
tos, még akkor is, ha a föld dübörög. De azt
is jól tudja, hogy a föld egyfelől a művészet
következtében dübörög, másfelől, hogy a
művészet világába ismét és ismét beledöng a
valóság. Ez a művész kettős tragédiája,
illetve komédiája. És ha a valósággal
találkozik, akkor a forradalom jegyében
kétszárnyú madárnak kell lennie, mert cl
kell kezdenie komédiázni. Nem legyinthet a
problémára, melyből nem vonta ki ma-gát,
még akkor sem, ha úgy tűnt, hogy magába
zárkózott. Mert művészet és forradalom
között olyan külsődleges a különbség, ha
igazi művészetről és igazi forradalomról van
szó, hogy a leglényegesebb pontokon ennek
1 különbségnek el kell tűnnie. S erre nem
lehet legyinteni. Mert a művész célja az,
hogy ne legyenek áldozatok. De legyen
forradalom. Forradalom minél kevesebb
áldozattal. S mivel el akarja kerülni az
áldozatot, ezért András, a művész ma.. ga is
elkezdi játszani a rendőrfőfelügyelő
figuráját, majd színleg ő hallgatja ki a
gyanúsítottakat, hogy azután az igazi
rendőrfelügyelőt is sarokba szorítsa, míg
végül annak más lehetősége nem marad,
mint hősünket agyonlőni.

Sokoldalú, gigászi küzdelem ez azért,
hogy sikerüljön megmenekülni. És sikerül is
megmenteni sokakat, s végül is egy
hajszálon múlik, hogy a hős nem mentheti
meg önmagát. De éppen ez a hajszál a mély
összefüggés hordozója. A művészt az élet
belekényszeríti egyfajta szerepbe, amelyet
elkezd játszani, mert ezáltal megment
másokat, ez az ő történelmi küldetése.
Kérdés azonban az, hogy nem szeret-e bele a
maga szerepébe, a maga életszerepébe, me-
lyet művészien játszik, s nem kezdi-e
önmagát ismételni, nem játszik-e rá erre a
szerepre, nem önmagáért való lesz-e a játék,
nem válik-e csupán a mű-vész önélvezetévé.

A darab gyűlöletteli végbúcsú egy re.

akciós világtól ama milliók nevében, aki-
kért és akiknek András a Kommün történetét
játszotta. S ez a végbúcsú ezért búcsú a
fölösleges áldozattól is. Hiszen András
végül is rájátszott a szerepére, s ezért vált
áldozattá. S az ilyen rá-játszások mindenkor
felesleges áldozatokat teremtenek. Látszólag
osztják a mártírsorsot, de felettük legfeljebb
szín-padi glória lebeg. S a színpadi glória
mögül Hernádinak sikerül előbányásznia az
igazit. S a színpadi glória és a valódi glória
egybemosott ragyogásának feloldásával -
elköszönt az évad is.

TARJÁN TAMÁS

Hernádi, ha drámát ír

Kezdjük ott, ahol kezdeni szokás: Hernádi
Gyula a mai magyar irodalom egyik
legeredetibb, legizgalmasabb egyénisége.
Negyvenkilenc éves, húsz éve publikál;
írásai körül soha nincsen nyugalom. Hívei a
modern próza lobogójára írták a nevét,
bírálói szerint nagyon nem jó szél fújja ezt a
lobogót. Volt bűnbak és övezte dicsfény:
bélyegezték neopozitivistának,
irracionalistának, egzisztencialistának,
strukturalistának, parabolagyárosnak,
morbidnak egyfelől, s méltatták lényegében
ugyan-ezekért a tulajdonságaiért a másik
oldaIon. Legújabb regényét, a Vörös

rekviemet „az írói pálya egyik csúcsának”,
„minőségi változásnak” ítélte több kritika,
de akadtak olyan elutasító vélemények is,
melyek szerint a könyv „nem vörös, nem
rekviem, nem új és nem regény”.

Maga az író - amikor még a mostaninál is
kevesebb elismerésben volt része - úgy
nyilatkozott: „vagy azért fanyalog a kritika,
mert rosszat írok, vagy vér t , mert túl jót
írok”. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy
Hernádi már nem ír rosszat (a pályakezdés
tehertételeit magán viselő, az alkotói
szándék ellenére negatív tartalmú,
formailag túlhajszolt, néha utánzásnak tűnő
műveket), de még túl jót sem (valóban a
remekmű mércéjével mérhető regényeket,
novellákat, drámákat). Hernádi
pillanatnyilag jót ír: kiforrott íróvá
alakította-kísérletezte önmagát - és
kikísérletezte az értelmes, hasznos
kísérletezést.

Hernádi írói útjának mindmáig legkésőbbi
műfaji fejleménye a dráma: versek,
elbeszélések, regények, filmforgatókönyvek
után fordult figyelme a szín-pad felé; s mint
látni fogjuk, az összes többi műfajban
szerzett tapasztalatait hasznosította is
darabjaiban. Érdekes, hogy drámáit - noha
minden esetben szellemi izgalmat kavartak -
nemigen követték a szokásos kritikai
párbajok: megítélésük a Falansztertől a
Vérkeresztségig nagyjából egységesnek
mond-ható.

Írásom, éppen a Vérkeresztség pécsi
bemutatója ürügyén, Hernádi drámaírói

munkásságának egészét kívánja - főbb
vonalaiban, jellegzetességeiben - vizsgálni.
De mert a megszokottnál is szervesebb
részét képezik az életműnek, szükség lesz
az állandó, helyenként részletes kitekintésre
is.

A pályakezdés lépcsőin

Az író-olvasó találkozók és interjúk örök s
általában haszontalan kérdése: „És hogyan
lett író?” Hernádi válasza azonban
anekdotikusságában is figyelemre méltó,
mert olyan mozzanatról tudósít, amely -
elsősorban épp a drámáknál - máig
meghatározó fontosságú. Tehát: harmadikos
gimnazista korában az öreg, magára maradt,
megcsúnyult Szép llonkáról írt dolgozatot.
A tanár megdicsérte - sorsa, úgy véli, ezzel
döntetett el. A szokatlan iránti vonzalom, a
ki- és megfordítás igénye, a merőben új
nézőpont tudatos keresése a fontos ebben.

Hernádi 1955-ben versekkel jelentkezett a
Csillagban; ennek ma már nem kell túlzott
jelentőséget tulajdonítanunk, ám a költői
hajlam részben magyaráz-hatja a regények
és drámák erős líraiságát. Vallott
példaképei is költők: Weöres és Pilinszky;
mellettük, saját ítélete szerint
Hemingwaytől és némiképp talán (a
hatvanas évek vége felé) Updike- ról tanult
az író. E mesterekre alig jellemző a dráma
mint műfaj - de szinte mindig jellemző az
erős drámaiság. Dráma és drámaiság
összefüggéseit és ellentéteit nem hagyhatjuk
majd figyelmen kívül Hernádinál.

