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Szemenszedett igazság

Perújrafelvétel
a József Attila Színházban

Első fokon tizenöt évvel ezelőtt tárgyalta
a magyar színház (és a magyar kritika)
Hector Revalier, bresse-i bíró 1728-ban
bűnüldözés ürügyén elkövetett bűn-
cselekmény-sorozatának ügyét - Müller
Péter feldolgozásában. Az ítélet akkor
 néhány mentőkörülmény (úgy mint:
tehetség, színpadérzék, ötlet) figyelembe-
vételével - lényegében elmarasztalta a
szerzőt és Madách színházi tettestársait,
mindenekelőtt Lengyel György rendezőt.

A kritikának a közönség közönyével
nyomatékosított ítélete Hector Revalier
főhőst páratlanul rövid pályafutás
 mindössze húsz előadás - után eltaná-
csolta a színpadról.

Tizenöt évbe telt, amíg ismét szín-
padra került Budapesten a Szemenszedett
igazság.

Az új tárgyalás helye - a József Attila
Színház, a perújrafelvétel kezde-
ményezője, Revalier bíró új védője -
Barlay Gusztáv rendező.

Müller Péter jelenlegi munkahelyén, a
Madách Színházban nőtt fel. Tizen-nyolc
éves korában lépett be a kis-kapun, azóta
rajzolt, festett, írt, a színé-szettel is
megpróbálkozott, amíg ki-kötött a
dramaturgián.

Majdnem húsz éve, hogy első, Mis-
kolcon bemutatott darabját (Két marék
aprópénz, 1962) „az évad egyik figyelemre
legméltóbb drámájának" értékelte a
Népszabadság kritikusa, Molnár. Gál
Péter. A huszonöt éves író tekintetét a
környező valóságra és Csehov világára
függesztve, egy magakorú mérnök láza-
dásáról, a tények és az illúziók konfron-
tációjáról vallott, többek szerint kitűnő
színpadi érzékkel és meglepő érettséggel.
Második drámájának, a Mártának
bemutatójára a felszabadulás 20. évfor-
dulóján már az előlegezett bizalom és a
felfokozott várakozás jegyében került sor,
de az eredmény - részben ezért is
 csalódást hozott. A háború utolsó évé-
ben játszódó, fordulatos, sőt túlságosan is
sokat markoló, valószínűtlen és melo-
dramatikus motívumokkal terhelt tragédia
mégsem múlt el nyomtalanul: történetére,
hibáira már alig emlékszünk,

de a címszereplő Tolnay Klári alakítása -
a néző emlékezetében - túlélte a drámát.

Ez a bemutató, a nagy szerep nagy
sikere, igazolta Müller Péternek egy
nyilatkozatban „bevallott", manapság
divatjamúltnak tűnő, de a színház- és
filmvilágban alighanem célravezető mun-
kamódszerét. Müller tudniillik színész-
ben gondolkodik, és szerepet ír. Ezt
tükrözi, hangsúlyozza a munka közben
íróasztala fölé gombostűzött színész-fotó,
a születő mű alakuló főhősének
emlékeztető, ihlető portréja. A Márta
bemutatása után Tolnay Klári fotója
helyére máris felkerült (vagy felkerül-
hetett volna) Pécsi Sándoré, hiszen az
966-ban bemutatott Szemenszedett igazság
Revalier bírójának szerepét aligha-nem az
ő testére, alkatára szabta az író.

