
Színház

Komis Mihály: Körmagyar

Nemcsak remek színpadi érzékkel rendelkező

drámaszerzőKomis MíháJy, nemcsak érzékeny
nyelvművész,a beszélt nyelv különbözö rétegei
nek kiváló ismerője - hanem szociológiai
éleslátása is figyelemre méltó. Scbnitzlerműve, a
Bécsben 1922-ben bemutatott, hatalmas bot
rányt kavart Reinigen akár szociológiai esetta
nulmányként is felfogható; hisz egyes társadalmi
rétegek reprezentatív képviselőinekkapcsolat
teremtési kísérleteit mutatja be, tÍZjelenetben. A
szerelmi kapcsolatra lépő pár egyik tagja a
következő jelenetben eggyel magasabbra rukkol
a társadalmi ranglétrán, hogy az utolsó jelenet
ben aztán bezáruljon a kör: a gróf az első jelenet
szegény kis utcalányának ágyában köt ki. Schnitz
ler kesernyésen frivol, őszinte képet ad a század
fordulós Bécs társadalmáról (a darab 1899-ben
íródott), ál-erkölcséröl és társadalmi képmutatá
sáról; kiábrándult és világfias, könnyed, s olykor
cinikusnak tűnik. Vagy mégsem? Claudio Magris
nak bizonyára igazavan, amikor ezt írja a szerzőről:

" ... kegyetlenségnek és boldogságnak az együttes
éből, nemes érzésből és közönyös csalásból áll
össze Schnitzler tragikus szerelernképe."

Vajon el kellene-e gondolkodnunk azon, vagy
természetesnek vegyük-e, hogy Komis Mihály
majd egy évszázad múltán színte változtatás
nélkül megtarthatta a dráma szerkezetét, a mű
dramaturgiai vázát alkotó "szamárlétrát", leg
több esetben a szituációkat, helyszíneket is, s
szinte szöröl szöra árvehetett egyes díalöguso
kat. Könnyű levonni ebből a kézenfekvő tanul
ságot: a világ, az emberi természet nem változik,
Bécs és Budapest még mindig (már megint)
nincsenek olyan rnessze egymástól, s a szerelem
pedig csak önmagát tudja ismételni az örökkön
ismétlődőhelyzetekben ...

Hiszen: ugyanígy strichel a kis pesti prostituált
a lepusztult, sivár józsefvárosi házak között, mint
a századvégi Bécs örömleánya - s a kiskatona
éppúgy rohan vissza a kaszárnyába a kimenő

végeztével, mint hajdani bécsi kollégája ...
Schnitzler szobalányát és Komis takaritónőjét

ugyanazok a vágyak és álmok mozgatják - ám a
hétvégi szörakozas, a tánc nem hozza meg a hőn
óhajtott férfit, aki megváltoztathatná életük fo
lyását - s még arra a kevés gyengédségre is
hiába várnak, mely legalább a boldogság illu-

zíóját adná. A szobalány a fiatalúr prédája - a
hivatali takarítónő pedig a nfiatal elvtársé"; ez
utóbbiak közt éppoly áthághatatlan a társadalmi
szakadék, mint egy évszázaddal korábban élt
alteregóik között. Sa mai magyar társadalomban
is mindenki éppúgy felfelé törekszik, mint a
császárvárosban. A fiatal elvtárs az idősebb

elvtárs muratös, sokat próbált feleségét próbálja
megszerezni, az idősebb elvtársat viszont az
"édes kislány" naiv fiatalsága bűvöli el ... Az édes
kislány azonban a színházak táján véli megtalálni
boldogulását és karrierjét, s így a drámaíróval
próbálkozik; a drámaíró a színésznővel, a
színésznő viszont a milliomos külföldre szakadt
magyarral, aki a Nagy Lehetőséget jelentené
számára. .. A Körmagyar cserélődő párocskai
nak kapcsolata éppoly sivár, hazug, tragikusan
félresiklott, mint Schnitzlernél. Nemhiába idézi
a csetlő-botló drámaíró, aki minden nőben az
Ideált véli megtalálni (s akinek szerepében
RudolfPéter az előadás legjobb alakítását nyújt
ja) Simone Weil szavait a szerencsétlenségről 
mely, Weil szerint, mélyrehatóbb és tragikusabb
emberi állapot, mint a szenvedés. Nem szenved
nek a Körmagyar szereplöí sem, hisz életük - a
maguk körén belül - átlagos és köznapias élet.
Nem szenvednek, ám szerencsétlenek: a részvét
és a szeretet hiányzik az életükből, amit sem
adni, sem mástól megkapni nem képesek. A két
legelesettebb figura, a prostituált és a szobalány
(takaritónő) alakjában villan fel pillanatokra a
részvét és az emberi jóság; groteszk és sírnivaló,
hogy a legszegényebb segit végül a leggazda
gabbnak.

