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A Vendégség -
tizenöt év után

Páskándi-dráma a Játékszínben

„Páskándi Géza máig legjobb drámája. .
." Sokszor leírták - leírtuk - ezt az
„elmarasztaló" magasztalást a Vendég-
ségről az elmúlt másfél évtizedben, vala-
hányszor Páskándi Géza újabb műveivel
kapcsolatos kételyeinknek, csalódásunk-
nak kívántunk (a lehetőséghez képest
tapintatosan) hangot adni. Jelezvén ezzel,
hogy a bírálat nem a szerzőt, csak egy-
egy darabját illeti. Hogy tehetségébe
vetett bizalmunk továbbra is töretlen.
Hogy a darabjai megméretéséhez használt
mércét Páskándi maga helyezte magasra,
amikor „az elmúlt esztendők talán
legkiválóbb magyar nyelvű szín-padi
alkotásával", öntörvényű, jelen idejű
történelmi drámájával „visszavon-
hatatlanul beírta nevét a magyar dráma
történetébe".

A másfél évtizedes megszépítő mesz-
szeségben Páskándi berobbanása a hazai
színházi életbe több volt örömteli megle-
petésnél. Majdnem egyértelmű színházi
és kritikai siker, egy már korábban neki-
lendült, de itthon kevésbé ismert, nagyívű
pálya ígéretes kezdete. Még akik
lehiggadva némileg túlzottnak tartották a
„világirodalmi rangú drámát" köszöntő
szavakat, azok sem vitatták, hogy a Ven-
dégség révén „a magyar drámairodalom
közelebb lépett Európához". (Tarján
Tamás, Napjaink, 1981. április) Újra-
olvasva a dráma terjedelmének sokszo-
rosára duzzadt kritikai visszhangot, iro-
dalmát, szembetűnik, hogy nemcsak az
első méltatások, de az emlékekre
támaszkodó összegezések is kissé elna-
gyoltak. Mert valójában a Vendégség
fogadtatása már a békéscsabai ősbemu-
tatót kivételesen frissen követő pesti
színházi premier után is megosztott volt.
Ha Páskándi szuverén tehetségét nemis,
de a Vendégség műfaját, a tézisdráma dra-
maturgiáját, az eleve eldöntött morális
szereposztás és a statikus cselekmény
színpadi érvényét többen vitatták. (Leg-
élesebben, s mint újólag látjuk, a legkö-
vetkezetesebben Koltai Tamás.) A kriti-
kus érvekkel alátámasztott aggályaira -
ritka szerencsés hírlapi konstelláció! -
többen is frissiben polemikusan reagáltak
(például Létay Vera az Élet és Iroda-
lomban). Kivételesen még a szerzőnek is
volt rá alkalma és formátuma, hogy indu-

latok és sértettség nélkül kifejtse: abból a
tényből, hogy a drámában eleve eldönte-
tett, ki az elárult, és ki az áruló, hite sze-
rint - főként egy ismert tényekből épít-
kező történelmi drámában - nem követ-
kezik a feszültség hiánya. Ellenkezőleg, a
hősök küzdelme minden előzetes adat
birtokában is lehet drámai. A cselekmény
kimenetelének izgalma, meglepetése a
hogyanban, ez esetben az elvállalt
megbízatás végrehajtásának módjában,
mikéntjében van. (Utunk, 1972. II. 18.)

Nyomtatásban - úgy tűnik - a Vendégség
győzött. A történelmi dráma keretei
között megjelenített, alapvetően modern
emberi szituáció alkalmasnak bizonyult a
hatvanas évek végén, hetvenes évek
elején feszítő aktuális társadalmi és
morális konfliktusok kifejezésére. Ahogy a
magyar, illetve kelet-európai abszurd
dráma nemcsak a lét értelmezésében, de a
jellemábrázolás módjában is eltért a
nyugati modelltől, Páskándi parabola-
drámája is szorosabban kötődött a törté-
nelmi és lélektani realitáshoz, mint ahogy
azt a műforma megkövetelte.

