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MAGA A DOLOG NEM VIDÁM
EÖRSI ISTVÁN: AZ INTERJÚ

„ A z Öreg Emberrel végérvényesen letűnt
egy korszak is, mely eszményeivel, remé-
nyeivel, hazugságaival meghatározta ifjú-
ságomat - vele hal meg a bolsevizmus,
miután már régen átadta helyét az állam-
rezonnak és a protokollnak. A /ehető leg-
magasabb színvonalon múlik ki, de a kor-
szak mocskától mégis messzebűzlőn. "

A hét éve született, öt éve
szamizdatban megjelent, másfél éve
színpadi művé átdolgozott
dokumentumjáték hőse, Eörsi István
fogalmazza meg e „világtörténelmi
perspektívából" nézve is súlyos mondatokat
Eörsi István A z interjú című drámájában
egykori mesteréről, Lukács Györgyről.
Arról a világhíres filozófusról, akinek
életművét a marxizmus reneszánsza
törékeny és tűnékeny illúzióinak korában
előbb kitagadták, majd államosították, végül a
kézi vezérlésű kultúrpolitikai gyakorlat
államvallásává sematizálva ismét csak
messzire távolították a magyar szellemi
élet fő áramlataitól.

Eörsi a Mester gondolkodásán edződött,
s a filozófus gondolati konstrukciói-val a
kelet-európai valóság nyers tényeit
szembesítő tanítvány optikájából kísérli
meg feltárni Lukács gondolkodásmódját,
életművének koherenciáját és damaszku-
szi fordulatait, miközben mindvégig arra
törekszik, hogy megértse a Mester logiká-
ját, cselekvéseinek és gondolkodásának
sajátos fejlődését. A dokumentumjáték
keretéül az a magnós beszélgetéssorozat
szolgált az írónak, melyet Vezér Erzsébet
társaságában Eörsi 1971 februárja és má-
jusa között folytatott Lukáccsal, az akkor
már nagybeteg és a közelgő halál biztos
tudatában szakadatlanul dolgozó filozófus
Belgrád rakparti lakásán. Eörsi az egy-kori
dokumentumfelvételekre építette föl a
drámai formát; A z interjú egy hosszas
életút-beszélgetés és a hozzá kapcsoló-
dó szellemidézés dokumentumdrámája,
melyben megidéződik az egykori valósá-
gos párbeszéd sok fordulata, s amelyet az
író nyugat-berlini bárjelenetekkel és te-
metői, mennybéli víziókkal egészít ki -
természetesen ezek főhőse is Lukács
György és írói önmaga.

A drámai alapanyag, amelyből Eörsi
abszurdnak nevezett dokumentumjátéka
építkezik, roppant drámaiatlan és szín-
padszerűtlen, hiszen Az interjú nagyrészt
emlékező-polemizáló figurák párbeszéde-
inek és dialógusnak álcázott monológjai-
nak sorozata, s a beszélgetések közé beé-

kelt, új szereplőket is felvonultató,
beúszó epizódok legfeljebb oldani tudják
a pár-beszédek, emlékezések és
monológok epikus monotóniáját. Az
emlékfolyam, amelyből Eörsi drámát akar
felszikráztatni, természeténél fogva
epikus, sőt olykor kifejezetten lírai, mert
hiszen a halálos beteg Lukácsot faggató
drámahős - Eörsi szubjektív
viszonyulásainak, érzéseinek is tág teret
szentel a darab szerző je.

A tanítvány-mester viszony drámai tét jét, a
tanítványi hűséggel megidézett egy-kori és örökös
vitapartnerrel való szembe-sülés ellentmondásos
kettősségét Radnóti Sándor fogalmazta meg
legpontosabban Eörsi szamizdat kötetérő l í rott bí-
rálatában: „Nem emlékmű készül itt , ha-nem
ítélőszék, s mégis valamiképp meg-marad a
kérlelhetetlenül megítélő szem-

nek és a hűséges szemnek az uniója.
Tisztelet és lázadás, ironikus, groteszk
kezelésmód és méltánylás .." (Beszélő,
1986/16. sz.)

