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 KRITIKAI TÜKÖR 

Kiválóan működnek a felfújható műanyag bá-
uk is. Gyúrhatók, és olykor meglepő reakciókra
épesek. Néha kinyújtják a lábukat. Kitüremked-
ek a masszából. Nagyjából erről szól a darab is.
jóslat, illetve a mítosszal való találkozás követ-

eztében egy ember kitüremkedik a masszából.
ásként viselkedik, mint a többiek. Pontosab-
an mindössze annyi történik, hogy egyáltalán
örténik vele valami. Csakhogy a mítoszt az író
obta bele az egykedvű, a történetek nélküli, a
emmilyen valóságba. Nem abból ered, attól va-
ójában teljesen idegen. A műanyag bábukat pe-

em gondolom, hogy baj, ha valaki nem
túdiószínházaknak, nem kísérleti műhe-

yeknek ír játszanivalót. (Hogy Pozsgai Zsolt
arabját Újpesten is, Kecskeméten is parányi
elyiségekben játsszák, ne tévesszen meg
enkit; ennek oka inkább a darab

éti Erika, Vlahovics Edit és Kovács Gyula a
ecskeméti előadásban (Ilovszky Béla felvétele)

dig kivétel nélkül begyűrik a színpad előterében
tátongó, az előadás folyamán amúgy különféle
szerepeket betöltő lyukba. A néző számára pe-
dig, akár jól tűrte az ocsmány beszédet, akár
nem, akár élvezte a bravúros játékot, akár nem,
marad a kérdés: történt-e egyáltalán valami?
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kevés szereplős, egy helyszínes kamarajellege.)
Mivel a közönség nem homogén, a színházak-
nak sem egyféle nézői igénnyel kell számolniuk
- szerencsére jobbára nem is egy játszóhelyen
kell kielégíteni valamennyit. Nem baj, ha egy drá-
maíró nem megújítani, hanem használni tudja a
már meglévő formát. Hogy járatlanért
elhagyható legyen, a járt úttal is törődni kell -
miként a kerttel -, különben elmosódhat,
eltűnhet (más dolog, ha az adott cél eléréséhez
bizonyul járha-

tatlapnak), aminthogy a járatlan is kitaposottá
lesz, ha beválik.

Mindez nem az alább következő elismerést hi-
vatott kétessé tenni (a szerző esetleges nyílt
avagy zárt levelét megelőzendő szükséges ezt
leszögezni), miszerint Pozsgai Zsolt legújabb s
mindjárt két színházban bemutatott darabja, a
Törődj a kerttel! amolyan társalgási drámaként
ismét jó dramaturgiai-színpadi érzékről, a dialó-
gustechnika biztos kezeléséről tanúskodik. In-
kább ezúton is megerősíteném vállalásában,
amellyel - miként azt nyilatkozatokban többször
megfogalmazta - a Molnár Ferenc-i drámaha-
gyományokat folytatja, és Ibsent, Sarkadit, Fe-
jest, Örkényt tekinti útmutatónak. E megerősítés
azért is időszerűnek tetszik, mert megelégelve
tán az úgynevezett intellektuális színházból való
kirekesztettséget, Pozsgai ezúttal mintha a drá-
ma végére meghatódott volna a maga teremtette
látszólagos mélységektől, s odahagyva addig jól
működő iróniáját, elmulasztott „beleszarni (már
bocsánat) a naplementébe", azaz a végkifejlet lí-
rai emelkedettségét valamiképpen oldani.

Az idézet egyébként a műből való. A főszerep-
lő, az ötvenes éveit taposó színésznő, Ágnes jel-
lemzi ekként a helyzetet, amelybe a történet
reggelén került, megkapván az urológus férje
fegyelmijéről szóló - jóindulattal a lakásra
küldött - értesítést, benne az információval, hogy
a férfi a női zuhanyozóba tévedve (merthogy a
másikat éppen fertőtlenítették) megcsalta őt egy
tizenkilenc éves ápolónővel. Hely, idő és
cselekmény hármas egységében s a rajtaütés
szándékával rohan feldúltan az asszony a
mátrai nyaralóba, amelynek kapujában - mit ad
isten - egy tizen-kilenc éves forma lánnyal akad
össze.

