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A gondnok két arca

Harold Pinter színműve Budapesten
és Miskolcon

Nálunk megbukott az ötvenes évek má-
sodik felében induló angol drámaíró-
nemzedék kimagasló képviselőjének, az
abszurd dráma kitűnő mesterének világ-
szerte és többnyire sikerrel játszott
darabja. A Pesti Színházba elsősorban a
színészek kedvéért esténként ugyan
bemegy a közönség, de aztán szünetről
szünetre jobban fogyatkoznak, csapatostul
mennek el értetlenül, becsapottnak érezve
magukat a nézők. A miskolci Nemzeti
Színház bemutatósorozatát az egri
Gárdonyi Géza Színházban tartotta, ott is
fokozatosan csökkent az érdeklődés, a
bérletesek egy része el sem ment az
előadásra, s úgy hírlik, előadás is elmaradt
az érdektelenség miatt. Miskolcon már a
stúdiószínpadon játszották a darabot,
többnyire telt házakkal, de a szünetekben
ott is jó néhányan hazaszivárogtak. Az
utolsó előadáson a hatvanöt személyes
nézőtéren - bár papíron telt ház volt - a
nagyszámú tiszteletjegyes nézővel együtt
is csak negyvenegyen voltak, s az utolsó
felvonásra ebből is mindössze
huszonketten maradtak.

Mi lehet az oka ennek az értetlenség-
nek? Érdekes lenne erre a kérdésre
megtalálni a választ, annál is inkább, mivel
nem csupán egyetlen - még ha különböző
interpretálású - darab sikertelenségéről van
szó, hanem egy stíluséról. Gondoljunk csak
a Vígszínházban bemutatott Bond-mű (Fej
vagy írás) mérsékelt sikerére, vagy a
kaposvári színház angol sorozatának
ingadozó fogadtatására (a kaposváriak
egymást követő évadokban játszották
Delaney Egy csepp mézét, Storey A
vállalkozóját, Weskern A konyháját, és a
darabok munkálatai közben szerzett
tapasztalatok nagyban hozzájárultak a
színház jellegzetes stílusának
kialakításához, de a közönség reakciója
messze nem volt egységes).

Bonyolítja a választ, hogy egyrészt
nemcsak Magyarországon, de például
1961-ben Párizsban is bukás volt A gond-
nok bemutatója (hogy aztán 1969-ben és
azóta annál nagyobb sikerrel játsszák),
vagy az Egyesült Államokban is a legtöbb
bemutatóról - a kritikák tanúsága

szerint - a nézők egy része felháborodva
távozott az előadás közben; más-részt
viszont volt A gondnoknak nagyon is sikeres
hazai előadása: 1968-ban a főiskola máig
emlékezetes vizsgaelőadása, amelyet
Zsámbéki Gábor rendezett, s amelynek
szerepeit Koltai Róbert (Davies), Kiss
István (Aston) és Györgyfalvay Péter
(Mick) játszotta, s amelynek a negyedik
„főszereplőjét", a zsúfolt szobadíszletet
Török Iván tervezte-rendezte be. Ez a
vizsgaelőadás - ami jó néhány ismétlést,
egyetemi színpadi és vidéki vendégjátékot
is megért - első-sorban nem azért kavart fel
nagy port, mert tehetséges emberek
szerencsésen összetalálkoztak, hanem
sokkal inkább azért, mert valami olyanról
tudott szólni, ami annak a
közönségrétegnek mondott lényegeset,
amelyhez az alkotók eljuttatták a
produkciót. Az előadás egyik kritikusa így
írt: „Az előadás atmoszféráját a fiatalos,
kicsit vagabundos játé-kosság, a dolgok
földhözragadtsága fölötti ironizálás
jellemezte. Nem kompenzálták túl, nem
keresték erőltetetten a játék »tragikus
mélységeit«, de a jókedvű komédiázáson
túl, ami a spontaneitás erejével hatott,
amikor kellett, az emberi kapcsolatok
elgondolkodtató mélységeit is érzékeltetni
tudták, emóciót ébresztve a nézőkben...
Zsámbéki Gábor a jól megfogható,
érzékletesen kifejthető drámai
szituációkból, a figurák valóságos
összecsapásaiból indult ki." Ha ehhez
hozzáteszem a magam emlékeit, a fölé-
nyes szakmai biztonság, a briliáns színészi
alakítások, amelyek újszerűsége a civilnek
ható létezés volt, a produkció feszes, a
hétköznapi bőbeszédűségből és az
elhallgatások csöndjeiből építkező ritmusa
mellett a kapcsolatteremtés nehézségeiről,
szinte lehetetlenségéről adott s a közönség
szemléletét meghatározó kép az, amire
emlékszem.

Ha tehát tíz évvel ezelőtt (de nyolc évvel
az angliai bemutató után!) már megtalálták
a darab előadásának kulcsát, akkor most
nyilván ezt a kulcsot nem lelték az alkotók
- vélhetnénk a kudarc okául. De erről szó
sincs, hiszen a miskolci előadás a pinteri
stílus tökéletes ismeretéről tanúskodik.
Akkor talán alapvetően idegenné vált
mindaz, amit Pinter drámái és jelesen A

gondnok ma mondhat nekünk? Avagy a
közönség-ben van a hiba? Ezekre a
kérdésekre nem lehet egyszerűen
válaszolni, ehhez kissé közelebbről meg
kell vizsgálni Pinter műveinek
sajátosságait.

