
a szerző keserűen lírai iróniával szövi át.
Az ötlet remek, de az írói irányzék félre-
csúszását már itt felfedezhetjük. Ez a fajta
irónia ugyanis csak látszatra kegyet-len. A
szatíra keménységét hasztalan várjuk.
Csurka gunyoros, de csak azért, hogy
minél zavartalanabbul elérzékenyülhessen.
A drámaíró jólelkű, olyan, mint-ha
valamely nagyszívű, népboldogító
pszichiáter lenne: tenyerébe veszi a kis-
embert, melengeti kissé, anyáskodva bí-
rálgatja, ápolgatja - majd pedig abszolút
győztesként mutatja fel a szörnyeteg tör-
ténelemmel vívott harcában. Megkapó a
példázat, melyet Csurka a rendszer és a
kisember kapcsolatáról alkot. Eszerint nem
az egyénnek kell tudnia, hogy milyen
rendszer van, hanem a rendszernek kell
tudnia az emberről, annak érzései-ről,
vágyairól. Első hallásra majdhogy-nem
könnyekre fakadunk, azután kezdünk csak
tépelődni a tételen. Hogy is van ez az
egész? Valóban humanizmusról,
szuperdemokráciáról van itt szó? Biztos,
hogy minden kisembernek az a vágya,
hogy figyelemmel kísért strukturáló elem
legyen? Á tétel tehát amennyi-re hatásos,
olyannyira félreérthető, mert felszínes, sőt
a szenvelgő hamisság mozzanatait sem
nélkülözi. Olyan vélekedést is
elképzelhetőnek tarthatunk, mely szerint
ezért a világdemokráciáért még a szomszéd
utcasarokig sem érdemes el-menni, nem
hogy léghajóra ülni. Nem is beszélve a
darab bántóan olcsó slussz-poénjáról, mely
a léghajós álmokat szuperszonikus
ábrándok bevetésével igyekszik
aktualizálni. Értjük persze a szerző
mélységes emberszeretetét, csak hát ne-
hezen tudunk meghatódni attól a túllírizált
világábrázolástól, mely végül is csak a
lehető legáltalánosabb formában ismeri a jó
és rossz viszonyát. A gonosz erők, ha
kívülről jönnek, ködösek és körvonal
nélküliek, ha pedig bent vannak a szín-
padon, kicsinyesek és sematikusak. Mert
hát boldogok és elégedettek lehetnénk, ha
oly ellenfeleink lennének, mint amilyenek
e színpadon felvonulnak. Jó volna, ha
csupán néhány ármányos lakóbizottsági
elnökkel és ávósból idegbeteg gondnokká
degradált egyénnel kellene küzdenünk.
Ánnak a rontó árnyéknak, melynek
jelenlétét a szerző sejtetni kíván-ja, e
figurák meglehetősen halvány meg-
testesítői. A dráma ilyen módon igen
vázlatos. És ez még akkor sem elfogad-
ható, ha a vázlatot önmagában érdekes-nek,
problémaérzékenynek tartjuk. Csurka az
ügyes kártyás megtévesztő mozdulataival
kever és oszt. Az egész estét be-

tölteni kívánó vígjáték paklijába boszor-
kányos technikával keveri be korábbi rövid
prózai villanásait. Ez a módszer elvileg
nem kárhoztatható. Csakhogy a partit
végig kell játszani. És ehhez kevés az
energia és az ötlet. Arra a területre pedig,
ahol nincs elég gondolat, tapasztalat, oda
szükségszerűen és törvényszerűen be-
áramlik az érzelgősség, a népboldogítás
könnyfakasztó töltelékanyaga. A valósá-
gos életszagot pedig - amely azért
mégiscsak nélkülözhetetlen feltétele a kor-
társi komédiának - ilyenkor helyettesítik az
elviselhetetlen műillatok, az úgynevezett
életszerű helyzetek és életszerű figurák,
melyek úgy hasonlítanak a valóság-hoz,
mint a szájrúzs az ajakpírhoz, a melltartó a
duzzadó kebelhez, a paróka a hajhoz vagy
a parfüm a test természetes párájához.
Egyik pótszert sem szeretjük - mégis
használjuk őket. Mert: ki tudja, miért,
szégyelljük a természetet, de mint-hogy
élni nem tudunk nélküle - rémséges
protézisek segítségével igyekszünk
legalább illúzióját megtartani. Ez a rém-
álom az L S D előadásán is üldözi a nézőt.

