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Kornis Mihály tragédiája
a Pesti Színházban

Moliére halálának 300. évfordulója alkal-
mából, 1973-ban Kaposvárott Kertész
Mihály András főiskolai hallgató vizs-
gaelőadásában mutatták be a Tartuffe-öt.
A rendező - kritikusa szerint - nem szok-
ványos kötelezőirodalom-illusztrációt
akart megjeleníteni, hanem azt kutatta,
hogyan lehetne ízig-vérig mai akusztikájú
előadást alkotni. Tartuffe-je nem a
vallási, hanem a közéleti képmutatás
megszemélyesítője. Ez a Tartuffe a köz-
és magánéletben gyáva, hiszékeny kis-
polgárok kisstílű vámszedője, megvásá-
rolható besúgó. Moliére művét a rendező
sokatmondó, látványos némajelenetekkel
bővíti. Amikor felmegy a függöny, egy
émelyítően rózsaszín-zöld, gipszstukkós
girlandokkal díszített szobában ül Orgon
riasztóan kisstílű családja: csámcsogó,
reszkető fejű, habókos emberek
gyülekezete. (Nánay István, SZÍNHÁZ,
1973/4.)

Az előadás egyenetlen, szertelen és
következetlen, a többszólamú, tobzódó
bohózati ötleteknek csak egy része fér a
dráma keretébe, de azért a közönség és a
szakma is úgy érzi, hogy a pályakezdő
Kertész Mihály András megállta a vizs-
gát: rendező született Kaposvárott.

A nyitánynak azonban nem lett, pon-
tosabban más lett a folytatása. Kertész
Mihály András - a nyilvánosság számára
soha nem tisztázott okból - nevet és
pályát változtatott.

Író születik

Amikor az ígéretes tehetségű fiatal ren-
dező előtt minden ajtó nyitva állt volna, ő
hátat fordított a lehetőségeknek, szociális
gondozóként ebédet hordott a kerületi
tanács megbízásából, később ösztöndíjért
folyamodott, hogy minden energiáját és
tehetségét írásra fordíthassa.
Folyóiratokban (már Kornis Mihály né-
ven) megjelent első novellái sejtették,
amit az első kötet (Végre élsz, 1981) és az
első dráma (Halleluja, 1979) igazolt: Kor-
nis Mihály megtalálta önmagát. Amikor
majd másfél évtizeddel diplomarendezése
után egy újságíró megkérdezte, hogy mit
szól a rendező Kertész Mihály az író
Kornis Mihály darabjához, a válasz így
hangzott: „Kritikus szemmel olvas,

és az íróval korrigáltat. Végül is csak elő-
nyét látom, hogy elvégeztem a főiskolát.
Jót tett drámaírói énemnek, hogy dol-
goztam színházban, és rendeztem is, bár
darabírás közben a hazai színpadi lehe-
tőségekre fütyülni szoktam." (Eszéki Er-
zsébet interjúja, Magyar Nemzet, 1987.
III. 14.)

Első kötetes írót ritkán fogad olyan
megkülönböztetett figyelem, mint Kornis
Mihályt. Szász Imre briliáns tehetségű,
önálló írói világot teremtő, kész írónak
nevezi, akinek kötete hosszú évek óta a
legeredetibb jelentkezés a magyar
prózában. „Novelláiban, amelyek na-
gyobbrészt nem is igazán novellák, hanem
mozaikszerűen felépített kis világképek,
és színművében is... a következő bű-
vésztrükköt csinálja: mint egy kártyapak-
lit összetolja a legkülönbözőbb elemeket,
múltat és jelent, triviálist és magasztost,
bombasztot és vulgaritást, áhítatot és
iróniát, naivitást és rafinériát, és ami-kor
újra kiteríti előttünk, már egyneművé,
renddé, csupa kőrré vagy pikké - csupa
Kornis Mihállyá vált az egész." (Élet és
Irodalom, 1981. június 27.)

Még a kötetben közölt Halleluja világ-
látásával polemizáló, a negatívumok ellen-
pontját adó távlatteremtést, érzelmi töl-
tést, a groteszk igazi tragikumát hiányoló
kritikus is kiemeli: Kornis első kötetének
értékei nem relatív értékek, hanem élet-
kortól függetlenül azok. (Wintermantel
István, Népszabadság, 1981. III. 11.)

A magyar színházi életben ritka sze-
rencsének számít, ami kedvező kulturális
égbolt alatt természetes, hogy a szellemi
izgalmat ébresztő első kötet megjelenése
csak néhány hónappal előzte meg az első
színházi bemutatót.

A Halleluja legendájához ma már hoz-
zátartozik, hogy bemutatásának évében a
dráma nem kapta, nem kaphatta meg a
színházkritikusok nagy többséggel a
darabnak ítélt díját. Az eltelt idő alatt
sokszorosan igazolódott jogos szakmai és
közönségsiker mögé tekintve, ma már
inkább csak arról érdemes szólni, hogy
bár a bírálók többségükben nemcsak az
évad végi szavazáson voksoltak az új hang-
vételű, szuverén világot teremtő tragikus
komédia mellett - a nemzeti színházi
bemutató mégis megosztotta a kritikát.

Koltai Tamás a történelmi tartalmat
hordozó, általa kitágított jelen ábrázo-
lását, a drámai példák szuverén haszná-
latát, a paneles építkezés tudatosságát
értékeli, és nagy nyomatékkal jelentette,
hogy „drámaíró született". Jelképnek
érzi, hogy az új drámaíró - a Nemzeti

Színházban jött világra, és ez „a magyar
dráma ügyét a minőségi elvvel összekap-
csoló szemlélet igazolása". (Új Tükör,
1981. VI. 21.)

Zappe László elfogadja a dráma jó
néhány részletének hitelességét, érzékeli
szuggesztióját, de a mű világképével
polemizálva mégis arra a következte-
tésre jut, hogy a világ nem olyan, mint
ahogy az a Halleluja groteszk jelenetso-
rából kitűnik. „Feltehető, hogy a Halle-
luja tetszeni fog azoknak, akik vonzód-
nak ahhoz a nem túl mély és nem is min-
dig igaz groteszk szemlélethez, amely-
nek mostanság terjed a divatja. Más kér-
dés, s ugyancsak mérlegelendő, vajon
éppen a Nemzeti Színház együttesének a
dolga-e, hogy figyelmét az efféle múló
módiknak szentelje." (Népszabadság,
1981. VI. 17.)

