
vonást azért is, mert a kívülálló objekti-
vitására vágyott. Ezt a lehetőséget azonban
el kell ejtenünk, mert objektivitásra ezen
az előadáson szinte semmi nem utal.

A kritikus nem tud egyértelműen vála-
szolni a feltett kérdésekre. Nincsen olyan
világos művészi ok, amely az ekképp át-
rendezett Fatornyok előadását indokolttá
tehetné. Nem tudom, miért kellett iskolába
küldeni a nézőt, nem tudom, mit akartak
tanítani, nem lett világos, hogy Kerényi
mit gondol Zilahyról, amint az sem, hogy
miért kellett eljátszani. Zilahyval
kapcsolatban a zavar tovább tart, az
objektív értékelés másokra vár.

Kerényivel kapcsolatban: kiderült, hogy
mindössze felhasználta Zilahyt arra, hogy
indulatairól, elkötelezettségéről,
érzelmeiről valljon. Joga ezekről vallani,
ezt senki nem vitatja el. Kötelessége vi-
szont, hogy kristálytisztán fejezze ki ma-
gát, éppoly egyértelműen, mint Babits, aki
tudta, hogy „újat mondani könnyű", és
„nagy tehetségek hisztérikus felelőt-
lenséggel másutt is voltak már. De ezek
nem lehettek nemzeti prófétákká. Ami
máshol és máskor legfeljebb mulatságos
vagy gondolatizgató paradoxon lenne, azt
ma nálunk egy nyugtalan és szomjas
fiatalság figyeli, katasztrófa előtti han-
gulatban, lesve a megváltó igét. Szellemi
kultúrára nem sok alkalma nyílt ennek a
fiatalságnak. De ösztönös áhítat él ben-ne
a kultúra iránt, és mohón néz mindenkire,
aki mondani tud neki valamit. Megragadja
a tehetség szuggesztív ereje, akár még a
habzsolt, kirakatba tett erudíció is.
Igazából olyasmit kíván, amit a
felelőtlenség könnyebben adhat meg neki,
mint a komolyság és felelősségérzet."
(Babits Mihály Művei, Szépirodalmi, 1978.
605-606. old.)

Babits cikkét éppúgy az aktualitás
(Németh László Kisebbségben-je) íratta,
mint Zilahy drámáját. Ám a babitsi inte-
lem semmit sem vesztett erejéből, mert az
ő óvatossága sehol sem kötelezőbb, mint
az érzékeny kérdésekben. Attól tar-tok,
belátható, hogy a magyarság képvi-
seletének egyetlen értelme az egyetemes-
ségre való képviselet lehetősége.

Zilahy Lajos: Fatornyok (Várszínház)

Rendező: Kerényi Imre. Dramaturg: Márai
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Götz Béla m. v. Jelmez: Füzy Sári m. v.

Szereplők: Fonyó István, Szakács Eszter,
Rubold Ödön f. h., Kálmán György m. v.,
Ferenczy Csongor, Bősze György, Marsek
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Visszhangot
választott ...

Páskándi Géza
A vadorzó című drámája Pécsett

Hat dráma keres egy szerzőt

A szinopszis, főként ha nem a szerző,
hanem művének egyik bírálója készíti,
veszélyes, majdhogynem tisztességtelen
műfaj. A cselekményt a lényeg rovására
zsugorító szöveg - a legtágabb közös
nevező, amely közepes alkotásokkal
szemben is komoly elvárásokat ébreszthet,
míg Hamlet rangú remekműveket
(Karinthy zsenialitásával) a tucattermé-
kekhez közelít. Éppen ezért Páskándi
Géza A vadorzó című drámájának zanzá-
sításával nem a dráma minősítése a célom,
inkább csak jelezni kívánom, hogyan
kopírozódnak egymásra a műben az
egymástól holdévnyi távolságra levő, félig
kimunkált vagy csak felvetett drámai
propozíciók, A vadorzó lehetőségei. 1.
Távol Szarajevótól. Néhány nappal az első
világháború kitörése után Georg von
Stahl, huszonnégy esztendős osztrák
hadnagy, fiatal házas, nem vállalja a rá vá-
ró katonasorsot. Ahelyett, hogy életét
kötelességből és örökölt virtusból kockára
tenné egy nyilvánvalóan értelmetlen
célért, mindent elkövet, hogy elkerülhesse
a történelem mészárszékét. Nem riad
vissza még az öncsonkítástól sem.. .
z. Montague-ék. A szép magyar bárókis-
asszony és a vagyonos osztrák gyáros-
ivadék diadalmasan vívták meg Romeo és
Júlia örök küzdelmét, és családjaik el-
lenkezését legyőzve, egymáséi lettek. Az
öröklött ellentétek azonban erősebbnek
bizonyulnak a szerelemnél. A házasélet
hétköznapjai ráébresztik a fiatalokat arra,
hogy a köztük lévő távolság -- az
idegenség - áthidalhatatlan, s végül is saját
tévedésük áldozataiként meggyűlölik
egymást.
3. Mérgezett ölelés. A fiatal, szerelmes fér-
jet férfitársai becsábítják a bécsi bordély-
ba. Az aktus során hirtelen megérzi pén-
zért szerzett, kiszolgáltatott partnerének
gyűlöletét, és ettől annyira megundorodik,
hogy imádott feleségét sem tudja többé
magáévá tenni. Az éjszaka csődjétől való
szüntelen félelem lassanként megöli a
szerelmet, és őrületbe, sőt a halálba
kergeti a férfit.