Pinter műveit Mihályi Gábor - találóan -
„Abszurd dráma naturalista módra"

címmel elemzi Végjáték című kötetében.
Ez a kategorizálás pontosan mutatja Pinter
kapcsolatait kortársaihoz és elődeihez,
ugyanakkor jelzi különállását is.
Műveinek abszurditása Kafkához, Be-
cketthez és Ionescohoz közelíti, naturaliz-
musa viszont a „dühöngő fiatalok" cso-
portjával rokonítja. De éppen az, hogy
abszurd helyzetei nagyon is valósághoz
kötöttek, a szereplők élethelyzete, be-
szédmódja; a történetek helyhez kötött-
sége naturalisztikus, el is távolítja őt az
abszurdoktól; illetve az, hogy a mindent
tagadás indulata helyett valóságdarabkák
pontos és hideg bemutatása jellemzi
darabjait, a „dühös fiataloktól" külön-
bözteti meg.

Mégis - kissé leegyszerűsítve - Pinter
műveit az abszurd drámák közé szokás
sorolni. Annyiban nem is jogtalanul,
amennyiben az abszurd drámákat egy
meghatározott életérzés kifejeződésének
tekintik. Olyan életérzésnek, amely jel-
legzetesen az ötvenes évek közepe-vége
táján kialakult világpolitikai és gazdasági
helyzet terméke, mindenekelőtt a nyugat-
európai polgári értelmiség körében. A
rettegés, az emberre ható ismeretlen,
megfoghatatlan tényezőktől való félelem, a
világ összefüggéseinek bonyolultsága
miatti kétségbeesés életérzése ez, amely
szélsőségeiben a tett lefegyverzését épp-
úgy kiválthatja, mint egy mindent meg-
változtatni, eltörölni vágyó anarchizmust.

A kivételes alkotók kezében viszont -
akárcsak más korban más műfajok, izmusok
- az abszurd dráma is lehet érzékeny
állapotrajz, sőt áttételesen, az emberben
szunnyadó, megfogalmazatlan érzések,
gondolatok rendszerezését ki-kényszerítő
potenciális mozgósító erő. Az abszurd
drámák megjelenése óta eltelt két évtized
alatt kiderült, hogy jó néhány mű csak az
akkori pillanatnyi helyzetben s egy
meghatározott szituációban hatott a
közönségre; szerzők hulltak ki az emlékezet
rostáján vagy más műfajban, más úton-
módon keresik azóta kifejezési eszközeiket,
nem kevesen közülük kommercializálódtak.
Csak néhány íróról bizonyosodott be, hogy
húsz évvel ezelőtt egy izmus kalodájába
szorított műveik szétfeszítették műfaji kere-
teiket, és általánosan érvényes mondandójuk
ma is hat. Ilyen író Harold Pinter.



Pinter dramaturgiájára, szituációira,
hőseinek életére a zártság és nyitottság
sajátos kettőssége jellemző. Egy zárt
helyszín, néhány szereplő, viszonylag
szűk időtartam, jól kitapintható, elkülö-
níthető expozíció, bonyodalom és lezárás
- ezek a klasszikus dramaturgia szabályai
szerint is egy zárt drámaszerkezet
ismérvei. Ugyanakkor mintha a valóság
egy szegmentumát szakítaná ki a szerző,
és csak ezt ábrázolná meglehetősen rész-
letezőn, de sem azt, ami időben a való-
ságdarab előtt vagy után történik, sem
ami a szűken vett helyszínen kívül zajlik,
nem ismerjük meg. Nem haladnak előre
az események, nem cselekményt kapunk,
hanem állapotrajzot. Ebből fakadóan
Pinter drámáinak szerkezete körkörös: az
expozícióban felvillantott kép, viszony,
állapot mélyül el, s gyakran ugyanúgy
végződik a mű, ahogy elkezdődött.

Pinter műveinek másik jellemzője a
szöveg, a csend és a gesztus formaalkotó
egysége. Pinter hőseinek beszéde nem az
irodalmi nyelv szabályait követi. A köz-
nyelv fordulatai, hétköznapi, sokszor
pongyola, nemritkán szleng beszédkife-
jezések uralják a darabok szövegét, a
fordulatok ismétlődése, a mondatok fél-
bemaradása, a „nagy dolgok" helyett az
élet semmiségeiről folytatott szószátyár
elmélkedések együttesen sugallják a pin-
teri világkép sarkalatos tézisét: a nyelv
devalválódását, a kommunikáció lehetet-
lenülését. A dialógusok naturalizmusa a
darab-alaphelyzetek naturalizmusának
pontos nyelvi leképzése, a nyelvi klisék
változó értékű, de dramaturgiailag mér-
legelt használata sajátos ritmust ad a
műveknek.

