
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



drámában dolgozta föl. A négy évtizedet
átfogó cselekményben hőseit a tőle meg-
szokott különleges tömörséggel jellemzi.
A párbeszédek, monológok mögül el-
süllyedt világok bukkannak elő. Élet-
formákat testesítenek meg és hordoznak
ezek a szövegek, a beszűkült világú OTI-
tanácsosé, a fantáziák köd-gomolyában
élő Vonó Ignácé, a szerelmes szívű, de
szeretetét a legközönségesebb szavakkal
palástoló Mák Lajosnéé, a szemérmetes
Virág Tekláé és a többieké. „Európa
alszik. Elfeledték a magyart" - mondja az
elszegényedett tanácsos mélabúsan, nem
sokkal 1945 után a Bástya sörözőben.
Pontosan az ő szavait ismétli meg
szorongatott helyzetében Vonó Ignác,
amikor az úri társaságban sörivási
tudományával kérkedik, noha tudni való,
hogy az igaz magyar ember nem iszik
sört. És ugyanebben a sörözőben a pincér
néhány mondata is tökéletesen jellemzi a
megváltozott társadalmi rendszert,
amelyben a valóságos értékrend még nem
alakult ki teljesen. A pincér egyaránt
szaktársnak szólítja az egykori altisztet és
az előkelő származású tanácsost, majd
önérzetesen közli velük, hogy „tessék
megfigyelni, bármilyen furcsa, nekem is
csak két kezem van". Es ezután mondja
ezt a néhány szót: „Málinkó türelem,
máris hozom", amiben benne van az
oroszból fölszedett új szó, meg a régi pin-
cér maradék udvariassága. De ugyan-így
elemezhetnénk Mák Lajosné és Virág
Tekla mondatait is, azt bizonyítandó,
hogy Fejes Endre egyetlen kifejezésében
is benne lüktet az élet, változó
szokásaival és rendjével, pontos nyelvi
naturalizmus és légies líra nemes
ötvözeteként.

A. Vonó Ignácot tíz évvel ezelőtt a
Madách Színház Kamaraszínháza mutatta
be, Kerényi Imre rendezésében, a főbb
szerepekben Garas Dezsővel, Kiss

Manyival és Mensáros Lászlóval. Elő-
adták a darabot 1977-ben Miskolcon is,
most pedig a veszprémi Petőfi Szín-ház
tűzte műsorára.

A jelentős művek sajátossága, hogy
értéküket az idő csak érleli. A bemutató
óta eltelt évtized a Vonó Ignácnak is jót
tett; fényei nem hogy megkoptak volna,
ellenkezőleg, most még jobban csillog-
nak. Pétervári István rendezésében a
dráma hangsúlyai némiképpen eltolódtak
a komédiától a tragédia felé, de ez érthető
is. A közben eltelt idő még jobban
bizonyította ennek a hazug ábrándokból
szőtt talmi életformának a csődjét,
zsákutcáját, és a Jó estét, nyár, jó estét,
serelem ismeretében különösen rádöb-
benhettünk arra, hogy saját bőréből senki
sem bújhat ki büntetlenül. Noha a Vonó
Ignác úgy fejeződik be, hogy a dráma
hőséből bugyborékolni kezd a röhögés -
ez a szerző rendezői istrukciója -, a néző
mégis azt érzi, hogy ez a nevetés csaknem
olyan, mint a Hét krajcárban az édesanya
sírós-könnyes nevetése. Pétervári
rendezése azt érzékelteti a befejezésben,
hogy Vonó Ignác számára vége ugyan a
hazug világnak, de vége annak az életnek
is, amelyben egy jószagú volt apáca édes
úrnak szólította, amikor őt úrnak is
nézték, és visszavisz innen az út a
kétudvaros házmesterné pállott szagú
földszinti szobájába.

Neogrády Antalnak gyorsan mozgat-
ható, szűkszavú jelzésekre szorítkozó, de
a korok változásait jól jellemző díszletei
között, Hruby Máriának minden
divatáramlatot és életformát pontosan
rögzítő kosztümjei segítségével a rendező
feszes ritmusban, lényegre törően állította
színpadra Veszprémben a Vonó Ignácot.
Noha az általam látott - nem sokkal a
premier utáni - előadáson még érezhető
volt, hogy a színészek nem birtokolják
teljesen a szöveget, és pél

dául Vonó Ignác és Mák Lajosné
pengeélességű polémiái nem eléggé pe-
regnek, a későbbiekben a szereplők
összeszokottsága és a szöveg jobb isme-
rete valószínűleg sodróbb tempójú pro-
dukciót hozott létre. Az azonban föl-
tétlenül Pétervári István érdeme, hogy a
szituációk rendkívül pontosan közvetí-
tették a Fejes ábrázolta kort.

A címszerep pregnáns karakterét Szo-
boszlay Sándor rendkívüli intelligenciával
ábrázolta. A fejlődésnek hatalmas ívét
rajzolta meg az ellőtt csuklójú bakától az
OTI-altiszten és csöndesen ivogató
albérlőn át az úri világba becsöppent
„felvidéki földbirtokos"-ig. A figura gyors
váltásait is pontosan és hitelesen
érzékeltette Szoboszlay, az utolsó jele-
netben egy pillanatra és egyetlen gesz-
tussal visszasüllyedve korábbi altiszti
énjébe. A magyar irodalom házmester-
néinek legkiválóbbikát alkotta meg Fejes
özvegy Mák Lajosnéval, annak minden
sunyiságával, savanyú illatával,
szeszimádatával, szerelemsóvárgásával,
veszedelmességével és demagóg frazeo-
lógiai készlettárával együtt. Dobos II-dikó
ezt a roppant összetett szerepet kezdetben
kissé visszafogottan, inkább az olcsó
közönségességet árasztva ábrázolta, és a
figurának Fejes Endre magaslatában járó
különös költészetét csak később, a
feladattal már jobban azonosulva tudta
közvetíteni.

A többi közreműködő közül Demjén
Gyöngyvér alakítása emelkedett ki Virág
Teklaként; a szemérmes apáca útjának
végigkövetése a beléje nevelt zárdai
szellemtől a szexuális fölszabadulásig
különösen jól sikerült. A többiek jobbára
csak egy-egy jól megírt Fejes Endre-szerep
kliséjét hozták, belső tartalom nélkül. Nem
egészen értette meg Del Pietro Antal
szövegének többértelműségét Kenderesi
Tibor; olyan markáns figurát kellett volna
megalkotnia, amelyet látványosabban
utánozhat az altiszt. Külsőséges
eszközöket használt Győrffy László gróf
Csatáry Istvánként.

Fejes Endre: Vonó Ignác (veszprémi Petőfi
Színház)

Díszlettervező: Neogrády Antal. Jelmez-
tervező: Hruby Mária. Rendező: Péteryári
István.

Szereplők: Szoboszlay Sándor, Dobos
Ildikó, Kenderesi Tibor, Demjén Gyöngy-
vér, Győrffy László, Tóth Titusz, Losonczy
Ariel, Vajda Károly, Éltes Kond, Dévai
Péter, Árva László, Darás Léna, Pergel
János, Orosz Klára.

Dobos Ildikó, Demjén Gyöngyvér és Szoboszlay Sándor Fejes Endre Vonó Ignác című színművének
veszprémi előadásában (Puskás felv.)


