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Az ördög lakomája, avagy
az angyal hajszálai

Szubjektív jegyzetek
Páskándi Géza színműveiről

Debreceni Disputa

Ne rettenjen meg a nyájas olvasó, eszme-
futtatásom kezdetei nem 1572-ből indul-
nak, nem érintik a reformátusok és
unitáriusok dolgát (legalábbis eleinte), és
ha valami köze van a Válaszúti Komédiához,
úgy csak annyi, hogy minap a debreceni
színház nézőterén válaszúti hangulatban
disputáltam magammal. Eredeti
bemutatóként adta a színház Páskándi Géza
háromfelvonásos „báj-keserves komédiáját
és mesés bohózatát" - mint a színlapon
jelölve áll -, ezen címmel: A diákbolondító,
vagy Sok lúd disznót győz, avagy finomabban
Bábuk közt egy eleven.

Elébb diákoknak öltözött személyek
csasztuskákat énekeltek, majd a néző-téren
intermédium zajlott néhai tanárok abbéli
dilemmájáról, vajon játszódjék-e a játék?
Aztán a zenekari árok fölött a pedellus és
hitvese - még mindig néhai korban - arról
bakalódott, hogy csöndítsenek-é? Majd
deákok érkeztek, hogy jelentsék: játszanak
egy komédiát kedves tanáruk, bizonyos
Csokonai elcsapatásáról, és kezdetét vette
az expozíció.

Mindez pedig kicsit körülményesnek
tetszett ahhoz, hogy elszánják maguk a
személyek valamelyes nézőjáték bemuta-
tására, de már Molnár Ferenc megmondta,
hogy nehéz egy darabot elkezdeni (vö.:
Játék a kastélyban, Turay belépője). Tehát
komédiához rendezett ábrázattal fordultam
nézőtársaimmal egyetem-ben a színpad
felé. Tepsifundum Sarolta Nagy Magyar
Konyhájában hamarosan arról értesültünk,
hogy lop itten mindenki, pákosztos diáktól
a nagytiszteletű rektor úrig, ki kolbászt, ki
csókot, egy-valakit kivéve: a Magyar
Poétát. Amiből a vak is láthatta, hogy
rászolgált a ki-közösítésre. Ám a játék
mintha számolt volna a siketekkel és a
nagyothallókkal is: a színre lépő Költő
öltözete elütött a többiekétől. Míg azok
tarkabarka karikatúráknak öltöztek,
mozgásuk a kesztyűs-, kanalas-,
marionettbábokéhoz volt hasonlatos, és
hangjuk is különleges regiszterekből szállt,
nem is beszélve arról, hogy a szöveget is
csak utánamondták egy nem látható - de
annál

jobban hallható - személynek (vélhetőleg
a súgónak), addig Költőnk barna zsinóros
dolmányban, atlétákat megszégyenítő
lábszárán feszülő csizmában, föstetlen
orcákkal ágált. (No azért föstve volt ő is,
de azt csak „mi" tudjuk, akik előtt nem
titok, hogy barna alapozó, körülrajzolt
szem nélkül ezt az egészséges emberi
formát senki sem nyújthatja az erős
színpadi világításban.) Közben látomásai
keletkeztek, és Lillájával dialogizált.

Ekkoron a várakozás és tűrödelem

kettéhasította nézői lelkem. Mert úgy
emlékeztem, hogy Csokonait elébb el-
csapták, s csak jóval aztán találkozott
Lillájával. Ha pedig ezt a játékot Cso-
konai tanítványai adják, akkor ugye nem
játszhatják el azt, amit még Csokonai sem
tudott. Ha viszont ezek a diákok nem
„azok" a diákok, akkor miért nem tanulták
meg Csokonai életrajzát, illetve mit
szolgált a többszörös előjáték, vagyis
minek az apropójából és kik játsszák
Csokonait? S ettől fogva visszafelé és
mind előrébb haladva sem volt világos
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Páskándi Géza (középen ) Szeretők a hullámhosszon című vígjátékának pécsi bemutatóján
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olyanná válnia, amilyennek a szerző
kívánta!

Ez volna éppen a hiba? Páskándi, a jó
drámaszerző művét deformálta Páskándi
mint a rendező munkatársa? Kézenfekvő
magyarázat a debreceni bájkeservre, ha
nem emlékeznénk az egy esztendővel
korábbi bemutatóra. Akkor Veszprémben
adták az Egy ember, aki megunta a bőrét című
játékát, s majdnem hasonló kérdések
gomolyogtak föl bennünk. Csak hát nem
ilyen keserűn, nem ilyen élesre
fogalmazva. Véltük: senki sem a válogatott
műveit írja, hanem az összeset. Tévedni-
bár nem öröm -lehet, s mert tanulságul
szolgálhatnak éppen a tévedések, nem
szabad elvitatni a szerzőtől a tanulságok
levonásának ilyen alkalmait sem.

