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A Körmagyar a Vígszínházban

„Love is just u four-letter word."

A darabról

1983-84 táján kis időre kezembe került a
Kozma egy stencilezett példánya. Kornis
Mihály drámájához azt az édes titkot
kaptam ráadásnak, hogy a mű eredeti címe
Pártüdülő volt, majd cenzurális okokból
Zártüdülő lett belőle, míg végül a cím
Kozmára változott. Az a szöveg a Hungá-
ria együttes Limbó-hintó című számával ért
véget, azzal, mely az 1981-es táncdal-
fesztiválon az első díjat elnyerte. A Ki
vagy te című Kornis-kötetben közölt szö-
vegváltozatban és a Kozma eddigi két be-
mutatójában - az 1986-os kaposváriban és
az 1988-as pesti színháziban - nem
hangzik el '81-es degeneráltságunk nem-
zeti himnusza.

A legújabb Kornis-darabban, a tavaly
októberben befejezett és ez év januárjában
a Vígszínházban bemutatott Körma-
gyarban ugyancsak számos naprakész
idézet van. A tévéreklámok idétlen versi-
kéi, blőd jelmondatai s a táncdallá avan-
zsált sportkrémreklám egyaránt helyet
kapnak ebben a szövegben. A darab
azonban nemcsak ebben a „szektor-sem-
leges" reklámközegben mozog, hanem az
elmúlt hónapok-évek politikai-kulturális-
közéleti divatötleteit, gondolati paneljeit,
magatartási kliséit is tartalmazza. Épp
ezért úgy tűnhet, hogy a darab a jelen
foglya, hogy poénjai és szituációi a kabaré
naprakész műfaját képviselik. Ahhoz
azonban, hogy a Körmagyarnak a
szórakoztató funkción túli szerepéről és a
mű áttételesebb - és a napi aktualitáson
félülemelkedő - voltáról szó essék, mesz-
szebbről kell elindulnunk: a darab alap-
ötletéből, Schnitzlertől.

A harmincöt éves Arthur Schnitzler ki-
lencvenkét évvel ezelőtt fejezte be Reigen
című dialógusciklusát. A mű tíz epizódhól
áll, mindegyik egy-egy szeretkezés
története, s a jelenetek kapcsolatát a páros
egyik tagjának a következő jelenet-be való
továbblépése biztosítja. Az írás műfaja
irodalomtörténetileg vitatott, a művet
többnyire nem a drámák között említik.
Igy az 1922-es berlini gyűjteményes
kiadás, a Die Theaterstücke von Arthur
Schnitzler sem tartalmazza a dara-bot, és
nem tesz róla említést számos, a szerzővel
foglalkozó dráma-, illetve szín-

háztörténet sem. Lukács György, aki
ifjúkori drámakönyvében az elsők között
reagál az osztrák író munkásságára,
ugyancsak említetlenül hagyja a Kör-
táncot. A modern dráma fejlődésének
történetében tett megállapításainak zöme
azonban érvényes az itt tárgyalt írásműre
is. Lukács megemlíti, hogy Schnitzler
„vázlatokból, a dialogizált novellákból és
az efelé hajló egyfelvonásosból indult ki, s
ezek technikáját próbálja nagy darabjaiban
is alkalmazni". Ez a jegy éppúgy érvényes
a Körtáncra, mint az a meglátás, melyet a
ma is az egyik legismertebb, az előbbinél
négy évvel korábban írt Anatol kapcsán
Lukács így fogalmaz meg: „Az Anatol-
ciklus ironikusan lírikus, könynyed
vázlatai az első igazi jelentékeny dolog,
amit Schnitzler produkált. Ne-gyedórás
beszélgetésekben kifejezett emberi sorsok.
A vele egyidejű német naturalizmushoz
képest erősen komponál; mer szellemes
lenni, mer egy egész helyzetet egy erősen
kiélezett mondatban ki-fejezni."

A megállapítások zöme Kornis Mihály
Körmagyarját is jellemzi - aminek egyik
oka természetesen az, hogy a művét
Schnitzler nyomán megíró szerző számos
formai jegyet, ha úgy tetszik, dramaturgiai
megoldást átvett és a jelenre adaptált az
eredetiből. Ezen túl a változtatások
legfontosabbika, a jelenre (1988-ra, '88
közepére-végére) történő átültetés is olyan
mozzanat, amely Kornis módszerét
analóggá teszi a Schnitzlerével. A követ-
kező - az előbbi helyről vett - Lukács-
idézetben nem az értékelő megállapítások
az igazán érdekesek, hanem azok a leíró
kijelentések, amelyekkel a filozó