Elő - egyes bírálói szerint túlságosan is
evidens, leplezetlen áthallásokban is
megnyilvánuló -, aktuális mondanivaló,
merészen kiélezett etikai állásfoglalás, az
expozíciótól a tragédia beteljesüléséig
fokozódó feszültség, az archaizálásban is
martéket tartó, stilizáltságában is érzék-
letes költői-drámai nyelv, három, gazdag
lehetőségeket, súlyos sikert kínáló hálás
szerep. .. - az ember azt hinné, mindez
sokszorosan elegendő ok arra, hogy a
kortársdrámákban nem bővelkedő magyar
színház újra meg újra elővegye Páskándi
drámáját.

Felújításra, új értelmezésre ösztönöz-
hette volna rendezőinket az is, hogy az
író a szövegkönyvet voltaképpen libret-
tónak, propozíciónak tekintette (mint ezt
Pályi András is a SZÍNHÁZ 1976. áprilisi
számában kifejtette), s ily módon - a
szövegben közölt, meglehetősen részletes
leírások ellenére is - tudatosan szabad
kezet adott a színháznak. Már a
békéscsabai ősbemutató - Miszlay István
rendezése - és a pesti színházi, Várkonyi
Zoltán jegyezte előadás is merő-ben más
közelítésben prezentálta a Vendégséget.

Békéscsabán Csányi Árpád jelképes
színpadterét reális figurák töltötték be.
Hieronymus Bosch Szent Antal megkí-
sértését idéző képe előtt a testileg törő-
dött, de lélekben lobogó püspök és az
erkölcsi csapdából menekülni képtelen
áruló több menetes összecsapásában a

mindenkori szituáció volt a lényeges.
Arra épültek a dialógusok. Budapesten
Várkonyi a gondolatok színpadát Fábri
Zoltán vaskosan reális díszletével ren-
dezte be, ám a színészek (Básti Lajos és
Darvas Iván) elsősorban elvek reprezen-
tánsaiként mérkőztek. Érdekes, hogy a
szerző maga a két bemutatót követő
nyilatkozatában nem választott a látott,
lehetséges közelítésmódok között, éppen
ellenkezőleg. Arra a kérdésre, hogy
darabja rendezőjeként ő maga mire tenné
a hangsúlyt, Páskándi diplomatikusnak
ható, de voltaképpen meggyőző választ
adott, amikor arra hivatkozott, hogy
minden rendező maga ismeri legjobban
saját közlendőjét, lelkét és a közeget is,
amelyben az előadás bemutatásra kerül.
Tehát Miszlay István helyében, posztján
ő is hasonlóképpen közelített volna a
drámához, míg Várkonyi Zoltán bőrébe
bújva inkább a pesti szín-házi változat
megvalósítására törekedne. (Utunk, 1972.
II. 18.)

A két elismerést és sikert is arató bemu-
tató után elvárható lett volna - és nem is
csak határainkon belül - a folytatás. Való-
jában azonban a Vendégség még szomszé-
daink színházában sem került be a reper-
toárba. Tudtunkkal Romániában csak a
temesvári Stúdió Színpadon és egy kolozs-
vári művelődési házban (amatőrök igen jól
fogadott előadásában) játszották, Lengyel-
országban pedig a walbrzychi Drámai
Színház vállalkozott bemutatására. A tel-
jes visszhangtalanságnál persze ez is több,
de ha némely jelentéktelen és jellegtelen
komédiánk (hazai és külföldi) sikerszé-
riáira gondolunk, ez a jobbára periferikus
vállalkozásokról tudósító kurta lista nem
igazán megnyugtató.