Itt indul a cselekmény, s innentől kezdve adott
a macska-egér játék (kis Hacsek- és Sajó-be-
ütéssel), a remek bújócska lehetősége a két szí-
nésznő számára, krimibe illő feszültséggel, szí-
nészileg hatásosan kitölthető lélektani keretek-
kel, s egy kis talánnyal, vajon a fiatalabbik Ágnes
valóban ott járt-e a nyaralóban, vagy mindaz,
amit látunk, pusztán a fáradt idegek játéka, a
képzelet kivetülése a színpadra. A megfejteniva-
ló legfeljebb ennyi, tovább bonyolítva a második
fiatal Ágnes megjelenésével, aki számos motí-
vum alapján azonosnak tetszik az elsővel, má-
sok alapján meg mintha mégis különböző volna;
többféle olvasat, rendezői értelmezés kibontá-
sára azonban nemigen látszik alkalmasnak a da-
rab.

E hitemben csak megerősített az Éry-Kovács
András rendezte kecskeméti előadás, annak el-
lenére, hogy itt szemlátomást éppen egy, a szö-
veg alatt vélt réteg feltárására, a megírtnál bo-
nyolultabb élethelyzet megmutatására történt kí-
sérlet. A szöveggel ellentétben ebben a felfogás-
ban nem huszonhat év meghitt boldogtalansá-
gának elvesztése, a hűvös, kiegyensúlyozott,
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megszokáson nyugvó kapcsolat semmivé vá-
lása a változó korban lévő, sikeres, de vágyait
beteljesítve mégsem látó színésznő kiborulásá-
nak, rémült kétségbeesésének oka. Réti Erika és
Kovács Gyula megformálásában egy szeretet-
teljes, meleg emberi kapcsolat, szorosabb érzel-
mi összetartozás megroggyanásáról van szó.
Olyasféléről, mint Edward Albee Nem félünk a
farkastól című drámájában Martha és George
összetartozása, azzal a nem elhanyagolható kü-
lönbséggel, hogy Pozsgainál a gyermektelenség
motívuma csupán egy a sok közül, nem a drámát
szervező alapkonfliktus. Ágnesnek nincs olyan
„tragikai vétsége", mint Marthának, aki részegen
elárulja két ember legféltettebb titkát, a közös já-
tékot, a nem létező gyereket megteremtőt. En-
nek hiányában viszont a fent vázolt kapcsolat-
ban motiválatlan marad a fiatal lánnyal távozó
férj ridegen odavetett, szakítással felérő monda-
ta: „Találd ki!" (Mármint hogy honnan tudta a
házba állítólag véletlen folytán betévedt második
fiatal Ágnes a férfi keresztnevét.) Indíték lehet
ugyan a gyermek utáni vágy, amelyet immár
csak a fiatal lány teljesíthet be - ez az, amivel
Ágnes is számol, s amit hajlamos megérteni -,
de mert nem erre a motívumra épül a dráma, nem
elégséges oka kapcsolat ilyetén megtagadásá-
ra. Még így is drámaibb lehetne persze a vég, ha
Éry-Kovács András rendezése nem iktatja ki a
lány szerepéből (vagy legalábbis nem redukálja
minimumra) az érdekmotívumot. A nővérszál-
lásról, illetve a kollégiumból való menekülés vá-
gyának megfogalmazása (az előbbit hagyják el a
kecskeméti előadásban) szánnivalóvá, kiszol-
gáltatottá, potenciális vesztessé tehetné a férjet
is - amennyiben az valóban a gyermekáldás re-
ményében választja a fiatal Ágnes személyében
ezt a naplemente előtti utolsó (? - a férfiaknál ez
sem ilyen egyértelmű) lehetőséget. (Bár ennek
meg az dolgozna ellene némileg, hogy Kovács
Gyula orvosa vonzó férfiú.) Az érdekmotívum
megjelenésének mindkét fiatal Ágnes szövegé-
ben egyébként is fontos szerepe lenne a néző
összezavarásában (mármint hogy ugyanarról a
lányról van-e szó), s az őket megformáló Vlaho-
vics Edit számára is több lehetőséget adott volna
a figura árnyalására. De számos további szín is
kiiktatódott az előadásban. Azzal például, hogy
Réti Erika idősebb Ágnese megfosztatik a gesz-
tustól, amellyel kendőjét odaadja az átázott, in-
dulni készülő fiatal Ágnesnek, egy percnyi me-
legségtől, egyszersmind fölénytől és egy kis em-
beri, asszonyi nagyvonalúságtól lesz így meg-
fosztva az alak, akiben ebben az értelmezésben
mindvégig a sebzettség dominál, a nyüszítő fáj-
dalom, s aki egyértelműen és egyedül vesztese
ennek a négyszögletű (?) háromszögtörténet-
nek, s ezért szánalmas. Éry-Kovács András
szemlátomást véresen komolyan vette a szöve-
get, amelynek humora, iróniája - nem abszurd

