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 KRITIKAI TÜKÖR 

arold Pinter gyakran maga rendezi
arabjait. Vérbeli színházi ember, aki az
róasztalnál is rendezői szék-ben ül,
lykor a színpadra felszaladva

nstrukciókat ad, figyeli egyetlen szobányi
érbe helyezett szereplői magatartását,
öveti mozdulataikat, megszólalásaikat -
s mindezt papírra veti. Neki magának
nincsenek gondolatai", nem fejt ki
emmit, nem ad semmit szereplői
zájába. Személyt és helyzetet képzel el,
egy történéssel életre kelti, mozgásba

ozza az állóképet. Például nyílik az ajtó,
s valaki hazatér. Az író már csak figyel
s jegyzetel.
Mindez azért fontos, mert a szituáció
ozgásának iránya egyértelmű, az út

ontosan ki van jelölve, vagyis Harold
inter, a rendező-író minden mozzanatot
zigorúan meghatároz. Vezeti, egyben
egköti a rendező kezét. Darabjait tehát
önnyű rendezni, hiszen az írott mű ren-
ezői példánynak is tekinthető; másrészt
éptelenül nehéz megrendezni, hiszen
gy kell személyes és egyszeri előadást

étrehozni, hogy közben nem szabad el-
érni az író instrukcióitól (meg lehet pró-

őmíves Sándor (Sam) és Jászai László (Max)
llovszky Béla felvétele)

bálni, de az ideig-óráig működő alkotói
vízió, sajátos koncepció valamelyik pon-
ton bizonyosan megbicsaklik majd).

Szurdi Miklós rendező és színészkollé-
gái jó tanulónak bizonyulnak, példásan
felmondják a leckét. Árvay György dísz-
lete beütött falával, oldalt éktelenkedő
ajtajával furcsa és kiismerhetetlen,
ugyanakkor tökéletesen megfelel Pinter
utasításainak. Ruhái észrevétlenül, mégis
pontosan jellemeznek, Max nyúzott kardi-
gánja és kockás nadrágja, Sam jellegtelen
hivatalnok-uniformisa, Lenny testhezálló
fekete trikója mind eligazítanak bennün-
ket, de nem árulkodnak a figurákról. A
rendező elemző munkáját igazolja az a
tény, hogy semmi nem hangzik el „úgy
általában", a mondatok, gesztusok
indítékai világosak. A színészválasztás jó,
mindenki alkatához valóban közeli figurát
alakít. Kőmíves Sándor, a szürke Sam
bácsi, a család hallgatag, robotoló
tartozéka, a kisszerűség prototípusa, aki
behúzott nyakkal elmosogat, fürkészőn
pislog a sarokból, apró bosszúkban leli
örömét, fejébe nyomja sofőrsapkáját, és
hajlong mindenki előtt. Szolga. Rácz
Géza a bunyós Joey. Meg-megszólal,
mondatkezdeményei vannak, de
befejezés helyett inkább a levegőbe csap
egyet. Ő lehetne a bunkó áldozat, ha
értené, mi történik kö-

rülötte. Bartal Zsuzsa az idegen, a nő, aki
hazatalál. Szolid és elegáns-kissé színte-
len. Ők hárman azt a színészi magatartást
képviselik, amely Pinternél beválhat: egy
hangon szólnak, visszafogottak.

Nagyobb a kockázat a végleteket jobban
kitapogató Jászai Lászlónál, aki a nagy
játékost, Maxot alakítja. Jászai ját-szik, sőt
brillírozik. Színészi mesterségből tart
bemutató, hangjával, arcával szinte
mindent tud - de miközben őszintén cso-
dálom a produkciót, és ámulva állapítom
meg, mi mindent tud ez a színész, nem
mindig lelem az embert, akivel itt és most
valami történik. Pogány György-Lenny is
játszik, de amit meg tud csinálni a testével
- laza tartás, feszült figyelem, hanyag
mozdulatok -, azt nem követi hangjával.
Joós László - Teddy - a haza-térő testvér,
aki az otthont keresi, közben pedig meg
akarja mutatni azt, ami csak itt látható
igazán: a sikeres életutat, a publi-
kációkban és javakban megfogható kar-
riert. Aztán értetlenül, toporogva szemléli,
hogy itt, itthon minden pillanatot elve-szít.
Idegen lett.

Még hátába kapja az elköszönők üzene-
tét: „Ne válj idegennél" Az üzenet világos,
értjük, miről van szó. Talán túlságosan is.
E pici hangsúly- és aránytévesztéstől
visszafejtve értjük meg, miért nem hat
igazán az előadás, miért érzünk néha mes-
terkéltséget, álfeszültséget, fegyelmezett
feladatmegoldást. Pintert rendezni-játszani
végül is nem azért nehéz, mert az író
szigorú kontúrokkal meghúzott pályára
kényszeríti a létrehozókat. A nehézség
abban áll, hogy az írót követve hogyan
lehet mindent magától értetődőnek láttat-
ni, hogyan lehet úgy eltüntetni a színészi
és rendezői külső szándékot, hogy fel se
merüljön bennünk: mindez másként is
történhetett volna. A veszprémi előadás-
ban szinte áthallatszanak a próbák utasí-
tásai, a megvalósuló, valóban kifejező -
képek mögött ott a rendezői beállítás - és
ami a lényeg: az apró hangsúlyeltoló-
dásoktól a darab furcsasága felerősödik,

Teddy nagyon idegen lesz, és másokat
minősítve határozottan elmegy, Ruth pe-
dig újra kurva lesz, mert hazatalált társai
közé. Pedig Pinter nem minősít. Ez törté-
nik, mondja, aztán még odaírja utolsó
instrukcióját: ,Függöny".

Pinter: Hazatérés (veszprémi Petőfi Színház)

Fordította: Kéry László. Díszlet-jelmez: Árvay
György. Rendező: Szurdi Miklós.
Szereplők: Jászai László, Pogány György, Kő-
míves Sándor, Rácz Géza, Joós László, Bartal
Zsuzsa.
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