A nyelvvel azonos értékű dramatur-

giai funkciót tölt be a csend és a gesztus.
Ahogy a l'Avant-Scčne kritikusa írta:
„Pinter dialógusa a felszínen naturalista,
de a csendek, a helyzetek, a feszültségek
sajátos irreális ködbe burkolják ezt a
naturalizmust." Amit nem lehet szóval
elmondani, azt sejtetik a fizikai gesztu-
sok, és az ezekkel egyenértékű csönd. A
dialógusok kettőssége, a primer jelentés
és a mögöttes tartalom egymásba játszása
kivételes erővel jelenik meg Pinternél,
éppen a szöveg, a csend és a gesztusok
egymást kiegészítő rendszere jóvoltából.
Ez a „technika" teszi érzékletessé a pinteri
stílus drámai feszültségét, ami a „látszólag
természetes, minden oldalról indokolt
felszíni cselekvés és a háttér, az indíték
homálya között alakul ki" (Osztovits
Levente) azáltal, hogy a szereplők
cselekvéseit látjuk ugyan, de az író a
szereplők előéletét, cselekvéseik
indítékait, indulataik okozóit rejtve tart-
ja. Végső soron ebből eredeztethető az a
kettősség is, mely a komikus és az iszo-
nyatos rétegek között feszül. A felszíni
jelenségek akár az ismétlődés, akár a
kisszerűség miatt óhatatlanul komikussá
válnak, de egy ponton a komikus színeket
komorabbak, nemritkán tragikusak váltják
fel. S a komorabb színeket szintén
nagyrészt a beszéden túli eszközök hor-
dozzák. Mindezek érvényesítéséhez azon-
ban tökéletesen iskolázott testi és hangi
kifejezőeszközeiknek maximálisan bir-
tokában levő színészegyéniségek kelle-
nek, Pinter figuráit sem a lélektani realiz-
mus, sem a hagyományos naturalizmus
szerepépítkezésével nem lehet megköze-
líteni.

Annál kevésbé, mivel Pinter alakjaival
nem tud azonosulni a néző. A szituációk
szerkezete olyan, hogy csupán időlege-

sen, mondhatni véletlenszerűen akad sze-
replő, aki igényt tarthat szimpátiánkra, de
általában a néző és az alakok mind-egyike
között nagyon tudatosan kialakított
távolságot tartat a szerző.

Martin Esslin, Pinter első monográfusa
Az abszurd dráma elmélete című könyvében
így összegzi Pinter műveinek
sajátosságait: „megtaláljuk bennük a
mindennapi beszéd hanghordozásának és
szétfolyó lényegtelenségeinek nyug-
talanítóan, könyörtelenül pontos repro-
dukcióját; a köznapi szituációt, amely
fokozatosan fenyegetéssel, rémülettel és
titokzatossággal telik meg; a mindennapi
magyarázatok vagy a cselekmény moti-
válásának szándékos mellőzését."

Ugyancsak Esslin hívta fel először a
figyelmet arra, hogy Pinternél „a szoba a
dráma középpontja és legfőbb költői képe,
egyik visszatérő motívuma". A szoba az a
hely, ahova az élet perifériájára szoruló
pinteri figurák félelmükben, a külvilág
fenyegetései elől behúzódnak. Pinter
szavaival ezek az alakok „nyilván-valóan
attól félnek, ami a szobán kívül van. A
szobán kívül egy világ nehezedik rájuk, és
ez a világ nyugtalanító, félelmetes".

S itt érkeztünk el a pinteri életmű
általános érvényességi köréhez. Ez a fe-
nyegetettségérzés, a világban való eliga-
zodásra képtelenség ugyanis nemcsak egy
adott időszakhoz, helyhez vagy társadalmi
berendezkedéshez köthető. Az oly sokszor
emlegetett, s már-már közhellyé koptatott
tudományos-technikai forradalom s ennek
sokrétű következményei, az
információözön olyan hatások, amelyek
feldolgozása, szintetizálása még komoly
társadalmi segítség mellett is csak lassan,
fokozatosan és igen kis hatás-fokkal
végezhető el. S eközben százezrek, milliók
fejében kavarognak a félig meg-emésztett
ismeretek; elhagytak egy világ-képet, de
még nem alakult ki, nem kristályosodott ki
bennük a másik. Az emberek nagy
tömegének gazdasági körülményei
viszonylag fejlettek, de életkörülményei
évtizedekkel maradnak el ettől a gazdasági
szinttől, a tudati tényezők elmaradásának
fokáról nem is beszélve. Az egész
társadalom szerkezetét gyökeresen
átalakító átrétegződések fél országnyi
népességet tesznek átmenetileg gyö-
kértelenné: az egyik ember már nem
földművelő, de még nem is ipari munkás,
a másik már nem fizikai dolgozó, de még
nem szellemi, vagy ki-ki ez is meg az is.
Elég, ha csak ezeket a tényezőket emeljük
ki, amikor arra utalunk,

Harold Pinter: A gondnok című drámája a Pesti Színház előadásában (Davies: Szabó Sándor, Mick:
Hegedűs D. Géza )



hogy Pinter abszurditása általános érvé-
nyű vonásokat tartalmaz.

