
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



Kovács Lajos (Stanley) és Katona János (McCann) a szolnoki Pinter-előadásban (Szoboszlai Gábor
felvételei)

Meg és Petey még most sem képesek
észrevenni, hogy történt valami.

Hogy mi történt - egyáltalán, hogy „mi
történik" Pinternél -, arra a film alapján is
hasonló válaszokat "adhatunk, mint a
darabot olvasva. Stanley fél, bár nem
tudni, mitől. Az az érzésünk, hogy ez a
félelem „absztrakt módon" létezik a
világban, a Goldbergek és a McCannek
bárhová becsöngethetnének, akár
találomra, szembe találnák magukat ezzel
a félelemmel - mint ahogy föltehetően ide
is találomra jöttek. (Ebből a szempontból
valószínűleg annak sincs jelentősége, hogy
Goldberg zsidó, Mc-Cann pedig ír - az erre
vonatkozó realista részletek, akárcsak a
„szervezetre" való utalások, amelyek a
dialógus számos helyén föllelhetők, nem
visznek közelebb személyiségük
megfejtéséhez.)

A másik dolog, amit biztosan tudha-
tunk: hogy bármi megtörténhet, mert a
szereplőknek valójában nincs közük egy-
máshoz. A házaspár, Meg és Petey kap-
csolata kimerül a reggelikészítés és
újságolvasás közben zajló kliséfecse-
gésben, Stanley és Meg viszonya a látszat
ellenére sem megy mélyebbre az
ugratások, kétértelmű célzások naponta
ismétlődő felszínes rítusánál - valószínű-
leg ők maguk sem tudnak többet egy-
másról, mint mi őróluk.

Figyelemre méltó, amit Pinter ezzel
kapcsolatban egy interjúban mondott,
három évvel a Születésnap bemutatója után:
„Úgy érzem, hogy nem az érintkezésre
való képtelenségről van szó, hanem az
érintkezés szándékos kerülésé-ről. Az
emberek közötti kapcsolat ön-magában
olyan ijesztő, hogy az emberek

inkább állandó egymás mellé beszéléshez,
állandó másról beszéléshez folyamod-nak,
semmint hogy kapcsolatuk gyökereit
érintsék." A Születésnapnak ez az

„alapszintje" végig megmaradt a film-
változatban. Egy naturalista drámát lát-
tunk meglehetősen primitíven élő em-
berekről, akiknek a kicsinyes életszférá-
jába betör valami irracionális hatalom, és
minthogy nem tudnak védekezni el-lene,
reflexszerűen észre sem veszik, hogy
valami megváltozott körülöttük. Ponto-
sabban ezzel a reflexszel védekeznek. A
film Peteyje és Megje csakugyan ár-
tatlanok a maguk ostoba vakságában: nem
értenek semmit, és nem hajlandók
fölfogni azt sem, amit látnak. Pinternek
igazán nincs illúziója róluk, bár kiszolgál-
tatottságukban - és főleg Stanley ki-
szolgáltatottságában - valami sajnálatra
méltót is talál. Ennek a kiszolgáltatott-
ságnak - mint ahogy a film is jelezte -
ugyanakkor nincs lélektanilag vagy
társadalmilag megmagyarázható oka. Az
ok adott esetben a külvilág absztrakciója,
amit a két idegen képvisel.

Paál István szolnoki rendezése lénye-
gesen elüt a filmváltozattól, amit nem
magyarázhatunk kizárólag a műfajból
adódó különbségekkel. Ugyanakkor Paál
rendkívül puritánul valósítja meg a
drámát; plasztikusan, de kizárólag belül-
ről értelmez. Mégis azt lehet mondani,
hogy amit a szolnoki előadásban látunk,
az a darab közép-kelet-európai olvasata.

Mindenekelőtt Stanley figurája révén.
Kovács Lajos Stanleyje jellegzetes
értelmiségi típus, a vegetatív neurózis
bizonyos tüneteivel (depresszió, kon-
centrációs zavarok, gyakori hangulat-
váltás). Személyiségének alapvető labili-
tása némileg ellensúlyozza azt a talán
antipinterinek nevezhető tényt, hogy e
mögé a Stanley mögé nem nehéz múl-tat

elképzelnünk, fölborult családi élet tel,
eszmékből vagy különféle társadalmi
mozgalmakból való kiábrándulással.
Kovács Stanleyje megjelenésének pilla-
natában máris olyan menekülőnek látszik,
aki a szkizofrénia határán áll, és a folya-
mat további lökést kap, amikor Gold-
bergék megérkeznek. Ebből az alap-
magatartásból nehezebb fokozni a játék
intenzitását; Kovács alakítása is eddig a
pillanatig jó igazán, később már nem
tudja hasonló erővel ábrázolni a tortúra
hatására fokozatos apátiába süllyedő
fiatalembert.

