
drámai műnemre nagyon is kötelező in-
tenzív totalitás szolgálatában. Ezért csak
sajnálhatjuk, hogy a veszprémi értelmezés
szerint István király nem rendelkezik egy
szuverén nagy egyéniség, egy leari vagy
oidipuszi figura vonásaival is, Gizella és
Ilona pedig a megsavanyodott, meddővé
vált, kiüresült fanatikusok egymástól is
elütő karaktervonásaival. Orseolo Péter
jellemében pedig ott lappangana a későbbi
fanatikus hatalommániás nem egy
tulajdonsága, s ezek most Fazekas István
különben nagyon tudatosan, okosan
felépített figurájában elsikkadtak. Furcsa
módon Vazult és Gyöngyöt jobban kellett
volna közelíteni és távolítani is egymáshoz
képest. Az előbbi amolyan nagy lélöttyös
indulatú magyar úr, az a vezetői típus,
akiben némi jogos nosztalgia él egy
korábbi vezetési-létezési mód, egy, a
gyakorlatban mindenképpen eltorzult,
korszerűtlenné vált Tündérkert iránt, ám
Borbiczki Ferencnek ennek érzékeltetésére
már kevesebb ösztönzése volt. Mindez
Gyöngyre is jellemző lehetett volna, azzal
a különbséggel, hogy ő - paradox módon -
ezeket az elveket nagyobb fanatizmussal
és egyszersmind több reálpolitikusi
érzékkel képviseli, de Dobos Ildikó nagy
ambíciójú, erőteljes alakításában ez nem
bontakozott ki elég differenciáltan.

A végső mérleg: adva van egy ünnepi
alkalom, egy becsületes újrafelfedezési
szándék, egy színházi és politikai nyitás
ambíciója és lehetősége, továbbá egy
nagyvonalú rendezői és színészi hozzáál-
lás, s mindez nem is kevés eredményt hoz
- ám az István király redivivusa mégis
sérüléseket szenved, értékeket is elfed.
Pedig, ahogy Boldizsár Iván a Kortárs
1989. évi első számában hommage-ként
megállapította: Sík Sándor „nagyobb
költő, mint amilyennek ma az irodalom-
történet és a versolvasó közönség számon
tartja. Verseivel - azokkal is (tegyük hoz-
zá: több drámájával is) - megtanított egy
nemzedéket, talán kettőt is, emberül élni,
egyszerre gondolkozni magyarságban és
európaiságban, s mindezt az irodalom és a
művészet valódi értékeinek felismerése
révén".

Sík Sándor: István király (veszprémi Petőfi
Színház)

Díszlettervező: Árvay György. Zene: Mártha
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ZAPPE LÁSZLÓ