fus-esztéta az osztrák szerzőt jellemzi.
Ezeknek az észrevételeknek egy része
ismét csak vonatkoztatható a Körma-
gyarra. Lukács megállapítja, hogy
Schnitzler „mai időben játszatja darabjait.
Anyagban igazabban adhat ezáltal minden
lelki finomságot, de a történések nagyon
triviálisak lesznek - mert ezek-nek az
embereknek az ilyen történések is
elégségesek, hogy erős szenzációkat
váltsanak ki belőlük -, és így még drá-
maiatlanabbak lesznek az általuk ábrázolt
sorsok. Technikailag ennek csak a
hangulategység által összetartott képek-re
való bomlás a következménye. s ezek a
képek itt is legtöbbször csendes, magukba
zárt, az előzményekkel és a követ-
kezményekkel nehezen kapcsolható pár-
beszédek". (Lukácsnak a drámaiatlanságra
vonatkozó megjegyzése összefüggésben
áll pántragikus szemléletével, azzal, hogy
az igazi drámának csak a tragédiát tekinti,
s a triviálist, a hétköznapit mint nem
drámai tényezőt érzékeli.) Az utolsó
Lukácstól idézendő megállapítás, hogy
Schnitzlert az a törekvés, illetve
drámaformálási eljárás jellemzi, „hogy
egy olyan jelenetbe, amelyben lehetőleg
kevés - tehát a legtöbbször két - ember
vesz részt, lehessen beleszorítani az egész
drámát".

E nyolcvan évvel ezelőtti soroknak egy
mai darabbal kapcsolatos érvényessége
azzal magyarázható, hogy Kornis Mihály
egyrészt nagyfokú empátiával viszonyul
Schnitzler Körtáncához, s e beleélés és
beleérzés következtében a konstrukció, a
technika, a formaoldal jelentős részben
érintetlen (illetve megőrzött) maradt,
másrészt a schnitzleri és a kornisi szemlé-

Pap Vera és Szarvas József a Vígszínház Körmagyar című előadásában



let analógiája az eltérő tartalmaknak is
rokon aurát ad. A Körmagyar konstruk-
cióját és műfaji vonásait jellemezve abból
kell kiindulnunk, hogy a mű nem egy
összefüggő történetet mond el, az egyes
jelenetek kapcsolatát nem a kronológia és
a lineáris szerkezet határozza meg. Ez a
jegy a Hallelujában is megtalálható, ahol
az idő áll, mindvégig délután negyed hat
van, és ebből a pillanattá sűrített szitu-
ációból lép ki Lebovics Ernő, és inkar-
nálódik énjének különböző szerepeiben.
Éppígy nincs realitása az időnek a Bün-
tetésekben és a Kozmában sem. K. már a
szülést imitáló jelenetben fiatalkorára és
nagyapja mondataira emlékezik, s Kozma
is így szól: „s közben még csak nem is
öregszem semmit!..." A Körmagyar
szerkezete tehát nem lineáris, de nem
csupán azért nem az, mert a szereplők
láncolata a befejezéskor a kiinduló hely-
zethez, illetve személyhez visszatérve
köré zárul. Ez a körkörösség (amit
Schnitzler és az új változatot elkeresztelő
Kardos G. György is már a címben hang-
súlyoz) lehetne éppolyan külsődlegesség,
felszíni jelenség, mint volt egykor a
Limbó-hintó, vagy ami most a „pézsé" (=
papír zsebkendő).

A Körmagyar konstrukciója azonban
több és bonyolultabb ennél. Az első jele-
netek után kialakulhat az a látszat, hogy a
partnercserék időben közvetlenül egy-
másra következnek, s hogy az egész szex-
füzér egyetlen éjszaka alatt fordul körbe.
(Ez az értelmezés az egyes jelenetek eset-
leges konkrét időmegjelölése ellenére is
indokolható lehet.) De a reális időpon-
tokra történő utalások nagyon különböző
napszakokat jeleznek. Az utcalány
(Kútvölgyi Erzsébet) és a katona (Szar-
vas József) jelenetéhen a honvéd azért áll
nehezen kötélnek, hogy a szemeteskon-
téner tetején hanyatt döntse az utcalányt,
mert épp lejár a kimenője, „nullahar-
mincra" (= 030) a laktanyában kell lennie.
A diszkó előtti következő képben, ahol a
katona a telefonfülkében hágja meg a
takarítónőt (Pap Vera játssza), ott
„nullahatra" kell a kaszárnyába vissza-
térnie. Ez azt jelzi, hogy nem ugyanarról
az éjszakáról van szó. Amikor a fiatal elv-
társ (Seress Zoltán) többször becsöngeti
az irodájába a takarítónőt, míg végül
szerét ejti az aktusnak, akkora munkaidő
végén vagyunk. Lehetne ennek közvetlen
folytatása a fiatal elvtárs otthonában
lezajló randevú. A fiatalasszony (Eszenyi
Enikő) megérkezése előtt - legalábbis az
előadásban - az épp aznapi Esti magazin
első mondatai hangzanak el. De a kora
esti időpontot jelzi az is, hogy a nő még az
ajtóban - jó hangosan - egy szociológiai
felmérés kérdezőbiztosának adja ki ma-

gát. Az est folyamán pedig többször is
megemlíti, hogy tízre otthon kell lennie.
A férj (Szombathy Gyula) az esti le-
fekvéskor részesíti a pár évenként egy-
szer-egyszer gyakorolt házastársi köte-
lesség jutalmában a nejét.

