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A huszonötödik

Páskándi Géza:
A szélmalom lakói

1-fúsz év alatt - huszonöt premier.
Páskándi Géza Aszélmalom lakói mű-
sorfüzetében előre jóváteszi a dráma-és
színháztörténet (előre látható) mulasztását:
ő maga figyelmeztet pályájának
magántermészetű jubileumaira. S bár a
felsorolt, bemutatott színpadi alkotások
listáján az eredeti drámákon kívül adap-
tációk, műfordítások és átígazítások is
szerepelnek, a teljesítmény a magyar drá-
materméssel, a magyar bemutatókkal
mennyiségi szempontból is elégedetlen
kritika részéről mindenképpen méltánylást
érdemel. A méltányossághoz pedig -
meglehet az is hozzátartozik, hogy a
jubileumi bemutató alkalmával ne kérjük
szűrhon a lineáris, folyamatos fejlődést.
Ne próbáljuk valamiféle teleologikus, a
tökéleteshez közelítő sémába beleerőltetni
az életművet.

Páskándi esetében ez azért is méltány-
talan lenne, mert üstökös pályakezdése
eleve rendhagyó életutat sejtet. Páskándi a
hetvenes évek elején teljes írói fegy-
verzetben mutatkozott be a magyar
színházban, s a Vendégség váratlan, ki-
robbanó sikere után azonnal a legmaga-
sabbra került a mérce. Magam is azok közé
tartoztam, akik a történelmi dráma magyar
nemzeti hagyományainak és a megújult
drámai struktúráknak a szintézisét várrá l:
Páskánditól. A Tornyot választok és a
Rejtekhely - minden művészi és
dramaturgiai egyenetlenségével együtt is -
sokunkban megerősítette azt a reményt,
hogy Páskándi a maga merészebb és
komplexebb történelemszemléletével, a
jelen élményeiből táplálkozó történelem-
és világértelmezésével, szuggesztív
paraboláinak művészi intenzitásával az
egyetemesség irányába tágíthat-ja a
Németh László törte utat. Ezt a reményt,
ezt az elvárást azonban az egymást követő,
jobb-rosszabb Páskándi-bemutatók sajnos
nem igazolták.

A Vendégség írója nemcsak a bahér-
koszorút, a Nessus-inget is méltósággal
viselte. Olyannyira, hogy egy nyilatkoza-
tában emelt fővel vállalta saját életmű-

vének nemcsak csúcsait, de epizódszerű
hullámvölgyelt is, a „látszólag vagy
valóban igénytelenebb", legfeljebb
„vázlatként autentiküs" műveket is.
(Páskándi elűző drámájáról, A vadorzóról
írva magam is úgy véltem, hogy ez a
potenciális önkritika megfelelő alapot
teremt az író és a bíráló - elvi
egyetértéséhez.} Csakhogy völgynek „a két
vagy több hegy, magaslat között levő
mélyedést" nevezi az Értelmező Szótár,
Páskándinak pedig az elmúlt évtizedben
szüle-tett drámái mintha valamiféle
esztétikai fennsíkon keletkeztek volna.

Százöt éve történt

A szélmalom lakói keletkezését és tárgyát
tekintve - 'alkalmi dráma. Páskándi, Szeged
város tanácsának és színházának
felkérésére, az 1879-es nagy szegedi árvíz
centenáriumára írta. A bemutató azonban,
talán a színházépület rekonstrukciója által
okozott komplikációk folytán, talán más
okból elmaradt. (A dráma szövege 1981-
ben a Tiszatáj július- augusztusi számában
jelent meg.) A Nemzeti Színház előadása,
ha jóvátételnek teliintjük, nem sokat
késett: az alig fél évtizedes lappangás,
várakozás említésre
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is alig érdemes a magyar drámák szín-
rehozatalának történelmében. Csakhogy
mi ünneplő ország vagyunk, nálunk az
alkalom gyakorta mentség. Elképzelhető,
hogy Szegeden, a jubileum évében látva a
darabot, könnyebben napirend-re tértünk
volna a megrendelésre készült alkalmi mű
gyengeségei felett, mint itt és most, a
magyar dráma ügyét látványosan felkaroló
Nemzeti Színház-ban, ahol a műnek
önmagáért kell helyt-állnia.