A József Attila Színház produkciója egy
milliméternyit sem javít a darab alapvető
gyengéin. Sőt, az az érzésünk, mintha
valamely színházi mintatanításon vennénk
részt, melynek célja a darab hibáinak
minél tökéletesebb felmutatása. Mindez
persze fikarcnyit sem enyhíti a szerző
mulasztásait. De nem válik a rendező,
Benedek Arpád dicséretére sem. z eredeti
csurkai mű-szenesember ebben az
előadásban panoptikumi magaslatokra ér
el. Társai sem maradnak cl mögötte: a
sematikus szakszervezeti világmegváltó, a
csak kellemetlen külsőségeiben élő
gondnok, a bántóan közhelyszerű pofo-
zóember, továbbá a külhonból áttelepült
házaspár, e két búskomor séma, szava-
lataik a honfibú igazi ébresztői - más
kérdés, hogy egészen más okokból, mint
ahogy ezt alkotójuk és alakítóik elkép-
zelték.

Csurka István: LSD (József Attila Színház)
Rendező: Benedek Árpád. Dramaturg:
Vinkó József. Díszlet: Wegenast Róbert
m. v. Jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Bodrogi Gyula, Örkényi Éva,
Horváth Gyula, Soós Lajos, Geréb Attila,
Bánffy György, Szemes Mari, Makay Sán-
dor, Kaló Flórián, Szirmai Péter, Málnai
Zsuzsa.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A kikapós patikusné

A Patika a Madách Színházban

Á magyar színház elszántan kísérletezik
Szép Ernővel. Legtöbbször eredmény-
telenül. Az elmúlt évtizedben három
helyen mutatták be a Patikát: 1972-ben
Kaposvárott, I979-ben Győrött és leg-
utóbb, 1981 márciusában a Madách
Színházban. Vajon mi lehet az oka, hogy
az egyetlen autentikus Patika-előadáson (a
kaposvárin) és egy újabb Lila ákác-
kísérleten (a miskolcin) kívül a magyar
színház nem boldogul Szép Ernővel?
Ennek okait keresve vissza kell térnünk a
szerző személyiségének, írói világának
sajátosságaihoz.

„Boldogok azok, akik a csengettyű első
jeladására megértik Szép Ernő ver-
seskönyvének felnyitásakor, hogy vala-
mely különös élmény előtt állanak. De azok
sem mondhatók boldogtalanok-nak, akik
végigutazván Szép Ernő könyvén:
elgondolkozva hajtják le fejüket, mint
valamely állomáson, ahol már sok év óta
nem voltak. Ejnye, te bűvészinas, hová is
ragadtál, mikor gyanútlanul kezet fogtunk
veled! Valamit tud ez a költő, amit 1928-
ban senki se tud Magyar-országon. Azt
javasolja, hogy a Dunát be kell deszkázni,
hogy senki se mehessen neki. Hm." Krúdy
Gyula, a Szép Ernő emberi-költői lényéhez
talán legközelebb álló kortárs szavai a
lényeget fogalmazzák meg. A Nyugat nagy
nemzedékének árnyékában jelentkező
szerény hangú költő csendes, finom,
érzékeny, visszahúzódó egyéniség volt, aki
egyet-len „vég nélküli ájultságból" riadt a
valóságra. Művészi alkatának két legjel-
lemzőbb vonása: a nosztalgikus vágy,
amellyel az életet ábrázolja, és a groteszk
realitás, amelybe ezek a vágyak torkollnak.
Az álmok iránti vonzódásánál csak
realitásérzéke volt nagyobb. Ez a furcsa
kettősség adja életművének és
egyéniségének kulcsát: a valóság
mikropontosságú észlelése és az ettől való
visszariadás az álmok világába. Emberi-írói
erényei éppen abban rejlenek, hogy bevallja
az illúziók csődjét és az álmok
elvesztésének fájdalmát is.