E színpadi játékban ugyanis nemcsak
Lukácsot szembesíti a kérdező egynémely
korábbi, illúziónak bizonyult gondolatá-
val, hanem önmaga egykori hitével, törté-
nelmi-politikai naivitásával is igyekszik
következetesen szembenézni, radikálisan
leszámolva az ifjúkori tévedések és té-
velygések jelen idejű konzekvenciáival.
Akár ebből - egy ember drámai önleszá-
molásából - is fölszikrázhatna a dráma,
ha lett volna elegendő színműírói követ-
kezetesség Eörsiben, mikor az interjúfor-
mába foglalt politikai-filozófiai esszé és
vitairat, valamint a múltat megidéző me-
moár töredékeit egységes drámai cselek-



ménnyé kívánta összegyúrni. Ám a darab
megszerkesztésekor is - érthető okokból -
ragaszkodott a dokumentumokhoz, az
egykori beszélgetésfolyam felidéző hite-
lességéhez; a mellékalakok megformálá-
sakor megelégedett e figurák Lukács élet-
történetét illusztráló megjelenítésével, s
az álom vagy a képzelet játékos epizódjai-
ban (a temető-, a felhő- s a bárjelenetek-
ben) sem rugaszkodott el túlságosan az
emlékezésekből kikövetkeztethető való-
ságanyag realitásaitól. A groteszk
felhőjelenet például mintha csak Molnár
Ferenc Liliomának mennyországvízióját
vegyítené egy szocreál színmű idilljével,
amelyet később a bárjelenetekben
kopogós, brechtizált songok
„ellenpontoznak". Így aztán az a paradox
helyzet állt elő eme abszurdnak szánt
darabban, hogy a fel-

idézett valóság nyers realitásai szüntele-
nül földközelbe kényszerítik a szárnyalni
készülő drámát. Másként fogalmazva:
Eörsi iróniája és szarkazmusa, amely
olyan éles logikával és gondolati vértezet-
tel mond kíméletlen bírálatot az egykoron
Lukács által is képviselt államrend állapo-
táról, nem lényegül át a drámai forma
alkotóelemévé, hanem megmarad kissé
suta és lapos formai kísérletnek. Ahogy
Radnóti mondja: ,,Nem eléggé abszurd

ahhoz, hogy létrehozhatná a nem létező
párbeszéd abszurd költészetét."

(A dráma hatásmechanizmusában
mindehhez még az az időbeli fáziseltoló-
dás is hozzájárul, amely a szamizdatlétből
a nyilvánosság elé kerülő művek kény-
szerű sajátja: más jelentést hordoztak bi-
zonyos szavak és mondatok akkor, amikor
csak rejtjeles közleményként
fogalmazódhattak meg, s új jelentést
kapnak a mai, megváltozott politikai
kontextusban. Ha megírják egyszer a
cenzúra és az öncenzúra esztétikáját,
hosszas fejezetek szól-hatnak majd a
drámai kifejezésmódra gyakorolt
hatásukról.)

Az előadás, Babarczy László rendezése
sikeresen aknázza ki és mélyíti el a dráma
groteszk és abszurditásukban is roppant
színpadszerű mozzanatait. A szcenikai

csúcspontot mindjárt a nyitóképében éri el
a játék: az állami protokollba dermedt
munkásmozgalmi gyászinduló dallamára
lábak dobognak, a háttérben átlósan vo-
nulnak az arctalan altestek a kegyosztó
ravatal előtt, míg az „államosított" filozó-
fus lekászálódik a díszes ravatalról, hogy a
világtörténelem nembeli színpadáról pri-
vát partikularitása gumibotokkal ékesített
terepére lépve izgága tanítványának szö-
gezze a kérdést: „Na, mi újság?"

A darabkezdet magasfeszültségét a ké-
sőbbiekben nemigen éri el az előadás,
mindvégig hullámzó ívet fut be a játék,
hogy az utolsó jelenetben ismét csak
megközelítse nyitókép szuggesztivitását.
Az agg filozófus már nem tud beszél-ni, s
a riporter tanítvány a Mester ajkára toluló,
eltorzult szófoszlányokból igyekszik
rekonstruálni a jól ismert filozófiai
okfejtéseket. E ponton a „monologizáló"
dialógusokból ismét előcsillámlik az igazi
dráma: az abszurd szituáció drámai ereje
és színjátszói kidolgozottsága együttesen
hívja elő a szövegből a cselekvések s a
párbeszéd költészetét.