Moór Marianna, Újréti László és Balogh Erika
az Újpest Színház előadásában (Szita László
felvétele)

drámáról lévén szó, a kissé elemelt lezárás, a
Ványa bácsi-reminiszcencia ellenére sem - ily
módon nem működik igazán az előadásban.

Nem úgy az Újpest Színház Pethes György
rendezte előadásában, amely nem próbált töb-
bet felfedezni a darabban, mint ami benne van,
hanem a szöveg adta lehetőségeket használta
ki. A néző belecsöppen egy élethelyzetbe, ahol
nincs objektív igazság, csupán szubjektív, sze-
mélyes igazságok vannak - még ha közhelye-
sek is, de hát ilyen az é le t - , amelyek csak a sze-
replők egymásnak tartott (görbe)tükrében mu-
tatkoznak meg. Nem is ezek valóságtartalma a
fontos, hanem az, hogy jól játszhatók. Balogh
Erika és Újréti László szekundálásával Moór
Ma-rianna nem is hagy ki egyetlen ziccert sem.
A jó-módúak büszkeségével s a lakáscserélők
rutinjával mutatja meg a lánynak a házat, a
birtokot, amelyen belül van, bravúrosan tartva ki
a feszültséget gyanakvás és anyáskodó
gondoskodás, fenyegető indulat és
megbocsájtó önirónia, nagyvonalúság és
ordenáréság, az őszinteség utáni vágy s a
hízelgéstől ellágyuló hiúság közölt. Csillogó
játéka már-már feledtetni képes azt a
dramaturgiai gikszert, hogy az első fiatal Ágnes
többszöri menekülési kísérlet után éppen akkor
nem hagyja ott a kutyaszorítót, amikor pedig
megtehetné, amikor az asszony, hirtelen belefá-

radva az egészbe, odahajítja neki a kulcsot. A
szöveg szerinti magyarázat, miszerint félti Ág-
nest, nehogy az, egyedül maradva, kárt tegyen
magában, nem tűnik meggyőzőnek; Balogh Eri-
ka pedig nem játssza el, amit eljátszhatna, hogy
az asszony - színésznőnek meglehet közép-
szerű, ám embernek rendkívül szuggesztív -
egyénisége tartja fogva, újabb és újabb lélektani
asszókhoz biztosítva ezzel a partnert. (Kecske-
méten Vlahovics Edit fiatal Ágnese oly mérték-
ben gyámoltalan és kiszolgáltatott gyereklány -
ezt hangsúlyozandó Réti Erika Ágnese szinte le-
tépi róla a blúzt -, hogy az már-már indokolja a
bénult tehetetlenséget.)

Semmi sem feledteti azonban - egyik elő-
adásban sem - azt a kérdést, miért nincs a
lány-nál egy kulcs, ha abban állapodtak meg
az orvossal, hogy a házban találkoznak. Feltéve
persze, hogy a lány valóban ott volt, s amit
láttunk, nem pusztán optikai csalódás, egy
megfáradt, kétségbeesett ember
agyszüleménye.
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