A szélmalom lakói százöt évvel ezelőtt
játszódik, de - mint erre Páskándi külön is
figyelmeztet - nem történelmi dráma.
Műfaji megjelölése szerint „sorsdráma -
polgári személyekkel". Az árvíz története -
és ezt Páskándi nemcsak tudja, de közli is
- filmre, regénybe, párbeszédes krónikába
még inkább belefér, mint drámába.
Színpadra az események sorozatában
kiteljesedő kollektív tragédiának
legfeljebb egy jellemző epizódja alkalmas.
Am az író ezt a lehetséges változatot is
csak fenntartásokkal vállalja, azzal, hogy
az események egyetlen kiragadott részletét
sem kívánja az egész szimbólumaként
megidéz-ni. Az alkotás folyamatáról
szólva el-mondja, hogy először a
színhelyet szűkítette le, amikor egy egész
város helyett egy épületet világít be,
azután a szereplők számát igyekezett
„eljátszhatóra" csökkenteni, „négy fal közé
terelve a hömpölyt".

A négy fal, amely között a cselekmény
játszódik, Kérész Pap Dániel molnár vá-
rosszéli, dombra épült, sok helyiséges
szélmalma. A jól megépített, majdnem
várszerű épület sok-sok éve otthon és
műhely; az árvíz közeledtekor azonban
már menedék. A molnár közvetlen csa-
ládtagjain kívül ide sodródnak, menekül-
nek mások is: a gazda eladó lányának
huszárhadnagy vőlegénye, egy régen látott
rokon házaspár, Kérész Pap lánya-korú
megejtett szeretője, csecsemőjével és
roskatag nagymamájával, a szépaszszony
feleség egykor elutasított, azóta hőn
szeretett lelkipásztora, egy művészi
elhivatottsággal rendelkező, giccseket
gyártó vándorfestő, két érzékeny lelkű,
jámbor örömlány ... A biztonságot adó és
sugárzó polgári otthonból így válik a
veszély óráira valóságos Noé bárkája.

Csakhogy Kérész Pap Dániel bárkája
nem vészeli át a vízözönt.

A történet történelmi magját Páskándi
Géza dr. Szabó László Szeged halála é s
f e l támadása című monográfiájából me-

rítette, ugyanonnan, ahonnan Jókai Mór az
ilovai malom históriáját. A malomba
zárkózó emberek tragikus halálát őrző,
balladaszerű históriájában Páskándit nyil-
vánvalóan nem a természeti katasztrófa
áldozatainak szomorú sorsa ragadta meg,
hanem a veszélyt lebecsülő, az épület
nyújtotta védelmet túlbecsülő molnár
drámája. De a darab - mint említettük -
nem ennek a malomnak a története, „de
szegedi, Szeged környéki emberek, s
egyáltalán magyar emberek története, akik
száz évvel ezelőtt egy nagy katasztrófa
növekvő árnyékában élték szorongó
végóráikat".

A bárka kapitánya, Kérész Pap Dániel
sem a tragédia fenyegetéséből, sem a
körülötte vajúdó világ válságából nem
sokat ért. Helyzetéből következően a szín-
padon egy család - átvitt értelemben egy
nemzet -- terhét és felelősségét viseli a
vállán. De ahelyett, hogy szembe-nézne a
veszéllyel, önmaga előtt is le-tagadja. A
víz közeledtekor bedeszkázott ablakok
nem egyszerűen néhány sorstárs, hanem
egy közösség tekintetének,
tisztánlátásának állítanak gátat. Amikor
Páskándi műve bevezetőjében
hangsúlyozza, hogy a kiragadott törté-
nelmi mozzanatot nem kívánja az egész
(tudniillik az egész szegedi árvíz)
szimbólumaként megidézni,
kimondatlanul is érzékelteti, amit azután
maga a mű igazol: a molnár jellemében,
sorsában tágabban értelmezett, jelképnek
is felfog-ható mai nemzeti tartalmat. Ez a
darab, mint az író jelzi, nem emlékmű,
mert túl az emlékezésen, ma is számot tart
némi időszerűségre, mert „saját árvizei
történetének indulata is ott kavarog a
mélyén". Az ilovai malom éppen úgy az
ország, mint az a másik - Illyésé, a Séden.