Ha Pinter csak erre a jelenségre hívná
fel a figyelmet darabjaival, ez sem lenne
elhanyagolható érdeme. Ennél azonban
többről van szó. Egy olyan nézői maga-
tartást vált ki műveivel, ami meghaladja a
puszta „tükröt tartást". A Manchester
Guardian cikkírója, amikor Pinter mű-
veinek hatását elemezte, ezeket állapította
meg: „kevés néző hajlandó beismerni
vereségét akár nézői, akár általában em-
beri minőségben, de ezekben a drámákban
elveszett lelkek és néha elveszett testek
világával kénytelen szembenézni. Pinter
először becsalogatja a nézőket egy
világba, amely úgy tűnik, mintha az övék
lenne, majd egy vad és heves fordulattal
fejbe kólintja őket." Martin Esslin pedig a
már idézett művében így ír: „A néző
önálló, alkotó erőfeszítésre, értelmező és
egységesítő munkára kény-szerül. A
szerző azt állítja, hogy „kizökkent az Idő",
és felszólítja a közönséget, hogy ő „tolja
helyre azt". Ha a néző fel-ismeri a világ
abszurditásait, megtette az első lépést a
valóság megértése, elfogadása, esetleg
megváltoztatása felé."

S ez a Pinter-művek hatásmechaniz-
musának döntő kérdése. Képes-e az
előadás felkelteni ezt a felismerő, meg-
értő, változtatási igényt kiváltó hatást?
Esslin beszámolójából ismert, hogy a
nézők egy része sehol nem hajlandó erre,
ezeknek a nézőknek természetes reakció-
ja, hogy kivonulnak. Ám azok, akik az
előadások áramkörébe kerülnek, eljut-
hatnak a kívánt nézői állapothoz.

Ezzel visszakanyarodtunk az eredetileg
feltett kérdésünkhöz: Mi az oka a hazai
előadások sikertelenségének? Alighanem
az, hogy mindkét esetben olyan
közönségrétegnek adták elő Pinter szín-
művét, amelyet nem szoktattak hozzá a
pinteri körkörös, „eseménytelen" dra-
maturgiához, így a darab sokkoló hatás-
ként érte a zömmel lineáris szerkezethez,
cselekményes, a szereplőkkel való azono-
sulást kínáló előadásokhoz szokott né-
zőket. A közönség nagy része tehát nem
volt hajlandó az Esslin vázolta részvétel-
re. Ehhez a Pesti Színházban az is hozzá-
járult, hogy a darabot félreértve, se hús, se
hal, azaz se nem pinteri, se nem hagyo-
mányos előadásban interpretálták.

*

Mindaz, amit Pinter drámaírói sajátos-
ságairól általánosságban elmondtunk, igaz
A gondnok esetében is. Három em-

ber álmairól, vágyairól, kapcsolatterem-
tési kísérletéről, együttélési próbálkozá-
sáról szól a darab. Aston és Mick, a két
testvér és Davies, a csavargó egyként
szeretne megkapaszkodni a szoba nyúj-
totta biztonságban. Mindhárman azzal
áltatják magukat, hogy tesznek valamit
egy célért. Aston sufnit akar építeni a
kertben, Mick ki akarja pofozni a szobát,
Davies személyazonosságát igazoló pa-
pírjai után loholna, és meg szeretné
tartani a könyörületből kapott ágyát. Ám
képtelenek bármit is tenni álmaik
megvalósulásáért. Aston elektrosokk-
kezelés utáni akarattalansági állapotban
van, s arra is gyönge, hogy egy konnek-
tort megjavítson, Mick örökké rohan
valami elől, fontosabb számára, hogy
testvére mellől kitúrja az öreget, mint
hogy vágyait realizálja, Daviesről sejtjük,
hogy papírjai sincsenek, s utolsó ments-
vára ez a szoba. Hármójuk között

bonyolult kapcsolatrendszer is kiala-
kulhatna, de egyikük sem tud a másik
kettővel együtt élni. Astont idegesíti az
öreg; az öreg kijátssza egymás ellen a két
fiút, Mick semmire sem becsüli Daviest,
féltékeny a testvérére, amiért idegent
fogadott be a szobába, de a testvérével is
képtelen emberi kapcsolat
megteremtésére. S hiába a keresztbe,
oda-vissza összeugratási kísérletek, Da-
viesnek kiadják az útját, ám hogy tényleg
elmegy-e, nem tudni.

A gondnokban - Osztovits Levente sza-
vaival - „az emberi kapcsolatok alap-vető
ambivalenciájáról van szó - őszintén,
tárgyilagosan - és megindítóan".

A pesti színházi előadást Valló Péter
rendezte. A mű félreértéséről mindenek-
előtt a díszlet, az előadás képi megjelení-

A s t o n : Ba l áz so v i t s L a jo s és Da vi es: Szabó Sá ndo r Pin te r d rá má já b a n ( I k l ád y Lá s z ló f e l v é t e l e i )



