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Egy előadás bírálata
- egy ügy védelme

S z ép Ernő Patikája Győrött

Drámaírói virágkorában Szép Ernő a
naturalizmus és a társalgási dráma kánonja
szerint méretett meg, és gyengének
találtatott. Ifj. Szász Károly például ezt írta
épp a Patikáról: „Életkép ez legfeljebb, de
az élethűséget oly rettenetesen
hosszadalmas mesterkéltséggel, cir-
kalmasan, sok ízléstelenséggel csinálja,
hogy az az embert felbosszantja." Később
származása miatt szorult ki a köz-tudatból,
majd 1945 után, a dogmatizmusnak, a
sematikus irodalomszemléletnek lett
könnyű prédája a költő, aki halála előtt
már könyöradományokért esengett. Ha
mindezek ellenére aggastyánkort él meg,
még megélte volna, hogy fölfedezik, sőt,
Füst Milán mellett modern drámaírásunk
legfőbb előzményét, modern
színjátszásunk egyik legalkalmasabb
gyakorlóterepét fedezik fel írásaiban. Az
kevésbé lepte volna meg, hogy
értetlenkedők most is akadnak - de erről
később.

A ma már klasszikus színházi estként
emlegetett, 1972-es kaposvári előadás -
Ascher Tamás rendezése - óta a Patika
bámulatos modernsége mit sem csorbult,
legföljebb természetesebb, magától érte-
tődőbb lett. Felfedezése idején egyesek
fölvetették: nem csak mi látjuk-e bele
ezekbe a darabokba a mi életérzésünket,
vajon Szép Ernő szándékosan vagy csupán
ösztönösen volt-e ilyen modern? Azt
hiszem, ez a kérdés mellékes. Működése
idején bizonyára minden író kor-szerű
akar lenni (ha archaizál, ha harcol a kor
divatjai ellen, ezt is egy mélyebbnek vélt
korszerűség érdekében teszi), és ha Szép
Ernő fellépése idején Bródy, Herczeg,
Molnár Ferenc voltak is a reprezentatív
drámaírók, ez volt az izmusok, az
avantgarde művészetek virágkora is -
kinek-kinek számára az volt a levegőben,
amit tüdeje a legjobban igényelt. A ma-
gyar drámatörténet tragédiája, hogy az
ismert körülmények miatt iskolát nem
Szép Ernő, nem Füst Milán, nem Déry
Tibor, nem Szomory Dezső teremtettek, és
így mai színházunk őskereső portyái során
csak késedelmesen bukkant rá ezekre a
pályákra, amelyek visszhang híján
önmaguktól is elkanyarodtak, és

homogén életmű helyett csak maroknyi
remekművel állnak szolgálatunkra.

A drámaíró Szép Ernő modernsége -
pontosabban sajnos csak a Patika, a
Vőlegény, a Lila ákác modernsége - egy-
szerre stiláris és tartalmi. Mélyértelmű
filozófiai tirádáknál, súlyos lélektani ana-
líziseknél, pátoszos hitvallásoknál vagy
sima, csillogó társalgási szekvenciáknál
ma sokkal közelebb áll hozzánk az ő le-
vegős, játékos, ironikus stílusa, amelyben
a fellengzősség, a Szomoryt idéző
stílromantika is idézőjelbe teszi önma-gát.
Balogh Kálmán II. felvonásbeli
monológja például drámairodalmunk
egyik csúcsteljesítménye, amely akár egy
Csehov-drámában is helyet kaphatna.
Mert ez a fiatalember valóban boldogta-
lan, az író valóban szánja; egy élet, egy
generáció, egy társadalmi réteg tragédiája
sűrűsödik az ilyen sorokban: „Istenem, a
kapu nem volt becsukva, és mégse lehetett
oda bemenni." De aztán ugyanez a
fiatalember azt mondja: „A Gyöngy-tyúk
utcában laktam, nagyságos asszony
kérem, ott könnyeztem." És válaszul a
fentebb említett aggályokra: nincs író, aki
véletlenül használja a Gyöngytyúk szót,
amikor Pacsirtát is írhatna. Mint Ivanov,
mint Ványa bácsi, mint a Prozorov
lányok: bűnösök is ezek az áldozatok,
legalábbis a saját tragédiájukban bűnösök,
az önsajnálat, a tehetetlenség foglyai, akik
csökönyösen csak abban az
értékrendszerben keresik-követelik
helyüket, amely kirekeszti, tönkre-teszi
őket. Stílus és tartalom itt már át-fedi
egymást, egy olyan átfogó groteszk
szemléletben, amelyet az öngyilkosságát
elvétő Ványa bácsi híres „Puff!"-
felkiáltásával szokás jellemezni. És az az
elidegenedés, a szavaknak az a
devalválódása, az a bizonyos egymás
mellett való elbeszélés, amelyek a
későbbiek során gyakran patronná vagy
öncéllá válnak, ezek-nél a nagyon
becsületes és nagyon szomorú íróknál
még a realizmus legszervesebb eszközei.
Egy felvonáson - egy csodálatos
felvonáson - keresztül' az éj meghitt
csendjében beszél egymáshoz két ember,
és soha meg nem értheti egy-mást, mert
akárcsak Mrożek hősei, emigránsok ők is,
az életből szakadtak ki, amelyet
egyszerűen képtelenek fölfogni, és a
legegyszerűbb szavak is mást jelentenek
számukra. A „boldogság" fellengzős
általánosság a patikussegédnek, és
tartalmatlan betűsor a patikusnénak; még
a megszólítás, a ritmikusan vissza-térő
„nagyságos asszony" is himnikus fohász
az egyik ajkán, komikus, tolakodó

otrombaság a másik szemében. És világ-
kép, hozzánk nagyon közeli világkép van
még a falrengetően mulatságos szerzői
utasításokban is, melyek ugyan-akkor az
adott szereplő szemszögéből halálosan
komolyak: Pap Ferke „búsul" és „nagyon
ingatja a fejét", a patikus „hörög a
megsemmisüléstől".