Csakhogy a paraboladrámák struktúrája
két szinten is megméretik. Ha elfogadom,
amit Páskándi állít, hogy „a parabola-
szimbólum sztoriban elmesélve", akkor
nyilvánvaló, hogy nem elég, ha a
szimbólum érthető, erőteljes, a sztorinak
is meg kell felelnie a benne hordozott
gondolatnak. A jelképes mondanivaló
akkor sem adhat felmentést a közvetlenül
megjelenített drámai világ igazságának
hitele alól, ha a létmodell parabolaként
valóban „elhullajtja" a részleteket, ahogy
Páskándi tartja. Az eset-legességektől
megfosztott modellben még pontosabban
kell illeszkedni az alkotóelemeknek, még
teherbíróbbnak kell lennie az alapnak,
amire azután a mű világa, költészete,
filozófiája épül.

A molnár és a többiek

Az expozícióban minden világos: Kérész
Pap Dániel, aki 1848-ban még túl-ságosan
fiatal volt a cselekvéshez, a szabadságot
nélkülöző, öröklött világrend-ben a
vagyonban, a gyűjtésben találja meg élete
értelmét, személyes biztonságát és
szabadságát. Ezt gyarapítja, ami-kor egyre
újabb malmokat vásárol, és ezt védelmezi,
amikor makacsul kiutasítja a házába
betörni készülő „zavaros és hisztériás"

világot. Jó ideig a Tisza egyre emelkedő
árja sem ingatja meg ön-bizalmát, gőgjét.
A világban lehet világvége, de az ő
malmában - várában - nem lesz. A
menekülőket befogadja, de a veszélyt, a
valóságot kirekeszti. (Sőt, azt sem tűri,
hogy mások kitekintsenek a bedeszkázott
ablakok résein át a víz-mosta gátra,
tudatára ébredjenek a veszélynek.)

Kérész Pap Dániel nemcsak a zsindelyes
malom zsákokkal erődített épületét, de
családi otthonának békéjét is
megingathatatlannak érzi. Pedig amikor a
függöny felmegy, már mindkettő ösz-
szeomlással fenyeget; a tragédia -- sem a
természeti, sem a családi - nem tartóz-
tatható fel a küszöbön.

A molnár boldog kis családjának min-
den tagja másként boldogtalan. A leg-
elkeseredettebb hármuk közül Erzsébet, ez
a még mindig szép, energiát sugárzó,
kielégítetlen polgárasszony, aki hajdan
színesebb, tartalmasabb városi életét és
világát hagyta ott a házasság bizton-
ságáért, de az évtizedek alatt belefáradt a
hétköznapokba, a robotba, a szerelem
nélküli szürke házasságba és a heves vérű,
akarnok férj mellett elszenvedett
megaláztatásokba is. Amikor egy névtelen
jóakarója elárulja Erzsébetnek, hogy
férjének fattyú-fia született egy tá-
nyérmosogató cselédlánytól, úgy érzi, be-
telt a pohár. A természeti katasztrófa csak
katalizátora a feltartóztathatatlan bomlási
folyamatnak, a kapcsolatok enyészetének,
a régóta érlelődött családi leszámolásnak.
A megalázott, szerelem-re vágyó asszony
testestül-lelkestül fel-ajánlkozik az
egyetlen férfinak, aki érzékeit
felébresztette. Ez a férfi azonban a
katolikus egyház felszentelt papja, re-
verendát visel. S bár esztendőkkel ko-
rábban hajlandó lett volna azt az aszszony
kedvéért levetni is, az akkor el-szenvedett,
megalázó visszautasítás és a reá váró
egyházi karrier reménye azóta lehűtötték
vagy legalábbis elásták a plébános
szenvedélyének parazsát.

Apa és leánya - látszólag - minden



világok legkülönbjének hiszik a magukét,
a béke és a szeretet szigetének a családi
otthont. Lelke mélyén azonban Annus is
boldogtalan: a szerelemre váró magányban
elszenvedett, fiatalkori csalódások
megingatták önbizalmát, és attól tart, hogy
tündöklően szép anyja árnyékában
reménytelenül Hamupipőke marad..
Kérője, Csenge Béla huszárhadnagy, --
akire pedig tisztes hozomány vár eb-ben a
házasságban --- hónapok óta halogatja az
egybekelést. A veszély, az ár-víz az
anyának elszántságot kölcsönöz; a védett
otthonban felnőtt védtelen lányt
megrémíti. De amikor az árvíz éjszakáján
felfedezi - akaratlanul kihallgatja - anyja
titkát, nyíltan is fellázad ellene.

