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A Fogolyszöktetés címû Kárpáti-darabot Szingapúr, végállomás cí-
men1 1988. január 8-án mutatta be a Radnóti Színpad2. A szerzô
elôzô év áprilisában töltötte be a 26. évét. Ritkaságnak számított
(akkor is), hogy egy drámaíró ilyen fiatalon jut színpadi bemutató-
hoz.3 Az elôadásról író kritikusok egy része teljesen ismeretlennek
nevezte a fiatal írót4, mások „elsô drámás” szerzônek titulálták5,
néhányan viszont emlékeztek arra, hogy „a Szingapúr, végállomás
már a második premierje. Szolnokon mutatkozott be6 egy színre
alkalmazott E. T. A. Hoffmann elbeszéléssel” (MGP), sôt már egy
tévéjátékát is bemutatták 1985-ben Ördögmagiszter7 címen8.

Az elôadásról és a drámaíró bemutatkozásáról viszonylag sok
kritika jelent meg. A legtöbben elismerik a szerzô tehetségét9, de
nem tartják igazán jónak a mûvét10. „A Szingapúr, végállomás…
odaadó figyelmet kíván a nézôtôl. Mindenekelôtt azért, mert za-

varbaejtô” – olvassuk az egyik cikkben (Mészáros). De a többi ko-
rabeli kritikában is érezhetô egyfajta zavar, hogy miképp is ragad-
ható meg a darab lényege (a mûvel szembeni hiányérzetek, kifogá-
sok is leginkább ebbôl a bizonytalanságból fakadnak.) 

Valóságábrázolás?

Abban azért összecsengenek a kritikák, hogy a Szingapúr, végállo-
mást a legtöbb írás a témája alapján igyekezett megragadni. A kriti-
kusok a darab jellemzôi közül elsôsorban a valóságábrázolásra való
törekvését emelték ki11, sôt ezt a mû egyik legnagyobb erényének
tartották12. Az egyik írás szerint Kárpátit „a társadalom peremén,
alján vegetáló deviánsok, fél- és negyed-alvilágiak élete, az önma-
guk kifejezésére, gondjaik megfogalmazására képtelenek, kisiklott

P O N T F É N Y :  K Á R P Á T I P É T E R

A 70-es évek legvégén, a 80-as évek elején egy új nemzedék (Nádas Péter, Kornis Mihály, Bereményi Géza,

Schwajda György, Spiró György) jelentkezése a magyar dráma megújulását jelentette. A 80-as évek második fe-

lében KÁRPÁTI PÉTER indulása egy még újabb nemzedék jelentkezését és egy teljesen egyéni drámaíró szemlé-

let megjelenését eredményezte. SÁNDOR L. ISTVÁN tanulmánya. 

1 Az alábbi elemzésben a Fogolyszöktetés címet használjuk akkor, amikor a darabról lesz szó, és a Szingapúr, végállomás címet akkor, amikor az elôadás-

ról, illetve annak fogadtatásáról írunk. 

2 Ekkor még így hívták a Radnóti Színházat, melynek 1985-tól volt igazgatója Bálint András, rendezôje Verebes István. Radnóti nevét a Nagymezô utcai

épület átépítése után vette fel az Irodalmi Színpad, mely 1957-tôl mûködött itt. 1971-tôl 1985-ig Keres Emil volt a társulat igazgatója. A Radnóti Színpad

– a határozott profilváltást jelezve – 1988 ôszén vette fel a Radnóti Színház nevet.

3 „Kárpáti huszonhat évével csecsemôszámba megy drámairodalmunkban, ahol bemutatkozási lehetôségüket nagypapa korukban érik el az írók.” Molnár

Gál Péter: Kisablak. Új Tükör 1988. I. 31. A továbbiakban MGP.

4 „Róla eddig nem tudtunk semmit” – írta Kállai Katalin. Peremlét szürkében. Esti Hírlap 1988. I. 19. A továbbiakban Kállai.

5 Koltai Tamás: Akcióhôs Csepelen. Élet és Irodalom 1988. II. 5. A továbbiakban Koltai. Mészáros Tamás: Az élet sûrûjében. Magyar Hírlap 1988. január 23.

A továbbiakban Mészáros. 

6 A Cinóber címû gyerekdarabot 1985. szeptember 14-én mutatta be a Szolnoki Szigligeti Színház Zoltán Gábor rendezésében, Tóth József fôszereplésével.

Az elôadásról csak a helyi sajtó számolt be. 

7 Sólyom András rendezte.

8 Nádra Valéria: Kárpáti Péter: Szingapúr, végállomás. Kritika 1988. április. A továbbiakban Nádra.

9 Kárpátit „rendkívül tehetsége fiatal írónak” nevezi Molnár Gál Péter. „Szembetûnô drámai érzék”-rôl beszél Koltai Tamás. Kállai Katalin ezt írja: a darab

„hirtelen ér véget. Ott, ahol minden jel szerint elkezdôdik egy drámaíró pályája.” 

10 Nádra Valéria „többé kevésbé kiérleletlen munká”-nak tartja, Molnár Gál szerint a darab „nem gyôz meg drámaírói kvalitásairól”, Mészáros Tamás sze-

rint „az elôadás sokkal jobb, mint a darab”.

11 „A színpadon történteket szívesen néznénk nyers valóságnak – vagy leghívebb másának –, de a darabnak nem a nyersesség az erénye. (Kállai)

12 „Ábrázolt világa érdekes. Bemutatása színházmûvészetünk jelenlegi elôrehaladott skorbutjára figyelmeztet. A valóság hiánya sorvadást eredményez. A

klasszikusok, félklasszikusok, vélt klasszikusok konzervtápláléka mellé ma már úgy kell belopni a valóságot a színházba.” (MGP)
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életûek sorsa” érdekelte. Ehhez azt teszi hozzá a kritikus, hogy
mindez „mint drámai alapanyag… nem „felfedezés”, hiszen Schwaj-
da és fôként Spiró egy-egy színpadi mûvében már ennél sokkal erô-
teljesebben, karakteresebben jelent meg” (Nádra). A Spiró
Györggyel, illetve az 1986 októberében bemutatott darabjával, a
Csirkefejjel való párhuzamok más írásokban is felbukkannak.13 Az
egyik kritikus viszont Fejes Endrét és Moldova Györgyöt nevezi meg
Kárpáti elôdjének, „akik sikerüket egykor egy nem vagy alig ismert
életanyag tényei feltárásának köszönhetik.”14 A Szingapúr, végállo-
más válóságábrázolásra való törekvését annyira fontosnak érzik a
recenziók, hogy az egyik egyenesen az újnaturalista drámával hoz-
za összefüggésbe a mûvet (és ez alapján nevezi sikertelennek).15

Tévedés azonban a Szingapúr, végállomást a realista-natura-
lista hagyománnyal összefüggésbe hozni, pontosabban csak ez

alapján értelmezni. De ez a „félreolvasás” egyrészt benne volt a
korban, hiszen a késôi szocializmus éveiben is érvényben volt még
az a mûvészi-esztétikai kánon, amely a legmagasabb rendû alkotó
tevékenységnek a valóságábrázolást tekintette (még ha a társadal-
mi deviancia ábrázolása – amire Kárpáti is vállalkozott – nem is szá-
mított támogatott tevékenységnek). De maga a szerzô is „hozzá-
segítette” nézôit ahhoz, hogy a valóságábrázolást „keressék” mû-
vében. Kárpáti Péter ugyanis fontosnak érezte a mûsorfüzetben, il-
letve a különbözô nyilatkozataiban hangsúlyozni, hogy a Szinga-
púr, végállomást megtörtént események alapján írta, fôszereplô-
jét valóságos szereplôrôl mintázta. A valószerûség érzetét erôsíti a
darabban az is, hogy a szerzôi instrukciók pontos dátumokat és
részletes, valósághû helyszínleírásokat tartalmaznak. 