Móricz ebbe a világba egy nagyszabású,
kitörni akaró hőst vetett bele, akinek útja
csak tragédiába torkollhat. Csehov és
kisebb formátumú, a magyar dráma bal-
végzetét nyögő követője, Szép Ernő nem
mutatnak fel ilyen hősöket; Gorkij, mi-
kor megteszi, kívülről, más környezetből
hozza be őket. Ma Szakhmáry Zoltánt is
csak tragikomikus hősként tudjuk felfog-
ni. Aki nem látja, hogy a közeg, amely-
ben él és amelynek alapvető törvénysze-
rűségeit ő maga is elfogadja, nem alkal-
mas a belülről való, „békés" átalakításra,
csak tragikomikus figura lehet. Szép Ernő
- ösztönösen vagy tudatosan, mindegy -
Balogh Kálmán személyében pontosan a
mai látásmódunkhoz és ízlésünkhöz
simuló tragikomikus hőst teremtett, aki át
akarja poetizálni Laposladányt, és a
kaszinóban kártyázó részeg
notabilitásoknak az ifjúságról, ,a
boldogságról, a reményről szónokol. És
ami a három nővérnek Moszkva, az
Balogh Kálmánnak Pest. Bár a pati-
kussegéd élt Pesten, ugyanúgy nem is-
meri a várost, mint a Prozorov lányok
Moszkvát. Ugyanúgy csak saját roman-
tikus álmait vetíti bele, és Laposladány
igazi természete éppúgy rejtve marad
számára, mint a fővárosé.

A Patikát még hosszan lehetne ele-
mezni, egy azonban bizonyos: amennyire
ízig-vérig a magunkénak érezzük, annyira
lényeges eleme iróniának és fájdalomnak,
lírának és groteszknek sajátos vegyüléke.
Nem azért, mert Szép Ernő, a rátapadt
irodalmi klisé szerint, „gyermeklelkű",
naiv lírikus volt, hanem mert -
ösztönösen vagy tudatosan, mindegy -
Csehovhoz hasonlóan ő is ráérzett, hogy
a groteszk kegyetlenebb, megsemmisítő
erejű válfaját nem lehet alkalmazni
akkor, ha az adott helyzet nem teremt
alkalmat reális kitörésre, ha az adott
feltételek belülről való megváltoztatása
csak illúzió lehet. (A kívülről való
változtatás az ő horizontján is kívül esett.)
Ezért a Patikát sosem lehet a groteszknek
azon a skáláján eljátszani, mint egy
Majakovszkij-szatírát vagy, mondjuk, az
Adáshibát, amely-nek hősei reális
lehetőségek mellett mennek el vakon. Ezt
a darabot úgy



kell tolmácsolni, mint Örkény vagy
Csurka groteszk játékait, melyekből még
akkor sem hiányzik a líraiság, ha mai tár-
sadalmunkban játszódnak, pontosan azért,
mert az írók érzik és érzékeltetik a figurák
szituációjának csapdajellegét. (Örkény
lonesco és Kafka mellett Giraudoux-t is
elődjének tartotta.) Líráról természetesen
aligha lehet szó a laposladányi
kaszinólakók esetében, akik remekül érzik
magukat a pocsolyában, akárcsak
Bódogék a tévé mellett; de a pocsolyában
fuldoklóknak kijár a költészet humanista
gesztusa akkor is, ha csapkodásuk
komikus és visszás.

Ascher Tamás kaposvári rendezésének
épp az volt a revelációja, hogy a groteszk
és a líra, az irónia és a szánalom
kettőssége az előadás egészén végigvo-
nult. És e kettősség szándékos kiiktatása a
győri előadásnak, Maár Gyula
rendezésének legfőbb, meghatározó hiá-
nyossága.

Egy adott szöveg hangsúlyainak el-
tolása persze szuverén rendezői előjog; a
vállalkozás önmagában semmiképp sem
minősíthető, csakis az eredmény minő-
sítheti. Mégis, a tapasztalat az, hogy
csupán az arányok módosíthatók meg-
győzően, alapvető elemek elhagyása ritkán
gyümölcsözik, mivel ha írói szöveg az
alapanyag, akkor ez az alapanyag nem
biztosít fedezetet az egyik elem mindent
elsöprő hegemóniájához, és az előadás
szerkezete felbillen. Épp a legjobb modern
Csehov-előadások bizonyítják: Csehovot
szabadon lehet ironikusabbra,
keményebbre, kritikusabbra hangolni - egy
bizonyos határig, addig, amíg az író
gyengédsége, együttérző fájdalma is
szóhoz juthat még. Ez az álláspont
természetesen olyan kritikustól származik,
akit Peter Zadek valóban szenzációs és
sokkírozó Othellóa máig sem csillapuló
ellenszenvvel töltött el. Az a véleményem:
a humanizmust nem érdemes kihagyni a
nagy humanistákból, hiszen épp elég ma a
dehumanizált, csak sokkírozó drámai
szöveg ahhoz, hogy aki ehhez a
látásmódhoz vonzódik, megtalálja a maga
hordozórakétáját. Ez ugyan csak elméleti
álláspont, amelynek a színházban csak
addig lehet létjogosultsága, ameddig a
gyakorlat meg nem cáfolja. De a gyakorlat
ez idáig eléggé következetes. Peter Zadek
jó előadást csinált, csak - szerintem - nem
Shakespeare-t játszott. Maár Gyula sem
játszotta el Szép Ernőt, de az elő-adás sem
jó, aminek nemcsak az az oka, hogy Maár
kevésbé formátumos rendező