Filozófusok a sitten

Eörsi István-dráma Kaposvárott

A kihallgatás című darab 1953-ban ját-
szódik, 1965-ben íródott, először 1984-ben
játszották el Nyugat-Berlinben, magyar
színpadra 1988-ban került. Az író aggódik:
művének „nemcsak a cselekménye, hanem
a megírása is a történelmi félmúltba
távolodott. Politikai pikantériája
elpárolgott, »leleplezései« immár
közhelyek, legfeljebb a szerző illúziója
lepleződött le időközben, jóvátehetetlenül.
Így hát csak abban reménykedhetek, hogy
a darab mint darab megáll a lábán, vagyis
hogy a benne ábrázolt emberi viszonylatok
érvényesek, és morális-politikai
problematikája az olvasóban és néző-ben
transzponálódik, általánosul." Elüthetnénk
a dolgot azzal, hogy egyetértünk Eörsi
Istvánnal: azóta sokkal többet tudunk az
ötvenes évek első felének terrorjáról.
Csakhogy 1965-ben sem volt éppen titok,
hogy 1953-ban különféle pártállású
politikai elítéltek ültek a börtönökben, s a
szabadlábon lévő, fontos funkciókban
tevékenykedő kommunisták között is
súlyos nézeteltérések, sőt politikai harcok
dúltak. Politikai pikantériát legfeljebb az
adhatott volna a mű-nek, ha
nyilvánosságra kerül, hogy akkoriban már
egyre kevésbé illett ezekről a
problémákról beszélni. Az a társadalmi
keresztmetszetféle tehát, amit a darab
nyolc szereplője képvisel, igazából akkor
sem jelentett több leleplezőt, mint ma-
napság, botránykővé legfeljebb attól vál-
hatott volna, hogy az elfelejteni szán-
dékozott múltra akarta terelni a figyelmet,
lezártnak vélt problémákat kívánt
elemezni, begyógyultnak gondolt sebeket
igyekezett feltépni. De amióta mind
nyilvánvalóbb, hogy azok a sebek nem
gyógyultak be, hanem a felszín hegei alatt
azóta is üszkösödnek, amióta tudhatjuk,
hogy az 1953-ban, majd 1956-ban oly
drámaian megmutatkozó társadalmi, er-
kölcsi problémák nem oldódtak meg, csak
ellepleződtek a hetvenes évek elejének
szerencsés nemzetközi helyzetét jól
kihasználó, ügyes, de később távlattalan-
nak bizonyult politikával, azóta A kihall-
gatás problematikája ismét visszanyerheti
aktualitását.

Hacsak nem jogos a szerző bővebben
nem részletezett illúzióvesztése. Eörsi nem
beszél arról, hogy milyen, a darabban
megfogalmazott illúziói lepleződtek le.
Több dologra is gondolhatunk. Lelep

leződhetett időközben az a feltevés -
amelyen a darab főbb szereplőinek ábrá-
zolása alapszik -, hogy az embereket cse-
lekvéseikben - legalább bizonyos intel-
lektuális-morális szint fölött - erkölcsi
indítékok irányítják, hogy eszmék, elvek,
távlati célok vezérlik őket életútjukon. De
lelepleződhetett az az eszmerendszer is,
amelynek keretei között Eörsi hősei
gondolkodnak, vergődnek, amelynek oly
ellentmondásosnak tetsző követelmé-
nyeivel küzdenek. Az első feltételezést
némiképp cáfolja az írónak az a reménye,
hogy valamiképpen transzponálódik, ál-
talánosulva mégis érvényes lehet ma is a
művében ábrázolt emberi viszonylat-
rendszer, morális-politikai problematika.
Az ember morális lényként való felfo-
gásának elvesztése ezt a reményt kizárná.
De ha a szerző csak a művében taglalt po-
litikai mozgalom morális értelmezhe-
tőségébe vetett hitét vesztette el, akkor
még megmaradhat a transzponálás lehe-
tősége. Azaz, ha a Sztálin bélyegét viselő
kommunista mozgalom erkölcsében nem
is, de más baloldali politikai irányok er-
kölcsében még bízhatunk.

Ha a darab elvesztette volna minden
időszerűségét, a mostani kaposvári elő-
adás csak tisztelgés, rehabilitáció lehet-ne.
Csakhogy az a politikai patthelyzet,
amelyet A kihallgatás ábrázolni, elemez-ni
próbál, meghatározta az elmúlt három és
fél évtized történelmét, s így ma, ami-kor
hosszú, lényegében stagnáló hullám-
mozgás után a politikai erők ismét a dön-
tés szándékával feszülnek egymásnak,
különös aktualitása lehet a műnek. Még
akkor is, ha az eltelt idő alatt valóban
megkopott azoknak az eszméknek a fénye,
halkult azoknak a hiteknek a pátosza,
amelyek Eörsi figuráit mozgatják. Azóta
megkérdőjeleződött az az egész társadalmi
modell, amelybe mint szocializmusba a
darab kommunistái minden reményüket
vetették, s amelynek a hibáktól,
törvénytelenségektől való meg-
tisztulásában hittek. Ma inkább úgy érez-
zük, a társadalom erőszakos-messianisz-
tikus megváltoztatásának eszméje eleve
magában rejti a megkerülhetetlen morális
csapdát.