Van, aki a Zsámbéki Gábor rendezte,
látványosnak, sőt sziporkázónak minősí-
tett előadáson „jól szórakozott" - „majd-
nem olyan jól, mint egy orfeumban" -,
ám a szellemes helyzetképek, ötletek, kup-
lék, bemondások elhangzása után azt érez-
te, hogy nem emlékszik semmire, mert a
darabban minden benne van, „de két dol-
got elfelejtett tisztázni Kornis: a szándékot
és a mondanivalót". (Benedek Mihály,
Film Színház Muzsika, 1981. VI. 6.)

A disszonáns hangok ellenére mégis
azt mondhatjuk, hogy „a" kritika - Antal
Gábortól Varjas Endréig, Fencsik Fló-
rától Kovács Dezsőig - az új érték fel-
ismerésével, vállalásával, a kiemelkedő
rendezői-dramaturgi teljesítmény elisme-
résével és a Nemzeti újat kereső műsor-
politikájának támogatásával jól vizsgá-
zott. A cikkírók általában a maguk nagy-
szerű mulatságától és megrendítő élmé-
nyétől jutottak el annak megállapításáig,
hogy a Halleluja volt az év bemutatója
(Varjas Endre, Élet és Irodalom, 1981. VI.
6.), hogy „a legkülönösebb magyar drá-
ma" azért is jelentős mű, mert „úgy in-
tegrálja a hozzá közel álló írói világokat,
hogy azokkal jogfolytonosságot teremt-
ve a sajátját építi". (Mészáros Tamás,
Magyar Hírlap, 1981. VI. 13.)

Ilyen ígéretes pályakezdés után az lett
volna a természetes, ha az írónak az első
dráma bemutatásával egy időben írt új
darabjáért (Büntetések, 1981) vetélked-
nek a színházak. Igaz, az elsőnél is elvon-
tabb, a létezés metafizikus helyzeteit
formába öntő darabot, a kényszerképze-
tek laza füzérét, az író és az ihlető Franz
Kafka mélylélektani önéletrajzát (Rad-
nóti Zsuzsa) bemutatni - jóval kockáza-
tosabb vállalkozás. Kafkának mostanáig



egyébként sem volt szerencséje a magyar
színházzal. Amerikájának felejthető elő-
adása és a szinte csak díszletében emlé-
kezetes Per-adaptáció után egy didak-
tikus, realistává torzított Átváltozások tette
kétségessé az író nyomasztó víziói-nak
színpadképességét. Magam is csak most,
Jordán Tamás megrendítő, nyilvános és
személyhez szóló József Attila-analízise
(Amit szívedbe rejtesz) hatására merem
hinni, hogy Kornis sokáig szín-
padképtelennek vélt Kafka-parafrázisa -
bár alcíme szerint „botrányos attrakció" -
ma már (legalábbis stúdiószínpadon)
megjeleníthető. De ennek igazolása,
bizonyítása még egy Kafka és Kornis
világára egyaránt érzékeny, kezde-
ményező rendezőre vár. Már csak azért is,
hogy ne következzen be, amire az író egy
korábbi nyilatkozata szerint van némi
esély, hogy évek múlva, egy olasz-
jugoszláv vagy NSZK-beli ősbemutató
után, a külföldi tapasztalatokon okulva,
szégyenkezve vegye elő a nyomtatásban
régóta hozzáférhető szöveget egy magyar
színház.

Kinek a tragédiája?

Az elmúlt évtizedben alighanem több
kötet, tanulmány, esszé született a tragé-
dia haláláról, mint ahány tragédia. Kornis
Mihály - aki mindig is kulcsszerepet szánt
darabjai színlapon feltüntetett mű-faji
megjelölésének - a nyolcvanas évek
derekára eljutott „a szeretet komédiájától"
a jelző és fenntartás nélküli tragédiához.
De vajon tragédia-e a Kozma, s ha igen,
kinek a tragédiája? - az 1986-os kaposvári
ősbemutató után megkerülhetetlennek
bizonyult ez a kérdés. Tekinthető-e
tragédiának egy olyan dráma, amelynek
három főalakja egyaránt vétkes,
elmarasztalható a maga korának-körének
tucatnyi kisebb-nagyobb bűné-ben, de a
cselekményből hiányzik a hősöknek e
bűnökkel való, katartikus élményt kiváltó
szembesülése? Kollektív rituális
gyilkosságot követnek el a darab
záróakkordjában, ám a negyedik, számon
kérő és ítélkező hős halála sem
eredményez igazi megtisztulást.

A bemutatót követő kritikák egy része
fel sem tette ezeket a lényegi kérdéseket,
hanem - a dialógus felszíni vonulatához
tapadva - komédiának, sőt társalgási
darabnak kezelte, és elég szenvedélyesen
el is utasította Kornis tragédiáját. Az
elutasítás részben politikai okból szüle-
tett; sokakat megdöbbentett az író tár-
sadalomképének és morális ítéletének
könyörtelensége, 1956 első komplexebb

színpadra idézése. De hozzájárult egyes
bírálók idegenkedéséhez az író magyar
színpadon szokatlan, eredeti közelítés-
módja, a reális környezet és a képzelt
szellemi tér összekapcsolása, a színpadi
dialógus nem -is teljesen következetes
kétszólamúsága, a darab nehezen meg-
fejthető és éppen ezért irritáló titkainak
torlódása is.

A Kozmáról megjelent legelső hely-beli
kritika még rokonszenves tisztelet-tel
közelít a műhöz, és elragadtatottan
ismerteti a kaposvári Csiky Gergely
Színház stúdió-előadását (Varga István:
„Összefoglalás, ha igaz", Somogyi Nép-
lap, 1986. III. 26.) A kritikus jó érzékkel
ismeri fel, hogy a darab elmondható cse-
lekménye - ha van is - egyoldalúvá silá-
nyítaná az ismertetendő drámát; felismeri
és elfogadja a görög dráma példáját nagy
írói leleménnyel követő kompozíciót és a
kiváló részletekkel hitelesített színpadi
korrajzot.

Utána azonban hosszú, néma csend
következik. Mintha be sem mutatták
volna az évad legizgalmasabb, legújsze-
rűbb drámáját.. .

