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és hogyan kell korszerűen, a mi körülményeink kö
zött megszentelnünk. "Az öröm és az aktiv pihenés
napjára" gyakorlati tanácsokat ad, még a közös, ün
nepi étkezés jelentőségét is megemlíti. "Legalább
vasárnapon legyen együtt a család" - javasolja. De
legyen időnk vallási intelligenciánk fejlesztésére is.
Ekkor van igazán helye és ideje a rövid elmélkedés
nek is. amelyhez a könyv kalauzul szolgál. .Vasár
nap nélkül nem tudjuk megvalósltani a liturgikus ke-
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Halleluja
Kornis Mihály drámája

Az első kötetével jelentkező Iró méltán érdemel
megkülönböztetettjigyelmet. Az olvasó ajövö Igére
tét keresi ezekben a néha csak félig megirt kötetek
ben. Komis Mihály Végre élsz clmű novellásgYújte
ményekivétel ez alól. Az érdeklődés az ö esetében
sem kisebb, de a figyelem ezúttal nem az ismeretlen
pályakezdőnek szól. A szerző néhány irása már
megjelent folyáíratakban, antológiákban. Igy tisztá
ban lehetünk vele, hogy kötete egy kialakult, kész
világképpel rendelkezéí Iró jelentkezése. Teljes vér
tezetben, kimunkált. érett stilussal lép az olvasó elé.
Nagy erénye. hogy nem akar tudálékosnak látszani,
nem keres olyan élettereket, ahol járatlan .. nem esik
az elséíkötetesek gyakori hibájába, akik könyvük
ben. talán a ritka megjelenést61 való félelmükben,
mindent össze akarnak zsúfolnt. Komis novelláit ol
vasva nem zavaró, hogy gyakori a történet vagy a
mondandó osszecsengése, egymásba kapaszkodnak
a novellák szálai, mintha valami laza szerkezetű re
gényt olvasnánk. Az Iró helyenként kamaszos őszin

teséggel. nem kevés gúnnyal és öngúnnyal mutatja
be azt a környezetet. ahonnan indult s ami máig is
meghatározza életét.

A kötet legszebb novellája, az Apa győz olyan öt
letMI indul ki, amely kivételes Iró; talentumra vall.
Érdekessége, hogyan szabaditja meg a halál misz
tériumát minden félelemtöl, feketeleples borongás
tól. Ez a profanizált halál oly közel kerül hozzánk,
hogy szinte kedvünk volna néhány percre kipró
bálni. Nem véletlen. hogy {l szerző a közelmúltban
napvilágat látott Isten tenyerén élünk cimű antoló
giában is ezzel az Irásával szerepelt. Nem járunk
messze az igazságtól. ha kijelentjük: Komis próza
Irói stllusa, könnyedsége, a matériával való elegáns,
már-már hanyag bánásmádja sok jó novellát sejtet a
jövőre nézve is.

Egészen más a helyzet a kötet felét elfoglaló Hal
leluja clmű drámával. Már az is különös. hogy első

resztény spiritualitás egyik lényeges követelményét:
az idő megszentelését. "

Ijjas József kalocsai érsek előszavával őszintén

I egyetérthet, aki olvassa és hasznositja Csanád Béla
kötetét: ,,' . .a budapesti Hittudományi Akadémia
professzora gazdag tartalmú könyvvel ajándékozta
meg magyar vallásos irodalmunkat". (Ecclesia,
1981)

kötetben drámát, szokásainkhoz képest nagyon
nagy terjedelmű drámát jelentessen meg az Iró.
A Halleluja valójában kronológiai folytatása. séít
szintézise a novelláknak. Az elbeszélések némelyik
helyzete. néha szövege is visszaköszön a drámábál.
A kivülállónak úgy lűnik, mintha a szerzéí novellait
előtanulmánynak szánta volna a szindarabhoz, A
köteten belül mégsem jelent szlnvonalniivekedést
Komis drámája, mert az Iró, aki szlnpadi rendez6 is,
tehát tanulta és ismeri a szinpadi játék törvényeit,
lazán bánik a drámai anyaggal. Láttam már rende
zését, s mivel személyében jó viziókat teremtéí szln
házi embert ismerhettem meg. különösen meglept5.
hogy művében drámaszerkesztésnek nyoma sincs.