Zadeknél, hanem az is, hogy Szép Ernőbe
azért mégiscsak kevesebb fér, mint
Shakespeare-be.

A Patika, ha csak elidegenítjük, ha csak
groteszkre játsszuk, érdektelenné válik,
mert mind cselekménye, mind
jellemábrázolása ellenáll ennek a kizáró-
lagosságnak. Ha Balogh Kálmán csak egy
mutáló hangú, idétlen ifjonc, akkor
irreális megnyilvánulásai csak az első
felvonásban mulattatnak, utána már csak
ismétli magát. A Patika elsősorban nem
egy magatartást persziflál, hanem egy
történetet mesél el, melyben ez a maga-
tartás különféle fázisokon megy keresztül.
Maár Gyulánál ez a történet elmosódik,
ürüggyé válik a magatartás lelep-
lezéséhez, és ezzel a dráma lényege,
hatóereje csorbul. Az első felvonás jár a
legjobban, hiszen a laposladányi benn-
szülöttek ábrázolásához valóban a gro-
teszk harsányabb-kegyetlenebb színei
illenek, és Balogh Kálmán hasonló tónusú
exponálása is még az újszerűség erejével
hat. Itt a rendező valóban sok ötlettel,
erőteljesen emeli ki a számára fontos
színeket, és a laposladányi panoptikumot
szuggesztíven állítja elénk. Ám a
remekmívű második felvonás váltásai,
hullámzásai már nemigen érdekelték a
rendezőt. Két ember helyett egy kakas
meg egy liba feszül itt egy-másnak, holott
nem véletlenül vált itt az első felvonás
mozgalmasabb tömegjelenete intim
duettre: ez az a két ember, aki mégiscsak
megér egy felvonást, akire hosszasabban
is oda lehet figyelni. Laposladány
áldozatairól van itt szó, akik
megpróbálnak kontaktust teremteni, de
nem képesek megérteni se ön-magukat, se
egymást. Bármilyen tompult, ostoba
asszony is a patikusné, szívszorító is,
ahogy életében először megpróbál
önmagába ásni, és képtelen egy csacska
iskolai élménynél többet előkotorni; és
nem vitás, hogy homályosan érzi, élete
legnagyobb eseményét éli ezen az
éjszakán: beszélget egy másik emberrel.
Óriási szakadék fölé dob a két szereplő
pár centis, foszladozó anyagú hágcsót - ez
a meddő próbálkozás, a tétova, ügyetlen
közeledési kísérletek és a riadt
elzárkózások, szükségszerű félre-értések
váltakozása teszi ezt a felvonást egyszerre
mulatságossá és megrendítővé, egyszóval:
tragikomikussá. Ha azonban a rendezés
csak két statikus attitűdöt illusztrál: az
egész egyhangú szószaporítássá válik,
avítt szecessziós ömlengéssé.

A legrosszabbul Győrött a harmadik

felvonás jár, amely tudniillik teljes egé-
szében elmarad. Ez a felvonás, igaz,
kétségkívül gyengébb az előzőeknél,
mégis, ha a drámát egy történet, egy
cselekmény elbeszéléseként értékeljük
(amire minden írói mű rászolgál), akkor
szervesen hozzátartozik az előzmények-
hez: itt adatik elő Balogh Kálmán le-
épülése és beilleszkedése. A fiatalember
nem lázad többé: eggyé olvad a főváros-
ból jött laposladányi patikussegéd szere-
pével, kialakította a megfelelő kontaktust
valamennyi szereplővel, és az illendően
tisztelt principálisné helyett a cselédlányt
viszi ágyba, ahogy ez státusához dukál. Itt
joggal fokozódhatna a groteszk hangvétel
keménysége, még-sem mellőzve az író
fájdalmas sóhaját: kár ezekért a sárba fúló
életekért.. .

Maár Gyula mindebből csak a nagy-
világi nőkről szőtt álmokat és a cseléd-
lánnyal való összebújást tartotta meg, az
utóbbit is elszegényítve. Az eredetiben
Kálmán és Kati dialógusa groteszknek és
költőiségnek ugyanazt a „patika"-
finomságú arányát őrzi, és a kis cseléd
romlottsága egyszersmind valami üdítő
természetességet és ugyan-akkor
fájdalmasan naiv manipuláltságot is rejt
magában; itt Kati, minden verbális
teketória nélkül, egyszerűen megnyergeli
az ámuló ifiurat. A kaposvári előadás
módot adott rá, hogy ebben a kis
szerepben Pogány Judit összetett,
izgalmas kabinetalakítást nyújtson; Seres
Gabriella viszont nem tud mit kezdeni a
brutális váltással, ahogy az első felvonás
szürke, fakó alázatából most minden
átmenet, minden jellemárnyalás nélkül
kell átváltania a viháncoló hetéra durva
egyértelműségébe.

