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Ha egy jelentéktelen 
szerzöcske ki cifrázza a 
lapos mondókáját, még 
csak hagyján, mert az 
inaszakadt nagyotakarás 
legalább nevetséges. De 
ha egy tehetséges író 
valami épkézlábat nya-
katekerten igyekszik ki-
fejezni, az fájdalmas. 
Példa rá Salamon Pál 
tévéjátéka, az Állomás. 

A kis dráma konflik-
tushelyzete: a tettre-
készség és a tehetetlen-
ség, a kockáztatás és a 
lapító meghunyászkodás 
összeütközése, ha újnak 
nem nevezhető is, újra 
meg újra ábrázolható, 
mert a valóság is foly-
vást megismétli. A kör-
nyezet és az időpont, 
ahol és amikor a törté-
net játszódik: egy vas-
úti csomópont és a há-
ború végső krízise, ön-
magában is elég feszült 
ahhoz, hogy tektonikus 
talaja lehessen egy drá-
mának. Az író azonban 
— valószínűleg azért, 
mert maga sem érzi 
eléggé újnak, a sajátjá-
nak, eredetinek a té-
mát — ebbe a természe-
tes drámai erőtérbe be-
lemesterkedik egy ter-
mészetellenesen működő 
szerkezetet, különc auto-
matizmust, amelytől a 
téma sem drámaibb 
nem lesz, sem újsze-
rűbb, csak áttekinthetet-
lenül bonyolult és el-
vont, helyenkint egye-
nesen érthetetlen. Sala-
mon Pál egyszerű vas-

úti csomópontján szel-
lemvonatok közleked-
nek. 

Szellemvonattá a sze-
relvényeket az utasok 
teszik, a drámai törté-
net furcsa árnyalakjai. 
Elsősorban a történet 
középpontjában álló őr-
mester. Nem attól ár-
nyék ez a figura, hogy 
a tettetett őrültsége ho-
mályos, hanem attól, 
hogy az ópeliméjűsége 
tébolygó. Nagyszerűen 
kiélezett, épkézláb, ere-
deti és erős írói figura-
teremtésre valló 
szarkazmusán, logikáján 
át-átütmek ölyan .badar, 
zavart vonások, amelyek 
a józan cselekvéseinek 
is ki-kitekerik a nyakát. 
Mintha egy határozott, 
energikusan meghúzott 
féUdáltójelat valamely 
ismeretlen, mestersége-
sen gerjesztett görcs 
minduntalan kérdőjellé 
csavarna. De ilyen meg-
görbítésben ráng az őr-
mester éHenjátékosa, az 
állomásfőnök alakja is: 
hol valami humanizmus 
csikarja, hol valami em-
bertelen közöny. S tisz-
tázatlan a köztük álló 
nőalak is: nem derül ki, 
hogy amit tesz, azt a 
női miiigymúködése té-
teti-e vele, vagy az ész-
járása? a mája fehér-e, 
vagy az etikája? A leg-
egyértelműbben a drá-
ma szereplői közül egy 
fasiszta tiszt viselkedik 
s éppen mert ez a figu-
ra a legegyértelműbb, ő 

a legtöbbrétú is, míg a 
többiek csak túlbonyo-
lítottak. 

Eyenformán csak sejt-
hető — elég nagy nézői 
erőfeszítéssel megsejthe-
tő csak — Salamon Pál 
tévéjátékának cselekmé-
nye is, s írnég ennél is 
nehezebben kibogozható 
a tartalma. Az viszont 
még ebből az extrava-
gánsan működő szerke-
zetből is világosan ki-
hallható, hogy írói mű-
ben jár, ketyeg, perceg 
és üt, ha össze-vissza is. 
Jó, hogy ezzel a munká-
jával igen tehetségesen 
jelentkező, új rendező, 
Edelónyi János nem a 
tévéjáték különcködé-
seire építette az elő-
adást, hanem a csak-
ugyan drámai alapjaira, 
s nem a szellem vonat 
menetrendjéhez igazo-
dott. 

Amennyire csak mód-
juk volt rá, a kitűnő szí-
nészek: Gábor Miklós, 
Mensáros László, Vass 
Éva is ki-lkűhessegették 
szerepükből az árnya-
kat, a tisztet játszó Bo-
zóky István pedig végig-
élte az egyetlen valósá-
gos alak teljes karakte-
rét. őszintén remélhető, 
hogy ez a téves vágány-
ra futott televízió-drá-
ma csak egy állomásra 
és nem a végállomásra 
juttatta Salamon Pál 
drámaírói kedvét. 
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