Tér és idô

A Fogolyszöktetés minden egyes jelenetének pontosan meghatá-
rozza a helyét és az idejét. Az események 1983. július 20. és 1983. de-
cember 25. között játszódnak. Amikor idôugrás történik, akkor a
szerzô azt is pontosan jelöli, hogy mennyi idô telt el a két jelenet kö-
zött. A reális idôhasználat ezen elsôdlegessége mellett azonban fel-
sejlik a mitikus idô is a darabban. Az utolsó jelenet karácsonykor ját-
szódik (ezt a dialógusok számos utalása hangsúlyozza), de az elsô
jelenetben felidézôdô gyerekdal16 is visszautal a karácsonyra, pon-
tosabban a télapóra és a télre. Az elsô jelenetben két egykori gye-
rek, Gábor és Noémi találkozik, akiket óvodáskori emlékeik kötnek
össze, az utolsó jelenetben egy apa (Lajos) látogatja meg fiát, Gá-
bort a börtönben, és miközben kedélyesen arról érdeklôdik, ho-
gyan telt itt a karácsonya, felsejlik, hogy valójában elárulta a fiát. Így
a darab a karácsonyra mint a család hamissá vált mítoszára utal. 

Más versekre is bôven utal a szöveg – legalábbis elsô változata17

–, ezek szintén a mitikus idô képzetét hozzák be a darabba. Ezek közül
a legfontosabb, hogy a pomázi kényszer-alkoholelvonóban játszódó
jelenetben az egyik beteg Villonnak A haláltánc-balladáját szavalja
hosszan Faludy György átköltésében18. Ez nemcsak Gábor sorsát ér-
telmezi, hanem a többi szereplôét is, és így egyfajta újkori haláltánccá
alakítja az egész történetet. Kárpáti a késôbbi változatból kihúzta a
szavalást, de meghagyta azt, amikor az elsô jelenetben Gábor idéz A
haláltánc-balladából, ezzel utalva vissza a börtönbeli szavalóverse-
nyekre. Ennek a felidézése ugyanolyan funkciót tölt be, mint a szerep-
lôk egyéb, történeten kívüli emlékei, amelyek szintén gyakran merül-

Rendôrségi jelenet a Szingapúr, végállomás elôadásán 

a Radnóti Színpadon (Csíkos Gábor, Egri Kati) 

Tóth István Csaba MTI

13 „Spiró Csirkefeje óta nemcsak a szociográfusok tudják-látják, miféle új rétegek alakulnak ki társadalmunkban, hanem az egyszerû színházi nézôk is. Kár-

páti Péter darabja Spirónál is tragikusabb képet fest eme új rétegrôl.” Apáti Miklós: Szingapúr, végállomás. Film Színház Muzsika 1988. I. 30. 

14 P. Müller Péter: Beilleszkedési zavarok. A Szingapúr, végállomás a Radnóti Színpadon. Színház, 1988. április 11. o.

15 „Kárpáti Péter írni akart egy keményen realista, sôt egy divatosan újnaturalista darabot, de sem a történetet, sem a figurákat, de még a helyzeteket sem

tudta fegyelmezetten összefogni, megszerkeszteni, létrehozni.” (Mészáros) 

16 Hull a hó, hull a hó, / Mesebeli álom, / Télapó zúzmarát, / Fújdogál az ágon, / A kis nyúl didereg, / Megbújik a földön, / Nem baj, ha hull a hó, / Csak

vadász ne jöjjön. 

17 Ez a Rivalda 87–88. Öt magyar dráma c. kötetben jelent meg, a 107–222. oldalon. (Magvetô Kiadó, 1989.) 

18 Faludy Villon-átiratai emlékeim szerint igen népszerûek voltak a 70-es, 80-as években, de csak szamizdatban terjedtek, hivatalos kiadásuk nem volt. 



nek fel (és sokszor ellentmondásba kerülnek más szereplôk ugyanarra
a tényre vonatkozó emlékeivel). Mindez azt a benyomást kelti, hogy a
közös, reális idô mellett a szereplôk számára fontos az a belsô, egzisz-
tenciális idô, ahogy ôk élték meg és ôrizték meg az eseményeket.

A darab térhasználatában is a reális idô tûnik elsôdlegesnek. Az
események elsôsorban Csepelen játszódnak, konkrét és pontosan
meghatározott helyszíneken: a Kalamár József19 utca (ma Szent Ist-
ván utca) környékén: a 2–4. számú ház mögötti játszótéren, a 89., il-
letve a 127. szám alatt lévô kocsmákban, a Tölgyes utca 8. szám elôtt,
a Tölgyes utca és a Kalamár József utca sarkán lévô buszmegállóban,
a csepeli Tanácsház téren (ma Szent Imre tér). Csak a harmadik fel-
vonás lép ki a Csepel „univerzumból”, az egyik jelenet a pomázi Do-
lina Munkaterápiás Intézet Alkohológiai Osztályán játszódik, egy
másik helyszíne a balassagyarmati börtön ebédlôje20. 

A színleírásokból az is kiderül, hogy a szerzô egyáltalán nincs
tekintettel a színházi konvencióra, inkább filmszerûen, mint szín-
házszerûen képzeli el a helyszíneket. Ennek a csúcsa az, amikor az
egyik jelenetben két szereplô végigmotorozik a Kalamár József ut-
cán, hogy eljusson a Fürst Sándor utca 26. alatt lévô panelházhoz.
De játszódik egy jelenet a Balassagyarmatról Pestre tartó vonaton
is.21 De a színházi konvenciókkal való vitát jelzi az is, hogy nagyon
sok a külsô, szabadtéri színhely a darabban.

A szerzôi instrukciók között ritkák a részletes, „realista” helyszín-
leírások22, gyakoribbak az inkább csak felidézô, atmoszférikus jelle-
gûek23. De vannak olyan jelenetek, amelyeket még jelzésszerûen sem
ír le a szerzô24. Mindezekbôl úgy tûnik, hogy Kárpátinak egyáltalán
nem a valóság rekonstruálása volt a célja. Akkor mi érdekelte igazán?

4

Kocsmajelenet a Szingapúr, végállomás elôadásán a Radnóti Színpadon (Csákányi László, Nagy Sándor Tamás, Dörner György, Csíkos Gábor) 

Tóth István Csaba MTI

19 Kalamár József (1895–1956) hosszú munkásmozgalmi múlt után 1954-ben lett Csepel tanácselnöke. Az 1956-os forradalom idején bujkált, de az egyik

fegyveres csoport megtalálta és agyonlôtte. 

20 A Fogolyszöktetésbôl vett idézeteket a Világvevô címû kötetben megjelent változat alapján közöljük. Az oldalszám hivatkozások is erre a kiadásra vo-

natkoznak. Kárpáti Péter: Világvevô. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999. 

21 A darab filmszerûségére Bálint András is megjegyzést tesz, amikor beszámol arról, hogyan került a Radnótira a darab. „Nem tévesztetted el a címet? Mi

nem a filmgyár, hanem egy csöppnyi színpaddal rendelkezô kamaraszínház vagyunk” – mondta Zsótér Sándornak, aki a kezébe adta a szöveget. Bálint

András: Szingapúr, végállomás. Képes 7 1987. november 24.

22. Ilyen például az elsô felvonás elsô jelenetének közepén található, színváltást érzékeltetô leírás: „Ott – buszmegállóval odébb – Tölgyes utca 8. Sátorte-

tôs, szürke kockaház, elöl két kis ablak. Egy olyan ház, amelyen látszik, hogy valaki a két verejtékes kezével húzta fel – élete értelme. Fehér csipkefüg-

göny az apró ablakokon, a tévé kékes fénye. A kertben szôlôsorok.”

