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Melegház, langyosan

P i n t e r - b e m u t a t ó K ap os vár o t t

Huszonkét évvel megírása után, 1980-ban
Londonban bemutatásra került egy
vadonatújnak számító, a legbuzgóbb pin-
terológusok előtt is ismeretlen Pinterdarab,
A melegház, hogy nem egész egy évvel
később már Magyarországon is
megjelenjen, abban a Csiky Gergely
Színházban, amely nemcsak felfedező és
vállalkozó kedvéről, de ezen belül is kivált
a mai angol dráma iránti termékeny
érdeklődéséről ismert. z amúgy örvendetes
eseményben első hallásra csak egy a
meggondolkodtató : érdemes-e rá A
melegház, hogy megelőzze az olyan, nálunk
még ismeretlen Pinter-klaszszikusokat,
minta Régi idők, a Senki földje vagy a csak
néhány előadást látott Hazatérés? Joggal
feltételezhető, hogy éppen a kaposvári
társulatot nem a mű viszonylag könnyebb
megközelíthetősége vonzotta (ami a
szóban forgó szerző esetében egyben azt is
jelenti, hogy még nem igazán kiforrott,
jellegzetes Pinter-darabról van szó), hanem
inkább valamiféle éppen ehhez a
szöveghez kapcsolódó vagy kapcsolható
saját mondanivaló. Erről azonban az
előadás-nak kellene meggyőznie; elvégre
még az is elképzelhető lenne, hogy egy or-
szágban, ahol a nagy Shakespeare-tra-
gédiák még bemutatatlanok, egy színház,
helyettük, épp a Titus Andronicust tűzné
műsorára, és meg tud győzni választása
indokoltságáról. Csakhogy a kaposvári
előadásból nem világlik elő a választás-
nak ez a feltétlen belső kényszere, és így
az ember óhatatlanul a darabot kezdi
boncolgatni, holott az felemásságában is
jeles írás, és mindenképp meg-győzőbb
produkciót ihlethetett volna.

Ha keletkezése idején valamely forrás
csak a témát ismerteti, el se hinnők, hogy
A melegház Harold Pinter műhelyé-ben
született. 1958-ban még java kivi-
rágzásában volt a dühös fiatalok egész
nemzedéke - a témát sokuk nevéhez
inkább társíthatnánk, mint ahhoz az íróhoz,
aki épp ugyanazon esztendő-ben szignálta
A születésnapot, ezt a már ízig-vérig pinteri,
sőt az író első korszaka reprezentáns
alkotásának tekinthető darabot.
Elképzelhető-e bármelyik egy-

korú vagy későbbi Pinter-drámában egy
minisztériumi iroda, vagyis a hatalomnak
ilyen mértékben konkrét nevesítése? A
melegházban pedig, miután sűrűn
hivatkoznak rá, az utolsó jelenet-ben a
maga teljes szürke mindenhatóságában ott
az az íróasztal, ahonnan a címszereplő
intézmény zsinórjait rángatják, mögötte
Mr. Lobb-bal, a főtiszt-viselővel, aki
további íróasztalok további gazdáinak
utasításait közvetíti. Intézményrendszerről
van szó nyilván-valóan, vagyis
mechanizmusról, mert a melegházat nem
egymaga Mr. Lobb találta ki, és
ugyancsak őt legkevésbé sem érdekli,
hogy a melegházat ezentúl Mr. Roote
helyett Mr. Gibbs igazgatja; a kis helyi
hatalmi villongásokban az érintettek
szabad kezet kapnak, a lényeg csak az,
hogy aki felülkerekedik, az meghajoljon
Mr. Lobb előtt, mint ahogy Mr. Lobb is
csak egy funkció fölöttesei szemében.
(Szellemesen, bár sajnos a magyar néző
számára nem érzékelhetően közvetítik ezt
az anonimitást a Pinter választotta banális,
személytelenül koppanó, egyszótagú
nevek, melyek-ben még a négy ízben is
visszatérő meg-kettőzött b, illetve t betűk
- Gibbs, Tubb, Lobb, Cutts - hatása is
kiszámított.)