A darab második részének első képe
egy vidéki politikai fogadás után játszó-
dik, az édes kislány (Zsíros Ágnes) már
menne bezárni a szaunát, amikor az előző
jelenet férj-elvtársa itt az étkezőasztal
alatti szőnyegen maga alá gyűri. Az író
(Rudolf Péter) lakásába valamelyik esti
órában toppan be az édes kislány, hogy a
színművészetire való felvételijéhez se-
gítséget kérjen; a színházi öltözőben ját-
szódó következő jelenetben pedig a szí-
nésznő (Igó Éva) a - kivételesen, egy dél-
utáni társadalmi ünnepség miatt - este
kilenckor kezdődő előadás előtt fekszik
le öltözőjében az íróval. A következő nap
délelőttje is lehet a színésznő otthonában
játszódó jelenet ideje, amikor a milliomos
(Kern András) - aki az előző este vi-
rágokat küldött - betoppan a művésznő-
höz, amikor az főz, mos, vasal. S ekkor -
még a ruhapróba előtt és Schwarzenegger
plakátja alatt - dőlnek le a baldachinos
ágyra. Az utolsó kép az utcalány szobáját
mutatja újév hajnalán, amikor a szilvesz-
teri részegség gőzében a milliomos nem
emlékszik rá, hogy b...-ott-e a k...-val
vagy sem. A lány eloszlatja a kétségeit.

A hol egymáshoz kapcsolódó, hol egy-
mástól független időpontokban játszódó
képek nem kronologikusan szerveződ-
nek. Ugyanakkor jelképes erejűnek te-
kinthető az a tény, hogy a darab éjféltől
éjfélig (illetve újév hajnaláig) tart, s egy
hétköznapi éjszakától egy ünnepiig ível.
De ez az éjközép tekinthető annak az
origónak is, melyből kiindulva megraj-
zolható a körtánc, a szexfüzér köríve,
értelmezhető annak - a darab szempont-
jából centrális - pillanatnak, amiből előre
és hátra, a nappal és az este felé kilépve
megtestesíthetők, illetve koordinálhatók
az egyes konkrét epizódok, helyzetek. A
darab időszerkezete - a műnek a továb-
biakban érintendő rétegeihez hasonlóan -
egyszerre hordozza a trivialitásig konkrét
mozzanatok és a jelképi erejű és szerepű
utalások és motívumok egységét.

Mint láttuk, az előadás annyira mai,
hogy a produkció estéjén a Magyar Rá-
dióban elhangzó híradás is szerepel ben-
ne, s a gondolkodás- és beszédmód ugyan-
csak naprakész. Kornis Mihály a Hallelu-
jában és a Kozmában is a jelent írja meg,
de ezekben a drámáiban (miként a Kör-
magyarban) jelen van egy igen hangsú-
lyos történelmi bázis. Annak a korszak-
nak és azoknak a politikai-társadalmi fo-
lyamatoknak a jelölése-érzékeltetése,

amelyek a művek közvetlen tárgyát al-
kotó jelenig elvezettek és azt meghatá-
rozzák. A Körmagyarban is ott kísért az
elmúlt harminc-negyven év históriája,
azokhoz a szereplőkhöz kapcsolva, akik a
jelenbeli és a múltbeli státusuk távolsá-
gában érzékelik a változást. A szereplők
egyik részének nincsen múltja, az utca-
lány, a katona, a takarítónő, az édes kis-
lány valamennyien a jelen foglyai. A leg-
erősebb múlttudata a férjnek (azaz a
pártfunkcionáriusnak) és a milliomosnak
(azaz az emigránsnak) van.

