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A láthatatlan Rejtő

Bemutató a Vígszínházban

Rövid darab, rövid taps. Előadás után szép
csendben elsomfordálunk a színházból.
Valaki azt mondja kifele menet: rövidebb
volt, mint egy mozi. Meg-rövidítettek
bennünket? No nem, ebből a színházból
másfél óra épp elég. A néző persze
fizetett, a hetedik sor zsöllyeszékéért
nyolcvanhat forintot. Ketten fizettek
százhetvenkettőt. A kritikus megkapta
tiszteletjegyét, de azért, biztos, ami biztos,
tőle is kértek a pénztárban öt (azaz, öt)
forintot. Talán azért, nehogy elbízza
magát.

Szóval Rejtő a Vígszínházban,
ráadásképpen nemcsak e színház, hanem
az évad legelső bemutatóján. Gyermekko-
runk mitologikus alakjai, a P. Howard-i
figurák szépen átmasíroztak a „vidám
könyvek" lapjairól a körút legnagyobb
színházába. Az ötlet egyáltalán nem
elvetendő, sőt szinte kínálta magát: milliók
ronggyá olvasott kedvencei, ezek a
legendás hősök miért is ne jelenhetnének
meg a színpadon?

Amilyen kézenfekvő volt az ötlet, olyan
keserves lehetett a színpadi adaptáció
kivitelezése. Ezzel persze nem Schwajda
György egyébként már sokszor bizonyított
drámaírói-dramaturgiai tehetségét
kívánom kétségbe vonni. Nem: a prózai
művek színpadra állítása a dolog
természetéből következően mindig
tartalmaz némi kockázatot. A leg-
briliánsabb epika is nyögvenyelős, üres
deklamálássá válhat a színpadon, ha a leírt
szituációkból nem szikráztatják föl a
valódi, érzéki cselekvéseket. S persze - ez
is közhely - alapvetően különbözik a
prózai szerkesztésmód a dráma
kívánalmaitól: az epika lassú hömpölygése
az epizodikus kitérőkkel ellenállni látszik
a színpadi tempónak, a drámai ív
kibontásának. Jól tudhatta ezt az
átdolgozást végző író, mikor úgy döntött,
hogy bár egy mű, A lát-hatatlan légió
alaptörténete köré építi föl a darab
cselekményét, a színpadi szituációkat,
figurákat a Rejtő-oeuvre egészéből vagy
legalábbis nagyobb részéből meríti. A
láthatatlan légióból végül is megmaradt
maga a láthatóan láthatatlan légió, a maga
teljes, éjszín valója-

ban, amint ott masíroz a homokbuckák
közt, fekete uniformisban, Presser Gábor
indulóját számtalanszor elharsogva. A
katonákról aztán a játék vége felé kiderül,
hogy nem is azok valójában, akiknek
látszanak; a harapós, szüntelenül ordító
őrmester visszavedlik cirkuszi artistanővé,
a marsall beijedt tambur-majorrá, a lakáj
marsallá stb. A játék mozgatói régi kedves
ismerőseink, Vanek úr (Kern András) és
Gorcsev Iván (Szakácsi Sándor) lennének,
ha ugyan lenne megírt szerepük, s
nemcsak téblábolnának a sivatagi
bohózatban, szüntelenül belebotolva az
épp arra vonuló kísértethadtestbe. Anna, a
több nevű nő (Hernádi Judit) is az eredeti
regényből pottyant valahogy ide, de
találkozása a két „jövevénnyel" már
végképp kuszára sikeredett. A többi
figuráról érdemben alig lehet szólni:
legtöbbjük karaktere nincs kitalálva, s
nincs drámai „személyazonosságuk", még
maga a hírhedett kapitány, Piszkos Fred
(Bárdy György) is alig találja föl itt magát
a neki juttatott epizódban. Nagyobb baj,
hogy nemcsak a figurák elnagyoltak, ha-
nem maga a drámai cselekmény is váz-
latos, a különböző helyekről egybemon-
tírozott cselekménytöredékek nem áll-nak
össze egésszé, erős sodrású drámai ívvé.
Bár kitűnő, szellemes és pergő dia-
lógusokat hallunk (e ponton él a rejtői
szöveg leginkább), a történet olykor
annyira túlbonyolított, hogy maguk a
szereplők sem értik, mit keresnek ben-ne.
(Gorcsev Iván és a több nevű nő egymásra
találása például végképp össze-kuszálja a
szálakat.) Az alkotók ama

szándéka, hogy e totális zűrzavarból, a
sorozatos félreértések hálójából förgeteges
bohózatot hozzanak létre, visz-szájára
fordul: egymás után robbannak föl a
gondosan előkészített, szellemes gag-
petárdák, de egy idő után már ezek sem
kötik le a figyelmet, föllobbannak és
kialszanak. Hiába, drámai
megkomponáltság híján a bohózat is
unalmassá válik, visszasüllyed a kabaréba.