Szemünk előtt ugyanis egy hatalmi
intrika játszódik le, olyan, amely bár-mely
szabványos társadalomkritikai dráma
cselekményéül is beválnék. Á meleg-ház
fontos állami intézmény, amely ugyan
elmegyógyintézetnek van álcázva, de az
álcázás, ha gerjeszt is feszültséget, sokkal
kevésbé rejtelmes annál, mint amit
Pintertől megszoktunk, és amire Pinter -
lásd A szobát vagy A születés-napot - már
ekkor is képes volt. Á fenn-álló rendszer
számára kényelmetlen, a társadalom
vérkeringéséből kirekesztendő
egyéneknek tartatik fenn ez az intézmény,
ami nem zárja ki, hogy a ha-tóság
szemében e renitens elemek ne tűnjenek
többé-kevésbé valóban abnormálisnak.
Igaz, betegeknek titulálják őket, ám az
intézmény igazgatója egy-kori ezredes, a
vezető tisztviselők sem orvosok, s mind az
elnyomó intézkedések nyílt brutalitása,
mind a külvilágtól, a hozzátartozóktól
való tökéletes elszigetelés világosan
mutatja: itt nem az a cél, hogy a „betegek"

valaha is meggyógyuljanak és
visszatérjenek a társadalomba. Mármost
adva van Gibbs, a második ember, ez a
mintaszerű végre-hajtó, akinek nem
lebecsülendő saját képességei,
intelligenciája, kezdeménye

zőkészsége kizárólag a föntről jövő uta-
sítások minél hézagtalanabb megvalósí-
tását - no meg saját karrierjét szolgálják.
Persze Gibbs az a fajta, aki képes
magával elhitetni : ha ő vezető pozícióba
kerül, azzal elsősorban az ügy győz.
Kivált, ha való igaz, hogy fölöttese, az
első ember alkalmatlan funkciójának
ellátására. Ezért Gibbs ördögi intrikát sző.
z intézmény foglalkoztat egy zárellenőrt,
aki félóránként felügyel kapuk és ajtók
tökéletes csukódására: ezt a Lambet kell
kikapcsolni, és a többit csak rá kell bízni
az ápoltakra. (Itt ad támpontot a magyarul
megint csak nem elég kifejező eredeti
cím: a melegház ugyanis angolul
Hothouse vagyis Forró-ház, a „forró"
pedig az angolban forrongót, lázadót is
jelent - lásd Hővért vagyis Hotspurt.)
Kapóra jön Gibbsnek, hogy fölöttese,
Roote éppen bűn-bakhiányban szenved;
kell valaki, akire rá lehetne varrni saját
művét, az egyik női ápolt teherbe ejtését.
Ily módon Gibbs Roote amúgy is hézagos
éberségét is elaltathatja, amikor
elektrosokkal megbénítja a gyanútlan
Lambet, azt hozván fel ürügyül, hogy az
apaság felől vallatta ki, méghozzá
sikerrel. Á terv beválik: a nyitva hagyott
ajtók egyhamar felpattannak, az ápoltak
bosszúja elemi erővel tör ki, a vezető
tisztségviselőket, Roote-tal az élen,
lemészárolják, és az igazgatói poszt
úgyszólván magától hullik az egyetlen
túlélő: Gibbs ölébe. És ben-ne bízhatunk:
itt többé nem lesz fógolylázadás; a
kísérlet elfojtása után az
elnyomóapparátus feladata magaslatára
hág.