De ami ennél fontosabb: ebben a vál-
tozatban megbillen a dráma rendkívül
tudatos és pontos szerkezeti egyensúlya,
hiszen nem véletlen, hogy a mozgalmas
első felvonásra következő intim második
felvonás után ismét egy mozgalmasabb, a
laposladányi életből nagyobbat markoló
harmadik következik. A győri előadásban
már pusztán ez a formai aránytalanság:
két totálisan el-ütő jellegű rész egymáshoz
fércelése is kielégületlenül hagy, a drámát
nem is-merő nézők szemében pedig az
írót kompromittálja.

A harmadik felvonás híján a dráma a
normális játékidőnél jóval rövidebbre is
zsugorodik. Mindeme hiányérzetek
oldására a rendező most íróként is fellép.
Nem tudom, mi volt e döntés primer



oka: az eredeti szöveggel való elégedet-
lenség vagy az igény egy önálló képi vízió
megfogalmazására. Mindenesetre, a Szép
Ernőtől származó lezárás (pontosabban
Kati győztes ostroma) után önálló
leleményű élőkép következik, némi saját,
rendezői szöveggel. A szín-pad falai
leomlanak, és a megnyúlt térben a
szereplők tovább élik életüket néhány
társadalmi grádiccsal följebb, frakkban,
estélyi ruhában, elegáns környezetben,
előkelő címeket viselve. A külsőségek, a
megjelenési formák változnak: a
néptanítóból professzor úr lesz, a
postamesterné csiklandós lelkendezés
helyett dámához illő idegösszeomlásban
vonaglik, a patikusné fekete
nagyestélyiben és sötét spleenben szen-
veleg, a postamester pedig, miután rá-
jönnek, hogy csal a kártyában, agyonlövi
magát, ahogy a felső tízezer körében
szokás. Anti a lényeg nem változik:
fölösleges emberek tenyészetével van
dolgunk. A vízió tehát kitágítja a dráma
metaforáját -- csak az a kérdés, hogy
minek ? Elmondana ugyanennyit maga a
darab is - ha a rendező szóhoz engedné.
Ha meg úgy érezte, h o g y a darab ilyen, a
szerzői filmekből kölcsönzött mankóra
szorul - akkor kár volt eljátszani. Itt
ugyanis nem a totális színház bevonásáról,
a filmes látásmód érvényesítéséről, a
dráma eszköztárának gazdagításáról van
szó, amit üdvözölni is lehetne, hanem a
mű tovább- és átírásáról, ön-álló
kiegészítéséről, ami egyben a dráma
kontesztálását is jelenti. Csakhogy az
eredmény nem győz meg e kontesztálás
jogosultságáról, legföljebb arról, hogy a
rendező fogyatékosan vagy önkényesen
olvasta a drámát.

A tabló végén Balogh Kálmán a rival-
dához lép, és monológját visszaismételve
végül eljut a zárómondatig: Balogh
Kálmán vagyok - Szép Ernő voltam.
Eközben reflektor vetül a költőnek
mindvégig a falon lógó portréjára (ez a
Szép Ernő instrukciójában szereplő Szél]
Kálmán-portrét helyettesíti, ami legalább
illik a darabhoz). A műsorfüzetből
szerencsére kiderül, hogy kit ábrázol az
arckép, valamint az is, hogy az idézett
mondat Szép Ernő fanyar-szomorkás
bemutatkozási formulája volt. Mégis: a
párhuzam keresett, és nem tud az
evidencia erejével hatni, kivált nem
slusszpoén formájában, már csak azért
sem, mert az átlagos magyar néző vajmi
keveset tud Szép Ernő személyéről és
életéről. Hamletet esetleg lehet azonosítani
Shakespeare-rel (ha muszáj), német

nyelvterületen, mondjuk, a homburgi
herceget is Kleisttel az, hogy Maár Gyula
szerint Balogh Kálmán egyenlő Szép
Ernővel, még ha van is benne igazság, a
közönség számára sem Balogh Kálmán,
sem Szép Ernő megértéséhez nem ad
hozzá; ez az ötlet az előadás magánügye
marad.

