
Rejtő Jenő: Tévedésből jelentik 

"- És még sohasem akadt össze férfival?  

- Akadásnak nem mondanám, igaz titokban kellett csinálni. Ő idecsúsztatta, én 

odacsúsztattam, és már meg is történt.  

- Hát magának mindegy? 

- Na, hallja! Ha fizet! Most pedig bátor vagyok igazgató úrnak is felajánlani a Nemi életet. 

- Nekem?... Mit…mit merészel?!  

- Mit van úgy oda? Ha tudni akarja, az ön neje őnagyságával is csináltam már üzletet.  

- Hazugság!!!! 

- Őnagyságával simán mentek a dolgok. Amint felajánlottam, rögtön kapott utána. Közösen 

átnyálaztuk, majd öt perc és le is volt bonyolítva. Szép bőrkötésű példány – megtetszett neki." 

 

Süke Aladár, a halottnak hitt háborús veterán 19 évnyi hadifogság után hazatér. Beül kedvenc 

kávézójába, a Kőrút Kávézóba, ahol fiatal korában oly sokat vendégeskedett. Azóta – ahogy 

ezt hamarosan meg is jegyzi - „nagyon megváltozott minden”. Nem találja a helyét az új 

világban. A kávézóban véletlenek folytán összefut feleségével, aki időközben férjhez ment egy 

rendőrkapitányhoz. A két férj között megindul az ádáz küzdelem, no nem a nő kegyeiért, hanem 

azért, hogy ki szabaduljon meg tőle. Főhősünk a végjátékból rosszul kerül ki, „kedves Elvirája” 

végül az ő nyakán marad.  

Sükét nem döngöli földbe a kudarc, új életet kezd, eleinte könyvárusításból él, ami szintén sok 

bonyodalomba és félreértésbe sodorja azoknak a fránya könyvcímeknek köszönhetően. 

Cikkeket kezd írni, majd hamarosan egy politikai napilap a Savas Hírügynökség 

főszerkesztőjévé válik. A pénzhiány azonban belekényszeríti újabb megpróbáltatásokba, 

felesége meggyilkolásának vádját is magára vállalja, vállalva ezáltal a rendőrségi hercehurcát, 

csak azért, hogy némi pénzhez jusson. És bár ebből a veszedelemből is kilábal és már- már 

egyenesbe jönne az élete, a leggyengébb pontján még mindig sebezhető és az élet nem hagyja 

ki a lehetőséget, hogy a gyengéit kihasználva újabb támadást intézzen megtépázott életű 

főhősünk ellen. Mi is lehetne egy ilyen viharokat megjárt férfihős gyenge pontja, ha nem a nők. 

És „aki nővel kezd, az mindenre készüljön fel”. Botrányból botrányba keveredik, de végül úgy 

tűnik, mindenből ki tud lábalni győztesen egy kiegyezés révén. De nem is lenne ez igazi Rejtő- 

mű, ha nem derülne ki a végén, hogy bizony, kiegyezésből is többféle létezik. 

  

A Tévedésből jelentik az igazi tévedések és félreértések vígjátéka. 

Az előadás négy rövid Rejtő- egyfelvonásos (Az élő halott, A hallgatás, Központi ügyelet és 

Tévedésből jelentik) dramaturgiailag egy történetté való formázásából jött létre, mely igazi 

szórakoztató felüdülést, kikapcsolódást jelent a vígjátékokat kedvelő nézők számára, 

ugyanakkor finom kritikával görbe tükröt mutat a mindenkori társadalomnak.  

Az első próbák még az edzett színészeinket is megizzasztotta. Nehéz volt úgy mondani a 

szöveget, hogy közben ne röhögjenek fel harsányan minden mondatnál. 

A próbafolyamatok elején egyik kolléga megjegyezte: "Úgy tűnik, sokáig kell próbálnunk ezt 

a darabot, ahhoz, hogy végre röhögés nélkül el tudjuk mondani a szöveget." 

A SZÖVEGET! Rejtő Jenő szövegét, amely valóban teljes frontos támadást intéz a színészek 

és nézők rekeszizmai ellen egyaránt. 



A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy 

jegypénztárosát! 

 

Az előadás ebben a dramaturgiai változatban kizárólag a Metamorf Színház 

produkciójában látható. 

Az előadás időtartama kb. 120 perc, két felvonás egy szünettel.  

Az előadás bemutatója 2014 október 26-án volt a Pestszentimrei Közösségi Házban. 
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