
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



költeménye, a Proletár fiú verse és Az Isten
harsonája, amelyek a tüntetésre indulókat
lelkesítik. A drámának és az előadásnak
ezek a pillanatai nem sugározzák eléggé
hitelesen a szituációt. A tüntetésre való
készülődésnek, a táncok, énekek, jelszavak
előadási módjának így kissé mai „május
elsejei” jellege van; mintha egy mai május
elsejére készülődnének, mintha csak vidám
játék lenne egy osztálytársadalomban az
elnyomók elleni tüntetés. Valahányszor a
vita során valaki kiejti a „tüntetés” szót —
vagy szinonimáját — azonnal
megmozdulnak a fiatalok, megszólalnak a
kereplők, s a tüntetésre készülődők között
általános vidámság terjed cl. (Kétségkívül:
nem egyszerű mai ifjaknak megélni és
érzékeltetni egy század eleji tüntetés-re való
felkészülés jellegét — nyilván azokat az
élettapasztalatokat használják fel — a
rendező és a színészek —, amelyek
rendelkezésükre állanak.)

A vita során szóba kerül a színjátszás
(tágabb értelemben nyilván a művészet) és a
munkásmozgalom viszonya. „A színházi
mozgalom a munkásmozgalomnak csak a
zenekara”, így hangzik János (Dávid Kiss
Ferenc játssza) metaforája e viszonyról. „A
tüntetés a szín-játszás bátyja”, halljuk
Andrást, aki ezzel azt fejezi ki, hogy a két
cselekvés-forma egyenértékű, azok
testvérek.

András alakját Holl István ebben a
vitában sem teszi a néző számára
ellenszenvessé, ami kétségkívül helyes is.
Hiszen a megírt mű egyik alapközlendője,
hogy a művészetnek pozitív szerepe van a
munkásmozgalomban, s ezt elvileg András
hangoztatja, fogalmazza meg. Az első jel
erre a tüntetés próbáján a felhangzó és a
tömegeket biztató két Ady-vers volt; s most
kaptuk meg a másodikat, az elvi vitát, az
érveket, a kijelentéseket. Holl István jól,
hitelesen állítja elénk annak a férfiúnak a
maga-tartását, akinek feladata van, s aki azt
komolyan veszi. A színjátéknak ebben a
részében a társadalmilag mindig
leghasznosabb, a tetteket végrehajtó, a fe-
lelősségteljesen cselekvő, a fegyelmezett és
fegyelmet tartó magatartástípust formálja
meg igen jól. Ha azt gondolná, hogy ez a
tüntetés „egy radikális akció, egy forradalmi
robbanás kezdete”, akkor elhagyná a
főpróbát. De most ki-zárja azokat a
szereplőket, akik tüntetni mennek, „Mert
fegyelem nélkül nincs mozgalom". A Holl
által tükröztetett alakot, de a megírtat sem
lehet azzal vá- dolni, hogy nem ismerte fel
jól a törté

nelmi helyzetet, hiszen a többiek sem
gondos helyzetelemzés eredményeként
mennek az utcára tüntetni. András vi-
tapartnereit, Erzsit és Jánost, Vajda Márta
és Dávid Kiss Ferenc nem tudták igazán
jelentőssé, súlyossá tenni, de ez nem
egészen az ő hibájuk. A megírt két szereplő
lényegében azonos; érveik, szándékaik
teljesen egyformák: a művészetnél
fontosabbnak tartják a cselekvést, tüntetni
akarnak, s ezért elhalasztani a főpróbát és
az előadást. Szak-nyelven azt
mondhatnánk: mindketten azonos
mozgásirányt képviselnek, s így alakjuk
drámai tautológia, s a két színész
alakításában ezért sem lesz Erzsi és János
emlékezetes ,színjátékbeli alak Egy
árnyalattal jobban sikerült Szegváry
Menyhért Pétere, aki az író által megírt
magatartásból a vita során a szenvedélyes
indulatot ragadta meg. Péter
szenvedélyének megmutatása igen jó
előkészítője egy későbbi, nagyon lényeges
fordulatnak.