De milyen jogon vetnénk bármit is
szomszédaink szemére, amikor a fel-
fedezés után itthon is elakadt a dráma
színházi pályafutása? A veszprémi fel-
olvasószínpadnak az ősbemutatóval szinte
egyidejű (1971-es) előadása után több
esztendős csend következett. Berényi
Gáboré az érdem, hogy 1977-es győri
vendégrendezése alkalmából újra elő-
vette, újra értelmezte a drámát, és fel-
mutatta annak a hetvenes évek végére új
aktualitást nyert üzenetét. Berényi a sze-
mélyes felelősség drámáját állította elő-
térbe, bebizonyítva, hogy a „nehéz árulás"
semmivel sem megbocsáthatóbb, mint az,
amelynek útját nem szegik erkölcsi meg-
fontolások. A sikeres felújítás, bár nem
kísérte a sajtóban diadalmenet, mégis-
csak mintha új reflektorfényt irányított
volna Páskándi drámájára.



Nem sokkal később - igaz, rövidített
változatban - képernyőre is került, még-
hozzá a magyar drámák Almási Miklós
szerkesztette reprezentatív sorozatában
(1980). Kisvártatva azután még két szín-
ház is műsorára tűzte. Beke Sándor
1983-ban Kecskeméten, Pinczés István
1984-ben Debrecenben vállalkozott
Socino perének újrafelvételére. A
debreceni változat színháztörténeti
érdekessége, hogy Páskándi hajlandónak
mutatkozott a rendezővel tovább
dolgozni a drámán. Fel-cserélt
jeleneteket, és némi betoldásokat is
eszközölt a szövegen. Az előadást -
Tarján Tamás leírása szerint (Kritika,
1985. január) - a tükörhelyzet, a szimmet-
ria elvének képi érvényesítése jellemzi.
A rendező a két hős azonosságában is el-
lentétes, feleselésében is rokon megnyil-
vánulásait állította előtérbe.

A legújabb, 1986-os felújítás ismét
Budapesten látható. Indoknak elég lenne
az is, hogy mára az ősbemutató évében
született fiatalok is ott ülnek - legalábbis

remélem, hogy ott ülnek - a Játékszín
széksoraiban. Meglehet - bár nem külö-
nösebben lényeges -, hogy az idei felújí-
tást is Berényi Gábor kezdeményezte,
ezúttal igazgatói minőségben. De ugyan-
úgy feltételezhető az is, hogy az Izrael-
ben élő erdélyi vendégrendező, Taub
János maga választotta magyarországi
bemutatkozásul a Vendégséget. Emellett
szól, hogy Taub Páskándi földije, nemze-
déktársa, akit nyilván soha ki nem hűlő
emlékek, érzelmi kötelékek fűznek az
erdélyi irodalom e kimagasló értékéhez.
Mégsem hiszem, hogy a nosztalgikus
érzelmi indíték dominálna: valószínűbb,
hogy Taub a Vendégséget programnak,
hűségnyilatkozatnak szánta. Ezért vál-
lalta a legveszedelmesebb színpadi élet-
korba jutott dráma felújításának színpadi
kockázatát.

Hiszen Taub János is bizonyára érezte,
felmérte, hogy tizenöt év alatta dráma egy-
kor még túl hangosnak is ítélt áthallásai
elhalkultak, már-már elnémultak. Bár