A három eredeti drámának 1978-ig, a
Búcsúelőadás bemutatójáig nem volt
folytatása. Müller Péter, a dramaturg,
ennek ellenére majdnem folyamatosan
jelen volt a magyar színház- és film-
művészetben. A hatvanas években egy
Dosztojevszkij-adaptációval, a Vígszín-
házban bemutatott Karamazov testvérek-
kel, a következő évtizedben egy Kurosava
filmjéből ismert Akutagawa-művel, A
vihar kapujában színpadi feldolgozásával
bizonyította professzionátus színpad-
érzékét. Közben hangjátékokat, tévé-
játékokat és filmforgatókönyveket is írt.
Legsikeresebb színházi vonatkozású
műve ebben a periódusban egy regény, a
Soós Imre tragédiája ihlette Részeg
józanok. (A történetben rejlő drámai
lehetőséget már korábban felismerte,
„elírta" Müller elől egy tapasztaltabb
pályatárs: Hubay Miklós többször is ne-
kirugaszkodott, megírta, átírta és újra-írta
a Tüzet viszeket.) A komédiástéma
továbbra sem hagyta Müller Pétert nyu-
godni: a Győrött bemutatott Búcsúelőadás
közvetlenül a háború után játszódó
antifasiszta bohóctragédia, egy olasz
cirkusz túlélőinek közös számadása.
Ebben a darabban a drámaíró Csehov
világától - Felliniéhez érkezett. Ez a
kapcsolat, akárcsak a Kurosava-film ih-
letésének idején, ugyancsak nem nélkülöz
bizonyos életrajzi indítékokat. Müller
Péternek egyre szorosabb a kapcsolata a
világ filmművészetével, Viscontival és az
amerikai filmmel is.

Tizenöt esztendő majdnem kritikus kor
egy dráma életében: újdonságnak régi,
hagyománynak friss. Az efemer sikerek
ennyi idő alatt elévülnek, az értetlenség, a
kudarcok (esetleges) oka viszont

még nem oldódott ... Müller Péter darabja
azonban a bemutató és a felújítás között
sajátos utat járt be. A szöveget a
feledéstől az olasz Sipario című folyó-
irat óvta meg. A rangot adó közlés
adhatta az ötletet a Teatro Stabile di
Bolzano együttesének, amelynek ország-
járó társulata a bemutatót követően, fél
éven keresztül harmincegy városban
szerepelt hosszabb-rövidebb ideig a Sze-
menszedett igazsággal. Az olaszországi
siker hírére előbb reagáltak Latin-Ameri-
kában, mint Budapesten: a darabot spa-
nyol fordításban Buenos Airesben és La
Pazban mutatták be, de már folynak az
uruguayi és mexikói bemutató elő-
készületei is. A József Attila Színház
tehát már nem egy Madách színházi
bukás, hanem egy ígéretes külföldi si-
kersorozat után vállalkozott a darab fel-
újítására.

A szerző a premier előtt rokonszenves
önbizalommal vallott arról, hogy annak
idején alighanem túlságosan korán jött a
Szemenszedett igazság: sem a színház, sem a
közönség nem volt még felkészülve a
hatalom kérdésének ilyenfajta, illúziótlan
taglalására, sem a darab groteszk
hangütésére. Örkény Tótékjának kapu-
nyitó, eszméltető hatása után mára már
megváltozott a színpadi és a nézőtéri
közeg is. A darabról, amelyről most derül
ki, hogy állja-e az időt, a szerző szerint
már mindent elmondtak: minden jót
külföldön, és minden rosszat itt-hon...

A tények és a legendák tudatában,
megvallom, prekoncepcióval ültem be a
nézőtérre. Az a tény, hogy tizenöt évvel
ezelőtt nem láttam, nem írtam róla,
felmentett a testületi felelősség alól,
nyugodt lelkiismerettel elhatárolhattam
(volna) magamat a drámát lélektelenül
vagy túlzott szigorral fogadó kollégá-
imtól. Mivel nem egyszer síkraszálltam a
méltatlanul elfelejtett, eltanácsolt, az
ősbemutató-kultusz révén a színpadról
túl hamar kiszoruló új magyar drámák
felújítása mellett, készen álltam a per-
újrafelvétel napirendjébe beilleszthető
védőbeszédre. A hazai és a külföldi fo-
gadtatás összevetése nemcsak arra kínált
volna alkalmat, hogy megismételjük,
senki sem lehet (rögtön) próféta saját
hazájában, de arra is, hogy doku-
mentáljuk, milyen nagy szerepe van egy-
egy mű megítélésében a bemutató idő-
pontjának, a sznobizmusnak vagy a pro-
vincializmusnak és a színházi élet eset-
legességeinek.

Csakhogy könnyebb az íróasztal mellől



ítélni, mint a zsöllye negyedik sorából: a
színházi élmény sajnálatos módon
megnehezítette rehabilitációs szándékai-
mat...