Az első érdemi elemzés a SZÍNHÁZ-
ban jelenik meg, Kovács Dezső tollából
(1986/7.). Kovács Kornis drámáját a szer-
tartásszínház új manifesztálódásának te-
kinti, és igazi feszültségét a valóságos
(társadalmi) jelentésszint szimbolikus
jelentésaurájában találja meg. Kiemeli,
hogy „a bizonytalanságot mint létálla-
potot szuggesztív erővel inkarnálja a
dráma, ám mindezekkel együtt a befoga-
dást is megnehezíti. A metafizikai sík és
a primér cselekmény egymásra vetülése
nemcsak a valóság töredezettségét, szét-
esettségét, megragadhatatlanságát jeleníti
meg, hanem olykor közhelyszerű
szentenciákká fokozza le a dráma sok-
szorosan rétegezett jelentéstartományát".
Bécsy Tamás, aki „Lehet-e ma drámát
írni?" című összefoglaló tanulmányában
(SZÍNHÁZ, 1986/8.) kerít sort Kornis
tragédiájának értékelésére, főként a tra-
gédia áldozatainak megjelenítésével, a
halottak karának szövegével száll vitába,
és ezzel együtt a problémák elvontságát,
sejtelmességét bírálja.

A tanulmányokban érvekkel alátámasz-
tott fenntartások őszre értetlen kifogá-
sokká hígulnak. Érdekes, hogy mind a
három (a Színházi Intézet dokumentá-
ciójában hozzáférhető) kritika a kapos-
váriak egy-egy vendégjátéka alkalmából
született.

Egerben látta a darabot a Heves megyei
Népújság kritikusa, aki beszámoló-

ját (1986. XI. 19.) azzal kezdi, hogy „Kor-
nis drámája nem tartozik a legsikerülteb-
bek közé. Bár a szerző érzékeli a társada-
lom ellentmondásait, kifejezni kevésbé
tudja azokat". Majd azzal folytatja, hogy
az író által választott helyszín zártsága (a
különleges üdülő strandja) túl szoros
keretet szab a cselekménynek, és ily mó-
don a hősök közérzetét sikerült csak
megmutatni, a dráma nem hatol el a gyö-
kerekig. A kritikus szerint a drámai témák
„ficánkoló halakként" csúsznak ki a
szerző kezéből. Gábor Lászlót valójában
nem önmagáért, csak az egyéni vélemé-
nyen túlmutató tanulság miatt érdemes
idézni, mert a fenntartásokból - sőt még a
rendezőnek és a színészeknek juttatott
elismerő mondatokból is - nyilvánvaló,
hogy a műhöz kívülről közelítő kritikus a
realista ábrázolásmódot, a figurák jel-
lemrajzának lélektani hitelesítését keresi
és hiányolja, és ily módon érthető, hogy
Kornis műve nem felel, nem is felelhet
meg az elvárásainak.

A Film Színház Muzsika és az Élet és
Irodalom kritikusa is Gödöllőn találkozott
a Kozmával. Róna Katalin meglehetős
fölényesen utasítja el a tragédiát, amikor a
mű „formában és tartalomban lényegi
újszerűséget alig mutató szelleméről"
beszél, és Kornis szemére veti a
„fölszínességet, a közhelyszintű általá-
nosításokat és következtetéseket", vala-
mint a darab erőltetettnek vélt szimbo-
lizmusát. De minden fenntartásnál többet
monda vállalkozás minősítése. Eszerint a
rendező Ács Jánosnak nem sikerült az
írottnál magasabb szintre emelnie a
darabot, hanem „eljátszotta annak, ami:
ironikusra hangolt bemondásokkal dú-
sított, tragikus színeket magára ölteni
igyekvő, néhol a zavarosságig elnagyolt
vígjátéknak". (1986. IX. 27.)

Szekrényesy Júlia legalább elismeri,
hogy a Kozma „akár ösztönszerűen, akár
tudatosan, de mégis valamely sajátos
dramaturgiai biztonsággal egyensúlyoz a
naturalisztikus szemlélet és szerkesztés-
mód, valamint a töredezett abszurd meg-
közelítési módozat között". Ennek elle-
nére úgy érzi, hogy a kettősség megvaló-
sításában az író elbukik: „Kornis drámája
voltaképp azért zavaros mindannyiunk
számára, mert a hatalom kicsinyes viszo-
nyait próbálja ábrázolni. A szerző bátor-
talan, a rendező, Ács János félénk, ami-
kor e szégyenletes és kínos titkokról kell
vallaniuk." A végeredmény tehát az Élet
és Irodalomban is a majdnem teljes el-
utasítás: „A Kozma című tragédia nem jó
mű. Bármennyire metafizikai köntösbe



Kornis Mihály: Kozma (Pesti Színház). Reviczky Gábor (Kozma) Eszenyi Enikővel (Csilla) és Törőcsik Marival (Böbe)

bújik is, mégsem tud szabadulni a natu-
ralista moralizálástól." (1986. X. 3.)

A vélemények ilyen szélsőséges pola-
rizálódása már nem egy új magyar drá-
mának szegte útját. Szerencsére azonban
Horvai István a darabnak hitt és nem a
kétkedő kritikáknak, és nem egészen két
évvel az ősbemutató után színpadra állítot-
ta a Kozma új, pesti színházi változatát.

A halottak kara
az újjászületett Kozmában

Horvai István életművének nagyon lé-
nyeges vonulata az új magyar drámai
törekvések, útkeresések szolgálata. Hor-
vai akkor vállalta Sarkadi Imre drámái-
nak színpadra segítését, amikor még Sar-
kadi nem volt, nem lehetett az Elveszett
paradicsom klasszikus írója, hanem bi-
zonytalanul és tapogatódzva kereste az
aktuális korkérdések drámai megjelení-
tésének lehetőségét (Szeptember, Út a
tanyákról). Csurka István azért és azáltal
lett a Vígszínház háziszerzője, mert Hor-
vai Istvánban a nagy szakmai rutint kí-
sérletezőkedvvel frissen tartó, megújító
munkatársra talált.

A kritika általában - teljes joggal -
elsősorban a nemzedéktársaktól várja az
új utakon induló fiatal drámaírók tevé-
keny támogatását. Mostanáig Kornis Mi-
hálynak is Zsámbéki Gábor és Ács János
kínált színpadot, szövetséget. Ezért - és
csak ezért - számított mégiscsak öröm-

teli színpadi meglepetésnek Horvai Ist-
ván korántsem előzmények nélküli vál-
lalkozása.

Kornis Mihály egy rádióinterjúban azt
állította Bába Krisztinának, hogyha kész
van valamivel, az soha többé nem érdek-
li. A Kozma felújítása ennek az elhamar-
kodott és a modern dráma klasszikusai-
nak gyakorlatával ellenkező kijelentés-
nek beszédes cáfolata. Az író ugyanis a
kaposvári bemutató tanulságait figyelem-
be véve, legalábbis drámájának egyik,
metafizikus síkján, eléggé lényegbevágó
változtatásokat végzett a szövegen.