Persze, aki nem éri be a témával, ha-
nem csak egy lapot is elolvas a szöveg-
ből, az rögtön rájön: ezt a darabot nem
írhatta hagyományos „social realist"
szerző, ez kétségkívül Pinter műve. z övé
a dialógustechnika, s övé a cselek-vések
részleges motiválatlansága, az emberi
magatartásokban rejlő immanens
kiszámíthatatlanság is, bár ez utóbbi
sokkal töredékesebben lelhető fel, mint
más Pinter-darabokban; Gibbs, de akár
Lamb vagy Roote is, Pinter
jellemgalériájának minden bizonnyal leg-
egyértelműbb, leginkább körüljárható
tagjai. Homályosabb, villódzóbb Miss
Cutts alakja, aki sajátosan kombinálja a
női kiszolgáltatottságot, sőt önkéntes
kiszolgáltatottságot a kápói ridegséggel, a
csapkodó hisztériát a céltudatossággal; és
Lushé, a másik vezető tisztviselőé, aki a
szolgalelkű hízelgést minden látható
taktikai megfontolás nélkül keveri a
nyelvelő pimaszkodással. Á legkevésbé



meggyőzően sajnos épp Roote alakja
sikerült. Lényegében megfelel egy realista
szatíra korrupt, impotens és ráadásul
ostoba főtisztviselőjének, mondjuk, a
Revizor polgármesterének, de Pinter ezzel
nem érheti be, és belesző ábrázolásába
egy-egy kiismerhetetlen, több értelmű
mozzanatot, csakhogy ezek nem
szervülnek az alak összképébe.

Annak idején Pinter nem egyszerűen
íróasztalsírba zárta a darabot, hanem köz-
vetettebb, de még negatívabb kritikát is
gyakorolt fölötte: tematikáját, drama-
turgiáját egyszerűen nem folytatta tovább,
A melegház utáni évben Az étellift, a
rákövetkező évben pedig A gondnok
következett. z író nyilván felismerte, hogy
amivel A melegházban próbálkozott, azt
mások nem egyszerűen jobban tudják,
hanem sajátabb területükként művelik : az
összefüggések ilyen áttekinthető
közvetlensége, a tettesek és felelősök
ennyire konkrét meghatározása, a
majdhogynem egyenes vonalú
krimiizgalom nem tartozik az igazi
„Pinterland"-hez. Aminek megvannak a
maga művészi következményei is. A
melegházból például hiányzik az a nehezen
ki-elemezhető költőiség, amely oly
utánoz-hatatlanul lebegővé teszi, úgy
elemeli a földtől Pinter sajátos
naturalizmusát; hiányzik az a metaforikus
képi mag, amelyet első korszakára nézve ő
maga úgy ha-tározott meg, mint „egy
szobát s benne két embert". Itt egy
szabályszerű történet van elmondva,
persze megcsavartan, persze igazán csak
utólag érthetően, de így is szárazabban,
prózaibban már-már azt írnám:
didaktikusan --, mint azt a tipikus Pinter-
drámákban meg-szoktuk. Találóan írja
Pinter-tanulmányában Osztovits Levente:
„Az író tekintetének, érdeklődésének
sugara az angol élet és társadalom apró
egységeire összpontosul, s ezeknek a
mikrostruktúráknak a vizsgálatát
kiszakítva, a nagy egész bonyolult
rendszeréből kiemelve végzi el." Nos, A
melegház,: az egyetlen kísérlet egy
makrostruktúra ábrázolására, s ezért
maradt meg a rendkívül tudatos író
laboratóriumában egyszeri kísérletnek.
Hiszen Pinter már 1958-ban is tudta: a
létbizonytalanság, a veszély, a
fenyegetettség élménye az ő számára
sokkal általánosabb és megfoghatatlanabb,
mint azt A meleghársban felvázolta, s ahhoz,
hogy élményét közönsége is az ő szintjén
élje át, más eszközöket kell alkalmaznia
(melyeknek, mint már rámutattunk, már
akkor is birtokában volt). A meleghárs
viszonylag áttekint-