Páskándi a darab prológusában kiemeli,
és a játékszín előadásában a rendező
nagy nyomatékkal tolmácsoltatja, hogy
„elsősorban a humanista Dávid Ferenc-
nek, a zseniális hitvallónak akart - a
maga szerény eszközeivel - emléket állí-
tani", ez a tisztes célkitűzés aligha hoz-
hatja lázba a mai közönséget. Még akkor
sem, ha Páskándi eredetileg sem elsősor-
ban az antitrinitárius eszme hirdetőjét,
teológiai munkák tudós szerzőjét vagy az
unitárius egyház alapítóját, hanem a
hitújítót, az örök reformátort állítja
középpontba. Dávid Ferencet nem élet-
műve és történelmi szerepe, hanem
erkölcsi felfogása hozza közelebb a
mához. Nevét nem főműve, a „Rövid
magyarázat, miképpen az Antikrisztus az
igaz Istenről való tudományt meghami-
sította" őrizte meg, hanem az a küzde-
lem, amelyet a gondolat szabadságáért
vívott. Nem eszméivel, hanem magatar-
tásával lett példa. Kortársunknak pedig
akkor fogadjuk el, amikor - Páskándi drá-
májában a kényelmetlen emberek mindig
kisebbségben levő csoportjába tarto-
zónak vallja magát: „Azok a kényelmet-
len emberek, akiktől nem azt a választ
kapják (mármint a hatalmasok - F. A.),
amit ők szeretnének, azok a kényelmet-
len emberek, akik nem adnak nyugalmat
a lelkiismeretnek, akik mindig kérdez-
nek, még akkor is, amikor mindenki min-
den választ mindenre megadott már.
Ezek sosem ölnek, ezeket mindig meg-
ölik."

Taub János számára ez az a lélektani
fogódzó, amely 1986-ban igazolhatja Dá-
vid Ferenc drámájának színpadi érvé-
nyét. Kérdés csak az, hogy eléggé teher-
bíró-e ez a gondolat ahhoz, hogy egy
színházi este épüljön rá?

Az igazság az, hogy már 1971-ben sem
volt az.

Ezért választották főhősnek a drámát
színpadra állító rendezők - és a dráma
elemzői is - a Dávid Ferenc házába tele-
pített besúgót, Socinót. Socini Faustót,
ezt az olasz származású, hányatott életű,
kalandorlelkületű teológust elsősorban
az tette a hatalmasok (Báthory Kristóf
erdélyi fejedelem és a szolgálatában álló
Blandrata György orvos-teológus) szá-
mára alkalmas eszközzé, hogy hontalan
lévén, kiszolgáltatott volt, unitáriusként
pedig - egy hiten a püspökkel. Socino a
drámában Dávid Ferenc házának is, saját
illúzióinak is foglya. Börtönőre - a lét
fizikai börtönében - Mária, a testileg
teljes értékű, de szellemileg legfeljebb
vegetációra képes, korlátolt értelmű,

Balkay Géza és Bubik István a Vendégség játékszínbeli előadásában



írástudatlan szolgáló. Az illúziók börtöne
kártyavárnak bizonyult, ami fokozatosan
leomlik. Socino csak a kezdet kezdetén
áltathatja magát azzal, hogy választhat,
vállalja-e vagy nem a besúgó
lealacsonyító tisztét. Ónáltatás és öniga-
zolás mindaz, amit a döntés után, Dávid
Ferenc iránti tiszteletét pajzsként maga
elé állítva mond és tesz, amikor előbb
elhárítja magától, azután pedig kiköve-teli
a püspök megnyilatkozásait, s amikor
egyenrangúságról, jó szándékról, igaz-
ságról, a „jó áruló" mentségéről szól. Pás-
kándi Géza azzal, hogy Dávid Ferenc íté-
letével megtagadta az árulótól a morális
felmentést, túllépett a „parancsra tettem"
konfliktusán. Túllépett, amikor lelkileg
pőrére vetkőzteti és elítéli a hittel és jó
szándékkal takarózó Socino tettét, bűnét,
amikor megcáfolja mindazokat az
ideológiai és pszichológiai érveket, ame-
lyekkel Socino körülbástyázza önmagát.
Az „érte tettem" önáltatása nem Dávid
Ferenc elhurcolásakor foszlik semmivé,
hanem már jóval előbb, amikor a püspök
az áruló szemébe vágja, hogy őt soha
semmilyen erő nem kényszeríthette volna
erkölcsileg méltatlan tettre. Dávid Ferenc
azzal ítélkezik, hogy megfosztja a besúgót
a hit mentségétől.