Az eltérések a színlapon kezdődnek. A
kaposvári szereposztásban a négy fő-
szereplő után egyénenként sorakoznak „a
tragédia áldozatai". Kit névvel, még-
hozzá beszélő névvel lát el az író (ilyen
Tropa Mami, Comba Ica, Klimax Anci),
kinek csak a foglalkozását jelöli meg (Fő-
könyvelő, Hentes, Orvos, Tornatanár).
Életkora különbözteti meg a megidézett
többi áldozattól a Kisfiút, dramaturgiai
funkciója az Összekötőt. A dráma nyom-
tatott szövegéből a tragédia áldozatainak
megkülönböztető felsorolása már hiány-
zik. A pesti színházi előadás színlapján a
kórus megnevezése is egyértelműbbé lett.
A holtak kara a korábbi tizenhat helyett
kilenc főből áll, és a sorszám szerint
felsorakoztatott halottakat az élet-ben
játszott szerepük, múltjuk alapján
különbözteti meg az író. Az egyik halott

valaha verőlegény volt, a másik partizán,
lágerlakó, lumpenelem, koldus vagy elv-
társ. A különbség a kórus megnevezésé-
ben korántsem formális. Félreérthetet-
lenné teszi, ami az ősbemutatón még
meglehetősen homályos volt: a szóló-
szerepeket előadó kórustagok drámai
funkcióját. Élesebb a kontraszt is a való-
ságos, élő figurák és a karban megszó-
laló, szólistaként közreműködő, testet
öltött hangok között. Élesebb már csak
azért is, mert Kornis Mihály az új válto-
zatban nemcsak nevüktől, de egyéni sor-
suktól, múltjuktól is megfosztotta a kar
tagjait. A radikális húzás egyfelől vilá-
gosabbá, célratörőbbé tette a darabon
belüli narrációt, megkönnyítette a néző
számára a befogadást, másfelől viszont
az élők világában megidézett halottak,
akik térben és időben továbbra is kitágít-
ják a strandon kívüli világot, kommen-
tárjaikkal, egyéni megnyilatkozásaikkal
korábban egyetemesebbé tették a három
asszony vallomásából kikerekedő képet.

A változtatásnak tehát ára van. Kornis a
dramaturgiailag indokolt húzással meg is
fosztotta drámáját a kar funkciójához
kötött értelmező kerettől. A nyomtatott
változatban az elsőnek megszólaltatott
Összekötő félreérthetetlenné teszi, hogy
egy a tragédia kivizsgálására hivatott
társadalmi bizottság nevében lép fel, és a
színpadon elkövetkező számonkérés
mögött valamiféle konkrét erő, a nagy-
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etűs Szerv áll. A bizottság tagjainak
zonosítása - sajátos, szinte eposzi sereg-
zemle. A kórustagok nemcsak nevük-
el, de sorsukkal, múltjukkal is azonnal
ingbe szállnak.

Az expozícióban intonált szólamok a
ésőbbiekben elhalkulnak, elnémulnak,
zinte ki is szorulnak a cselekményből,
ajd a főszereplők drámájának előreha-

adtával újra felerősödnek, egy kurta val-
omás vagy kirohanás erejéig megsza-
ítva a három asszony számadását. A
órustagok az első változatban főként a
aguk szélsőségesen különböző sorsára,

ktuális személyes gondjára utalnak, de
özös mondandójuk a tiltakozás. Tilta-
ozás az életüket felkavaró, nem kért
egbízatás, a terhes elfoglaltság, a trau-
ák kötelező felidézése ellen. Nemcsak a

ragédia végén szószólójukká lett Kis-fiú,
e valójában minden egyes bizottsági tag
aza szeretne menni.

Az új változatban a kórus tagjai az
rtelmetlenül élt és meghalt milliók név-
elen képviselői. Örök álmukból feléb-
esztett halottak, akik szinte legyekként
epik el a strandot. Egyéni sorsuk a sírban
aradt; szövegük, amely nemegyszer

özvetlenül is kapcsolódik a főszereplők
zavához, a korábbinál is töredékesebb.
ndulatkitöréseiknek főként a darab
lején elhangzó, jobbára elcsépelt vagy
osztalgiával tolmácsolt dallamok és
ifejező gesztusok adnak nyomatékot.

Indulataik tendenciája viszont félreért-
hetetlen. Ezek a halottak már nem ártat-
lan áldozatok, hanem holtukban is ellen-
felek. (Ezt érzékelik a főszereplők, akik
zavaró tényezőként szemétnek tekintik,
legyeknek vélik a hívatlan jelenlevőket.)
A holtak szerepének súlyát nem annyira a
szöveg, minta fizikai jelenlét adja. Ez a
redukció azonban némileg meg is bontja
a dráma valódi és metafizikai síkjának
egyensúlyát. A kollektív trauma nem-
csak irreális formában, de az absztrakció
szélsőséges szintjén, érzelmi töltésétől
szinte megfosztva jelenik meg.

A kórustagok közül a dráma végéig
csak a terror atmoszféráját és módszerét
felidéző halott - aki egyszerre tornatanár
és verőlegény - és a körülötte zajló tragé-
diákból a legkevesebbet sejtő, de a jövő
ígéretét génjeiben hordozó Kisfiú jut
dramaturgiai funkcióhoz. A zárókép, az
utolsó néma szó azonban megint a halot-
také, akik számára a tragédia - Kozma
halála, a három asszony által elkövetett
rituális gyilkosság - nem ígér és nem is
hoz megváltást.

A tragédia kaposvári változatában az
áldozatok karát örök mozdulatlanságra
kárhoztatta a teherautójukat vezető sofőr,
Kozma halála, de sorsuk, életük nem zá-
rult le. A Pesti Színházban tehetetlenül
szerteszét heverő tetemek viszont arra
figyelmeztetnek, hogy a megváltás im-
máron véglegesen elmaradt.

A kollektív bűnök áldozatainak sze-
mélytelensége nyilvánvalóan nem felel-
het meg a klasszikus tragédiadefiníciók-
nak, de ha Arisztotelész tragédiamegha-
tározásának arra az elemére gondolunk,
hogy „a tragédiának a szánalomból és
félelemből származó gyönyörűséget kell
felidéznie utánzás által" - úgy Kornis
művének az elemzők által elhanyagolt,
töredezett metafizikus vonulata megőr-
zött annyit a tragédiából, amennyi a XX.
század végén - a tragédia halála után -
egyáltalában megőrizhető.