Meg itt vannak toleranciánkat erősítendő
Páskándi sorjázó nyilatkozatai arról, hogy a
különféle drámatörténeti stílusokat szeretné
végigpróbálni, mint-egy „színházat a
színházban" sorozatul. Erre a kísérletre -
nyilatkozatai szerint - több meggondolás is
késztette. Egyszer az, hogy „egy paródia
nemcsak paródia, hanem a paródiaíró
bizonyítási kedvének is a jele: ni, hogy
ismerem, ni, hogy tudom, mi fán terem ez a
stíl". Másodszor: „ ... az is közrejátszott,
hogy ki akartam rázni magamból, ki
akartam élni az ilyen reflexeket, nehogy
»komolyabb« darabjaimba besurranjanak.
Tréfásan egyszer valakinek . . . elmeséltem
azt az esetet, amikor egy újdonsült házas
esküvője délutánján, tehát nászéjszaka előtt
elment az örömházba, ó, korántsem
búcsúzni, hanem, mert nem akarta a férfias
falánkságot hordalékosan: mohón és
lélektelenül a nászi ágyba vinni. Nem akart
éhes lenni, hogy végre a fűszerek színében,
illataiban is elgyönyörködhessen: azt
akarta, hogy emlékezzék is mindarra, ami
történt. A lélek, a szellem egy pillanatnyi
fegyverszünetét kötötte

meg a testtel. Nos, valahogy így voltam s
vagyok én a parodisztikus, ironikus
darabjaimmal: azért írtam romantikusan
(ha paródiás éllel is), hogy amikor mun-
kámban a »teljes-enyém« darabhoz érek,
ne vigyem más stílus hordalékát bele.
Kereken szólva: kielégítettem az »ördö-
göt«, hogy a templomban csakis »istené«
lehessek. Megetettem az »ördögöt«, hogy
kiéhezett legyek »isten« iránt." S
mindebből következett - immáron
harmadikul - a fölismerés: az így kelet-
kezett parodisztikus művek is magukon
viselték a szerző „saját vízióit a művészi
tudat formáiról" és „teljes értékűen saját
darabjaimnak tekintettem őket".

A nyilatkozatoknak hivő néző tehát úgy
fogta föl ezeket a stílusimitáló, parodizáló
műveket, mint az „ördögöt laktató"

vállalkozásokat, s Páskándi „tiszta, saját"
műveinek tekintette a Vendégség, a Tornyot
választok szabásúakat. Ezek azonban egy
ideje nem sorjáznak sem könyvekben, sem
színházak műsortervén. Úgy tetszik, meg
sem születtek. Csábító lenne továbbvinni a
hasonlatot arról a férfiúról, aki rákapott az
ördög etetésére, s bár kiéhezett istenére, a
dolog vala-hogy nem megy... De hát
messze vinne a példabeszéd
továbbcsigázása. Maradjunk tehát eredeti
tárgyunknál: Páskándi stílusparódiává
formált műveit egyen-értékűnek tekinti
azokkal, amelyeket parodizálás nélkül írt.
Azaz bizonyos stílusokat reprodukálva -
mert ez el-kerülhetetlen -, de a saját, a
„komoly" modorában. Egyenértékűek-e
valóban?

Sorsot választok
Páskándi pályakezdése - megírták már jó
párszor - csodagyerekhez méltó: alig
fölserdülten költő, szerkesztő, publicista.
Irodalomtörténeti jelentőségű 1970-ben
lesz működése. A Korunk 4. számában
megjelenik Vendégség című drámája, s ezt
1971 novemberében Békéscsabán, majd
egy hónap múlva Buda-pesten is
bemutatják. Ahogy az már len-ni szokott, a
kritika elsősorban - de mondhatjuk:
kizárólag - a fővárosi be-mutatóval
foglalkozott. Nyilván ez okozta, hogy
intellektuális sakkmérkőzés gyanánt
elemezték a kritikusok, s vélhette úgy
1973-ban (Kortárs, 3. szám) Rigó Béla,
hogy a darab nem aratott elsöprő sikert.
Akik ismerik a vidéki be-mutatót, tudják,
hogy a fővárosi kritika nem tükrözte azt a
hatást, amelyet a dráma keltett, továbbá az
eltelt évek azt is bebizonyították, hogy
Páskándi legsikeresebb darabja volt s
maradt a