A felsorolt, az első felvonásban már ki-
rajzolódó cselekménymotívumok volta-
képpen. önmagukban is kitölthetnék egy
tizenkilencedik századi., a polgári család
felbomlása által ihletett realista családi
dráma kereteit. De már itt is beleüt-közünk
az ábrázolásnak az előadás által még
felerősített ellentmondásaiba. Kérész Pap
Dániel nagyformátumú, önbizalom-. tól és
energiától duzzadó, férfias alakja mellett a
tisztelendő elhalványodik, eleve
csatavesztésre ítéltetett. Es nemcsak. azért,
mert kevés jelét árulja el annak, amivel
felébreszthette és esztendők óta
lebilincselhette Erzsébet asszony érzel-
meit. De Páskándi semmiféle igazán vonzó
intellektuális vonással, erénnyel sem
ruházta fel, amivel legyőzhetné Kérész
Papot.

Eldöntetlen, bizonytalan Csenge had-.

nagy jelleme is. A molnár szimpla ho-
zományvadásznak tartja, ennek ellenére
neki szánja. lányát. Erzsébet asszony
sürgető szava mögött legalább megvan az
érzelmi (és dramaturgiai) fedezet: az anya
úgy érzi, tartozik családjának.,
pontosabban egyetlen leányának azzal,
hogy előbb révbe juttatja, mielőtt komp-
romittálja. l-la Annuska férjhez megy, és
messzire utazik, megkíméltetik a család
felbomlásával járó szégyentől. Addig tehát
Erzsébet sem boríthatja fel a gyűlölt
polgári otthont, boldogtalan házasságát,
amíg nem sikerül leánya számára is -
valami hasonlót megalapozni. Ami pedig
Annuskát illeti, neki tetszik az uniformis,
és talán az is, aki viseli. Csenge Béla
Páskándi kommentárja szerint „az a
katona, aki benősülés útján próbál
érvényesülni, de fiatalos igazság-érzete,
romlatlansága még a felszínes cinizmuson
át is megérződik". A. második felvonás
szövege ezzel szemben azt is
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eleplezi, hogy a hadnagy most éppen a
egyedik menyasszonyát kerülgeti.
letelve: a magafajta katona csak teszi a
zépet, figyelget, és aztán „nyeregbe,
uszár, nyeregbe..." - és máris elillan.
ázasságról szó se essék. A kérdés csak

z, hogy vajon az egykettőre nyeregbe,
attanó kérő, aki „a maga körében szép és
iszta, és más körökbe jár malackodni",
ogyan jut ezzel a taktikával a hőn áhított
ozományhoz. Csenge jellemére nagyon is
ossz fényt vet, hogy a veszély óráján
lsőként és egyedül ő menekül el a
alomból, egy a falról le-akasztott

agasztóteknőben. Annál nagyobb
eglepetést okoz a családtagok-nak és a

ézőknek, hogy a harmadik felvonásban
iderül, valójában rá osztotta az író az
árvízi hajós" szerepét, ő az, aki
árkájával legalább kísérletet tesz a
eszélyben levő, árvíz fenyegette ember-
letek megmentésére.
A halál árnyéka egyébként a második

elvonás kezdetétől rátelepszik a szín-
adra. Szerencsésebb lenne, ha az író, ha
ár az árvízkatasztrófára alapozza hősei

égzetét, érzékelhetőbben
elezné akár folyamatosan is -- a víz-szint
melkedését. Hogy világosabban értsük,
ekkora, s hogyan fokozódik a városban s
malom táján is a valóságos veszély, mit

elent a malomból való kiűzetés, és mire
állalkozik. Csenge hadnagy, amikor a
ullámok hátán viszszatér.
A. szövegből csak az derül ki, hogy az

letmentő vállalkozás tulajdonképpen
udarcba fullad, de a hadnagy túléli, sőt
rkölcsileg is legyőzi reménybeli. apósát,
érész Papot. A molnár ugyanis az ese-
ények sodrában többszörösen elbukik, s

dráma végkifejletében joggal ítélné
alálra önmagát. Valójában azonban még
z öngyilkosságot sem saját akaratából
ajtja végre. Felesége az, aki Vassza
seleznova módjára ítélkezik felette.