„Elegendő harc,
hogy a múltat be kell vallani"

Drámájának a cselekményt hordozó reális
síkján Kornis Mihály nem változtatott.
Oka sem lett volna rá: a Kozma három
nőalakja olyan sűrítetten, hitelesen
hordozza saját sorsában, múltjában az
átélt sorsfordulók traumáit, a tegnapi
magyar történelem terhét, olyan hitelesen
érzékelteti a kényszerből és érdekből
felvállalt hazugságok rohasztotta jellemek
korrózióját, mint kevés kortársi dráma.

A balatoni zárt üdülő strandja, ahol a
három asszony sütteti magát a rekkenő
napon - külön világ. Ide a belépést,
illetve az ezzel járó privilégiumokat ki
kellett érdemelni. Tettekkel, pozícióval,
előnyös káderházassággal. De a meg-
szerzett előjogok el is veszíthetők. Az itt
nyaraló asszonyok tehát a legbizalma-

Reviczky Gábor Pap Verával (Hédi) Törőcsik Mari (Böbe) a Kozmában (Iklády László felvételei)



sabb vallomásaikban is gondosan ügyel-
nek - nem a látszatra, hanem a szerepre.
Arra, hogy elfecsegett életrajzuk is meg-
feleljen az itteni követelményeknek és
annak a képnek, amit önmagukról - kör-
nyezetükben, sőt saját használatra is! -
kialakítottak.

Hármuk közül elsőnek Hédi kerül te-
rítékre: „Harminckét éves, friss özvegy,
ha igaz." Jelentéktelen, tanulatlan kis kul-
túrkáder volt, amikor sikerült egy jóval
idősebb, impotens funkcionárius, karha-
talmista férj oldalán a munkásszállásról
egyenesen egy luxuslakásba hajóznia. Az
az értelmetlen baleset, amely férje életét
idő előtt kioltotta, Hédit meg- és felsza-
badította. A szolgálati Mercedes és meg-
felelő anyagiak birtokában most már min-
den élvezetet megszerezhet, amiről naiv
prolilányként még csak nem is álmodott.

Csilla, a legfiatalabb özvegy, a békevi-
selt nemzedék tagja. Az, hogy házassá-
gon kívül született, számára semmilyen
hátrányt nem jelent, ő - energikus és cél-
ratörő anyjának hála - mindent megka-
pott az élettől, ami hazai viszonyaink
között elérhető és élvezhető. Számára
azonban még ez is kevés volt. Állítólag
megperzselt pillangóként a szerelem szár-
nyán lebegett ki Nyugat-Berlinbe egy
idegbeteg jogász és gitárénekes karján és
kocsiján. A kétes egzisztenciájú férj ön-
gyilkossága után Csilla talajtvesztetten és
(feltételezhetően) a kábítószer rabja-ként
jött haza látogatóba anyjához, aki
egyébként a legfontosabb özvegy ebben a
napégette, alkalmi triumvirátusban.

Róla, mármint Böbéről, először csak
annyit tudunk meg, hogy negyvenhat
éves, primitív, szabadszájú, érzéki, nem
,veti meg az italt, és mindenáron felejteni
akar. Lányát egyszerre félti és gyűlöli.
Büszke rá (vagy annak mutatkozik), de
közben elkeseredetten szégyelli is Csilla
elrontott életét, hisztériáját, és retteg
attól, hogy az magatartásával árnyékot
vethet az ő fényesre suvickolt káderlap-
jára. Mert Böbe azok közé tartozik, akik a
keresztnevük helyett is Elvtársnőként
szerepelnek a köztudatban. Saját regé-
nyes múltját - amelynek középpontjában
Csilla fontos szerepet játszó, ám megté-
vedt papájával, egy bizonyos miniszter-
rel való szerelme áll - annyit mesélhet-te
mostanáig, hogy szinte már maga is
elhiszi...

A három nő intim fecsegését - látszó-
lagos kitárulkozását - a napfürdőzés fizi-
kai cselekménysora és a luxuséletet je-
lentő italok bőséges fogyasztása kíséri.
Feszültséget csak a köznapi dialógus

titokzatos háttere, a holtak karának alig
megfejthető jelenléte idéz a színpadra.
Drámaivá a szituáció akkor válik, amikor a
halottak ócska teherautójáról leszáll
Valaki: egy krisztusi korban lévő, titok-
zatos idegen. Megérkezése, jelenléte elő-
ször csak szexuális mozgósítóerő: a három
férfi nélküli grácia egyszer csak átalakul.
Tetszeni vágyásuk mögül kibukkan a lep-
lezetlen mohóság, mintha mindegyikük
magának szeretné a váratlan hímet. Az
idegen először csak férfiként van jelen
köztük, de szűkszavú közléseiből pilla-
natok alatt kiderül, hogy titka van. Nem
sofőr, és nem is egyszerű beutalt káder,
hanem valaki, aki fentről jött. Fentről,
talán a központból, talán a fellegek közül.
A dráma valós és irreális síkja között a
magát Kozmának nevező férfiú titokzatos
lénye az összekötő kapocs. Kozma
semmit sem tesz, de mindent tud, így
válik az igazság katalizátorává. Saját
magáról csak annyit árul el, hogy az
asszonyok miatt „jött le" - a földre vagy a
Balatonra? -, hogy meghallgassa vagy ki-
hallgassa őket; miattuk jött le, számon
kérni vagy szeretni.

Kozma egyszerre harcostárs és kívül-
álló, vonzó és félelmetes jelenség. Oly-
annyira az, hogy a hőségtől, a pezsgőtől
és a férfi közelségétől felhevült asszo-
nyok sorra vizionálni kezdenek: életük
főszereplőjét látják az ismeretlenben.
Hédi benne fedezi fel holtnak hitt férjét,
aki, lám, él, pártmunkát végez Szibériá-
ban. Azután Csilla is felismeri benne azt,
akit szeretett, és akit talán még ma is
szeret, akinek özvegyeként most az édes
életet kóstolgatná. Böbe az egyetlen, aki
nemcsak férjére, hanem hajdani szerető-
ének fiára, Csilla testvérére is ráismer

Kozmában.

Claudiusnak Hamlet színjátékot ren-
dez, hogy színvallásra kényszerítse. Koz-
ma szerepjátéka olyan egérfogó, melyet a
rossz lelkiismeretű asszonyok képzelete
teremt. Ebben a pszichológiai kelepcében
azután Hédi bevallja, hogy férje halála
után nyomban elégetett minden tárgyat,
ami rabtartójára emlékeztette, s
visszanyert szabadságával élve, most az
özvegyi jogon használt Mercedesszel
ismerkedni, palit fogni jár a Hiltonba.
Csilla, aki minden álmát eltemette, azzal
hivalkodik, hogy már csak nyugalomra és
gazdagságra vágyik. Akárhol, ahol lehet.
Ahol megadatik a tengerparti villa, a
bankszámla, a szörf és a jamaicai mixer-
fiúk személyes szolgálata; de ha erre
nincs esély, hát beéri a hazai konszolidá-
ció jóval szerényebb luxusával.

