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FÓKUSZBAN: VALÓSÁG

Karuczka Zoltán

Féligazságok
K B 3 5 ,  I N Á r cS :  S U hA

z inárcsi, civilekbôl álló KB35 társulatnak a mU
színházbeli Suha című bemutatója kapcsán elő-
ször az a kérdés jutott eszembe, milyen ember

is a bíró. és az ügyvéd milyen ember? és az ügyész?

Az elôadás Magyar Elemér ügyvéd Fekete-fehér
címû, a szerzô által dokumentumdrámának nevezett
munkája alapján készült; a mû egy 1994-ben történt
gyilkosságot követô büntetô eljárást és érintôlegesen
egy ennek folyományaként lezajlott kártalanítási pert
dolgoz fel. Az írott szövegbôl nem derül ki, hogy a
rögzítettek mennyiben felelnek meg egy az egyben a
valóságnak, de az igen, hogy a drámában saját nemé-
vel és nevével csupán az eset vádlottja szerepel, a
többi karakter kitalált személy. Kitalált, részben
mégis „valóságos”, a történetben megjelennek ugyan-
is a jogásztársadalom szereplôi. És hogy hogyan, azaz
milyen válasz adható a fenti kérdésekre? A színdarab
(melynek felhasználásával filmet is forgattak 2006-
ban Nincs kegyelem címmel, Ragályi Elemér rendezte
és ô írta a forgatókönyvét – az utóbbit Magyar
Elemérrel közösen; a fôszereplôje Nagypál Gábor) és
az ennek alapján készült elôadás – szerintem – a szte-
reotip válaszokat erôsíti. Az ügyvédnô csak azért hisz
a címszereplô vádlott, Suha Dénes ártatlanságában (a
vezetéknév fiktív), mert „ez a dolga”. Miközben akku-
rátusan kávézgat, „felülrôl” kéri számon Suhát, miért
is késett a megbeszélt találkozóról (felteszem, mert
nem állították elô idôre – elôzetes letartóztatásban
van ugyanis). Aztán ugyanúgy meghunyászkodik ô
maga is a bírónô elôtt, ahogy Suha ôelôtte. Az ügyész-
nô, akinek szegénynek nincs tabletje (nem úgy, mint
a sajátját elôszeretettel használó ügyvédnônek), híze-
leg a bírónônek (hátha ez még jól jön), milyen sze-
rencse, hogy Suha ügyében ô fog ítélkezni. Aztán
majdhogynem nyomdafestéket nem tûrô szavakkal
vonja kérdôre az általa felügyelt, a Suha elleni nyo-
mozást végzô rendôröket. A bírónô meg jó magasan
ül a tárgyalás során (konkrétan egy asztal tetejére ra-
kott karosszékben), oda kisember bizony fel nem
érhet, és nagyon fontos neki a megszólítás (nem asz-
szonyom, hanem tisztelt bíróság). Továbbá elsiklik afe-
lett, megértette-e az egyszeri tanú, Balogh Nikoletta,
miért is „csak” élettársa ô Suhának, nem házastársa.
Bár ennek az adott esetben semmilyen jelentôsége
nincs, mert ha házastárs, ha élettárs, a vádlott hozzá-
tartozója ô, aki ilyenként a vallomástételt megtagad-
hatja.

Aki járt már bírósági tárgyalásokon – és itt elsôsor-
ban azokra gondolok, akik ott végzik a munkájuk egy

részét (e sorok írója végigélt jó pár ezret életében) – ,
remélhetôleg tudja: vannak ügyvédek, akik a darabbé-
linél kedvesebbek, és – urambocsá’ – hisznek véden-
cük ártatlanságában. Bár kétségtelen, nekik ez nem
kötelezettségük. Vannak ügyészek, akik nem próbál-
nak bizalmaskodni a bíróval, és a nyomozó hatóságot
a nyomozással kapcsolatban nem ordítva utasítják. És
léteznek olyan bírák, akik készséggel magyarázzák el
az elôttük megjelent, sokszor valóban megilletôdött
tanúknak – ha kell, többször is –, mit is jelent a vallo-
mástétel megtagadásának joga. Az elôadásbeli törté-
netbôl mindez nem derül ki (ezért mondom „félolda-
lasnak”), de nem is ez a cél. Ellenkezôleg: rávillantani
arra, hogy az igazságszolgáltatás sem tökéletes (mint
talán semmi egy állam mûködésében); ugyanakkor
azoknak, akik nem mozognak naponta ebben a kör-
nyezetben, valahonnan jó volna tudni, ez azért nem
az ott ténykedôk „direkt gonoszságának” az eredmé-
nye.