23 „Buszmegálló, vékony fa, kerítés, kis füves tér, a közepén hatalmas trafóház zümmög, rajta felirat: VIGYÁZAT! NAGYFESZÜLTSÉG! ÉLETVESZÉLYES!” –

olvasható például az elsô felvonás harmadik jelenete elôtt. „Csepel, Tanácsház tér, a rendôrség bejárata. Lépcsô vezet a kapuig, a lépcsô két oldalán pi-

ros virágok” – áll az elsô felvonás hatodik jelenete elôtt. 

24 Például Noémi hálószobáját, a balassagyarmati börtön ebédlôjét. A Gödör nevû kocsmáról is csak annyit jegyez meg, hogy „a pult fölött a magasban

videófilm megy, színesben, német nyelven.”
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A fôhôs, a téma

Kárpáti Péter „Csarnai Péter emlékének” ajánlotta a darabot. A mûsor-
füzetbôl és a nyilatkozataiból az is kiderül, hogy a Fogolyszöktetés fôhô-
sét, Borza Gábort róla mintázta: „Már régóta izgatta képzeletemet ba-
rátom legendás hírû bátyja, aki élete nagy részét szökésben vagy szöké-
seiért való bûnhôdésben töltötte el. Még húszévesen a jugoszláv he-
gyeken keresztül szökött Nyugatra. Az a hír járta, hogy valahol belépett
az idegenlégióba, de onnan is megszökött. Késôbb hazajött, magyar
határôrök fogták el az erdôben egy csillagtalan éjszakán. Másodszor az-
után ült, hogy a katonaságtól tûnt el, mint a kámfor. A harmadik szöké-
se pedig úgy történt, hogy… De ezt majd a színházban meséljük el.”25

A Fogolyszöktetés témája ez a „harmadik szökés”: Borza Gá-
bort megvádolják azzal, hogy megerôszakolta Asztalos Noémit,
de miután elfogják – mivel a rendôrök (valószínûleg szándékosan)
nem raktak rá bilincset –, egy hosszú piros lámpánál kiugrik a rend-
ôrautóból. Aztán hiába derül ki, hogy alaptalan volt a vád, hogy szó
sem volt nemi erôszakról, és hiába szüntetik meg a nyomozást
Borza ellen, a szökés miatt egy év börtönre ítélik. 

A Fogolyszöktetés alapja ez a történet26 a maga szívszorító,
kisszerû, sokértelmû abszurditásával. Nyilván Kárpáti azért tart-
hatta jó drámai témának, mert egyrészt egy titokzatos, különös,
kisszerûséget és formátumosságot sajátosan ötvözô fôhôs nyilat-
kozhat meg benne, másrészt egy szûkös világ is megmutatkozhat
benne a maga képtelen mûködésével, eltorzult viszonyaival. Egy
valóságos világról: Csepelrôl; általánosabban a késô Kádár-korszak
munkásvilágáról ír Kárpáti, amely nagyrészt meghatározta a kor
társadalmi mentalitását. De mindez csak annyiban fontos számá-
ra, amennyiben meghatározza a (fô)szereplô(k) létezésmódját. A
valóságábrázolás csak ebben az értelemben alapvetô jellemzôje a
darabnak. Inkább egy sajátos létezés-drámát sejthetünk a mûben,
mint egy realista (vagy újnaturalista) színmûvet. 

Szereplôk, szerepek, kapcsolatok

Ez többek között abból is kiderül, hogy a szereplôk ugyan elhelyez-
hetôk társadalmilag, de a figurák egyáltalán nem szociografikusan
vannak megragadva. 

„Asztalos István, Noémi apja, alig ötvenéves, de kinéz hetven-
nek.” (11.) Míg a felesége – aki nem szereplôje a darabnak, csak a
háttérben jelenik meg – a gyárban dolgozik, addig ô folyton ráér.
Nyilván le van százalékolva, ezért szuszog szívbajosan. (11.) De a
darabban nem ez a fontos, hanem a kislányához – és annak kislány-
ságához – való makacs ragaszkodása. Ezért lesi, hogy melyik

busszal jön, amikor nem ér haza nyolcra, a Kékfényre27, ahogy
ígérte. Ezért indul eléje, és látja meg, amint Borzával szeretkezik a
lánya. Noémi egy fodrászatban dolgozik (21.), de egyáltalán nem
ez a fontos, inkább a gyereksége. Ezért mondja reflexszerûen azt,
amikor az apja meglátja Borzával, hogy „bántott, apuci” (21.), ezért
engedi, hogy elmenjenek a rendôrségre, és feljelentés tegyenek
erôszakos nemi közösülés miatt. 

Az események azonban ellenkezô irányba lökik a két szereplôt:
Asztalos mániákusan a „titokzatos elkövetô” nyomába ered, és mint
egy buldog, követi Borza nyomát, mert elhiszi azt, amit Noémi
mond, hogy nem ismeri a férfit. A lányból viszont mindez a kislány-
szerep elleni enervált lázadást hív elô: elôbb csak egy „de apuci!” jön
elô belôle, amikor az apja a nadrágot okolja mindenért, hisz egy ren-
des lány szoknyában jár. Majd közli, hogy elköltözik otthonról, ami-
kor kiderül, hogy az apja megtalálta és feladta Borzát, és a fiú hét-
nyolc évet is kaphat a „tettéért”. Ennek ellenére nem vonja vissza fel-
jelentését, és késôbb – amikor (a szökése után) elfogják Borzát – sor
kerül a szembesítésre, illetve az események rekonstruálására. Ebbôl
derül ki, hogy nem történt erôszak. És hogy talán nem folytatódhat
ugyanúgy az apa és lánya kapcsolata sem, mint eddig: Noémi el-
megy, az értetlenül és tehetetlenül álló Asztalost a felesége vezeti el. 

A darab másik pólusát szintén egy apa-gyerek kapcsolat alkot-
ja, Borza Gábor és az apja, Lajos viszonya, de ez teljesen más értel-
mû, mint Asztalos és Noémi kapcsolata, ugyanakkor csak alig van-
nak szociográfiai összetevôi. Lajos többször számon kéri Borzán,
hogy miért nem él rendes életet, ami a társadalomba való beillesz-
kedésével, az adott szerepek és életlehetôségek elfogadásával len-
ne azonos (ilyenkor rendre a másik fiára, Janira hivatkozik, illetve
vele példálózik): „Fázol fölkelni reggel, ahogy minden ember, ren-
des ember, az neked megalázó? A gyár itt van, azt ki kell használni!
Én fûtöttem, csak megsebesültem, a pincébe, leestem a lépcsôn.
A Jani! Neki szakmája van, lakása, felsége van, színes tévéje, ezze-
azza, befizetve Wartburgra…” 28

Borza Gábor ebben a szûk mozgásteret teremtô társadalmi hie-
rarchiában a szabad ember. Dolgozott már a gyárban, Noéminek is
beszél arról, hogy visszamegy „darukötözônek”, de az apja azt mond-
ja, hogy tavasszal mindössze két hétig bírta. Ô is úgy látja (vagy leg-
alábbis valami azt mondatja vele), hogy fia önkéntelen és nehezen de-
finiálható szabadságvágya az alvilági léttel azonos. Lajos ezt afféle
„életprogramként” olvassa a fia fejére: „Be akarsz vonulni Pomázra?
Azt mondja Jani: még mindig jobb neked, ha ott vagy a kényszerelvo-
nóban, és nem a dutyiban. Vagy a fegyházban. Javító-nevelô munkán.
Fogadok – mondja az öcséd –, hogy Gábor az élete hátralévô részét
börtönben fogja leélni, a rács mögött fog nyugdíjba menni.” (28.)

25 Kárpáti Péter: A harmadik szökés. Film Színház Muzsika 1987. október 17. 

26 „Maga a sztori apró eltérésekkel igazi” – mondja róla Kárpáti.

27 Az 1965-ben indult, bûneseteket, rendôrségi felhívásokat feldolgozó riportmûsor a 70-es, 80-as évekre az egyik legnépszerûbb tévémûsor lett az egyet-

len állami csatornán. 