A játékban ezután egy játék következik.
Azok, akik nem mentek tüntetni, készülnek
a főpróbára. A főpróbára való technikai
előkészületeket ragadja meg Hernádi Gyula
kitűnő dramaturgiai öt-lettel, hogy
megmondja nézőinek, mi a darabbeli darab
tartalma. Az egyik kis szerepet alakító
munkás ugyanis később határozza el, hogy
a tüntetők után megy, s a helyére beállt új
szereplőnek ekként mondja el a Párizsi
Kommün bukása után játszódó darab
tartalmát az a szín-játszó, aki egy
csendőrtisztet alakít: „A darab azzal
kezdődik, hogy Virtely, a Kommün
rendőrfőnöke, a Kommün bukása napján
irodájában egyik munkatársával elégeti az
iratokat, s hazafelé indul. Útközben
találkozik egy versailles-i őrjárattal,
amelyiknek én, Dupont kapitány vagyok a
parancsnoka.” Virtelyt András - Holl
István — játssza. A parancsnok — látjuk
aztán a főpróbán —amazt hiszi, hogy
Virtely is ellenforradalmár, az
ellenforradalmi rendőrfőnökség
osztályvezetője, s megkéri, hallgassa ki az
általa elfogott kommünárokat. A
csendőrtisztnek felhatalmazása van, hogy
haditörvényszéket tartson, hogy a foglyokat
elengedje vagy kivégeztesse. Virtely-András
elfogadja a fel-kínált lehetőséget.
Forradalmár társai közül kettőt kihallgat, s
nagyon ügyes taktikával rájuk bizonyítja
„ártatlanságukat”. s elengedi őket. Épp a
harmadik kihallgatásához kezdenek, amikor
véget ér a darabbeli darab, mert
visszatérnek a tüntetők azzal, hogy a rend-

őrök tüzeltek rájuk, s gyerekeket is
agyonlőttek. (Ebben a jelenetben N. Szabó
Sándor két erre vonatkozó mondatban is
érzékeltetni tudja, hogy a munkásszínjátszó
Jóska gyávaságból nem vett részt a
tüntetésben.)

A tüntetésről egy eddig ismeretlen férfi is
bemenekül az egylet tagjaival, Szabó
Károly. Erzsi azonnal közli róla, hogy
nagyon fontos személyiség, akit okvetlenül
cl kell bújtatni. Azt azonban, hogy miért,
nem tudjuk meg. Teljesen logikus, hogy a
tüntetőket, Szabó elv-társsal együtt, a
színjáték szereplőivé öltöztessék. Ez
megtörténik, s a próba ismét elindul.

Még mielőtt tüntetésre indultak volna,
András a női 'főszerepet elvette Erzsitől, s
Máriának adta. Az előzőekben eljátszott
főpróbarészletben i s Mária alakította a női
főszerepet. Most, a tüntetés után, a
rendőrség belépésétől fenyegetett
helyzetben ismét Erzsi kezdi a próbát. Az
„alapszínjátékban” azonban ez a kettős
szerepcsere jelentés nélkül marad. Jelentése
kizárólag annyi, hogy a Mária által
bemutatott magatartás-modell kap némi
tartalmat. Ő ugyanis szereplési vágya miatt
mondott le a tüntetésen való részvételről.
Mária egész alakja csak ennyiben
kapcsolódik az egész színjátékhoz, sem a
szerepcseré-nek, sem más
megnyilvánulásának több jelentése nincs.
Joó Katalin ezért sem tudott Máriából
igazán jelentős alakot formálni.

A rendőrök megjelennek, s Szabó
Károlyt keresik. A Főfelügyelő elküldi a
Felügyelőt és a közrendőröket, hogy
máshol biztosítsák a rendet, ide pedig
küldjenek katonaságot. A vitában meg-
ismertük már Péter heves, szenvedélyes
magatartását, s ennek itt lesz komoly je-
lentése. A magatartás ugyanis most az-által
bomlik ki, hogy kiderül tartalma:
szenvedélyessége miatt csak az aktív harcot
tartja a forradalmi harcnak. Vitázni kezd a
Főfelügyelővel, szemébe vágja az igazságot,
s Petőfinek A nép nevében című verséből
szaval egy rész letet. A szöveg közben
egyre 'közelebb lép a rendőrtiszthez, aki a
vers és a gesztus hatására, félelmében
lelövi. A művészet és az osztályharc vagy a
társadalmi cselekvés közötti újabb kapcso-
lat villan tehát ismét fel: a forradalmi vers
megfélemlíti az uralkodó osztályt. Általános
riadalom és dulakodás támad, amelynek
során a Főfelügyelő megsebesíti Jánost,
mire az egy kellékpuska szu-
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ronyával leszúrja a tisztet. Erzsi és János
alakjának drámai tautológia voltára már
utaltunk. Ezen az sem változtat, hogy János
szúrja le a Főfelügyelőt, te-hát ő az
aktívabb. Ezáltal nem mutat be ugyanis
más mozgásirányt, mint amit Erzsi
képvisel, csak férfivoltából ered, hogy a
tettet inkább ő hajtja végre. A még
nagyobbá váló zűrzavarban egy idő múlva
András teremt rendet, átveszi az irányítást.
Holl remekül mutatja meg, hogy András
most már pontosan tudja, mit kell tennie. A
halottakat a szertárba viteti, s a többiek
után ő is odamegy. Hosszú ideig üres a
szín, majd megjelennek a tüntetőket
kereső, a Főfelügyelő kérésére küldött
katonák, s azonnal utánuk a szertárból
András, a megölt Főfelügyelő ruhájában.