Az egyoldalú rendezői koncepció leg-
kevésbé az epizodistákat, a boldog la-
posladányiak megelevenítőit károsítja,
hiszen az őket felvonultató első felvonás
az előadás legmeggyőzőbb része. Igaz, a
szöveg meghosszabbításai messzebbre
mutatnak az itt látott ártalmatlanul gro-
teszk állóképnél. Nem kell hozzá bele-
magyarázás, hogy például a krakéler Pap
Ferke és a zsidó Borgida „bűrkabát"-
konfliktusába borzongató perspektívákat
érezzünk; ezt a perspektívát azonban a
rendező, feltehetően a téma diszkrét
agyonhallgatásának hazai hagyományát
követve, nem nyitja meg. Mégis tény,
hogy Maár Gyula itt jó lehetőséget teremt
a hatásos komédiázásra, és már a
színészen múlik, mennyire tud élni velük.
Mester János elegáns, puritánságában
hatásos Postamester, ura mellett e
felvonás fénypontja Baranyai Ibolya.
Most már bizonyosnak látszik, hogy amit
Harag György a V i h a r b a n kihozott be-
lőle, színészi egyéniségének szerves ré-
szévé vált. Szélsőséges jellemábrázolása
egy percig sem erőltetett, mert két sajátos
paradoxon élteti: ezt az alapvetően hazug
figurát nagy színészi őszinteséggel, ezt a
modoros nőszemélyt sodró
természetességgel játssza, vagyis képes
elhitetni, hogy nem ő karikíroz, hanem
maga a figura két lábon járó hús-vér
karikatúra. Patassy Tibor túl robusztus a
rozoga és szenilis nyugdíjas néptanítóhoz,
Áts Gyula pedig jó mozzanatok között
elszürkül, elfogódottá válik. Paláncz
Ferenc képességeit ismerve az a gyanúm,
őt a rendező fogta vissza, attól tartva,
hogy ha Pap Ferke igazán mer mulatni,
még netán rokonszenvessé válhat, holott
Szép Ernő nagyon pontosan kirajzolja e
mulatozás felszabadító jellegének visszás,
illuzórikus voltát. Maár számára az a
lényeg, hogy Pap Ferke ügyetlenül,
groteszken mulasson; pedig itt el lehetne
menni odáig is, hogy Pap Ferke szépen,
szakértelemmel és épp ezért fenyegetően,
veszélyesen mulat. A többiek rendezőileg
a helyükön vannak, színészileg azonban
nem tudják betölteni a helyet.

A koncepció alapvetően a két fő-
szereplő, Törőcsik Mari és ifj. Újlaky

László játékát minősíti. Mint már jelez-
tem, a problémák az első felvonásban még
nem ütköznek ki; a patikusné lagymatag,
unott lamentálása és a patikussegéd
idétlen követelőzése, ha egy-oldalúan is,
de exponálni tudja a két szereplőt, és az
adott terjedelemben még mulattató is. A
baj az, hogy a második felvonásban a két
jellem semmit nem színesedik, nem
árnyalódik. Mivel Maár az általános
szituáción belül nem dolgozta ki számukra
az átmeneteket, a váltásokat, nem tehetnek
mást, mint hogy alapattitűdjüket variálják,
de hát ez a lehetőség egy ilyen terjedelmű
dialógus esetében túlságosan szűknek
bizonyul. Kivált ifj. Újlaky László küsz-
ködik, mert nem tehet mást, mint hogy az
első felvonásban még roppant mulatságos,
jól eltalált gesztusait és hang-színeit - a
nyafogást, a megemelt, majd elfúló
sipítozást, a toppantást, az izgága
nyúlkálásokat fokozza, de úgy tűnik,
maga is érzi, hogy ez egyre erőltetettebb
lesz, ilyenkor aztán leáll, kis ideig mar-
kíroz, aztán kezdi elölről. Törőcsik Mari
sokkal higgadtabban és rutinosabban
ápolja az attitűd mozdulatlanságát.
Helyzete könnyebb: a lényéből sugárzó
ideges, intellektuális feszültség eleve
ellentmondásban van a figurával, s az így
támadó vibrálás némiképp feledteti, hogy
a rendezői felfogás erőszakosan rekeszti
benn a libában az időnként kitörni próbáló
hattyút. Vagyis a figurának Törőcsik saját,
a darabtól független színészi egyénisége
kölcsönöz némi súlyt és feszültséget, de
ez az előadás szem-pontjából véletlen, és
így igazából nem is kamatozik. A
színésznő inkább csak manírjaiból,
rutinjából vesz elő egyet-mást az alakítás
és a lassan kaptató jelenet --
felfrissítésére, és bár az avatatlan szemlélő
is megérezné, hogy ezen a színpadon ő
képviseli a legfajsúlyosabb értéket, a
patikusné mégsem vonul be Törőcsik
Mari jelentős alakításai közé.

Egy szó mint száz: Szép Ernő újra-
felfedezése csak addig gyümölcsöző, amíg
valóban Szép Ernőt fedezzük fel.

Írásom befejező része publicisztika, amely
látszólag csak lazán kapcsolódik az
előbbiekhez.

Lássunk először is néhány idézetet.

„Néha e századbeli elődeink művészete
távolabbinak, idegenebbnek tetszik, mint
egy ezeréves szerzőé... Ezek



az elődök... sohasem lesznek klasz-
szikussá. Mert ők holnap is, ma is teg-
napiak, és ezen nem segít az idő... ezekért
csak akkor szabad visszanyúlni, ha nincs
már kötelezettségünk más értékek
bemutatására. S ha teszik, akkor is úgy
érdemes tenni, ha mindez a közönséghez
szól. .. Úgy tudjuk, hogy Örkény -
közismert - Tótékja helyett került a
műsortervbe Szép Ernő Patikája. Csak azt
nem, hogy miért."

„Lehet jó ügyet szolgálni úgy is, hogy
porosodni hagyjuk azt, ami fölött eljárt az
idő, ami olyannyira tegnapi, hogy a mának
semmit sem mond... Így felejti el ezt az
előadást a közönség is. S nem sokat veszít
vele."