jó néhány dolog. (Hiába, ilyen a néző,
ha egyszer kiesett a játékból. Vagy kiej-
tették, mert valami olyat produkálnak
néki, aminek a forszára nem tud rájön-
ni.) Így például: honnan veszik, hogy
Csokonaiba minden nőszemély
szerelmes volt, mikor pedig tudvalevő,
hogy (a jelenlegi látszat ellenére) nem
volt valami Apolló? Ha a jobb oldali
szeglet Költőnk szobája, akkor miért
függ benne a saját arcképe? Csak nem
ezzel dekorálta enhajlokát? Ha az első
szín allegorikus - A Nagy Magyar
Konyha -, akkor miért rendezik be
rektor uram fogadószobáját aprócska
bútorokkal, hogy a szereplők óriássá
váljanak? Minek vetődik be gróf
Bunkóci kocsisa valamely Csokonai-mű
parafrázisa gyanánt, ha a cselekmény-re
semmilyen további hatással nincs, és
ugyan ki írta ezeket a lapos
dialógusokat, és ki hagyta, hogy ilyen
hosszan csörgedezzenek? És egyáltalán:
mi ez az eklektikus zagyválkodás? Majd
a végső, a válaszúti kérdés : érdemes-e
tovább is nézni, hogy a szerepüket nem
tudó színészek mint kínlódnak az
erőltetett szituációkban, a művileg
élénkített „szürrealisztikus" betétek után
hogyan döccen tovább a játék - nem a
cselekmény, mert azt már valahol régen
föl-adtuk -; ennek a darabnak a szerzője
azonos-e azzal a Páskándi Gézával, akit
1971 decemberében a Pesti Színház füg-
gönye elé tapsoltunk lelkesülten és mél-
tán elragadtatva a Vendégség premierjén?
Mindezek persze, egy magával
disputáló néző jámbor kérdései. A
műsorfüzetben világosan eligazítanak a
szerző nyilatkozatával és portréjával, sőt
azzal is, hogy ezúttal első ízben érte a
kiváltság: munka-társa lehetett a
rendezőnek (Sándor Jánosnak) darabja
betanulásakor. Tehát soha úgy, mint
most, módja volt arra, hogy ne csak a
szöveget, hanem a játék egészét
formálhassa. Ha valamelyik darabjának
eddig nem, de ennek sikerült



Vendégség. Azóta Kolozsvárott, Veszp-
rémben (felolvasószínpad), Temesváron, a
lengyelországi Walbrzychban és 1978-ban
Győrben játszották.

A dráma tehát - magyar műveknél
szokatlanul - sikeres. Kérdés, hogy igazi
dráma-e. A pesti bemutató után ugyanis
több kritikus, így a Népszabadságban
Koltai Tamás, azzal érvelt: „Socino eleve

besúgó, Dávid Ferenc pedig eleve áldozat.
Összecsapásuk formális, a darab kezdetén
már minden el van döntve." Ezért vitáik
sorozata jellegzetes értelmiségi
„agyketyegtetés", ami híján van a valódi
drámaiságnak.

Valóban nem él Páskándi azzal a fo-
gással, amelyikkel például G. B. Shaw A z
ördög c i m b o r á j á b a n , ahol kitetszik, hogy a
fenegyerek kész a hősi halálra, a
jámborság hírében leledző lelkész pedig a
leleményes cimborálásra, tehát a drámai
helyzet fölcseréli a kezdeti szerepeket.
Inkább a III. Richárd jut az eszünkbe, ahol
a hős első megjelentekor közli, hogy
„elhatároztam, gazember leszek", s ezt be
is bizonyítja; mégsem arról szól a játék,
hogy Richárdunk mely igen szavatartó.
Ugyanígy Páskándit sem az foglalkoztatja,
hogy a kiindulási helyzetet „megcsavarja".
Beéri annyival, hogy jelenetek, viták
hosszú során át megérzékítse: áruló és
áldozata a l i g különböznek egymástól.
Mindkettő a fejedelmi hatalomnak teljes
kiszolgáltatottja, mindkettőjüket figyeli a
primitív cseléd, mindkettő vétkezik
Máriával, mindkettő ugyanabban a
teóriában mozog emberről, istenről
vélekedve. „Csak" annyiban különböznek,
hogy az egyik vállalta az áruló szerepét, a
másik meg nem. S ez a „csak" a dráma
tétje. Páskándi ugyanis be tudja
bizonyítani, hogy nincs végérvényesen,
nincs „eleve" meghatározott szerep. Az
ember körülményeitől bármennyire is
meghatározott, marad számára faktor, a
szabad választásé, amikor eldöntheti, hogy
mit fogad el sorsából. Dávid Ferenc képes
arra, hogy sorsát meggyőződése szerint
válassza, Socino pedig nem. Vitájuk
csúcsa - s így a dráma tetőzése is - éppen
az a jelenet, amikor Dávid Ferenc bizony-
ságát adja, hogy bármennyire is egybevág
helyzete a vendégével, ők lényegük
szerint mégis ellenpólusok. Azok a
jelenetek, amelyek idáig elvezetnek, a
bizonyíték funkcióját töltik be: Dávid
ekképpen nyilatkozva valóban igazat
mond.