„Ibolya kisasszony" - és Percsihin. Báró
Szentannay Ibolya előbb szerelemből,

azután makacsságból kitart impotens és
hisztériára hajlamos férje mellett, mind-
addig, míg egy apja korú erdei vándor (aki
a kalitkába zárt szajkót is szóra bírta), férje
rejtélyes halálának éjszakáján rá nem
ébreszti a test örömeire. Reggel aztán a
haláleset körülményeit ködösíteni kívánó
családdal szemben emelt fővel szeretője
fejére olvassa a gyilkosságot.
5. Testvérek. Majd egy emberöltő választ-ja
el egymástól a von Stahl család két fiát. A
fiatal és szertelen Georg gyűlöli a
megállapodott és cinikus Hansot, aki
féltékenységből, irigységből meg akarja
mérgezni öccse házasságát. A háború
alatta két fiú viszonya még jobban elmér-
gesedik. Hans arra számít, ha öccse a
frontra kerül, nemcsak szép és fiatal fele-
ségét, de az örökséget és a családi válla-
latot is megkaparinthatja. Az özvegy
azonban (egyelőre) nem hajlandó beülni
Hans autójába...
6. Akiért a visszhang szól. Az igazi magyar
nemesasszony osztrák férje oldalán is hű
marad anyanyelvéhez és szülővárosához,
Budapesthez. Hiába bíznak a hódító
osztrákok a vegyes házasságok asszimi-
lálóerejében, az acélos magyarság nem
olvad meg (be) a Monarchia kohójában.
Egy-egy percre talán sikerül az idegen
férfinak német szóra bírni feleségét és a
magyar táj visszhangját is, de a hegyek
anyanyelve - akárcsak a karéjukban lakóké
- mindörökre magyar marad.

Az életmű árnyékában

És most félre a tréfával, a vulgarizáló
játékkal - amiért az általam mindig is
nagyra tartott, irónia dolgában különösen
példamutató szerző szíves elnézését kérem
-, szóljunk arról, ami a felsorakoztatott
szinopszisok, drámaötletek mögött van.
Páskándi legújabb, időrendi szempontból
történelmi, célkitűzését és jellegét tekintve
pszichológiai drámájáról, amelynek furcsa
többszólamúságát, a mű egészét
szétfeszítő heterogenitását szerettük volna
érzékeltetni. Elképzelem, hogy nemcsak a
szerző - dramaturg, rendező -, hanem a
darabot nem ismerő olvasó is felkapja a
fejét: elegünk van az egybélű, egyszólamú,
szimplifikált tan-drámákból és az
előregyártott elemekből konfekcionált
komédiákból. A modern drámáknak,
Örkény óta a miénknek is, nem bűne,
erénye a polifónia.

Csakhogy ezúttal úgy tűnik, mintha a
zenekar hangszerei sorra önállósították
volna magukat: a vonósok versenymű-vet,
a zongora szonátát játszik, a fúvó-sokat
elnyomja a dobszó, és a legváratla-



nabb pillanatban felharsan hol a trombita,
hol a tangóharmonika. A tehetséges,
muzikális karmester pedig talán mert más
partitúrát hozott magával - úgy csinál,
mintha egy szimfóniát dirigálna.

A néző pedig, aki a Vendégség vagy a
Rejtekhely alapján élő drámairodalmunk
egyik legerőteljesebb és legérettebb al-
kotójaként ismeri a szerzőt, csak kapkod-
ja a fejét Mi történt tíz év alatt Páskándi
Gézával, pengeéles problémaérzékével,
biztos kompozíciós készségével? Igaz, a
kritikát és a közönséget már eddig is
gyakran zavarba ejtette lenyűgöző termé-
kenységével és nyilvánosságra hozott
alkotásainak ingadozó színvonalával.
Hogy lehet az, hogy a nagyformátumú,
történelemben, társadalomban, népben
gondolkodó drámaíró egyszer csak a bul-
várkomédiák szintjére helyezte a lécet,
aztán nekifutott, nagyot dobbantott, és -
a S z e r e t ő k a hullámhosszon című művével
- látványosan leverte?

A. kérdésre a választ Páskándi Géza
némi rezignációval és nagy magabiztos-
sággal fogalmazta. meg: „Úgy érzem: a
látszólag vagy valóban igénytelenebb
írásaim sem fölöslegesek, mert ezek in-
kább epizódszerűek, jobb esetben vázlatai
valami később sikerültebbnek, esetleg:
éppen vázlatként maradva autentikusak.
Egy sokfigurás képen hátul, árnyékban
meghúzódó, csupán derengő arcnak is van
funkciója, nemcsak az előtér impozáns
alakjainak." ( A történelem és a múlt mindig
aktuálís, Bulat Okudzsava és Páskándi
Géza párbeszéde, Szovjet Iroda-lom,
1978/1.)

Ez a .közvetett és előzetes beismerés
megkönnyíti feladatunkat. Lehetővé teszi,
hogy. Páskándival - legalább elvi -
egyetértésben vizsgáljuk ezt az életmű
árnyékában meghúzódó. sikerültebb mű-
veket ígérő vázlatot.