Müller Péter drámájának története
Bresse városában játszódik, az Úrnak 1728.
esztendejében, amikor is új bíró érkezik az
isten háta mögötti kisvárosba, azzal a céllal
és azzal a királyi felhatalmazással, hogy
végre rendet teremtsen a helybeli
közállapotokban, és fényt derítsen egy az
egész lakosságot nyugtalanító rejtélyes
bűnügyre. Hector Revalier bíró tudja, hogy
darázsfészekbe nyúl, elődei sorra csődöt
mondtak a Vallet-pörben. Egyiküknek sem
sikerült kiderítenie, hogy ki és hogyan ölte
meg Ossie Vauden gazdát, a város polgárát.
A nyomozást megnehezíti, hogy az el-tűnt
áldozat hulláját feltételezhetően el-égették.
Hector az új seprő buzgalmával lát
munkához; és Bresse-ben (a szó valóságos
és átvitt értelmében is) van mit seperni .. .

Szerencsére a bonyolult bűnügy egy-
szerűbbnek tűnik, mint ahogy azt a bíró
gondolta volna: az áttanulmányozott iratok
nem sokat segítenek a tények tisztázásában,
a tanúkihallgatás nyomán azonban máris
úgy érzi, hogy kezében az igazság kulcsa.
Csakhogy a bíró környezetében levők, és
Müller darabjának nézői is, nagyon hamar
rádöbbennek: az igazság a bíró szemében
túlságosan képlékeny - a tárgyalás minden
stádiumában más. Az igazságszolgáltatás
éber őre - meglepetésünkre - naivabb, mint
bárki a nézőtéren: mindig a legutolsó
vallomásnak hisz. Így azután a nyomozás
során egyre jobban összekuszálódnak a
szálak: tegyük fel, hogy Vallet, a gyil-
kossággal vádolt téglaégető ártatlan, mint
ahogy többen mesélik ... De ha így van,
vajon miért vallanak ellene sorra a tanúk és
a bűntársak? Miért tetteti magát
tébolyodottnak a vádlott, és miért vallja be
a gyilkosságot végül ő maga is ? Ám ha
bűnös - ami ugyancsak nincs kizárva -,
akkor hogyan fordul-hat elő az, hogy az
ellene tanúskodó be-surranó tolvajra (is)
egykettőre rábizonyosodik a gyilkosság? A
második töredelmes beismerő vallomás
után a mindenáron eredményt, igazságot
akaró bíró végre megnyugszik. Ha megvan
a tettes, minden rendben: a bűnöst fel kell
akasztani, az ártatlant szabadon engedni, a
hamis tanúk ellen a törvény szigorával
eljárni, és máris újra rend lesz Bresse
városában. Azzal igazán nem számolhat a
gyanútlan bíró, hogy a hamis

Újréti László és Tyll Attila Müller Péter Szemenszedett igazság című darabjában (MTI fotó - Weber
Lajos felv.)

tanúkat is a hatalom keze rángatja a
dróton, s hogy az igazságszolgáltatás
győzelmét követően váratlanul
megjelenik irodájában az áldozat. Az
áldozat, aki egy jelentéktelen sebbel
megúszta a merényletet, és támadójának
kivégzése után megnyugodva visszatér a
városba.

Ki törődik most már Hector Revalier
nyugtalanságával? Hogy egyre nagyobb
lesz a bizonytalanság, a zűr a városban?
Hiszen egyetlen, el sem követett gyil-
kosságért most már egyre többen lakol-
nak: a gyanúsított az akasztófán, a ha-
mis tanúk száműzetésben; a legelső vád-
lott pedig addig szimulálta az őrületet,
amíg valóban meghibbant. Időközben
még a bíró elhanyagolt szépasszony fele-
sége is fellázadt: jobb híján a városka
csélcsap, szoknyabolond kapitányával
szűri össze a levet, s végül is megszökik
gyanútlan férje elől, elszökik a gyűlölt
városból. Nem csoda, hogy ennyi csapás
hatására a lelkiismeretes bűnüldöző is
elveszti lába alól a talajt. Még egyszer,
utoljára, megpróbálja kivetni hálóját a
királyi fiskális ellen, de végül maga akad
fenn rajta. Az igazság szolgálatában
elkövetett bűnök re nincs bocsánat: a
könyörtelen hivatali gépezet, amelynek a
bíró is

csak tehetetlen csavarja volt, végül is
felőrli.

