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Miért nem lobog a
Gázláng?

Bemutató a József Attila Színházban

Ezt az előadást Káldi Nóra és Tolnai
Miklós alakítása miatt érdemes megnéz-ni.
Aki viszont a Gázlángot akarja újra-látni,
az csalatkozik, mert ez a színházi este adós
marad az emlékek felidézésével, de rögtön
hozzá kell tennünk, ez nem elsősorban a
színház hibája, hanem a darabé.

Patrick Hamilton bűnügyi történetét
George Cukor nevezetes filmjének sikere
óta klasszikusnak tekinthetjük, legalább-is
abban az értelemben, hogy filmes mű-faján
belül alapmű, ismert szinte az egész
világon. Ezért az íratlan szabályt, mely
megkívánja a titoktartást a krimik bo-
nyodalmairól, figyelmen kívül hagyhatjuk,
különösen, mert a darab fogyatékosságait
csak a történet ismeretében elemezhetjük.
Mrs. Manninghamet férje módszeresen
kergetné az őrületbe, hogy megszerezze azt
a vagyont, amiről még felesége sem tud.
Mert nem tudhatja, hogy két évtizede
nagynénjét Mr. Manningham gyilkolta
meg, de nem találta meg a hatalmas értékű
ékköveket. Ezért nap nap után átkutatja
házuk (a nagynéni házának) padlását, bízva
abban, hogy a ravasz öreg hölgy annak
idején oda rejtette azokat. Már az
elmegyógyintézettel fenyegeti az asszonyt,
amikor fel-tűnik a nyugdíjas felügyelő, aki
feltárja a régmúlt gyilkosság részleteit, és
bebizonyítja a férj bűnösségét.

Ez a történet a kidolgozástól függően
válhat izgalmas bűnügyi történetté, de
lapos kalandregénnyé is. Kétségtelen elő-
nye, hogy nem szűkül be a jogi értelemben
vett bűnesetre, hanem témáját kirívó,
megdöbbentő, felkavaró körülményre építi
fel. Ez a körülmény kettős : egyrészt a kri-
mik szokványos rémisztő fordulatai, bor-
zongató kellékei, a pontos időben konduló
óra, a nyikorgó ajtó, a velőtrázó női sikoly
helyett diszkrétebb, finomabb eszközöket
alkalmaz, mint a gázláng látszólag
megmagyarázhatatlan erősödését,
gyengülését, másrészt árnyaltan és sok-
oldalúan ábrázolja a feleség tehetetlen
küzdelmét, mely eleve reménytelennek
látszik céltudatos és megingathatatlanul
célratörő férjével szemben. Ennek a fo-
lyamatnak a megragadása Patrick Ha-
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milton érdeme, és ez a színpadi változat
erénye is.

A látszatra apró, de lényegi. megfigye-
lések az őrületbe kergetés mechanizmu-
sának körülményeit jelzik, pontosan és
hitelesen. Épp ezért bántó az a színvo-
nalkülönbség, ami a darab első fele és a
második között tapasztalható. Mert azzal,
hogy a felügyelő kerül az események
középpontjába, megszakad a lélek-tani
dráma feszültsége, helyette kommersz
megoldást kapunk a bonyodalmak
feloldására. Rough nyugalmazott
felügyelő előbb elmagyarázza Mrs. Man-
ninghamnek nagynénje halálának körül-
ményeit, felfedi előtte, hogy a férje a
gyilkos, majd hosszabb időt tölt a gard-
róbban, hogy hallgatózzon és döntő bi-
zonyítékot találjon. Közben szellemesen
társalog, kevésbé ügyesen feltöri Mr.
Manningham szekrényét s ezzel eltereli a
férj és feleség közti kapcsolatról a fi-
gyelmet. Az író itt már nem az atmoszféra
megteremtésére fordítja a figyelmet,
hanem az események bonyolítására.

A darab kezdetén szemtanúi lehetünk,
mit él át Mrs . Manningham és milyen
precízen hajtja végre tervét Mr.
Manningham. Mindehhez képest nem
okoz izgalmat, hogy a naftalinos kabátok
között bujkáló felügyelőt megtalál-ja-e a
férj. A kétféle izgalom nem mérhető
egymáshoz, de még ennél is nagyobb baj,
hogy itt a bűnügyi irodalom két műfaja
rosszul keveredik egymással, sehogy nem
alkot elegyet. A fel-ügyelő a szabályos
detektívregények tipikus hőse, aki kitartó
és vaslogikájú, nem érzéketlen, de
igazából csak a bűn-esetre, annak
felderítésére koncentrál
sematikus alak. Ennél is lényegesebb tu-
lajdonsága, hogy neki kell közvetítenie,
ismertetnie a nézőkkel az előzményeket és
a megoldást, tehát elsősorban nem
akcióban látjuk, hanem elbeszélőként,

és ez a színpadon többnyire rendkívül
unalmas.