Mindez a műben dramaturgiai problé-
mákat okoz. Billeg az egy konkrét helyzet
konkrét elemzése és annak erkölcsi-
politikai általánosítása között, egy konkrét
történet ábrázolása és annak általánosító
modellálása között. A cselekmény ennek
megfelelően az időponttal - 1953.
december 24. - jelzett politikai és morális
szituáció kibontása, bemutatása, elemzése
felé halad, célja a helyzet s ebben a kü-
lönféle állásfoglalásokat, magatartásokat
képviselő emberek bemutatása, de nem a



helyzet megoldása. A politikai patthely-
zetben a darab folyamán lényegi változás
nem áll be. A helyzet elemzése viszont
olyan morális csapdákat mutat, amelyek-
ből nincs menekvés, a politikai patthely-
zet tehát erkölcsi patthelyzettel is kiegé-
szül. A szabadulás a börtönből nem győ-
zelem, nem nyújt reményt a tisztességes
folytatásra, a bűnök jóvátételére, a tény-
leges megújulásra. A látlelet, a politikai-
morális pillanatfelvétel a tragédia előér-
zetét fogalmazza meg.

Konkrétság és modellszerűség között
lebegnek a darab szereplői is. Politikai
pozícióból és erkölcsi magatartásmintából
lettek egybegyúrva, s némelyikükön
lötyög egy-egy személyesebb vonás.
Önreflektáló és helyzetüket is folyton
értelmező emberek: filozófusok. A mo-
dellálás csak úgy lehetséges azonban, ha
a politikai pozíció és az erkölcsi habitus
között bizonyos összefüggés van. A moz-
galom megújhodásáért küzdő börtönpa

rancsnok igyekszik a pillanatnyi realitá-
sokat és a tisztességet az elérendő politi-
kai cél szem előtt tartásával összeegyez-
tetni. A terror áldozatává lett régi barát-
ja, egykori és remélt jövendőbeli harcos-
társa a börtönben szigorúbb erkölcsi nor-
mákra tett szert, nem bízik a relatív mo-
rálban. A vallási mániás elítélt abszolút
erkölcsöt hirdet, az új rendszerrel és esz-
méivel nyíltan szemben álló fogoly vi-
szont beérné a moralitás jelképének
megőrzésével, mindössze egyik kezét
szeretné tisztán tartani. A morális csap-
dák sorozatában azonban ezek az erkölcsi
felfogások nemcsak megmutatkoznak, de
le is lepleződnek. A börtönpa-
rancsnoknak már a politikai helyzete is
megkerülhetetlenné teszi az erkölcsileg
kétes eszközök használatát, például hogy
csapdákat állítson; a hazudni nem haj-
landó jámbor ember ebbe elkerülhetetle-
nül beleesik, a keze tisztaságára aggályos
egykori úriember szinte magától értető-

dően lesz besúgóvá, s a morális csapdák
között úgy-ahogy ép erkölcsi érzékkel
lavírozó régi és újabb sütetű kommunista
más-más módon, a tudatosságnak más-
más fokán, de egyaránt csak tehetet-
lenségére ébredhet rá. A cselekvés végül
azok kezében marad, akiknek nincsenek
erkölcsi aggályaik. A börtönparancsnok
politikai helyettese cinizmussal kevert fa-
natizmusból, a morális személyiséggel
nem is rendelkező, a vegetáció szintjéig
primitív foglár parancsvégrehajtáshoz
szokott automatizmusból cselekszik. Jel-
lemző, hogy éppen ők rámolják ki a cel-
lából a szabadulni nem akaró foglyot.

