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kal hívják fel magukra a kitüntetett figyelmet: egy

fehér pofájú, groteszk, eldönthetetlenül emberi

vagy állati lény borotvával hadonászva pulzusért

hörög, és ördögöt űz. Azért is hathat ez a jelenet

a meglepetés erejével, mert igényesen és apró-

lékosan kidolgozott, bár egyszersmind előz-

mény és folytatás nélküli; nincs is pontos és tisz-

tázott kapcsolódási pontja a főszálhoz.

Melyik realitásban, mikor játszódik ez a törté-

net, ez az előadás? Nem szolgálhat ehhez tám-

pontul a stúdió Kövesdy István tervezte minimál-

díszlete: két sor variálható függöny és a kapu fö-

lötti „második szint", az erkély, ahonnan a höl-

gyek epedeznek, panaszkodnak és álmodoz-

nak; ez a színpadkép elsősorban funkcionális,

önmagán kívül nem utal semmire. Dobre-Kóthay

Judit jelmezei önmagukban műremekek, de

egymástól független képeket alkotnak. Aegeon

Aston csak elugrik a közelbe egy kanyarí-
tófűrészért. A kanyarítófűrész feltétlenül
szükséges. Nélküle kár is hozzáfognia a
sufnihoz. A sufniból műhely lesz. Ha a műhely
elkészül, Aston majd rendbe hozza a házat is.

A ház Mické, az öccséé. Mick különleges lak-
berendezésről álmodozik, vadrécekék, bronz és
koronasárga kockás linóleumborításról, zab-
lisztszínű szőtteshuzatról, nem is beszélve a
hencser halszálkás pásztákból álló, zegzugmin-
tás gyapjúhímzéséről, noha a háznak- momen-

Rekita Rozália (Adriana) és Bogdán Zsolt

bársonynadrágja, a Kurtizán függöny fel kiskosz-

tümje, Dromio nadrágtartója és bakancsa, a re-

neszánsz vonalú ruhák (Adriana, Luciana,

Második Kereskedő), a body-buildinges

Porkoláb izompáncélja, az ephesusi herceg XXI.

századi palástja így együtt - szándékosan vagy

akaratlanul? - kis kultúr- és művelődéstörténeti

képes-könyvet alkotnak. A ruhatár valójában

csak karikírozza az amúgy is széttartó erőket,

melyek a megoldott és kidolgozott portrékat

(Angelo, Második Kereskedő, Kurtizán,

Csipkedi) hangsúlyozzák ugyan, de nem

szervesítik az előadásba.

A Kövesdy hajdani vizsgarendezéséből kinőtt

előadás azokon a pontokon a leggördüléke-

nyebb, melyek az egykori rövidített változatban

fontosabb jelenetekként szerepeltek, de a törés-

vonalakat nem mindenhol sikerült eltüntetni,

vagy akár leplezni. Az előadás, teremtője irányí-

tása alól kibújva, külön életbe kezdett - a z

irracionalitás jegyében. Mi indokolja és igazolja

később azt, hogy éppen bohócoknak kellett ide

érkezniük? Kicsoda ez az Idő és mit akar? Ha

az Idő a bohócjáték korlátaira utal, miért nem

kettős az ikrek szereposztása? Miért

idegenülnek el a nemek, korok és értelmezések?

Miért nem összjáték ez a vígjáték? Lehet-e így

Ephesus egy ilyen posztmodern találkahely?

Vagy legalábbis: mi űzi velünk ezt az

érdekfeszítő, víg, de amúgy végzetes játékot?

Shakespeare: Tévedések vígjátéka (Kolozsvári Állami
Magyar Színház)

Fordította: Szász Imre. Jelmeztervező: Dobre-Kóthay

Judit. Díszlettervező -rendező: Kövesdy István.
Szereplők: Boér Ferenc, Hatházi András, Bogdán
Zsolt, Szikszai Rémusz, Bíró József, Kardos Róbert,
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tán - egyetlen szobája lakható, és annak is be-
ázik a plafonja.

Ebbe a szobába fogadja be Aston az öreg

csavargót, Daviest, aki „per pillanat" a Jenkins

nevet használja. Jenkins - illetve Davies - meg

le akar szaladni ide, Sidcupba, a papírjaiért. El

kellene már rendezni a dolgokat, de hát folyton

zuhog az eső. És különben sincs egy rendes ci-

pője.

Biztosan állítható, hogy Harold Pinter A gond-

nokcímű darabjának példaanyaga önálló fejeze-

tet kaphatna az Emberi játszmákban. Nemcsak

a mindennapi túléléshez kellő majd-holnap-elin-

tézem, holnap-talán-jobb-lesz típusú önáltatást

figyelhetjük meg benne működés közben, ha-

nem a bűnbakképzés mechanizmusát meg az

idegengyűlöletet, a még-nálam-is-vannak-mé-

lyebben sivár örömét is.