A molnár először a családi tűzhely
tisztasága, a polgári erkölcs hirdetett
normája ellen vétkezik, amikor széttöri
házassága bilincsét. Azután fokozza vét-
két azzal, hogy pénzen vert vőlegény-nyel
akarja helyrehozni azt, amit újszülött
fiának tapasztalatlan anyja ellen vétett.
Szeretője ellen követi el a molnár a
harmadik alig-alig hihető, jelleméhez
méltatlan, ördögi cselekedetet is, amikor
végveszélyben aljas fondorlattal meg-
téveszti, és a színfalak mögött gyerme-
kével együtt vízbe löki a benne naivul
bízó fiatal madonnát. Mindezek azonban a
közerkölcs ellen elkövetett magánbűnök.
A drámában központi helyet elfoglaló
bűn, amely a molnár lelkét terheli,
mélyebben gyökerezik a nemzet-
karakterben, és erősebb a társadalmi
sodrása is. A valóságos bűnnek itt a

szimbolikus tartalma erősebb. Mert a va-
lóságot elutasító gőgjével a gazda előbb
börtönné teszi a szélmalom lakóinak
menedékét, azután végveszélybe sodorja,
halálra ítéli azokat, akiknek élete rá-
bízatott. A bocsánatos és a tragikus bűnök
még beleférnek Kérész Pap Dániel
jellemébe, drámájába. A. ponyva-ízű és
motiválatlan, értelmetlen gyilkosság
azonban már félreérthetetlenül jelzi, hogy
Páskándi drámájában egymás-hoz alig
illő, heterogén motívumok kerültek össze,
megbontva ezzel egy-egy jellem, a stílus
és a szemlélet egységét is, Kérész Pap
Dánielt nemzeti hősként ismertük meg, s
ekként viselkedik akkor is, amikor már
aljas gyilkosként elfordultunk tőle.

Még erőteljesebben jelentkezik ez a.
disszonancia; a jellemek egységének fel-
bomlása a mellékalakok rajzában.

A zsák és a bolhák

A vadorzó drámai szerkezetét is szétfe-
szítették a periferikus történetek, tragé-
diák és komédiák, a központi hősök.

elenet Páskándi Géza: A szélmalom lakói című drámájából (Nemzeti Színház)



Kováts Adél (Boriska) és Sinkovits Imre (Kérész Pap Dániel) a Páskándi-drámában
(Iklády László felvételei)

drámáját majdnem áttekinthetetlenül el-
fedő, behálózó mellékszálak. A szélmalom
lakói esetében - bár ezúttal a mű drámai
magjától távoli figurák szerepeltetésére is
kéznél a magyarázat - hasonlóképpen
zavaróak a messzire kanyarodó, epikus
természetű kitérők. A szerző dilemmáit is
megjelenítő vándorfestő litániáinak még
van a darabban bizonyos funkciója, de már
a molnár házába menekülő két örömlány
romantikus és sematikus sablonokból
komponált életrajza, patetikus fecsegése
sem az első (konkrét) szinten, sem a
parabola gondolat-rendszerében nem
tartozik bele Kérész Pap drámájába.
Páskándi a kommentárban úgy fogalmaz,
hogy „a nagyon meg-próbált test tiszta
lélekharangjait" kíván-ja a lányok által
megszólaltatni. Csak-hogy ez a harangszó -
hamis. Szívszorító volt a premieren a
drámai pillanatokat szétnevető közönség
spontán reakciója. De őszintén szólva
igazságtalan lenne, ha e disszonáns
pillanatokért csak a nézőket tennénk
felelőssé...

Piroskának, ennek a rokoni minőségben a
malomba idézett meddő aszszonynak a
drámában egyetlen funkciója, hogy
terméketlen ölével, megtévesztő
csipkebatyujával, fel-fellobbanó
hisztériájával megfelelően ellenpontozza a
megesett lány madonnasorsát, és a
gyermekgyilkos atyában felébressze a
mardosó önvádat. Am a madonna jártányi
erővel sem rendelkező nagymamájának
még ennyi feladat sem jutott. Sem az író,
sem a rendező nem tud vele mit kezdeni,
egészen az utolsó előtti jelenetig, amikor is
a molnár, mindenki meglepetésére, neki
ítéli az élet-mentő bárkában felkínált,
egyetlen szabad helyet.