tése árulkodik. Pinter nagyon pontosan
előírja a csendeket, a szüneteket, a színé-
szi gesztusokat - nemhiába színész volt,
maga is rendezett, sőt A gondnok filmvál-
tozatát is ő rendezte 1963-ban-, de a hely-
színt, a berendezési tárgyakat, az öltözé-
keket is precízen meghatározza. Ami a
szoba berendezési tárgyait, beosztását ille-
ti, abban még nagyjából követi a rendező
és a díszlettervező (Fehér Miklós) a szer-
zői instrukciót. Ám nem elégedtek meg a
szoba ábrázolásával, érzékeltették a kör-
nyezetet is, azaz a szobadíszlet mögött,
fölött is van látható térrész, ahol átmennek
a szereplők; előre látjuk, ha valaki érkezik,
Mick hosszan levegőzik a szoba fölötti
területen, miközben folyik a játék a
szobában stb. Ez a darab dramaturgiájával
ellentétes hatású. Pinter dramaturgiája
szerint a néző nem lehet abban a
kényelmes pozícióban, hogy „én, a néző
már tudom azt, amit te, a szereplő még
nem". A nézőnek a szereplőkkel együtt
kell végigjárnia a kapcsolatteremtés kí-
sérletének stációit. A díszlettervező és a
rendező kínálta távolságtartás viszont
olcsó, külsődleges megoldás, eleve kikap-
csolja az előadásból a nézőt. Ezt erősíti az,
hogy a szobának a nézőtér felé eső oldalán
dróthálóból készült negyedik fala van, ami
fel-le ereszthető. Így különböző világítási
trükkökre nyílik lehetőség, oldalsó
súrlófénynél fémesen csillog a fal, és alig
látni a benn levőket, ha csak benn van
világítás, vagy elölről is éri a falat fény, a
rács rács volta különbözőképpen
érvényesül. Az előadás nagy részében
viszont a fal fel van húzva. Ez a rácsos
negyedik fal kifejezetten bántó és
leegyszerűsítő didaktikus ötlet. Részint azt
jelzi, hogy az alkotók nem bíztak a
közönségben, részint azt, hogy nem voltak
képesek a mű megvalósításával kifejezni a
bezártság érzetét. Mint ahogy
fantáziátlanságra vall az is, hogy a külső
világ titokzatos, ismeretlen fenyegető erőit
a rendező egyrészt a fal mozgatásával,
másrészt csikorgó, fémes hangokkal,
léptek és hangok visszahangosításával és
felerősítésével jelzi. Minden, ami az
előadás külső keretét lenne hivatva
szolgálni, az így sajnálatosan külsődleges,
tehát hamis - például a szövegben szün-
telenül idézett esőt csak a színpad egy-egy
kis területén működő esőztetéssel
illusztrálják -, a darab felületes olvasatáról
tanúskodik, s így pótszer csupán. Az
elmélyült színészi munka pótszere. Mert a
fiaskó igazi oka az átgondolatlan rendezői
értelmezésből és következésképpen az
egyenetlen színészi alakításokból

adódik. Az előadás csupán a mű komikus
rétegét bontja ki, adós marad a már emlí-
tett átbillenési ponttal, a három ember
kapcsolatában meglevő tragikummal. Ez
jórészt a szereposztáson is múlik. Balá-
zsovits Lajos játssza Astont, Hegedűs D.
Géza Micket és Szabó Sándor Daviest.
Szabó Sándor nagy formátumú színész,
partnerei nincsenek vele azonos súly-
csoportban. Emiatt az előadás nem három
emberről szól, csak egyről, az öreg-ről.
Szabó Sándor kedves, szeretnivaló, vén
clochard-t alakít, tévedhetetlen biz-
tonsággal játssza ki a szerep minden ha-
tásos eszközét, poénját. Oly mértékben
hasonítja magához a szerepet, hogy az
első pillanattól neki szurkol a néző.
Abban a darabban, amelyben a szereplők
mozgása is szigorúan a mű belső logiká-
jából következik, Szabó Sándor - rendezői
segédlettel - hatásos különszámokat
csinál. Például amikor Aston és Davies
megérkezik a szobába, a darab szerint a
következő történik:

Aston: Üljön le.
Davies: Köszönöm. (Nézelődik) Huh.
Aston: Várjon csak. (Szék után néz,

meglátja azt, amelyik ott fekszik a kan-
dallónál, az összecsavart szőnyeg mellett, és
odalép, hogy kiszabadítsa.)

Davies: Üljek le? Le nem ültem én
már... úgy igazában le nem ültem... mit
mondjak, már.. .

Aston (odateszi neki a széket) : Na, itt
van.

Az előadásban Balázsovits a kacatokkal
telezsúfolt szoba egyik sarkából középre
teszi az odakészített tonett széket,
amelynek lejár az ülőkéje. S Szabó ezzel
az ülőkével külön tanulmányt érdemlő
módon játszik: kipróbálja, elhelyezi,
kézzel teherpróbának veti alá, igazít rajta
egyet, leül, fészkelődik, feláll, ismét tesz-
vesz rajta valamit stb. Ez a játék azonban
egy másik darabba illő. Szabó Sándor
sokkalta jobb színész annál, semhogy
beérné ezzel a produkcióval, ám ha nincs
mindent átfogó koncepció, nyilván enged
a könnyebb megoldások csábításának.
Ezek a könnyebb megoldások azonban
szinte lesöprik a színpadról a másik két
színészt. Hegedűs D. Géza őszinte
igyekezettel próbálta hangsúlyossá tenni a
rámenős, durva Micket. De csak a
durvaság, a goromba hanghordozás jel-
lemzi Mickjét, adós marad a testvéréhez
és az öreghez fűződő viszony árnyalásá-
val. Balázsovits Lajosnak nehéz feladat
jutott, amikor az elektrosokk-kezelés utáni
rezignált állapotban levő Astont kellett
életre keltenie. Nem is sikerült