„...a hazai színjátszásnak jóval nagyobb
az adóssága, a lemaradása a kor-társ
drámairodalommal és szerzőkkel, mint
akár Szép Ernő nemzedékével szemben. . .
A színház a pillanat művészete... de ez
nem predesztinálhatja arra a színházat,
hogy a ló másik túlsó oldalán letűnt
világok szimbólumrendszerét, fizikai
tényhálózatát, pszihéjét vigye a mai néző
elé, aki már merőben más
szimbólumrendszerben, fizikai tény-
hálózatban, más pszihéjű világban, tárgyi
környezetben él, a letűnt világ tehát
számára érdektelen s nem egyszer
érthetetlen."

Az első két idézet Ascher Tamás ka-
posvári Patika-rendezésének helyi vissz-
hangját tükrözi. A bírálók leleményesen
éltek a dráma címéből fakadó élc-
lehetőségekkel; Troszt Tibor Patika - üres
tégelyekkel című kritikája (első idézetünk) a
Somogyi Néplap 1972. november 29-i

számában jelent meg; míg Buni Géza
1972. december 6-án a Zalai Hírlapban
tette közzé Fogfájás elleni cseppek - avagy
fejfájást okozó monológok című bírálatát
(második idézet).

A harmadik idézet hét évvel később
kelt. P. M. szignóval jelent meg a Kis-
alföldben, a győri Patika-előadásról, Vita
egy értékítélettel alcímen.

Mi itt a fővárosban hajlamosak vagyunk
azt hinni, hogy ha egy-egy szín-ház
(produkció, rendező, szerző, esetleg
színész) nagyrabecsülésében egyetértünk,
akkor ezt az állásfoglalást országosan ha
nem is osztják, de legalábbis számításba
veszik. Úgy látszik, keveset olvassuk a
helyi sajtót. És így nem mér-legeljük
kellőképpen azt a tényt, hogy a helyi
közönséget viszont elsősorban a helyi
sajtó befolyásolja. Aki csak egy

lapra fizet elő, az a helyi napilapot vá-
lasztja. És ha időnként értetlenül szem-
léljük egy általunk magasra tartott
színház, egy általunk lelkesen fogadott
előadás korántsem egyértelmű helyi
pozícióját - nos, e kritikák olvastán
okosabbak lehetünk.

Mielőtt magának Szép Ernőnek so-
mogyi, zalai és Győr-Sopron megyei
értékelésével foglalkoznánk, érdemes
megfigyelni az idézett kritikákban visz-
szatérő érvmodelleket. I. A színház Szép
Ernő kedvéért más, fontosabb, aktuálisabb
értékekről mond le, a Tótéktól a modern
hazai és külföldi dráma-írás sok más
alkotásáig; 2. a közönség fagyosan,
közönyösen utasítja el a szóban forgó
produkciót. Az első érv-típus ismerős.
Sokszor találkozunk olyan változataival
is, melyek azt nehezményezik, hogy az
illető nemzeti drámairoda-lomból avagy
X. szerző életművéből miért épp ezt a
művet kellett elővenni? Nos, egyfelől a
kritikus könnyen be-szél, hiszen nem kell
garanciát adnia rá, hogy egy másik
darabbal a színháznak nagyobb
szerencséje lenne (sőt, még arra sem,
hogy ugyanő az általa reklamált bemutatót
majdan üdvözölni fogja). Más-felől a
színháznak műsorpolitikai tanácsokat adni
igen kényes és felelős elvi kérdés, amely
csak az összes körülmények alapos és
teljes ismeretében vethető fel, nem pedig
tetszetős mellék-mondat formájában, egy
adott produkció lejáratása érdekében.
Továbbá köztudott, hogy ma, a rendezői
színház korában periférikus művekkel is
lehet nagy horderejű üzenetet tolmácsolni,
és remekművek vagy úgynevezett „nagy
adósságok" bemutatásával is jöhet létre
érdektelen, semmitmondó színház, tehát a
darabválasztás abszolút fetisizálása
némiképp a színházfelfogás elmaradott-
ságára vall. Az „ezerfejű Cézárhoz" való
hódolatteljes fellebbezés pedig úgy-
szintén demagógiagyanús, mert ha
ugyanez a közönség ugyanilyen fagyosan
fogad egy olyan művet, amely a kritikus
számára kedves vagy fontos, a kritikus
vagy megrója értetlenségéért (ez a ritkább
eset), vagy mélyen hallgat a néző
magatartásáról mint lényegtelen
mellékkörülményről.

És csak most jutunk el Szép Ernő
értékeléséhez, ami persze már kényesebb
kérdés, elvégre a szabad véle-
ménynyilvánítást csak helyeselni lehet, és
kollégáink eltérő nézeteivel legföljebb
csak vitatkozhatunk. Az is csak empirikus,
esetleges jelenségnek tűnhet,

