
lád, s kiderül: a Mama újra hazugság áldozata lett, mert végakaratával ellentétben nem
egyházi szertartással temették. A feszült légkörben feltûnnek az unokák is. Zsuzsa, aki az
elsô felvonásban még Péter szeretôje volt, most András felesége, Péter neje pedig Eszter
lett, aki a május elsejei ünnepségre kölcsönzött ruhát hozta Zsuzsának. Pelleg, János haj-
dan igazságtalanul bebörtönzött barátja most részvétnyilvánítás ürügyén a volt minisz-
ternél lobbizik megrendelésért. A közjáték után kanyarodik vissza a történet 1954-be, ér-
tesülünk János haláláról, a Mama, András és Zsuzsa távozásáról, s megtudjuk, hogyan
találkozik Eszter a részeg és összetört Péterrel. Az alakok jövôbeli útjuk ismeretében sem
lesznek árnyaltabbak. A dramaturgiai bûvészkedés kevés újdonsággal ajándékoz meg Gáli
mûvéhez képest. A történet komolyságát elveszi, iróniája viszont elhalványul.

Léner Péter rendezésének egyetlen határozott és világos vonása a Gáli emléke elôtti
tisztelgés. Az elôadás kereteként áttetszô vászon ereszkedik a színpad elejére, amire, mint
május elsején, piros lufik szállnak, míg a végén helyettük kalapok szálldosnak, s kiemel-
kedik közülük egy fehér svájcisapka: Gáli József sapkája, mint megtudtuk az Elôhangból,
melyben elhangzik az is, hogy bár a szöveg nem az ô munkája, de „a történet egészen az
ô története. A Szabadság-hegy drámáját tôle kaptuk. Ezért érte és mindazokért az eszmé-
nyekért, amelyeket megalkuvás nélküli élete képviselt, mutatjuk be úgy, ahogy talán ô is
elmondta volna nekünk ma…” Az elôadás azonban – éppen ellenkezôleg – egyáltalán
nem hozza közelebb a történetet, sôt eltávolítja azzal, hogy csak a közelmúltig hatol. Fel
sem merül a jelennel való kapcsolat lehetôsége. Pedig Gáli publicisztikus frissességgel
szólt jelenéhez, Paál is aktualizálta a hazugság-parabolát. Napjainkban hihetetlen aktua-
litást nyerhetne a sumák miniszter. Ehelyett a színészek ódon figurákat játszanak, több-
nyire nehézkesen, mesterkélt manírokkal és hanghordozással. Idônként tragikusnak,
máskor játékosnak akarnának látszani, de véletlenül sem természetesek. Galambos Erzsi
kivételével, aki a Mama szerepében összeszorított szájú, állhatatos, kemény asszonyt ját-
szik. Hinni akar, erônek erejével. Leszegett fejjel, ökölbe szorított kézzel hallgatja, hogyan
hazudnak neki, amikor pedig már tudja az igazságot. Mellette Sztankay István próbálja
kiemelni Poldi bácsi alakját a jelentéktelenségbôl. Vágó Nelly jelmezei az ötvenes éveket
és a nyolcvanasok végét idézik. A központi szerephez jutó zöld estélyi viszont közönsé-
gesre sikeredett. Horgas Péter díszlete emelvényre helyezett, konzervatív polgári ízléssel
berendezett nappalit ábrázol realista módon, amelyet különös falak vesznek körül, rajtuk
elszórt, egymásra dobált kisebb-nagyobb ablakok, ablakkeretek. Vakablakok? Nem derül
ki az elôadásból, ahogyan az sem, hogy végül a falak miért dôlnek össze nagy dörrenés
közepette. Mi omlik össze? Minden? 