A „kétszemélyes Bábel"

1914. augusztusában járunk: még friss a
trónörököspár meggyilkolásának szen-
zációja, néhány napja folyik a háború,
amiről még senki sem sejti, hogy első
világháború néven fog bevonulni a tör-
ténelembe. A kérdés máris az, meddig fog
tartani, mikor lesz vége? Egy isten háta
mögötti hegyvidéki házikóba, a vad-őr
üresen hagyott tanyájára vendégeket
várnak: Georg von Stahl, az Osztrák-
Magyar Monarchia ifjú hadnagya (civil--
ben konzervgyáros nagybátyjának keres-
kedelmi munkatársa, mai szóval élve:
üzletkötő) tündérszép magyar feleségével,
az ifjú bárónővel ebben a festői kör-

nyezetben kívánja tölteni a hadba vonu-
lását megelőző weekendet, gyáros
nagybácsi és a. hadnagy jóval idősebb
bátyja megelőzi őket, beszélgetésükből
kiderül, hogy az ifjú hadnagynak sehogy
sem fűlik a foga a katonáskodáshoz, de a
nagybácsi - aki mellesleg a hadtáp egyik
élelmiszer-szállítója - vonakodott attól,
hogy felmentését elintézze. Éppen
ellenkezőleg, látogatása, amelynek során
„tanácsokat kíván osztogatni háború és
béke esetére", G e o r g esetleges (meg-
sejtett) elképzeléseit, körvonalazatlan, de a
család számára mindenképpen szégyen-
letes kötelességmegtagadását kívánja
meghiúsítani.

A. fiatal házaspár között az első pilla-
nattól kezdve kínos feszültség érződik.
Georg alig érthető agresszivitással, fél-
tékeny gyanakvásokkal kínozza ifjú nejét,
és szemére hányja, hogy magyar bá-
rókisasszony létére nem tanult meg töké-
letesen németül. Haragszik, mert az
asszonyka a férje bevonulása után nem
bécsi anyósánál, hanem pesti szüleinél
kívánja kivárni a háború végét. A
házastársak rosszízű vitája -- amelyben
végig a hisztériára hajlamos osztrák férj
támad, a szerelmes magyar asszonyka
pedig egy diplomata tapintatával és egy
ápolónővér türelmével védekezik -
Georg beállításában nem. szimpla családi
ügy, hanem nemzeti., illetve nemzetiségi
- villongás. Fokozatosan kiderül, hogy a
fiatalok szerelmük lázában hiába
harcoltak azért, hogy kapcsolatukat
ellenző családtagjaik előítéletein
felülemelkedve egymáséi lehessenek, ez a
házasság, a hajdan lángoló és Ibolya által
még most is menthetőnek vélt szerelem
csak. egy ,,kétszemélyes Bábel" poklába
juttatta őket.

A jelen nemzeti és kisebbségi gondjaira
érzékeny néző a sorok között, a szavak
mögött már-már saját kérdéseire keresne
választ, amikor a furcsa politikai.
feszültség betetőzéseként egy kudarccal
végződő ágyjelenet egyszer csak egészen
más megvilágításba hozza a tényeket. A
hadnagy, a bárókisasszony jóképű férje

ugyanis (nemzeti hovatartozásától látszó-
lag függetlenül) híjával van a férfierő-
nek; nappalait is megkeseríti az éjszakai
csődtől való félelem. Ez bizony kínos
ügy, de inkább egy szexuálpszichológus
ra tartozik, mint egy drámaíróra. Páskán-
di azonban a jelképes tartalom kifejezé-
sére hivatott élettani vagy pszichopato-
lógiai devianciát, a házasság immáron
nyilvánosan is manifesztálódott problé-
magubancát is nemzetiszínű szalaggal
köti át Georg férji kudarcát mentve-
magyarázva elbeszéli, hogy nem sokkal
házasságkötésük után fölényes és félté-
keny bátyja magával csábította egy bécsi
bordélyba, hogy egy magyar örömlány
karjába kergesse. A foglalkozásától meg-
undorodott, partnerét megvető, annak
(magyar) nyelvtudásáról mit sem sejtő
leány magyar nyelvű szitkozódása, a meg-
aláztatás és az így kirobbant bordélyházi
affér nyomán Georg megszégyenülten és.
testben-lélekben megnyomorítottan tá-
vozott.

A Stahl család tagjain kívül a dráma
legfontosabb szereplője egy Kódor Jó-
zsef nevű ősz szakállú, egyenes derekú
csavargó, afféle erdei vándor, aki. jobbára
favágással, ház körüli munkákkal szolgál-
ja meg hajlékát és a betevő falatot. Ez-
úttal azonban Páskándi sokkal komo-
lyabb feladatokkal bízza meg: Georg, aki
a háború elől öncsonkítással kíván
menekülni, azt követeli, hogy - a gyanú
elterelése végett Kódot bácsi lője át a
kezét. Az így elszenvedett, „rendelt"

sebesüléshez azután eleve kész a magya-
rázat: a vadőr házának vendégeként kör-
nyékbeli fegyveres vadorzókkal kevere-
dett tűzharcba, és így tisztességgel. sze-
rezte a sebét. Amikor Kódor elsőre nem
áll kötélnek, a hadnagy rábeszéléssel,
zsarolással próbálkozik. Kódor még nem
is tudja, hogy sorsa mélypontján azután a
hadnagy felesége, a lányakorú bárónő is
hozzáfordul. Férje elvesztésének éjsza-
káján - Kódor nemcsak a kezét lőtte át,
hanem főbe lőtte - szavak nélkül, de
mégis félreérthetetlenül az öreg karjaiba

Páskándi Géza: A vadorzó (Pécsi Nemzeti Színház), Áts Gyula és Oláh Zsuzsa



menekül, majd a vele megismert szerelem
gyönyörétől megittasultan úgy dönt, hogy
világgá kiáltja szégyenét, megvádolja és
feladja szeretőjét. Szerencsére a von Stahl
családnak nem érdeke a botrány, inkább
elfogadják a vadorzóval folytatott párharc
legendáját, csak hogy Georg és a cég
becsületét ne érje folt.

