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A HALOTT NEM TÉR VISSZA
EDWARD ALBEE: MINDENT A KERTBE

A szerző szerint a halott visszatér a darab
végén. Meglehet, nem túl jó poén, de e nélkül
egyáltalán nincs poénja a műnek. Ráadásul ez
a mozzanat határozza meg a színjáték műfaját.
Ettől lesz a két és fél felvonásnyi vígjáték tragi-
kus, groteszk abszurddá. Az alaphelyzet
ugyanis csak karikaturisztikus túlzás. Mert az,
hogy jómódban élő kertvárosi úriasszonyok
prostitúcióból egészítik ki konyhapénzüket, még
teljesen valószerű. Még az is elképzelhető,
hogy egyik-másikuknál ez képezi a család fő
jövedelemforrását, ebből biztosítják azt az élet-
színvonalat, amelyre a férj keresetéből nem
telne. De hogy egy baráti kör minden tagjánál
ez legyen a szituáció, s ráadásul a hölgyek
ugyanabban a szalonban álljanak alkalmazás-
ban, ez a művészi sűrítésnek olyan foka, amely
már inkább jelképes, elvont igazságok közlésé-
re alkalmas, mintsem a valóság realisztikus
ábrázolására. A Mindent a kertbe az egyetlen
ártatlan szereplő, a részeges Jack megöléséig
szabályszerű tételdarab, azt a tézist igazolja,
hogy egy olyan világban, ahol minden eladó,
nem lehet, nem érdemes és nem is szükséges
bármivel is kivételt tenni. Még a házastársi kap-
csolatoknak is kifejezetten jót tesz, ha az
asszony testét áruba bocsátván stabilizálja a
család anyagi helyzetét.

Giles Cooper angol szerző Edward Albee által
Amerikába adaptált története leleplezi a
pénzközpontú polgári világot, életszemléletet,
de ettől még lehetne cinikus bohózat is, ame-
lyet csak a két főszereplő, Richard és Jenny
jellemfestése s főképp az első felvonás mentali-
tásábrázolása emel ki a műfaji szabványból. A
szexuális szabadosság, a szexualitás áruvá
degradálódása önmagában inkább mulatságos,
mintsem megrázó vagy felháborító tapasztalás.
Inkább csiklandoz, mintsem megdöbbent, éppen
úgy, mint a múlt századi francia vígjátékokban.
A halál, a gyilkosság adhatna a mesének más
értelmet, más hangulatot. A halál
visszavonhatatlan, a gyilkosság abszolút,
megbocsáthatatlan bűntett, és groteszk
tragédiába fordítja a kölcsönösen elnézhető,
megbocsát-ható bűnöket. A cinkostársak
természetesen hallgatnak róla - nem tartozik
illetékességi körükbe a feloldozás. A halott Jack
visszatérésével, közönséghez intézett szavaival
pedig megint más dimenzióba lép át a mű. Már
nem

Vándor Éva (Jenny) és Szilágyi Tibor (Ri-
chard) (Koncz Zsuzsa felvétele)

az erkölcs viszonylagosságáról, az értékek re-
lativizálódásáról van szó, hanem az egész élet-
nek, a létnek az elértéktelenedéséről. Jack
csak csodálkozik, hogy éppen ilyen körülmé-
nyek között kellett meghalnia. Leginkább az
foglalkoztatja, hogy erre nem számított. No meg
„a dolgok iróniája". Hogy ígéretéhez híven való-
ban Richardra és Jennyre hagyta minden va-
gyonát, s azok most csak hosszadalmas és
bonyodalmas procedúrák után juthatnak hozzá.
Jack semmit sem sajnál a világból, amit idő
előtt el kellett hagynia. Érdeklődése az ittmara-
dottak felé fordul, azon tűnődik, hogy az ő holttá
nyilvánításához szükséges hét évet és a nyo-
mozati eljárást hogyan fogják bírni: „Nagy teher
az, amivel élniök kell." Richard és Jenny ezalatt
rendbe rakja a lakást, és elkezd tűnődni a jö-
vőn. Jack következtetése zárja a darabot: -
. . . a z t hiszem, meg is fogják csinálni".