A Stanley-értelmezéstől az egész darab
„emeltebb szférába" kerül, ami

jönnénk. (Egyszer egy interjúban meg-
kérdezték az írót: „Ön szerint miről
szólnak a darabjai, Mr. Pinter?" A válasz
így hangzott: „Egy menyétről a
bárszekrény alatt.") Ebből a szempontból
mindenesetre könnyű dolga volt a
nézőnek - amiből nem következik, hogy
ezt a Pintert könnyebb volt nézniük a
pinteri világban járatlanoknak -, tudni-
illik semmi másra nem kellett gondolnia
azon kívül, amit látott.

S mit látott? Egy féllumpen
házaspárt, egy nem működő vagy alig
működő penzió tulajdonosait, akik
reggelenként jelentéktelen
ostobaságokról fecsegnek, amíg a férfi,
Petey munkába nem indul, vagyis végig
nem járja a tenger-parti sétányt, ahol
napozószék-felvigyázóként dolgozik.
Egy itt lakó fiatalembert, Stanley
Webbert, aki mintha anya-

viszonyban volna Meggel, a tu-
lajdonosnővel, de kapcsolatukat valami
furcsa, évődő-piszkálódó felhang is kí-
séri. Két kereskedelmiutazó-külsejű
férfit, akik penzióvendégként érkeznek,
és első perctől kezdve úgy viselkednek,
mint akik valamilyen munkát jöttek el-
végezni. Egy születésnapi murit - miköz-
ben az is bizonytalan, hogy egyáltalán a
születésnapja van-e Stanleynek -, ame-
lyen a két vendég, Goldberg és McCann
valami homályos számonkérés során
fizikailag és lelkileg egyaránt a tökéletes
összeomlásig brutalizálja az „ünne-
peltet", Meg és egy szédült kis tyúk je-
lenlétében, akik mindebből semmit sem
vesznek észre. S végül azt, hogy más-
nap a két férfi magával viszi targoncás
autóján az emberronccsá silányított Stan-
leyt - valahová, ahol „jobb lesz neki".



nem úgy értendő, hogy Paál figyelmen
kívül hagyja a részletek realizmusának
pinteri követelményét, azt viszont min-
denesetre jelenti, hogy nem enged a túl-
részletezés naturalista csábításának. Gold-
berg és McCann esetében például kettős
síkon dolgozik, de az alakok elvont je-
lentésére nagyobb hangsúly kerül. Jeney
István és Katona János rögtön kafkai
figuraként lépnek be a szobába; szakszerű,
pontos, kimért mozdulataik jelzik, hogy
miért jöttek. Nem helyezkednek el, nem
lakják be a teret, egyet-len fölösleges
gesztust sem engednek meg maguknak,
kizárólag a feladatra koncentrálnak.
Különösen Jeney kiváló, jellegzetesen
fakó, kissé rekedtes fa-hangja tökéletesen
jellemzi Goldberg szenvtelenségét;
mondatait szárazon kopogtatja le, mint
valami írógépen, személyes közlései,
erkölcsi szentenciái, „visszaemlékezései"
is személytelenek, választékos eleganciája,
skatulyából ki-húzott ruházata,
mozgásának szögletessége (vagy amikor
kitátja a száját, hogy megmutassa:
egészségesek a fogai) a hóhér és a
hivatalnok embertelen pontosságának
keveréke. Katona János jó partnere;
„munka közben" lefoszlik róla minden
emberi vonás, és olyan „flegma" lesz,
amilyennek Goldberg mondja. Kettőjük
alá-fölérendeltségi viszonyában valami
vérfagyasztó humor is érvényesül, például,
ahogy rövid mondataikkal
pergőtűzszerűen bombázzák az apatikus
Stanleyt.

A Goldberg-McCann kettős, illetve
Stanley viszonyában van valami állandó,
örök vagy eleve elrendeltnek ható. Stanley
jóformán meg sem próbál védekezni vagy
ellentmondani, Goldbergék pedig annak
ellenére, hogy állításuk szerint „a fő téma
egészen egyedi", minden esetben,
begyakorlott rutinnal dolgoz-nak, mint
akik biztosak abban, hogy a Stanley-félék
füle mögött mindig van valami. S mintha
Stanley is biztos volna benne, hogy e r s g e r
érte jönnek, mintha elhinné, hogy
csakugyan van a múltjában valami bűn,
mintha maga is törvény-szerűnek érezné,
hogy „elkapják".

Ez a mintegy törvényerőre emelt fe-
nyegetés vagy - másképpen fogalmazva - a
fenyegetés elfogadása objektív létezőként
a legizgalmasabb pontja Paál Születésnap-
értelmezésének. Úgy is lehet mondani,
hogy itt a fenyegetés nem kívülről jön,
hanem éppen fordítva, belülről vetítődik
kifelé, objektiválódik, mert magában a
lényegben, a viszonyokban létezik.