Böbe a színvallás pillanatában annyira
megzavarodik, hogy hol forradalmat, hol
ellenforradalmat emleget. De végül csak
kiszakad belőle is az igazság: hogy 1956-
ban nem egy tragikus sorsú miniszter,
hanem egy jóképű pék - hajdani szere-
tője - ejtette teherbe. Böbe erkölcsileg
még Hédinél is mélyebbre hullott. Ér-
dekből megtagadta szerelmesét, féle-
lemből - mert megzsarolták - besúgóvá
züllött. Ez után a leleplezés után már
hiába kapaszkodik a hazugságokból szőtt
illúziókba. Önigazolása az egymásnak
ellentmondó tények és árulkodó indulatok
fényében kártyavárként omlik össze. Hédi
a pénzes gavallérok, Böbe a könyörtelen
hatalom kurvája, s mint ilyen, még
veszedelmesebb is alkalmi barátnőjénél.
A múlt bűnei azonban mindhármukat
elkísérik a jelenbe is.

„Még mindig ti vagytok az ordasok" -
vágja a lelkileg lemeztelenedett asszo-
nyok szemébe a vallomásukat kiprovo-
káló idegen. Akinek, ha valóban isten,
joga lenne felettük ítélkezni, és mindhár-
mukat megbüntetni is. Erre azonban a
cselekmény, illetve az író - esélyt sem ad.
Hiszen Kozma nem bíróként, nem is
ügyészként, csak terhelő tanúként mű-
ködött közre a lélektani kényszer hatására
- valódi bűntudat nélkül - előadott
vallomások születésénél. De ez is elég
volt ahhoz, hogy a bűnösök ne tűrjék meg
maguk között, de még kevésbé maguk
felett az igazságot ismerő tanút, aki
többet, mást tud róluk, mint amennyit ők
a világnak megmutatnak, többet, mint
amennyit önmagukról tudni hajlandók.
Ezért szabadulnak meg a nyolcvanas évek
feldühödött bacchánsnői, hősüket
gyűrűbe fogva, csókolgatva, szavak
nélkül ágyónölelve, a közéjük látogató
istentől. Kozma drámaiatlan halála
azonban senkit sem vált meg, legkevésbé a
bűnösöket.

Lélektanilag töretlen, hiteles a hősök
magatartása, mégis Kozma és az özve-
gyek szavakkal vívott küzdelme az, ami a
nézőben (olvasóban) némi hiányérzetet
támaszt. Mert a számonkérés drámai
crescendója mindhárom mérkőzés végén
félbeszakad: a leleplezést nem követi a
leszámolás. A fentről jött bíró helyett a
vádlottak ítélkeznek, s az istenek által
rájuk bocsátott, szemet nyitó mámor, a
tudat kontrollját átszakító őrület tető-
pontján a Balaton-parti bacchánsnők is
szabadulni akarnak gyűlöletük tárgyától:
a rabtartó férjtől, a megtagadott szerető-
től, a titkokat tudó istentől. Kozma ártat-
lanul elszenvedett halála - a nyílt színi,



rituális gyilkosság - azonban nemcsak
hogy nem zökkenti helyre a sarkaiból ki-
fordult világrendet, de erkölcsi igazság,
tanulság híján nem vált ki igazán katarti-
kus hatást sem.

Vajon gyengesége lenne ez a drámá-
nak? Vagy éppen ellenkezőleg, tudatosan
választott, kimunkált felelet a feloldás
megtagadása? Nem kétséges: Kornis
azzal, hogy hőseit megfosztja a megtisz-
tulástól, ránk hárítja a folytatás terhét.
Drámaiatlan világunk felett ítélkezik az-
zal, hogy a cselekményben megkerüli a
végsőkig élezett, visszavonhatatlan, ka-
tartikus lezárást, a jelen lelkiismeretét
megnyugtató, igazságos ítéletet. Paradox
módon ebben is megnyilvánul kíméletlen
realizmusa: a mi ellentmondásokkal
terhes világunkban a körülmények
többnyire erősebbek a hősöknél, a bűnö-
sök szinte csak kivételes esetekben bűn-
hődnek, a morális felelősségre vonás
rendszerint az utókorra, a történelemre
marad. A dráma az igazságtételnek csak
az igényét élesztheti, erősítheti a nézők-
ben, és ezt a feladatát a Kozma maradék-
talanul betölti, méghozzá anélkül, hogy
magyarázkodna, anélkül, hogy didaktikus
vagy akár patetikus lenne.

Kornis valamennyi kritikusa megkü-
lönböztetett fontosságot tulajdonít a
nyelvi panelek bravúros használatának, a
virtuozitásnak, ahogy az író a legelcsé-
peltebb slágereket, szófordulatokat, a
pesti argó leleményeit új fénytörésbe, a
korrajz és a leleplezés szolgálatába állít-
ja. A Kozmában ezt a verbális képességét
az író oly módon gyümölcsözteti, hogy a
mozgalmi és ifjúsági zsargon differenciált
használatával a három nőalak nemzedéki
hovatartozását és egyéni kifejezésmódját
is hitelesíti. Egyetlen kor és kör
stílusának variációiban megtalálja és
kifejezésre juttatja a történelmi és sze-
mélyes élmények nyomát. Böbe nyerse-
ségéhez, Csilla cinizmusához más és más
szófordulatok, igék és kötőszavak
tartoznak. Egy kritikában azt olvastam,
hogy Kornisnál a szónak nincs drámai
súlya. A Kozma szövege ennek az ellen-
kezőjéről győz meg. Ha Csilla „sósanyám-
nak" hívja az édesanyját, abban kettőjük
viszonya, a lány iróniával kifejezésre jut-
tatott érzelmi fölénye, a nyelvi konven-
ciókat (is) elutasító radikalizmusa egy-
aránt kifejezésre jut, méghozzá úgy, hogy
a lány találékonyságát és a nyilvánosság
előtt Böbének külön fájdalmat is okozó
tapintatlanságát is érzékelteti.