neki maradéktalanul. Az előadás kínos
percei azok, amikor kezelésének törté-
netét előadja - megint csak azért, mert a
választott előadásmód idegen a mű
stílusától. Hatásos magánszám, ária ez a
rövid monológ Balázsovits előadásában,
aki félig fekve, félig ülve, fejét az ágy
végéhez szorítva érzelmesen, jól felépít-
ve, a betegromantika bevált hatáselemeit
jól érvényesítve mondja el vallomását. A
szerzői instrukció ez esetben így szól:
„Míg Aston beszél, a szobára lassan
sötétség borul. Mire befejezi, már csak őt
látni tisztán. Davies és a tárgyak
elmerülnek a sötétben." A valóságban
viszont meglehetősen gyorsan elsötétül a
színpad, és Balázsovitsot fejgép világítja
meg. Ez messze nem ugyanazt a hatást
váltja ki, mint az utasítás szerinti.
Balázsovits így nem a szoba része, hanem
ki van emelve a térből, sőt mintegy
glóriát is kap a fejgéptől.

Nem azt kifogásolom, hogy Valló nem
ragaszkodott mindenáron a szerzői
instrukciókhoz, hanem azt nehezménye-
zem, hogy a szöveg naturalizmusa,
földhözragadtsága és a színészi, szcenikai
megoldások úgy perelnek egymással,
hogy hol komédiába, hol melodrámába
tolódik el az előadás, s így a Pinter-műre
csak körvonalaiban emlékeztet.

*

Miskolcon, a stúdiószínpadon „a" szo-
bában a játszókkal együtt a nézők is benn
vannak. Képletesen is meg valóságosan is.
Ez az intimitás, testközelség
meghatározza a játék módját éppen úgy,
mint a szoba képi megjelenítését. Nem
mintha a színpadon szereplő tárgyak nem
lennének valóságosak, mégis ebben a
térben megnő a tárgyak használati értéke.
Míg a színpadon levő szobában, mondjuk,
a gáztűzhely díszletelemnek hat, a
stúdióban valójában egy használaton
kívüli gáztűzhely. Ismerős minden tárgy,
elem, így az első pillanattól kezdve
érvényesül az a hatás, amit egy előbbi
idézetben a „becsalogatás" kifejezéssel
illetett az angol kritikus.

Illés István, aki az előadást rendezte,
maga tervezte a díszletet, a játékteret is.
Piszkosszürke falak keretezik a terem
színpadi részét, a színpadi és nézőtéri rész
fölött néhány kőművespalló fekszik
keresztben, ezáltal magasságban egyfor-
mán határolódik le a tér, ezzel is erősítve
az azonos helyszín érzetét. A szoba -
díszlet falai, ajtaja, ablaka úgy van
elkészítve, hogy nem érződik rajtuk a



díszletjelleg, nem leng be a fal, tisztessé-
gesen zár az ajtó, az ablak. Úgy tűnhet,
hogy ez nevetséges, kicsinyes megállapí-
tás, pedig az előadás sikerének egyik leg-
főbb záloga, hogy a szűk térben játszódó
naturalista mű kerete valódi legyen, és ne
essen ki a néző pillanatonként az előadás
légköréből.

Illés István pontosan olvasta cl a művet,
és pontosan valósította meg Pinter
instrukcióit. Ezzel tulajdonképpen a
legtöbbet tette, amit az adott esetben a
rendezőnek tennie kell. Az előadásban egy
fikarcnyi irracionalizmus, transzcendens
megnyilvánulás sincs, bár erre volna
lehetőség. De ahogy a rendező a
műsorfüzetben is kifejti: „Alapvetően arra
vagyunk kíváncsiak, hogy ez a három
ember miként tud együtt élni, s egyáltalán
tudnak-e?" Erre a kérdésre igyekeztek
válaszolni, ám éppen a pontos olvasatból
adódóan többre is.

A válaszkeresésben a rendező egyen-
rangú társai voltak a színészek: Aston -
Reviczky Gábor, Mick - Vitéz László,
Davies - Csapó János. (Csapó János ját-
szotta már Miskolcon ezt a szerepet,
ugyanis 1966-ban Nyilassy Judit rende-
zésében felolvasószínpadon bemutatták a
művet, Csapó mellett akkor Csikós Sándor
és Csiszér András volt a két fiú; az
egykori beszámoló szerint értő közönség
fogadta a produkciót.)

A három színész tökéletesen kiegyen-
lített triót alkot, és kiválóan érzi a játék-
térből adódó stiláris követelményeket.
Olyan érzése van a nézőnek, mintha
pszeudo-dokumentalista filmet látna,
amelyben alig eldönthető: civil játszik-e
szerepet, vagy színész viselkedik-e ma-
gánember módjára. A miskolci előadásban
- szemben a pestivel - a három ember
minden szóváltásának, megmozdulásának
tétje van, s a szoba valóban a negyedik
szereplővé válik.

Csapó János Daviese lecsúszott, félre-
szorult egzisztencia, akinek ravaszkodnia,
ügyeskednie kell még egy ágy meg-
tartásáért is. Nagyhangúsága mögött
szüntelenül érződik az állat módjára
ugrásra, menekülésre kész kisember ret-
tegése. Csapó szeméből akkor sem tűnik el
a riadtság, amikor leginkább otthonos a
szobában. Davies figurájában adott a
legtöbb olyan félrecsúszási lehetőség, ami
a színészt a komikum felé terelheti. Csapó
egyetlen ziccert sem használ ki, csak ott
engedi a nézőt kuncogni, nevetni, ahol ez
indokolt, s azonnal visszalendíti a játékot a
tragikomédia

világába, amint a mű egyensúlya ezt
megkívánja.