Németh László sok évvel ezelőtt intet-te
drámaíró társait s talán önmagát is, hogy „a
dráma lelke nem az események,

A szélmalom tablója

Vámos László, a dráma rendezője annak
fogja fel Páskándi darabját, ami lehetne:
nagyformátumú, reprezentatív és hagyo-
mányos nemzeti drámának. Ehhez a meg-
késett romantikus-realista műhöz készült
Varga Mátyás monumentális díszlete is,
amelynek egyetlen hibája, hogy talán
túlságosan is a gazda szemével - hatalmas
várkastélyként - láttatja a szélmalmot, ahol
se szeri, se száma a vendégeket befogadó
lakószobáknak. Vágó Nelly jelmezei
viszont hibátlanok, és találóan jellemzik a
szereplőket. Annuska kicsit suta, de nem
bájtalan házilány-eleganciája és a Völgy
utcai örömlányok hivalkodó
„munkaruhája", egyaránt telitalálat.

Sinkovits Imre nyilatkozatában rokon-
szenves elragadtatással szólt szerepéről és
arról, hogy Páskándi darabjában az elején
megformált jellemet a legszélsőségesebb
szituációkban vezetheti végig. Ez az
elragadtatás egész alakítását át-fűti:
őszintén szereti Kérész Pap Dánielt is.
Szereti erejét, következetességét, ma-
gabiztosságát, még indulatosságát is;
szereti mindazokat a tulajdonságait,
amelyek által Páskándi a magyar nemzeti
karakter reprezentánsává tehette a molnárt.
De mintha - nyilatkozata el-lenére -
mégsem haladna vele együtt a
pokolraszállás stációin. Szeretője közelsé-
gétől és elvesztésétől őszintén szenved, de
belső drámája, életfilozófiájának ösz-
szeomlása sokkal kevésbé meggyőző. És
természetesen Sinkovits Imre sem
hidalhatja át azt a szakadékot, amely a
figura tiszteletet parancsoló karakterét a
gyilkos aljasságától elválasztja.

Béres Ilonának is a hihetetlent kellett
volna elhitetnie velünk. Ehelyett azonban
még a hihetőt is mereven, kissé
lélektelenül tolmácsolta. Igaz, hogy Er-
zsébet asszony színpadi partnerétől, a
tisztelendő szerepét meglehetősen színte-
lenül játszó Kertész Pétertől sem kapott
szenvedélye hitelesítéséhez túl sok támo-
gatást.

Marsek Gabi és Császár Angela elszánt
igyekezettel, de nem túl sok eredmény-
nyel próbálják szereppé formálni az
örömlányok szövegeit. Harsányi Gábor
Gyarmathy szerepében a színlap szerint -
kétes egzisztencia, a színpadon viszont a
mű stílusától teljességgel idegen, harsány
kabaréfigura. Oszter Sándor is beéri azzal,
hogy vígjátéki eleganciával, délcegen
viseli hadnagyi uniformisát.

A szélmalom lakóinak változatos cso-
portképén csak három szereplő arcképe

hanem az ember vívódása köztük". Azt,
hogy valami dráma-e vagy sem, „nem az
eseményeken dől el, hanem en-nek a
vívódásnak a forróságán és igazságán".
Páskándi Géza ezúttal mintha
megfeledkezett volna erről az evidens
szabályról: a szélmalom lakóiban Kérész
Pap Dániel valóságos drámája helyett
jobbára a környező természeti katasztrófa
alakulása, fokozódása teremt feszültséget.
Mint amikor a bestseller orvos-
regényekben a hősök sorsa helyett pusztán
a műtét kimeneteléért izgulunk .. . A
vízszint emelkedését sokféle tényező
befolyásolhatja, a gátak stabilitása és a
széljárás is, csak az emberek jellembéli
minősége nem. Amikor a szélmalom kár-
tyavárként roppan össze a viharban, csak
azt érezzük, hogy a természeti tragédia az,
ami jóvátehetetlenül végbement. (A hősök
sorsa tudniillik még mindig nyitva marad.)

Kérész Pap Dánielről s a hozzá leg-
közelebb állókról tudjuk, hogy sorsuk
megpecsételtetett. Am a Nemzeti Szín-ház
ruhatárában többen találgatták, hogy vajon
mi lett a molnár által kegyetlenül
kikergetett politikus rokon, a Piroska
férjeként is ágáló Dőfös Imre sorsa, s
vajon túlélte-e a gazdát nagy nehezen
mégiscsak felszarvazó tiszteletes vetély-
társát és a végveszélyt? Csakhogy ezért a
rejtélyért valójában nem Páskándit terheli a
felelősség. A végkifejlet is, ért-hetetlen
módon, a szövegen végrehajtott -
egyébként jogos - húzásnak esett
áldozatul. Tüzetesebb szövegelemzésre
lenne szükség ahhoz, hogy bebizonyítsuk:
bár a dramaturg nagyjában és egészében jó
érzékkel nyúlt a szöveghez, és főként a
párbeszédek mellékvágányra kanyarodó
vadhajtásait nyesegette, egy-szer-egyszer -
mint az idézett végelszámolásban is -
lényeges információktól fosztotta meg a
nézőt.



