
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.

Rejtő Jenő-Schwajda György: A láthatatlan
légió (Vígszínház)

Dramaturg: Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Szakács Györgyi. Mozgás:
Pintér Tamás és Kramer György. Rendező:
Marton László.

Szereplők: Kern András, Szakácsi Sándor,
Hernádi Judit, Harkányi Endre, Szerémi
Zoltán, Miklósy György, Reviczky Gábor,
Szatmári István, Szombathy Gyula, Sörös
Sándor, Rácz Géza, Balázs Péter, Kocsis
György f. h., Farkas Antal, Bárdy György,
Mollek Gabriella.

SZŰCS KATALIN

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



törvényességnek pedig egyik alapvető
követelménye, hogy csak azt ítéljék el,
akinek bűnössége minden kétséget kizá-
róan bebizonyosodott." A darabot konkrét,
elsődleges jelentésében is súlyossá,
naprakész érvényűvé teszi e megfelelés.
De nem feltétlenül az előadást. Mert
végzetessé válható előítéletekről megren-
dítő erővel, hitelesen és aktuálisan csak
akkor lehet szólni a színpadon, ha
megformálásában az előítéletek kor-
mányozta személyiségnek is megvan a
maga megérthető előtörténete, szemlé-
letének igazságmagva. Ha tehát nem
„előítéletekkel", eleve „negatívra véve"

játssza el a színész, hanem esélyt teremtve
arra, hogy az általa formált figura is valós
társadalmi ellentmondásokat jelezhessen.
Ennek hiányában jobban érvényesül a
„papírforma", több a színpadon a séma,
mint az egyéniség, az eleven karakter.
Igaz, a szerző maga jegyzi meg darabjáról,
hogy éppen az „egyénítés kedvéért" írott
párbeszédek estek áldozatul saját
húzásainak, és ennek következtében
„inkább típusok születtek", ám a Békés
András vendég-rendezte előadásban
nemcsak ezért (és nem is csak ebben az
értelemben) érvényesül jobbára a
papírforma. Adva van ugyanis egy kitűnő,
sokat ígérő szereposztás - a 8. esküdt
testreszabott szerepében Gábor Miklóssal -
, amely eleve garantálni látszik az előadás
szín-vonalát, s e várakozásában a néző nem
is csalódik. (Apróbb pontatlanságok,
néhány nem túl szerencsés megoldás azért
akad. Szembeszökő szereposztási
figyelmetlenség következtében beszélhet
például 3. esküdtként Sinkovits Imre a 9.
esküdtet alakító Agárdi Gáborról mint az

öregről. Ha másként nem, legalább
sminkkel el lehetett volna tüntetni a
korhasonlóságot. És el kellett volna
tüntetni a meglehetősen jellegtelen
szerepében egyébként tőle meg-szokott
módon jó Raksányi Gellért egyetlen ripacs,
bohózatba illő villanását, ahogyan
duzzogva penderül székén háttal a
többieknek.) Vannak ugyan-akkor a
kiegyensúlyozottan jó előadásban kitűnő
megmozdulások is. Oszter Sándornak a
"maga nem szokott izzadni?" kérdésre adott
válasza - „Soha!" - például, amiben benne
van az alak egész nyársatnyelt
személyisége, a természetet is megregulázó
magabiztossága; vagy amikor Gábor
Miklós nem szól, csak ránéz az
okvetetlenkedőre; ilyen az Agárdi
Gáborból sugárzó tartás, Horkai János
bevándorlójának zavart kis gesztu-

Jelenet Reginald Rose Tizenkét dühös ember című színművéből (Nemzeti Színház)

Raksányi Gellért, Sinkovits Imre és Gábor Miklós a Tizenkét dühös emberben (lklády László felv.)