1959-ben egyszerre két könyve jelent meg
az írónak (hogy azután a harmadik csak hét
év szünettel kövesse őket) : a
Deszkakolostor című novellagyűjtemény és
A péntek lépcsőin című regény. Az előbbit
rokonszenvvel fogadta a kritika, főleg
tömör líraiságát és háború-ellenes hangját
emelve ki; az utóbbit viszont mereven
elutasította - a hozzánk sajnálatosan
beszivárgott nyugati, dekadens, burzsoá
művek közeli rokonát látva benne. A két
könyv elemzése, netán apológiáin nem lehet
most feladatunk. Mindenesetre tény, hogy
jóval több volt köztük a hasonlóság, mint
amennyit a bírálók észrevettek, s ma már
tárgyilagosan megállapítható az is: A

péntek. lépcsőin, ha különösebben jó regény
nem is volt, olyan kérdésekkel birkózott,
amelyek 1959-ben még eretnekségnek
számítottaik, a hatvanas évek vége felé
viszont közhelyszerű gyakorisággal
jelentkeztek irodalmunkban. A



prózánk új hullámához számított Lugossy
Gyula például immár féltucat regényt
szentelt a kisember egzisztenciális és
lelkiismereti válságának, a feltűnéstől ret-
tegő átlagpolgár szorongásainak bemu-
tatására. (Hernádi és Lugossy között.
tematikai és stiláris okokból, jogos a
párhuzam; a francia „új regény” mind-
kettőjüknek iskolája volt.)

A Folyosók 196z-ben íródott, 1964-ben
közölte a Kortárs, 1966-ban jelent meg
könyv alakban. Hernádi, kevéssé okulván a
dörgedelmekből, A péntek lépcsőin lépett
tovább. Ismeretanyaga, világszemlélete,
íráskészsége sokat fejlődött néhány év alatt,
'de érdekes íróból valóban jelentős,
karakteres íróvá még ekkor sem sikerült
válnia. A Folyosók gondolati és stilisztikai
részértékei nem vitathatóik (Hernádi már
196z-ben megfogalmazza, nyilván
közgazdász-tapasztalataiból is merítve, az
új gazdasági mechanizmus későbbi
alapkérdéseit; s 'itt munkálja ki igazán azt a
cél-tudatos és szűkszavú stílust, amely
majd drámáiban is olyannyira
nélkülözhetetlen lesz), de a regény
egészében még az író „pubertásos”

korszakához tartozik. Maga Hernádi is
„kötelező iskolai dolgozatnak” látja
pályakezdését; alaposan megfizette a
tanulópénzt – de mint később kiderült:
megérte.

Két találkozás. Az első ...

Történelmietlen – és az íróval szemben
illetlen dolog lenne föltenni a kérdést: mi
lett volna, ha Hernádi nem találkozik
Jancsó Miklóssal? De találkozott, így hát
rögzítenünk kell ,mindazt, amit ez a
találkozás Hernádi számára kamatozott.

Hernádit és Jancsót – amint ez eléggé
közismert – Nemeskürty István „hozta
össze”. A péntek lépcsőin szerkesztő-
jeként, illetve a filmgyárban módja volt
egyikük és másikuk gondolkodásrend-
szerét, művészi céljait megismerni; remek
érzékét, „szimatát” dicséri, hogy fölismerte
az alapvető hasonlóságokat. A hatvanas
évek elején – A harangok Rómába mentek
kudarcából következően — Jancsó is a
pálya szélére szorult; együttesen azonban
igen rövid idő alatt sikerült kitörniük nem
túl rózsás helyzetükből. Közös filmjeik
hazai és nemzet-közi jelentősége nem
szorul bizonyítás-ra. Nézzük most ezt a
mindig Jancsó felől vizsgált alkotói
kapcsolatot Hernádi oldaláról.

„Ha egyszer 'sikerül egy jó játékfilmet
csinálnod, majd utólag dicsérni fog-

ják kisfilmeidet is" – vallja szkeptikusan
Jancsó. Hernádira nézvést azt mondhatjuk:
amint sikerült egy jó forgató-könyvet írnia
(az Így jöttemet), mind-járt fölfedezték
korábbi művei filmszerűségét. Némi
joggal: A péntek lépcsőin jelenidejűsége
vagy az Országútonra, másutt az
Éjszakára való konkrét utalás árulkodik az
író filmes érdeklődésé-ről.

Kísérletező kedve, rugalmas – saját
művét szentségnek, változhatatlan szö-
vegnek egy pillanatig sem tartó szemlélete
ideális forgatókönyvíróvá tette Hernádit
(ugyanezzel a rugalmassággal bocsátja
majd drámáit is alkotótársa, a színházi
rendező keze alá). A filmírás az elsődleges
írói munka mellett „aszkézisgyakorlatot”

jelentett: Hernádi úgy véli, a film
nyolcvan százalékban a rendező, és csak
tíz-tíz százalékban az operatőr és az író
munkája – s ráadásul Jancsó öt százalékot
még innen is ,magáénak fölöz, mint
különösen invenciózus partner.

A két művész alapvetően közös szellemi
tájékozódásáról Fényes szelek, fúj-játok!
című kitűnő könyvében Szekfü András
számol be. Gondolatmenetét úgy
egészíthetjük ki: Hernádi és Jancsó
életrajzának művészileg legjelentősebb,
legnagyobb hatású eseményeiben mintha
csak ikersorsok testesülnének meg.
Egyházi gimnázium, háború, hadi-fogság,
NÉKOSZ, ötvenes évek — csupa közös
alapélmény. S ami még fontosabb: művészi
alkotó módszerük is rokon: alapvetően
racionális elmék mind-ketten, s épp a ráció
diadala kedvéért egyikük sem riad vissza
irracionális elemek vagy a tiszta észnek
látszólag ellentmondó, konstruált
modellek tuda-

tos, kritikus fölhasználásától. A szabad-
ságfogalom egyformán közös központi
kategóriájuk.

A Lengyel József novellájából készített
Oldás és kötés főcímén még nem szerepelt
a forgatókönyv megírásából nem kis részt
vállaló Hernádi akkoriban (196z-ben)
„gyanús” csengésű neve – az Így jöttem, a
Szegénylegények., a Csillagosok, katonák
sikere viszont minden-esetre olyan
közeget teremtett, amely-ben könnyebbé
vált Hernádi újabb írói alkotásának
befogadása.