A darabban a társadalmi szerepükkel
megjelölt tíz alak mindegyike két hely-
zetben jelenik meg. Noha az epizódok
némelyikében az alakok neve is elhang-
zik, itt valójában nem személyek, nem in-
dividuumok szerepelnek. (Még az ön-
életrajzi fogantatású írófigura esetében
sem.) A párhelyzetek férfi és női partne-
rei ugyanis az egymást követő jelenetek-
ben nem identikusak önmagukkal. Még-
pedig azért nem, mert kapcsolati hely-
zetüket nem a karakterük határozza meg,
hanem az a társadalmi pozíció, ami a má-
sik fél társadalmi pozíciójához való vi-
szonyában szakadatlanul változik. A
Körmagyar a mai társadalmi szerepsémák
kollekcióját is bemutatja, s nem csupán
tízet, ahány szereplő a darabban
megjelenik, hanem ennek a dupláját.
Minden alak két helyzetben és két funk-
cióban fordul elő, és az újabb partnerrel
nem azért viselkedik másképpen, mert az
érzelmi viszony, a személyközi kapcsolat
más, hanem azért, mert az új státushoz
tartozó szereplő új szerepsémákat hív elő.
Ez a megállapítás természetesen tri-
vialitás. Kimondása és elemzése azért
lényeges, mert ezzel a drámaírói megol-
dással Kornis egy nagyon fontos je-
lenségre mutat rá, és szembesülésre
késztet vele. A Körmagyar tárgya a legin-
timebb emberi érintkezés részét képező
szexuális kapcsolat. Ez a kapcsolat fűzi
egymáshoz a dráma szereplőit. De az ő
esetükben ez egy redukált viszony: az in-
timitás, a meghitt, bensőséges érzelem és
érzékiség egyik epizódban sincs jelen. A
férfi-nő viszony itt egyrészt az aktusra,
másrészt az ahhoz elvezető és az azt
követő szerepjátékokra redukálódik.
Félreértés ne essék, nem arról van szó,
hogy az intimitásnak benne kellene len-
nie a darabban. Épp az a Körmagyarnak a
- jópofa bemondásokon immár túlmutató
- mélyebb értelme, hogy ezzel a
partnerkapcsolati rutinnal és kiürült sze-
repkészlettel szembesít.

Minden kérdésben folyamatosan újra
kell gondolni a filozófiát, de úgy vélem,
ide kívánkozik a férfi-nő viszonyról szóló
következő megállapítás: „Az embernek



az emberhez való közvetlen, természetes,
szükségszerű viszonya a férfinak a nőhöz
való viszonya... Ebben a viszonyban te-hát
érzékileg, egy szemlélhető tényre re-
dukálva jelenik meg, mennyire lett az em-
beri lényeg az embernek természetté vagy
a természet az ember emberi lényegévé.
Ebből a viszonyhól tehát meg lehet ítélni
az ember egész művelődési fokát." (A
kiemelések a szerzőtől, a huszonhat éves
Marxtól valók.) Ha elfogadjuk az idézet
gondolatát, akkor a Körmagyar beli férfi-
nő viszonyból megítélhető a nyolcvanas
évek Magyarországának kulturáltsági
foka, emberi mivoltunk, a magánéletre is
érvényes jelszónak - „a legfőbb érték az
ember"-nek - önmaga ellentétébe való
fordulása. Mindez össze-függ a fentiekben
említett szerepjátékok problémájával. A
szereplőlistán a társa-dalmi pozíciójuk
vagy státusuk alapján megjelölt alakok az
epizódokban is belül maradnak a
szerepsémák kínálta kerete-ken.
Gondolataikban, mondataikban és színpadi
gesztusaikban egyaránt. Az újabb
epizódba átlépő - azonos színész által
játszott, azonos névvel jelölt funkciót
betöltő - alakok másságát azért tartom
szükségesnek hangsúlyozni, mert ez a
vonás összefügg a státusok kérdésével. Az
utcalány, a katona, a takarítónő jelenik
meg itt, vagyis az egyes epizódokban
ezeknek az általános szerepfunkcióknak
más-más konkrét megvalósulásával talál-
kozunk.

A kapcsolati formák változatossága
igen sokrétegű. Van egy egzisztenciális ív
a cigánykurvától az Amerikából hazatérő
milliomosig. Egy másik ív a nyers, direkt
kezdeményezéstől a csak a másik érzé-
kenysége révén megsejtett kapcsolatte-
remtésig terjed. A nyitójelenetben (és az
epizódok többségében) a koitusz előz-
ményei dominálnak, a záróképben post
festa vagyunk. Megjelenik az alkalmi is-
merkedés és összefekvés több példája, és a
tartós - szeretői vagy házastársi - viszony.
A szeretkezéseknek az egyes szereplőkhöz
kapcsolódó számában is van-nak végletek:
az utcalány több kézen őszszeszámlálható
napi numeráitól a férj néhány évenkénti
egyszeri aktivitásáig. A párok
összehozása, a dramaturgiai
helyzetteremtés is többféle módon törté-
nik, s jelenetenként mások a nyilvánosság
terei is. A találkozások színtere az utcától
a pártirodán keresztül a magánlakásig és a
színházi öltözőig terjed. A szituációk
megteremtésében Kornis gazdag
eszköztárat vonultat fel. Néhány epizód-
ban a partner váratlanul és véletlenül
bukkan elő, de a szexuális kezdeményezés
az egyik fél részéről mindig előre el-tökélt.
Az utcalánynak mindegy, hogy ki