A Vendégségnek ez az üzenete - az áru-
lás mechanizmusának analízise és etikai
megítélése - a dráma ősbemutatója óta
sem vált túlhaladottá. De revelációjel-
lege, szuggesztív aktualitása mégis érez-
hetően gyengült az elmúlt másfél évti-
zedben.

Taub János is ennek tudatában rendezte
meg a Játékszínben a drámát.

A holdból érkezett kritikus legkézen-
fekvőbben ezzel magyarázhatná az elő-
adásnak azokat a meghatározó tényezőit
is, amelyek pedig, minden valószínűség
szerint, a szereposztás gyakorlati nehéz-
ségeiből, egyeztetési gondokból és a kö-
rülmények kínálta szűk lehetőségekből
adódtak. Es mégis, a holdból érkezett kri-
tikusnak lenne igaza.

Mert az eredmény, az előadás azt bizo-
nyítja, hogy Taub rendezésében sokat-
mondóan változott a szereplők hierar-
chiája. Taub olvasatában már nem is
Socino, hanem Mária kezében - testé-ben!
- van az igazi hatalom. Socino, még
mielőtt véglegesen elkötelezné magát az
árulásra, bölcs gyanakvással kérdezi meg
Blandratától: „S ha mindenkit meg-ölünk,
aki az egyházban okosabb nálunk, akkor
ki marad? Hülyék egyházát akarjátok? Ha
minden bátort megölünk, mint Kálvin
tette Servetusszal, akkor gyávákat

teszünk meg papjainknak, nyúlszívűeket
hívőinknek, ha minden tudóst kiirtunk,
akkor a balgákat, a tudatlanokat hozzuk
helyükbe egyházunkba? Ha minden tisz-
taságot leszúrunk, akkor a mocskot visz-
szük majd a szószékre föl?" Megbízója
válasz helyett csak letorkolja. De a Játék-
szín előadása Udvaros Dorottya elemen-
táris erejű Máriájával, a szolgáló kiürült,
de néha gyilkosan felfénylő tekintetével,
lomha és mégis csábító mozgásával, az
idomító ellen lázadó állat vadságával és
az örök nőstény uralkodni vágyásával -
válaszol Socino kérdésére. Es ez a válasz
- döbbenetes.

Nem kétséges, hogy a szereplők hie-
rarchiájának ez az áthangolása tudatos
rendezői koncepció, amely új értékeket
hoz a drámából felszínre. Kegyetlenebb
kritikát, riasztóbb jóslatot. Es mégsem
tekinthető ez a változás az előadás, a
dráma egyértelmű nyereségének.

Taub János szerencsésnek mondható,
amiért első magyarországi rendezéséhez
olyan társakat, színészeket kapott, mint
Bubik István (Dávid Ferenc) és Balkay
Géza (Socino). Érthető, hogy az ő kedvü-
kért kész volt némileg áthangolni a drá-
mát, hogy „megizmosította" - mint Kol-
tai Tamás írja - a hitvitát, vállalva, hogy a
testileg megroppant, öreg Dávid Ferenc
helyett egy életerős fiatalemberrel ját-
szatja el az 1510 és 20 között született
(tehát a drámai cselekmény időpontjában
ötvenes, sőt hatvanas évei végén járó)
püspököt. Feltételezhető, hogy ettől az
áthangolástól a rendező valóban azt várta,
hogy a hitvitából, az elvek mér-
kőzéséből - erőteljes férficsata robban a
színpadon. Csakhogy a módosítás által
Bubik István (illetve rajta keresztül a
rendező) folyamatosan ellentmondásba
kerül a szöveggel. Socino Dávid
Ferenchez való viszonyát motiválja,
Máriáét viszont