A forgatókönyvírás egyik legkézen-
fekvőbb következménye – egyben újabb
kísérlet – a megfilmesített vagy meg nem
filmesített alapanyagok novella- és
regényátdolgozása volt. Igy született a
Kiáltás, a Sirokkó, Az erőd: önmagukban
is érdekes, értékes, vitákat indukáló
művek, amelyek fényt igazából azért
filmektől, filmtervektől kapnak.

Ezzel párhuzamosan elindult azonban
Hernádi máig legeredményesebb (a
regény, a novella és a dráma műfajába
egyként torkolló) kísérlete: „a száraz-
barokk-akció”. Ennek lényegét már az
1967-es novellás kötet is megvillantotta:
kopogó párbeszédek és átkötő szerepű,
szürrealista víziók váltogatták egymást.
Erre a kettős megoldásra az író már a
Deszkakolostor elbeszéléseiben is muta-
tott hajlandóságot, de eredményes ki-
munkálásukban nyilván Jancsónak is

megvan a maga – mondjuk – tízszáza-
léknyi érdeme. Hernádi ezt a – drámáival
és a Logikai kapuk novelláival kiteljesedő
— száraz barokk-vállalkozás „őrültségei
adekvát kifejezőjének tart-ja”. Tegyük
hozzá, az egyik novella címét
kölcsönvéve: ha őrültség, akkor olyan,
amelynek rendszere van. A film-

Jelenet a Falanszter pécsi bemutatójából



jeikből is ismerős racionlitás és irra-
cionalitás indázik itt folyton egymásba,
hogy a két merev szélsőséget (amely az
életben vegytisztán .aligha létezik) dia-
lektikusan eggyé, új minőséggé sodorja.

Az igen szerteágazó érdeklődésű Hernádi
mindehhez még a tudományos fan
tasztikum területét is meghódította; a sci-fi
.napjainkban egyre népszerűbb mű-faja
kiválóan alkalmasnak bizonyult arra, hogy
egyszerre erősítse, jellegéből következően,
a szárazbarokk mindkét elemét. Nagyrészt
a tudományos fantasztikum segítségével
tudta az író le-győzni addigi legerősebb
ellenfeleinek egyikét: az unalmat.

A hatvanas évek végére karakteresen
kialakult Hernádi szabadságcentrikus
világképe. Eszköztárában ott sorakozott a
ráció, a tudományosság, a száraz
tárgyilagosság, szűkszavúság egyfelől, és
az irracionalitás, a fantasztikum, a
szürrealista vízió, a gazdag líraiság
másfelől. A filmek – és részben a novellák
– révén az író mestere lett a
dialógusszerkesztésnek. Megtanulta a nem
túlzottan összetett cselekmény izgalmas
bonyolítását.

Ha dramatizálni kívánnánk a helyze

tet, azt kellene mondanunk: minden készen
áll, szükségszerűen következnie kell a
dráma műfajának.

... és a második. Most már tényleg a
drámákról!

A valóság persze nem volt ilyen gördü-
lékeny. A drámaíró Hernádi pályakez-
déséről Czímer József, a pécsi színház
neves dramaturgja tudósít egyik friss
cikkében. A kellően szerény és önironikus
hangú írás igyekszik elhárítani az
érdemeket – de azért tény: Czímer a Királyi

vadászat kivételével valamennyi darab
születésénél bábáskodott, igen jelentős
segítséget nyújtva Hernádinak.

Találkozásuk 1970 őszén esett meg:
Czímer „nem unod még, hogy Jancsó
keresztneve vagy?” kérdéssel „támadt'
tréfás-komolyan az íróra, s irányította
figyelmét a dráma műfajára. Emlékezete
szerint Hernádi első hallásra képte-
lenségnek, bolondériának minősítette a
javaslatot. Ám – a nyilatkozatokat csupán
szükséges rossznak tartó – Hernádi már
1967-ben azt mondta a Tóth János
készítette interjúban: „Rövidesen befe-
jezem a Madách Színház számára készülő
drámámat ...” A Madách azóta sem tűzött
műsorára Hernádi-drámát; de

úgy tűnik, a drámaírás gondolata már
korábban is foglalkoztatta Hernádit.

Az első dráma, a Falanszter hosszas
műhelymunka során alakult ki (és alakult
később, a próbák során tovább, szinte
egészen a pécsi bemutató pillanatáig).
Elsőként mégsem a Falanszter kapott
színpadot, hanem egy színdarab-
forgatókönyv: a Fényes szelek, termé-
szetesen Jancsó rendezésében, a Huszon-
ötödik Színházban. Ahogyan a Sirokkó a
film után regényéletre kelt, éppúgy volt
törvényszerű a Fényes szelek újra-
fogalmazása más ,műfajban.

Valóban újrafogalmazásról van szó: az
azonos cím korántsem azonos műveket
takar. A filmforgatókönyv 1968-

- d e még a párizsi május (és a prágai
augusztus) előtt íródott; a színpadi alkotás
„forgatókönyve” viszont e keserű
történelmi tapasztalatokat is magába sűríti.
Ez a „NÉKOSZ-happening” Hernádi és
Jancsó közös ,vita-munkájának"
eredménye: az énekléssel, táncolással
kezdett próbák után körvonalazódott
csupán, s a filmforgatókönyvvel való
összevetésben estéről estére alakult a
darab. A film és a szín-játék párhuzamos
elemzését Szekfü András már említett
könyvében elvégezte (nálunk egészen
szokatlan módon egy színházi előadás
precíz leírását adva!), ez tehát nem
kívánkozik ide. Hernádi drámaírói
munkássága szempontjából akadnak
tanulságok. Így például a töredezett,
Sziládi János által balladisztikusnak
mondott forma. Kihagyásos, szaggatott
drámaépítkezéssel az ön-álló darabok
esetében is találkozunk majd (Falanszter,
Antikrisztus).

Lényeges azután, hogy míg Hernádi
regényeinek és novelláinak középpontjá-
ban mindig az egyes ember, a
személyiségrajz áll, addig a Fényes szelek
fő-szereplője a közösség. A mindig tézis és
antitézis, módszer és ellenmódszer szin-
tetizálásra törekvő Hernádi később meg-
találja egyén és közösség egyensúlyos
viszonyát: drámái kivétel nélkül kollek-
tívák drámái, de a cselekmény előterében
reprezentáns, modellált egyéni ma-
gatartásformákat vizsgál.

A Fényes szeleknél még csupán szín-házi

– és úgy tűnik, Jancsótól eredő – lelemény
volt 'a nézők passzivitásár számítás: a film
kolostori diákjainak (tulajdoniképpen
negatív szereplőinek) helyébe a nézők

lépnek, Jeney István nekik teszi föl választ
a színházi ,szabályok szerint természetesen
nem váró kérdéseit. Az Antikrisztusban s
főleg a

Holl István, Tordai Teri és Pásztor Erzsi az Antikrisztus című Hernádi-drámában (Pécsi
Nemzet i Sz ínház)



remek dramaturgiájú Csillagszóróban
(amely egyelőre nem jutott színpadra)
Hernádi a színházi elemet drámai elemmé
minősíti. A publikum passzivitása
előfeltétele a Csillagszóró sikerének: a
humánum fasisztái által elrabolt repülő-
gép utasait a nézők „játsszák”.