DARVASI LÁSZLÓ: SZABADSÁG-HEGY
(Gáli József azonos címû drámája nyomán) (József Attila Színház)

DRAMATURG: Duró Gyôzô. DÍSZLET: Horgas Péter. JELMEZ: Vágó Nelly. SZCENIKUS: Éberwein
Róbert. ZENE: Sáry László. A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Gábor Anna. RENDEZÔ: Léner Péter.
SZEREPLÔK: Galambos Erzsi, Mihályi Gyôzô, Besenczi Árpád, Timkó Eszter, Józsa Imre, Sztan-
kay István, Schnell Ádám, Varga Klári, Ömböli Pál, Szirmai Melinda, Savanyó Attila, Falvai
András.
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Galambos Erzsi (Mama) és Schnell Ádám (Pelleg István)

ogyha én harminc év távlatából né-
zem, akkor én mindenkit sajná-

lok” – utal 1989-ben a „sajnálatos eseménye-
ket” követô sajnálatos megtorlásra Kádár
János a zavarodottsága miatt hírhedtté vált
beszéde közben. A sajnálatos megtorlások so-
rán sajnálatos módon Nagy Imrét is kivégez-
ték. „Vagyis hogy megölték / vagy mit tudom
én / meggyilkolták” – emlékezik vissza Ká-
dárné. Ahogy Kornis Mihály A Kádár-beszéd
címû monodrámája is a szavakkal való küz-
delmet képezi le, az annak ikerdarabjaként
számon tartott Kádárné balladája és az arra
épülô kamaraszínházi elôadás is a nyelv élet-
funkcióiról szól. 

Ellenforradalom! – üvölti a fogvatartott
arcába az egyik kihallgató tiszt, megelôle-
gezve az elkövetkezendô évtizedek egyik
kulcsszavát. Angyal István, a meggyôzôdé-
ses kommunista pedig következetesen for-
radalomnak nevezi a „sajnálatos eseménye-
ket”. Ahogy 5́6 értelmezése, megnevezése
és meg nem nevezése a magyar nyelv egyik
legelképesztôbb történelmi szerepvállalása
volt, az Angyal és Kádár meghatározó pont-
ja szintén a szavakhoz való viszony. Angyal
István révén az igazság kimondása, Ká-
dárné térfelén az újraértelmezô emlékezés
által. 

Angyal István meggyôzôdéses kommu-
nistaként vett részt az 1956-os forradalom-
ban, a „megvalósult szocializmussal” szem-
ben ôszinte baloldaliként. Tûzoltó utcai
szerepvállalása miatt elfogták, majd 1958-
ban kivégezték. Sólyom András rendezô a
kihallgatási jegyzôkönyvek és Eörsi István
visszaemlékezései mellett Kornis Mihály
Kádárné balladája címû színmûvébôl vágta
össze a színpadi szöveget. A közönség fel-
váltva tekinthet be a kihallgatószobába, és
hallhatja a pártvezetô özvegyének vissza-
emlékezését, a dramaturgiát tekintve fele-
fele arányban. Legalábbis látszólag; a szín-
padon ugyanis felborul az egyensúly, az
elôadás fôszereplôjévé Kádárné válik. Min-
den – színházi értelemben vett – történés
ugyanis Pap Vera négyzetméternyi játékte-
rén zajlik. A kihallgatások csupán az el-
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hangzott szöveg szempontjából ellenpon-
tozzák és értelmezik a cselekményt, vagyis
a kimondás és a mellébeszélés viszonyát.
Sólyom rendezésében ugyan úgy tûnik,
hogy az egymást váltó három tiszt viselke-
dése a kihallgatások során dramaturgiai
fokozást képvisel, valójában azonban csak
a szöveg interpretációja zajlik. Pedig elvileg
ez a színpadi térfél lenne hivatott megtörni
Kádárné monológjának monotóniáját az-
zal, hogy több akciót és mozgásteret bizto-
sít. Csakhogy a kisrealista díszletek között
drámai szempontból nem nagyon történik
bármi. Akkor sem, amikor az „arcátlan ki-
hallgató” (Németh Kristóf) folyamatosan
Angyal István (Varga Zoltán) arcába fújja a
cigarettafüstöt: csak a levegô lesz fullasztó,
a kihallgatás légköre ettôl még nem válik
azzá. Varga Zoltán az elejétôl a végéig pon-
tosan ugyanolyan hangon és gesztusrend-
szerrel testesíti meg az öntudatos forradal-
márt, játéka semmit sem mozdul el az
elôadás folyamán, Angyal Istvánból pedig
így nem is lesz hús-vér ember a színpadon.
A színlapon értelmiségi kihallgatóként
szereplô Dózsa Zoltán idegesen hallgatja a
fogvatartottat, mégsem vallatóként, ha-
nem leginkább azzal a feszült figyelemmel,
mint unoka a háborút megjárt nagypapát.
Dolmány Attila alakításában a fiatal kihall-
gató fesztelenül folytatja az eljárást, egye-
dül Kádár nevének elhangzásakor szikrá-
zik fel a beszélgetés. 