A két esztendővel ezelőtti kritika esze-
járása „hatalom és erkölcs konfliktusára"

forgott, de valószínű, hogy a nézők szá-
mára ez a gondolat filozofikusabb széles-
ségig világított: a determináltság és
szabad akarat köréig. S ebben adott
Páskándi drámailag és morálisan indokolt
választ, bizonyítva, hogy mindig módja
van az embernek választani, nem élet és
halál között, hanem az erkölcsileg jó és
rossz között. Úgy tetszik, hogy ezzel újra
bizonyított egy az egzisztencialistákéval
rokon - bár nem azonos elő-jelű -
gondolatot, mégsem utalható a dráma
gondolatköre az egzisztencia-lista
filozófiába, s nem igazol egy roman-
tikusan fölfogott hősi halált sem. Dávid
Ferenc ugyanis egyetlen ízével sem kí-
vánja tanait vagy magatartását hősi ha-
lálával igazolni. Mindössze fölfogja, hogy
a halál az élet elkerülhetetlen része.
Választani tehát nem a halált kell, ha-nem
az életet, s mert az élet etikus meg-
nyilvánulás, az élet egyenértékű a helyes
választással.

Socino szintén életigenlő, de hiányzik
belőle az etikus igény, tehát az áruló
szerepének elvállalásával föladta a lé-
nyege szerint emberit. Drámája az, h o g y
ezt be kell látnia. Socino tehát a dráma
tragikus hőse? Vesztese inkább. Ugyan-is
Dávid Ferenc szintén kockáztat: ha igazát
nem lenne képes beláttatni ellen-felével és
egyetlen társával, az árulóval, ha
igazolhatná Socino, hogy az árulás

után nyílik egy másik út is, akkor Dávid
Ferenc magatartása komédiába fúlna, s
azt bizonyítaná, hogy semmi értelme
sincs morális értékeinknek. Az unitárius
püspök tehát nem a z „életéért fut", nem is
csak a maga moráljának szeplőtlen-
ségéért, hanem azért, amit évezredek óta
vallunk az emberi létezés lényegéről: jó
és rossz megválasztására a biológiai
életnél erősebb indokok késztetnek.

Ugyanebben a körben mozog Páskándi
következő darabja, a Tornyot v á lasztok is
(közölte a Korunk 1972. 1-2. számaiban).
Itt sem az az alapvető kérdés, hogy
Apáczait kivetik-e a toronyból a
fejedelem poroszlói vagy sem, ha-nem az,
hogy föladja-e Apáczai a nézeteit vagy
sem. Hogy a hatalom éppen
megkegyelmezett, az távolról sem jelen-ti
az alapkonfliktus boldog föloldását. Az
Apáczait provokáló Basirius nem itt
szenved vereséget, Apáczai pedig nem a
kegyelemtől sikeres. Basirius ott bukik el,
hogy utasításra vitázik, Apáczai pedig ott
győz, hogy halálát kisebb rossznak találja,
mint nézetei föladását, tehát tornyot
választ. Az már mellékes körülmény, s
jobbára a választott historikus mesének
tett engedmény, hogy Dávid Ferenc és
Socino meghal, itt meg Apáczai és
Basirius életben marad. Nyilvánvaló,
hogy a hatalomnak nem hullákra van
szüksége, hanem engedel-
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című darabjának veszprémi előadásában (MTI fotó)



mes elevenekre, s van annyira „praktikus"
egy-egy fejedelem, hogy fölérje ésszel:
egy hősi halott erősebben tud lázítani,
mint egy mostoha körülményekkel igában
tartott eleven.

Páskándi azonban azt is tudja, hogy a
Dávid Ferenc-, az Apáczai-szabású konf-
liktus csak azok számára létező kérdés,
akik elértek a gondolkodás, a tudatos élet
egy bizonyos fokára. Akiknek a puszta
élet a tét - mint a Tornyot választok két
koldusának -, azok számára ez a kérdés
nem létezik, mert fölfoghatatlan. Ennek a
körülménynek a kidolgozása elsősorban
történetfilozófiai szempontból izgathatta
Páskándit. Előképe már ott bujkál a
Vendégség Máriájának alakjában,
kirajzolódik az Apáczai mellett mozgó
koldusokban, s némiképp leegyszerűsítve
középpontba kerül A rejtek-hely című
drámában. (1972-ben közölte először az
Igaz Szó.)

A rejtekhely hősei a Nagy Francia
Forradalom túlélői. A parazita arisztok-
rata, a táncosnő, Marie-Claire, a „prak-
tikus forradalmi cseléd", Guillotine doktor
és Simon varga, a trónörökös „át-
nevelésével" megbízott spekuláns. Vala-
mennyien arra játszanak, hogy a forra-
dalom megbukik, s ők túlélve a tiszto-
gatásokat, folytatják régi életüket. Ez a
választásuk ugyan az életet biztosítja, de
semmiképpen nem adja a morális létezés
esélyét. A Nagy Választás, a Forradalom
negatív lenyomatai ők, akik Simon
vargában történelmi szerephez jutnak:
Danton erre a szétrohadt moralitású
lényre bízza a kiskorú dauphint, s a
gyermeket kínzásokkal, alkohollal
„kezelő" varga nem a forradalmi osztály
és elnyomói közti viszonyt, nem az ennek
megfelelő forradalmi morált teljesíti ki,
hanem azt, amit egy immorális személy
gyakorol egy gyermek fölött. A for-
radalom azzal, hogy Simon-szerű lénye-
ket felhasznál, céljai érdekében
beszennyezi a célt, átvitt értelemben
előkészíti a forradalom elbukását.