28 De a második felvonás utolsó jelenetében is beszél Lajos Janiék „beteljesített” életprogramjáról: „van lakásuk, leéheztek egy tanácsit, bútorokat, leé-

heztek egy színes tévét, minden, mosógép, befizetve Wartburgra.” (63.) 



A darab utalásaiból egyébként az derül ki, hogy Borza csempé-
szésbôl él – hol tele van pénzzel, hol nincs semmije –, az árukat ott
tartja az apjával közös lakásban, az ágy alatt, az öreg átveszi a cse-
hektôl a szállítmányokat, amikor a fia nincs otthon, máskor meg –
amikor Borza letartóztatását várja – kipakolja a szajrét az udvarra29. 

Lajos és Gábor kapcsolatát a másikkal szembeni állandó szá-
monkérés, néhol gyûlölködés hatja át (míg Asztalos és Noémi vi-
szonyát az egymástól való elszakadás képtelensége torzítja el). La-
jos szószátyár pojácaként folyton korholja a fiát, közben az állandó
gondoskodást várná el tôle, de Gábor még a fürdôvizet se hajlandó
kicserélni, vén alkoholistának tartja az apját, de minden este össze-
szedi ôt a különbözô csepeli kocsmákból, ahol iszik, és a videófil-
meket bámulja, közben különös dolgokról hazudozik. (Például ar-
ról, hogy ô egy „keresztapa”.)

Kapcsolatuk30 egészének emblémája az a mozzanat, amikor La-
jos félig részegen, érthetetlen szavakat mormogva elátkozza a fiát (mi-
után az kivett a zsebébôl egy szál cigarettát), Gábor pedig „nagybol-
dogasszonynak” titulálja az öreget. De az is sejthetô, hogy Asztalos –
miután felismerte lánya merénylôjét, de senki nem volt hajlandó el-
árulni neki a kilétét – magától Lajostól tudja meg Borza Gábor nevét.
Ez az árulás a darab végén is megismétlôdik, de ekkor az is a visszájára
fordul, hogy Gábor nem volt hajlandó gondoskodni az öregrôl. A bör-
tönben arról akar Gábor nyilatkozatot kérni – mert ettôl reméli a sza-
badulását –, hogy Lajos magatehetetlen, gondoskodásra szorul, szük-
sége van az ápolásra. De Lajos nem hajlandó megadni a nyilatkozatot,
mert közben már befogadta Karcsit, a lassan a hülyülésig züllött alko-
holistát, aki – miután bevitték néhány hétre – nem mer ezredes apja
szeme elé kerülni. (Karcsit még elôször Gábor vitte a házhoz – apja
akarata ellenére –, hogy húzza meg magát a pincében.) 

De a Borza családon belül a két fiú kapcsolata is hasonlóan fe-
szültségekkel terhelt. Az utalásokból az derül ki, hogy Jani jelentet-
te fel Gábort, akinek emiatt kell kényszer-alkoholelvonó kúrára
mennie Pomázra. De Gábor többször elmondja az apjának, hogy
vérét fogja venni Janinak. Az öccsének viszont azt hazudja a kapu-
telefonban, hogy megölte Lajost. Ezzel tudja lecsalni Janit a panel-
házuk elé. Gábor ezzel egy ismerôse kérését teljesíti, aki számon
akarja kérni Janin, hogy miért nem fizeti ki az eladásra kapott
csempészett videókat, vagy miért nem adja vissza ôket. 

Történet, „cselekményépítés”, jelenetezés

A fentiekbôl az derül ki, hogy nagyon sok motívum van a darabban,
gazdag életanyag, de ennek csak egy szûkebb része szervezôdik
történetté, és az is elég sajátosan.

Az egyetlen, a darab egészét átfogó cselekményszál Gábor és
Noémi félresiklott találkozását és ennek következményeit tartal-

mazza: a szeretkezést, a feljelentést, a „tettes” felismerését és fel-
adását, a szökését és a fiú – az ártatlanságát bizonyító szembesítés
ellenére történô – bebörtönözését. De ez is foltosan, kihagyások-
kal, nem folyamatosan épülô cselekményként jelenik meg a darab-
ban. Nincs a mûben folyamatos történetmesélés. A „sztorit” fel-
dolgozó jelenetek között számtalan olyan életképi mozzanat talál-
ható, amelybôl nem alakul ki történet. Gábor és Lajos viszonya is
csak ilyen életképi jelenetekbôl rajzolódik ki, nem épül belôle tör-
ténet, csak a fô cselekményszálhoz kapcsolódva kap dramaturgiai
funkciót. Látensen tartalmazza a fiú kitagadásának, elûzésének
mitikus sémáját, de a szerzô ezt nem építi cselekménnyé. (Az is
erôs motívum a darab végén, hogy egy méltatlan fiú – Karcsi – ke-
rül a megtagadott gyermek helyére.)

A Fogolyszöktetés figyelmes olvasásából az derül ki, hogy a jele-
neteket egyáltalán nem a cselekménybonyolítás szándéka vezeti. Az
elsô felvonás elsô és harmadik jelenete Gábor és Noémi találkozását
dolgozza fel. Ebben a sajátosan megírt jelenetben egyáltalán nem
tudni, hogy mit akar egymástól a fiú és a lány. Érezni, hogy közük
volt egymáshoz, de egyáltalán nem tudni, hogy most mi közük lehet
egymáshoz. Nem lehet egyértelmûen azt mondani, hogy Borzának
az a szándéka, hogy lefektesse Noémit, és fôleg nem az, hogy ezt itt
az utcán, a trafóház mögött tegye. (Az utalások inkább arra vonat-
koznak, hogy Borza keres valamit, maga sem tudja, hogy mit.) A sze-
retkezésre mintegy véletlenül kerül sor, és nagyon gyorsan, nagyon
reménytelenül zajlik le. Súlyt csak az ad neki, hogy Asztalos látja a vé-
gét, és hogy a kínos helyzetben a lány reflexszerûen reagál. 

Gábor és Noémi találkozásának két jelenete közé ékelôdik egy
harmadik, amelyet szintén nem világos szándékok vezetnek: a lá-
nyát váró Asztalos megállítja a kivilágítatlan kerékpárral haladó
Karcsit, faggatja, leckézteti, meg akarja tudni, hogy hol volt az
alatt a néhány hét alatt, amíg eltûnt, aztán a rendôrségre küldené
a fiút, hogy jelentse be, hogy eltûnt Noémi. 

A darab indítása azt sugallja, hogy a szereplôket egyáltalán nem
tudatos szándékok vezetik, az események csak mintegy véletlenül
történnek meg. A jelenetekben többnyire nem fejezôdnek ki szán-
dékok, inkább csak következmények jelennek meg bennük, amelyek
a szándékolatlan, félreértett, félresiklott tettekbôl fakadnak. 

Ezután két életképi jelenet következik. Gábor az apját keresi,
de nem találja a kocsmában, viszont Karcsiba boltik, és vár rá Vik-
tor, aki Janitól akarja visszaszerezni a videóit. Majd Gábor és Lajos
otthoni találkozását, állandó egymás gyötrését látjuk. Ezután a fel-
vonást az a jelenet zárja, amikor Asztalosék feljelentést tesznek a
rendôrségen, pontosabban a kapuban, így a járókelôk között is be-
szédtéma lesz az, amirôl Noémi szemérmesen hallgatna. 

Majd egy hosszú kocsmai jelenet nyitja a második felvonást,
melyben keverednek a fô cselekmény, illetve az életkép mozzana-

6

29 Egy másik részletbôl az derül ki, hogy Gábor a cimboráját, Karcsit küldte ki Münchenbe áruért, és ô Gyôrben várta a presszóban.