től fogja megkérdezni a Körmagyar első
mondataként, hogy „akarsz baszni?",
amikor átmegy a színen a katona. Számára
csak az a fontos, hogy találjon valakit. Két
további jelenetben, ahol a partner
váratlanul jelenik meg (az íróhoz betop-
panó édes kislány, illetve a színésznőhöz
beállító milliomos esetében), az egymás-
ra hangolódás, úgy tűnik, a vendégben
már az érkezéskor előkészített. Az isme-
retségből szexuális kalanddá váló kap-
csolatot példázza a fiatal elvtársnak a ta-
karítónővel megtörténő esete. Ezzel né-
mileg rokon a színésznő és az író öltöző-
beli jelenete, de ott Kornis azt sugallja,
hogy az író már régóta szerelmes a szí-
nésznőbe. Az összes epizód felsorolása
helyett elegendő annak megállapítása,
hogy a tíz epizód, noha egyfelől egy repe-
titív szerkezetre épül, másfelől minden
részletében más árnyalatokat és hangsú-
lyokat képvisel.

A Kornisnál oly fontos nyelv és nyelvi
virtuozitás a Körmagyar világszemléletét
és dramaturgiáját is alapvetően meghatá-
rozza. A szerző ebben a művében doku-
mentátor, a mai nyelvállapot megőrzője,
rögzítője (a darabbeli író otthonában ját-
szódó, önéletrajzi ihletésű epizódhoz
hasonlóan). Kornis virtuóz módon lép át
jelenetről jelenetre az újabb és újabb
nyelvi rétegekbe, és belülről mutatja meg
az ezekhez a kifejezési formákhoz tapadó
gondolkodási és magatartási sémákat. A

jelen nyelvállapotának dokumentálása
mellett a nyelv Kornisnál filozófiát is hor-
doz. Az a stíluseklektika, mely a darab
egészéből kikerekedik, az egyes epizódok
nyelvi eklektikájának nagybani meg-
ismétlődése. A szerző korábbi műveit is
jellemző nyelvi és műfaji heterogenitás
ugyanakkor átvezet egy átfogó, egységes
szemlélethez, amely mai életünk apró
részleteinek mozaikjaiból egy társadalmi
tablót (körképet) rajzol. A politika lélek-
nyomorító hatásával szembesítő Kornis
Mihály korábbi műveiben is úgy szólt a
politikáról, hogy annak jelenlétét és de-
formáló mechanizmusait a privát szférá
ban, a személyközi kapcsolatokon ke-
resztül mutatta be. Míg a nyolcvanas évek
elejének Magyarországán játszódó Kozma
a Kádár-korszak káderözvegyein
keresztül jeleníti meg azt a korszakot, ad-
dig a Körmagyar e korábbi korszak mai
romjairól nyújt panorámaszerű átte-
kintést.

Az idézetekkel teletűzdelt szöveg, mely
ezúttal ugyancsak világszemléleti
jelentőségű, nem tesz különbséget az
idézés tényében a szereplők között. Itt
mindenki úgy beszél, hogy azt mondja,
amit valaki más már mondott. E citátu-
mokban való tobzódás groteszk csúcs-
pontja az édes kislány és az író figurája,
akik mindketten idézetet idézetre hal-
moznak, de míg a lány a telekommuniká-
cióból és a nyelv mai idétlenségeiből rak-
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ja össze a mondatait, addig az író más
szerzőket, költőket idéz (főként a követ-
kező, színházi jelenetben.) A nyelv ilyen
fokú birtoklása Kornis részéről minden-
képpen zavarbaejtő, mert e szócsavará-
sok és falfirkák, szállóigévé vált reklám-
mondatok és rétegnyelvi fordulatok nem
egyszerűen regisztrálnak (ahogy az ak-
tualitást megcélzó kabaré műfaja eseté-
ben ez történni szokott), hanem - a szer-
ző kezén - poétizálódnak. Új esztétikai
minőséggé állnak össze. A szexualitáshoz
kapcsolódó kifejezések (a direkt, trágár-
nak minősített megfogalmazásoktól az
áttételes és „költői" utalásokig) a darab
nyelvének csak egyik rétegét alkotják. A
már idézett kezdő mondat durva kiszólá-
sától az „Íme, hát megleltem hazámat..."
zárómondatának József Attila-i poétiku-
máig fogja át a magyar nyelvet a Körma-
gyar.