Az ifjú bárónő, akinek férje iránti
szerelmét már korábban megtépázta a
házasság kudarca, és már csak makacsság-
ból titkolta tévedését, nemhiába bízott a
háborúban. Végül is az asszonyka sze-
rencsésen visszanyerte szabadságát, és a
szégyenletes, ámde felszabadító pász-
toróra után most már választhat; vagy
enged sógora tolakodó és állhatatos ost-
romának, vagy megvárja, míg hozzá való -
feltételezhetően színmagyar - férfira akad.
Az erdők vándora pedig magára marad
minden fájdalmával, egy felejtésre
ítéltetett éjszaka felejthetetlen emlékével,
magyar szóra szoktatott szajkójával, az
ugyancsak magyar szót visszhangzó magas
hegyek karéjában.

Megmérettek, és ...?

A történet, amelyet ezúttal a lényegre re-
dukálva és a benne rejlő logika kusza
szálait kissé megfésülve adtunk elő -
tagadhatatlanul érdekes. A cselekmény
feszültsége, különösen az első félórában,
rabul ejt. A történés időpontja - az első
világháború - valójában esetleges, a hősök
mai emberek, akik mai problémákkal
néznek szembe. Míg a Vendégség egy
lényeges történelmi-szellemi folyamat
láncolatából, létező hősök vitájából kom-
ponálta meg az árulás korokon át érvé-
nyes morális drámáját, a Rejtekhely a
francia forradalom egy konkrét, ám pe-
riférikus mozzanatából bontotta ki a túl-
élés lehetőségének, árának és értelmének
többrétű dilemmáját, itt a világháború
csak a dráma kirobbanásának történelmi
pillanatát határozza meg. Georg von
Stahlt akár Jány Gusztáv második had-
seregébe is behívhatták volna, vagy ha
George Stahlnak hívják, akár a vietnami
háborúba. Ez önmagában még nem eré-
nye és nem is hibája a darabnak. A rész-
letesebb, konkrét történelmi motiváció
hiányáért az elvontabb építkezésű drá-
maszerkezet a szituációdrámákban álta-
lában nagyobb írói szabadsággal kárpó-
tolja a szerzőt. És Páskándi a maga mód-
ján él is ezzel a szabadsággal.

A történet azonban, ha megfigyeltük,
önmagában hordja ellentmondásait. Már a
középiskolában megtanultuk, hogy Bánk
történelmi lépéséhez, Tiborc pana-

szának meghallásához is Bánk-i sértődés
kívántatik. De A vadorzó-ban a hős ku-
darcának nemzeti és szexuális motivációja
nem erősíti, hanem zavarja egymást. Úgy
tűnik, ha Georg elkerülte volna a bécsi
bordélyházat, vagy jobb fizikai-lelki
kondícióban viseli el az ott történteket, a
világon semmi akadálya nem lenne annak,
hogy az osztrák hadnagy és a kis magyar
bárónő boldogan éljenek, amíg meg nem
halnak. (Ami pedig a dráma elején
exponált nyelvi ellentéteket illeti: a
tapasztalat azt bizonyítja, hogy a magyar
arisztokrácia hölgytagjai általában elég jól
megtanulták az udvar nyelvét.
Mindenesetre jobban beszélték, mint az
osztrák gyárosok a magyart)

Ahogy a bordélyban elszenvedett csúfos,
erkölcsi-férfiúi vereség csak némi
dramaturgiai önkénnyel válik nemzeti-
nemzetiségi indítékú traumává, ugyan-úgy
a házasság kudarca nem hordozza valódi
nemzeti sérelmek nyomát. Végül is a
színpadon csak az történik, hogy a
nemzeti dráma feszítőerejét lecsapolja a
mélylélektan, a lélektani dráma igazi
gyökereit pedig szemérmesen eltakarják a
hősök a vegyes házasság nagy kötényével.
A valóságban persze ilyen konfliktusok is
adódhatnak. Valamennyien is-merünk
zátonyra futott házasságokat, ahol a felek -
szeméremből, kényelemből - külső
okokra, a felszínen megjelenő
érdekellentétekre, az érdeklődés különb-
ségeire utalnak, vagy az anyós jelenlétébe
kapaszkodnak, és a valódi okok a kül-
világ, a baráti kör, a család, nemegyszer
még az érdekeltek előtt is homályban
maradnak. Elképzelhető, hogy ha Pás-
kándi ezt az érintőleges ellentmondást
valóban feltárja: felfedező értékű modern
dráma születik.

