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 KRITIKAI TÜKÖR 

MAGYAR JUDIT KATALIN

ZÖLDRE VAN A...
HAROLD PINTER: A GONDNOK

kedik Astonhoz, hanem az hívja magához a
munkanélkülivé vált embert. Astont viszont nem
őrizheti a bátyja, már csak azért sem, mert a két
testvér közül a ház tulajdonosa, Mick a fiatalabb.

A műsorújságot mentheti azonban, hogy Pin-
ter műveitvalóban nem lehet csakúgyelmesélni.
Az alig cselekvő, egymás mellett elbeszélő, két-
ségbeesett- ha úgy tetszik: „agresszív" - kap-
csolatvágyú, végtelenül magányos, mulatságos
és szerencsétlen szereplők bizonyos Anton Pav-
lovics Csehov dramaturgiai köpönyegéből búj-
tak elő. Innen ismerős a töméntelen dumából,
sokszor blődlibe hajló párbeszédekből, végtelen
monológok és beszédes csöndek rendszeréből
szigorúan megkomponált szöveg alatti világa.

Pinter még rá is játszik a hasonlatosságra az-
zal, ahogy az ablakon kinéző csavargó kérdései

Seress Zoltán (Mick), Eperjes Károly (Davies)
és Hegedűs D. Géza (Aston)

(„Mi az ott, tó?", „Mi van benne, hal?") a Sirályt
idézik és parodizálják Az angol szerző figurái-
nak kontúrja azonban elmosódott, előéletük talá-
nyos, kijelentéseik igazságtartalma zavarba ej-
tően ellenőrizhetetlen.

Taub Jánost nem kell félteni, hogy eltéved eb-
ben a közegben. Alaposan felkészült Pinterből, s
győzi ötlettel a ki nem mondott veszedelmes vi-
szonylatok színházi megjelenítését: látvány és
gesztus, az állandó ismétlődések vagy azok vá-
ratlan elmaradása fontos szerepet kapnak ren-
dezésében.

A függöny hangsúlyozottan el nem rejtett zsi-
nóron keservesen nyiszorogva húzódik félre. Ez a
firhang ismerős mára Száz év magányból. Az
apránként feltáruló látványból bontakozik ki Fe-
hér Miklós jól funkcionáló, zsúfolt, akváriumzöld
szobabelsője, egymásra hányt vicik-vacakjaival.
Őrült tárgyhalmaz, de van benne rendszer. A ki-
tartott pillanatnak a belső tájba olvadó Mick hirte-
len, akrobatikusan lebegő mozdulatsora vet vé-
get; ugyanez a szobát körbevizslató, sejtelme-
sen puha és fenyegető pantomim ismétlődik
meg a második rész elején.

A mozgások gondosan koreografált rituáléja
plasztikusan jellemzi a szereplőket Taub kon-
cepciója szerint: Aston lassúságának ellentéte a
végtagjait lóbáló, higanytemperamentumú Da-
vies, közöttük lavíroz Mick kiszámíthatatlan,
macskaszerű lénye.

A fiatalabb fivér sportos bőrancúgja, hercig
barkója és piros sálja egyszerre hanyag és piper-

Davies, a csavargó bebocsátást ker egy
ázba, amelyben egy magába és tárgyaiba,
izikai cselekvéseibe temetkező, idegileg
egbomlott fiút őriz egészséges, talpraesett
átyja. A szélhámos
savargó agresszív otthon- és
apcsolatvágyával
egbontja a két testvér közmegegyezéses
yugalmát..."

A Pesti Műsor szinopszisairól gyakran jut
szembe Karinthy paródiája: „Utazó szigetre ke-
ül, ahol mindent egyedül csinál, míg szolgához
em jut, akiről elnevezi a hét egyik napját, és ha-
amegy." Akár mosolyoghatnék is rajtuk, ha nem
udnám, hogy a közönség túlnyomó része ilyen
anzák alapján választja ki és értelmezi a dara-
okat.
De maradjunk a tényeknél: Davies (aki most

ppen Jenkins néven „fut", csak hát le kéne
ennie Sidcupba az igazi papírjaiért, melyeket

agy tizenöt éve hagyott egy illetőnél, de ezt az
tat a mostoha időjárás és cipőjének állapota
omentán nem teszi lehetővé) nem bekéredz-
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kőc, van benne valami macho jelleggel leplezett
feminin lágyság. Az „öreget" hol megfélemlítés-
sel, hol bratyizással kezelő, a gondnoki állás és
szállás lehetőségével kecsegtető, majd az aján-
lat visszavonásával hülyítő Mickfigurája a bemu-
tató estéjén még súlytalanabb volt a másik két
szereplőhöz képest. A fanyar humorú, tehetsé-
ges Seress Zoltán mozgásával már idomul a Ta-
ub-iskolához, elfogódottsága pedig biztosan ol-
dódik idő múltán.