Socino (Balkay Géza) és Dávid Ferenc (Bubik István) Páskándi Géza drámájában (lklády László felvételei)



meg is határozza a két férfi között lévő
majdhogynem nemzedéknyi korkülönb-
ség. Ellenérvként felhozható, hogy Pás-
kándi az expozícióban tudatosan - még
látványban is - kiemeli a figurák felcse-
rélhetőségét. Ám ez az első benyomás
fokozatosan az ellenkezőjére fordul: a
Dávid Ferenc és Socino közötti távolsá-
gon az összezártság mit sem változtat.
Koltai Tamás bírálatában azzal fogadja
el, azzal igazolja a játékszínbeli szerep-
osztást, hogy „az életkoroknak - nem
lévén a darabban jellemek - nincs külö-
nösebb jelentőségük". (Élet és Irodalom,
1986. XI. 7.) Csakhogy Páskándi hősei a
maguk szócső voltában is plasztikusan
megjelenített, hitelesített figurák, akik-
nek lélektani motiváltságát el lehet talán
vitatni (bár én magam ebben is óvato-
sabb lennék!), de a figurák szituációját,
egymáshoz való viszonyának átgondolt-
ságát semmiképpen sem. Az életkorok
önkényes megváltoztatása, nézetem sze-
rint, ezen a ponton kikezdi, szegényíti a
darab struktúráját.

Abban a változatban, melyet Győrben
láttunk, Berényi Gábor Socino szerepét
bízta a korábbiaknál lényegesen fiata-
labb színészre. Így a tanár-tanítvány kap-
csolat tartalmával, a rajongás és lázadás
motívumával árnyalta Dávid Ferenc és
Socino kapcsolatát. Dávid Ferenc meg-
fiatalítása ezzel szemben kiiktatja a drá-
mából a püspök bűntudatának egy na-
gyon is jellemző motívumát, a szolgá-
lóval háló öregember szégyenkező, beis-
merő magatartását, érzéki vágyát és vere-
ségtudatát, amellyel a maga vén fejjel is
elhallgathatatlan ösztönlény voltát, ki-
szolgáltatottságát viseli. S bár lelkiisme-
rete tiszta, és a Socino sürgette bűnről
nem tud számot adni, esendőségének
tudata belejátszik abba, hogy besúgóját
nem csupán ellenségének, de rabtársának
is vallja.

Nem kétséges, hogy Bubik István
érett, indulatokban, eszközökben gazdag,
kiváló színész. Robbanékony és
szenvedélyes, mint ahogy ez a hitújítótól
várható. Kezdettől végig hibátlan arány-
érzékkel adagolja a szenvedélyt, és a drá-
mai csúcspontokon hitelesen érzékelteti
Dávid Ferenc érveinek érzelmi, indulati
fedezetét. Csak éppen a tudós-teológus
nagyságát, tekintélyét, a környezetére is
ható szellemi sugárzást, a szónok töme-
geket lenyűgöző szuggesztióját nem
tudja elhitetni. Márpedig enélkül hiába
hívják a prédikátort, a hitújítót Dávid
Ferencnek - nem válik valóban Dávid
Ferenccé.

Balkay Gézának Socinóként nem kel-
lett saját árnyékát átugrania. Alakítása
mértéktartó, magatartása meggyőző és
motivált minden olyan színpadi pillanat-
ban, amelyben még van mibe kapaszkod-
nia: amikor mentegetődzik, védekezik,
érvel. Amikor még van némi hitele az
önigazolásnak. A továbbiakban gyötrő-
dése meggyőző, sőt nem egy szituáció-
ban megrendítő. És mégis, Socino önál-
tatásának kudarca mélyebb, keservesebb
és leplezetlenebb, mint ahogy Balkay
ábrázolja. Jellemének diabolikus vonásai
akkor ütköznek ki igazán, amikor rádöb-
ben, hogy még a hóhér is tisztább lelkiis-
merettel öl nála . . . Balkay viszont - meg-
lehet, a didaktikus leleplezéstől, az intri-
kus szerepek sémáitól tartva - nem mer
belevágni a lélek elüszkösödött sebébe,
és Socinójának kihűlt drámája ezért sem
kavar fel igazán. Rajhona Ádámot
(Blandrata György) viszont a szerző fosz-
totta meg a többrétegű, komplexebb
emberábrázolás lehetőségétől.