De vannak a cselekményben, A vadorzó
színpadi világában más kínálkozó le-
hetőségek is. Tegyük fel, hogy a szerző
ezúttal hősei nemzeti és szexuális problé-
máit is másodlagosnak tekinti, hogy drá-
mája a hősiességről és a félelemről szól.
Örkény István Nemeskürty esszéjéből írott
dokumentumdrámájában, A holtak
hallgatásá-ban, merészen szembeállítja a
hagyományos katonai erények, a megkö-
vetelt virtus szellemében cselekvő Jány
Gusztáv bűnét (aki tökéletesen remény-
telen helyzetben értelmetlenül, idegen
érdekekért áldozta fel seregét Voronyezs-
nél) a kisebb rosszat választó és a katonáit
sorsukra bízva menekülni engedő Stomm
Marcell magatartásával. Ezek a
tábornokok mások élete felett diszponál-
tak. Aki a katonai erények parancsával

szembefordul: itt emberéleteket mentett
meg. Georg csak a maga fiatalságát félti.
De ehhez - úgy tetszik - joga van. Mert a
háborúhoz semmi köze, az ügy, amiért
folyik, idegen tőle.

Csakhogy Stahl hadnagyot a mundér, a
törvény és a család is kötelezi a katonás-
kodásra. Az öncsonkítást valószínűleg a
világ minden hadserege és haditörvénye
bünteti. De vajon milyen erkölcsi paran-
csot követett volna Georg, ha fegyver-
társaival együtt vakon és gondolkodás
nélkül elindul az imperialista célokért
vívott, a világot vérbe borító háborúba ?
Családja, környezete a dezertálást meg-
bocsáthatatlan bűnnek, a vadorzónak
bélyegzett erdei szegényemberrel vívott
tűzharcot becsületes, majdhogynem di-
csőséges halálnak minősíti. Georg maga,
amikor úgy véli, hogy felesége „hőst
kíván a nyoszolyájára", a vadorzó lelövé-
sét emlegeti a hősiesség non plus ultrája-
ként. Ez a fajta úri vadászvirtus pedig
semmivel sem különb a hadsereg norma-
rendszerénél. De vajon hogy látja ezt a
valóban drámai dilemmát, a félelem és a
hősiesség értékét Páskándi Géza? A fe-
lelet megint csak Páskándihoz méltó,
aktuális társadalmi, politikai drámát ígér.
Csakhogy A vadorzó ezt az ígéretét sem
váltja be. Még azt sem tudjuk, hogyan
reagált volna a katonai behívóparancsra
hősünk, ha történetesen nem szenved éj-
szakáról éjszakára vereséget az ágyban.
Ha abból indulunk ki, hogy Georg a
frontszolgálatban sem az értelmetlen öl-
döklést, hanem a feleségétől való távol-
létet utasítja el (amire ugyancsak történik
utalás), s háborúellenessége mélyén a fél-
tékenység rejtőzik, egy fokkal minden-
esetre világosabbá válik, miért óvakodik
Páskándi hőse morális megítélésétől. Más
kérdés, hogy Georg magatartása és a
család vélekedése alapján is beteg, nem
teljesen beszámítható. Es ennélfogva
kívül esik azon a körön, ahol a drámai
hősök megítéltetnek.

Nem kevesebb ellentmondás terheli az
ifjú bárónő dramaturgiai számláját sem.
Aki az expozícióban még szerelmetes alá-
zattal szolgálja, szereti férjét, az első
felvonásban minden erővel a konfliktusok
elsimítására törekszik, holott gyanús,
hogy lelke mélyén a kezdet kezdetétől a
háborúra és a rá váró felszabadító
özvegységre spekulál. Házasságát élete
nagy tévedésének bélyegzi, hozzá-téve,
hogy „egy nagyon harapós kutya egyszer
azt hitte, mivel olyan harcias, beállhat a
farkasok közé. Tévedett". Csakhogy
Georg nem farkasként, hanem



fogatlan oroszlánként bukott meg ebben a
házasságban. A szép ifjú asszony fel-
lobbanó érzékiségét minden egészséges
ember meg kell hogy értse. De ha már
férfira vágyik, miért nem jó külsejű só-
gorával osztja meg az ágyát, aki oly ki-
tartóan ostromolja; miért nem bárkivel,
miért egy öreg csavargóval? Csak nem
azért szeret bele Ibolya Kódor bácsiba,
mert hosszú időn át ő az első, aki bele-
nevelt szolgai alázattal bárónőnek titu-
lálja? Ha így lenne, férje által sokat emle-
getett demokratizmusa bukott volna meg.
De vajon kell-e a demokratizmusra
nagyobb bizonyíték, mint hogy Szent-
annay bárónő éppen az öreg Kódor bácsit
választja?

De így folytathatnánk a megválaszo-
latlan, megválaszolhatatlan kérdéseket
tovább. Mert Páskándi ezúttal némileg
ötletszerűen motiválta a figurák jellemét,
és ezáltal magatartásuk (pszichológiai)
logikája is minduntalan megtörik.

Egyedül Hans az, aki kezdettől végig
töretlenül a romantikus művek ördög-
figuráinak sémáján belül marad. Hans
gyermekkorától gyűlöli öccsét, félté-
kenységből rágalmakkal nyálazza be ifjú
hitvesének alakját, dühből rángatja be a
bordélykalandba, és még a háborútól is azt
várja, hogy talán megszabadítja őt
vetélytársától. Mivel Hans csak a dráma
expozíciójában és a tragédia beteljesülése
után kap szót a színpadon - közben jobbára
öccse jellemzésére kell hagyatkoznunk -,
nem világos, hogy vajon valóban ilyen
emberbőrbe bújt ördög lenne-e a Stahl
família elsőszülöttje, avagy csak Georg
beteges képzeletében torzul el ennyire a
kép?