Marton László, az előadás rendezője
elfogadta játékalapul ezt a vázlatos Rejtő-
egyveleget, s szinte mindent a színészekre
hagyott: karakterteremtő képességükre
bízta, hogy a lazán fölskiccelt szerepekből
hús-vér embereket gyúrjon. Meg is teszik
ezt néhányan a társulatból, de ettől a
szerepek még mindig csak - legjobb
esetben is - színészi szólók maradnak, s
nem egy vérbő bohózat figurái. (A játék
szerkezetét ők persze nem tudják rendbe
hozni.) A rendezés hangsúlyai, a rejtői
szövegből kihüvelyezhető abszurd
mozzanatok (ki-köttetés, a szerepcserék
mögött meghúzó-dó azonossághiány stb.)
pedig nem-egyszer didaktikussá válnak,
vagy nem kapcsolódnak szervesen a játék
áramába. Az olykor már-már burleszkbe
csúszó betétek sem tudják felforrósítani a
játékot: a bohózat íve nem rajzolódik ki, s
bár számos nevettető epizód, jópofáskodó
bemondás fűszerezi az elő-adást, az
ötletek külön-külön elhalnak, nem állnak
össze játékegésszé.

Kern András Vanek B. Eduárdja
kétségkívül az előadás legjobbja. Nem-
csak a könnyű humor, a pesti, kávé-
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házi szellemesség rejtői stílusát találja el,
hanem a csetlő-botló kispolgárét is, aki az
abszurd viszonyok között is kiismerni
igyekszik magát. Groteszk és esendő is tud
lenni, bár alakítása olykor kilép a
hevenyészett szerep korlátai közül:
sziporkázó magánszámmá válik, ami
persze megint csak leválik az elő-adásról
(gondoljunk csak az orosz nép-daléneklési
jelenetére). Anna, a több nevű nő a regény
lapjain még szélhámos-nőként
kormányozta Sir Yolland szedett-vedett
hadfiait, a színpadra lépve jelentősen
megszelídült: Hernádi Judit piros ruhás
nője kétségbeesetten keresi az apukáját,
miközben szüntelen magyarázkodni
kényszerül, származását illetően, s nem is
érti az egészet, azt sem, mit akar tőle
Gorcsev Iván; gyakran hanyatt veti magát
a színpadon, széttárt karokkal huppan le a
homok-dűnékre. Hernádi, Kernhez
hasonlóan, szemmel láthatólag ki akar
bújni a szerepből, hogy figurájának önálló
életet adhasson; alakításából ezúttal sem
hiányzik ama fanyar báj, amit tőle már
hosszú ideje megszokhattunk. A többi sze-
replőknek még ennyi sem jut. Szakácsi
Sándor, Harkányi Endre, Miklósy György,
Bárdy György, Szombathy Gyula
karaktert igyekszik rajzolni, ami erőteljes
szituációk nélkül igencsak nehezen
sikerülhet.

Kékes diszkófényben vonul a légió az
éjszaka sötétjében, villognak a fehér övek,
lábszárvédők (jelmez: Szakács Györgyi), a
ruhazsákszerű homokbuckákon eltikkadva
heverészik Vanek úr és Gorcsev Iván, a
láthatatlan légió megjelenésére s némi
italra várva.

Az előadás paradoxona, hogy - f ö l -
vállaltan - szórakoztatni akar, nemegyszer
könnyű kézzel odavetett tréfálkozás, alpári
viccelődés szintjén, ám a nevettető
buzgalom legtöbbször elbágyasztja a
nézőt. A rejtői könnyed szellemesség
hiánya nehezedik a produkcióra.
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Papírforma szerint

A Tizenkét dühös ember a
Nemzeti Színházban

Az egykori filmélmény halványuló, de
maradandó emlékének fényében, vi-
szontlátva a Tizenkét dühös embert a Nemzeti
Színház színpadán, az első benyomás: nem
örökzöld Reginald Rose darabja.
Legfeljebb abban az értelemben, ahogyan
az újszülöttnek új a vicc. Nem mintha
kevésbé volna gondolkodásunk
előítéletekkel terhes, mint tíz-egynéhány
évvel ezelőtt. Vagy kevésbé fenyegetné az
embert a felelőtlenségnek való
kiszolgáltatottság, a borítékolt ítéletekkel,
a skatulyázó szemlélettel szembeni
védtelenség. Még ha a mindennapok
elhamarkodott döntései nem is a villa-
mosszék, „legfeljebb" a szívinfarktus, a
gyomorfekély árnyékában születnek, s
nem halálról, „csak" életről van szó
bennük.