A kezdetben homályos múlttöredék ugyanis a vallomástételek harmadik fázisában va-
lamelyest tisztázódik: Angyal István a pártvezetéssel folytat tárgyalásokat, Kádár pedig a
forradalom támogatásáról biztosítja a Tûzoltó utcai felkelôket. Angyal István megment-
hetné életét, ha ezt letagadná, és az októberi eseményeket ellenforradalomnak nevezné, ô
azonban – Eörsi István emlékezete szerint – letartóztatása elôtt két nappal azt mondta:
„Nem akarom végigcsinálni azokat a nyavalyás kis kompromisszumokat, amelyek most
rátok várnak.” Angyal éppen a Kádárral kötött megállapodást nem akarja elhazudni, ez-
zel pedig éppen Kádárné visszaemlékezésének – és közvetve az MSZMP KB elôtt a rend-
szerváltás küszöbén elmondott Kádár-beszédnek – maszatolásait ellenpontozza. 

Pap Vera játékában nem csupán Kádárné személyes tragédiájának ábrázolása a meg-
döbbentô, hanem maga a szimbolikus alak, akit a mimika, a testbeszéd, a hangsúlyok és
a szófordulatok életre keltenek. Tamáska Mária itt ugyanis nem egyszerûen Kádár fele-
sége. Személyében a másik megvalósult szocializmust láthatjuk: nem a terrorét, hanem a
kádári kisemberét. A múltról beszélve megvonja vállát, szemöldökét kerekíti, értetlenül
legyint, és megnyomorítottságában két sírás között rágyújt egy mezítlábas Kossuthra.
Még elképesztôbb a szeretetbôl fakadó mentegetés nyelvhasználata, a „vagy mit tudom
én” fordulatai. A mellébeszélések és melléhallgatások meg-megszakadó sorozatából még-
is egy valódi emberi válság rajzolódik ki: egyrészt a szeretett férj „nehéz sorsát” végigkí-
sérô narratívában, másrészt a már említett kisemberi attitûd és a történelem kibogozha-
tatlansága közötti feszültség okán. 

Az igazság megismerhetetlensége, megkérdôjelezése, eltagadása, helyreállítása – ezek-
bôl építkezik az Angyal és Kádár nyelvi bújócskája. A szómágiából csupán egy félperces
etap szakítja ki az elôadást. A Gépírónô (Stefanovics Angéla) kettesben marad Angyal Ist-
vánnal a kihallgatóhelyiségben. Kisfiú vagy kislány? – kérdezi rezzenéstelen arccal az
egyenruhás kisasszony a fogvatartottól. Az egyszavas válasz pedig mentes mindenféle
történelmi ítéletmondástól, de túlságosan egyszerû ahhoz, hogy magyarázni, értel-
mezni lehessen vagy kelljen. Csupán egy kivégzendô apa gyermekének a neme hangzik el.
A Gépírónô elhagyja a helyiséget. 

ANGYAL ÉS KÁDÁR (Budapesti Kamaraszínház, Ericsson Stúdió)

Kornis Mihály Kádárné balladája címû monodrámája, Angyal István vallomása és Eörsi István ta-
nulmányai alapján
DRAMATURG: Magyar Fruzsina. JÁTÉKTÉR-RENDEZÔ: Sólyom András. 
SZEREPLÔK: Pap Vera, Varga Zoltán, Bozsó Péter, Stefanovics Angéla, Dolmány Attila, Németh Kristóf. 

2 0 0 6 .  D E C E M B E R ■ 22 99

É V F O R D U L Ó :  1 9 5 6

w w w . s z i n h a z . n e t

Pap Vera (Kádárné) 
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Dolmány Attila (Fiatal kihallgató), Stefanovics Angéla (Gépírónô) és 
Varga Zoltán (Angyal István)