Az írott darab csak szövegkönyv, s az
olyankor is igaz lehet, amikor láthatólag
nem nyújt lehetőséget radikálisabb ren-
dezői beavatkozásra. A Babarczy László
és Mohácsi János rendezte előadás jobb
benyomást kelt, mint az olvasott szöveg.
Pedig nemigen történik több a színpadon,
mint hogy a színészi játék, a

Jelenet A kihallgatás című Eörsi István-darab kaposvári előadásából



színészek testi jelenléte mintha éppen be-
töltené a konkrétság és a modellszerűség
közötti hasadékot. A reménytelent nem
célozza meg az előadás, nem kíván
együttérzést keltő, magukkal ragadó,
klasszikus értelemben vehető drámai jel-
lemeket ábrázolni, nem törekszik igazi
pszichológiai hitelre. Még a foglár örökös
szóismétléseit, ami pedig nyilvánvalóan
lelki sérülés, pszichikai defektus tünete,
sem próbálja meg Krum Ádám valamiféle
belülről jövő automatizmusként ábrá-
zolni. Inkább a figura funkcionális hely-
zetét, félelmetesen automataszerű cse-
lekvési mechanizmusát jelzi ezzel. A
színészi viselkedést politikai és erkölcsi
számítások és szenvedélyek, éppen ezért
mélyen, szenvedélyesen átélt gondolatok
határozzák meg. Igy a kitörő érzelmek-
nek mindig erős értelmi kontrolljuk van,
sohasem elsődlegesen a jellemből, az
ábrázolt emberből fakadnak, mindig sok-
kal inkább a szituációból következnek. A
színpadi beszédet így a szöveghez illő
stilizáltság, értelmezettség jellemzi.

Spindler Béla elsősorban a börtönpa-
rancsnok kényes, már-már szorult hely-
zetét mutatja be. Nehézkessége, mozgá-
sának, beszédének megfontolt kimértsége,
piknikus testalkata több értelmet nyer. A
labilis politikai helyzetben óvatosnak kell
lennie saját érdekében csak-úgy, mint az
általa képviselt intézmény jövője, az
egyelőre még fogolyként börtönben lévő
barátja, remélt harcostársa érdekében, de
körültekintésre intik a korábban
elkapkodott hittel vállalt bűnök is. Igy
morális helyzete különösen bonyolult
erkölcsiségéből következik, hogy éppen
rá méretett az adott politikai fel-adat,
annak végrehajtásához azonban el-
kerülhetetlenek bizonyos erkölcstelen
lépések. Nemcsak tetteiben, de visel-
kedésében is alkalmazkodnia kell a rend-
szer és börtöne normáihoz, ráadásul
kommunista erkölcse is a személyiség
önelnyomását diktálja. Rejtekező embert
látunk a színen, s nem tudhatjuk egészen
pontosan, vajon van-e még személyiség a
viselkedés mögött, vagy az elveken kívül
már mindent kilúgozott belőle a politikai
tevékenység.

Politikai helyettesét Sztarenki Pál ke-
gyetlen, cinikus intellektuális törtetőnek
mutatja be. Nincsenek erkölcsi gátlásai,
nem is titkolja, hogy feladata, megbízatá-
sa részben főnöke megfigyelése, részben
működésének megakadályozása. Hatá-
rozott, magabiztos, ő csak nyerhet, hiszen
mindig a fennálló szabályok, törvények,
hirdetett elvek szerint jár el. Neofita
bürokrata buzgalmát meg sem kísért-hetik
erkölcsi megfontolások. Az ő eseté-ben is
talányos, van-e egyáltalán ember a

viselkedés mögött, de a rejtőzés nála nem
a feladatvállalás erkölcse, hanem a ciniz-
mus erkölcstelensége.