30 Gábor utal az apjával való kapcsolatának gyerekkori elôzményére is. Az egyik kocsmai jelenetben ezt mondja Lajosról: „Ül itt, mint aki a légynek sem

tud ártani, olyan jámbor. Bezzeg, amikor kölyök voltam, akkor pörgött a kezében a fakanál. Sodrófa. Széklába. Most, fater, most pörgesd meg a faka-

nalat! Mi van, megnémultál?” Mire Lajos csak ennyit válaszol: „Tiszteld apádat, fiam.” (37.)
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tai: egyrészt Asztalos meg akarja tudni, hogy kicsoda Borza, mert
felismerte benne a „tettest”, másrészt Gábor Karcsit faggatja,
hogy merre járt, mikor eltûnt, majd Lajost akarja rávenni, hogy vi-
gyék haza Karcsit, közben Viktor sürgeti Gábort, hogy induljanak
Janihoz. Majd Viktor és Gábor útjából, illetve a Janival való találko-
zásból szervezôdik a következô jelenet, amely nem viszi elôbbre a
cselekményt, de plasztikussá és ellentmondásossá teszi a testvé-
rek viszonyát. Ezután ismét egy hosszú jelenet következik – ez zár-
ja a második felvonást –, amely szintén keveri az életképet és a tör-
ténetet: Jani felkeresi az apját (kiderül, hogy ôk ketten sem tudnak
mit kezdeni egymással), közben az öreg pakol, várja a rendôröket,
hogy jöjjenek elfogni Gábort, hisz nemrég árulta el ôt Asztalosnak.
Hamarosan megjelenik Gábor, elmeséli elfogásának és szökésének
történetét, aztán továbbáll. A kisvártatva berontó rendôrökkel La-
jos közli a város nevét, ahova a fia – az elôbb elhangzott kijelenté-
se alapján – szökni fog. 

A harmadik felvonás elsô jelenetében folytatódik a szökés: Gá-
bor egy héttel késôbb – miután a lóversenyen mindenét elverte –
beállít a pomázi elvonóba, de az orvos beinjekciózza, és kihívja a
rendôröket. A második jelenet is a történetet folytatja: sor kerül a
szembesítésre. A harmadik jelenet szintén a cselekményhez tarto-
zik: a balassagyarmati börtönbe Lajos enni visz a fiának, közben el-
sumákolja a kérését, hogy keresse fel az ügyvédet, és adjon egy
nyilatkozatot. A negyedik jelenet lecsengetése a cselekménynek:
Lajos hazafelé tart a vonaton, kiderül, hogy Karcsi kísérte el, és

hogy már oda is költözött hozzá, és miközben a fogadott fiúból
dôlnek a hülyeségek, az apa szép csendesen megtagadja a vér sze-
rinti fiát (miközben az „újtól” sem remélhet semmit). 

Mi mûködteti a darabot? 

A Fogolyszöktetés rétegeinek áttekintése után érdemes feltenni azt
a kérdést, hogy ezek közül melyik szervezi a mûvet, mi az, ami a
dramaturgiai mûködését biztosítja. A kérdés azért is izgalmas, mert
a bemutató recenzensei egymással (és néhol önmagukkal is) vitáz-
va próbálták meghatározni a mû összetevôit és szervezô elveit. 

P. Müller Péter a mûben feltáruló életanyagot emeli ki. Egy-
részt a „külvárosi élettér” bemutatását tartja hangsúlyosnak31,
másrészt arról beszél, hogy „a szerzônek az a törekvése, hogy jól
kontúrozott helyzetek füzérére építse fel ezt az – egyébként szét-
folyó és kohéziós erôvel nem bíró – életanyagot”. (P. Müller) Ezzel
az életképszerû gondolkodással szemben Apáti Miklós a történe-
tet tartja elsôdlegesnek a mûben32, a cselekmény szerinte is Noé-
mi „megerôszakolásából” bontakozik ki, de ennél többet nem
mond róla. Mészáros Tamás szerint viszont „nem a cselekményre
épül fel a dráma, hanem a figurákra. Maga a történet jószerivel el-
hanyagolható – s ennek megfelelôen banális is –, fontosabbak az
emberi állapotok, azok a »belsô szituációk«, amelyek létrejöttéhez
az úgynevezett események ürügyet szolgáltatnak. Tehát Mészáros
is a helyzetek fontosságát hangsúlyozza, mint P. Müller, csak ô épp

A rendôrség autószerelô mûhelye a 70-es években Fortepan

31 „Az író számára a mese elmondásával legalább egyenértékû, de talán még nagyobb jelentôségû annak a külvárosi élettérnek a bemutatása, amelyben

a darab szereplôi éteznek.” 

32 „Innen a darabnak lesz cselekménye, s a nézô nemcsak hús-vér-csont-ideg figurákat ismerhet meg, de egy történetet is. Ez a leghatásosabb bizonyíté-

ka a fiatal drámaíró tehetségnek. Mert könnyû volna lehangoló, sôt lehangolt életképsorozattal sokkolni a nézôket…”
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az ellenkezô kiindulópontból jutott ugyanide. A jelenetek nyilván
azért hangsúlyosak a Fogolyszöktetésben, mert sokszor önálló ér-
tékûek, nem a cselekményt szolgálják, ugyanakkor alkalmat te-
remtenek arra, hogy a szereplôk megnyilatkozzanak. Koltai – mi-
közben látens vitába bonyolódik P. Müllerrel33 – Mészároshoz ha-
sonlóan a figurákat tekinti elsôdlegesnek a darabban34, de azt is
hangsúlyozza, hogy Kárpáti sajátosan kezeli az alakjait: „sorsforgá-
csokat” mutat meg belôlük, azaz „redukálja [ôket] gesztusokká,
beszédfoszlányokká, széttöredezett cselekvéssorokká. Sajátos
módszere az elhallgatás”. (Koltai)

Molnár Gál Péter viszont épp ezt hiányolja: Kárpáti „szép mon-
datai nem tartalmaznak elhallgatásokat, kimondatlanságokat, a
drámához szükséges kétértelmûségeket”. Ezzel arra is magyaráza-
tot próbál adni – hasonlóképen Koltai problémafelvetéséhez –,
hogy miért nem teljes értékûek a darab figurái: Kárpáti „kevésbé
tudja szereppé írni mindazt, amit kimunkált mondataival elmond”.
Ezzel mintha a nyelv elsôdlegességét hangsúlyozná, „szép, de nem
szépelgô szöveg”- rôl beszél.35

Nyelvhasználat, dialógustechnika

Érdemes tehát megvizsgálni a Fogolyszöktetés nyelvi rétegét is. A
darabot gondosan megformált nyelvhasználat jellemzi, de semmi-
képpen nem nevezhetô „szép” szövegnek, mint ahogy Molnár Gál
teszi. Kárpáti a köznapi nyelvhasználatból indul ki, de ezt nem
akarja sem felfele, sem lefele stilizálni.36 A Fogolyszöktetés szerep-
lôi nem használnak (feltûnôen sokszor) csúnya szavakat, a szerzô
nem akarja a nyelvi artikuláció nehézségeit sem visszaadni, ugyan-
akkor nincs olyan benyomásunk sem, hogy a szereplôk kerekebb
mondatokban, választékosabb kifejezésekkel beszélnének, mint
amit a társadalmi helyzetük indokolttá tenne. 

A szöveg vizsgálata nem igazolja Molnár Gál másik állítását
sem, hogy a mondatok „nem tartalmaznak elhallgatásokat, ki-
mondatlanságokat”, bár ennek az ellenkezôje sem igaz, amit Kol-
tai állít, hogy a darabot egyértelmûen a „hiányos mondatokban fo-
galmazott dialógusok” (Koltai) jellemeznék. Hogyan lehet ezt az
ellentmondást feloldani? Úgy, hogy az „elhallgatásokat, kimondat-
lanságokat” nem a mondatokban, a nyelvi-stilisztikai rétegben, ha-
nem a dialógustechnikában keressük. 