Ez a darabbeli nyelv azzal a parado-
xonnal írható le, amit a cikk mottójában
idéztem. Az angolban „négybetűs sza-
vak"-nak hívják a trágár kifejezéseket. E
kifejező fordulat szerint a „love" is csak
egy négybetűs szó.

és az előadásról

A vígszínházi előadás színpadképét
Csikós Attila tervezte. Egy koszos, meg-
feketedett téglafalakkal határolt buda-
pesti belvárosi belső udvar a háttér, ez az
a soha el nem tűnő látványközeg, amely-
ben a zárt helyszíneken (irodákban, szo-
bákban) játszódó epizódok is megjelen-
nek. Az udvari falak az első két és az
utolsó jelenetben csupaszan állnak, csak
egy-egy díszletelem: egy utcai
lámpaoszlop, egy telefonfülke s végül
egy ágy jelzik a konkrét teret. A közbülső
jelenetek díszlet- és kellékelemei is
jeleznek, nem pedig ábrázolnak. A
színházi öltözőben lezajló epizód a
leeresztett vasfüggöny előtt játszódik. S
a körtánc, illetve a kör-magyar
dramaturgiai masinériájával rokon
módon - a színpadi gépezet is
működésbe lép: s a forgószínpad körfor-

gása révén tűnnek fel a darab közepén az
egymást váltó jelenetek újabb és újabb
helyszínei. A keretszínek kívülről hatá-
rolt terével (a színpad teljes szélességét és
mélységét láthatóvá tevő udvari térrel)
szemben a szobákban, termekben a tér
határolatlan: a bútorok, ajtók, kulisszák
belülről jelzik a teret. Ezekben a jelene-
tekben a tér határai nem ábrázoltak, ha-
nem jelöltek, és a dimenziók érzékel-
tetésében a színpadi szituációk elrende-
zése és a szereplőpárok között kialakuló
erőterek is alapvetőek.

Az előadás látványvilágához hozzátar-
tozó jelmezek, Jánoskuti Márta ruhái
pontos képet adnak az egyes alakok tár-
sadalmi státusáról, szokásairól, érték-
rendjéről, ízléséről. A diszkóban, majd a
pártirodán megjelenő takarítónő ruhája,
a sportosan, majd szexisen öltözött édes
kislány, a (pártvezető) férj, aki otthon
csíkos frottírköntösben, a különterem-
ben kigombolt ingben és mellig lazított
nyakkendőben jelenik meg - mind-mind
találó jellemzései az egyes figuráknak. A
ruhákhoz társuló maszkok: hajviselet,
smink is kifejezőek. A cipő, papucs leg-
különfélébb változataitól a sálig, hajpán-
tig, kalapig (ugyancsak különféle anyag-
ban, színben, stílusban, minőségben) a
részletek is az egésszel harmonizálnak.
Ízlésben és ízléstelenségben - az egyes
rétegeket képviselő szereplők világának
megfelelően.

A Horvai István rendezte előadás a da-
rab alcímében megjelölt műfajt, a „ko-
moly bohózat"-ot a második jegy felé, a
vígszínházi könnyed szellemesség irányá-
ba mozdítja el. A komolyság legfeljebb
néhány szövegrész megformálását jel-
lemzi, a szituációk és a színészi alakítások
inkább komikusak, sőt itt-ott bohózatiak.
Mindez nem kifogás, hanem megál-
lapítás. Az azonban már kritika, hogy ez
a bohózati jelleg, mely egy szórakoztató,
kellemes estével ajándékozza meg a
nézőt, nem tudja érvényre juttatni a da-
rabnak azokat a mélyrétegeit (azt, ami
benne komoly), melyekről a cikk előző

részében szóltam. Ami a vígszínházi ős-
bemutatóban megszólal, az is lényeges
rétege Kornis Körmagyarjának, de e
réteg mellett (mögött, alatt) további, itt
meg nem szólaló rétegek is húzódnak. A
játék frappáns és gördülékeny, még a na-
gyobb átdíszletezések közti szünetek sem
zavaróak. Ez egyrészt Presser Gábor
közreműködésének-közzenéinek kö-
szönhető, másrészt az olajozottan műkö-
dő színpadi gépezetnek és a jól koreog-
rafált díszletmunkásoknak és kelléke-
seknek.