A színjátékbeli életben megismétlődik a
játék a játékban jelenet. A katonák
őrmestere nem ismeri a rendőrtiszteket.
Ezért András most éppúgy kihallgathatja az
itteni munkásokat, mint a játék-beli
játékban a kommünárokat, először Szabó
Károlyt. Ez ebben a pillanatban már
érthetetlen, hiszen a kihallgatandók között
ott van János is. Senki 'nem tud-ja, mikor
térnek vissza a rendőrök, s így azt: mikor
lepleződik le András. Am András mégis
Szabó Károllyal kezdi a
kihallgatássorozatot — így szükségképpen
őt mentheti meg először —, noha most is
csak „becsületszóra” kell elhinnünk, hogy
ő a fontos ember, hogy ő jobban rászorul a
megmentésre, mint Já

nos, aki a színen, szemünk előtt szúrta le a
Főfelügyelőt. András természetesen
elengedi Szabó Károlyt, akinek alakja —
az elmondottakból is kitetszhet
elég lazán kapcsolódik a mű mondani-
valójához, problematikájához. Alakjának
annyi dramaturgiai funkciója van mind-
össze, hogy miatta, őt keresve nyomul-nak
be a rendőrök a munkásegyletbe. Szabó
alakja jelképes jelentést sem hordoz,
végeredményben érthetetlenül kerül a
színjáték szereplőinek sorába. András
Jánost is kihallgatja, meglehetősien
hosszan, mintha nem számítana neki az
idő. A harmadik munkás ki-hallgatását
félbeszakítják a visszatérő rendőrök.

András „életszínjátéka" a munkás-
mozgalom, a társadalmi cselekvés és a
művészet között levő kapcsolatoknak egy
újabb ténye. Azt lenne hivatva bemutatni,
hogy a művészet adhat az aktív társadalmi
cselekvés számára konk- rét vezérfonalat,
vagy ha tágabban értelmezzük: a művészet
konkrétan segít-heti a reális valóság
cselekvéseit. A színjátékbeli színjáték (a
Kommün bukása utáni helyzet) és András
„életszín-játéka” között azonban olyan
egyértelmű és teljes megfelelés van, amely
nem engedi megvalósulni a mű
világszerűségét. Márpedig ezt okvetlenül
meg kell teremteni, s ehhez sokkal
bonyolultabb összefüggés, valójában
életszerűen" komplikált analógia lenne
szükséges. A főpróbajelenet is innen nézve
kap vagy

kapna speciális jelentést. Am ez a „je-
lentés” csak egy tény bemutatása marad:
egy kommünár ellenforradalmár
rendőrtisztként hallgatja ki s így menti
meg társait. Ez a jelenet a magatartásokhoz
sem tesz hozzá semmit, nem bontja, nem
szélesíti azok jelentését sem. Holl alakítása
ezért sem mélyülhet el a
főpróbajelenetben, amely így csak
előképként szerepel András „életszín-
játékához”. Ez utóbbinak van egy je-
lentése: a társadalmi cselekvés és a mű-
vészet között levő újabb kapcsolat meg-
mutatása. Am az „életszínjáték” sem
engedi a színészi kibontakozást, mert
András csak egy izgalmas helyzet fősze-
replője — az egész helyzet csak a leg-
elemibb izgalmat mozgósítja. András
magatartása annyiban árnyalódik, hogy
elkapja a játék hevülete, s nem törődik az
idővel, azzal, hogy a rendőrök hamarosan
visszatérnek. Ez azonban nem válik a
művészet által való megragadottság
érzékeltetésévé, hisz ebben a helyzetben
nem is válhat. Helyette inkább a „játék a
veszéllyel, a halállal” tartalmat sugározza.
(A Felügyelőt alakító Kézdy György
játékára később térünk vissza.)