S bár alapvető emberi relációkat a hő-
söknek nem sikerült tisztázni a cselek-
mény folyamán, titokzatos megsejtéseik
szerencsére eligazítják őket az érzelmek
útvesztőiben. Ulrich nagybácsi már a
dráma elején megérzi, hogy unokaöccse
valójában nem egy kellemes búcsú-
weekendre, hanem valamiféle, a háborúval
kapcsolatos szörnyűségre készül a festői
környezetben. (Hiszen ezért is érkezik oda
Hans autóján,) Georg, feleségének az
utazás során elejtett, közvetlen szavaiból,
barátságos modorából, az öreg kocsis
iránti emberséges udvariasságából
megérzi, hogy ez az ifjú nő érthetetlenül -
esetleg betegesen - vonzódik az öre-
gekhez. (Ezt igazolja azután a húszéves
bárónő és a hatvanas csavargó pásztor-
órája.) Georgnak ösztöne megsúgja, hogy
bátyja is, felesége is az ő hősi halálára
spekulálnak. Mintha Hans is sejtené,

tudná, hogy öccse, ha bevonul, nem tér-
het vissza a frontról. S hogy az öreg
Kódor se maradjon alul a megérzések
versenyében, róla meg az derül ki, hogy
gondos őrzőangyala vacsora idején meg-
óvta a hagyma fogyasztásától, s így nincs
akadálya annak, hogy megtanítsa szegény
kis bárónőt a szerelemre.. .

Képek és jelképek

Páskándi történelmi drámáinak (általá-
ban) kimagasló értéke a szöveg költői
ereje. Jelképei nem nyelvi díszei a szö-
vegnek, hanem olyan kulcsok, amelyek a
drámának a cselekmény mögötti tarto-
mányába vezetnek. Az Apáczai-ban a to-
rony, A kocsi rabjai-ban a szolgálati autó
- többet jelent önmagánál. A vadorzóban
-- amely címe szerint a visszhang be-

csületéről szól - az öröktől fogva való,
megváltoztathatatlan hegyek karéjának
visszhangzó válasza tölti be ezt a szere-
pet. Csakhogy már az ezt exponáló köz-
ponti költői hasonlat is következetlen, sőt
vitatható, cáfolható asszociációkra
hivatkozik, majdhogynem azt mondtam -
sántít. A völgyet körülölelő magas he-
gyek félelmetes koszorúja, a csúcsok
bástyasora mindenre inkább emlékeztet,
mint a mennybolt iskolájának padjaiban
ülő, tanulékony nebulókra. (Mellékesen:
furcsállottam, hogy a német anyanyelvű
hős ama fontos, magyarul is elhangzó
mondatát, hogy „én buta vagyok", sze-
gény, tanulékony-tanulatlan hegyek hi-
básan visszhangozzák : „Ich bin ein
dumm" - mondják, felesleges határozat-
lan névelőt toldva az ige és a jelző közé.

Kulka János A vadorzóban



Mondhatták volna persze azt is, hogy „Ich
bin ein dummer Kerl" - de talán a Kerl
[fickó] szót nehezebb visszhangozni, és
így legalább elgondolkodhat rajta a fránya
osztrákok nyelvét ismerő néző, hogy a
durva nyelvi hiba szerzői-rendezői
gondatlanság vagy a nemzeti ellenállás
bizonyítéka?)

Páskándi mindig is finnyásan tartózko-
dott a költői közhelyektől, mestere a
meghökkentésnek. De ezúttal mintha
többször is átlendülne a lélektani hitel és a
jó ízlés határain. Csirkebontáskor
mindenki talált már megemésztetlen ku-
koricaszemeket a madár gyomrában, de
alighanem Páskándi hőse az első, aki-nek
erről a végig nem élt élet tragédiája jut
eszébe. Ám ez talán csak érzékenység
dolga. Viszont mit szóljunk akkor, ami-
kor az osztrák polgárcsalád doyenje - 1914
előtt! - lótenyésztő műszóval élve, a
família vérvonala fölött őrködik? De még
aki ezt elfogadja írói kritikának, a finom
emberek durvaságát leleplező stilisztikai
leleménynek, az is meghökken, amikor a
százszor pozitív, derék és érző szívű
Kódor József Bécsben cselédeskedő,
leányfejjel megesett lányának öngyil-
kosságáról mesél. (Még jó, hogy az idegen
városban megejtett magyar szoba-lány
nem azonos a Georgot megnyomo

rító, magyar születésű bécsi örömlány-nyal.
Az efféle szimmetriától megkíméli
Páskándit a maga drámaírói ízlése.) Kódot
tehát azt meséli, hogyan átkozód-hatott az
a bécsi házmester, amikor az udvarnak az
ő öngyilkos lánya vérével és belével
szennyezett kövét mosta.

(Tisztelem, ha a szerző még melodra-
matikus szituációkban is igyekszik elke-
rülni a nyelvi érzelgősséget, az olcsó,
könnyfakasztó költői dekórumokat. De a
megtört atya vallomásának ezt az eről-
tetetten durva köznapiságát mégis a hul-
lagyalázás határait súroló lélektani ab-
szurditásnak érzem.)