A „dühös fiatalokkal" együtt indult drámaíró

komédiának titulált művéről joggal juthat

eszünkbe egy száz évvel korábbi szerző, Cse-

hov világszemlélete és párhuzamos monológ-

technikája is. Magyar Judit Katalin utalt arra egy

Taub János rendezte 1992-es előadás kapcsán,

hogy A gondnok rájátszik a Sirályra. Asszociál-

hatunk az élethazugságok másik híres dráma-

történeti víziszárnyasára, A vadkacsára is. A te-

oretikus Martin Esslin Pinter munkásságát egye-

nesen az abszurd drámák között tárgyalja, rész-

letesen kimutatva a motivikus hasonlóságokat-

például a cipőmizériákat - a Godot-val is.

Bár nincs híjával a tőle megszokott titokzatos-

ságnak és az ellentmondásosan adagolt infor-

mációknak, a drámaíró egyik legmegfoghatóbb-

nak tűnő, szociálisan is behatárolható darabja

éppen A gondnok.

Bérczes László színpadi verziójára, amely a

szatmárnémeti Harag György Társulat és a Mer-

lin együttműködéséből született, az eredeti szín-

mű invenciózus továbbgondolása és finom,

aprólékos kimunkáltság jellemző - ámbár ko-

média helyett inkább tragikomédiát látunk.

A Pinternél tipikusan fellelhető zárt helyszínt, a

konkrét-elvont szobát két fal, egy stilizált szo-

basarok érzékelteti. E sarkot a nézők széksorai

zárják le, felülről a színpad fölé boruló plafon-le-

pedő határolja a teret, az ablakon fekete függöny

takarja a kilátást. Az is lényeges hatáselem, hogy

a játéktéren keresztül juthatunk el ülőhelyünkig, s

ezáltal közvetlenül a darabba érkezünk.
Pinter rendkívül ökonomikusan bánik a szín-

padi tárgyakkal, a tárgyak elhelyezésével: sze-
repet kapa két vaságy, a vödör, az ócska
gáztűz-hely - amely természetesen nem
szuperál -, és még az ablakon bejövő cúg is
„játszik". A díszlet- és jelmeztervező Sárkány
Sándor ezt a sajátosságot fokozza. Egymás
tetejére rakott zöldségesládákból elemes
tárolórendszert tervezett, amely beborítja a
falakat, körbeöleli az ágyakat. A polcként
használt ládákban évek alatt felhal-

mozott limlomok, választékos ízléssel guberált,

egyszer-majd-biztos-jó-lesz-valamire kacatok

sorakoznak: festékesbödönök, üvegcsék, új-

ságstószok. A szoba állandó lakójának, Aston-

nak szellemi dimenzióit a festmények, az írógép

és egy Buddha-szobor jelzik. A tárgyak őrzésé-

ben rend- és értékteremtő szándék érződik, de

sejtjük, hogy Aston nem használja sem a szecesz-

sziós szánkót, sem a döglött húsdarálót. A ben-

sőségesség vágya érhető tetten az ágy fölé ra-

gasztott családi fotókban. Noha mérget vehe-

tünk rá, hogy a naponta locsolt csenevész csere-

pes virág soha nem is lesz nagyobb, Aston ezt

nem tudja. Nem is akarja tudni.

A gondoskodási vágy és a magány motiválja a

csavargó befogadásában is. A naiv, életképtelen

Aston az első szereposztásban (Rappert Gábor,

Szatmár) kék szemű, szakállas orosz ikon; a má-

sodikban (Kalmár Tamás, Budapest) pedig kö-

vérkés, tüsire nyírt fejű, gyermekded figura. A

fiatalember mindkét színész megformálásában

ál-matag mozgású, de kényszeres; folyton

smirglizik, fűrészel vagy egy elromlott

konnektort babrál.

A kevésszavú, örökösen pepecselő Astonnak

szöges ellentéte a bátyja, Mick (Szabados Mi-

hály) a maga hirtelen felpattanásaival, túlmozgá-

sos gesztusaival, szóáradataival. A rendező

Mick figuráját kissé skinheadesre vette, ami le-

Szabados Mihály (Mick), Czintos József (Davies)

és Rappert Gábor (Aston)

hetséges értelmezés, hiszen az idegengyűlölet

erőteljesen megjelenik a drámában. „Idegen?",

„Született és felnőtt Nagy-Britanniában?" - val-

latja Mick Daviest. Az eredeti darab első, néma

jelenetében Mick az ágyon ücsörög. Bérczesnél

valami keleti küzdősportot gyakorol: suhog, ka-

szál, rugdal a vakvilágba. E begyakorolt „harci

fogásokat" alkalmazza a gyanútlan Davies térd-

re kényszerítésében. Suta agresszivitásán ele-

inte kuncogunk, s csak jóval később döbbenünk

rá: szorongását leplezi. Szánalmasan szerény

szellemi fölényét az öreg lelki megdolgozására

használja: felváltva erőszakos és mézesmázos.