hogy az adott esetben a polarizálódás
egyértelműen főváros és vidék között
megy végbe (hadd ne idézzem most a
kaposvári Patikával foglalkozó felhevült,
valósággal boldog fővárosi bírálatokat,
legnevesebb kritikusaink tollából - tá-
volról sem szeretném a tekintélyi érvelés
látszatát kelteni). Ki mondja azt, hogy elvi
kérdésekben, egy-egy író (színház,
rendező, irányzat) megítélésében csak a
fővárosnak lehet igaza? És mégis : van
valami gyanús e magabiztos
elutasításokban. Ha ugyanis a véle-
ményformálás szabadságát nem is vitat-
hatjuk el egyetlen kritikustól sem, a
tájékozódás és tájékoztatás kötelezettsége,
úgy gondolom, együtt jár ezzel a joggal.
Szép Ernőt elítélni nem lehet úgy, hogy
előbb szembe ne nézzünk Szép Ernő
„divatjával", pontosabban a groteszknek,
az iróniának, a dupla látás-nak, a fanyar
költőiségnek térhódításával a
világszínházban csakúgy, mint nálunk, és
amely jellegzetességeket a dráma szövege
éppúgy tükrözi, mint a két, szóban forgó
előadás (az utóbbiak erényeit egyébként
az említett kritikák paradox módon
elismerik - igaz, meg-lehetős felszínesen,
nehogy kapcsolatot kelljen teremteni a
szöveg és a mégis-csak rajta nyugvó
produkció között). A kaposvári kritikus
Örkényt próbálta kijátszani Szép Ernő
ellen, ám csak családi viszályt kavarna,
hiszen ha Örkénynek van elődje
drámairodalmunkban, úgy épp Szép Ernő
az.

Az idézett kritikák, az ilyen össze-
függéseket mellőzve, mintegy rácsodál-
koznak Szép Ernőre: ki lehet ez az alig
ismert, századeleji figura? Mit keres a ma
színpadán? Hiszen „ez a világ, ez a fizikai
tényhálózat, ez a pszihe" „le-tűnt a ló
másik túlsó oldalán", ámbátor ez a
renitens ló Aiszkhülosztól Brechtig már jó
néhány fizikai tényhálózatot át-dobott a
maga másik túlsó oldalára, és mégis
megesett, hogy a színpadnak sikerült ezt a
tényhálózatot visszaráncigálni a négylábú
innenső, felénk mutogatott felére (ha jól
értem a P. M. választotta metaforát). Ilyen
sikernek számít köz-megegyezés szerint
nemcsak a kaposvári Patika, hanem Szép
Ernő drámáinak néhány további előadása
is, a főiskolás Vőlegénytől a Madách
színházi Lila ákácig. Egyszóval: e tények
ismerete hiányzik az idézett kritikákból,
amelyek csak akkor győzhetnének meg a
maguk álláspontjáról, ha leszámolnának a
Szép Ernő körül kialakult - jogos vagy
jogtalan - mítosszal, és azon a mérlegen



mérnék meg a szerzőt, amelyet a mai
színházi gyakorlat alkalmaz. Ezzel nem-
csak saját hitelüket erősítenék meg, ha-
nem közönségüket is lojálisan tájékoz-
tatnák, elvégre a közönségnek is vannak
jogai azon túl, hogy megbuktathat értékes
kezdeményezéseket; például módot kaphat
rá, hogy két álláspont között szabadon
dönthessen.

A kaposvári előadás idézett bírálatai ma
már belekerülhetnének azokba az
antológiákba, melyek a jelentős alkotások
értetlen kortársi fogadtatásának mulatságos
bizonyítékait gyűjtik össze, el-végre
Ascher Tamás rendezése azóta is
hivatkozási alap, megújuló színházi éle-
tünk egyik alapműve. Azonban a Szép
Ernő értékelésében vallott, hét év távol-
ságra is impozánsan azonos álláspontok
megítélése független a két előadás szín-
vonalkülönbségétől, hiszen bármilyen
kifogásunk volt is Maár Gyula rendezése
ellen, az nyilvánvaló, hogy ő is abból
indult ki: Szép Ernő a legnemesebb
értelemben modern, nekünk való szerző.

„A Patika híján van azoknak az álta-
lános emberi mondandóknak, divatos
kifejezéssel élve üzeneti pontoknak
amelyek átsegítenék a darab megírás óta
eltelt közel hat évtizeden a meg-értés, a
befogadás, a helyeslés, a siker melengető
irányába" - írja P. M. Az el-múlt évtized
könyvkiadása, színházi gyakorlata,
szaksajtója ilyen „üzeneti pontok"

sokaságát fedezte fel a Patikában
csakúgy, mint az író egész életművében P.
M.-nek, ha nemcsak azért űzi szak-
máját, hogy ex cathedra véleményt nyil-
vánítson, hanem azért, hogy a színház és a
közönség iránt egyszerre lojálisan in-
formáljon is, vitába kellett volna szállni a
szóban forgó „üzeneti pontok" általános
értékelésével, és érvre érvvel felelve
eljutnia a maga konklúziójához

Az alázatos, defetista provincializmus
köztudottan fékezője a mozdulásnak
A gőgös provincializmus se sokkal

hasznosabb. Kivált akkor, ha az ilyet
szemlélettel bírált intézmények épp ki
törőben lennének a provinciából.. .

Szép Ernő: Patika (győri Kisfaludy Színház
Kamaraszínháza)

Rendező: Maár Gyula. Díszlet: Melle
András. Jelmez: Torday Hajnal.

Szereplők: Ifj. Újlaky László, Törőcsik
Mari, Áts Gyula, Baranyai Ibolya, Mester
János, Patassy Tibor, Paláncz Ferenc, Pe
rédy László, Sipka László, Bobor György
Nádai Pál, Seres Gabriella.