Törőcsik és a többiek

Horvai István rendezésének legfőbb és
nehezen verbalizálható értéke, hogy ben-
ne a politikum és a stilizáció elválasztha-
tatlanul ötvöződik. Az előadásban jelen
van a görög drámai minta ihletése, ugyan-
akkor a korábbinál is nagyobb hangsúlyt
kap a mű jelenidejűsége. Játszódik a
nyolcvanas években - hangsúlyozza Kor-
nis a színlapon. De nemcsak ott. Az
ötvenes évek eleven, intézményesített
emléke, Böbe életrajza, ötvenhat trau-
májának bizonytalan, ellentmondásaival
együtt is félreérthetetlen jelenléte nem
cselekménye, hanem forrása a drámának,
amely a konszolidáció morális vál-
ságáról, az érdemekből és mások konst-
ruált érdemeiből is tőkét kovácsoló nem-
zedék parazita szemléletéről, kegyetlen-
ségbe torkolló hedonizmusáról szól. Ezt
illusztrálják Csilla harsány és hisztériás
kitörései, Hédinek az érzéki élvezetek
habzsolását életcéllá magasztosító kije-
lentései és mozisztároktól ellesett kihívó
gesztusai is.

Kiváló színészi alakításokban a ma-
gyar színházban - kivált a Vígszínház
társulatában - máskor sincs hiány. A
Kozma előadásában mindenekelőtt az
értékelendő, hogy ezúttal a dráma minden
szerepét sikerült a követelményekhez
méltón kiosztani. A követelmény-
rendszer itt nem egyszerűen a szereplők
életkorára, fizikai szellemi habitusára, az
író komponálta jellemek pszichológiai
hitelesítésére vonatkozik, hanem
(legalább olyan mértékben) a sajátos írói
látásmód színpadi adaptációjára. A Hal-
leluja esetében talán még szembetűnőbb
volt, hogy Kornis szerepei megfosztják a
színészt a folyamatos beleélés lehetősé-
gétől. Az ő Lebovicsa hol leckét író isko-
lás gyerek, hol a világgal haragban álló
kamasz, a következő percekben felnőtt,
érett férfi. Csilla, Hédi, Böbe skizofré-
niája más természetű: nekik a drámai
jelen időn belül kell hitelesíteniük a
maguk öncsaló igazságát és leleplezett
élethazugságát is. Nem életkoruk válto-
zik, hanem a kimondott szavak tartalmá-
hoz való viszonyuk. Hol viselkedniük
kell, hol vallaniuk, meggyőzniük a nézőt
arról, amit maguk sem hisznek, ami
mögött kezdettől torlódnak a kérdőjelek:
vajon úgy történt-e valójában, ahogy az
emlékező előadja, vagy inkább hihetünk
az imént megvallott élettények és
érzelmek cáfolatának? A játékban domi-
náns, de a lényeg szempontjából inkább
csak atmoszférateremtő fizikai cselekvé-
sek mögül az egyéni érdekeket szolgáló,

előre megfontolt és a szereplők vérévé
vált hazugságok szövevényéből kell Koz-
mának - és a nézőnek is - kihámoznia a
megélt s még inkább a történelmi igaz-
ságot. Ehhez pedig mondatról mondatra
pontosan kimunkált színészi játékra van
szükség. Horvai István színpadán egyet-
len gesztus sem ötletszerű, esetleges.
Magyar színpadon ritkán éreztük ennyi-
re megkomponáltnak, esztétikusnak és
kifejezőnek a képek koreográfiáját.

A szerzői utasítás szerint a darab há-
rom női főszereplője meztelen. A színé-
szek - a hazai színházi konvenciókra
való tekintettel is - mindkét előadásban
fürdőruhát viseltek. Volt, aki a kaposvári
bemutató után ezt a tényt is Ács János
kompromisszumának, a merészen sarkos
megoldások lekerekítésének érezte.
Meggyőződésem, hogy itt nem valami-
féle prüdéria, hanem a rendező józan-
sága győzött. Vétek lett volna átadni a
terepet és a nézőteret az olcsó szenzá-
cióra éhesek mohó kíváncsiságának, és a
szerzői utasítást betű szerint betartva
veszélyeztetni a dráma bonyolult igazsá-
gainak befogadásához elengedhetetlen
nézőtéri koncentrációt. A ruhátlanság
szenzációja meghiúsította vagy legalábbis
kockára tette volna a gondolatok célba
juttatását. Ezek a fürdőruhás beutaltak -
lélekben meztelenek. Ebben része van a
jelmeztervezőnek is. Vágó Nelly nem a
meztelenséget takaró konvencionális
strandöltözékeket, hanem valóságos jel-
lemfürdőruhákat tervezett. Böbe sikkte-
lenül egybeszabott pettyes dressze oly
módon előnytelen, hogy az egykori babos
kendős parasztlány és a városi módival
éppen csak ismerkedő lelkes kollégista
ízlését is idézi. Hédi majdnem semmi
fürdőruhája nyilvánvalóan méregdrága
importáru, ami többet sejtet, mint takar,
Csilla viszont bizarr strandöltözékével
idegen állampolgárságát és a konvenciók
iránti közönyét is kifejezésre juttatja.

Törőcsik Mariról ma már a jelzőknél
többet mond jelenlétének ténye, súlya. Ő
az a színésznő, aki játékával úgy képes
megváltoztatni a szerepek hierarchiáját,
hogy közben egyetlen percre sem játssza
le partnereit (Három lány kékben), aki
úgy alkalmazkodik a kommersz drámák
stíluskonvencióihoz, hogy a szerep mö-
göttes tartalmának megíratlan, ámde
kikövetkeztethető távlatainak és lehetsé-
ges mélységeinek megjelenítésével átlel-
kesíti, megnemesíti magát a darabot is
(Az oroszlán télen). Ezúttal azonban más-
féle többletet kellett Böbének kölcsö-
nöznie: saját élettapasztalatát, vibráló



egyéniségét. Alkatát tekintve Törőcsik
nem Böbe, legalábbis nem az a Böbe, akit
Kaposvárott, az előadás toronymagasan
legjobb alakítását nyújtó Molnár Piroska
jóvoltából megismerhettünk. Törőcsik
Böbéje nem testben, csak lélekben
drabális. Törékenysége esetleges, ételt,
italt, ölelést habzsoló mohósága azonban
szükségszerű. Törőcsik úgy járja végig
szerepe szerint a lelepleződés, az árulás
útját, hogy egyszerre válik szánalmassá
és félelmetessé. Fürdőruhában is magunk
előtt látjuk rosszul szabott, fekete
kosztümben a vörös terítővel borított
asztal mögött, a mindenkori elnökség-
ben, vagy tanúként, amint a hangosan
kimondott hazugságok terhe alatt roska-
dozva, zsebkendőjét gyűrögetve, emelt
hangon vádol. Törőcsik-Böbének a ciniz-
mus is szerep, mimikri, a „fent" világában
megszokott, természetes járandóságnak
vélt luxusélet megtartásának elő-feltétele.
Gátlástalansága több fokkal őszintébb: a
fokozatosan elsajátított kádermodor
mögül rendre kibukkan a ked-
vezményezettek első nemzedékének fara-
gatlansága, ordinárésága, a mások pél-
dáján izmosodott gátlástalanság.