A lecsupaszítás, a lemeztelenítés, a
meztelenség Kornis írói világának igen
fontos tényezője. A Kozma három grá-
ciája is - a darab szerint - meztelenül na-
pozik a pártüdülő strandján. A Kozma
eddigi két bemutatójának rendezői (Ács
János és Horvai István) fürdőruhába öl-
töztették a színésznőket. Horvai itt, a
Körmagyarban nem fukarkodik a témá-
hoz és a jelenetekhez elemi tényként hoz-
zátartozó pucérsággal. A felvillanó mel-
lek, ágyékok, az erotikusan láttató-sejtető
ruhadarabok (szétnyíló köpeny, feszülő
bugyi stb.) mind az egyes szituációkat
hitelesítik. A megmutatott-megvilágított
részletek, valamint a csak jelzett (illetve
sötéttel áthidalt) pillanatok aránya ki-
egyensúlyozott, az előadás zökkenőmen-
tesen kapcsolja egymáshoz a „kénye-
sebb" és a „puritánabb" elemeket. Igy, ha
a néző netán egy-egy pillanatra zavarba
jönne a megcsókolt mellbimbók látvá-
nyától, ezt a feszültséget vagy az aktus
helyét jelző sötét, vagy a humorosra váltó
hangvétel oldja fel.

A vígszínházi előadás (a szerző sajtó-
nyilatkozataitól eltérően) nem akarja a
nézőt provokálni, sokkolni. Nem akar az
lenni, ami Kornis szándéka szerint lehe-
tett volna: botrány. Holott a botrány úgy
kellene ma a magyar színháznak, mint
egy falat kenyér (bőkezű dotáció). Nem
az előadásokon kívüli élet (a közéleti,
magánéleti etikátlanságok, politikai, ta-
nácsi stb. erkölcstelenségek) botrányai,
hanem a színpadiak. A botrány elemi tar-
tozéka Kornis írói világának. A Bünteté-
sek című darabjának alcíme-műfaja pél-
dául ez: „botrányos attrakció szünet
nélkül". S ez az eszme mélyen benne gyö-
kerezik többi írásában is. Lehet ugyan
botrányos a darab nyelve, a pucérság, a
szexuális megnyilvánulások - de mindez
csak a szöveg kínálta lehetőség. Ezt a
botrányosságra módot kínáló lehetőséget a
vígszínházi előadás elszalasztja, illetve
jótékonyan és könnyeden elfedi. Nem
kérhető számon egy produkción, hogy
miért nem másmilyen, mint amit meg-
valósít és képvisel, de az sem hallgatható
el, hogy a Körmagyar más, mélyebb, bot-
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rányos(abb) színpadi megformálásra is
lehetőséget ad. s nem tagadom, szíve-sen
látnék olyan előadásokat, amelyek
felkavarják a nézőt, s nem csupán elszó-
rakoztatják.

A szórakoztatás könnyedsége és pro-
fizmusa a rendezést és a színészi alakítá-
sokat egyaránt jellemzi. A takarítónő és a
fiatal elvtárs jelenetében a két szomszé-
dos szobában folyó készülődés, a várako-
zás és a kezdeményezés szimultán gesztu-
sai, a párhuzamos játék sok komikus
megoldást vonultat fel. A falikútnál tör-
ténő megmosakodás, a sprayzés, a dekol-
tázs elmélyítése, illetve a másik oldalon a
zakó levetése, a nyakkendő meglazítása, a
csengő körüli babrálás mind a helyzet
fokozását, a feszültség felkeltését és a ka-
land komikus megvilágítását adja. Pap
Vera, a takarítónő szerepében már az
előző, a diszkó előtti jelenetben is remek
alakítást nyújt, s ebben a pártirodai
epizódban tovább fokozza a játék ár-
nyaltságát és komikumát. A katonakaland
során nagyon pontosan érzékelteti a
szerepjáték kettősségét: a kéretés és
ajánlkozás hullámzó dinamizmusát. En-
nek a lelkiállapotnak a jelzése elsősorban
az arckifejezés és az intonáció révén jut
érvényre. A takarítónő két jelenetét ösz-
szevetve, Pap Vera az eltérő státusú part-
nerekhez kialakított eltérő viszonyról na-
gyon pontos képet ad. Mindkét esetben
jelzi azonban, hogy már a szituáció kez-
detén tisztában van a végkifejlettel: a cél
ugyanaz, csak az odavezető út más.

Eszenyi Enikő a fiatalasszony szerepé-
ben előbb a szakítani akaró, de a szerető-
nek ellenállni képtelen nőt, utóbb az en-
gedelmes házicicát, a naiv káderfeleséget
formálja meg. Előbb hisztérikus és affek-
tált, utóbb szolgálatkész és odaadó.
Mindkét jelenetben előhívja a figurában
és a helyzetben meglevő komikus voná-
sokat. Zsíros Ágnes is alakváltozáson
megy keresztül két egymást követő jele-
netében: a nyalókázó, sportos kamasz
édes kislányból, aki bácsizza a vele kikez-
dő pártvezetőt, a következő képben cél-
tudatos - bár az előbbinél sokkal butább -
nőstény lesz, aki ugyanazért toppan be
ismeretlenül az íróhoz, hogy az készítse
föl a színi főiskolára, de a bekerüléshez
való eljutás módjáról egészen pontos,
célratörő elképzelése van. Zsíros Ágnes
beszédstílusban, viselkedésben, mozgás-
ban, gesztusokban dokumentumértékű
felvételt ad egy típusról. Alakításának
pontossága nagyfokú megfigyelő- és be-
leélő képességről tanúskodik.