hető motiváltsága, már-már a realizmust
súroló jellemábrázolása természetszerű-
leg azt az illúziót kelti, hogy az emberi
sors áttekinthető és megváltoztatható. Á
két póluson az ápoltak, illetve Gibbs
státusa megnyugtatóan pontos és meg-
határozott, Gibbs pedig valóban töké-
letesen ura sorsának; mintha saját kon-
cepciójával vitázna Pinter, mikor soron
következő darabjában, Az ételliftben
megteremti a két bérgyilkos alakját,

akik közül bármelyikből bármikor lehet
áldozat is, anélkül, hogy ebbe be-
leszólása lenne.

Mindebből következően A meleghárs
hibrid mű, amelyben keverednek a rea-
lista és a sajátosan pinteri látásmód ele-
mei. Ez a keveredés persze nagy íróról
lévén szó vonzó is lehet, mert szabad
választásit enged a rendezőnek:
hangsúlyozza-e az egyik elemet, játszas-
sa-e őket egymásba, vagy engedje a maga

Pinter: A melegház (kaposvári Csiky Gergely Színház). Tarján Györgyi és Jordán Tamás



helyén szabadon érvényesülni mindket-
tőt? Gazdag Gyula rendezése mintha az
utóbbi lehetőség mellett döntött volna,
csak épp e döntés tudatossága nem érző-
dik belőle; úgy tetszik, mintha letenné a
fegyvert az író előtt, s hagyná, hogy az
diktáljon, ehhez pedig a szöveg még-sem
elég szuverén. Nem ártott volna a
melegház-metaforát a néző számára va-
lamivel érthetőbbé tenni - épp ennél a
Pinter-darabnál ez igazán megengedhető. z
ápoltak mögöttes jelenlétét érzékel-tető
titokzatos, visszatérő zajt például Gazdag
egyértelműen tébolydára hang-szereli,
eszelős sikolyokat montírozva egymásba,
holott az érlelődő lázadás nem
elmebetegek akciója. Peter Weiss a
Marat/Sade-ban megengedhetett magának
ilyesmit, de ő módot adott rá, hogy a
betegek a színpadon tisztázhassák kórjuk
összetett eredetét. Azt pedig végképp
nem értem, hogy a lázadás kitörésekor a
hátul megnyíló folyosón és a színpadon
magán miért futkároznak civil díszítők -
ahhoz, hogy ők legyenek a betegek, nem
játszanak elég jól. Célszerűbb lett volna a
lázadás érzékeltetését a sorra megnyíló
ajtókra s a fenyegető némaságra bízni.

Hiba van a színészvezetésben is,
amelynek erélytelenségét igazából csak a
Gibbset játszó Spindler Béla tudta ki-
egyensúlyozni; az ő művészi döntése
egyszerre egyértelmű és alkotó jellegű.
Spindler az alak realista fogantatását
helyezi előtérbe, akárha egy mai magyar
szatíra ravasz, sima és veszedelmes kar

rieristáját ábrázolná, és kiváló arány-
érzékkel pontosan annyi többértelműséget
kever játékába, hogy érződjék: mégis
pinteri figurát játszik. Mellette Tarján
Györgyi dicsérhető, aki meg-kísérli
rendre felmutatni Miss Cutts alakjának
említett ellentmondásait, egyben az
egészre valami rejtelmes fátylat vonva;
kár, hogy ez az igen intelligens alakítás
nem elég elegáns, inkább görcsösen
szaggatott és mechanikus, mintha a
Hoffmann meséinek Olympiája táncolna cl
egy Pinter-darabot. Rajhona Ádám igazán
jó színész, de ezúttal áldozatul esett a
rendezőnek, aki a pinteri motiválatlanság
minden terhét az ő vállára akarta rakni.
Teljesen indokolatlannak érzem, hogy
Rajhona külső megjelenésében, képtelen
jelmezében, csakúgy, mint az őrültek
magatartását sablonszinten tükröző
váratlan felbukkanásaiban, sőt egész
játékában, váltásaiban, mozgásában, mi-
mikájában egymaga képviselje, vezető
tisztségviselő létére, azokat az őrülteket,
akik ráadásul korántsem egyértelműen
őrültek. Rajhona tehetségesen és
mulatságosan játssza az őrültet - de mit
keres Lush szerepében egy őrült a szín-
padon? Az ő túl radikálisan átértelmezett
figurájával szemben Tóth Béla mint Tubb
és Dánffy Sándor mint Lobb szabályos
realista epizódalakokat testesít meg, ezen
belül megbízhatóan, csak épp tovább
növelve a stílusok zavarát.

