
Rekonstruált álmok 
Tévéfilm készül Sás-

di Sándor Egy asszony 
elmegy című regényéből. 
A televízió őskorában 
már szerepelt egy regé-
nye a képernyőn: a 
Nyolc hold föld. (Akikor 
Sásdi volt a dramaturg, 
a forgatókönyv író is . . . ) 

— Szereti a televíziót? 
— Mint író, igen: a 

legmodernebb, legtöké-
letesebb (sajnos, gyak-
ran kihasználatlan) köz-
lési eszköznek tartom, 
amelynek formanyelve 
különösen bizonyos tí-
pusú irodalmi művek 
tolmácsolására alkalmas 
kiválóan. Ügy érzem, eb-
be a típusba tartozik az 
Egy asszony elmegy bal-
ladisztikus meséje is: 
nemcsak a lokálkoloritot 
sikerült a tévé segítsé-
gével tökéletes plasztici-
tással ábrázolni, de egy 
tragikus sorsú asszony 
lelkének rezdüléseit, tet-
tének valamennyi indí-
tékát is. A híres-szép ví-
zimolnárné szomorú tör-
ténete hosszú évtizede-
ken át szájról-szájra járt 
abban a baranyai kis fa-
luiban, ahol születtem. 
Korán elözvegyült, az 
ura emlékének élt, ön-

tötte a búzát a garatra, 
szántott-vetett a földjén, 
lóval, tehénnel veszkő-
dött. A férfiak, különö-
sen a „pantallósok" sza-
bad zsákmánynak tekin-
tették. A legerőszako-
sabb a sokezer holdas 
uraság volt: éjszaka rá-
támadt a magányos asz-
szonyra. A védekező 
molnárné a konyhakést 
döfte a férfiba. A holt-
testet elnyelte a malom-
paták. A történetet min-
denki a saját fantáziája 
szerint alakítgatta. Né-
melyek úgy tudták, a 
gyilkosság sohasem de-
rült ki. Mások úgy me-
sélték, Annus kitöltötte a 
büntetését Márianoszt-
rán, majd hazajött meg-
halni. A falum ecetfás, 
hegynek futó temetőjé-
ben megmutatták ne-
kem a sírhelyét. Kis-
gyerek koromban el-el-
járogattunk oda Irma 
testvéremmel. 

— Az előzetes vetíté-
sen már alkalma volt 
látni a filmet. A gye-
rekkori emlékhez, ame-
lyet a képzelet azóta 
csak egyre színezett, ne-
hezen érhet föl a legjob-
ban sikerült film is. 
Nem érzett csalódást? 

— Nem. Vagy, ha 
igen, hát kellemes csaló-
dást. Másfél éve tart a 

„forródrót-kapcsolat" 
Jánosi Antal dramaturg 
és énköztem. Jellemző 
epizód, hogy a rendező-
vel, Horváth Tiborral 
együtt bejárták a fél or-
szágot az elképzelései-
nek pontosan megfelelő 
vízimalom után. De mi-
vel nem találtak ilyet — 
hát építettek egyet. Ki-
mondhatatlan érzés volt, 
amikor a forgatás során 
elém tárult, mintha ál-
momból merült volna 
fel, a szülőfalum vízi-
malma. Szánté hihetet-
len, hogy hetek alatt 
gipszből, habarcsból, 
deszkából örökéletűnek 
látszó, tornácos épületet 
emeltek. istállóval, ben-
ne tehén, ló . . . Megal-
kották mindazt, ami a 
gyerekkoromból vissza-
jár kísérteni. Híd vezet 
a malomhoz, megindul a 
kerék, a habos víz alá-
festi Narni néni ma is fü-
lembe muzsikáló kántá-
lását: „Arra-alá jönnek 
a zsandárok. Már xnesz-
sziről fénylik a csákó-
j o k . . . " írótársaim 
ijesztgették pedig: „Rá 
se fogsz ismerni az írá-
sodra!" De nem így tör-
tént. Megkönnyebbülten 
és boldogan láttam, hogy 
— nem csalás, nem ámí-
tás — minden ízében 
enyém ez a mű, a film 
pontosan az én elképze-
lésemet valósította meg. 

— Ki játssza a szép 
molnárné szerepét? 

— Szakáts Eszter. Vé-
leményem szerint kitű-
nően. 
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Szakán Eszter és Cserhalmi György a Vízimalom című tévéfilm főszerepeiben. 

Szakáts Eszter, Dégi István, Kautzky József és Csurka László a Sásdl Sándor reeénvé-
böl készülő tévéfilmben. (Réger Endre felvételei) 