Vitára ingerlő, de vitára érdemes elő-
adást láttunk tehát a Játékszínben.

Taub János nemcsak a dráma újra-
értelmezésével igazolta korábbi jó hírét,
hanem a műhöz méltó színpadi atmosz-
féra megteremtésével és a színpadi kom-
pozíció esztétikumával is. A mozgalmas,
dinamikus cselekmény hiányáért Pás-
kándi a gondolatok küzdelmének drá-
maiságával kárpótolja a nézőt. Taub
János viszont, a polémia intellektuális
izgalmát megőrizve, ritka lélektani ér-
zékkel és stílusos, soha nem hivalkodó
eszközökkel teremti meg a játék színpadi
feszültségét. Az egyik ilyen feszültség-
teremtő eszköz kompozíciójában az idő.
Ahogy gyorsítja, vagy ellenkezőleg, kés-
lelteti a játékot, ahogy merészen kivár. A
másik eszköz a zajok orkesztere: a kanál-
csörgés, a zajtalan macskaléptek harsány
némasága, a kívülről behallatszó léptek
fenyegetése.

Páskándi drámáiban mindenkor a szó a
szépség forrása. Taub János viszont fel-
fedezte, hogy színpadán a fizikai cselek-
vések rítusa, a testek és mozdulatok
meg-felelő koordinálása, harmóniája és
ütköztetése is esztétikummá válhat.
Vayer Tamás díszlete és Bakó Ilona
jelmez-terve nem önmagában dicsérhető,
ha-nem főként az előadás képi
összhatásának szolgálatában. De
elismerést érdemelnek a színészek is,
akik nemcsak egy-egy kiemelt fizikai
akcióban, cselekvés-sorban, jelenetben,
hanem mindvégig következetesen
képesek voltak megteremteni és
prezentálni a játék koreográ

fiáját, saját testük szobrászaiként létezni,
mozogni - enni és ölelni - anélkül, hogy
ez a plaszticitás, ez a stilizáció a játék
belső fűtöttségének rovására ment volna.
Ha akadt volna valaki, aki videóra veszi a
Vendégség felújítását, nagyon is tanulsá-
gos lenne - akár a főiskolások számára is
- a szalag meg-megállítása, hogy igazol-
ható legyen az egyszeri élmény adta imp-
resszió: hiszem, hogy Taub János rende-
zésének majd minden filmkockája ren-
delkezik a megkomponált látvány eszté-
tikumával.

Nemrég egy londoni Shakespeare-vitán
- Kortársunk-e még Shakespeare? - Jan
Kott arról beszélt, hogy „mindenkor
kortárs, de néha kortársabb..." Anélkül,
hogy Páskándit Shakespeare-hez mér-
ném, megkockáztatnám, többek ellené-
ben is, hogy a Vendégség igenis kiállta az
idők próbáját, rendelkezik az újraértel-
mezéshez szükséges gondolati töltéssel,
művészi kvalitással; ám ami antennáink
nem mindig fogják egyforma erősséggel,
tisztasággal a dráma messze hangzó üze-
netét. Ez talán nem is csak az adáson,
inkább a politikai és etikai légkör össze-
tételén, a vételi körülményeken is múlik.

De Taub János közvetítése - minden-
képpen figyelmet érdemel.

Páskándi Géza: Vendégség vagy Egy az Isten?
(Játékszín)

Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Bakó Ilona. A
rendező munkatársa: Bodori Anna. Rendezte:
Taub János.

Szereplők: Bubik István, Udvaros Dorottya,
Balkay Géza, Rajhona Adám-Szacsvay
László, Csíkos Gábor-Szirtes Gábor, Vándor
József.