A bemutató színpadán

Páskándi Géza tízesztendős hazai mun-
kásságával, másfél tucat kötetével, folya-
matos írói jelenlétével és néhány emléke-
zetes, jelentős alkotásával kivívta magá-
nak azt a jogot, hogy gyengébb darabjait
is bemutassák. Csak a papírszínház jóté-
kony homályából kiemelt drámák kapják
meg a mű értékeléséhez, esetleges el-
marasztalásához vagy korrekciójához is
szükséges reflektorfényt. A vadorzó-ról is
a színpadon derült ki egyértelműen, hogy
tisztázatlan, túlzsúfolt, szerkesztetlen.

Kezdő filmrendezők gyakori, közös
hibája, hogy amikor sokesztendős vára-

kozás után végre műteremhez jutnak,
minden művészi mondanivalójukat, fel-
halmozott képi ötletüket bele akarják sű-
ríteni a forgatásra kerülő filmbe, és az
egymástól független, egymást nem erő-
sítő, inkább közömbösítő motívumok
végül fellazítják vagy éppen szétfeszítik a
szerkezet kereteit. Páskándinak nincs ilyen
mentsége: burjánzóan gazdag élet-művét
nem a publikációs keretek szorítása,
inkább a kiérleletlen írásokat és
gondolatokat is magába szippantó szellemi
piac túlzott csábítása veszélyezteti. Talán
A vadorzó-nak is jót tett volna, ha a
pécsiek értő dramaturgja, Czímer József
vagy a darab dramaturgjának tisztét betöl-
tő Dobák Lívia nagyobb szigorral vagy
nagyobb engedékenységgel ösztönzi a
drámában felvetettek szelekciójára, a kö-
vetkezetesebb cselekményvezetésre és
jellemábrázolásra. Ezzel nem valamiféle
Páskánditól idegen, ellenkezőleg, a rá
nagyon is jellemző drámaépítkezést kérjük
számon. Hiszen korábbi, történelmi
környezetben játszódó magatartásdrámái
általában egyetlen, a jelen problémáihoz
szorosan kapcsolódó létmodellt
elemeznek. Ezek a modellek a szó köz-
napi értelmében talán nem valószerűek, de
hitelessé, Páskándi szavával élve lét-serűvé
teszi őket, hogy a fikcióban a tör-

Paál László, Fülöp Mihály, Áts Gyula és Cserényi Béla Páskándi Géza színművében (Tér István felvételei)



vényszerűt mutatják. Ezt a. létszerűséget, a
történelmi és lélektani törvényszerűségek
írói felmutatását gátolta meg A vadorzó-

ban a heterogén motívumok zsúfolódása.
Ennek következménye, hogy végül is a
megpendített drámai lehetőségek között
elsikkadt a megírandó dráma, és el-
sikkadt maga az írói gondolat is.

Mindennek következtében Szegvári
Menyhért rendező nem tehetett sokkal
többet, mint amit tett: a lehetőséghez
képest hatásosan felmondatta a darabot.

A pécsi előadás vizuális kerete megle-
hetősen szegényes. Kiss Anikó díszlete
többé-kevésbé híven követi a szerzői.
utasítást, megfelelő járásokat biztosít, de.
a táj szépségéből, a vadőr házának a
szereplők hangulatával ellentétes meg-
hittségéből semmit sem érzékeltet. .A be-
rendezés a kiaggatott trófeák ellenére is
szegényesebb annál, hogy elhiggyük: a
gazdag osztrák ifjú éppen ebben a kör-
nyezetben kíván búcsúzni nejétől. Á hát-
teret alkotó hatalmas ablak tábla fólia-
szemein hol erősebben, hol sápadtabban
ragyog be a holdfény, de mindig úgy,
ahogy ez egy valamirevaló melodrámában
elvárható. (Hasonlóan konvencionálisnak
éreztük a tomboló vihar hang-effektusait
is.) A falon kívüli, terepszínű háttér
éppoly sivár, mint a darab hősei-nek
házassága. A. jelmeztervező Gyurász
Ferenc - mintha nem bízna, nem hinne az
ifjú Szentannay grófnő rangjában és
sugárzó szépségében: talán Kódor József
szobalánysorból avanzsált leánya
járhatott vasárnaponként ilyen elegáns
ruhákban Bécs városában, mint ami-
lyenben Ibolya színpadra lép. Az arany-
barna bársonyruha már jobban illik vise-
lője rangjához, annál kevésbé illik viszont
a helyhez és az alkalomhoz, ami-ben
viseli.

A dráma leghálásabb szerepe Áts Gyu-
láé, aki vendégként játssza Kódor bácsit,
ezt a félig romantikus, félig mesebeli népi
hőst, aki Percsihin is, Luka is egy sze-
mélyben és aki bujdosó katonatiszt fia-
ként öntudatos marginalitásával köny-
nyedén átlépi az osztálykorlátokat.
Átsnak nagy színészi rutinnal sikerül
valami-féle színpadi egységbe foglalni a
figura egymásnak ellentmondó
tulajdonságait, bár néha harsányabb,
teátrálisabb a kelleténél igy megérdemelt
sikert arat. Megérdemli a tapsot már csak
azért is, mert kollégáinál jóval tisztábban,
szebben, minden pillanatban érthetően
beszél.

Á szereplők színpadi hierarchiájában a
főszereplő Georg a második helyre
szorult, pedig valójában övé a legössze-

tettebb, a legérdekesebb feladat. Kulka
János indulatkitöréseiben jó ízléssel elke-
rüli szerepének csapdáit, nem hisztériku-
sabb, mint amilyennek lennie kell, A sze-
mélyiség hiányát talán nem is illendő a
pályakezdő színész szemére vetni: re-
méljük, az évek és néhány esztendős szín-
padi gyakorlat ezt is meghozzák.

