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TIZENKÉT KÖNYÖRTELEN EMBER 

Egy New York-i bíróság minden-
napos bűnügyet tárgyal. A vádlott 
egy kainaszfiú, aki — állítólag — 
(megölte az apját. A tárgyalóterem-
ben, a közönségen és tanúkon kívül, 
a hivatal'ból kirendelt védő, az 
ügyész, a bíró és az amerikai jogszo-
kásnak megfelelően az esküdtszék: 
tizenkét, állampolgári kötelességének 
gyakorlására behívott férfi van jelen, 
ö k a Tizenkét könyörtelen ember. 
Nekik kell majd eldönteniük, bű-
nös-e a fiú vagy ártatlan. A bíró rö-
viden összefoglalja a peranyagot, a 
tanúvallomásokat — kicsit fásult és 
fáradt ez a bíró —, majd közli az es-
küdtekkel, mi a feladatuk. Verdikt-
jük csak egyhangú lehet. Bármelyi-
kükben »ésszerű kétség« merül fel a 
vádlott bűnösségét illetően, köteles 
ártatlan-1 szavazni. , 

Ez a tizenkét férfi most látja elő-
ször egymást. Kora délután van, 
fonró nyári nap. Bevezetik őket egy 
szobába, rájukzárják az ajtót. A 
szobából csak az egyhangú ítélet ki-
mondása után léphetnek ki. A közel 
kétórás film — a tárgyalóteremben 
játszódó ötperces és a befejező két-
háromperces rész kivételével — eb-
ben a szobában pereg. 

S bármilyen filmszerűtlennek tűnik 
is ez az egyetlen zárt helyen ját-
szódó cselekmény, a néző mégis az-
zal az érzéssel távozik a moziból, 
hogy egy, az amerikai társadalmat 
nagyon mélyen ábrázoló, emberileg 
és művészileg magasrendű, nagy-
szerű filmdrámát látott. 

A film témája ugyanis az igazság 
keresése. Pontosabban megfogal-
mazva: az igazság kideríthetőségének 
esetleges, véletlen volta egy olyan 
tőkés társadalomban, ahol a társa-
dalom keresztmetszetét bemutató ti-
zenkét esküdt közül tizenegynek a 
magatartását a közöny, az előítéle-
tek, a felelőtlenség és a cinizmus, a 
lelkiismeretlenség és az egyéni szen-
vedélyek határozzák meg. 

Mert a tizenkét esküdt között csak 
egy akad, egy építész (a nálunk is 
ismert Henry Fonda játssza), akinek 

az apagyilkossággal vádolt fiú bű-
nösségét illetően »ésszerű kétsége« 
merül fel. Benne is csak az egyik 
tanúvallomásban rejlő ellentmondás 
ébreszt) elegendő kételyt ahhoz, hogy 
a kedvetlen védőügyvéd, a felületes 
ügyész és a közönyös bíró által elé-
jük tárt ,peranyagot ne fogadja el a 
fiú bűnösségének kétségtelen bizo-
nyítékaként. 

A másik tizenegy esküdt a szava-
zás első fordulójában bűnös-t sza-
vaz. Kik ezek az emberek? Egy idős, 
becsületes közalkalmazott, ö áll első-
nek az építész mellé. Azután két 
munkás; az egyik félénk kis ember, 
aki ezúttal először vesz részt tár-
gyaláson esküdtként, a másik egy 
nagyhangú, rokonszenves szobafestő. 
Aztán egy kis banktisztviselő áll 
melléjük. Maga se nagyon tudja, 
hogy mért szavazott először a fiú bű-
nösségére, de ahogy egyre 'kétsége-
sebbé válik az eléjük tárt bizonyíté-
kok bizonyító ereje, már növekvő 
lelkesedéssel harcol az igazság kide-
rítéséért. Hatodiknak egy Európá-
ban született nacionalizált órás, a 
*demokrácia-« csodája, hetediknek 
pedig egy gimnáziumi tanár szavaz 
ártatlan-t. A tanár eddig úgy vélte: 
a tanúk nem tévedhettek. Az arány 
már hét-öt. 

És ékkor következik be a társa-
dalmilag legtipikusabb két alak pál-
fordulása. A lelkiismeretlen és fele-
lőtlen kereskedelmi utazó nem meg-
győződésből áll az igazság keresői-
nek sorába. Jegye van a hét órakor 
kezdődő base-ball-mérkőzésre, neki 
csak az fontos, hogy minél hamarabb 
kikerüljön ebből a szobából. A ki-
lencedik a cinikus reklámügynök, 
aki az egész vitát úgy tekinti, akár 
egy sporteseményt. Mintha nem is 
halálos ítéletről kellene dönteniük. 