Olykor az az érzésünk, hogy ez a girnyó, kanári-

sárga hajú alak, aki vér-macsó bakancsban, fe-

kete bőrnadrágban grasszál, csak hülyítésből

nyomja a szöveget üzleti ügyeiről meg a vadré-

cekék linóleumról. S isten tudja, valóban van-e

saját teherautója. Úgy tetszik, nemcsak Aston

lelki defektes; Mick handabandázásai mögött is

zátonyra futott életet sejtünk.

A testvérpár láthatólag már csak a befogadott

csavargón keresztül kommunikál egymással. Az

öreg a szerencsés helyzetet kihasználva először

azon „balettozik", hogy maradhasson, majd mi-

kor már biztosnak érzi pozícióját, azzal próbálko-

zik, hogy szembefordítsa a két testvért, s meg-

próbálja Astont kitúrni a szobából.

Czintos József mint Davies abszolút fősze-

replője és tartópillére az előadásnak. (Az ará-

nyok elbillenésének esélyét az eredeti szöveg is

hordozza: a két testvérnek nincs párjelenete.)

Czintosnál már az entrée is vérbő. Jó előre kí-

vülről halljuk nagyhangú locsogását. Davies



 KRITIKAI TÜKÖR 

egyfolytában önigazol; ő nem akárki, ő példásan

pedáns magára; ő a csavargók krémje. Sárkány

Sándor „nívós" csövesszerkókba rétegesen öl-

tözteti fel az öreget: az angol eső ellen védő

baboskendőbe, „nájlon" esőköpenybe, hajdan

na-

rancsszínű, agyagfoltos kertésznadrágba. A le-

endő gondnoki állás jelképe, a tekintélyt paran-

csoló sárga vállrojtos tábornoki kabát is fölfelé

stilizál, Davies hatalmi helyzetbe kerülését érzé-

kelteti.

A másodikszereposztásAstona: Kalmár Tamás

(Koncz Zsuzsa felvételei)

Rétegesen „rakja fel" a figurát a szatmári szí-

nész is. Egyaránt belső hitele van együgyű örö-

mének - amikor rácsodálkozik Aston önzetlen-

ségére - és kártékony ravaszkodásának, ellen-

szenves, önsajnáltató szipogásának, a felelős-

ség-áthárító pislogásnak. Czintos arcának rez-

dülései alig észrevehető, lassú folyamatok, víza-

latti áramlások. (A legszebb talán a vissza-visz-

szatérő cipőjáték egyik epizódja: amikor Davies

jelentőségteljes mordsággal összeméri az As-

tontól ajándékba kapott két, különböző hosszú-

ságú cipőfűzőt.)

„Pinter vezeti, egyben megköti a rendező ke-

zét. Darabjait tehát könnyű rendezni, hiszen az

írott mű rendezői példánynak is tekinthető; más-

részt képtelenül nehéz megrendezni, hiszen úgy

kell személyes és egyszeri előadást létrehozni,

hogy közben nem szabad eltérni a írói instrukci-

óktól." A színikritikus Bérczes általános meg-

jegyzései ezek egy másik Pinter mű, a Hazatérés

kapcsán. A rendező Bérczes többnyire tartja is

magát önnön megállapításaihoz, s csupán né-

hány ponton tér el a szerzői utasításoktól.
Jelentős változtatás, hogy három felvonás

helyett csak kettőre tagolódik az előadás. Bérczes
nyilván el akarta kerülni, hogy az előadás túl hosz-
szúra nyúljon, ám így motiválatlanul gyorsnak tű-
nik a csavargó pálfordulása, a két jelenet között
eltelt hosszabb időt talán jobban érzékeltük vol-
na, ha nem marad el a szünet.

A rendező a leghangsúlyosabban a befeje-

zésnél tér el az eredetitől. Míg az írott szöveg bi-

zonytalanságban hagy, a Pinterre oly jellemző

csenddel ér véget, itt Aston végképp egyedül

marad, elküldi Daviest. A kommunikációképte-

lenség drámája is ez: senkinek senkivel nem si-

került igazán „megtalálnia a hangot".

Az előadás folyamán a rafinált világítás távolít

el a „prózai" kisrealizmustól. A ládavár időnként

hátsó megvilágítást kap, ilyenkor a faléceken át-

törő fénypászmák megmutatják a konstrukció

törékenységét. Valahogy így „Iátunk át" a három

ember kisszerű kiszorítósdiján.

A fényjáték emeli el az utolsó jelenetet is: mi-

közben Purcell Dido és Aeneas című operájából

Dido búcsúját halljuk - Aston kitárja az ablakot.

Kinn harsogózöld falombokra csorog az eső. Va-

kító fény ömlik be.
Akkor most lehet rendet rakni.
Tiszta lap.

Harold Pinter: A gondnok (a szatmárnémeti Harag
György Társulat és a Merlin Színház közös produkciója)
Fordította: Bartos Tibor. Díszlet, jelmez: Sárkány
Sándor. Rendezte : Bérczes László.
Szereplők: Czintos József, Kalmár Tamás / Rappert
Gábor, Szabados Mihály.