A temetési jelenet következik, a mun-
kásmozgalom halottainak temetése. A
művészet es a reális valóság újabb kap-
csolata demonstrálódik: a temetésen Mária
és Erzsi Walt Whitman Egy el-bukott
európai forradalmárhoz című versét
szavalja; a művészet a bukásban



is segíti, erősíti a munkásmozgalmat, s
előre mutat, a jövőbe.

A színjáték befejezéseként egy
allegorikus jelenetet látunk: az a Felügyelő,
aki Andrást megölte, női ruhába öltözik,
megjelenik két kisfiú rendőrtisztnek
öltözve, a női ruhás Felügyelő egy giccs-
dalt ad elő. Mindez azt allegorizál-ja, hogy
az elnyomó hatalom feminin, a
kisgyerekekből elnyomókat nevel, s az
elnyomóknak a giccshez van benső közük,
nem 'az igazi művészethez. Az allegorikus
kép akkor válik teljessé, ami-kor bejönnek
a munkások, a színjátékban megölt alakok
is, s ettől holtan terülnek el .a kicsi
rendőrök és a Felügyelő. A színjáték a
Marseillaise hangjaival
ér véget.

A darab címe, a Vérkeresztség, tehát
nemcsak az 1912. május z3-i napra utal,
hanem a művészet és forradalom kap-
csolatára, e kettő is vérkeresztségben
egyesült.

Hernádi Gyula új darabjának jelen-
tősége a mű gondolati váza, s a benne rejlő
lehetőség. Akár az 'elsődleges értelmű
vérkeresztségnek, a vérvörös csütörtöknek,
a mögötte levő történelmi-társadalmi
mozgatóerőknek, akár a művészet és a
forradalmi cselekvés kapcsolatának írói
ábrázolása valóban nagyon fontos és kitűnő
téma is. A színjátékban azonban (de az írott
drámában is) ennek a témának csak
vázlatos kidolgozását láthatjuk most. A
magunk részéről nem 'tartjuk hibának, hogy
Hernádi Gyula mondanivalóját sokkal
inkább modellben közölte, s nem — ahogy
mondani szokták — „hús-vér” jellemekben
és közöttük lefolyható cselekményben.
Modellben prezentálja az egész helyzetet és
magatartásmodellekben a szereplő
alakokat, a modellhelyzet összetevőit. Az
effajta ábrázolásnak azonban mindig
megvan az a veszélye, hogy a be-mutatott
világot túlságosan leegyszerűsíti, nagyon
könnyen átláthatóvá teszi. Ez úgy oldható
fel, ha maga a modell-helyzet és összetevői
egyaránt sokrétűek. Itt a téma mindkét
szála mögött (a vér-vörös csütörtök és
mozgatóerői, illetve a művészet és a
cselekvés kapcsolata) sokkal bonyolultabb
összefüggések van-nak, mint amilyet ez a
modell mutat. Túlságosan egyszerű és
általános a modellnek az a része, amely a
vérvörös csütörtök létrejöttének okát
mutatná, hiányzik belőle ugyanis a konkrét
itt és most, Magyarország 191z-ben. Az
egyes magatartásokat alakító

színészekről

azért sem tudunk részletesebben szólni,
mert a modellhelyzet összetevőit adó
magatartásmodellek vázlatosak; tartal-
maikból csak azt írta meg Hernádi Gyula,
amelyek az írói mondanivalót egy-
értelműen hordozzák, illetőleg amelyek a
cselekmény gördítéséhez elengedhetetlenül
szükségesek. Hogy a mű „világszerűsége”

helyett nagyon egyszerű képletet kapunk –
a modell 'másik részére, a művészet és
cselekvés kapcsolatára tekintve —, annak
megítélésünk szerint az az oka, hogy a mű
középpontjában álló színjátékbeli játék és
a szín-játékbeli „életszínjáték”