Hatalom és erkölcs eddig morálisan
meghatározott szerepét itt fölcseréli
Páskándi: a forradalmi hatalmat pozitív-
nak és a hatalommal szembehelyezkedő
egyéni erkölcsöt negatívnak láttatja. Nem
arról van tehát szó, hogy a minden-kori
hatalom eleve erkölcstelen, s az ezzel
szembehelyezkedő egyén elfogadható.
Ellenkezőleg: a hatalom éppen akkor
veszti el morális vonzását, amikor
eszközéül fogadja a Simon vargához
hasonlókat. Páskándit tehát nem egy el-
vont hatalom-egyén kérdés izgatja, ha-

nem konkrét morális tartalmak s azok
hatékonysága, választhatósága. Itt nem
Simon felelős az elkövetett gyermek-
gyilkosságért, hanem az a humánus tar-
talmú forradalmi morál, amelyik eszköz-
ként kiválasztotta a céljától idegent.

Dávid Ferenc felelősséget érez Máriáért,
Apáczai nem tudja elítélni a halálára
spekuláló koldusokat, Simon gazságáért
elsősorban Dantont terheli a vétség.
Páskándinak meggyőződése, hogy a tö-
megek ösztönös mozgását az értelmiségi
elmék morális tudatossága hivatott ma-
gasabb szinten társadalmasítani. Véle-
ménye szerint „ember és felsőbbrendű
ember" hierarchiája ettől a meggyőző-
déstől progresszívvé válik...

Komikus formában, de lényegében a
választás dilemmája formálódik ki A kocsi
rabjaiban is. A közbűntényes és a
börtönigazgató összezártsága mulatsá-
gosan ugyanolyan, mint Socino és Dávid
Ferenc cellaközössége. Eztelneki el-ítélt
azonban továbbfejleszti az alternatívákat:
nem két rossz között választ, hanem két
rossz közül a harmadik jót. Alighanem
erre a darabra érvényes leginkább a
nyilatkozatokban megfogalmazott igény:
a „kirázás" szándéka szülte. Egy
konfliktusélménytől szabadulni vágyó
indulat. Az Utunkban közreadott
terjedelmes darabfogalmazványt azóta
többször is játszották, többféleképpen
megkurtították, maradéktalan mulatságot
azonban sehogyan sem szerzett. Az
elkomolytalanított alaphelyzetből mindig
túlságosan sok út nyílt a további
cselekmény kibontása felé, és
Páskándinak nem volt elég erős tolla
ahhoz: elhagyjon a sokból annyit, hogy a
legjobb maradjon meg. Így túlbeszélések,
ismétlések, verbalizmus lett úrrá a
komédián. Ennek ellenére A kocsi rabjai a
fenti drámák gondolatkörébe tartozik, és
úgy tetszik, hattyúdala Páskándi
jelentősebb drámaírói szakaszának. A
továbbiakban ugyanis azt a szálat sodorja
tovább, amelyet ezek mellett a drámái
mellett is vitt, de csak mellékesen, 72-től
fogva azonban már csak a segédszálat
pörgeti-orsózza.

Egyfelől vemhes, másfelől haladék

A csodagyerek-pályakezdésből még talán
nem, de a hatvanas évek végi pálya-
újrakezdésből vitatható értékű gyakorlatot
formál ki Páskándi: mind újra kész-tetve
érzi magát, hogy ne csak meggyőződéseit,
hanem ötleteit is műegészekké formálja.
Több méltatója úgy véli, hogy erre a
hallatlan termékenységre a romá-