E „fogás” ellenkezőjére a Vérke-

resztségből hozhatunk példát: Hernádi a
valóságos cselekmény és a vizionárius
toldalék között — megkönnyítendő a
színpad átdíszletezését — szegfűdobálós
közjátékot szervez, amelyben aktív ki-
állásra, cselekvésre biztatja — mintegy a
cselekménybe bevonni igyekszik a nézőket.
A valóságban persze itt is
passzivitásigényről van szó; ám a Vérke-

resztség konstrukciója olyan (ritka eset!),
hogy a színészek akkor sem jönnének
zavarba, ha egy vakmerő néző történetesen
tényleg engedelmeskedne a hívó igének.

Végezetül a modellalkotás okán is
tanulságos a Fényes szelek. Hernádi
modelljeiről, drámai és novellaszituá-
cióiról Radnóti Sándor mutatta ki: vagy a
végletekig racionális magatartásformáknak
biztosítanak irracionális keretet — vagy,
épp megfordítva, irracionális
cselekvéssorokat játszatnak le hidegen
ésszerű helyzetben. Előbbire a Falanszter,

utóbbira a Királyi vadászat (még egy,
színpad nélkül árválkodó da- rab) lehet
majd prototípusunk. A Fényes szelek az

egyedüli kivétel: a szituáció és a 'tucatnyi
magatartásfajta is racionális, történelmileg
meghatározott — még akkor is, ha a
modellben terek és helyszínek egymásra
mosódnak. Ezért azután a Fényes szelek

viszonylag biztosan értelmezhető —
Hernádi önálló alkotásaiban viszont
ésszerűség és ésszerűtlenség, helyzet és
cselekvés olyan feszültségben vannak
egymással, hogy a drámának többféle,
egyre tágabb értelmezési köre lesz.
Vagyis: a Fényes szelek még nem
parabola, Hernádi min-den más színpadi
műve viszont az.

Parabola a Vörös zsoltár is, amely
szintén filmszármazék: a Még kér a nép

fejleménye. Ez is közös munka Jancsó-val,
otthonra a Huszonötödik Színház-ban
talált. Film és színpadi játék kapcsolata itt
az előbbinél sokkal lazább — de, paradox
módon, lazább a kötődés a későbbi
drámákhoz is. A leglényegesebb
újdonságot a vörös jelenti: a kommunista
gondolat eltiporhatatlanságának
metaforikus megfogalmazása. Ez a nem

bizonyított — mert axiómának elfogadott,
tulajdonképpen Hernádi vélemé-

nye szerint is a vallásos hit szintjére emelt
— általánosság vissza fog térni a Sallai
Imre mártírságáról szóló Vörös rekviem

című regényben, azután a Vér-

keresztségben, és — immár színutalás nél-
kül — a Csillagszóróban is.

Jancsó és Hernádi második huszonötödik
színházi munkájában teljesedik ki kettejük
művészi tevékenységének egyik
alapgondolata: „Számunkra... az emberek
nem elsősorban mint egyéniségek
érdekesek, hanem mint egy struktúra
részei.”

Hernádi önálló drámaírói pályájának első
darabjai, a Falanszter és az Anti-krisztus e

struktúravizsgálatra törekszenek.

A racionalitás utópiája

„Számomra a szabadságfogalom a leg-
fontosabb kategória a gondolkodásban is,
az írásban is" — szögezte le többször
Hernádi. „A szabadság valamennyi for-
májának fókusza a társadalmi szabadság,
azaz az egyén tevékenységi auto-
nómiájának és a társadalom korlátozó
mechanizmusának viszonya. (...) Két-féle
viszonymodellt használok: a) vagy a
túlzottan erős korlátozó mechanizmus által
agyonnyomorított személyiséget próbálom
leképezni a lehető legintenzívebb
eszközökkel; vagy b) a történelem
konfliktusterhes szituációiba helyezett
személyiség választási magatartás-formáit
próbálom megrajzolni. Célom mindkét
modellel azonos: olyan sokkhatás
kiváltása, amelynek nyomán az olvasó, a
néző számára teljesen lehetetlen legyen
nem gyűlölni a világon bárhol fellelhető
szabadsághiányt, (...) más-részt lehetetlen
legyen nem gondolkodni a szabadság
természetéről ...”

A szabadságfogalom központi voltának
bizonyítására az író Jaspers és Sartre,
Teilhard de Chardin és a marxista
értékelmélet egymásról meglehetősen távol
eső példáit vonultatja föl. A jelzett
„viszonymodellek” a) típusába tartozik
például a Csend és kiáltás című film
(illetve a Kiáltás című novella). ahol a
korlátozó hatalmi mechanizmus — a
Tanácsköztársaság bukása utáni fehérterror
— teljes önföladásba, lassú ön-

gyilkosságba vagy erőszakos halálba
kergeti a szélsőségesen különböző ma-

gatartású és erkölcsű hősöket. A b) típusra
is akadna filmes példa (akár a Csillagosok,

katonák is), számunkra azonban most
fontosabb Hernádi első két drámájának
kiemelése és együttes vizsgálata. A
Falanszter és az Antikrisztus ősbemutatója
Pécsett volt, majd - alaposan átdolgozott,
rövidített formában, egy előadás keretében
— a Huszonötödik Színházban is műsorra
kerültek.

A Falanszter cselekménye a múlt század
közepe táján, Amerikában, egy Fourier
tanai alapján szervezett közösségben
játszódik. A látszólag teljes szabadság
elvére épülő, haladó gondolkodású,
négereket segítő-mentő-befogadó fa-
lanszter magafeledten ünnepli
fönnállásának ötödik évfordulóját.
Eközben a hattagú vezetőség ünnepinek
szánt tanácskozásán fokozatosan kiderül: a
falanszter már régóta az alapító, Francis
Wright magánvagyonából él, önnön me-
zőgazdasági munkájából képtelen
huzamosabb időn keresztül fönntartani ma-
gát; s csak ideig-óráig védekezhet az
ellenséges külvilággal — a környékbeli
rabszolgatartó farmerekkel szemben. A
vezetőség a küzdelmet föladókra és to-
vábbküzdőkre oszlik: ez utóbbiak s a
külvilág Charles Dana kapitány képviselte
erői közt olyan végzetes és véres
összecsapásra kerül sor, amely szinte
pillanatok alatt fölbomlasztja, szétkergeti a
kommunisztikus közösséget.