Az abszurd komédiákat futószalagon gyártó szin
házi életünkben jelütötte fejét egy olyan felfogás.
mely szerint egy dráma attól modern, minél inkább
felrúgja a hagyományos dramaturgia szabátyalt.
A Halleluja is feltehett5leg ilyen inditékkal fogant.
Kétségtelenül elég széles palettán lehet drámát imi.
Németh László történelmi drámái és - mondjuk
- Jean Genét abszurdjai között ég és föld a különb
ség. De mégis Woolfnak kell igazat adnunk abban.
hogy bármennyire különbözik is egymástól egy afri
kai bennszülött kalyibája és egy európai főnemes

kastélya, .mindegyiken van ajtó és tetéí. Dramatur
giailag ez annyit jelent, hogy bármennyire laza szö
vedékű legyen egy szindarab, nem léphet túl azon a
határon, amit az emberi cselekvés létre tud hozni. il·
letve érzékelésünk fel tud fogni. A dráma Irott szö
vegében vannak olyan meghökkentő megoldások,
melyeket a szerző a szövegbeli -instrukcíova! helyre
tud tenni, de ugyanez a fordulat szlnpadon érthetet
len. A Halleluja megkisérel téren és időn kivül mu
tatkozni, egymásba mosódó síkokban létezni, de ez
szlnpadon megoldhatatlan. Formailag tehát Komis
drámája kívül van azon a körön, amin belül a drá
mát drámának szoktuk nevezni. Ha pedig valaki azt
hinné, hogy ezzel a megdöbbentő formával a szerző

megdöbbentő tartalmat kíván közölni, téved. A téma
a harmincas éveit taposó magyar értelmiség önkere
sése, illetve onvesztése. Komis ötlete - miszerint a
főhős elemeire hullott világot lát maga körül. amil
nem lehet másképp ábrázolni, mint elemeire hullott
cselekményben - önmagában megállna. de a közön-
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ség teljesen hasonló világlátását igényelné. A dráma
ugyanis semmit nem mond el e világvesztés okairól,
igy nem ad lehetőséget a nézőnek, hogy azt érzelmi
leg vagy értelmileg megközelitse. A probléma nem
az, hogy nincs cselekmény, hiszen Beckett vagy 10
nesco műveiben sincs, de náluk egy, a környezetük
ben létező életérzés nyer valamilyen formál.

Ha ez az életérzés valóbim jellemző lenne a ma
gyar értelmiség zömére, szomor,ú lenne a helyzet.
Komis abban téved, amiben például Bereményi Géza
is tévedett a Halmi megirásakor : a nyolcvanas évek
fordulójának fiatal magyar értelmisége éppolyan ön
kereső, szomorkodá, tékozló fiú, mint a hatvanas
hetvenes évek fordulóján volt. Külön tanulmányt ér
demelne, hogy az azóta bekövetkezett változás pozi
tív-e. De hogy megtortént. s ennek következtében
Kornis hose idejétmúlt figura, aligha vitatható. Pe
dig tud ő jól megjeleníthető,mélv jellemeket is te
remteni; ilyen az időtlenség fekhelyén nyűglődő

nagyapa figurája. Nem véletlen, hogya mű szinpadi
előadásában ez a szerep a leghálásabb, s nyújtott
alak itojának emlékezetes sikert. Talán éppen azért,
mert az időtlen játékban az egyetlen erőltetettségtől

mentes, igazi abszurdokba ilM figura. Ha köréje
csoportosította volna hőseit a szerző, tán kevésbé
látványos a vállalkozása, de bizonyára jobban sike
rül. Így viszont egy szétesett , drámának aligha ne
vezhető közmondás, népi bölcselet- és szleng-gyűjte

mény az egész.
Nem kis vállalkozásba fogott Zsámbéki Gábor a

mű szinpadra vitelével a Nemzeti Szinház társulatá
val a Játékszinben. Hosszú munk ájának annyi ered-