Három esküdt még bűnös-1 szavaz. 
A nagyhangú, reakciós, érvek he-
lyett üres -politikai közhelyeket pu-
fogtató garázstulajdonos, mert gyű-
löli ezeket az "-alsóbb néposztályba 
tartozó«, társadalomfelforgató csirke-
fogókat és magából kikelve tajtékoz-



ezúttal csak annyiból áll, hogy a fiú 
ügyét a bíróság bizonyára újra íogja 
tárgyalni, az "ésszerű kétségek* fi-
gyelembevételével. Am a nézőben 
kifele menet mégis óhatatlanul fel-
merül a kétely: drámailag és em-
berileg törvényszerűnek tűnik ai 
igazság győzelme, mégis, mi lett vol-
na, iha az építész helyett egy másik 
kereskedelmi utazó vagy tőzsdeügy-
nök a tizenkettedik esküdt, és a vé-
letlen ti zenegy-egy arány helyett ti-
zenkét esküdt szavaz tíz perc alatt 
egyhangúan a kamasz bűnösségére? 

Mint a film meséjéből is kitűnik, 
szereplői állandóan beszélnek. A 
rendező — Sidney Lumet — keze 
alatt azonban hang és kép olyan 
egysége valósul meg, hogy a néző 
hajlik arra a véleményre: a film to-
vábbi fejlődésének egyik igen fontos 
kísérleti állomására jutott el a Ti-
zenkét könyörtelen ember megalko-
tásával. Nem véletlen, hogy a filmet 
— a főszereplő Henry Fonda és Sid-
ney Lumet produkciójában, Reginald 
Rose forgatókönyvéből — fiatal, a 
nagy íilmgyártó-vél lalatok tói füg-
getlen, amerikai televíziós művészek 
gyártották, ugyanúgy, mint a 
Marty-1. Még hátra van a film te-
levíziós műfajának önálló kikísérle-
tezése. A Tizenkét könyörtelen em-
ber jelentős lépés előre ezen az úton. 
Lélegzetelállító drámai feszültsége, 
mesteri társadalomkritikája, csak-
nem hibátlan rendezése, embersége 
és igen magas művészi színvonala 
minden bizonnyal sikerre vinné a 
magyar mozilátogatók között is. 

ANDRÁS LÁSZLÓ 

za: mindegy, hogy a fiú bűnös-e 
vagy ártatlan, példát kell statuálni. 

A film egyik legszebb jelenete, 
amikor a magánkívül üvöltöző ga-
rázstulajdonos antidemokratikus ••ér-
veit* az eddig ártatlan-t szavazott ki-
lenc ember nem méltatja vitára. Las-
san, egyenként felállnak és a fal felé 
fordulnak, hátat fordítanak neki, ki-
közösítik. A i garázstulajdonos most 
ahhoz a két esküdt-társához fordul, 
akik még mindig bűnös-t szavaztak. 
De a nyílt, fasiszta reakció megnyi-
latkozásával szemben ezek is a töb-
biekkel vállalnak szolidaritást, ők is 
elfordulnak tőle. A garázstulajdonos 
még kiabál, harsog, de már csak 
mint egy lejárófélben levő lemez, 
majd a teljes bojkott láttán meg-
törik — és ártatlan-t szavaz. 

Már csak két esküdt marad, aki-
ket meg kell győzni. A »teljes tár-
gyilagosság*, az »abszolút pártatlan-
ság* krokodil-páncéljában tetszelgő, 
hideg észlény tőzsdeügynököt az ér-
vek és a bizonyítékok erejével győ-
zik meg. Vitában. Az utolsó szavaza-
tot az egyhangúsághoz a küldönc-
vállalat heves, kiborult idegzetű, 
bosszúra szomjazó tulajdonosától 
kell kikényszerítenlük. Imádta a fiát. 
Az mégis ellene fordult, kezet emelt 
rá, ezért kitagadta. Érzelmi indokai 
miatt fordult engesztelhetetlen gyű-
lölettel az apagyilkossággal vádolt 
fiú ellen. 

Az igázság diadaláért szurkoló 
néző végül persze, megvigasztalódva 
és elégedett megnyugvással hagyja 
el a nézőteret. Az Igazság diadala 