Reviczky Gábor félelmetes Aston sze-
repében. Imbolygó, lassú járásában min-
dig érezni a kompenzációt: nehogy ész-
revegyék mozdulatainak bizonytalansá-
gát. Ugyanezt a célt szolgálja az, ahogy
kényszeresen állandóan tesz-vesz, a kon-
nektort javítja, vagy deszkadarabot
smirgliz. Reviczky vontatottan beszél,
halkan, alig modulálva ejti a szavakat,
kezdettől érezni, hogy valami nincs
rendben vele, anélkül, hogy ütődöttet
vagy beteget játszana. Arcán alig jelenik
meg érzelem, akár dühös Davies hortyo-
gása vagy büdössége miatt, akár tervei-

beszél, vagy testvérével áll szemben,
akár kiutasítja az öreget. Csak kezelésé-
nek elmondásakor változik meg pillana-
tokra az arckifejezése, ekkor úgy tűnik,
mintha élet költözne a szomorú vonások

helyére. Ez a monológ döbbenetes hatású,
pedig semmiféle külső színészi eszközt
nem vesz igénybe Reviczky. 1J1 az ágya
szélén, kezében a deszka, amit az
elbeszélés kezdetekor még csiszolt. Aztán
megáll a jobb kéz, baljával a földön álló
deszka végét fogja. Egyre görcsösebben
markolja a deszkát, a jobb kezével a bal
mellé nyúl, az a kéz is görcsbe rándul.
Ugyanakkor a szöveg-mondása laza,
csaknem közömbös. Ez az ellentét, a
színészi test normális állapota, a hang
túlzott lazasága és a kezekben
összpontosuló görcs iszonyú feszültséget
fejez ki.

Vitéz László is sokszínű figurát formál
Mick kevesebb lehetőséget kínáló
szerepéből. Nemcsak a fickó durvaságát,
keménységét hangsúlyozza. Daviesszel
szemben hol cinikus, hol barátságos,
játszik vele, mint macska az egérrel,

Jelenet A gondnok miskolci előadásából (Reviczky Gábor és Csapó János) ( Fotó: Veres Attilla)



de ő is ugrásra kész, lesi, mikor csap le rá
az öreg; kettejük békésnek tűnő
beszélgetése is csupa apró küzdelem. Jól
érzékelteti Mick terveinek álmodo-
zásjellegét, azzal, hogy például a lakás-
átalakítási elképzeléseit vagy a magáról
szóló történeteket mint egy sokadszor
megfogalmazott, milliószor elmondott
szöveget roppant gyorsan, szinte hadarva
darálja el. Astonnal való találkozásuk-kor
viszont Vitéz Mickje meghunyászkodó.
Ettől Csapó Daviese teljesen meg-
zavarodik. Amikor bármely párosításban
ketten vannak, még fenntartható - ha
alacsony szinten is - a társalgás, de ha
hárman, csak kölcsönösen egymást
méregetik, a pillanatokra kialakított páro-
sok egyszeriben felbomlanak, a kapcsolat
bizonytalansága térben és a színpad lég-
körében érezhető diszharmóniát ered-
ményez.

A miskolci előadásban létrejött a
szavak, a csend és a gesztusok egysége, a
dialógusok kettőssége, létrejött a meg-
mutatott felszín és az elhallgatott mély
közötti feszültség. Az előadás végén
Reviczky háttal a nézőknek és Daviesnek
szótlanul áll az ablaknál, Csapó meg csak
mondja a magáét, békülne, barátkozna,
segítségét ajánlja, már meghúzná magát,
mint egy kisegét - elviselhetetlenné sűrű-
södik a feszültség. Reviczky csupán tar-
tásával, Csapó pedig tőmondatai közötti
egyre nagyobb szüneteivel és mind sebe-
sebb tevés-vevésével egyértelművé teszi: a
szoba nem old meg semmit sem. Aki
eddig egyedül volt, ezután is az marad,
akinek eddig nem volt szállása, ezután
sem lesz, s aki eddig nem tudott sem egy
helyben maradni, sem elmenni, az ezután
is rossz lelkiismerettel jön vissza a
szobába.

Akik a miskolci előadáson kitartottak,
résztvevőivé váltak az előadásnak, alko-
tótársaivá a színészeknek, rendezőnek -
Pinter elképzelése szerint. Most még
kevesen tartottak ki, de legyen ez a két
előadás biztató kezdet: más Pinter-
bemutatóknál már többen is értővé
válhatnak.

Harold Pinter: A gondnok (Pesti Színház)
Fordította: Bartos Tibor. Rendezte: Valló
Péter. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez : János-
kúti Márta.

Szereplők: Szabó Sándor, Balázsovits
Lajos, Hegedűs D. Géza.

(Miskolci Nemzeti Színház)
Rendezte, a játékteret és a jelmezeket tervezte:

Illés István.
Szereplők: Csapó János, Reviczky Gábor,

Vitéz László.

TARJÁN TAMÁS

Kicsoda Bernarda?