Igó Éva, akinek színésznőként színész-
nőt kell játszania, az öltözői jelenetben
anyailag bánik epizódbeli partnerével, az
íróval, és ironikusan ábrázolja a művészi
allűröket. A milliomos megjelenésekor
pedig egyetlen pillanat alatt leleplez egy
látszatvilágot: azzal az ostobasággal
szembesít, hogy sokan - helyzetük adta
erényükből és méltóságukból kivetkőzve
- egy felvillanó lehetőségért csapot-pa-
pot odahagynának. Igó Éva a tekinteté-
vel fejezi ki, hogy megérezte és elfogadta
a darabbeli író vágyát, hanghordozása
árulkodik arról, hogy a milliomos nyaká-
ba szeretné varrni magát. Kútvölgyi Er-
zsébet az utcalány vázlatszerű, néhány
vonással megrajzolt szerepében nem tud
eredeti lenni, a darab sztereotípiája itt
színészi sztereotípiával párosul.

A Kornis által is alegnagyobb (ön)sze-
retettel megírt alak, az író szerepében
Rudolf Péter nemcsak a férfialakítások,
hanem talán az egész előadás legjobbja.
Az önéletrajzi ihletésű és számos valós
elemből összegyúrt figurát a produkció
küllemében is a Körmagyar írójához ha-
sonlítja. Rudolf teljes örömmel, odaadás-
sal, felszabadultan játszik. Egész maga-
tartásának meghatározó vonása a játé-
kosság, mely időnként gyermeki, időn-
ként komikus, időnként önironikus.
„Vetkőzőszáma", melyet a Beatles
együttes Oh, Darling című száma alatt
előad, az előadás egyik csúcspontja. Ez a
(talán a legszeretetteljesebb pillanatként
meghatározható) csúcspont mindössze
két jelenettel követi Szombathy Gyula
első epizódját - az előadás politikai
csúcspontját. A szünet előtti jelenetben a
férj (közelebbről a pártfunkcionárius)
előbb a szobai tréningbiciklin erősíti ma-
gát, majd belefog (neo)sztálinista nagy-
monológjába. Szombathy Gyula ezúttal
nem komikus, hanem félelmetes. Nem
teszi nevetségessé ezt a hatalmat bitorló
bürokratát, hanem azzal a színészi mér-
téktartással jeleníti meg a figurát, ami
szükséges ahhoz, hogy az alak ijesztővé
váljék. Kornis, a rendező és a színész,
persze, nem riogatni akar, s a közönség
ezen a jeleneten is jól elszórakozik. De itt
az elvtárs fölötti tréfálkozás mélyén más

mélységek nyílnak, mint az előadás többi
jelenetében. Es ez Szombathy Gyula
alakításának köszönhető.

Szarvas József katonája a két epizód-
ban nem sokat változik. Eléggé nyers,
durva, direkt ez a figura, aki a darab férfi-
szerepeinek sorában a legkevésbé kifino-
mult eszközökkel közeledik a nőkhöz.
Velük való célja is rövid távú és egyértel-
mű - Szarvas József felismerhető és isme-
rős típust formál meg, jól és kifejezően.
Seress Zoltán a fiatal elvtárs szerepében
ugyancsak egy elterjedt emberfajtát mu-
tat be. Alakításában a két epizód figurája
a párkapcsolat módját és formáját tekint-
ve élesen elválik egymástól, a típus gon-
dolkodásmódját és szemléletét tekintve
viszont a változatlanságot hangsúlyozza.
Egy-két gesztus elegendő Seress számá-
ra, hogy érzékeltesse a kezdeményezés
szándékát vagy a kudarc tényét (második
epizódjának ágyjelenetében). A millio-
most megformáló Kern András az író fi-
gurája mellett a másik alak, aki kívülről
látja ezt a Körmagyarban ábrázolt ma-
gyar valóságot. Kern a tárgyilagos játék-
módnak és a helyzetek komikumának el-
lentétére építi játékát. Kimért, halkan
ironikus stílusával jól egészíti ki az elő-
adás többi szereplőjének alakítását.

Az összkép, az összjáték a nézőben jön
létre. Az epizódokból felépülő egész, a
szemekből összekapcsolódó füzér a befo-
gadóban kapcsolódik körré, Körmagyar-
rá. S a vígszínházi előadás ennek a
körképnek a megrajzolásában - noha
nem elég mély, mégis - elég pontos és ki-
dolgozott.
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