Hernádi fiktív, de minden elemében
ésszerű szituációt teremt, s ebben játszatja
le három — azaz négy — központi hősének
ridegen racionális, kiszámított
cselekvéseit. Francis Wright, Considerant
és Brisbane mellett a közösség a negyedik
főszereplő. Mind a négyük viselkedése
kérlelhetetlenül logikus. Francis jó
szándékú, kissé naiv diktátor. „Te mindig
megengedted, hogy a saját gondolatainkat
gondoljuk, amíg a saját gondolataink a te
gondolataid voltak” — így jellemzi egyik
„alattvalója”. Francis mindig a lehető
leghaladóbb gondolatot gondolja, elvben
tehát joga lenne korlátozni mások
gondolati szabadságát — de gyakorlatban
ezzel már bűnt követ el, akaratán kívül.
Brisbane tudja, hogy a közepes
emberanyaggal végzett elszigetelt kísérlet
csak akkor ér valamit, ha az általa remélt
világforradalomba torkollik — tehát
békésen várakozik és le-nézi társait.
Considerant a cél szentesíti az eszközt
jezsuita elvét vallva gyilkossá lesz:
gondolatmenete szerint csak ezen a
radikális módon bizonyítható a külvilág
igazságszolgáltatásának aljassága.
Megvárja, 'míg kivégzik, hamis érvek
alapján — a természetesen egy négerben
megtalált „bűnöst”, majd leleplezi ma-gát.
Észjárása, levezetése hibátlan — de a
végül is három emberi életet követe-lő
cselekvés alapvetően hibás, és poten-
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ionálisan a falanszter végső bukásához is
ozzájárul. Teljesen racionális a süllyedő
ajóról megfutni akarók pánikja,
yávasága is – főleg a három vezető
agatartásának ismeretében.
A szigorú racionalitás alapján szervezett

ráma tehát az irracionalitás dia-dalát
ozza meg – mert a szituáció (a
alanszter) távlatában irracionális – a
ülvilág túlereje és a belső következet-
enségek miatt; és mert a főhősök min-den
zében logikus, racionális gondolat-vagy
ettsora – a kiindulópont hibás volta okán

irracionális. (A legtragikusabban a
egaktívabb szereplőé, Considerant-é.)
A mű szinte „üvöltően” parabolikus,

apjainkra vonatkoztatható – habár
ernádi a pécsi műsorfüzetbe csak azt

rta: „Ebben a drámában egyetlenegy
ára utaló jelentés van: mindenfajta

progresszió igenlése és féltése.” Közelebb
jár az igazsághoz Czímer József, aki a
szocialista forradalom perspektívájáról
annak féltésében írott darabnak mondja a

Falansztert. Hernádi korai drámáinak
egyik jellegzetességére tapint ezzel: az író
a kilátástalan bukás pillanatában ábrázol
egy általa föltétel nél-kül igenelt,
történelmileg győzni rendeltetett eszmét.
A pozitív hős, a pozitív végkifejlet hiánya
meg is tévesztett, kétkedővé tett néhány
kritikust. Hernádi későbbi darabjai egy
nem kis mértékben erőszakolt „mégis-
morál"-zárással oszlatták el a kételyeket –
ilyen lesz majd a Vérkeresztség
szürrealisztikus utójátéka is.

A Falanszter csupán implicit alakban
hordozza „a progresszió féltését” – de a
pécsi előadásban Sík Ferenc rendező egy
színpadi mozzanattal átlényegítette, tu-

lajdonképp a még nem is létező későbbi
drámákhoz közelítette a befejezést. A
drá ma egyetlen számunkra lényeges túl-
élője, Francis teljes reményvesztettséggel
zokog falansztere romjai, társai hullája
fölött. A színjátékban viszont egy
fényeffektusokkal tudatosan elválasztott
toldalék is van: Francis ujjával azt a.
csettintgető mozdulatot teszi, amit mar a
Jancsó-filmekből vagy a Fényes szelekből
is a teremtés, az újrakezdés, sőt – erről
még lesz szó – a föltámasztás
szimbólumaként ismerünk. Ha a Csillag-
szóróból kölcsönvesszük Francis tudato-
sabb forradalmárrokonának, Máriának a
szavait, akkor már ki is bontakozik a
progresszió féltésének teljes gondolata:
„Mi nem azt valljuk, hogy a kudarc után
nem lehet tovább élni. Mi azt hirdetjük, a
kudarcból tanulni kell, és soha többé nem
szabad elkövetni azt a hibát, amely a
kudarcot okozta.” Ez a szinte ars poetica
értékű vallomás fokozatosan erősödik
Hernádi drámáiban (és a Vörös zsoltárral
tetőzően regényeiben, a teljes általánosság
formájában pedig a Gyurkó Lászlóval és
Jancsóval közös Szere lmem, Elektra film-
ben is).

Bizonyosra vehető, hogy Hernádi drá-
maírói munkásságára megtermékenyítő-cm
hatott a pécsi előadás országos sikere,
többszörös díjazása. A sikerben - Czímer
mellett – Sík Ferenc is osztozik. Az
összehasonlítás legcsekélyebb igénye
nélkül jelezzük: Sík rendezői művészete
több ponton rokon Jancsóéval. Ő is kedveli
és érti a táncos-koreografikus
tömegmozgatást, törekszik a filozofikus
mélységű darabértelmezésre; és képes volt
a parabola igényelte ,,kétdimenziós"
figurákat előcsalogatni színészeiből. Ez –
bizonyítják a Falanszter általam is látott s
bizony nyögvenyelős próbái – nem könnyű
feladatot jelentett, hiszen szín-padon
sokkal hálátlanabb feladat igazi jellem
helyett két lábon járó eszmét, megtestesült
logikát „játszani”, mint filmen válni
eszmék szócsövévé, képletemberré.

A Falanszter sejteni engedte Hernádi
ragyogó dramaturgiai készségét – de je-
lezte egy máig létező fogyatékosságát is. A
ráció és irráció párhuzama általában
egymástól merőben idegen anyagú két rész
egymás mellé kényszerítését teszi
szükségessé. Itt a közösség élete és a ve-
zetők tárgyalása között nem volt meg a
kellően szoros összefüggés (a váltakozó
jelenetek nehézkes átdíszletezése is gátolta
az asszociációkat). Az Antikrisz-
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tusban majd az égi és földi világ fog élesen
elkülönülni, a Királyi vadászatban két és fél
felvonás a deus ex machinaként odazuttyanó
utolsó jelenettől, a Vérkeresztségben a
konkrét esemény-sor a szimbolikus
befejezéstől. Úgy tűnik, ez a mindig más
formában jelentkező kettősség nem
küszöbölhető ki (találkozunk vele a
Szárazbarokk valamennyi novellájában vagy
a Vörös rekviemben is; a Folyosók pedig
két teljesen külön történetre esett szét). Nem
bizonyos, hogy mindenképpen tehertételről
van szó: a novellákban már gyakorta
sikerült szervesen beépíteni, elfogadtatni —
a drámákban még nem.