A kanyargós történet még dióhéjban is
elárulja, hogy nem szimpla krimiről, de
még csak nem is krimiparódiáról van szó.
Az ősbemutató alkalmával többen úgy
fogalmazták, hogy Müller Péter a
purifikátor tragédiáját állította színpadra.
Csakhogy ez a XVIII. századi francia
környezetben játszódó tragikomédia -
tértől, időtől függetlenül - senkit sem
érdekelne. Örök emberi igazságok
kimondására csak egy Harpagon vagy
Tartuffe teherbírásával rendelkező,
végletességében is élő, jelképessé
emelkedő figura képes. Moliére-nek a
cselekmény sodrában kibontakozó, nagy
figurái a bennük megtestesülő tulajdon-
ságok birtokában túlnőnek az adott drámán.
Hector Revalier jelleme viszont a

Szemenszedett igazság környezetétől, for-
dulataitól megfosztva szétfoszlik, el-
pukkan, mint a luftballon.

Ha tehát Müller darabja nem krimi, nem
realista vígjáték és nem is végletes
jellemkomédia, a legkézenfekvőbb, hogy
annak tekintsük, aminek a hatvanas évek
derekán egyre nagyobb volt színpadjainkon
az ázsiója - politikai parabolá-



nak. A parabola intellektuális műfaj, az
írótól is, a nézőtől is megköveteli a gon-
dolkodás többszólamúságát, az érzelmi-
politikai azonosulás táplálta cinkosságot is.
Amennyiben a találkozás létrejön, a
közönség minden mozzanatra, célzásra,
áthallásra rezonál, és viszonylag könnyen
kerül a műalkotás értelmi-érzelmi hatása
alá. Csakhogy a parabola - kétszeresen
nehéz műfaj. Látszólag egyetlen jó ötlet
összetartja és felrepíti a mesét, de az
elemzés során máris ki-derül, hogy ennek
a repülésnek rendkívül szigorúak a
nehézkedési törvényei. A parabola először
is megköveteli a dráma első, valós
szintjének stabilitását, a mese adekvát -
társadalmi és pszichológiai - hitelességét.
A Szemenszedett i gazság dramaturgiai
tetőszerkezete azonban a legkisebb logikai
terhelés hatására beomlik. Mintha Müller
Péter nem számított volna arra, hogy a
történettel először találkozó néző
megkérdezheti: vajon hogy lehet egy bíró
annyira naiv és járatlan, mint Hector
Revalier? Hogyan ítélkezhet a király
nevében és saját lelkiismerete parancsára
ennyire elhamarkodottan, körültekintés
nélkül? Mi oka lehet a Vallet-perben
hamis tanúként szerep-lő zsebtolvajnak
arra, hogy egyszer csak magára vállalja a
gyilkosságot? Miért szökik meg a jóképű
és sokáig tekintélyes bíró felesége egy
jelentéktelen külsejű, alkoholista
kapitánnyal, akit méghozzá nem is szeret?
Vajon a férfi kuplerájokban bizonyított
kakaskodása, utólag be-vallott árulása,
előre érzékeltetett állhatatlansága vagy a
békés, nyugalmas házi-asszonyi élet, a
kertvendéglő délibábja vonzza? Miért
menekül el a rendőrség apraja-nagyja
ahelyett, hogy kiszolgálná vagy leleplezné
a bíró üzelmeit? Miért tűri a király
bizalmát bíró, minden hájjal megkent
fiskális, hogy le-győzött riválisa kis híján
tőrbecsalja?

Lehet, hogy ez a megközelítés túlsá-
gosan földhözragadt, akadékoskodó és
ellentétes a paródia határait súroló
komédia felvállalt abszurditásával. Csak-
hogy az abszurd világ még annyira sem
esetleges, mint az igazi. Törvényei egy-
értelműek és megváltoztathatatlanok. Ami
pedig e parabola második szintjét illeti - a
törvénysértések korszakának társadalmi
vetülete egyáltalában nem azonos azzal,
amit a Szemenszedett i gazság sugall. Az
1966-os bemutató alkalmával a darab több
kritikusa felháborodott Müller játékának
negatív kicsengésén. A szerző szemére
vetették, hogy a szín-padon a valóság
helyett egy vélt valóság