Jordán Tamás kommunista foglya ket-
tős kötöttségét, a helyzetében benne fe-
szülő morális antagonizmust erkölcsi
fölénnyel veszi tudomásul. Nem tud na-
pirendre térni a történtek fölött, nem
tudja elfelejteni, hogy egykori ellenségei-
vel szorították sorsközösségbe, így nem is
képes megtagadni azokat, akikkel több
évre összezárták. Erkölcsi magaslata,
hajlíthatatlansága tragikus magányra
ítéli. Annál is inkább, mert erkölcse alka-
ti, nem elhatározott, elszánt magatartás,
hanem másként cselekedni képtelen. A
színész némiképp cáfolja a saját szavait,
amelyek szerint csak a történelem vélet-
lene, hogy nem ő van a börtönparancs-
nok helyén és fordítva. A két szereplő ki-
választása eleve kizárja ezt a felcserélhe-
tőséget: a rendezők szerint mintha a pszi-
chológiai alkat a legabszurdabb korban is
meghatározná a történelmi szerepeket.

Karácsony Tamás munkásszármazású,
hamar lett és hamar kiábrándult kommu-
nistája természetes érzésekkel, az alkal-
mazkodást és a túlélést segítő iróniával,
rajongó szenvedéllyel és vad gyűlölettel
viszonyul környezetéhez, aszerint, kit mi
illet meg. Mozgása fiatalosan energikus,
a börtönben sem veszítette el mozgé-
konyságát, túlbuzgalmában nemcsak ka-
rikírozó gúnyt, de gyermeki játékosságot
is felfedezhetünk. Nemcsak azért derűs,
hogy bosszantsa a foglárt, nemcsak azért
tart formállogikai leckét a börtönpa-
rancsnoknak, hogy gúnyt űzzön belőle,
hanem ilyenkor a visszafojtott tetterő is
kitör belőle. A hitében megalázott ember
igaz szenvedéseit játssza végig Tóth Béla.
Belső küzdelmet folytat indulataival, s
éppen önmaga folytonos legyőzéséből
merít erőt, ebben rejlik személyiségének

identitása. Kegyessége, szelídsége alap-
jában mély és őszinte, vergődése a csap-
dában, megrendülése, megalázottsága
hiteles.

Lukáts Andor aggályosan féltett, tisz-
tán tartott keze külön életet él, szinte
nem is tartozik ahhoz az emberhez, aki-
nek cellatársaihoz éppúgy nincs köze,
mint őrzőihez. Neki nincsenek igazán
eszméi, ragaszkodása a régi rendhez nem
annyira elvi, mint inkább konvencionális,
a testi-lelki kényelem vonzásából fakad.
Személyiségét kitölti a kommunistákkal
szembeni gyűlölet, s a színész ezt meg-
rögzött előítéletként ábrázolja, mindad-
dig, amíg Sztálin halálának hírére ki nem
tör belőle az elnyomott, titkolt szenve-
dély. A földön fetrengve dobálja magát
örömében. A mű tragikomikus gro-
teszksége, amely végig inkább gondolati
paradoxonokban nyilvánul meg, ezen a
ponton válik érzelmileg is átélhetővé.

Dunai Károly a börtönben híreket
szállító borbély-felcsert pontosan körül-
határolt jellemmel ruházza fel: a plety-
kálkodás az ő helyzetében fontos társa-
dalmi funkciót tölt be.

Zsanda Zsolt a cselekmény három
színterét, a parancsnok szobáját, a cellát
és a sötétzárkát praktikusan egyesíti, a
nevezetes kaposvári szürke, ami Cselényi
Nóra jelmezeit is meghatározza, itt meg-
felel a börtön naturális valóságának, de a
játék modellszerű, elidegenített, önma-
gára folytonosan reflektáló stilizáltságá-
nak is.

Eörsi István: A kihallgatás (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Díszlet: Zsanda Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra.
Rendezte: Babarczy László - Mohácsi János.
Szereplők: Karácsonyi Tamás, Tóth Béla, Lu-
káts Andor, Jordán Tamás, Spindler Béla,
Sztarenki Pál, Krum Ádám, Dunai Károly.

Lukáts Andor (Kolosy Kálmán) A kihallgatásban (Fábián József felvételei)