Hernádinak már a Falanszterben si került
rugalmas, a gondolatokat precízen közlő
drámai nyelvet kialakítania. Jó érzékkel
lemondott a szürrealista szövegrészekről,
amelyek az elbeszélésekben épp egyes szám
első személyű közlésekben voltak a
leghitelesebbek, színpadon viszont a
szükségszerű „en beszélek"-szituációban
éppenséggel nevetségesen, blöffként
hatottak volna. Ez azonban nem jelenti,
hogy az író lemondott volna a líráról vigy a
szürrealizmusról.

Hernádi drámai világa már az első
percben legalább annyira karaktere; volt,
mint más műveinek közege. A nagyon erős
egyéni jegyek és az olykori túlcsigázás
miatt Hernádi munkássága hálás tárgya a
paródiának; a kabaré vagy napjaink „így
írtok ti"-irodalma él is sokszor ezzel a
lehetőséggel. A pécsi bemutató után a
Brisbane-t remekül játszó Holl István
körülbelül negyven-perces paródiába
sűrítette az egyébként sem sokkal hosszabb
darabot, remekül figurázva ki az írót, a
rendezőt, színész-társait és persze saját
magát is. De hát parodizálni, mint tudjuk,
csak azt lehet, aminek van önálló értéke,
arculata!

Antikrisztus című következő drámájáról
viszont azt mondhatni: Hernádi maga
gondoskodott a paródiáról. A kísérletezés
alkotói módszerré avatása miatt Hernádi
munkássága minden mű-fajban roppant
hullámzó színvonalú. Ha

Falanszter kisebb megoldatlanságaival
együtt is elsöprő siker volt — akkor a:,
Antikrisztus nagy bukás. Az író ezúttal
teljesen fiktív szituációt teremtett: Solar
személyében Antikrisztus-szupersztárt küld
egy elnyomott perui falucskába. Az istenség
öl és életre támaszt, igazságot oszt — de
nem tudja bebizonyítani, hogy nem
természetfölötti lény, mindenáron

imádni akarják. Végül visszafordíthatatlan
halálával bizonyítja emberségét — azaz
istenségét —, azaz nem bizonyít semmit.
Nem bizonyít semmit, mert Hernádi a
túlforgatás miatt elveszti ural-mát ráció és
irráció fölött, s e kettő immár akaratától
függetlenül fonódik egy-másba. Az
Antikrisztus a következetlenség darabja;
Hernádi mindig logikusan működő elméje
illogikus csapdát ál lított önmagának, s
ezúttal Czímer és Sík sem talált kiutat.
Tanulsága persze azért van a darabnak. Itt
jelenik mess, először a mind fontosabbá
váló Isten-halál-föltámadás gondolat.

Miről van szó? Egyáltalán nem vallási
révületről. A pannonhalmi gimnazista rég
kiábrándult a vallásból, többször
hangsúlyozta: „A .művészet ellene mond a
vallásnak, és viszont”; „A transzcendencia
a világ fölösleges megkettőzése.

így a szabadság korlátozója Hernádi
gondolatvilágából kiszűrte — művei vi-
lágába viszont, éppen a ráció érdeké-ben,
„bevitte” a mítoszt. Jancsó egyik
megfogalmazását bizonyára Hernádi i s

vállalja: „Az Újszövetség számomra olyan
humánum, mint a munkásmozgalom
hagyományai.'' A „Jézus és a kommunisták
tulajdonképpen ugyanazt akar-jak” a
hétköznapi életben lapos közhely —
művészi transzponálása azonban
eredményes lehet.

Az Antikrisztusban még nincs jelen „a
kommunizmus mint vallás” (erre majd
csak a Vérkeresztségben és a Vörös
rekviemben kerül sor), de jelen van a
föltámadásmotívum. A halál Hernádi
vizsgálódásainak egyik központi tárgya;
korábban épp visszafordíthatatlanságát,
véglegességét boncolgatta. Jancsó film-
jeiben és a Fényes szelek színpadi vál-

Hernádi -Jancsó: Vörös zsol tár a Huszonötöd ik Színházban (Pelsőczy László, Jobba Gabi é s
W o l m u t h I s t v á n ) ( l k l á dy Lá sz l ó fe l vé t e l e i )



tozatában is fölbukkan már az újjászületés,
új életre támadás – hogy azután kettősen
szép gondolattá teljesedjék: az értékes
életet élő ember (mondjuk Sallai Imre)
lényegében halhatatlan; és az egyén
értékes élete utódaiban, elvtársai-Kin, a
közösségben folytatódik. Hernádit
legtöbbször modelljeinek determinizmusa
miatt éri vád, nem alaptalanul – viszont a
Falanszterrel és az Antikrisztussal is épp az
ő dialektikus gondolkodásától oly idegen
(de paradox módon alkotói módszeréből
szervesen következő) eleve elrendeltségre
mért csapást: nem ábrázolta
jóvátehetetlennek, végleges csődnek sem
egy progresszív kísérlet bukását, sem pedig
az egyén halálát. (Nagy kár, hogy az
Antikrisztus említett túlforgatása miatt
éppenséggel a halál jóvátehetetlenségét is
ki lehetne elemezni a drámából.)

Hernád i a Huszonötödik Színház
alapvetően más követelményei kedvéért
mindkét művét átdolgozta, tömörítette – e
rugalmasság, a dráma alapanyagnak való
értelmezése mondatja Radnóti Sándorral:
„Nélkülözhetetlen munkatársa lehetne ő
egy igazi színházi mozgalom-nak.” A két
darab az Utópia összefoglaló címet kapta; s
a két műből együttesen erősebben csendült
ki az alapmondanivaló: mégoly racionális
igazságokkal sem lehet önmagukban
megváltani az embereket.

Érdekes módon a Szigeti Károly
rendezte előadásban az Antikrisztus mutat-
kozott jobb darabnak. A Falanszter –
ahogyan Szigethy Gábor írta – a nézőtől
karnyújtásnyira romantikus szörnyülkö-
déssé változott, a „második részben” vi-
szont távlatossá tágult a Solar áldozata
nyomán forradalmi harcba induló nép
lelkesedése. Szigeti érdeme, hogy a
tenyérnyi színpadon roppantul asszociatív
előadást tudott létrehozni (itt nyoma sincs
a közösségi élet és a személyes viták
szétválásának – egymásba pereg-nek az
események), a néző mégis vegyes.
önmaguk ellentéteként is értelmezhető
benyomásokkal távozott a színházból.