vetülete, egy szkeptikusan eltorzított világ
torzképe jelenik meg. Tizenöt év
távlatából ezeknek az aggályoknak
politikai tartalma (remélem) elévült: az-
óta már a törvénysértéseknek és tör-
vénytelenségeknek ennél élesebb, át-
fogóbb és egyértelműbb (mert mentségek
nélkül való) bírálatát is eltűri a köz-
vélemény és a kultúrpolitika. Csakhogy itt
az analógiákkal is baj van. A purifikátor
nem valamilyen politikai célszerűség
szolgálatában, nem egy kívülről rá-
kényszerített ítélettel sérti meg az emberek
jogát, hanem saját alkalmatlanságának
áldozata. Itt a bűnös nem igazán bűnös, az
ártatlan nem igazán ártatlan, és a komédia
egymásra torlódó kanyaraiban elvész a
morál.

Elképzelhető azonban Müller Péter
darabjának egy egészen másfajta szín-padi
értelmezése, mint amivel Barlay Gusztáv a
József Attila Színházban meg-közelítette.
Amelyben nem a purifikátor, hanem a
purifikátor köntösében fel-lépő bürokrata
és a purifikátorokat esz-közként használó
manipuláns társadalmi struktúra
lepleződik le. Ebben az eset-ben azonban
a krimikomédia helyett egy kegyetlen,
groteszk abszurd játék került volna
bemutatásra. Az ősbemutatót nem láttam,
de kritikai visszhangjából arra
következtetek, hogy ez a fel-fogás
Lengyel Györgytől is távol állt. De hogy a
szövegben benne rejlik, és előásható,
felszínre hozható, erre az olasz-országi
bemutató híréből következtet-hetünk.

Müller Péter így jellemzi az olasz elő-
adást: „A rendező, Alessandro Fersen,
kafkai világot teremtett a színpadon: egy
katasztrófa következtében összedűlt bú-
torhalmazt látunk, s az az érzésünk, ha
valaki megkísérelne rendet rakni, csak
még nagyobb katasztrófát idézne elő .. . A
darab kezdetén a függöny előtt két
hatalmas papírhalom; majd a szemétből
emberi lények bújnak elő. S a darab vé-
gén, miután kő kövön nem marad, a
megmaradtak újra visszabújnak a sze-
méthalom közepébe; előadás közben
gyakran az az érzésünk, mintha nem is
emberek, hanem szellemek járnának a
színpadon! Mintha egy más műfajú, más
hangvételű darab bemutatójáról
olvasnánk!" A József Attila Színházban
látott földhözragadt, bővérű komédia
stílusa viszont közelebb áll a commedia
dell'artéhoz, mint a groteszk szellemjá-
ráshoz, Nagy Ignáchoz, mint Kafkához.

Valószínű, hogy a cselekmény túl-
bonyolításán, a dialógusok egyenetlen

ségén, a költőiség hiányán semmiféle
rendezői olvasat, koncepció nem változ-
tathat. De a mű valós értékei - leleményes
felépítése, a meglepetések dramaturgiája -
bizonyára jobban érvénye-sültek volna, ha
a színház felvállalja Müller Péter vízióját.
Ha nem a darab hibáira, hanem erényeire -
mindenek-előtt a valóság manipulálható
látszatának változékonyságára, a sorsrontó
komédiák tragikus hátterére és a
szópárbajok fanyar humorára - épít;

A színészek általában azt játszották, amit
az adott színpadi kontextusban el-vártak
tőlük, és úgy, ahogy tehetségükből telt. Ha
tizenöt évvel ezelőtt Pécsi Sándor, Garas
Dezső, Körmendi, Béres és a többiek nem
tudták megemelni vagy legalábbis a
darabban rejlő lehetőségek szintjére hozni
Müller Péter drámájának előadását, milyen
jogon várjuk ugyanezt a József Attila
Színház derék-hadától? Egyetértek azokkal
a kritikusokkal, akik úgy tartják, hogy
Újréti László kiérdemelt már egy abszolút
fő-szerepet színházában. De ő is és az író
is jobban járt volna, ha ez nem most, nem
ebben a szerepben következik be. Újréti
majdnem olyan naivan bedőlt Hector
Revalier szövegének, mint a bíró a bresse-
ieknek: eleve felmentette őt, és ezáltal
megbillentette a drámán belüli
erőviszonyokat. Részvétet csikart ki a
nézőkből, holott szerepe szerint érdemtelen
rá.

