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Kitünő előadás, de alig elviselhető. Nem a trágár,
a szexualitást naturálisan részletező szöveg
miatt. S még csak nemis a genitáliákra
koncentráló világkép okán. Inkább attól, ahogyan
ebbe a világba belecsöppen Oidipusz története.
Csak azért, hogy történ-jen valami. A darab
világában ugyanis különben nem történne semmi.
Hősei élnék eltompult, értelmetlen
hétköznapjaikat, amelyeket az elő-adás első
percei precízen exponálnak. Szabványos család:
szülők, két gyerek - a kamasz fiú lázas undorral
számol be szokott tevékenységeikről. A trágár
szöveg részint teljes szellemi le-épültségről,
részint a gátlásokat, korlátokat szét-törni
szándékozó lázadásról vall.

Ezt az ellenidillt, a mindenoldalú tétlen és te-
hetetlen undort szakítja szét a jóslat, majd annak
beteljesedése. Steven Berkoff nem annyira
Szophoklész drámáját, mint inkább a mítoszt
szövi bele darabjába. A klasszikus művet ki-
egyenesíti. Nem a gnoti szeauton, az ismerd
meg önmagad szándékától vezérelt nyomozást
ábrázol, nem a vég, a kifejlet felől indul az okok
keresésére, hanem az események sorrendjében
elbeszéli Oidipusz történetének modern, XX.
századi angliai parafrázisát. A romlás, a pusztu-
lás nem a bűnök következménye, hanem állandó,
változatlan állapot. Már a jóslat elhangzása előtt
is rothad minden.

Laiosz egyébként itt egy kávézó tulajdonosa,
felesége ugyanott felszolgáló. Oidipusz-Eddie
szavakkal öli meg a férjet, majd beházasodván,
felvirágoztatja a céget. A férfifalást amúgy is
meglehetős unalommal művelő szfinx rejtélyét is
megfejti, bár a harmadik lábra természetesen
triviálisan obszcén magyarázatot ad.

Az igazság teljesen véletlenül derül ki. Az asz-
szony elmeséli, hogyan vesztette el gyermekét
egy vízi baleset során, majd amikor a már sike-
res, gazdag pár meghívja magához Eddie szüleit,
kissé gyagya apja elkotyogja, hogyan találta őt a
vízben horgászás közben. A döntő bizonyíték
egy játék mackó. A mindennapi közöny és a miti-
kus pátosz között a kisemberi szentimentalizmus
jeképe.

A mítosz darabbeli változata egyetlen ponton
különbözik lényegesen az eredetitől. Eddie-t

Béres Ilona (Anya) és Kulka János (Apa)

nem valódi, hanem mostohaszülei üldözik el ott-
honról a jóslat hatására. Amitől tulajdonképpen
értelmetlenné válik a történet, hiszen ők tudhat-
ják, sőt csak ők tudhatják, hogy az nem rájuk vo-
natkozik. Ha viszont igaz Eddie értelmezése,
amely szerint zsugori mostohaapja a jóslatot
csak ürügyül használta fel, hogy megszabadul-
jon kellemetlenné váló kamasz fiától, akkor a le-
leplezés értelmetlen a részéről.
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Görög László (Eddie) és Takács Katalin
(Doreen)