Patrick Hamilton tisztában volt a de-
tektívregény általános követelményeivel,
tehát biztosítania kellett, hogy a néző is
részt vegyen a játékban. Ez a hagyo-
mányoknak megfelelően csak két módon
érhető el: vagy be kell iktatni egy jó
szándékú, értelmes, ám csekély fantáziával
megáldott segítőt (a mindenkori dr.
Watsont), vagy a detektívnek kell olyan
alkalmat teremteni, hogy kifejtse,
megvilágítsa beszélgetőpartnere előtt a
szituációt. Rough ez utóbbit teszi, és sajnos
bevett hagyományt követve - el-árulja a
nézőknek, hogy a rendőrség tanácstalanul
áll az esettel szemben, sötét-ben
tapogatóznak, illetve mindezt csak múlt
időben, hiszen az akkori gyilkossági ügy
nyomozói már szintén nyugdíjban vannak.
Unalmas és elkoptatott sztereotípiák. Ez a
detektív általános szimbólum, amin ma már
(de már meg-írása idején is) egész
egyszerűen túlhaladt a műfaj. El kell
azonban ismernünk, hogy a darab első
harmada tartalmaz annyi értéket, hogy az
ötletet és az első felvonást nyugodtan
sorolhatjuk a jó lélektani esettanulmányok
közé (amelyeket évekkel megelőzött), és
beilleszthetjük abba a vonulatba, amely,
jobb híján, a dürrenmatti rekviemről
nevezhető el.

A férj és feleség néma párbajának
megjelenítésére az író változatos eszkö-
zöket alkalmaz, gondosan ügyelve arra,
hogy a férj újabb és újabb kínzásai egyre
kegyetlenebbek legyenek, felülmúlják
egymást. Ennek a folyamatnak szinte a
legizgalmasabb pontján lép közbe a fel-
ügyelő és indítja el a maga történetét,
amelynek ő az irányítója, szervezője, és
csak mellékszereplője a házaspár. A bűnös
és üldözője közötti párharc nem emelkedik
az első felvonás feszültségé-re, a törvény
előtti bűnhődéssel csak a



gyilkosságot torolja meg a szerző, férj-nek
felesége ellen elkövetett bűneiért senki
előtt nem kell számot adnia.

A detektívtörténet kétszer szakad meg.
Először a férj puhatolódzik ház-
vezetőnőjénél, hogy az hajlandó-e majd
tanúsítani úrnőjének lehetetlen visel-
kedését, azaz megpróbálja előkészíteni a
terepet felesége elmegyógyintézetbe szál-
lításához. A jelenet kulcsfontosságú, n e t
ez az első találkozása a nézőnek Mr.
Manninghammel azután, hogy meg-
bizonyosodott annak aljasságáról; te-hát
ettől a pillanattól kezdve már a mani-
pulálás technikája az érdekes, nyomon
követhető. A másik beékelt jelenet fe-
lesleges, értelmetlenül lassítja a megoldást.
A fiatal, szép szobalányt elcsábítja a férj,
illetve enged a lányból áradó varázsnak. Ez
önmagában sem túl érdekes, de ebben a
szituációban meg végképp nem állja meg a
helyét. Aki pénzért gyilkol, feleségét lelki
terror alatt tart-ja, akinek nincs egy őszinte
szava, mozdulata, attól a szobalánnyal való
cicázás a legkevesebb. Ettől már nem
süllyedhet mélyebbre a néző szemében.

Alapvető hibái vannak ennek a darab-
nak. Egy ilyen krimi, v a g y tágítsuk a kört,
bűnügyi történet ritka kivételektől
eltekintve nem alkalmas színpadra. Ez a
műfaj nyíltan lemond a társadalom-
ábrázolásról, bírálatról, a jellemek diffe-
renciált megjelenítéséről, éltető eleme az
események gyors és váratlan változása, a
bűnügy felderítése vagy az a szellemi
izgalom, mely a megoldáshoz vezet, tehát
ha valaki ismeri a rejtély megoldását, nincs
mit nézzen a színpadon. És a Gáz láng
esetében nyugodtan feltételezhetjük, hogy
többen tudják a gáz-láng
elhalványulásának okát, mint ahányan
nem. De még ha elméletben feltételeznénk,
hogy senki előtt nem ismert a rejtély, akkor
sem állja meg a darab a helyét a színpadon.
Egy háromfelvonásos előadás ugyanis nem
engedheti meg magának, hogy a második
felvonás közepétől ne legyen tétje a
játéknak. Eb-ben az esetben a felügyelő
elbeszélése után az eredeti konfliktus csak
nyomokban jelentkezik, elveszti súlyát,
izgalmát. A néző ettől kezdve nem tud
részese len-ni a játéknak, mert nincs több
rejtvény, amit meg lehetne oldani, nincs
miért borzongani. Ha viszont ez így van,
akkor a darab nem tud eleget tenni a mű-
faj kívánalmainak.

Ennek az előadásnak meg kell küzdenie
egy mítosszal, hiszen óhatatlanul kí-
nálkozik a filmmel való összehasonlítás,

és ez mindenképpen hátrányt jelent, nem
szerencsés, különösen nem, mert ez a
darab jóval kevesebb lehetőséget rejt,
minta film forgatókönyve, elsősorban az-
által, hogy ott a szorongás, a nyugtalan-
ság, a kiszolgáltatottság jutott főszerep-
hez, de hát ez nem mindig érdekli a je-
gyet váltó nézőt.