A leghálásabb játéklehetőség, az őrültet
szimuláló és a későbbiekben valóban
megtébolyodó vádlott szerepe, Tyll
Attilának jutott. Alakításából azonban
hiányzott a szöveg szerint is hátborzongató
szuggesztivitás, a többiek idegein
gyakorolt kötéltánc félelmetessége, és
mintha képtelen lett volna a színész a
kétféle - vállalt és valóságos - téboly
érzékletes színpadi differenciálására. A
boldogtalan feleség illogikus magatartását,
sivár kalandját Borbás Gabi nem is
próbálta hitelesíteni. Igaz, hogy ehhez a
kapitányt játszó Józsa Imre sem nyújtott
neki túl sok segítséget.

A színészeken igazságtalan volna szá-
mon kérni egy a mű szelleméhez közel
álló, de a rendezői koncepciótól idegen
stílust. Ugyanakkor Barlay Gusztáv-nak is
számolnia kellett a társulat tényleges
erőviszonyaival, kialakult hangvételével és
talán még a színház közönségé-nek
elvárásaival is. Kránitz Lajos, Soós Lajos,
Turgonyi Pál - már alkatuknál és modorrá
lett, megkövesedett stílusuk-



nál fogva sem igazán alkalmasak a mű
elvontabb szintjének, többszólamúságának
érzékeltetésére. Szabó Éva játékában
viszont benne volt a komplexebb, jel-
képesebb emberábrázolás lehetősége.

Sajátos helyet foglal el a darabban (és
az előadásban is) Koch, a törvényszéki
írnok. Müller Péter az ő szövegét dúsította
fel a legjobban: hús-vér alakja az örök
kisember világlátását, józanságát, önzését
is kifejezi, és ezzel kapcsolatban az
aktuális asszociációk egész sorát indítja el
a nézőkben. Harkányi Endre, aki méltán
aratta az előadás legnagyobb színészi
sikerét, ma már úgy bújik bele az ilyenfajta
szerepekbe, mint egy rászabott öltönybe.
Alakítása - és ez feltétlen erénye -
ellenállhatatlanul mulatságos, de
ugyanakkor szív-szorító is. Hiteles
karakterfigurája nem nélkülözi a tágabb,
jelképes tartalmakat sem. Az egyetlen
veszély, hogy ha ez a hálás szerepkör
Harkányi skatulyájává válik, elfojthatja a
színészben a képlékenység, az örökös
alakváltás éltető komédiás hajlamát.

Székely László díszletének különös lo-
gikai ellentmondása a játéktérben viharzó
rendetlenség és a színpadot keretező
iratpolcok szigorú rendje. Ha az elő-adás
egész atmoszférájában érződött volna a
káosznak és a rendnek ez a különös
antagonizmusa, az ellentmondás vizuális
megfogalmazása nyilván elismerést vált ki.
Így viszont ez az elszigetelt kifejezőeszköz
funkciótlan marad, és nem sokkal
meggyőzőbb, mint az ablakon beáradó,
narancsszínű fények játéka.

Ha a darab nem is, a perújrafelvétel úgy
látszik, még mindig korán jött. De mivel
Müller Péter drámakötete, tudtommal,
megjelenés előtt áll, bízom benne, hogy az
iratok és dokumentumok rövidesen a
szélesebb szakmai és olvasói
nyilvánosságnak is rendelkezésére állnak.
És a nyilvánosság - előbb-utóbb - minden
justizmordot orvosol.

Müller Péter: Szemenszedett igazság (József
Attila Színház)

Rendezte: Barlay Gusztáv. Díszlet: Szé-
kely László m. v. Jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Újréti László, Harkányi Endre,
Soós Lajos, Borbás Gabi, Kránitz Lajos,
Tyll Attila, Bánffy György, Geréb Attila,
Turgonyi Pál, Loránd Hanna, Szabó Éva,
Józsa Imre, Straub Dezső, Kovács Gyula,
Köves Ernő, Borbély Vali.

KOLTAI TAMÁS

Honnan jön
a fenyegetés?