Oláh Zsuzsa f. h. - a harmadik előadá-
son - minden elfogultság nélkül birkózott
a női főszereppel. Nem ő tehet róla, hogy
szerepének lélektani buktatóit nem
sikerült feledtetnie. Igaz, elképzelhető,
hogy ha nem tiszta lelkű naivát, hanem
egy élettől duzzadó, csupa temperamen-
tum fiatalasszonyt játszik, aki arisztokra-
taként könnyebben áthágja a polgári er-
kölcs korlátait is, inkább elhisszük neki,
amit tett. De azért, hogy bárónő létére
végül mégis szolid kispolgári asszony-
kának ismerjük meg, valószínűleg inkább
a rendező a felelős, aki ezzel is a
közönséghez kívánta közelíteni a dráma
világát. A színház budapesti vendégjáté-
kára Oláh Zsuzsa alakítása érzékelhetően
gazdagodott: a házasságában elszenvedett
fájdalmas vereséget őszintén és ár-nyaltan
érzékelteti. A szöveg bizonyosfajta
korrekciójára, saját szerepének átértel-
mezésére egyedül Melis Gábor vállalko-
zott, aki lehántotta Hans szerepéről az ör-
dögmaszkot, és némi leplezett iróniával,
világfias cinizmussal emberközelbe hozta.

Ha nem hallgattuk el a darabbal és az
előadással kapcsolatos kételyeinket, em-
lítsük meg a rendezés szembetűnőerényét
is: Szegvári Menyhért a filmrendezők
éleslátásával találja meg a tárgyak helyét a
színpadon. A szoba közepén hagyott bő-
rönd, az ágyra hajított tollas kalap, a szé-
ken strázsáló tiszti zubbony a maguk tár-
gyi rendeltetésénél lényegesebb, másod-
lagos jelentést kapnak a színen, és ezzel
hozzájárulnak az egyes jelenetek hangu-
latának, feszültségének érzékeltetéséhez.

A pécsi Nemzeti Színház a kortársi
magyar dráma műhelyeként olyan rangot
vívott ki magának az elmúlt két évti-
zedben, hogy félig sikerült vállalkozásai-
ért is elismerés jár. Hogy is mondta
Páskándi Géza? „Egy sokfigurás képen a
hátul, árnyékban meghúzódó, csupán
derengő arcnak is van funkciója, nem-
csak az előtér impozáns alakjainak."

Páskándi Géza: A vadorzó (pécsi Nemzeti
Színház)

Rendező: Szegvári Menyhért. Díszlet: Kiss
Anikó. Jelmez: Gvurász Ferenc.

Szereplők: Kulka János, Oláh Zsuzsa f.h.,
Áts Gyula m.v., Cserényi Béla, Melis Gábor,
Paál László, Fülöp Mihály.
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Gondolatok
egy új magyar drámáról

Zám Tibor: Pokoljárás

Kecskeméten a Katona József Színház
Kamaraszínházában egy magyar dráma
ősbemutatóját láthatjuk: Zám Tibor Po-
koljárás című tragikomédiáját. A bemu-
tató - tartalmilag és a formai-műfaji
megoldást illetően is - sokféle reagálást
válthat ki, ami természetes is, hiszen új
művek első bemutatásának fogadtatása
sohasem egyöntetű.

A dráma egy önmagával és ezáltal kör-
nyezetével meghasonlott író élettörténe-
téről szól, arról a küzdelemről, melyet
azért folytat, hogy elvesztett identitását
megtalálja. A küzdőtér: elrontott házas-
sága és házasságából szerteágazó konf-
liktusai, viszonyulásai. A főhős azonban
lényegében belső harcot vív, önmagával
folytatott küzdelme jelenik meg
házasságában, kapcsolataiban és beteg-
ségében, mert mindezek nem okok, ha-
nem okozatok. S végül egy szívinfarktus
és egy öngyilkossági kísérlet után talál
vissza önmagához, a megtisztulás lehe-
tőségéhez és az értelmes emberi tevé-
kenységbe vetett hithez. Ez az út azon-
ban áldozatokat követel. Jákó, az író
megtosztatik szerelmétől, hitétől, las-
sanként elveszti barátait, magára marad,
kiüresedik körülötte a világ, mintha va-
lami fertőzést, pusztító erőt hordozna.
Zsolt barátja igazságtalanul börtönbe jut;
barátnője, Timea baleset áldozata lesz;
humánus orvosnője megvakul;
pszichiátere megőrül; a Fődoki, aki meg-
mentette őt, szívinfarktusban meghal;
Főügyész ismerősét hitvese hűtlensége
töri össze. Zsályával, feleségével való
kapcsolata pedig érdekharcok és kicsi-
nyes hosszúállások sorozatává fajul.

Ebben a szituációban indul a darab:
öngyilkossági kísérlete előtt Jákó visz-
szatekint Múltjára, végigperegnek előtte
az események, s ez a számvetés juttatja el
az öngyilkosság gondolatához. De saját
végzetét senki nem kerülheti el, a kötelet
tartó kampó leszakad, s az öngyilkosság
komikus sikertelensége döbbenti rá Jákót
arra, hogy az utat végig kell járnia, hogy
helye és feladata van a világban, mely elől
nem szökhet el. Mert „a sokféle halál
közt mindenkinek megvan a magáé, de
az, amelyet én választottam