niai magyar irodalom sajátos helyzete
késztette, az, hogy minden műfajban
termelékenynek kell mutatkoznia - a nagy
számú feladat és a kis számú toll-forgató
miatt - az íróembernek. Anélkül, hogy
vitathatnám ezt a kényszer-helyzetet,
szeretném hangsúlyozni, hogy az efféle
feladatvállalásra nemcsak a „muszáj-
Herkules" szerep bírhatja az embert,
hanem az önigazolás kényszere is.
Páskándi valósággal ráveti magát a
hatvanas években kiadott francia és len-
gyel abszurdokra, és hajlékony mimikrivel
végigpróbálgatja eszméiket és stílusaikat.
Különösebb filológiai analízis nélkül
rekonstruálhatók olvasmányai az ekkor
megírt jelenetekből, kabarétréfákból,
epikus jellegű szövegekből. Az előbbi
fejezetben tárgyalt művek szom-
szédságában nem tetszenek többnek ekkor
kelt írásai, mint égy nagy hangterjedelmű
énekes skálázgatásának. Vagy hogy
korábbi nyilatkozatánál maradjunk: az
ördög jóllakatását példázzák. Hamarosan
megszületett azonban a harmadik
szempont, az, hogy ezeket a stí-
lusparódiákat egyenértékű saját műveinek
kezdte tartani Páskándi, s mind nagyobb
számban ontotta őket. Csak mutatóban
adunk szerény felsorolást egész estés
paródiáiból: Időszak, a hülyegyerek, vagy a
vándorköszörűs - 1970; Galváni békája, avagy
Ne nézzetek hülyének senkit - 1972; Távollevők,
Ártatlanok, avagy Generálvilágosság - 1972;
Egy ember, aki megunta a bőrét, vagy A bot
boldogabbik vége, avagy Szökés a játékba -
1973; A haladék vagy Ezt még kivárjuk, avagy
A vándor remény alkalmai - 1974; Szeretők a
hullámhosszon- 1975 ; A fenyegetés - 1975-
76; A kettéfűrészelt zongora - 1976; A diák-
bolondító - avagy ... 1977, és mindezek
közben jelenetek, vígeposz, versek, el-
beszélések. Irigylésre méltó termékenység,
azaz ... mégsem irigyelhető. A Kettéfűrészelt
zongora még adott mulatságot a drámai
stílusokban járatos - szűk-körű - nézőnek,
a Szeretők a hullám-hosszon még mulattatta a
verbális leleményre fogékony - szűkkörű -
nézőket, de már A bot boldogabbik vége, a
Diák-bolondító, bármilyen sebesen
zongorázott is végig a stílusokon
szerzőjük, a vájtfülűt sem örvendeztette.
Ennek a stíluskavalkádnak legzsúfoltabb
darabja a Haladék; hadd demonstráljuk
rajta ennek a stíltörekvésnek a
sajátosságait.

Páskándi ezt a művét is, mint az ide
gyűjthetőket általában, abszurdoidnak
minősíti. A szó saját leleménye, és érti
rajta a rációval kritikailag illetett ab-



szurdot. Mint több előszavában kifejti, a
következetes abszurd, föladva a lét
értelmességét, nem írhat drámát, mert a
drámaírás eleve föltételezi, hogy ésszerű
beavatkozásra képes a z ember. A játszma
vége című Beckett-mű átgondolása után
öngyilkosnak kell lenni, nem pedig
darabírónak. Mégis úgy találja, hogy van-
nak abszurd helyzetek, amelyeket azonban
ésszerűen kitéríthetünk, irodalomban
fölmutathatunk akként, hogy a létezés
értelmesebbé váljék. Az ő játékai tehát
abszurdoidak, azaz hasonlóak az abszurd-
hoz, de nem vonatkozik konklúziójuk a lét
egészére, ellenkezőleg: életigenlő.

A Haladék az önakasztásra készülő első
emberpárt mutatja. A lét abszurd, nosza
adjuk föl. Ámde mindig közbejön valami,
ami kíváncsivá, reménykedővé, azaz
érdekeltté teszi hőseinket. Halasztgatják
tehát a dicstelen befejezést, mígnem az
„ítéletet" mások hajtják rajtuk végre.

Mint a játék egyik első elemzője, Pályi
András (Kortárs, 1974. 12. szám) bizo-
nyítja, a kabaréfüzér minden eleme hallat-
lanul mulatságos. Egyszer azért, mert
önellentmondó szemelvények vonulnak
föl, élvezetes a stílusok paródiája, a
tájékozott néző egyszerre fölfogja Madách
karikatúráját és Beckettét, a tréfák
önmagukban is megállnak, poénerősek.
Mégis bizonyos idő után érdektelenné
válik a karnevál. Boldogolmár és Szenta-
nella gyilkolódásának nincs tétje. Rájuk
nem „fogadott" az Úr és Lucifer, miattuk
nem reméljük a percet, midőn „rászólanék
a pillanatra, oly szép vagy..." Ez a
kompozíció nem épül valamitől valamihez.
Ebbe bele lehet kapcsolódni, és abba lehet
hagyni, de a szó arisztotelészi értelmében
nincs kezdete és vége. Madáchcsal szólva:
„Végzet, szabadság egymást üldözi, s
hiányzik az összhangzó értelem." Mindez
pedig lehet az élet tükre, akár parodisz-
tikusan is, akár abszurdoid módon, egy-
valamit azonban nem old meg a színház-
ban: a néző érdeklődését nem nyűgözi
magához.