Az utópia racionalitása

A Csillagszóró és a Vérkeresztség már
kiforrott drámaírónak mutatja Hernádit. Az
előbbibe pazarló bőkezűséggel sűríti
munkásságának minden értékét: vallás és
kommunizmus párhuzamát, szellemes
tudományos-fantasztikus konstrukciót a
vércsoportokról, kopogó tárgyilagosságot
és emelkedett lírát. E gazdagságban már
megint kísért a túlfor-

gatás veszélye, ezúttal azonban az író
rendet tud teremteni, egyértelműen hozza létre
egy új típusú fasizmus képletét. A
szentenciák, általánosságok iránt*
vonzalmáról nem tud lemondani – egy-re-
másra hangzanak el ilyen mondatok:
„Kommunista az, aki mindig új me-
netrendet készít a világnak.” Nem hiá-
nyozhat az a ,;drámai farok" sem, amely az
egésztől függetlenül csóválja magát: az
utolsó pillanatban feltűnik Szókratész,
hogy megmentse a végveszélybe sodródott
világot. (Ilyen odabiggyesztett befejezéssel
van dolgunk, mint már többször
említettük, a Vérkeresztségben, a Királyi
vadászatban is.) A darabzárás emelkedett
líraisága, szép metaforája viszont
elismerésre méltó, a szuper-atom-bombát a
görög bölcs így semmisíti meg: „Ha
hirtelen engedem ki a tartályban levő
antianyagot, felrobban a világ. Ha
egyenként engedem ki a részecskéket,
nincs robbanás, csak kis felvillanások
mutatják az ütközéseket. Mintha
csillagszórót gyújtanék. Ezt az antianyag-
mennyiséget harminc évig gyűjtötték a
fegyvergyárosok. Én most megsemmisítem
ezt a fegyvert. És me gint harminc évre
lesz szükségük, hogy újat tudjanak
csinálni. De hiába csinál-nak újat, én
mindig ellopom, én mindig csillagszórót
csinálok belőle!”

Az elrabolt Boeing 747-es Jumbo-Jeten
fasiszták, anarchisták, kommunisták
holttestei hevernek – de a darab való-
ságosan is a Jó győzelmével ér véget. Ez
tehát győztes győzelem – ha egy esetleges
atomháború ellen aligha is bízhatunk
Szókratész segítségében. Az „én mindig
ellopom a bombát” gondolata általánosság,
utópia – de Hernádi a bizonyosság
szintjére emeli, a racionális emberi
cselekvés metaforájává teszi.

A Vérkeresztség egy győztes vereség
ábrázolása. Hernádi megint a bukás pil-
lanatában ragad meg egy haladó moz-
galmat, magatartást, de ami a
Falanszterben meg kétséges lehetett, itt
vitathatatlan: a bukás ellenére is győzelmet
jósol. Okszerű bizonyítást nem végez -
Marxot idézve a puszta tényben lát bi-
zonyítékot, a kommunista gondolat dia-
dalát axiómának: az időben előbb-utóbb
beérő axiómának hirdeti: „ .. a puszta tény,
hogy volt, aki megtette, megkísérelte
véghezvinni a lehetetlent, fölemelő, mert
azt sugallja, hogy ha volt ilyen ember
tegnap, akkor ma és holnap is lesz, sőt
egyre több lehet, aki áttörhet.” Ezen az
állításon vitatkozhatnánk – de csak a
hétköznapi lét szintjén; magában

a darabban ugyanis művészi igazsággá
minősül.

Hernádi ezúttal valós történelmi ese-
ményből teremt szituációt: a mű 1912

vérvörös csütörtökén játszódik. „Pest utcái
között rohanó nép, puskalövések,
rendőr, tört üvegek, népszava, forradalom"
– odakint hatalmas tüntetésben próbálja ki
erejét a munkásosztály; ide-bent a
forradalomról (a Párizsi Kommünről)
szóló színjátékot próbál egy
munkásszínjátszó csoport. A két cselek-
vés sorrendi fontosságáról folytatott heves
vitát az élet oldja föl: a szétkergetett
tüntetők – menekülésképpen – kénytelenek
újfent „belépni” a darabba. Ám a darab
már nem darab, hanem maga az élet: a
„színház a színházban” régi módszere
szerint alakul egymásba játék és valóság.
András (akit a „hernádiul” legkitűnőbben
értő Holl István alakít) az életét áldozza
társai megmentéséért – holott azok nem
voltak hajlandók a tüntetést föláldozni az ő
darabjának megmentéséért.

A Vérkeresztségben a szokott elemek-kel
találkozunk: főszereplő a tömeg, az
előtérben pedig lejátszódik néhány le-
hetséges egyéni magatartásforma, mind-
egyik racionális következetességgel.
András tulajdonképpen mindvégig a maga
színdarabjához ragaszkodik, azt szolgálja
— de mert a mű forradalmi, át-tételesen a
forradalmat is képes szolgál-ni. Mondjuk
így: ő a próbateremből tüntet
eredményesen. János (Dávid Kiss Ferenc
formálja szikár, kemény kommunistává) a
valóságot a játék elé helyezi, s
kétségtelenül övé a magasabb rendű
igazság, amely azonban a még nem hozzá
méretezett keretek között nem teljesedhet
ki. Erzsi (Vajda Márta) lényege-ben János
női alteregója, de az ő személyes áldozata
nagyobb: darabbeli főszerepéről mond le,
hogy a tüntetésen lehessen főszereplő.
Szegváry Menyhért kamaszos hevületű, de
tiszta fejű, életét tudatosan föláldozó
Pétere katalizátor-szerepre szánta magát:
hasznosan, jó értelemben provokálja a
közösséget, az előbb említett figurákat,
végül pedig az elnyomó hatalmat
viszonylag emberi
formában megtestesítő Főfelügyelőt.
(Pákozdy János a hivatásából következően
kegyetlen ember mögé valóban odalop egy
már-már jóságos, szakállas télapót – s ez
jó, mert annál nagyobb lesz a kontraszt a
Kézdy György játszotta, cinikusan
becstelen Felügyelővel szemben.)



Nem téveszthet meg bennünket, hogy
Hernádi hiteles, történelmi helyzetben
mozgatja figuráit. Radnóti Sándor mutat rá,
hogy a műalkotás közegében a historikum
igen könnyen válhat fikcióvá. Zavaró
viszont a véletlen száműzése. A fiktív
fikciók (Csillagszóró, Királyi vadászat)
esetében, épp a teljes konstruáltság miatt,
nincs hiányérzetünk; itt azonban nem
láthatjuk teljesnek a világot: a véletlen is
kitervelt.