Tanulságos a Schnitzlerrel való párhuzamok
vizsgálata, az emberi természet változatlanságát
illetően - de legalább ennyire fontos hangsú
lyoznunk azt is, hogy Komis teljesen önálló, új
drámát teremtett, melynek gondolatköre szerve
sen folytatja eddigi müveínek világát: legfonto
sabb törekvése most is a magyar társadalom
tudatállapotának kínzóari őszinte feltárása, a
mélyülő társadalmi válság belső, tudati okainak,
eredetének keresése és színpadra ültetése. A
Schnitzler által feltalált szellemes dramaturgiai
struktura, úgy hisszük, éppen nem akadályozza a
szerzör mindeme törekvésében, sőt, miközben
kitűnőés hatásos keretet biztosít számára - épp
a fentebb jelzett azonosságok révén -, új meg új
dimenziókat nyit meg a közvetlen jelentés-tartal
mak mögött. Komis színpadi ábrázolásmódja
egy ponton tér el a Schnitzlerétől - ám ez a
pont alapvetöen fontos. Schnitzler állapotrajzot,
éles, de mégiscsak egy vetületben lerajzolható
diagnózist ad a jelenről: Komisnál a jelenbeli
állapot egy múltbeli folyamat következmé-
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nyeképpen, eredményeképpen jelenik meg a
színpadon, vagyis alakjai történelmileg deter
mináltak. Az "idős elvtárs", ebben a nézetben,
nemcsak egy öregedő férfi, aki fiatal lányokkal
akarja feledtetni magával az idő múlását. Szom
batby Gyula elvtársában ijesztő, hátborzongató
módon lakik együtt a kegyetlenség, az erőszak és
a .bacsís" neged, Ez az ember, aki az ötvenes
években a politikai erőszak buzgó eszközeként
saját szadizmusát élte ki, s visszaélt az ártatlan
áldozatok kiszolgáltatottságával - valójában
semmit sem változott. A darab másik kulcsfígu
rája a külföldről érkezett pénzember (Kern
András árnyalt alakitása), aki az alvó cigánylány
(Kútvölgyi Erzsébet) mellöl kiáltja világgá csa
lódását, kételyeit, elveszett illúzióit. Hiszen a
kemény és nehéz évek fészekrnelege helyett egy
kalmárszellemű, lármás és csiricsáré várost,
országnyi bazán talál itthon, egy várost, ahol
pénz, siker és hatalom bűvöletében lót-fut rnil
liónyi ember. A száZadvég enervált spleenjét,
melyet Schnitzler elsősorban a "magyar pusz
tákról" érkezett dragonyos-gróf alakjában villant
fel - akinek oly mindegy, hogy Bécsben él-e,
vagy a pusztán, vagySzombathelyen, hiszen a vég
így is, úgy is elérkezik -, Kornisnál dühödt

Kiállítás

Nemzetközi
gyermekrajzkiállítás

Amióta az izmusok szülte új valóságlátást megta
nultuk elfogadni, s az expresszionisták ráirá
nyították a figyelmünket arra, hogy a síkszerű,

gyermeki egyszerűségű torz figurák, ákombáko
mok a művész megzaboláZhatatlan tudatából
feltörő szubjektív világkép kivetítői, amióta a
szürrealisták a felnőtt lét tudatosságával szem
ben a gyermeki lét lélekfelszabadítö erejét
állították a középpontba, azóta szemünk hozzá
szokott az eszközeikben gyermekrajz hatású
mesterművek soráboz. Bár még mindig fel
felhangzik az egyszerű. múzeumlátogató száján
az "ilyet én is tudok píngalní" minősítés (a
Ludwig-gyűjteményen végigsétálni ebből a
szempontból igen szörakoztatö és tanulságos
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társadalomkritika és a nemzeti érzés vállalása
váltja fel.

Horvai István vígszínházi rendezése jól dom
borítja ki a daraberényeit, dinamikusan pergeti a
körtáncot, a lelkesen és szellemesen játszó
színészekkel, A figurák erosen karikírozottak, de
épp ezért rendkívül jellegzetesek, s általános
érvénnyel reprezentáInak egy-egy társadalmi
típust. Már megíelenésük, öltözetük, habitusuk is
jelzi a társadalmi hovatartoZást (jelmez:]ánoskuti
Márla). Az idős elvtárs rnerev, szigorú és konzer
vatív pizsamája éppoly sokatmondó, mint a fiatal
elvtárs (Seress Zoltán) szolid hivatali elegenciája;
a vidékről felkerült kis takarítónő szánalmas mo
deruségében egész léthelyzete kifejeződik (pap
Vera kitűnő alakitása). A magasabb régiók visel
kedés- és öltözködésbeli stílusát hozza remekül
Eszenyi Enikő a fiatalasszony szerepében, az
ifjúság sportos lezserségét pedig ZSíros Ágnes
mint "édes kislány". Könnyed, bohém és megfele
lő módon bűvölő tud lenni Igó Éva SZínésznője;
közönséges és nyers Kútvölgyi Erzsébet az Utcal
ány szerepeben. Az "itt és most" hatást erősítik

Csikós Attila sZínpadképei, s jól funkcionál Presser
Gábor muzsikája is.

ErdódyEdit

élmény volt), de szerencsere egyre többen
tudják elfogadni a modern piktúra új feladatval
lalásának különbözö változatait, s a művek

lényeget nem a valósághű természetábrázolás
ban keresik. AszáZadunk festészetén iskoláZott
szemű látogatót, aki belep a Műcsarnokban

megrendezett nemzetközi gyermekrajzkiállítás
ra, igen érdekes benyomások érhették, ha nem
pusztán pedagógiai vagy pszichológiai szenve
delyének hódolva szemlélte a fiatal "művészek"
alkotásait. Míg a századfordulós művészeti tö
rekvések a távol-keleti rnűvészet megértését
segítették elő, a XX. századi művészeti irányza
tok a gyermekrajzok megítéléséhez adtak ösz
tönzést. Néha olyan érzése támadt a nézőnek,

hogy a falakról ismert művészekvirtuális képei
köszönnek rá. Gyakorta asszociáIhattunk
O'Keeffe óriásira nagyított színes virágaira, Ko
koschka expresszíven eltorzított rikító SZÚ1Ű