A darabválasztásról még annyit, hogy a
szórakoztató irodalomnak feltétlenül helye
van minden színház műsorán, ha másért
nem, hogy újabb híveket gyűjtsön, nyerjen
meg a színházbajárásnak. De a krimik
lelkes védelmezői véleményét, miszerint a
bűnügyi történetek ugródeszkát jelentenek
a magasabb irodalomhoz, csak akkor
szabad elfogadnunk, ha a műfaj legjavát
kínálják. A Gázláng nem az.

Maár Gyula rendező szemmel láthatóan
tisztában volt a darab minőségével,
megpróbálta kidomborítani az első
felvonás erényeit, pattanásig feszült lég-
kört teremteni, míg az előadás második
felében szinte hagyta magától folyni az
eseményeket. Kár, hogy nem változtatott
az arányokon, és sok időt szánt a felügyelő
és a szobalány jeleneteire. Ragyogóan
illeszkedik Orbán György hát-borzongató
zenéje, viszont bosszantóan sok apró
pontatlanság maradt az előadásban.
Például az emeletre egy lépcső vezet,
melyen felmegy a szobalány, de soha
többet nem jön le, legalábbis ott nem.
Szintén ő hol kopogtatás nélkül, hol azzal
lép a szobába. Nem világos az sem, hogy a
férj miért zárja jelentőség-teljesen értékei
közé fehér kesztyűjét. Mellet András
díszlettervező egyszerű, jellegtelen
szobabelsőt tervezett, meg-lehetősen
piszkosat. A darab egyik jelenetében
hiányzik egy kép a tapétázott
(kárpitozott?) falról, amit természetesen a
férj vett le. A hiányt az első pillanatban
észreveszi a néző (a házbeliek közül
senki), mert olyan poros a fal, hogy vi-
lágosan kivehető a kép nyoma. Már ez
önmagában is furcsa egy gazdag, sze-
mélyzetet tartó családnál, de az még in-
kább, hogy a por csak a keretek mellett ül
meg, másutt nem.

Maár Gyula ha nem is a legmegfelelőbb
darabot, de a legjobb színészeket találta
meg, Káldi Nóra és Tolnai Mik-lós
alakítása emeli drámává kettejük közös
jeleneteit, kitalálnak egy olyan játékot,
amit meg sem írt a szerző. Náluk nem
csupán egy pszichopata bűnöző kénye-
kedvére van kiszolgáltatva egy nő, hanem
annak az elszakíthatatlan láncnak a
szemeit is ábrázolják, mellyel össze

vannak kötve. Ennek a férfinak a vagyon, a
pénz nyújtotta szabadság mellett
hatalmának tudata is kell, mert be akar-ja
bizonyítani egyéniségének erejét. A
felügyelő megjelenésekor az asszony be-
vallja, hogy a férje járkál a padláson,
miatta gyengül a gázlámpa fénye, de nem
tud szembeszállni vele, nem is akar, mert
nem meri eldobni emlékeit, boldognak hitt
éveit. Káldi Nóra Mrs. Manninghamje
valóban az őrület határán van, hisztérikus
kitörése egy beteg emberé, ragyogó
mosolya mögött félelem bujkál, már nem
hiszi, hogy a megaláztatáson kívül férjétől
más is juthat neki. Hangja még bizakodik,
de mozdulatai megtörtek. Fejtartása,
kézjátéka egy meg-gyötört ember kínjairól
vallanak. Tolnai Miklós
szerepfelfogásának legnagyobb erénye,
hogy Mr. Manningham gonoszsága nem
„delejes". Azokban a pillanatokban
sugárzik egészében varázsa, amikor becézi,
szereti feleségét. Ekkor válik
nyilvánvalóvá, hogy az asszony ezekért a
simogatásokért, mosolyokért tűr el
mindent. Tolnai Miklós anélkül tud brutális
lenni, hogy megütné az asszonyt.

Dramaturgiailag hálátlan Kaló Flórián
szerepe (Rough felügyelő), nem eb-be az
előadásba való. Stílusa élesen elüt a
főszereplőkétől, de mértéktartó, alakí-
tásában inkább a humor dominál, mint-sem
a nagy detektív idealizálása.

Fehér Anna (Nancy) szobalánya szín-
padra lépésének első pillanatában sejteti,
hogy büszke, öntudatos magatartása
magára vonja a figyelmet, és biztosra veszi
ura közeledését. Vonzó egyénisé-gének
tudatában mindvégig természetesen
viselkedik, nyoma sincs benne alázatnak.
Martin Márta nyíltszívű házvezetőnője a
darab szerint szinte csak azért van jelen,
hogy meghallgassa urát vagy segítsen
elbújni a felügyelőnek. Nem az ő hibája,
hogy ebből nem lehet valódi figurát
teremteni.

A József Attila Színházban két nagy-
szerű alakításnak tapsolhat a közönség, és
őrizhet egy új illúziót a Gázlángró l .
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