Lorca drámája Pécsett

Minden műalkotásnak - így minden szín-
házi produkciónak is - kell legyen miértje.
Nemcsak szándékában, de eredményében
is. Az olvasónak, hallgatónak - a nézőnek
föltétlenül érzékelnie kell művész és a mű
intenzív kapcsolatát: színházi előadás
esetében a rendező ha-tározott és
karakteres darabértelmezését s a színész
teremtő szerepfelfogását.

Nincs jogunk föltételezni, hogy Gali
Lászlónak, a pécsi Nemzeti Színház
rendezőjének ne lett volna határozott és
egyéni szándéka Federico García Lorca
Bernarda Alba háza című drámájának
bemutatásával. A magyar színpadokon
mostanában többször is játszott alkotás a
színműirodalom azon darabjai közé
tartozik, amelynek minden premierjét
fokozott várakozás és érdeklődés előzi
meg. Tizenkét női szerep van a Bernardá-
ban (és csak az) : ez már önmagában
izgalmas. Van-e erő a társulatban a
szereposztáshoz? Mit hoz színésznő és a
„nagy szerep" találkozása ? Melyik hang
erősödik föl az új értelmezésben a drá-
mában keveredők közül: a naturalizmusé
vagy a szimbolizmusé?

Gali László a legutóbbi kérdésre vilá-
gos választ ad az előadáshoz fűzött rövid
rendezői jegyzetében. „Életanyaga
hitelesebb, mint a veristáké vagy a natu-
ralistáké. A Bernarda Alba háza eseményei
túlmutatnak önmagukon: végső
következtetéseiben jelképes értelmű a
történet" - közli sorait a pécsi műsor-füzet.
Jegyzetéből az derül ki: akár maga
választotta a darabot, akár a színházi
munkamegosztás eredményeként jutott
neki a feladat, a Bernardához mindenképp
köze van, képe, saját véleménye róla - így
tehát bizonyára lesz miértje a kész
produkciónak.

Sajnos, az eredmény mit sem igazol a
szándékból.

Ritka eset az, hogy színházban a
közönség ne érzékelje: mikor van vége az
előadásnak. Különösen sokkoló befejezés,
tapshívásra nem törekvő zárókép,
teljességgel ismeretlen cselekményű drá-
ma végkifejlete esetleg néhány másod-
percre elnémíthatja a közönség reagálását,
de ez a feszült - és gazdag tartalmú -
csönd rendszerint hamar föloldódik.

A Bernarda föltétlenül az ismertebb
művek közé sorolható. Bizonyos, hogy a
pécsi Nemzeti Színház Kamaraszín-
házának nézőterén ülők között minden
előadáson vannak néhányan - ha nem is
sokan -, akik látták már más változatban a
darabot. Ha nem látták: olvasták. Vagy
legalább hallottak róla; egyes részleteit,
cselekményét tanulmányaikból vagy más-
honnan ismerik. A Bernarda öngyilkos-
sággal: a legkisebb lány halálával végző-
dik, s a címszereplő ezt követő, mono-lóg
érvényű szavaival. A cselekmény kerek, a
lezárás hatásos.

Pécsett a közönség az utolsó szavak
elhangzása után némán, feszengve, ta-
nácstalanul, várakozóan ül. Aki ismeri, aki
látta már a darabot, az sem akarja elhinni,
hogy vége van.

A Bernarda Alba háza pécsi előadásában
két órán keresztül peregtek a dialógusok, a
szereplők ki-be jártak, ettek, varrtak - de
nem történt semmi. A szó tartalmas,
művészi értelmében: nem. Még nem
kaptunk semmit. Várjuk a folytatást.

Az előadás sikerületlenségének fő oka,
hogy nem tudjuk meg: kicsoda Bernarda?
Ki ez az asszony - a rendező értel-
mezésében. S itt minden Bernardától függ
- nemcsak a cselekményben. Ha ő nem
erős, karakteres alak, akkor minden egyéb
esemény - Adela öngyilkossága is -
értelmét veszti. Lázadni csak valami ellen
lehet; s ez a Bernarda nem testesít meg
semmilyen eszmét. Lehetne a korabeli
Spanyolország félfeudális viszonyainak és
megcsontosodott szokásrendszerének
foglya, aki szükségszerűen rab-tartó lesz
maga is, egy börtön-ház parancsnoka.
Lehetne a mindenkori zsarnokság
szimbóluma. Lehetne céltalan vagy
céltudatos Gonosz. Akarhatna eredendően
rosszat, és akarhatna - rossz eszközökkel -
eredendően jót. Rengeteg a lehetőség. Gali
László, meglehet, rátalált közöttük a
magáéra - de az előadással nem tudta
kifejezni, megvalósítani elképzelését.
Bernarda figurájából csak az kerül
színpadra, ami külső. Fekete ruha, a kézben
bot - támaszkodni is, ütni is -, emelt hang.
Mindez a saját-szerű személyiség lényege,
belső tartalma nélkül. S ezzel Adela
kitörni akarása irányát és értelmét veszti.
Célja van ugyan (magának akarja
megszerezni szerelmét, Pepe el Romanót);
anyja azonban nem gondolataival,
eszméivel, elveivel és erkölcsével képez
számára akadályt, hanem a puszta létével.

Bernardát Pásztor Erzsi játssza. Talán