A leromló fizikumú filozófus szerepe
igazi jutalomjátékot kínál Gábor Miklós-
nak. Azt kínált már akkor is, amikor nem is
olyan rég a Berényi Gábor rendezte kitűnő
rádiójátékban pusztán a hanghordozásá-
val, hangjának el-elcsukló, majd dadogás-
ban és artikulációs erőlködésben fuldokló
esettségével fölidézett egy teljes emberi
drámát, egy életút végét, a fizikai leépülés
abszurditását. Most a Játékszín piciny
színpadán Gábor főként mozgásának le-
lassulásával, apró lépteivel, groteszk test-
tartásával, finom gesztusaival képes do-
kumentumhitességgel megidézni a
filozófus-aggastyán végnapjait. Gábor
Lukácsa játékosan; öniróniáját
szemérmesen rejtegetve beszél,
szívszorítóan mulatságosan gesztikulál s
gyújt elmaradhatatlan szivarjára. Súlyos,
hiteles alakítása nem-csak emberi
dimenziókat ad a figurának, hanem
precízen és hallatlan játékintelligenciával
állíja elénk egy emberi tragédia
bekövetkeztét. A darabban a saját
nevével szereplő Eörsi Istvánt Koltai Ró-
bert játssza, mackós, picit suta mozgás-
sal, groteszk ügyetlenkedéssel, miközben
hűen jeleníti meg az egykori hivő tanít-
vány naiv lelkesültségét, neofita buzgal-
mát. Riporteri rámenőssége, ellágyuló
részvéte persze öniróniával átitatott, s
legalább annyira „leleplező" a riporterre,
mint a riportalanyra, Lukács Györgyre
nézve.

A Gertrud nénit egyszerűségében is
büszke méltósággal és nemes tartással
megformáló Törőcsik Mari, az Adler Ma-
rian konok és kissé számító odaadását
érzékenyen játszó Básti Juli s az egykori
anarchista hitvest nyerseségében is ben-
sőségesen fölvillantó Egri Kati méltó part-
nere a két főszereplőnek.

Flesch Andrea ruhái pontosan és
hitelesen idézik meg a kort, a
konszolidálódó hatvanas-hetvenes évtized
fordulójának jellegzetes viseletét. Ifj. Rajk
László, rop-

Lukács György: Gábor Miklós és Eörsi István: Koltai Róbert (Sárközi Marianna felvételei)



pant ötletesen, a monumentális állami
síremlékből gördíti az előtérbe a filozófus
beszélgetőfoteljét. A grandiózius és a sö-
tétségben fényt kibocsátó emlékmű pedig
nem hagy kétséget afelől sem, hogy az
államosított filozófus hűlő poraira sem száll
majd megváltó és megbocsátó béke.

Eörsi István: Az interjú (Játékszín)
Díszlet: ifj. Rajk László. Jelmez: Flesch
Andrea. Zene: Darvas Ferenc. A rendező
munkatársa: Babarczy Eszter. Rendező:
Babarczy László.
Szereplők: Gábor Miklós, Koltai Róbert,
Básti Juli, Egri Kati, Törőcsik Mari.

Lukács-
dokumentumok
Eörsi István Az interjú című drámájában
szó esik Seidler Irmáról, tragikus öngyil-
kosságáról, Lukács György hozzá fűződő
viszonyáról. A drámának ezt a szeletét
világítja meg az alább közölt két doku-
mentumrészlet; az első Lukács György
naplójából, a második pedig egy Balázs
Bélához írott levélből való (ez utóbbi most
jelenik meg először magyarul).

Szintén a drámában esik szó Lukács
György színműveiről, illetve elégetésük-
ről. Gábor Eva írásában Lukácshoz írott
levelek alapján következtet a színdarabok
jellegzetességeire, megsemmisítésük idő-
pontjára

A naplóból

1910. június 26.

Tisztulnak az utak - a tudományban. Látom
az utamat; látom, hogy lehet menni; hogy
kell menni - és hogy még senki sem látta
meg rajtam kívül. És egy ember kellene,
akivel beszélni lehetne! Dadogni! Akinek
hallgatásai vakmerőségeket csalnának ki
belőlem, akinek kérdései erőt adnának
bizonytalanul érzetteknek-egy ember
kellene - Irma kellene! - Mert más nincs.
Van, aki szurrogatum lehetne. Herbertnek
írtam múltkor a „dadogás"-ról; igen, ő jobb
lenne, mint senki, talán