A naivan ábrándos, dekadens költőben -
aki Kosztolányi szerint „kalászt hozott a líra
meddő mezeire" - keserűen ironi-



kus drámaíró élt. Drámáiban benne van
mindaz, ami költészetéből hiányzik: a 20-
as évek Magyarországának bomló-züllő-
hanyatló világa, a társadalombírálattól
sem mentes pontos-hű korrajz és a
gyerekkori környezet élménye: a szegény
falusi tanító apa, a hajdúsági kis-községek
világa. Szép Ernő túllépett Mikszáth
kedélyes dzsentriábrázolásán Móricz
szikár és kemény szemléletmódja felé. A
Patika ábrázolásmódja ezért „híd a
magyar irodalom dzsentriábrázolásának
két nagy szakasza között".

A Patika az egyik legjobb Szép Ernő-
mű. A lírai alaphangulatú dráma tulaj-
donképpen „cselekménytelenül cselek-
ményes". Nem a történet a fontos benne,
hanem a szereplők érzés- és élményvilága,
hangulataik, vágyaik kivetülése és
szembesítése a magyar valósággal. Hősei-
ről írta Bárdos Artúr: „Ők mind a szere-
lembe szerelmes, szédült, rapszodikus, a
józan polgári mértéken túllendülő fan-
taszták, akiknek ajkán így nem szégyen-
kezhetik, helyesebben: akiknek lecsök-
kentettsége, félsége mögé elrejtőzhetik a
költő lírája."

A Patikát ugyanaz a kettősség jellemzi,
mint Szép Ernő egész írói világát. A
„parlagiság torzképe és a sóvárgás költé-
szete" Réz Pál találó megfogalmazása
szerint. E nélkül a kettősség nélkül szín-
padon sem lehet adekvát módon vissza-
adni a Patika világát. Óhatatlanul hamis

Szép Ernő: Patika (Madách Színház). Hárman az úri muriból: Dunai Tamás (Borgida úr), Horesnyi
László (Jegyző) és Gáti Oszkár (Pap Ferke)

neve önmagáért beszél: Laposladány a
butaság, a tunyaság, a korlátoltság, a
provincializmus magyar fellegvára. Olyan
szimbólumrendszer, mint Adynál a ma-
gyar Ugar. Ádám Ottó rendező is fon-
tosnak érezhette ezt a jelképet, mert ha-
talmas „úri muris" mulatozási jelenetet
rendezett.

Az önmagában jól felépített, erőteljesen
Móriczra emlékeztető mulatás - amelyet a
színészek kellő temperamentummal és
átéléssel adnak elő - eluralkodik az egész
első felvonáson, háttérbe szorítva és hatás
talanítva a Szép Ernő-i drámaszerkezet
leleményét, azt az írói trouvaille-t, hogy
minden szereplő a másiktól függetlenül, a
kapcsolatteremtés halvány lehetősége
nélkül mondja a magáét. (Ez a
párhuzamos dialógus-technika néhány
évtizeddel később az el-idegenedés
kifejezésének kedvelt írói stíluseszköze
lesz, például Szakonyi Károly Adáshiba
című darabjában.) A sztereotip mondatok
szabályos ritmust követve váltakoznak -
szokatlan, ám tökéletes egységet alkotva.
Valamennyinek fontos funkciója van: a
típusjellemzés eszközei. Sok mindenre
fényt derítenek: a postamester elfojtott
hatalmi tébolyára („A postán mindenkinek
várni kell!"), a zsidó bérlő és a magyar
dzsentri ellen-tétére („Azir jobb szeretek
bűrkabát nélkül."), a tanító tragikus
mellőzöttségére („hitvesem és két felnőtt
leányom-nak sírkövet fogok állíttatni,
mihelyt kedvezőbb anyagi körülmények
közé jutok."), a falusi gazda érdeklődési
körére („Azért jövök ide én a
Mérgespusztáról, hogy egypár lökést se
tudjak csinálni ?"), Kálmán nők utáni
sóvárgására („Hát a bállal mi lesz ?").
Szép Ernőnél mindez olyan, mint egy
zenei kompozíció, amelyben időnként az
egyes tételek fel-erősödnek anélkül, hogy
megbontanák az egész mű harmóniáját.