cselekménye és szereplői között tökéletes
és teljes megfelelés van; illetve, hogy a
munkásmozgalom vagy a forradalmi
cselekvés és a művészet viszonya csak
demonstrálódik. Igaz, mindegyik
demonstráció ennek a kapcsolatnak más és
más oldalát villantja fel: a művészet
lelkesít; az uralkodó osztályt 'megfélemlíti;
a 'művészet vezérfonalat, példát ad a reális
cselekvéshez, fölébreszt a csüggedésből és
elő-re mutat; az uralkodó osztály a giccsel
azonosul, nem a valódi művészettel. Ezek
azonban nem adják ki e kapcsolat
bonyolultságát, mert az egymást követő
jelenetekben e kapcsolatnak különböző
tényeit kapjuk csak meg; sem a különböző
'kapcsolatok okát, sem e kapcsolatok
mélyebb szintjieiit nem láthatjuk. Végső
soron ugyanis arról van szó, hogy a
művészetnek milyen fajta hatásai

lehetségesek, s hogy e hatásokra milyen
cselekvések következhetnek. A művészet
ilyen vagy olyan hatást előidéző munkája
az emberi benső mélyebb szintjein, igen
bonyolult viszonyrendszerben és nagyon
sokféle összefüggést mozgósítva valósul
meg, és fordul át külső cselekvéssé.
Megítélésünk szerint az emberi bensőnek
ezeket a szintjeit és összefüggésrendszereit
drámában ábrázol-ni a lehető legnehezebb,
ha egyáltalán lehetséges. Ha pedig ezt nem
lehet, vagy nem kapjuk meg: a művészet
hatása és a nyomában létrejövő cselekvés
túlságosan egyszerű, sematikus összefüg-
gésben, tényszerűségben demonstrálód-hat
csak.

Egy színjátéknak több összetevője van,
közülük kettőt mindig az író „szállít”: a
cselekményt és az alakoknak szavakban
történő megformálását. Ha az írott mű
cselekménye és alakjai modellszerűek, az
emberi test összes olyan
megnyilvánulásainak, amelyekkel a szín-
játék közli a maga mondanivalóját,
másféléknek kell lenniök, mintha az

írott mű „hús-vér” jellemek között le-
folyható cselekményt tükröz. A színjá-
téknak e modellszerű eszközei még ki-
alakulatlanok. De ha az írott drámák egy
része ebbe az irányba halad, s a színház —
nagyon helyesen és akkor is csak
dicsérhető módon, ha számunkra vázlatnak
tűnik ez a dráma — vállalkozik ilyen mű
és művek bemutatására, a maga
eszköztárát jobban kellene bővítenie ebbe
az irányba.

A színészek közül – láthatólag – Kézdy
György birkózik leginkább a ,,hús-vér"
jellemekként megírt alakokhoz adekvát
színészi eszközöknek és a Hernádi Gyula
által megírt Felügyelőhöz illő színészi
eszközöknek a kettősségével, és azok
kívánalmaival. Kézdy György alakításán
világosan érezhető: tudja, hogy nem a szó
szoros értelmében „jellem” a Felügyelő,
hanem magatartásmodell. Ehhez adekvát
színészi esz-közei az allegorikus
jelenetben valósul-nak meg és sikerülnek.
Igen nagy érdeme, hogy nővé való
átöltözködésekor nem válik nevetségessé,
hogy még eb-ben az allegóriában is
érezzük a gyilkos burzsoárendőrt. De
birkózik, talán az önmaga kialakult-
kialakított eszközeivel, és keresi a
megfelelőket, az Andrással való
jelenetében is. Ez a keresés és 'küzdelem
mindenképpen az újat akarás küzdelme, és
ezért tiszteletet és segítséget érdemel.

Írásunk elején utaltunk a nyitó jelenet
„területen kívüliségére”, ami akkor lenne
szervesen beépülve, ha a jelenet jellegében
allegorikus lenne; a Párizsi Kammünre
való utalás ebben a színjátékszervezetben
ekkor jelezhetné szervesen a magyar
munkásosztály küzdelmé-nek
internacionalista voltát, s az 1912-es
események előzményeit.

A Vérkereszt ségben benne rejlik annak a
jelentősége, hogy konkretizálódjanak a
vérvörös csütörtökhöz vezető társadalmi
mozgásirányok, s annak a lehetősége is,
hogy ezt az itt és most helyzetet a
művészet szerepével, jelentőségével
mélyen összekapcsolja. De a mű így és
most – megítélésünk szerint – csak igen jó
vázlat.

Hernádi Gyula: Vérkeresztség
(Pécsi Nemzeti Színház)
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