mellé rajzolnék csillagot, három alakí-
tásról érzem, hogy a színész élt a sze-
repben rejlő lehetőségekkel, s tán ki is
merítette azokat. Az első a (valószínűleg)
legfiatalabb közreműködő, Pregitzer Fru-
zsina, aki esetlen bájjal, tétova tiszta-
sággal indítja a maga szűzi szerepét, és az
elszenvedett sérelem, az átélt csalódás
hatására a szemünk előtt válik minden-re
elszánt, gyűlöletre is képes, elkeseredett
vénlányjelöltté. A második kiemelkedő
színészi teljesítménnvel az együttes
legidősebb tagja ajándékozta meg a kö-
zönséget. Agárdi Gábor a tehetségét régen
elprédált részeges vándorfestő sorsát és
filozófiáját is Luka-i mélységeket
felvillantva szólaltatta meg.

Végül külön szeretnék szólni Hámori
lldikóról, aki mértéktartásával szinte
visszafogta Piroska írott figurájának har-
sány színeit is, és a hisztériás meddő
asszony szerepét úgy formálta meg, hogy
nem a külsőséges eszközökkel mindig
hatásosan ábrázolható kitöréseket, ha-nem
a személyiséget szétroncsoló veszteséget,
asszonyi életének megszenvedett kudarcát
állította előtérbe. Alakításával újra
igazolta, hogy már régen nemcsak
tehetséges, de érett, formátumos
színésznő is, akiben a hagyományos
tragikaerények remekül megférnek a
modern színjátszás emberábrázoló tö-
rekvéseivel.

Klasszikus szerzők is tető alá hoztak már
alkalmi drámákat, és meglehetősen ritka
közöttük a remekmű. Páskándi Géza
legújabb darabja bizonyára nem sorakozik
e kivételesek mögé. Az első felvonás után
az elmulasztott lehetőségek drámáját
sajnáltam, a második után szomorúnak, a
közönség nagy részével együtt kissé
becsapottnak éreztem magam. A harmadik
után viszont már inkább csak a szerzőnek
tapsoltam, mint a drámának. ;A szerzőnek
azért, mert még mindig reménykedem,
hogy a Véndégség írójának lesz ereje ahhoz,
hogy tehetsége szintjén építse tovább élet-
művét.

Páskándi Géza: A szélmalom lakói (Nemzeti
Színház)

Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Díszlet:
Varga Mátyás. / e lme : Vágó Nelly. Rendeő:
Vámos László.

.SZereplők: Sinkovits Imre, Béres Ilona,
Pregitzer Fruzsina, Kertész Péter, Fonyó
István, Hámori Ildikó, Marsek Gabi, Csá-
szár Angela, Agárdi Gábor, Oszter Sándor,
Hetényi Pál, Harsányi Gábor, Kováts Adél,
Tarsoly Elemér, Berek Katalin.

SZANTO JUDIT

Megfordult szelek

A Faustus doktor
boldogságos pokoljárása -
Kecskeméten

Nem szeretnék még egyszer hasonló hi-
bába esni, mint ugyanennek a lapnak a ha-
sábjain, a Várszínházban bemutatott
Hasfelmetsző Jack, Hernádi Gyula és Jancsó
Miklós egykori produkciója kapcsán.
Ekkor ugyanis számon kértem Jancsó
Miklóstól Hernádi Gyula színdarabját,
melyet ugyan nem soroltam a szerző leg-
java művei közé, de mindenesetre úgy
véltem, hogy fő tendenciáját tekintve szól
valamiről, míg az előadásban semmiféle
tartalmat nem tudtam fölfedezni.