Ezt a több szólamú játékot színpadon
visszaadni rendkívül nehéz feladat. Ma-
radéktalanul csak Ascher Tamásnak sike-
rült a kaposvári előadásban. Maár Gyula
győri rendezése széttöredezte a ritmust,
túl nagy „hatásszüneteket" tartott. A
Madách Színház színpadán viszont min-
denki egyszerre beszél, anélkül, hogy
érthetnénk őket. A mulatás felfokozott
zajában lényeges mondatok, sőt egész
szerepek vesznek el: például a tanító
figurája (és erről nem Némethy Ferenc
tehet), aki élő mementója ennek a silány,
korcs és primitív világnak. Juhász Jácint
játékában elvész egy rendkívül fontos és
jellegzetes alak: a postamester, akinek

képet kapunk, ha csak egyik vagy másik
motívum dominál az előadásban. Maár
Gyula győri rendezése a sóvárgást, a lírát
hangsúlyozta, és ezzel elvitte a művet az
álmok, az irrealitás szélsőségei felé.
Adám Ottó Madách színházi rendezése a
parlagiságra, vagyis a naturalizmusra
épít, elszegényítve, leegyszerűsítve a
darab lírai-groteszk világát.

Az első felvonás színhelye Laposladány
község „úri" kaszinója, ahol a hely-beli
előkelőségek kártyáznak: a jegyző úr
(Horesnyi László), a postamester úr
(Juhász Jácint), Borgida úr, helybeli bérlő
(Dunai Tamás); a kibic, a tanító úr
(Némethy Ferenc). Betoppan Pap Ferke
(Gáti Oszkár), a mulatós uradalmi intéző
és társa, Jóvér Jani (Cs. Németh Lajos).
Megérkeznek a patikusék is (Papp János,
Piros Ildikó) Pestről érkezett új segéd-
jükkel, Balogh Kálmánnal (Gyabronka
József), aki izgatottan várja a bál kezde-
tét. A táncmulatságból természetesen nem
lesz semmi, a fiatalembernek a posta-
mester pletykaéhes feleségével (Almási
Éva) kell beérnie mulatság gyanánt.

Együtt az egész díszes kompánia: egy
magyar falu tipikus keresztmetszete. Ide
érkezett Kálmán a nagybetűs Élet ígére-
tével és vágyával. Első csalódása az, hogy
rá kell jönnie: Laposladányban a bál
abból áll, hogy az urak hazaküldik az
asszonyokat, és cigányzene mellett bána-
tos-könnyesre isszák magukat. A falu



prefasisztikus vonásaira és rokonságára a
Tó/ék őrnagyával R é z Pál hívta fel a
figyelmet. Bántóan hangsúlyos és erőltetett
Almási Éva postamesternéje. A figura a
maga affektáló közönségességével, lepcses
szájú trampliságával, majmoló
úriasságával és parfümös parlagiasságával
igazi „ziccerszerep". Almási, bár-milyen jó
színésznő is, elköveti azt a hibát, hogy
ripacskodva ad elő egy ripacs szerepet - és
ettől az alakítás harsánnyá és hiteltelenné
válik. Ugyanilyen hamis Gáti Oszkár Pap
Ferkéje is: minden mozdulata és hangsúlya
művi. Ez a mesterkéltség - amely az
„álcigányban" éri el csúcsát - az egész első
felvonásra rányomja bélyegét. Egy
pillanatra sem tudjuk elfelejteni, hogy ezt a
Móricz-ízű mulatozást a Nagykörúton
látjuk.