Páskándi itt s a többi parodisztikus
művében is esélyeket rajzol, de nem vá-
laszt és nem választat közöttük. Mindez
pedig úgy tetszik, csupán formai kérdés:
ezt lehet így is meg úgy is; eminnen tra-
gikus, de amonnan vicc; idébb molière-i,
odább Labiche, s hovatovább: ahogy tet-
szik. Válasszon a néző! Mégsem a befo-
gadó szabadságában erősít meg, hanem a
szerző elbizonytalanodását igazolja. Azt,
hogy Páskándi föladta reményét a leg-
helyesebb megoldás, a szükségszerű jó

keresésében. Ugyanabból az alaphelyzet-
ből többféle járatot nyit, s mivel nem
készteti egy végiggondolt nézet vala-
mely út eltökélésére, a szereplők végig-
villognak valamennyi lehetséges válasz-
táson. Ettől a konstruált alapszituáció
megáll, a hősök meditációba fognak vagy
egy karneváli fölvonulás - az alternatívák
- szemlélőivé, esetleg kommentálóivá
válnak. Így elveszett az eddigi drámák
választási esélybe formált konfliktusa. A
figurák bármit választhatnak, hiszen
nincsen belső törvényük, csupán
illusztrálják az elvi szabadságot. Páskándi
elvált ezektől a figuráktól, s úgy tetszik,
elvált attól a meggyőződésétől is, amit
Az Örömrontó Angyal című versében
credóként megfogalmazott. Ebben az
1972-ben megjelent költeményben azt
vallotta, hogy „Ahol a hatalom étvágy /

Ahol étvágy a hatalom", elegendő, ha a
költő - a kételkedő gondolat - „Porszem /
Légy / Hajszál"-Iá válik. Mert bár örök-
kön a kisebb marad, mégis elégséges rést
nyit az önteltségen. Dávid Ferenc,
Apáczai így rontotta meg a fejedelem
étvágyát, Simon varga így repesztett
törést a Francia Forradalmon. Ám ezek-
ben a parodisztikus, abszurdoid játékai-
ban már odáig aprózódik a porszem, hogy
mindenbe beléejti. Szinte rákapatja magát
arra, hogy mozzanatonként kisiklassa a
nagy egészet, falatonként elundorítsa a
falánkot. Az Örömrontó Angyal állandó
beavatkozását vagy a megszokás
közömbösíti, vagy saját nyüzsgése jelen-
tékteleníti el. Az Örömrontó Angyal és az
örömházi ördög összeházasodtak.
Páskándi igen és nem helyett is-isnek
látja a sorsválasztás esélyeit.

Fülöp Zsigmond és Horváth Sándor Páskándi Géza: A kocsi rabjai című vígjátékában

(József Attila Színház) (Iklády László felvétele)



Akit a sorsa kiválaszt

Kivételnek tetszik 1977-ben közreadott
drámája, a Kálmán király (Tiszatáj, 1977. 4-
5.). Történelmi környezetbe helyezett hőse
nem választja az uralkodást. „Jobb híján"
lesz királlyá, s mert fölismeri, hogy ez a
szerep mit követel meg tőle, dönt úgy
jelenetek során át, hogy a rá mért
föladatnak optimálisan megfeleljen.
Hajlama szerint könyvtárakat bújna, de a
királyság látványos szerepléseket követel -
szerepel tehát; hajlama szerint békén élne
testvérével, Almossal, de a királyság nem
tűri a riválist - megvakíttatja tehát öccsét;
szerzetesi magányban érezné jól magát, a
trón azonban utódokat vár tőle, házasodik.
Lenne nyílt és következetes, ám a politika
taktikát kíván és praktikát - él velük. Az
ország fölvirágzik - Kálmán pedig végleg
magányos marad. Győzelem ez vagy
bukás? A teljes élet felől nézve -
veszteség; a történelmi érdek felől, egy
nép, ország megtartását véve tétnek -
győzelem. Páskándi ember és hatalom
eddigi kettősségét egyetlen jellemben
rajzolja itt meg, de írói állás-pontján
teljességgel változtat: belül kerül, a
hatalom világában mozog s megláttat-ja,
hogy a hatalom célirányos gyakorlása
mint készteti a szabadon választani képes
embert arra, hogy szabadságát alárendelje
a feladatnak. Ez a megváltozott írói
látószög a dramaturgiára is erős hatással
van: epikus szerkezetben formálódik meg
a történet, s így a konfliktus sem egyetlen
döntés, hanem döntések sorozatában
rajzolódik ki. Az „Angyal hajszála" itt a
föladat és egyéniség belső konfliktusából
teremtődik mind újra meg: az uralkodót a
magánember, a gondolkodó, etikus lényt a
kormányzás logikája fosztja meg az
örömtől. Itt sikerül legmeggyőzőbben
kifejeznie Páskándinak azt, amit
abszurdoid játékaiban jelenet-halmazokkal
megkísérelt: örömrontókká mi magunk
leszünk belső kételyeink által. S miközben
bebizonyítja, hogy ezt az örömvesztést
érdemes és szükségszerű elviselni
történelmi nagyságrendű föl-adatok
esetében, kifejezésre juttatja azt a tragikus
meggyőződését is, hogy a történelmi
feladat betöltése az elembertelenülés
áldozatával jár együtt. Kálmán úgy hal
meg, hogy senki sem szereti. Dávid Ferenc
feladata és önmegvalósítása egybeesett.
Kálmán királytól a feladat önfeladást
követelt. Ebben a körben mozogva - már
tudniillik a választás esélyeinek körében -
úgy tetszik, egyet-len konfliktus rajzolható
még ki: ha egy Apáczai formájú hős kerül
szembe egy