Leo is - talán Paul Ernst is ilyesvalami
lesz. De ez nem az! Az „okos", a kiváló, és
hozzáértő emberek a legkevésbé: képte-
len volnék Simmelnek, vagy Blochnak,
vagy Karlinak egy mondatot is elmondani:
a szakértők a kész számára valók. Ide
más kell. És a más, az igazi más csak Irma
lehet - Nevetséges itt „szerelem"-ről
beszélni; én ma már nem vagyok „szerel-
mes" belé - és előbb is, később is, jobban
szerettem másokat. Itt másról van szó.
Kassner „mystische Sympathie"-nak
nevezi, Shelley Prometheus és Asiájáról
beszélvén - és Ernst megírta az egészet
Brunhildben: Siegfried Chriemhildbe sze-
relmes (mily szép „liebestrank" ott!) - é s
Brunhild az igazi. - De éppen olyan nevet-
séges „megértés"-ről beszélni - egy tucat
nevet írhatok ide, akik jobban értenek
meg, mint ő. Milyen komikusak majdnem
ítéletei a dolgaimról leveleiben. És mégis:
azt írta Kassnerről, „benne van Ravenna,
benne van maga meg én egy problémába
tömörítve" - és enélkül nem lett volna
semmi további. És a beszédek. - Nem!
Nevetségesek a filológusok, akik Steinné-
ből istennőt csinálnak, hogy megértessék
a hatását Goethere! De még nevetsége-
sebbek a psychophilológusok, akik fino-
man kimutatják: mennyire nem értette ő
Goethet! Persze hogy nem értette: Fr.
Schlegel értette, meg W. v. Humboldt - de
abból a nemértésből az Iphigenia szü-
letett; a megértésből semmi. Nem! itt egy
mystikus dologról van szó: a csodát hinni
tudni valakiben; az öntudatlan[t] (lassan és
természetesen) kigombolyítani az ön-
tudatig belőle; formát adni az ő lyrájának. -
És valahogy így érzem: csak ilyen nővel
lehet házasság, mert csak ilyen nőtől lehet
gyereke az embernek: mert akkor itt a
férfinak is gyereke van: objectiválódás [a]
nagy vágyódásának, formát nyerni - nem
véletlen gyümölcse egy mámoros órának!
- Csak: mit jelent ez a szerelem az
asszonynak? Igazán különbség ez az ő
számára egy másfajtával, a rendessel
szemben? Nincs csakugyan valami férfias
az Ernst Brunhildjében? Vagy talán vala-
mikor lesznek ilyen asszonyok? Ki tudja?
Ma: - azt hiszem - ez nem sokat számít. A
Herbert versét, „az asszony csak asszony
...", az asszony szájába adva nagyon is
meg lehetne fordítani.

És ezek után le kellene számolni és le is
kell: egyedül vagyok és leszek is. És nem
szabad, hogy kevesebb szabaduljon fel
belőlem [mint vele] nélküle, mint vele
szabadult volna - az ő emlékének is
tartozom ezzel. Mert arra, hogy még egy

ilyen találkozásom legyen az életben, még
gondolni sem lehet és szabad.

Különös: alig egy évig ismertem és
milyen sok idő kellett, amíg megtanultam:
mi volt ő nekem tulajdonképpen.

(Akadémiai Kiadó, 1981. A Lukács Archí-
vum és Könyvtár kiadványa)

Levél Balázs Bélához

Moszkva, 1940. január 31.

Ahhoz, hogy második leveledre kimerítő
választ adjak, még nagyobb ellenálláso-
kat kell legyőznöm, mivel mélységesen
irtózom tőle, hogy önéletrajzi problémák-
kal bármily szűk nyilvánosság előtt is
foglalkozzam. Mégis, azt, ahogy közös
múltunkkal leszámolsz, nem hagyhatom
megválaszolatlanul.

Mérleget állítsz fel kapcsolatainkról, és
erős, baráti viszonyunk korszakáról azt
állítod: az igazi összekötő kapocs „bizo-
nyos alapvető etikai elvekben való egyet-
értésünk" lett volna.

Ez egyáltalán nem felel meg a tények-
nek. Először is arra kell, hogy emlékeztes-
selek: magad is mindig tudatában voltál,
hogy épp az erkölcsi kérdésekben nem
értünk egyet, sőt ez a tény akkori írói
munkásságodban is tükröződött. Itt most
nem azt kell eldönteni, hogy akkori alkotá-
said mennyiben ábrázolták híven etikai
elveim lényegét; most csak az a fontos,
hogy ezt a vitát szükségesnek láttad, és
többször is visszatértél rá. És ha a vasár-
napi vitákra visszagondolsz, akkor arra is
emlékezned kellene, hogy a kettőnk kö-
zötti heves és szenvedélyes véleménykü-
lönbségek szinte kizárólag etikai problé-
mákat érintettek, s ezen a területen ellen-
tétünk rendkívül éles volt. Esztétikai kér-
désekkel kapcsolatos nézeteltéréseink ak-
koriban soha nem vezettek szenvedélyes
vitákhoz, és általános világnézeti kérdé-
sekben mutatkozó nézetkülönbségeinket
is sokkal nyugodtabban tudtuk elintézni.

Ez az ellentét az életben is kifejeződött.
Emlékeztetlek Irma tragikus öngyilkossá-
gára és arra a szerepre, amit ebben az
ügyben játszottál. Bizonyára emlékszel,
hogy e katasztrófa után személyes kap-
csolatunk több mint két éven át szünetelt,
és csak Léna közvetítésével állt helyre.

Bármennyire visszásnak érzem is, ki-
merítően ki kell fejtenem, mi volt szá-