A második felvonás Szép Ernő lírai-
groteszkjének csúcsa, a magyar dráma-
irodalom egyik legsajátosabb szerelmi
jelenete. A beteljesületlen v á g y roman-
tikus lobogásának és a tarthatatlan eszmék
tragikomikumának írói remeklése.
Hordozza a költő minden nosztalgiáját, „az
élet, a csuda élet, a szépséges, egyet-len
élet" utáni örök vágyát. Kálmán, a
boldogtalan segéd - aki szinte beleszug-
gerálta magát a patikusné iránt érzett sze-
relmébe - az éjszaka közepén szerelmet
vall a fogfájására gyógyszert kereső asz-
szonynak. A „szerelmi jelenet" tulajdon-
képpen monológ: Kálmán életre, öröm-re,
szépségre, boldogságra sóvárgó ifjú-
ságának tragikus sóhaja. „Én még nem
éltem, nagyságos asszony, kérem, hisz én
most vagyok először a világon, én nem
tudom, hogy kel l . . ." Ez az utá-
nozhatatlan, az egyedi, a meghatottan
könnyes és groteszkül ironikus, az igazi
Szép Ernő-i hang: „Egyedül van az ember
a világon, hiába tagja az ember a
Gyógyszerészsegédek Országos Szö-
vetségének...", „A Gyöngytyúk utcába
laktam, nagyságos asszony kérem, ott
könnyeztem.", „Mi az koplalni, mi az
fázni, egyáltalában mi az snassznak lenni
ahhoz képest, hogy az ember boldogtalan."

Pedig olyan kevés, olyan emberi és
természetes, amit kér: „. . .miér t ilyen a
világ, hogy a csőszkunyhóba vagy a
bakterházba bemehet az ember az or-
szágúton, ha az embert a szomjúság el-
gyötörte: adj egy ital vizet, te szegény
ember. És hogy a palotákba nem szabad
beszólni, ha fáj ez a nyomorult élet: ad-
jatok egy ital szépséget, izé, egy korty
örömöt, öö, ünnepet, fényt, adjatok!" Egy
ital szépség, egy korty öröm - ez az emberi
realitás áll hát a mesterségesen

felnövesztett ábrándok mögött! Ennyi
kellett volna csak a költőnek, hogy ne
kelljen a dekadensség, a rafináltság, a
mesterkéltség póza mögé rejtenie érzé-
keny egyéniségét.

„A patikusné nem egy Bovaryné" -
jegyzi meg szellemesen Réz Pál. Ez a
kissé bugyuta, csöndes, egyszerű, szép és
hervadó vidéki asszonyka, aki a segédnél
jóval idősebb (1), Meg sem érti a
fiatalember lángoló vallomását. Hiszen
valójában azzal van elfoglalva, hogy a
foga fáj. Szép Ernő jelenetépítkezésének
lényege, hogy a szerelmes ifjú mindvégig
légüres térben tartja szónoklatát. Amikor
az asszony lassan kezd odafigyelni rá -
addigra vége az idillnek: hazaérkezik a
férj. Laposladányban a drámának még az
árnyéka sem lehetséges: a nagy szerelmi
jelenet vége groteszk komikumba fúl: a
részeg patikus keblére öleli párbajról
álmodozó segédjét.

A Madách Színház előadásának alap-
vető hibája a szereposztási tévedés. Ez
elsősorban a főszereplőkre vonatkozik.
Gyabronka József erejét meghaladja a
feladat- Balogh Kálmán sokszínű figurá

jából egyetlen motívumot bont ki és visz
végig: az önsajnálatot. Patikussegédje
ezért inkább komikus, mint groteszk. Ott
a legjobb, amikor a pesti ficsúrt játssza;
ilyenkor elragadó charme-ja mögött ott a
kellő távolságtartás, a Szép Ernő-i irónia
is. Valójában nem ő tehet szerepe
kudarcáról: az első felvonásban
tétlenkedő ágálásra kényszerítik, a má-
sodik részben pedig nincs partnere. Piros
Ildikó patikusnéja ugyanis szerepértel-
mezési tévedés. Nemcsak azért, mert
egyidősnek látszik a főhőssel, hanem
játékának túlságos egyértelműsége miatt
is. Ez a bájos, cserfes és szenvelgő pati-
kusné ugyanis kikezd a fiatalemberrel!
Úgy mórikálja magát, mint aki alig várja
a kalandot. Számára egy idő után a fog-
fájás csak ürügy arra, hogy tovább ma-
radhasson. (Eldobja a vattát anélkül,
hogy használná, úgy tesz, mintha vissza-
jött volna a fájás stb.) A Szép Ernő-i
mondatok hiába szólnak a „nem"-ről --ha
a színésznő minden mozdulata ellene
játszik. És ez már felveti az eredeti mű-
höz való hűség és hitelesség kérdését.
Mert elvész a vágy minden öncélúsága,