Kálmán király indíttatásúval. De mintha ez
a dráma már megformálódott volna: Sütő
Andrástól a Csillag a máglyánban. Ez
azonban aligha jelentheti azt, hogy
Páskándi Géza drámai lehetőségek nélkül
maradt. Inkább az látszik valószínű-nek,
hogy egy nagy erejű drámai meg-
nyilvánulás és egy vegyes értékű, de sok
tapasztalattal járó stílusparódiai kísérlet
után - ördögeit jóllakatva és örömrontó
angyalától sarkallva - újabb fejezetbe fog.
Ennek iránya ma még aligha sejdíthető,
mégis úgy tetszik, mintha Páskándit a
fölgyülemlett tapasztalatok az epika felé, a
regényíráshoz fordítanák. Ezt látszik
előlegezni a Kálmán király szerkezetével,
ezt azzal, hogy a drámai helyzeteket
analitikus kitérőkkel szakítja meg. S az is,
hogy megragadott témái egyre
extenzibilisebbek, a hagyományos színházi
este időtartamát messze meghaladók.
Többé nem az a pillanat izgatja, amikor
hőse fordulóponton van, hanem az, hogyan
ér odáig, s mint lábol ki belőle. Ezt pedig
már csak az epikai műnemben tudja -
legalábbis eddig is-mert fogalmaink szerint
- kiteljesíteni.

Tévedés esetére pedig - már előre -
találtam egy Páskándi-idézetet a Sárikás
anyósból: „Pistulásunk rég beandorult." Ki
tudja?

Következő számaink tartalmából:

Szántó Judit :
Megszületett-e már a százötven éves
Ibsen?

Csik István:
Beszélgetés Pauer Gyulával

Mészáros Tamás: Beszélgetés Sík

Ferenccel

Mihályi Gábor:
A Koldusopera Kecskeméten

Ézsiás Erzsébet:

Pódium vagy színház?

Gerold László:
Két este Harag György színházában

Gábor István:
A Fővárosi Operettszínház évadjáról

KOLTAI TAMÁS

Harcolni vagy beépülni?

A Rokonok Kaposvárott

Ha túlvagyunk az első meglepetésen, ami
annak szól, hogy Móricz mennyire
napjainkig érvényesen rajzolta föl a köz-
hivatali hatalmukkal visszaélők önkény-
rezervátumainak belső szerkezetét, akkor
észrevehetjük, hogy a rendcsinálás szán-
dékával újonnan érkezettek alternatívái
sem változtak lényegesen a regény meg-
írása óta. Egy mai Kopjáss ugyanolyan
dilemma előtt állna, mint Móricz regény-
alakja: harcolni vagy beépülni? Ennek a
kérdésnek a végigelemzése legalább
annyira fontos, mint a „panamázás"
bemutatása. Az utóbbi ugyan egy cso-
portérdek törvényellenes (és napjainkban
a törvények szellemével is ellentétes)
érvényesítésének modellje, a vele szem-
ben folytatott harc vagy megalkuvás
viszont magatartásmodell, s a drámai elő-
adás szempontjából ez nem elhanyagol-
ható tényező. Móricz a regényben maga is
kettős modellel dolgozott, a zsarátnoki
közhivatalok viszonyain kívül hasonló
gondot fordított Kopjáss emberi termé-
szetrajzára. Nem véletlen, hogy a Rokonok

megjelenése után azonnal fölismerték
benne a dráma lehetőségét.

Babarczy László, az előadás rendezője a
jelek szerint tökéletesen tisztában volt a
vállalt feladat bonyolultságával és
nehézségi fokával. A kaposvári színházat
ismerve természetesen föl sem merülhet
bennünk, hogy szándéka nem volt több,
mint adózni a mű „klasszikus" értékei-
nek. Ez képtelen elképzelés lett volna,
hiszen játszhatnak bármit a színpadon, az
mindig ina szól, még ha erről néha
igyekeznek is elfeledkezni egyes színházi
előadások. Látszólag mi sem lett volna
egyszerűbb, mint megfelelést keresni a
regény világa és a mai társadalmi ano-
máliák között, úgy rendezve a dolgokat,
hogy a panamázás helyett jogtalan ha-
szonszerzést értsünk, a provizórium he-
lyett csúszópénzt, a konzorcium helyett
pedig csoportérdeket. Az előadás műsor-
füzete nem is mulasztja el, hogy olyan
szemelvényeket közöljön a Népszabad-
ságból, amelyek a napjaink közéleti
visszaélései ellen szükséges harcról be-
szélnek. Ennek megfelelően semmiképpen
sem zárhatjuk ki annak a lehetősé-