A stilisztikai rétegen túl ugyanis fontos minden darabban a
benne megjelenô nyelvszemlélet is (az, hogy az egyes szereplôk
mit „gondolnak”37 a nyelvrôl, hogyan viszonyulnak hozzá, mire és
hogyan használják). Ez határozza meg azt a sajátos dialógustechni-
kát is, amely az adott szöveget szervezi. 

A Fogolyszöktetés dialógusaiban az a legfeltûnôbb, hogy a sze-
replôk rendre elbeszélnek egymás mellett. Tulajdonképpen ez adja
a szöveg titokzatosságát, elhallgatásait, kihagyásait, mert nagyon
sok jelenetben nem tudni pontosan (nem érteni elsôre), hogy mirôl
beszélnek a szereplôk. Pontosabban több mindenrôl beszélnek,
mert nem beszélgetnek, hanem párhuzamosan beszélnek: egyszer-
re több dologról, mindenki a maga témáiról. A nagyon sokszor kocs-
mákban játszódó darab dialógustechnikájának mintáját a kocsmai
beszélgetések adják, amikor mindenki mondja a magáét a másik-
nak (szebben fogalmazva: mindenkinek megvan a maga szólama),
és ezek a párhuzamosan jelen lévô témák csak ritkán találkoznak,
alakulnak alkalmilag tényleges dialógussá, majd ismét szétválnak. 

A játszótéri jelenet a Szingapúr, végállomás elôadásán 

a Radnóti Színpadon (Dörner György, Egri Kati) 

Tóth István Csaba MTI

33 Ô nem a „külvárosi élettér” bemutatását tartja fontosnak: „A Szingapúr, végállomás olyan, mint amibôl kiretusálták a hátteret. Érezzük, hogy ott

van a figurák mögött, készülhetnének dokumentarista filmkockák, amelyen a város érdes részel látható – történetesen Csepel, de lehetne Angyal-

föld is, – füstös gyáraival, blokkok közé szorult játszótereivel, sivár szobáival; Kárpátinak azonban nincs szüksége rá, letakarja, eltünteti, belevetí-

ti a sorsokba. (Koltai)

34 „A dialógusok megjelenítô ereje… csak a karaktereket hívja elô, nem a szituációkat. Rendezô legyen a talpán, aki kimutatja a drámai szerkezetet, és ívet

rajzol a cselekménytöredékekbôl.” (Koltai)

35 És ezt „mindenképpen színpadra érett”-nek tartja. Ez a konklúzió mintha épp a cáfolata a lenne annak, mint amibôl kiindult: Kárpáti „elsô drámája nem

gyôz meg drámaírói kvalitásairól.” (MGP)

36 Mint ahogy Spiró teszi a Csirkefejben.

37 Semmiképpen nem tudatos, reflexív viszonyról van szó, hanem ösztönös viszonyulásról, olyan fajta önkéntelenül kialakuló szemléletmódról, amelyben

mégis csak kifejezôdik, hogy egy-egy figura mire tartja képesnek a nyelvet, mit akar – akár öntudatlanul is – kezdeni vele.
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Például az elsô jelenetben Gábor elôször a Hull a hó... kezde-
tû gyerekdalról „filozofálgat”, hogy milyen hülyeségekre tanítja a
gyerekeket, de Noémi közbevetett megjegyzéseire nem reagál.
Aztán a lány „monologizál” arról, hogy miért irigyelte gyerekko-
rában Borza apját, mert elhitte Gábornak, hogy minden este
„arannyal megrakott szekerekkel” megy haza a munkából. Erre a
fiú nem válaszol semmit. Pontosabban egyszerû asszociációval a
saját apjáról kezd el beszélni, a mostani kapcsolatukról. És nem
hallja meg a lány közbevetését, hogy várja ôt otthon az apja. De
Noémi – amikor ô következik – a saját felvetését folytatja, hogy
otthon kellene már lennie, és különben is mindenki a Kékfényt né-
zi. Majd Gábor közbevetett mondatára („Gyerünk el hozzám.”)
hosszasan beszél Ilonáról, Gábor egykori feleségérôl, az óvónôrôl,
aki egy este összepakolt, és elhagyta a férfit, mire az fel akarta
gyújtani a házat. A témák egymás melletti sajátos elbeszélése
folytatódik a szituáció folytatásában, a harmadik jelenetben is.
Mindegyik felvetett téma mögött szándékok, érzelmi-lelki köz-
lendôk húzódnak meg, de ezek sosem direkten, a másiknak szánt
közlésként szólalnak meg. Inkább az a benyomásunk, hogy belsô
monológokat hallunk, sokkal inkább arról kapunk képet, ami a
szereplôben magában történik, s kevésbé arról, ami a szereplôk
között. Ez inkább sejthetô és kikövetkeztethetô. Ennyiben igenis
fontos összetevôje a darabnak az „elhallgatás”.

Más jelenetek is ehhez hasonló dialógustechnikára épülnek,
azzal a különbséggel, hogy a kocsmai jelenetek férfiak közötti pár-
beszédeinek „szólamai” kevésbé hatnak belsô monológoknak, in-
kább valódi lamentálásoknak, lódításoknak, az önmagukról hirdet-
ni akart képzetek alkoholgôzös deklarációinak. 

Egyetlen fontos kivétel van ebben a dialógustechnikában: a csa-
ládtagok (Asztalos és Noémi, illetve Lajos és Gábor) közti beszélge-
tések. Ezek kevésbé hatnak párhuzamos monológoknak, inkább
tûnnek valódi párbeszédeknek: a szólamok nem egymás mellett
futnak, hanem a kijelentések ténylegesen egymásra reagálnak, még
ha sokszor értetlenséget vagy ellenkezést is fogalmaznak meg. 

A valóság, ahogy átélik

„Úgy beszélsz, mint egy költô” – mondja Noémi Gábornak. (19.) Ez
nem azért juthat az eszébe, mert a fiú hasonlatot vagy metaforá-
kat használ, hanem azért, mert rengeteg olyan utalást tartalmaz-
nak a közlései, melyek belsô képekbôl, belülrôl átélt állapotokból
fakadnak (és sokszor nem is lehet érteni, hogy mire vonatkoznak).
A beszédhez való efféle lírai viszony nemcsak Gábort, hanem a leg-
több szereplôt jellemzi. Ez ad a szövegnek egyfajta költôiséget:
többnyire nem objektív tényekkel találkozunk a darabban, hanem
azzal, ahogy a számukra adott valóságot a szereplôk átélik.

A darabnak ez a lírai jellege abban is megnyilatkozik, hogy nagyon
sok olyan utalás van a szövegben, amibôl az derül ki, hogy a szereplôk
ugyanazokat a tényeket gyökeresen másként értelmezik. Viktor azt
mondja, hogy Jani átverte, Jani viszont azt állítja, hogy egyszerûen csak
még nem talált vevôket a videókra. Gábor arról beszél, hogy miképp
védte meg Karcsit, amikor néhány vagány belekötött. Karcsi késôbbi
elbeszélése szerint viszont ô viselkedett „hôsiesen” abban a helyzet-
ben. Asztalos azt mondja, hogy száz forintért adta el az apja Gábort,
Lajos viszont azt állítja, hogy nem vette el a pénzt, amikor elárulta a fia
nevét. És a darab úgy van megszerkesztve, hogy nem jelennek meg
azok a mozzanatok, amelyek alapján el lehetne dönteni, hogy kinek
van igaza. Saját belsô világa kicsit mindenki számára más valóságot te-
remt, amely a tények különféle értelmezését engedi meg. Ilyen a da-
rab fô témája is: Gábor és Noémi szeretkezése úgy zajlik le, hogy azt –
Asztalos nézôpontjából – akár erôszaknak is lehet értelmezni. Vagy
ami Gábor nézôpontjából alaptalan vádaskodás, az a rendôrök nézô-
pontjából a kényszerintézkedésnek való törvénytelen ellenszegülés.