Még egy ponton tudja erősíteni értel-
mezését a rendező. Tudniillik azzal, hogy
Meget és Peteyt is a viszonyok részének
tekinti, ennélfogva kevésbé menti föl őket
a „bűnrészesség" alól, mint Pinter. Ebben
a társaságban legföljebb a vegetatív
butaság szintjén elő Lulu lehet tökéletesen
ártatlan - Egri Kati elnyújtott hanglejtésű,
nyafogó fölkínálkozása és másnaposan
sértett önérzete igen pontos típusrajz -,
Petey és Meg ezzel szemben szemtanú és
bűnsegédi bűnrészes. Az „érintkezés
szándékos kerülése" - amiről Pinter beszél
-- nem-csak azt jelenti, hogy Petey és Meg
védekező reflexe révén nem veszi észre a
történteket. Itt a legélesebb a különbség a
filmváltozat és Paál álláspontja között.
Koós Olga Megjében van vala-mi
kozmikus kegyetlenség, ami a színésznő
kitűnő ábrázolásában átsüt a figura
eredendő butaságán is. Arca a születésnapi
muri jelenetében egy pillanatra odakerül a
megkínzott Stanley arca mellé - és Meg
tekintete tompán rezzenéstelen marad.
Petey pedig, aki kimaradt az egész
tortúrából, az utolsó jelenetben
szembetalálkozik a roncs Stanleyvel, s itt
Pusztay Péter nem temetkezik az
újságjába, mint a játék elején - Pinter
ezzel jellemzi a dolgokon szemellenzősen
kívül álló Peteyt -, hanem egy pillanatra
mintha fenyegetően lépne föl
Goldbergékkel szemben. Csak akkor ül le
olvasni, amikor Stanleyt már el-vitték. Az
utalás világos: Petey annak a tudatában
marad végső soron közömbös Stanley
iránt - hiszen újságja mögül rutinszerűen
igyekszik elterelni a visszatérő Meg
figyelmét -, hogy nagyon is tisztában van
vele, mi történt valójában a fiúval.

Az előadás formai komponáltságát - a
feszültség pontos adagolását, a csöndek és
a fölpergetett dialógusok ritmusát, a
jelenetkezdések és felvonásvégek
atmoszférikus kidolgozását -- restellem is
külön kiemelni; a szakmai biztonságot
említeni sértésszámba megy egy olyan
rendezővel kapcsolatban, mint Paál Ist-
ván.

Harold Pinter: Születésnap (szolnoki Szigligeti
Színház)

Fordította: Bányay Géza. Rendezte: Paál
István. Díszlet- és jelmeztervező: Antal Csaba.

Szereplők: Pusztay Péter, Koós Olga,
Kovács Lajos, Egri Kati, Jeney István, Ka-
tona János.

NÁNAY ISTVÁN

És színész benne
minden férfi és nő .. .

A Stúdió K. előadásairól

Két egymástól gyökeresen eltérő dara-bot
mutatott be szűk egy éven belül a Stúdió
K. színházi alkotóközösség, Jean Genet A
Balkonját - amelyet az amszterdami
Bolondok Fesztiválján egyöntetű és
elragadtatott, a belgrádi BITEF-en
kevésbé zajos, de szintén elismerő
szakmai- és közönségsiker kísért -, vala-
mint Georg Büchner Leonce é s Léna című
mélabús komédiáját. Ezek a még mindig
műsoron levő és méltán - országhatárokon
túl is - híressé vált Woyzeckkel együtt
tulajdonképpen trilógiát alkotnak. E
trilógiában az együttes - leegyszerűsítve -
a társadalmi szerepekről, a szerepvállalás
kényszeréről és következményeiről, a
szerepek struktúrájáról, torzulásáról és
személyiségtorzító hatásairól, egyszóval
az egyének adott struktúrán belüli
lehetséges viszonyairól gondolkodik.

A W o y z e c k b e n a külvilág ellentmondó
társadalmi szerepeket kényszerít a fő-
hősre, aki minden igyekezete ellenére sem
tud ezeknek mind maradéktalanul
megfelelni, ennek tehát törvényszerűen
tragikus következményei lesznek. A Bal-
konban a személyiség és a szerep kap-
csolatának leglényegesebb összefüggéseit
analizálja az író és az együttes, azt, ahogy
a személyiség feloldódik a szerepben, a
szerepjátszás szerepéléssé válik, a szerep
függetlenedik hordozójától. A Leonce é s
Léna pedig a felnőtté válás folyamatát
bemutatva a felnőttséggel együtt járó
szerepek elfogadhatóságát, illetve
elfogadandóságát vizsgálja.

A Balkon

Genet életművének legmaradandóbb és
legértékesebb részét a drámák képezik,
amelyekre - méltatói szerint - a
romantikus antikapitalizmus éppen úgy
jellemző, mint a személyiség ér-vényre
juttatásának lélektani vizsgálata, a
barokkosan zsúfolt nyelvi szépsége
csakúgy, mint az emberi kapcsolatok
naturális hűségű bemutatása, a sokkolás
éppúgy, mint az analízis, és mindenek-
fölött s egységesen - az irónia.

A Balkan - akárcsak a többi darab