z előadás legkiábrándítóbb mozzanata
azonban Jordán Tamás játéka, Roote
szerepében. Elöljáróban hadd mondom

el: először csak zavart, hogy egy más-
különben korrekt kiejtéssel élő előadásban
őt következetesen Róténak ejtik. Később
nem kevésbé zavart, de legalább rájöttem:
a rendező nyilván a nézőtéri derültségtől
tartott, ha a szabályszerű kiejtést követve
Mr. Rútról esnék szó. De
Magyarországon, a félre nem érthető
hangzás okán, már lett Peacock
Peachumből; inkább változtatták volna az
igazgató nevét, mondjuk, Boote-ra, Foote-
ra vagy Loote-ra (ejtsd: Bút, Fút, Lút),
mintsem hogy a színpadról adjanak példát
az idegen nevek fonetikus ejtésére.

De ettől merőben függetlenül: a szel-
lemesen egyéni figurateremtéséről is-mert
Jordán Tamást soha még ilyen vértelenül,
savanyúan unalmasnak nem láttam - nem
is hittem, hogy valaha látom. Igaz, szó
esett róla, hogy Roote alakja a dráma
leggyengébb pontja, mert se realisztikus,
se pinteri aspektusból nem fogható át,
egyszerűen megoldatlan, elnagyolt írói
munka -, de ez nem mentesíthette volna
sem a rendezőt, sem a színészt attól, hogy
valamelyik vonásánál mégis megragadják,
ahelyett, hogy mondatról mondatra
értelmezgessék, méghozzá fáradtan és
ötlettelenül. Való-színű, hogy a rendezői
értelmezés tétovasága is ebben a
szerepértelmezésben csapódik le
elsősorban; elvégre ha más nem, az
meghatározhatta volna a figurát, hogy mit
igazgat és miért.

Így aztán Harold Pinter drámáját
Kaposvárott Spindler Béla játssza el
nekünk, igaz, nem olyan gazdagon és
változatosan, mint amilyen - legalábbis
potenciálisan - maga a teljes darab, de
legalább következetesen és hatásosan.
Ennek következtében az előadás hang-
súlya az intézményről, a mechanizmusról,
a mechanizmuson belüli intrikákra tevődik
át, de szerencsétlenségünkre a
pozícióintrikákról is épp elég élményünk
van ahhoz, hogy Spindler játéka vissz-
hangra késztesse idegzetünk húrjait.
Mindamellett a dráma - ha már művé-
szileg kiérleltebb utódai helyett éppen
mellette döntöttek -, többet érdemelt volna
.. .

Harold Pinter: A melegház (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Bátki Mihály. Rendező: Gazdag
Gyula. A rendező munkatársa: Lehoczky
Orsolya és Csóka Zoltán. Díszlet: Antal Csaba
m. v. Szcenika: É. Kiss Piroska. Jel-mez:
Szakács Györgyi m. v.

Szereplők: Jordán Tamás, Rajhona Ádám,
Spindler Béla, Bezerédy Zoltán, Tarján
Györgyi, Tóth Béla, Dánffy Sándor.

Spindler Béla, Rajhona Ádám és Jordán Tamás a Pinter-előadásban (Fábián József felvételei)