A patikusné (Piros Ildikó) és a postamesterné (Almási Éva) (lklády László felvételei)



a szépség iránti nosztalgia és a boldogság
fájó reménytelensége, ha Balogh Kálmán
egy kikapós patikusnéval találja magát
szemben! Ebben az esetben nincs
konfliktus, nincs mondanivaló, nincs
darab. Pontosabban ez már egy másik
darab. Szép Ernő szomorú szépségű
lírájából így lesz a Madách Színházban
rossz Molnár Ferenc-i vígjáték. Erről írta
volna Illés Endre ezeket a jellemző soro-
kat: „Forró, legforróbb líra, vágy, sóhaj,
kitörés mindaz, amit fiatal hősével élet-
ről, szerelemről, magányról, boldogságról
elmondat, majd ugyanezeket a mon-
datokat a következő pillanatban, más
fénytörésben, kegyetlenül kifordítja, s
közben még azt is megvalósítja, hogy
kegyetlenség nélkül kegyetlen." ?

A harmadik felvonás a nagy leleplezés.
Nem a szerelmeseké, hanem az álmoké.
Az illúziók és a valóság összeütközéséből
csak az utóbbi kerülhet ki győztesen. A
vaskos realitás diadalmaskodik az álmok
hazugul szép világán. A felvonás Kálmán
és Fábián, a „pesti segéd úr" és a vidéki
kis laboráns beszélgetésével indul.
Kálmán nyelve hemzseg a pesti
argókifejezésektől: flört, lieson, monokli,
blazírt, kaccenjammer, fixíroz. Elképzelt
nagyvilági kalandjait meséli a kis
suhancnak, aki csak „kutyálkodik".
Kálmán megbotránkozva hallgatja a cse-
lédlányokról szóló vaskos történeteket, és
álomtündéreihez menekül. Akik - mihelyt
egyedül marad - meg is jelennek. A sok-
sok fényes ábrándkép: Sylvia, Carmen, a
dáma, a hercegnő, a királynő mind
Kálmán szerelméért könyörög.
Kábulatából az ablak alatt felhangzó ének
téríti magához: Kati, a patikusék kis
cselédje mosogat. A befejezés ironikusan
kijózanító: a ragyogó álmokból ébredő
Kálmánnak be kell érnie a loncsos kis
cseléd szerelmével. Ez a csúcsa a kisszerű
valósággal történő tragikomikus
találkozásnak. Szép Ernőnél nincs
feloldás, nincs gyógyír a vágyakra -
fájdalmas-ironikus leleplezés van. Az ál-
mok csődjét sugallja a Patika keserű-
groteszk befejezése.

A kaposvári előadás lompos kis cse-
lédje egyértelműen és magától értetődően
ült bele a patikussegéd ölébe. A Madách
Színházban minden sokkal körülménye-
sebb és finomkodóbb. És erről nemcsak a
Katit alakító Tóth Enikő tehet. Az elő-
adás végén összeboruló két fej, a hegedűn
játszott sláger, a két fiatal epekedő-
édeskés beállítása hamis idillt sugall,
amely idegen a dráma egészétől. A Ma-
dách Színház előadása nem tudta vagy

nem merte felvállalni a világ groteszk
ábrázolását. Sem az első felvonás vaskos
brutalitásával, sem a patikusné életkorával,
sem a befejezés illúziótlan valóságával.