Pap Vera kihívó mozdulataiban a fel-
fokozott szexualitásé a főszerep. Esz-
tendős kielégületlenségét pedig már régen
levezethette a jól fizető alkalmi szeretők
ágyában. Éhsége most már nem-csak
ösztön, de megtanult, eredményesen
hasznosított modor is. Számára a hódítás
voltaképpen elégtétel: egy hajdan félszeg,
bociszemű, még táncolni is suta prolilány
érvényesülésének eszköze és
kézzelfogható bizonyítéka. Pap Vera
Hédi lélekállapotának ambivalenciáját is
mindvégig érzékelteti. Elszántsága, amely
a Kozmával vívott csatában magasra
csap, folytonosan összekeveredik a lelke
mélyén még mindig kísértő bizonytalan-
sággal. Szemének mind riadtabb, néha
már-már eszelős forgatása leleplezi a ret-
tegést, hogy ha kiszolgáltatja magát, ha
hibázik, valahol valaki még kipenderít-
heti a számára egyedül fontos luxus-
mennyországból.

Eszenyi Enikő Csilláját a dráma kez-
detén túl hangosnak, felfokozott hiszté-
riáját a darab titkait idő előtt kiszivárog-
tató ritmushibának, a stílusegységet sértő
hatásvadászatnak éreztem. A későbbiek-
ben azonban a színésznő meggyőzött:
Csillát így is, ilyen magasról indítva is el
lehet játszani. Meggyőzött, hogy Csilla
szertelenségében a számára tűrhetetlen
morális, társadalmi és földrajzi korlátok
ellen való tiltakozás nyilatkozik meg, és

minél szűkebbnek érzi önmaga számára a
neki kiutalt luxuscellát, annál hango-
sabban hallik a képzelt és valóságos fala-
kon való reménytelen dörömbölése is.
Dühödt tiltakozása mögött ott van az
elkényeztetett, csak vágyaiban igényes,
félresikerült életű teremtés minden kudar-
ca, amit erőnek erejével igyekszik az el-
érhető anyagi javak bőségével szépíteni.

Reviczky Gáboré a darabban a legne-
hezebb szerep. Hiszen Kozma mindvégig
őrzi a maga titkát. A szöveg számára - a
szerepjátszás alkalmi megnyilvánulásain
túl - egy az asszonyokénál tartózkodóbb,
mértéktartóbb színpadi magatartást ír elő.
Reviczkynek az erkölcsi felháborodást is
csak színpadi jelenléte súlyával, a szeme
szúrásával, villanásával, vesékbe látó,
ítélkezően szigorú tekintetével kell
kifejeznie. A premieren érezhetően erre
koncentrált, s alighanem ez magyarázza,
hogy az egyébként szépen artikuláló
színésznek nem egy fontos mondata
érthetetlenné kásásodott, és ilyen módon
elsikkadt - a szövegében élő dráma
alapos kárára.

Horvai gondosságát, stílusérzékét di-
cséri, hogy nemcsak a főszereplők játé-
kára, de az előadás képi megjelenítésére,
a koreográfiára és a drámai szólamok
kontraszthatásának kiaknázására is követ-
kezetes figyelmet fordított. A reális és
irreális játékelemek folyamatos párhuza-
mossága lehetőséget kínál számára, hogy a
naturális cselekvésekhez is megtalálja a
maguk felfokozott, már-már abszurd
hátországát. A napfürdőzők szertelen,
vad locsolkodása, az öntözőcső fallikus
szimbólumként való rángatása, a nap-
olajjal való kenekedés disszonáns érzéki-
sége először még szinte tudat alatt idege-
nít el bennünket az ismerős szituációtól
és a hősöktől is. Ez a lappangó feszültség
azonban fokozatosan telítődik, hogy az-
után a dráma záróakkordjában, a Kozma
ellen végrehajtott merényletben tetőzzön.
A dráma előterében zajló, többszörösen
tagolt feszültség harsány kontrasztot
alkot a színpad hátterében veszteglő
teherautó vészjósló mozdulatlanságával,
a majdnem csúszó-mászó és csak időn-
ként felemelkedő halottak kényszerűen
vegetatív létezésével. A lengyel Tadeusz
Kantor színpadi vízióit idéző, jelképes
jelmezekbe öltöztetett, hullamaszkos
kórustagokat lecsökkentett drámai funk-
ciójukért az előadás a látvány kifejező-
erejével és a koreográfia kimunkáltságá-
val kárpótolja. Ha a holtak karát a színpa-
don végbemenő szertartás festői iko-
nosztázának, eleven díszletnek minősí-

tem, ezzel nem tagadom és nem is halvá-
nyítom színpadi létezésük fontosságát.
Éppen ellenkezőleg. Amikor a tragédia
zárójelenetében egyetlen hang sem jön ki
üvöltésre formált szájukon, valójában az
ő néma hallgatásukban teljesedik be a
nézők által átélt tragédia.

Ennyire magyar drámát, ilyen nem-
zetközi mértékkel mérve is kimunkált,
rangos előadásban nem sokat láttunk az
utóbbi években. Elhiszem, hogy a hatal-
mas nézőterű Vígszínháznak a jelenlegi
gazdasági helyzetben könnyebb fajsúlyú
művekkel, különféle kompromisszu-
mokkal is kell szolgálnia a bérlőket, a
kasszát. De igazi rangot a társulatnak
csak a Kozmához hasonló jelentős be-
mutatók adnak.

Kornis Mihály: Kozma (Pesti Színház)
Dramaturg: Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Fehér

Miklós. Jelmez: Vágó Nelly m. v. Zene: Sel-
meczi György. Mozgás: Krámer György. A
rendező munkatársa: Várnai Ildikó. Rendezte:
Horvai István.

Szereplők: Reviczky Gábor, Törőcsik Mari
m. v., Eszenyi Enikő, Pap Vera, Cserna Antal,
Korognai Károly, Szarvas József, Bede-
Fazekas Annamária f. h., Háda János f. h.,
Kárpáti Levente f. h., Vincze Gábor f. h.,
Nyerges Péter, Körösi András.