Eperjes Károly csavargója megállíthatatlanul
nyüzsög, nagyhangon hőzöng, tarhál, lódít, híze-
leg és megalázkodik. Mindig annak a testvérnek
ad igazat, akivel éppen beszél, piti kis
taktikázással igyekszik pozícióját
megszilárdítani. Eperjes Eperjest játszik, s nem
illúziókeltő öregembert. Szerencsére. Ripacs
hobót az ellenállhatatlanul ripacs clown.
Partnereit, akik privát somolygással figyelik
„Szamóca" jól bevált trükkjeit, néha ki is zökkenti
szerepükből.

Taub színpadán mégsem Eperjes az egyed-
uralkodó; oly hangsúlyossá teszi Hegedűs D.
Géza alakítása Aston alakját. Szelíd Krisztus-
mosolyával nem patologikus, hanem érzékeny,
sérülékeny embert állít elénk. Pedánsan
ismétlődő lassú mozdulatai, megmerevedő
álldigálása és ülése, vontatott, kissé magasabb
hangú beszéde, mindent zöldre festő állandó
matatása eleinte csak furcsaságát jelzi. (A
festegetés Taub látványos találmánya: a darab
szerint Aston egy elromlott kenyérpirítót bütyköl
vég nélkül.)

Az elektrosokk-kezelésről szóló nagymono-

lóg vallomás, de az önmagába zárkózás kezdete
is. Hegedűs borotvaélen egyensúlyoz, ahogy a
hosszú szöveget fokozza: gyónása bár „hősleg"
előadott, nem válik sem unalmassá, sem túlzot-
tan érzelgőssé. Itt válik érthetővé a nyakában ál-
landóan viselt fejhallgató stigmatikus és feloldo-
zó jelentése: az Ave Maria hangjaiba temetke-
zés menekülés a külvilág elől egy olyan szerke-
zet segítségével, mely hasonlít arra a bizonyos-
ra, amit a bolondok házában csatoltak rá.

Ez az előadás valószínűleg nem fog a nézők
intoleranciája miatta botránykrónikákba kerülni,
mint ugyanebben a színházban Valló Péter
1978-as rendezése (melyben Hegedűs játszotta
Micket). Taub János átgondolt rendezése lefor-
dítja Pintert. A hatásos előadás néhány problé-
mája éppen ebből a „fordításból" ered.

A már említett karakterizáló és kellékek segí-
tette értelmezés is didaktikussá válik például a
szakrális dallam untig való ismétlésével; de még
nagyobb baj, hogy a metafora néha verbalizáló-
dik. Eperjes kimondja azt, amit úgyis látunk: „Ez
míndent befest." Természetesen ilyesmi nem
szerepel az eredeti szövegben, mint ahogy más,
hasonló kiszólások sem: „Ez buzi" stb.

Tisztázatlan marad a két testvér viszonya,
kapcsolatuk egyetlen találkozásra redukálódik,
így a „hármas egység", mármint a három ember
kapcsolatrendszere is megbillen. Taub nagyon
szereti Astont és kedveli Daviest, ezért inkább
rájuk koncentrál.

Nem egyesü l nek kellőképpen a tragikus és

komikus elemek sem az előadásban. Az emberi
méltóság megőrzésének tragikuma és a kétes
egzisztenciájú kókler elementárisan komikus já-
tékstílusának szélsőségei (még?) nem ízesülnek
egymáshoz zökkenőmentesen.

Taub a befejezésre tiszteletre méltó egység-
be forrasztja a különféle iskolákon, irányzatokon
nevelkedett aktorokat. A másikban csalódott,
immár végleg önmagába csukódó Aston nem is-
mer kegyelmet - még önmagával szemben sem -
, s kidobja társát a lakásból. Eperjes itt öreg-
szik meg. A kiebrudalt Davies széles mozdulatai,
ragaszkodó könyörgése Majort juttatta eszem-
be. Egy otthontalan élet minden gyötrelme villan
fel néhány pillanatra.

Davies elment, a többi néma csend. Az író
szerint legalábbis. Taub sajnos megtoldja egy
szájbarágó némajátékkal: Aston zsinórokra kö-
tözi bútorait, és heroikusan felhúzza őket a ma-
gasba, majd a szemünk láttára zöldre festett
seprűvel takarítani kezd.

Pedig szép előadás lenne az érzelmes porhin-
tés nélkül is.

Harold Pinter: A gondnok (a Vígszínház és a szolnoki
Szigligeti Színház kooprodukciója a Pesti Színház-
ban)
Fordította: Bartos Tibor. Díszlet: Fehér Miklós. Jel-
mez: Jánoskuti Márta. A rendező munkatársa: Simon
Andrea. Rendező: Taub János m. v.
Szereplők: Seress Zoltán, Hegedűs D. Géza, Eperjes
Károly m. v.

Davies: Eperjes Károly (Koncz Zsuzsa felvé-
telei)


