hogy tudjuk, őt
még jő ideig semmiféle égi vagy földi
katasztrófa nem fogja elpusztítani. Széles
gesztusai, szétfolyó mosolyai, szexuális
falánksága hús-vér alakot, kortársi figurát
mintáznak. Pogány Judit (Hédi) csupa
rettegő alázat, félénkség, kitörni vágyó
elszántság és dac keverékéből gyúr eleven
figurát. Varga Mária (Csilla) néhol
anarchista nőbe oltott naiv gyermek,
máskor kiélt-cinikus, számító perszóna.
Máté Gábor Kozma talányosságát
érzékeltetendő szinte mindvégig tartóz-
kodó, kimért és rezzenetlen arcú idegen
marad, csak ritkán engedélyez magának
némi belső iróniát.

Flesch Andrea dísztelenül egyszerű,
kortársi ruhákba öltöztette a tragédia
létrehozóit és elszenvedőit; Antal Csaba
díszletéről első pillantásra leolvasnánk,
hogy hol vagyunk, ha nem tudnánk : ez itt
a Balaton-part.

Kornis Mihály: Kozma (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Díszlet: Antal Csaba m. v. Szcenika:
Hernesz János. Jelmez: Flesch Andrea.
Rendező: Ács János.

Szereplők: Máté Gábor, Molnár Piroska,
Varga Mária, Pogány Judit, Gőz István,
Kristóf Kata, Hunyadkürti György, Tóth
Béla, Cserna Csaba, Gecse Joli, Czakó Klára,
Nagy Mari, Nagy Adrienne, Krum Ádám,
ifj. Somló Ferenc, Kósa Béla, Karácsony
Tamás, Magyar Tivadar, Gyuricza István.

TARJÁN TAMÁS

Sörfuccs

A Levéltetvek az akasztófán bemutató-
járól

Aki dolgozott, egyék is. Üldögél egy
tagbaszakadt, kövér, pirospozsgás fér-fiú,
név szerint Koci-Dombi, és kenyeret,
szalonnát falatozik a szépen kiteregetett
piros kockás asztalkendőből. Munka után
édes a pihenés meg az evés - sugárzik
primitíven elégedett ábrázatáról, és
higgadtan szúró, bökő, vagdosó bicskája
láttán egy csöppet sem irigyeljük a
szalonnát. Még néhány harapás. Elkészült
a nagy mű, az alkotó sörözik.

Fekete Mária remeklésnek számító stí-
lus- és színérzékkel, nagy jellemzőerővel
válogatta a főszereplő - és az összes többi
figura - ruháit a miskolci Nemzeti Színház
kamaraelőadásához, Fábián László
Levéltetvek az akasztófán című darabjához.
Az ocsmányzöld rakó s alatta a Fradi-
csíkos, pizsamaszerű ing: az érthetetlenül
hosszú időre szabadságolt tömeggyilkos
eleganciája. A szétpattanó gombok közül
szőrbozontosan tolakszik elő az óriási,
kitömött pocak, az állatiasságot
hangsúlyozva. A nagy karimájú, hiún
igazítgatott kalapot negyedvonalbeli dél-
amerikai kalandorok fejéről fújta át a
kontinensek közötti szél, bár való-színű,
hogy ez a mi puccsista diktátorunk, a
„nagy" Koci-Dombi família éppen most
vezérségre emelkedő sarja nem tudja, mi
az a kontinens. Rikító piros, nagyra
csomózott nyakkendője mintegy
öntudatosan hirdetett „forradalmiságát"

szimbolizálja. A gumikesztyű amolyan
munkaruha, hiszen vérrel dolgozik. Benne
puffadt, viaszszín a kéz: a torzképszerűen
elrajzolt, riasztó voltában is bohócszerűen
láttatott figura valamely vásári
zugpanoptikum büszkesége is.

Koci-Dombi regnálása három felvonáson
keresztül tart a műfaját tekintve
„rémalomnak" mondott drámában. Ez-alatt
a diktátor - leghűségesebb bérenceitől, új
nevükön: Ter-Szem, Ter-Száj, Ter-Fül és
Ter-Orr miniszterektől támogatva - egész
népét, az úgymond boldog, egy akaratú,
önellátó „piaci közösséget" tönkreteszi,
kivégezteti. Végül már egy szál vevő sem
marad, a díszes társaság tagjai kénytelenek
maguk vásá-