A nyelvhasználat és a dialógustechnika elemzése alapján tehát
leszögezhetjük, hogy a Fogolyszöktetés témája ellenére sem realis-
ta-naturalista dráma, mert nem a valóság jelenik meg benne, ha-
nem azok a belsô képek, amelyek a szereplôkben a valóságról élnek.

Az élet illúziói

Az elôzô kijelentést annyiban pontosítani kell, hogy a szereplôkhöz
kapcsolódó belsô képekben nem csak a valóság mozzanatai, ha-
nem az élethez kapcsolódó illúziók is fontosak. Ezen a viszonylag
szûk mezsgyén mozognak a szereplôk, többnyire egyszerû önálta-
tások, pitiáner hazugságok jellemzik ôket.

Egyedül Gábor az, akiben az álmok és az illúziók egyfajta életfilo-
zófiává próbálnak összeállni. Már az elsô jelenet gyerekdalának „értel-
mezése” is efelé mutat. De ô az, aki a kocsmai televíziókon állandóan
látható akciófilmeket is saját sorsára vonatkoztatja: „Tudja, kik a zöld-
sapkások?” – kérdezi a pomázi ápolónôt. „Ledobják a dzsungelbe, és
nincs velük, csak egy kés. Egyedül a dzsungelben! Megadják, hogy ta-
láljon ki a sûrûbôl, hogy mondjuk három hét múlva legyen Szingapúr-
ban, de ha késik, akkor visszadobják”.38 (69.) Borza Gábor dzsungele
Csepel39, ahol folyton ugyanazokat a próbatételeket rója. 

De hogy nincsenek illúziói az élettel kapcsolatban, az már a
harmadik jelenetbôl kiderül, amikor Noéminak – szintén egyfajta
gyermeki nézôpontból – kommentárt fûz a felidézett Haláltánc-
balladához: „Hányódom az ágyon és töprengek: hogy jó volna
bent lenni a földben, mint a vakondok, és meghalni odabent a föld-
ben, érted, nem kéne ásni, temetni, nem kéne fáradni. Tunyán he-
nyéltünk mindahányan, és az évek szálltak mint a percek. Véred ki-
ontott harmatával (nyel), harmatával...” (17.)

38 Kárpáti a végleges változatból kihúzta a monológ befejezését, amelybôl a Radnóti Színpad elôadásának címe származott. Gábor azt kérdezi az ápoló-

nôtôl, hogy mit csinálna a dzsungelben: „Ott aztán sötét! Hova bújna, pihenne, hogy a puma meg a jaguár ne csapjon a fejére, puma meg kajmánok,

gaviál, alligátor, egy ösvényt, Szingapúr, végállomás.” 

39 „Számomra Csepel nem az egyik pesti kerület, hanem Csarnai Péter sivatagja, szurdokjai és ôserdeje.” Kárpáti Péter: A harmadik szökés



Az elôadás, rendezés

Természetesen a megjelent kritikák alapján alig lehet valamit re-
konstruálni az elôadásból. Abból, hogy az írások többségében vala-
milyen formában elôkerül a valóságábrázolás problémája, arra le-
het következtetni, hogy Verebes István rendezése a darabnak ezt a
rétegét hangsúlyozta, és a lírai jellegét kevésbé. Erre utal is az egyik
kritika: „Verebes István profizmusa, szilárd, kemény formát adott a
darabnak, személyiségébôl tökéletesen hiányzik az a líra, amely föl-
fogná a darab költôi hangjait…” (Koltai) Egy másik kritikából is az ol-
vasható ki, hogy a rendezô az életábrázolás irányába tolta el a dara-
bot: „Verebes minden részletben helyzetet és életet provokál”. De
ezt a recenzens nem a rendezés hiányosságának, hanem épp ellen-
kezôleg, az erényének tartja: „Verebes István rendezése imponáló
stiláris biztonsággal javít a darabon, ahol csak lehet... Mindenek-
elôtt… a színészvezetési alapossággal és atmoszférateremtô inven-
ciójával…” (Mészáros) Egy harmadik kritika hasonlóképp színész-
központú produkciónak látja az elôadást, de hiányolja belôle a
mélységeket: „Verebes elôadása könnyed, a színészekre sokat bízó.
Verebes elegáns lebonyolító. Vonzódik a sarkos szellemességekhez,
de érzéketlen a mélységek, a fojtott elhallgatások iránt.” (MGP)

Keveset írnak a kritikák arra vonatkozóan, hogy a rendezés mi-
lyen megoldásokat talált a darab színpadi problémáira, például a
filmszerûségre. Az egyik elemzésbôl az derül ki, hogy a rendezô és a
díszlettervezô erre a legegyszerûbb megoldást választotta: „a csu-
pasz színpadra beállított egy-két tárgy az, ami az elôadás környeze-
ti-képi hátterét adja. Az elsô jelenetben egy trafó és egy gyerek-
csúszda, a másodikban egy ágy, a kocsmai jelenetekben egy pult,
egy asztal néhány székkel (meg csocsó). Az egész színpadkép sivár,
de nem abban az értelemben, hogy ezzel a darab világát érzékítené
meg, hanem úgy, hogy szegényes és átgondolatlan.” (P. Müller)

Az a probléma is felmerült a darab bemutatásakor, hogy a nagy
apparátust, „legalább 30 szereplôt” mozgósító darab miképp való-
sítható meg egy kis színpadon.40 Ebben is a redukálás irányába ha-
ladt a rendezôi munka: „a színpad méretei és lehetôségei miatt a tö-
meg-, illetve csoportos jelenetek (például rendôrségi feljelentés, be-
szélô a börtönben, vonaton) ugyanolyan intim jelenetekké válnak,
mint a többi: nincsen statisztéria… Ami így esetleg elvész, azt a ren-
dezô néhány szellemes megoldással pótolja. Így a feljelentési jele-

netben apa és lánya egy kisablakon hajolnak be41 – felénk, nézôk fe-
lé –, és így adják elô mondókájukat. A záróképben a vasúti vagon he-
lyett elegendô egyetlen csomagtartós mûbôr ülés a rá összpontosu-
ló fénnyel, hogy a hazautazás körülményeit jelezze.” (P. Müller)

A rendezés legfôbb ötlete, hogy a darabban az elsô és második
felvonás közötti szünetre, illetve a kocsmai jelenetekre elôírt videó-
film vetítéseket az egész elôadásra kiterjesztette42: „valamennyi
felvonás elôtt és után, illetve minden jelenet között láthatók” (P.
Müller) „részletek a videó (fekete)piac legkeresettebb filmjeibôl43.
Szexfilm (csak bevezetô) képek, horror, katasztrófafilmek.” (Kállai)
Ez a megoldás annyira fontos, hogy majd’ minden kritikában a da-
rab-, illetve elôadás-értelmezés egyik kulcsa lesz. „A fôhôs is felte-
hetôleg egy videófilmbôl szerezte azt az élményét, amelyrôl a kór-
teremben a nôvérnek beszél (P. Müller), és amelyben zöldsapkás
dzsungelharcosként próbálja értelmezni saját sorsát.