Pinter Születésnapja Szolnokon

Walter Kerr, aki alkatilag nem rokonít-
ható túlságosan Harold Pinterrel, egy
csaknem másfél évtizeddel ezelőtti elem-
zésében azt a kérdést fejtegeti a szerző
(korai) darabjaival kapcsolatban, hogy
mennyire lehet névtelennek és arc nél-
külinek tekinteni a jellegzetes pinteri
fenyegetést: ezt ugyanis hús-vér emberek
képviselik, akár megjelennek a színen,
akár nem. A Születésnapban éppenséggel
megjelennek, Goldbergnek és Mc-Cann-
nek hívják őket. Az Ételliftben csak egy
szócsövön érkezik a fenyegető parancs,
nem tudni, hogy ki a megbízó, sőt még azt
sem, hogy ki az áldozat, illetve kiderül,
hogy akit eddig a névtelen parancs egyik
fölbérelt végrehajtójának hittünk, abból
még áldozat is lehet. A Születésnap
Goldbergje és McCanttje is ilyen fölbérelt
végrehajtónak látszik, bár a megbízójukat
(vagy megbízóikat) éppúgy nem ismerjük,
mint az Étellift esetében, legföljebb
következtethetünk rá egy bizonyos
„szervezettel" kapcsolatos homályos
megjegyzésből. Az áldozat személye
viszont első perctől fogva világos,
pontosabban világos, hogy ő lesz az
áldozat, tudniillik Stanley Webber, mert a
nevén kívül róla is vajmi keveset tudunk
meg: zongorista volt, régóta egyedüli
vendége (vagy lakója) annak a
penziófélének, amelyben a darab
játszódik, reggelenként sokáig alszik, és
az előző lakhelyéről sohasem mozdult ki.

Ez információnak nem sok. A Pinter-
darabok legfontosabb jellemzője a
bizonytalanság. A szereplőknek nincs múlt-
juk, nincsenek motívumaik, még sorsuk
sincs, legföljebb végzetük. Ez a végzet
nem egy metafizikai állapot, amelyhez a
szereplők hozzászoktak, mert benne élnek,
mint például Beckettnél, hanem
permanens fenyegetés, mint Kafkánál. A
különbség annyi, hogy Pinternél a „pert"

valahol valakik már korábban lefolytatták,
csak az ítélet végrehajtása van hátra, a
fenyegetés föltartóztathatatlanul
közeledik, akár egy krimiben. A helyszín
mindehhez általában egy egészen
közönséges, hétköznapi szoba -
szimptomatikus, hogy Pinter első

Harold Pinter: Születésnap (szolnoki Szigligeti
Színház). Kovács Lajos Stanley szerepében

egyfelvonásos darabjának címe: A szoba -,

a szereplők pedig egészen közönséges,
hétköznapi emberek.

Az utóbbi motívum nagyon fontos annak
a megértéséhez, hogy bármilyen címkét
ragasztanak is Pinterre - Esslin például az
abszurdok között tárgyalja, Kerr az
egyetlen igazi egzisztencialistának nevezi
-, darabjai mindig „realista" viszonyok
között, fölismerhetően angol miliőben
játszódnak. Pályájának kezdeti szakaszán
igen gyakran munkás vagy féllumpen
környezetben, a szereplők életformája,
napi rutinja, beszédmodora alapján - a
nyelv különösen lényeges Pinternél -
viszonylag pontosan behatárolhatóan
valahol a londoni East End tájékán. A
Születésnap éppenséggel „egy családi ház
nappalijában egy tengerparti városkában".

Akinek alkalma volt látni a televízió
éjszakai adásában a Születésnap egyik
angol filmadaptációját (vetítése csak-nem
egybeesett a szolnoki bemutatóval), az
megfigyelhette, hogy mit jelent a „pinteri
realizmus" a maga eredeti mű-vészi
közegében. (Tudniillik egy angol rendező
és angol színészek számára.) A naturális
részletek sokasága egy Wesker-típusú
naturalista drámához tette hasonlóvá az
előadást. A pinteri világ kegyetlenségét
maradéktalanul tudta köz-vetíteni ez a
játékstílus, áttételes jelentéseit sokkal
kevésbé. Persze ha ezeknek a lehetséges
áttételes jelentéseknek a természetéről
kezdenének faggatózni, zavarba