Mintha nem is ugyanazt a művet láttuk
volna Kaposvárott, Győrben és Buda-
pesten. Napjainkban is ritkaság; hogy egy
szerzőt ennyiféleképpen értelmezze-nek.
Az utóbbi két fiaskó okait keresve eléggé
egyértelmű választ kapunk. Szép Ernő
színpadi megvalósítása olyan arányérzéket
követel, mint az Örkény-drámáké: líra,
realizmus és groteszk szintézisét. Ha a
groteszk rovására a líra dominál - akkor a
Patikából szentimentalista mű lesz, minta
győri előadásban. Maár Gyula átírta a
darabot a szerző lényétől idegen, ám a saját
egyéniségéhez annál közelebb álló
szürrealista vízióvá. El-hagyta a teljes
harmadik felvonást a csattanó befejezéssel
együtt egy misztikus ködben örvénylő,
hamis álomjáték kedvéért. Saját képére
akarta formálni az írót, aki- szerencsére -
erősebbnek bizonyult, és ellenállt ennek a
törekvésnek. A Madách Színház előadása
azért fiaskó, mert az alkotóktól idegen
Szép Ernő groteszk világlátása. Ádám Ottó
egyet-len szálat bontott ki csupán ebből az
összetett műből: a realizmust, elhagyva a
groteszket és a lírát. A Patikát naturalista
polgári vígjátékként játszatni szük-
ségszerűen kudarcra ítélt vállalkozás ! A
kaposvári előadás az egyetlen, amelyik
hibátlanul meg tudta teremteni a Szép
Ernő-i szintézist: az álmok és a valóság,
líra és humor, groteszk és irónia sajátos
ötvözetét. Ezért a Patika egyszer támadt
fel csak igazi valójában: az Ascher Tamás
rendezte előadásban.

Szép Ernő drámái, úgy látszik, tovább
pihennek könyvsírjukban. Sajnálatos tény,
hogy azt a drámaírót, aki fél évszázaddal
megelőzve korát teremtette meg a lírai-
groteszk műfaját, éppen napjaink
groteszkben járatos magyar színháza nem
tudja újjáteremteni.
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A látomássá varázsolt
muzsika

Az Állami Bábszínház Bartók-műsora

Ha feltesszük a kérdést, melyik az a mű-
sorprofil, amely a Magyar Allami Báb-
színházat a kortársi bábművészet élvona-
lában jegyezteti, teljes joggal hivatkoz-
hatunk a zenei adaptációkra. A felnőttek-
nek szóló produkciók legjava kerül ki
immár több mint másfél évtizede ebből a
fertályból, és ezek bizonyulnak nemzet-
közi porondon is egyetemes színházkul-
túránk „legexportképesebb" kínálatának.

Hogy a bábművészet különösen alkal-
mas a zenés színház miniatürizálására, az
persze nem újság. Ismeretes, hogy Haydn
vagy Mozart nem egy dalművét, illetve
balettjét képzelte marionettfigurákra, sőt a
salzburgi bábszínháznak ma is teljes re-
pertoárja Mozart operáira épül. De az
Állami Bábszínház nem ezeket a hagyo-
mányokat folytatja. Törekvéseiket - né-mi
leegyszerűsítéssel - úgy lehetne jellemezni,
hogy a zenét elsősorban nem a bábfigura
leszűkített ábrázolási lehetőségeivel,
hanem a totális képzőművészeti látvánnyal
kapcsolják össze. Így a báb, noha
esetenként a drámai történés hordozója
marad, nem az emberszínészet tör-vényeit
mímelő szereplő, hanem a látvány egyik
komponense, és viszont: a képzőművészeti
környezet nem éri be az emberszínház
díszleteinek statikusságával, hanem -
kizárólag a bábművészetben
megvalósítható elevenséggel - játszik maga
is. A bábszereplő mint tárgy, maga is
képelem - a képi-tárgyi környezet maga is
szereplő. Erre a termékeny művészi
paradoxonra épül a Bábszínháznak
tulajdonképpen már Sztravinszkij
Petruskájától eredeztethető sorozata. E
koncepciót ars poeticaként magáénak vallja
a színház egész alkotó-gárdája az igazgató-
dramaturgtól, a báb-tervezőkön és
rendezőkön át a zenei direkcióig. (A
színészeknek talán vannak fenntartásaik.)
A gazdag hozadék esztétikai leltározásával
a mai napig adósok vagyunk. A műfaj hívei
mindenesetre meggyőzően érvelnek
amellett, hogy az öntörvényű bábművészet
közelebb fér-kőzhet a zene lényegéhez,
mint a társ-művészetek bármelyike.
Minthogy a bábszínpadi látvány egyben
látomás is,