GÁBOR ISTVÁN

Vonó Ignác

Fejes Endre drámája Veszprémben

Kétségkívül Kazimir Károlyé az érdem,
hogy fölfedezte: Fejes Endre novella- és
regényhőseiben, történeteiben rendkívül
sok drámai elem található. A Rozsda-temető

volt az első átütő, nagy siker a Tháliában
és vidéken is, majd ezt követte a Mocorgó,
a Vonó Ignác, a Csere-pes Margit házassága,
a Jó estét, nyár, jó estét, szerelem színpadi
bemutatója, a Fejes-művekből készített
televíziós játékról ezúttal nem is beszélve.

Fejes Endre csaknem valamennyi
történetének van egy földrajzilag pontosan
körülhatárolható, a térképen be-jelölhető
helyszíne: Budapest egyik legrégibb
kerülete, a Józsefváros. Itt élnek Fejes
Endre hősei, és közöttük mindenekelőtt az
a félig lumpen munkás-ember, aki
ponyvaregényekből, vezér-cikkekből,
félművelt tisztviselők, le-süllyedt
értelmiségiek odavetett szavaiból, saját
ködképeiből állomvilágot sző önmagának.
Ezek az emberek nem szívesen vállalják
önmagukat, nem szere-tik sem azt az
életet, sem azt a munkát, amire sorsuk
készteti; helyette a hazugságok légvárait
építik föl, azt a különös vagy különc
egyéniséget álmodják meg, akik
szeretnének lenni. A mássá levés
szenvedélye Fejes Endre hőseinél nem
egyszerűen menekülés a munkásélettől,
hanem lírai vágyakozás arra, amivé az
ember egy fejlettebb tudati szinten vál-
tozhatna. Tragédiájuk viszont abban rejlik,
hogy ezt az álomvilágot csak ha-
zugsággal, énjük megtagadásával érhetik
el; Fejes arra figyelmeztet, a szocialista
társadalmi rendnek még jobban meg
kellene teremtenie a lehetőséget arra, hogy
mindenki képességei arányában valósítsa
meg önmagát. A társadalom perifériájára
szorult emberek iránti felelősség hatja át
Fejes történeteinek minden sorát, ez a
felelősségvállalás juttatja végső soron
hőseit olyan katasztrófákhoz, amelyek a
valóság és az. áhított látszat konfliktusából
vezetnek oda.

Ábrándokat kerget Vonó Ignác, a
mindössze tízoldalas Fejes-novella hőse
is. Az első világháború lövészárkában zöld
szemű asszonyról ábrándozik, amíg

ábrándozásai közben egy „jó szemű
golyó" át nem lövi a csuklóját. És Vonó
Ignác így találja meg a szerencséjét:
kacska kezével a háború utáni munka-
nélküliségben állást kap az OTI-ban,
sovány fizetségű, de ruhával és biztos
kenyérrel járó altiszti állást.

Józsefvárosi albérlete mellé zöld szemű
asszonyt ugyan nem kap Vonó Ignác,
csak főbérlőt, az iszákos özvegy Mák
Lajosnét, akinek szókincse csöngetős
mozikban vetített filmek, füzetes regé-
nyek szövegéből, pacsuliszagú agglegény
lakók odavetett mondataiból áll össze
sebesen pergő szöveggé. Hősét Fejes -
groteszk fintorral - az áhított zöld szemű
asszonnyal akkor hozza össze, amidőn a
megváltozott társadalmi helyzet éppen
nem ezeknek az idilli szerelmeknek
kedvez. Vonó Ignác ábrándja is, mint
egyéb Fejes-regényekben és - drámákban,
csak hazugság árán valósul meg. Egykori
főnökétől, a felszabadulás után
deklasszálódott OTI-tanácsostól, Del
Pietro Antaltól aranyholmikat vásárol
meg, amelyek egy véletlen ismeretség
alkalmával azt a látszatot keltik, mintha
sajátjai lennének. És innen már csak egy
lépés az ősöktől szerzett fel-vidéki
birtokig - amit a kommunisták
természetesen elvettek tőle -, a hajdani
nagy dáridókig, amikor az üveg sört úgy
itta meg Vonó Ignác, hogy közben el nem
vette az üveget a szájától.

És ekkor, a mai rendszerben kerül be
hazugsága révén Vonó Ignác abba az „úri"

társaságba, amelyről valaha csak álmodni
mert. De élete ettől kezdve csupa rettegés
is: vajon mikor lepleződik le. És az hamar
bekövetkezik: özvegy Mákné villamosra
száll, fölkeresi Virág Tekla, a valahai
zárdaszűz franciaerkélyes lakását, és a
fényes társaság jelenlétében sokat
elfecseg Vonó Ignác lumpenmúltjáról. Az
1956-os ellenforradalom ugyan azzal a
kétes reménnyel kecsegtet, hogy elvett
birtokait - a soha nem létezett felvidéki
Vonó-földeket - visszakapja, a félelme
azonban, hogy most minden hazugsága
napvilágra kerül, valósággal eszét veszi.
Csak a szovjet ágyúk dörgése hozza meg
számára a reményt: visszaállhat a
valóságos rend, és ő ismét az a Vonó
Ignác lesz, akinek már nem kell ezt az
ostoba szerepet játszania.

A lényeges társadalmi kérdéseket érintő,
a vegetálás üres létformáját nagy
felelősséggel ábrázoló és bíráló történetet
Fejes Endre a novella alapján feszes