Ez a csattanó talán nem túl erős, nélküle
azonban részint egy másik darab kerül színre,
részint Jack teljesen szükségtelenül ígérgeti az
örökséget, ha ez a motívum végül is nem tér
vissza. A József Attila Színházban kihúzták
Jack visszatérését, megszüntették a példázat
abszurditását. De nem húzták ki azokat a moz-
zanatokat, amelyek így értelmüket vesztették.
Valló Péter rendezése, felfogása a darabról
viszont a hatást tekintve kiiktatja Jack halálát is.
Az utolsó pillanatig szabályos, polgárt pukkasztó
és leleplező vígjátékot látunk. A tragédia árnya
sem kísérti meg a színészeket. Ez kezdetben
teljesen rendben is van. Szilágyi Tibor

és Vándor Éva egy kissé lomha lelkű és értelmű
férfi, illetve egy cserfes, felszínes asszony sze-
relmes idilljével szórakoztatja a közönséget,
derűjüket éppen csak beárnyékolják az anyagi
gondok. A játékos kötődés, a humorba oldott
tényleges problémák azonban később is csak
poénok maradna' a színpadon. A dráma mind-
untalan elsikkad a mulatság mögött. Mulatsá-
gos, amikor Jennyt megkísérti a pénz, mulatsá-
gos, amikor Richard gyanakodni kezd, majd
fokozatosan felismeri, honnan származik a ren-
geteg dollár. Mulatságos, amikor kiderül, hogy
az egész baráti kör ugyanabból él. Szilágyi
Tibor durcásan kéreti magát, amíg beletörődik a
megváltoztathatatlanba, Vándor Éva pedig oly
biztos az eredményben, hogy a vendéglátás
gondjai sokkal inkább foglalkoztatják, mint férje
lelke. S ebben nincs semmi rettenetes az előa-
dás logikája szerint. A korlátolt, élhetetlen férj
és a talpraesett asszonyka kettősének vígjátéki
kliséje szerint zajlanak az események. A belső
drámák, feszültségek elsikkasztása, elhumori-
zálása oda vezet, hogy a gyilkosság is belesi-
mul ebbe a sorba. A humor kissé morbidra
vált, ennél több, fontosabb, megrázóbb nem
történik a színpadon. Következésképpen azt
sem vesszük észre, legfeljebb utólag idézzük
fel, hogy a folyton részeg Jacket alakító Safra-
nek Károly azért végig arcán viseli a halál
bélyegét. Tordai Teri egy elegáns társalgási
krimibe illő madámot formái meg tökéletesen:
halk, finom, ellenállhatatlan és mélységesen
romlott. Ebben Szakács Györgyi jelmeze is
segítségére van.

Szlávik István díszlete is hozzájárul ahhoz,
hogy a magyar néző végképp ne érezhesse át a
hozzá képest valószínűleg luxus színvonalon
élők drámáját, azt a feszültséget, hogy ezt a
színvonalat alig-alig tudják fenntartani, hogy
örökké rettegni kell, hogy lemaradnak a többi-
ektől, a társaságtól, a klubtól.

Amit látunk, az a luxus jelzése, nem dönthető
el, hogy igazi-e vagy csak látszat, s végképp
nem kelti a szerző kívánta benyomást: „Ízlés és
ötletesség pótolja itt a pénzt". A szépen gondo-
zott, nagy kert helyett pedig egy ormótlan domb
mered a háttérben, ezt nyírja kezdetben Ri-
chard, és ez nyeli el a megölt barátot az elő-
adás végén. Ezért talán nem is lenne érdemes
átélni a drámát.