A KB35 elôadása nem véletlenül „féloldalas”: ha elô-
fordulnak ilyen tragikus történetek, ha létezik igaz-
ságtalanság az igazságszolgáltatásban, errôl – akár
színházban is – beszélni kell. Egy fiatalember – ahogy
mondani szokás – rosszkor volt rossz helyen, ezért
gyilkossági ügy vádlottjává lesz (mert megelôzôleg
dolgozott az áldozatnál, kutyák ismerik fel a szagát a
tett helyszínén). Aztán elhiszi, amit a „kényszeresen”
elkövetôt keresô rendôrök meg egyszer az egyik cella-
társa sugall neki: ha bevallja, ô a gyilkos, hamarabb
szabadul, talán haza is engedik. Mert a beismerô val-
lomás nyomatékos enyhítô körülmény. Megteszi: ma-
gára vállalja a történteket. Miután fény derül a valódi
elkövetôre, szabadon engedik (ekkorra már huzamo-
sabb idôt töltött börtönben ártatlanul), de a falujában
kiközösítik, ezért munkája sincs, a háza uzsorásoké
lesz; még kártalanításra sem jogosult az államtól,
mert „neki felróhatóan okot szolgáltatott arra, hogy a
bûncselekmény gyanúja reá terelôdjék” – így szólt a
vonatkozó jogszabályi rendelkezés – , és mert az íté-
lete ellen nem fellebbezett. Meg sem várja az abbéli
döntést, jár-e neki pénzbeli elégtétel; felakasztja
magát. Nem mellesleg utóbb, 2003-ban azon rendel-
kezéseket, amelyekre hivatkozással a kártalanítási
igényt elutasították, az Alkotmánybíróság alkotmány-
sértô voltuk miatt megsemmisítette.

Malik Gábor rendezése (a rendezô bíróságon dolgo-
zó jogász) nem hagy kétséget: a címszereplô ártatlan.
(Ha a fent említett filmet nézzük, szerintem kezdet-
ben bizonytalanok vagyunk kicsit.) A vékonyka
Déneske (így hívják a zárkatársak) az idô nagy részé-
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ben egy székben ül, mint akit csak úgy odatettek és ott
felejtettek. Ha tárgyalásra kell menni, a zárkatársai öl-
töztetik, mint egy bábut. Ha a testedzéshez súlyzóra
van szükség a börtönben, csak a derekára kell tennie
a kezét, így fordítják az oldalára, aztán lehet emelget-
ni karjánál-lábánál fogva. Ez utóbbi momentum pom-
pás megoldás, mert egyszerre nagyon nevetséges, és
a kiszolgáltatottságot is pontosan jelzi. Kissé didakti-
kusan nem kizárólag érezzük, de láthatjuk is:
Déneske rossz ember nem lehet. A börtönben van
ugyanis egy haldokló növénykéje (ami már akkor a

színen van, amikor még el sem
kezdôdött az elôadás), a leveleit, az
alsók sárgák már, simogatja néha-
néha (tudjuk elôre, valami ilyesmi
történik majd). Meg sem fordul a
fejünkben, hogy ez a fiú képes
lenne ölni, ezért az igazságszolgál-
tatás gépezete még félelmetesebb
– mert nem felejthetôen elôre is-
merjük a történet végét. Suhának
Urszinyi Ádám kiváló választás: ez
a fiú nem tettet semmit. „Csak”
nézeget a fekete szemével, és üldö-
gél behúzott nyakkal. Összeszorí-
tott szájjal, nagy komolyan tûri,
hogy ô a súlyzó. Amikor pedig
képzelgéseiben (ezeket a részeket
– pont eléggé egyszerûen – vörös
fényben játsszák a pusztán néhány
székbôl és asztalból meg egy ala-
csony dobogóból álló, a történések
helyszíneit praktikusan jelzô, sze-
rény díszletben) a bírónô, akinek a
talárja ilyenkor csipkés alsónemût
rejt, már majdhogynem gyámolító
szeretôként jelenik meg, a bebizo-
nyosodott ártatlansága és a részére
megítélt kártalanítási pénz fölött
érzett öröme inkább gyermeki,
nem pedig az a felnôttesen diadal-
ittas. Urszinyinek ebben az elô-
adásban nem a játéka nagyon
szép, hanem – Suhaként létezve –
ô maga.

A Suhát körülvevô világ milyen-
ségét jól festi le Fodor Katalin kel-
lôen unott bírónôje – ekként
nekem jobban tetszett, mint majd-
nem szeretôként – , Kiss Nóra kel-
lôen pikírt ügyésznôje, de minde-
nekelôtt Boda Anna tûéles Balogh
Nikije. Boda tényleg úgy adja a bí-
róságon „eltévedt”, az érthetetlen-
ség elszenvedésében Suhával osz-
tozni kénytelen élettársat, mintha
most küldték volna ide valami tör-
vényszékrôl, hogy el tetszett tévesz-
teni a házszámot, a tanúk meghall-
gatása ugyanis ezen a színpadon
lesz. A most említetteken kívül
Boda Tibor – Déneskét hol elnyo-
mó, hol (mind konkrét, mind át-

vitt értelemben) felemelô – Olajbárója (ô az egyik
zárkatárs) érdemel mindenképpen említést.

A KB35 elôadásának 2015 novemberében Inárcson
még Res Iudicata volt a címe. Azon tûnôdtem, elárul-
jam-e itt, mit is jelent ez; nem teszem, bár biztos va-
gyok benne, a legtöbbeknek ez a kifejezés nem mond
semmit (akit most már érdekel, utánanéz). Nem te-
szem: a régi cím – számomra – inkább azt volt hivatott
szimbolizálni, amit egy bírósági eljárásban a laikusok
nem értenek, ezzel szemben a mostani Suha az em-
berre koncentrál. Jobb ez így – ez utóbbi a fontosabb.
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