András halála, a tüntetés kudarca nem
pesszimizmusba fullad – de föltámadásba,
újrakezdésbe torkollik. Az áldozatok
temetése után Kézdy György Felügyelője
egyre riadtabb sebességgel ölti a fekete
uniformis helyébe a dizőz álruháját, s
énekel ostoba dalocskát. A vízió a
nevetségességből ott csúszik át a
tragikumba, amikor gyermek-rendőrök
jelennek meg mellette, majd váratlanul a
földre zuhannak. A ,,hölgyet" – hogy mit
jelképez, kár lenne prózára fordítanunk –
lassan körülveszik a Marseillaise-t éneklő,
mai ruhát viselő, föltámadt munkások
(köztük van András is) : halottan a földre
zuhan a „hölgy” is. Így lesz győztes a
vereség, s Hernádi megint a racionalitás
szintjére emeli ezt az – adott pillanatban –
irracionális eseményt. A diákszínházaktól
kölcsön-vett énekléssel hangulatilag érvel
igazsága mellett. S másik, talán súlyosabb
érve: az úgynevezett Antigoné-princípium.
Itt válik a mítosz a ráció hátországává: a
magasabb rendű érzelmek, a tudottan
gyönyörű eszmeiség szinte a vallásos
túlvilág képzetével ér föl – így teremtődik
meg a halálba menő kommunista számára a
transzcendencia. (Ezért menetelhettek
annak idején már a csillagos katonák is
szinte üdvözült arccal a halálba.)

Mint Hernádi legtöbb darabja, szünet
nélkül pereg ez is. (A Csillagszóróban a
szünetet is a dráma szerves részévé
komponálta az író.) Nógrádi Róbert
rendező épp ezért a fölfelé ívelő folyamat
kibontására törekedett – sikerrel.
Munkájában a Hernádi-előadások Jancsó és
Sík kikísérletezte tapasztalatait,
formanyelvét is fölhasználta – de egyé-ni
leleménnyel gyarapítva. Adósunk a tömeg
mozgatásában marad: gyakoriak a merev
beállítások, cselekvő emberek helyett
passzív hallgatóságot látunk. A vártnál
kisebb a törés a két rész között – ez a
rendező érdeme, meg a hátborzongatóan
komédiázó Kézdy Györgyé.

Végezetül

A Királyi vadászatról mindeddig csak
utalásszerűen esett szó. Ez Hernádi leg-
tökéletesebben megírt drámája – tétel-
sorozat a szabadságról és a személyiség
önmagával való azonosságának furcsa
kérdéséről. A „lelógó” utolsó jelenetet nem
számítva, ragyogóan játszható mű ez, ahol
racionalitás és irracionalitás végre teljes
egységbe kerül egymással. Hernádi már a
Folyosókban azt írta: „Apámat
összerakom, szétszedem.” Az összerakás
és szétszedés mint módszer, a Királyi
vadászatban érvényesül leginkább –
legalábbis négyszer épül újra. mind
magasabb fokon IV. Károly és Zita
királynő áltörténete. A Csillagszóró értékét
pusztán olvasat alapján is viszonylagos
biztonsággal dönthetni el – a Királyi
vadászat viszont csakis a szín-padon
nyerhet teljes értelmet. Remélhetőleg nem
jut arra a sorsra, mint forgatókönyvelődje,
Az erőd: abból nem lett film. A Vígszínház
évek óta tervezi a bemutatót; remélhetőleg
előbb-utóbb sort is kerít rá.

*

Hernádi egyik interjújában arra biztat: „a
kritikus tárgya leírásakor tartózkodjon a
jövendöléstől”. Tartózkodunk – tehát csak
a jelen helyzetet rögzíthetjük: Hernádi írói
és drámaírói munkássága szélsőséges
értékek közt ingadozik (legkevésbé éppen
drámái) ; tendenciájában azonban
folyamatos tisztulást, kiteljesedést mutat
életműve. Módszerét – a parabolikus
modellálást – és eszközeit – a mitikus-
kommunista gondolattól a sci-fi-ig – lehet
szeretni vagy nem szeretni; ha viszont
hajlandóak vagyunk nyitottak lenni e
mindenre nyitott művész iránt, akkor
nemcsak a termékeny kísérletezőt,
nemcsak az érdekes-különc alkotót – de
maradandó értékek létrehozóját is
becsülhetjük benne.

BÉCSY TAM ÁS

A kettős
„Vérkeresztség”

Hernádi Gyula drámája Pécsett

Hernádi Gyulának a Pécsi Nemzeti
Színházban bemutatott új darabja két-
ségkívül érdekes mű. De az a benyo-
másunk, hogy most még csak egy későbbi
és sokrétű dráma első vázlatát olvas-hatjuk
a Jelenkor 1975/4–5. számában, s láthatjuk
Nógrádi Róbert rendezésé-ben.

A színhely egy „Külvárosi »munkás-
egylet« előadóterme.” A játék egy bizonyos
„területen kívüli” epizóddal kezdődik.
Plakátokat mutatnak fel a szereplők, s egy-
egy mondatban kommentálják az azon
láthatókat: a Párizsi Kommün eseményeit.
Hamarosan meg-tudjuk, hogy a
munkásegylet tagjai a Párizsi Kommün
bukásakor játszódó színdarab főpróbájára
készülnek, egy olyan napon, amely a
történelembe mint a magyar munkásosztály
vérkeresztségé-nek napja fog bekerülni,
1912. május 23-án. A nyitó epizód azonban
nem tartozik a próbához, de nem része a
meg-jelenített eseményeknek som.
Valamiféle jelentést szánt neki a színjáték
rendezője, Nógrádi Róbert, mintha a
munkás-osztály harcának internacionalista
voltát, illetve az azonnal látható itthoni
események előzményét akarná jelenteni.

A főpróba megtartása nehézségbe üt-
közik. Ugyanis tüntetés készül, s a sze-
replők egy része oda akar menni. Ha-
marosan igen nagy vita kerekedik a
színjátékbeli színjáték írója, rendezője és
főszereplője, András, valamint a szereplők
egy része között. András azt vall - ja, hogy
neki a munkásmozgalmon belül most a
színjáték megrendezése és az eredetileg
kitűzött időpontban való bemutatása a
dolga, a készülő tüntetés csak egy a sok
között, afféle rutintüntetés. Erzsi, a női
főszereplő, valamint Péter és János a
főpróba és következésképp a bemutató
elhalasztása mellett érvelnek, tekintettel a
meghirdetett tüntetésre. A munkásegylet
tagjainak többsége már fel is készült erre,
plakátokkal, feliratokkal, kereplőkkel
vannak jelen a színen. A vita közben
próbát is tartanak; a tüntetésen
elmondandó jelszavakat. táncokat,
énekeket és szavalatokat lát-hatjuk és
hallhatjuk. Felhangzik Ady két