De bárha a bírósági tárgyalás ható-körén
túl is érvényes társadalmi dráma a Tizenkét
dühös ember, Reginald Rose a krimi
dramaturgiájával kacérkodik, ennek pedig
óhatatlanul van-nak bizonyos
következményei a mű hatását tekintve.
Nem a bíróság előtt álló fiú bűnösségének
vagy ártatlanságának megállapítása ugyan
a darab tétje (jóllehet végig erről folyik a
szó), ha-nem azoknak az indítékoknak,
motivációknak, döntési
mechanizmusoknak a feltárása, amelyek
érvényesülésétől függ a vád szerint
apagyilkos fiú élete. Mégis, lévén szó
bűncselekményről, bizonyítási eljárásról,
a darab hatásába bele van kalkulálva a
néző krimiken csiszolódott oknyomozó
szenvedélye és drukkertermészete is,
amellyel a fiú bűnösségében egyedül
kétkedő 8. esküdttel rokonszenvez. Az a
feszültség, amivel az esküdtek
mérkőzésének alakulását figyeli a 11:i-es
bűnös: ártatlan aránytól az egyhangú
döntésig: nem megnyugtatóan bizonyított
a fiú bűnössége, tehát ártatlan. S a
kriminéző reflexek akkor is tovább
működnek, ha az első újraszavazásnál -
ahol a 8. esküdt vállalja, hogy változatlan
eredmény esetén alá-veti magát a többség
akaratának, és be-leegyezik a halálos
ítéletbe - nyilván-való, hogy kell lennie
valakinek, aki

mellé áll, mert ellenkező esetben vége a
darabnak, jöhet a függöny (ha van), vagy
kezdődhet valami más. Ez majdnem olyan
dramaturgiai szükségszerűség, mint az,
hogy minden tisztességes krimi végén a
detektívnek le kell lepleznie a gyilkost. E
krimiszerűségnek mindenesetre megvan
az a veszélye, hogy a darabbal nem
először találkozó nézőnek olyan érzése
támad, mint ami-kor kétszer egymás után
olvas el egy detektívregényt. A Tizenkét
dühös ember persze csak „kvázi"-krimi.
Maga a bűntény s a bizonyítási eljárás
csak ürügy az ítélkezés módjának
demonstrálására. Olyannyira, hogy ha az
elhangzó tényekből, ellentmondásokból
kiindulva megkísérelnénk egy valódi bűn-
ügyi történetet konstruálni (vagy re-
konstruálni), nem biztos, hogy sikerül-ne.
Így az említett érzés is csak „kvázi"; átütő
erejű előadás feledtetni képes a
bizonyosságot: a 8. esküdt úgyis meggyőz
mindenkit. Annál is inkább, mert
valójában az esküdteket nem annyira a
tények, az érvek győzik meg, mint inkább
sok esetben egy-más viselkedése, a másik
tartása vagy éppen irritáló, ellenkezésre
ösztönző elfogultsága. S e bizonyosság
egyéb-ként sem jelent tökéletes megnyug-
vást. Inkább fokozza a veszélyérzetet,
nemigen van ugyanis az életben garancia
arra, hogy minden helyzetben talál az
ember egy 8. esküdtet, hogy mindig az ő
mentalitásával tud dönteni kritikus
pillanatokban, s róla is ekképpen
döntenek.

De van ennél még konkrétabb aktua-
litása is a nemzeti színházi előadás-nak.
(Azon túl, hogy kitűnő szereple-
hetőségeket kínál a színészeknek, s ez egy
jó színházvezetés számára minden-kor
elégséges ok lehet a darab bemutatására.)
Nem tudom, hogy a darabválasztásban
szerepet játszott-e mű és valóság olyan
„drámai" egymásra rímelése, amit csak
egészen kivételesen produkál az élet.
(Különösen ilyen fordított sor-rendben.) A
műsorfüzet arra enged következtetni, hogy
igen. Ebben is idéztetik ugyanis a néhány
hónapja óriási publicitást és közfigyelmet
kapott bíró-sági eljárás, amely „a szakértői
vélemények bizonytalansága és a
büntetőeljárás során több esetben
felületesen levont következtetések" miatt a
gyilkosságért halálra ítélt vádlott
felmentésével zárult. Mintha csak a
darabból idézne a pert kommentáló
Népszabadság-cikk, avagy a mű a
Népszabadságból: „A