sai, ahogyan az idegeneknek szóló
pocskondiázást tűri. Es még sorolhatnánk.
De hogy mindezek ellenére az előbbi
értelemben is „bejön" a papír-forma, azaz
a tizenkét szerep nem válik tizenkét igazi
karakterré, hogy az alakok többnyire nem
három-, csak két-dimenziósak, az a
szerepek említett váz-latossága mellett is
elgondolkodtató. Azt hiszem, ebből a
szempontból az előadás egyik legfőbb,
előremutató tanulsága Téri Sándor
alakítása. Az ő személyében volt bátorsága
a rendezőnek kockáztatni, a hebegő,
félszeg z. esküdt szerepét olyan színészre
osztani, aki nem ilyen feladatokat szokott
kapni, aki alkatilag sokkal inkább a
jelentéktelen szépfiú szerepkörére
predesztinált, s aki éppen ezért itt színész
lehet igazán, azt teheti, ami tanult
mestersége, kedvére játszhat. Téri él is a
lehetőséggel, eddigi pályafutásának talán
legjobb teljesítményét nyújtja. Minden
ízében ki van találva a figura. A félénk,
vissza-fogott, suta mozdulatok, ahogyan
fél fenékkel meghúzza magát a széken; a
rebbenés, amit az első durva, hangos szó
vált ki belőle; a nekibuzdulások és
visszahőkölések; a tétova testtartás, hang-
hordozás; a sután nett filoszalkat. Es
mindemögött a rejtett, elfojtott, de
lassanként ágaskodni kezdő öntudat.
Csetlés-botlása éppen csak súrolja a ko-
mikum határát. Remekül fölépített ala-
kítása igazolta a rendezői merészségét, ami
azonban Harsányi Gábor esetében például
már sajnálatos módon tova-tűnt. Azt a ki
tudja hányadik üres-fejű, rágógumit
majszoló vagányt osztotta rá Békés
András, amilyent számtalan változatban
láttunk már tőle, s amit éppen ezért talán
csak rá nem lett volna szabad osztani.
Nyilvánvalóan van-nak a színész egyéni
karakterének is átléphetetlen határai, de
Harsányi számára, azt hiszem, kínálkozott
volna a darabban nagyobb erőpróbát
jelentő feladat. Ahogyan a többiek
számára is, egy kevésbé „bombabiztos"
szerep-osztásban.

Reginald Rose: Tizenkét dühön ember (Nemzeti
Színház)

Átdolgozta: André Obey. Fordította: Gera
György. Dramaturg: Bereczky Erzsébet.
Díszlettervező: Bakó József. Jelmeztervező:
Schaffer Judit. Rendező: Békés András.

Szereplők: Raksányi Gellért, Téri Sándor,
Sinkovits Imre, Oszter Sándor, Kertész
Péter, Czibulás Péter, Harsányi Gábor,
Gábor Miklós, Agárdi Gábor, Fülöp Zsig-
mond, Horkai János, Pathó István, Versényi
László.

CSÁKI JUDIT

„M i t hoz a múlt?"

A Táncdalfesztivál "66 Szolnokon

Ez a színielőadás már évekkel ezelőtt „be
lett ígérve". Azután - hol ezért, hol azért -
nem került rá sor. A várakozás - ahogy
mondani szokás - fokozódott, s legendák
kaptak szárnyra.

Az előadás elején Takács Marikák jön-
nek be a színpadra. Jobbról be, majd el a
süllyesztőben, középen. Legalább öt
Takács Marika. Amikor már nem is
nevetünk, bejön újabb három - két nő és
egy nőnek öltözött férfi -, és dicséretes
együttmozgással és együttbeszéléssel
prezentálják Takács Marikát. Nem
parodizálnak bántóan - épp csak annyira,
hogy eszünkbe idézzék az eredetit. Ez
finom színházi gag .. .

De nem is ez az eleje. Hanem az, hogy a
miniatürizált pesti utcán miniatürizált
járművek - a hatvanas évek „luxusautói":
Pobeda, Trabant, Moszkvics meg Csajka
(ez utóbbi csak később mutatkozik) -
mennek körbe-körbe. A piros lámpánál
megállnak, ellentétben a minduntalan
szabályt sértő igazi gyalogosokkal, akiket
le is fütyül a szintén kicsinyített rendőr. Ő
- a bábu - egyéb-ként egy percre sem
távozik a színpadról; s róla se távozik a
fejfény. Kezében kis füzet és írásra emelt
toll. Jelen van.