Ettől a hibától már csak azért is óva-
kodnom kell, mert a Doktor Faustus

boldogságos pokoljárósa című színpadi
kompozíció határozottan szól valamiről,
no-ha ez a legkevésbé sem azonos a cí-
méül szolgáló alapműnek, Gyurkó László
hasoncímű regényének mondanivalójával.
Persze, itt műfajváltás történt, de
adaptációtál még e meghatározás legtá-
gabb értelmében sem beszélhetünk; ha
Gyurkó regénye epikus sorstragédia, úgy a
színpadi változat a szó antik értelmében
szatírrevü, nem a sorstragédia hőséről, ifjú
Szabados Györgyről, még csak nem is a
ssrstragédiáról magáról, legföljebb az azt
meghatározó egyes külső eseményekről.
Nem rendezői színház ez, hanem
elsőrendűen szerzői színház, csakhogy a
szerző, úgy tűnik, sokkal inkább a
rendező, mint az alapmű írója. A
vállalkozás mindamellett így is abszolút
jogosult, legföljebb a megtévesztő plakát
ellen protestálnék. Gyurkó László eredeti
regénycímének minden kiegészítő
distinkció nélküli alkalmazása ugyanis
még akkor is félrevezető, ha az új szöveg
elkészültében Gyurkának magának is volt
része, vagyis alkotói minőségben is
hozzájárult egy nemcsak mű-fajában,
hanem szemléletében és gondo-
latvilágában is merőben új mű létrehozá-
sához. Ellenvetésem azonban e vonatko-
zásban mindössze csak ennyi; elvileg
minden művészi vállalkozás jogosult, ha
annak nevezzük, ami.

Ezek után csupán a ténymegállapítás
végett szögezem le: Gyurkó László
regényében egy emberi sors bontakozik ki
előttünk, sajátos, de tökélete-

sen adekvát ' formában. Ifjabb Szabados
György ugyanis igen kevéssé markáns,
meglehetősen passzív karakter, a
Magyarországra rázúduló történelmi év-
tizedek valóságos „Prügelknabéja", akit
kissé steril tisztessége avat viktimológiai
esetté, s aki valósággal provokálja a forró
kályhát, hogy az újra meg újra megölelje
őt. Nyilvánvaló, hogy az írót elsősorban a
különböző erők által újra meg újra
felfűtött kályha izgatta első-sorban, s mert
a kályhát fűteni is lehet, meg melegedni is
a tüzénél, sőt, elhúzódni is lehet tőle, ha
már nagyon átizzott, neki,
demonstrációjához, olyan típus kellett, aki
csak egyet tud: meg-égni, majd elégni.
Értelmes élet? Fausti élet? Annyira az,
amennyire XX. századunk nagyobb
felében ilyen elképzelhető: ez az
összeégett ember még mindig nem égett
ki. Bár az öngyilkosság-ra is alkalmas
fegyvert magánál tartja, végül mégis
másokért hal meg; fölöslegesen ugyan,
hiszen a megmenteni akart két fiatalon
nem tud segíteni, mégis át-örökítve a XXI.
századra egy groteszkségében is felemelő
fausti pillanatot, egy meddő, mégis hősi
gesztust.

Mivel nem tudhatom, hogy a gyöke-res
metamorfózison átment mű új verziójában
milyen mértékben vett részt Gyurkó,
illetve Jancsó, hadd nevezzem a színpadi
kompozíció szövegének és
gondolatmenetének megalkotóját a to-
vábbiakban „szerző"-nek. Nos, ez a szerző
egyet semmiképpen sem akart: ezt a fent
vázolt gondolatmenetet átültetni a
színpadra. Gyurkó iróniával színezett
fájdalmas azonosulása helyett szatír-
játékszerű kommentárt kapunk azokhoz az
eseményekhez, melyekre a főszereplő
feltette az életét. A szerző nem kívánja
elemezni ezeket az eseményeket, szándé-
kától még a ma oly divatos történelmi
ismeretterjesztés is távol áll; a történelmet
is - annak megannyi egyezményes jelével
a regényt is adottnak, ismert-nek tételezi
(ami legalábbis könnyelműség), s csak
arra vállalkozik, hogy egyes kiragadott
mozzanataikat új beállításban, új
konvenciórendszerben tárja fel, mint
groteszk, abszurd mechanizmusokat, arc
nélküli lények kívülről vezérelt csoportos
mozgásait. Még a szó-lószereplőknek
sincs semmiféle választásuk, akárcsak
relatív autonómiájuk; mint-egy azáltal,
hogy megszülettek, hogy jelen vannak,
már kijelöltettek egy kórus tagjaivá, s
Csak attól függően énekelnek vagy
mozognak mást, hogy épp milyen
évszámot írunk; beleszólásuk saját sor-