Naivitás lenne persze szigorú dramaturgiai lo-
gikát keresni a darabban. Hiszen az éppen a pol-
gári (kispolgári-nyárspolgári) lét értelmetlensé-
géről szeretne szólni. Arról az értelmetlen és vál-
tozatlan monoton létezésről, amely a mítoszból
kölcsönzött történet nélkül ábrázolhatatlan. S
ennyiben valójában mindegy, hogy milyen törté-
netet, melyik mítoszt, drámát, regényt választja a
szerző. Oidipusz tragédiája, önkéntelen, tudtán
kívül elkövetett bűneinek sora, illetve önmagára
mért büntetése valójában lényegtelen. Bármi-
lyen közismert, patetikus történet megtenné
ugyanezt a szolgálatot. Bármelyik szolgáltathat-
ná azt a pátoszt, azt az emelkedettséget, ame-
lyet szembesítve a jóléti elidegenedettséggel,
létrehozható a darabra jellemző stiláris vibrálás, a
cikázás a különféle stílusrétegek között. A trá-
gár pátosz nemcsak nyelvileg jellemző a darab-
ra, hanem a szerkezetét is meghatározza, ebből
táplálkozik humora, emelkedettsége és érzel-
messége is. Mindez azonban végül is csak túl-
zottan kifinomult, rafinált játék. Feladvány, ta-
lány, amelyet meg kell fejteni. Virtuozitást, min-
denféle stílusban valójártasságot követel az elő-
adóktól, és bármit befogadni kész, nyitott szelle-
met, korlátozatlan ízlésvilágot a nézőtől. Ki kell
állnia nyelvi provokációt, késznek kell lennie tűz
és víz egyesülésének befogadására, és kifino-
mult érzékkel kell bírnia a részletek megoldottsá-
ga, a rejtett utalások többértelműsége iránt.

Az első követelménynek Zsótér Sándor ren-
dezésében pompásan megfelel az előadás.
Ambrus Mária díszlete egy görög templom vagy
palota vázába gördíti-úsztatja be mai világunk
tarka, élénk színekben pompázó giccskörnyeze-
tét. Dőry Virág ennek megfelelő ruhákba öltözteti
a szereplőket, a szfinx például hatalmas zöldes-
kékes bundában rejtőzik. Görög László nemcsak
győzi lélegzettel a hatalmas trágár monológokat
(Gyukics Gábor kocsmamagyar szövegének óri-
ási lendülete van), de a mögöttük megbújó tartal-
makat, a kétségbeesett kamasz lázakat, a mito-
lógiai emelkedettséget, illetve a mítoszt rosszul
megemésztő kispolgár álpátoszát is pontosan
érti és érzékelteti. Takács Katalin vibrál érzelmek
és álságok között. A sztereotípiák láza sodorja
magával, érzelmei egyszerre igazak és hamisak,
azaz igazat hazudik folyamatosan. Kulka János
a tompult ostobaságot ábrázolja bravúrosan.
Millió színe és árnyalata van a színtelenség, a
szürkeség számára, Gyermeki ravaszsággal,
tettetett ártatlansággal leplezi le Eddie szárma-
zását. Van benne valami kajánság, amikor úgy

Családi jelenet a Görögből (Koncz Zsuzsa fel-
vételei)

tesz, mintha nem is sejtené, hogy együgyűn
részletező elbeszélése egy életet tehet tönkre. A
vénember irigysége és támadhatatlansága szól
belőle: ő bármit megtehet, vele már nem tehet-
nek semmit. Béres Ilona az előadás meglepeté-
se. (Bár igazából nem is meglepő, ha valaki, ki-
szabadulván a Nemzeti mai sanyarú világából,
bebizonyítja, hogy színész.) A blazírtság, az

egy-

kedvűség méretett rá ezúttal; és minden változa-
tában kifogástalan. Valamennyi szerepében ő a
középkorú, mindenen túl lévő és mindennel
szemben immúnissá vált asszony. Mindegy,
hogy a család robotosaként fejét a gázsütőbe
dugja, vagy Pincérnő II-ként hatalmas férfiszer-
számra emlékezik. A szfinx szerepe az össze-
foglalás: mindegy, hogy ő eszik, vagy őt eszik.
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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?

Steven Berkoff: Görög (Radnóti Színház)
Fordította: Gyukics Gábor. Díszlet: Ambrus Mária. Jel-
mez: Dőry Virág. Zene: Kósa Vince. Rendezte: Zsótér
Sándor.
Szereplők: Görög László, Kulka János, Takács Kata-
lin, Béres Ilona m. v.

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,

SZŰCS KATALIN

NÉGYSZÖGŰ HÁROMSZÖG
POZSGAI ZSOLT: TÖRŐDJ A KERTTEL!