Tehát Takács Marikák. Bemutatják a
fesztivál zenekarát - felemelkedik a pesti
utcát, a házakat mutató függöny, a színpad
azzá lesz, ami, a Táncdalfesztivál
színpadává. Bemutatják a zsürit,
bekonferálják az első számot, bejön az
előadó - és Nagy Sándor Tamás néhány
mozdulattal, kevés, de jellegzetes mimi-
kával pontosan imitálja Vámosi Jánost, és
szépen, tisztán elénekli a dalt elejétől
végig: „Mit hoz a jövő, ki tudja még, írják
a sorsnak könyvét ..." A közönség
egyelőre még nem tudja, ez csak a keret-
játék vagy maga a darab, de szívesen
hallgatja újra a dalt, díjazza a teljesít-
ményt: tapsol. A produkció vége átfordul
az Angyal-sorozat paródiájába - ez már
fricska ugyan, de "ehető": lehet ne-vetni.

A zsüriről egy régi kormány jut a
szerzők eszébe: Apponyi gróf szólítja
szavazásra társait, Jászi Oszkárt, Harrer

Pált s másokat. Kis fejtörés árán világossá
válik: egyfajta totális értékzavart tesznek
itt nevetségessé, amely a táncdal-
fesztiválban öltött testet valamikor a
hatvanas évek közepén.

Az ötletek ismétlődnek. A második
számot Koós János énekli: „Annyi ember
él a Földön ..." Ez Stirlitz-paródiába
fordul, a zsüri szavazása a jaltai
konferenciát idézi .. .

Fenyeget a veszély: nincs annyi emlé-
kezetes tévésorozat s történelmi megálla-
podás, mint amennyi dal a fesztiválon S
valóban: a játék fordul. A helyszín. ismét
a pesti utca, a maga pontos és korhű
kellékeivel: a járdasziget oszlopa, a vil-
lamosmegálló táblája és a járművek -
köztük a „faros" ikarusz - elté-
veszthetetlenül a hatvanas évek rekvi-
zitumai.

„Ne vigyük szociális otthonba a nagyit"

- nyafog egy kisfiú a nagypapa kezét
rángatva. A nagyi persze be-vonul a
szociális otthonba, hiszen akkoriban
részben e körül kulmináltak a társadalmi
indulatok. Részben meg a körül, hogy
sokat kell várni a villamosra.
Természetesen senki nem veszi észre,
hogy mikor végül bedöcög az öreg vil-
lamos - Szabó István szép álmainak egyik
hőse -, a fent szárnyaló szputnyikkal
folytat párbeszédet. A nézősereg -
miközben a villamos szépen elszunnyad a
várakozók ölében - szembenézhet hajdani
provinciális önmagával.

Mert hát tény, hogy akkor, 1966-ban mi
táncdalfesztivált rendeztünk. Ez volt az az
össznépi esemény, amely feledtetni tudta
velünk, hogy körülöttünk világ van, sőt,
világhelyzet. Mi viszont a húszas-
harmincas évekhez képest alig mo-
dernizált dalszövegekre andalodtunk el:
„Bizony így van ez, szívem, szeptember
táján . . . nincsen olyan ember, ki ne
érezné egyszer, hogy sírni kell . . . mi fáj,
gyere, mesélj . . . még fáj minden csók .. .
mennyi kaland, mennyi szerelem, más ez
a szerelem . . . úgy élvezem én a strandot
..." Kérdés ugyan, hogy ez mennyivel
mélyebb jellemzés a kor emberéről, mint
az, hogy orkánkabátot hordott.

Tévét néztünk a hatvanas években,
Angyalt és a Tenkes kapitányát; a
gyerekek sablonszöveget tanultak az is-
kolában. Országnyi háború tombolt Szö-
rényiék hosszú haja és a „fájfájfájfáj"

miatt; nemzedékek ágyúztak egymásra,
miközben a háttérben egyre erősebben
tombolt a „She loves you, yeah, yeah,
yeah".