Színészek

A fôszereplôt, Borza Gábort játszó Dörner György játékáról általá-
ban elismerô sorokat olvashatunk, de a legtöbb kritikusban ma-
radt némi hiányérzet az alakítással kapcsolatban. Ezt van, aki a szí-
nész alkatával (vagy a szerep és az alkat különbségével) magyaráz-
za, van, aki egyszerûen a szerzô számlájára írja. „Dörner igazán jó a
szerepben, hasznát veszi hibátlanul elsajátított naturalista techni-
kájának, színpadi létezése természetes és intenzív, sôt kitûnôen ér-
zékelteti a rejtett nyugtalanságot. De a vagánymentalitás, borot-
vapenge-élesség mögött keveset mutat fel a sérült lélekbôl.” „Köz-
rejátszik ebben, hogy Dörner György – alkatánál fogva – lényegé-
ben közömbösen viselkedik Borza Gábor fölszín alatti gyöngesége
iránt.” (Koltai) Ezzel összecseng egy másik kritikus állítása is: „Dör-
ner rendszerint hajlik kívül maradni a szerepén. Eltartja magától az
ábrázolandó figurát. Most sikerrel veszi birtokba a keserûen dacos
szerepet. Nem búvik egészen bele a besorolhatatlanul vad fiú bô-
rébe, mégis sokat képes róla megsejteni.” (MGP)

Szintén a szerep és a színészi alkat távolságát érzi egy másik
recenzens is: „A fôszerepben Dörner György intellektuálisabb alka-
tú színész, mint amilyen Borza Gábor karaktere. Ez az elôadásnak
annyiban van hasznára, amennyiben a Gábor és a környezete közti
különbséget erôsíti, de ugyanakkor csökkenti az alak számunkra
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40 V. ö. Bálint András i. m.

41 Molnár Gál Péter kritikája is ennek a képnek a leírásával és értelmezésével kezdôdik: „Befalazzák a színpadnyílást. Kis ablak nyílik rajta. A kisablakon át pillant

ránk a lánya megerôszakolásán méltatlankodó atya (Csíkos Gábor) és a lánya (Egri Kati), akit nem ért erôszak: a csepeli játszótéren szeretkezett börtönviselt

udvarlójával (Dörner György). Apró kamaraszínházban közelképet kapunk. Csíkoson a tehetetlenséget látjuk, a hamis törzsfôbüszkeséget. Egrin a hazugság

miatti szégyent látjuk. Azaz: nem látjuk. Egri Kati kiegyenesedik. Törzse látszik a díszletkivágásban, arca eltûnik a takarásban. Ráunt volna odagörnyedni az

alacsonyra vágott ablakhoz, ahova hajolni kényszerítenek mindannyiunkat, vasúti pénztárnál, mozikasszánál, trafiknál, SZTK betegfelvevônél a hivatal-ügy-

fél feudális kapcsolatát félreérthetetlenné tevô belsôépítészek. A lány szégyelli hazugságát. Eltûri szerelmese rendôri üldöztetését…, de nem állja a nézôté-

ren ülôk… pillantását.” 

42 A kritikusok többsége írása készítésekor még nem olvasta a darabot, és ezt a megoldást eleve a rendezô ötletének gondolják. 

43 A nyolcvanas évek második felében – a videójátszók elterjedésével párhuzamosan – német nyelvû kalózmásolatok formájában árasztották el a különféle

kommersz mûfajok termékei az országot, amelyek addig csak elvétve jelentek meg a magyar moziforgalmazásban. 
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való másságát, különbségét.” Mindemellett „Dörner György alakí-
tását” „jól kidolgozott, végiggondolt munká”-nak tartja a kritikus,
szerinte Dörner „egyéni arcot ad Borza Gábor alakjának”. (P. Mül-
ler) Egy másik kritikus viszont úgy látja, hogy Dörner igyekszik
megmutatni a fôhôs másságát (egyúttal ô is utal a színész „natura-
lista technikájá”-ra), de úgy véli, hogy a szerzô nem igazán jól írta
meg a szerepet: „Dörner György bármennyire is érzékenyen meta-
kommunikál, azzal küszködik, hogy egyszerre hitelesítse Gábor
primitív reakciót és jobb sorsra való indulatait, kitörési vágyát egy
más világ felé, de Kárpáti épp fôhôsét, ezt a méltatlanul leragadt,
többre hivatott fiút nem tudta még megírni.” (Mészáros)

Ugyanakkor a kritikák egyöntetûen kiemelik az elôadásból Csá-
kányi Lászlót, aki Lajost játszotta. „Az elôadás eseménye Csákányi”
– írja az egyik. (Koltai) „Az elôadás talán leghitelesebb alakítását ad-
ja” –olvashatjuk egy másikban. (Kállai) „Csodálatosan létezô Csáká-
nyi”-ról beszél egy harmadik. (Apáti) „Kivételes, revelatív alakítása
az elôadás nagy élménye” – mondja egy negyedik. (Mészáros)

Nem felétlenül tartják a kritikusok Csákányi játékát eredeti-
nek, de mindenképpen nagyerejûnek gondolják: „Csákányi László
roppant színészi tudással kisujjából rázza ki a ravaszdi részegest, a

törôdést zsaroló siránkozót.” (MGP) „Csákányi László a pályáján
már sokszor eljátszott alakot formál meg, a züllött, alkoholista, ön-
sajnálatban fetrengô öreg figuráját. Meghívása nagy nyeresége az
elôadásnak.” (Mészáros)

Néhány írásban kicsit részletesebb szerepleírással is találko-
zunk – már amennyire a kritikák terjedelmei ezt lehetôvé teszik:
„Csákányi egy meszesagyú, rafinált, gyámoltalan vén gazfickót,
egy szánni való szörnyeteget állít elénk, megrendítô életszerûség-
gel és megejtô drámai alázattal.” (Mészáros) Más a szerepleírást az
alakítás hatásának megragadásával kapcsolja össze: Csákányi „fe-
gyelmezett és megrendítô. Egy szituáció híján „megtámasztatlan”
részeges, szétesett öregembert játszik, kényes egyensúlyt tartva
komikum és tragikum között, egyszerre keltve szánalmat és vi-
szolygást. Hitele van, akár egy szociofotónak.” (Koltai)

A többi szereplôrôl viszonylag röviden írnak a recenziók, és – a
magyar kritikai hagyománynak megfelelôen elsôsorban szerepér-
telmezést adnak, és nem a színész játékát mutatják be. A másik
apát, Asztalost Csíkos Gábor játszotta. Van, aki „a figura agessszív
gátlásosságát” (Koltai), van, aki „a szeretet és az alantas érzelmek
közötti vergôdést” (Kállai) emeli ki. Ez utóbbi arra utal, hogy a ren-
dezô – az írói intenciókkal ellentétben – Asztalos és Noémi kapcso-
latának erotikus tartalmakat is ad, például az apa „maga kezdemé-
nyez a lányával nyíltan erotikus helyzetet”.44 (P. Müller) Emiatt az
egyik írás „a lánya iránt elfojtott, vérfertôzô viszonyt tápláló Aszta-
los István”-ról beszél. (Nádra) Ez az a pont, ahol a rendezés határo-
zottan félreolvasta a darabot.

Kárpáti Péter: 
Szingapúr, végállomás
RANDÓTI MIKLÓS SZÍNPAD

Díszlet: KKiissss--KKoovvááccss  GGeerrggeellyy

Jelmez: TToorrddaaii  HHaajjnnaall

Szcenika: ÉÉ..  KKiissss  PPiirroosskkaa

Zenei munkatárs: NNoovváákk  JJáánnooss

Dramaturg: ZZssóóttéérr  SSáánnddoorr

Rendezô: VVeerreebbeess  IIssttvváánn

Szereplôk: DDöörrnneerr  GGyyöörrggyy,,  

CCssáákkáánnyyii  LLáásszzllóó,,  NNeemmccssáákk  KKáárroollyy,,  

EEggrrii  KKaattii,,  CCssííkkooss  GGáábboorr,,  

NNaaggyy  SSáánnddoorr  TTaammááss,,  KKeerreess  EEmmiill,,  

DDôôrryy  VViirráágg,,  SSoommhheeggyyii  GGyyöörrggyy,,  

KKeelleemmeenn  CCssaabbaa,,  VVeeddrreess  TTaammááss

44 Az nem világos, hogy a szerzô ezt miért az író számlájára írja („íróilag nem hiteles”), hiszen írásából az derül ki, hogy talán ô az egyetlen, aki olvasta a

darabot, és abban nyoma sincs ilyesminek.

A Csepel Vas- és Fémmûvekben a 70-es években 

Fortepan