. ménye lett, hogy az átdolgozás végterméke előadha

tóvá vált. Zsámbéki munkája elmélyült, nagy tudá
sú, érett rendezőre vall, de ugyanennyi energiával
egy szlnpadképesebb művet nagy sikerre vihetett
volna. Jelen esetben a fogadtatás megoszlott. A kö
zönség csak ot t értett meg valamit a játékból, ahol a
kusza drámai szöveg alól előtűntek a rendező erőfe

szítései.
A szereplők közül kiemelkedik Agárdi Gábor já

téka. Ismételten bizonyította, kár volt belegyömö-

KÉPZŐMŰVÉSZET

A fasizmus áldozatainak
emlékműve

Új kiállító helyiség nyílt januárban a budapesti
belváros szívében, a Váci utca és a Szabadsajtó ut
ca sarkán. A Vigadó Galéria után ez már a máso
dik rangosnak ígérkező kiálhtóhely, amely az
utóbbi időben a város központjában megszületett,
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szöIni a viccelődő ember skatulyajába. Remek sziné
szi alakitást nyújt a hatalmasan kibelelt ágy párnái
kozt, Egy-egy mondatával maga az időtlen öregség,
a foghijasan vicsorgó huszadik század. Néha unoká
ját, néha múltját keresi, azután visszasüpped egy ré
gen eltűnt világba. Egyszerre visszataszító és erőt

len.
Márton Andrásra nem kisebb ti'/I/dal hárult.

mint hogy az író képzelt dnmugát ..arázsolja a szin
padra. Márton megpróbál mindcnt. (jll/eledten ját
szik csecsemőt, kisgyereket. felnotter. i/let ..e lát
szatrafelnőtt, örök gyereket. A játszadozáshól még
sem kerekedik ki eleven figura, csak ..alami szeren
csétlen. sírásra görbedt szájú kisgyerek. aki már
semmit sem hisz és mindentől fél.

A két fiatal és egy középkorú nőt megszemélyesi
tő Bodnár Erika és a többszörösen jól fésült Sinkó
László nem tudott megbirkózni a feladattal. Bodnár
még megpróbálta .groteszkre venni" szerepeit . de
tehetsége itt csak néhány jó pillanathoz volt elég.
Sinkó erőlködés helyett játékának megszokott
maszkjai mögé bújt, s onnan nézte végig az eliiadást.
Többre ezúttal nem volt szűksége,

A többi szereplii kozűl Horkai János lakóbizott
sági elnöke említésre mélto, de Raksányi Gellért,
Tarsoly Elemér, továbbá a még főiskolás Ardeleán
László és Bognár Mónika is megtette a tőle telhe
tőt.

A néző a szinházban szorak.ozni, ugyanakkor ta
nulni is szeretne. Nem fél a szimbólumoktól. jeltéve ,
ha mindenki által érthető viziok fejeznek ki fontos
tartalmakat. Egy olyan országban, ahol a haladás
mindig központi kérdés volt, eleve megkérdőjelezen

dő minden olyan írói vállalkozás, amely az üresség
ről szól. Az üresség és a hiány nem ugyanaz.
A hiányt be kell tölteni cselekvéssel, olyan cselek
véssel, amelyhez irányt mutathat a szinház, S a szín-'
házat drámaírók írják - a hiány betöltése a legkeve
sebb, amit várni lehet tőlük. Különösen azoktól,
akiknek tehetségéhez nem fér kétség. Ahogy Komis
Mihályéhoz sem.

ERDŐS PÉTER

s e tény már önmagában is örvendetes. Gazdája, a
Fővárosi Tanács ebben a teremben elsősorban a
város fejlesztési terveknek. elképzeléseknek kíván
nyilvánosságot biztositani, lehetőséget teremtve a
közvélemény demokratikus tájékoztatására, s egy-,
ben meghallgatására is.

Az első tárlat annak a pályázatnak az anyagát
mutatja be, amelyet a Főváros Tanácsa a fasizmus
áldozatainak emlékére írt ki. A bejáratnál a falon
olvasható a pályázat szövege és a kijelölt biráló bi
zottság névsora is.

A századforduló táján még természetes volt,


