
latilag és művészileg tökéletesen és
biztonságosan „irányítja".

Miskin finoman, de határozottan ki-kéri
magának azt, hogy Gánya fél-
kegyelműnek tartsa. Reviczky alakítá-
sában Miskin valóban nem félkegyelmű.
Olyan ember, akinek másként jár az esze,
mint a többieké, aki más következtetéseket
von le a jelenségekből, mint mások,
akinek a kanonizálttól el-térő etikai
normái vannak, aki a legjobb szándék
mellett sem képes eligazodni a számára
felfoghatatlan világban. Ennek a
magatartásnak az életképtelenségét,
ugyanakkor vitathatatlan szépségét
mutatja meg a színész.

Az előadás legmegrázóbb jelenete a
befejezés, amikor a két férfi, Rogozsin és
Miskin, Nasztaszja holttesténél gyer-
mekként egymáshoz bújva végleg egy-
másra talál. Nem lehet tudni, ki a nagyobb
beteg, Blaskó Rogozsinja vagy Reviczky
Miskinje. Egyformán gyámolításra
szorulna mind a kettő. Rogozsin a tette
után megnyugodott, vége a bi-
zonytalanságnak, a kétségeknek, a szen-
vedésnek. Ami ezután jön, az már meg-
foghatóbb, fizikailag átélhető. Ezért tud ő
gondoskodni a hercegről. Blaskó és
Reviczky összebújnak, egyik a másiknál
keres védelmet, ebben az egymásrautalt-
ságban eggyé válik a két ember, Rogozsin
és Miskin együtt kénytelen vállalni a bűnt
és a következményeket. Testvérek ők, akár
egy személy két fele is lehetnének.

A kecskeméti Katona József Szín-
házban bemutatott adaptáció egy gondo-
latilag, dramaturgiailag determinált fo-
lyamatot mutat be. A színpadilag meg-
oldatlan részletek ellenére is hatásos,
erőteljes előadás gondolati szembesítés a
művel, Miskin herceggel, eszméivel,
magatartásával, amelynek során a néző
eldöntheti: vajon tényleg félkegyelmű-e a
Félkegyelmű?

Dosztojevszkij: A félkegyelmű (kecskeméti
Katona József Színház)

Fordította: Makai Imre. Színpadra
alkalmazta: Száraz György. Díszlet: Otto
Sijan m. v. Jelmez: Rátkai Erzsébet m. v.
Zene: Selmeczy György. Rendezte: Beke
Sándor.

Szereplők: Szakács Eszter m. v., Reviczky
Gábor, Blaskó Péter, Forgács Tibor, Fekete
Tibor, Gurnik Ilona, Mátray Márta, And-
resz Katalin, Szirtes Ágnes, Lengyel János,
Major Pál, Gyólay Viktória, Blaskó Balázs,
Szennyai Mária, Jeney István, Hunyad-
kürti István, Szirmai Péter, Gyulai Antal,
Botos Klára, Fraknói Sári, Ribár Éva,
Jánoky Sándor, Bölcsics Ágota, Jablonkay
Mária, Szalma Sándor, Egyedi Klára,
Csengeri Erzsébet, Ragó Iván, Szikszai
Gyula, id. Mózes István.

SZÁNTÓ JUDIT

Királyi mulatság

A Hasfelmetsző Jack a Várszínházban

Mikor a Hasfelmetsző Jack előadása után
felálltam helyemről, megvallom, legfőbb,
minden mást elnyomó érzésem a harag
volt. Méghozzá Jancsó Miklósra
haragudtam, amiért Viktória királynővel
egyetemben ő is rendezett magának egy

királyi mulatságot, nem törődve egy -
akkori hitem szerint - jobb, pontosabban:
más, egyenrangú, adekvát bánás-módot
igénylő drámai alapanyaggal. Ismertem
Hernádi Gyula egyéb drámáit, burjánzó
ötletgazdagságukat, egyenetlen
színvonalú, helyenként elnagyolt, másutt
azonban csillogó dialógusaikat, mohó, ha
nem is mindig kellően válogatós filozófiai
étvágyukat; láttam előadásokat, Sík
Ferenc, Marton László, Szinetár Miklós
rendezéseit, melyek a maguk szuverén
teátrális látomásrend-szerével megemelték
az adott művek értékeit és elfedték
hiányosságaikat; és

Jobba Gabi (Viktória királynő) Hernádi Gyula: Hasfelmetsző Jack népszínházi előadásában



nem utolsósorban olvastam előzetes
nyilatkozatokat a darabról, amelyek is-
mét ígéretes, igazi hernádis ötletről ta-
núskodtak. Viktória királynő, a brit im-
périum e szimbolikus agg nemtője, fia,
az árnyékhatalmán borongó idősecske
bonviván walesi herceg és egyidejűleg a
hírhedett „Jack the Ripper" amúgy is
divatban vannak; Edward Bond például
egyik darabjában a szent királynőt és a
szent ápolónőt, Florence Nightingale-t
leszbikus partnerekké avatta, Graham
Greene legújabb bűnügyi vígjátékában
lépteti fel fontos epizodistaként a türel-
metlenségében dorbézoló majdani VII.
Edwardot, a Hasfelmetszőről pedig az
utóbbi években két új darabot is ját-
szottak Londonban. (Az egyik homályo-
san utalt is a tömeggyilkos felső körök-
höz fűződő kapcsolatára.) Mindez ugyan
azt mutatja, hogy inkább angol belügy-
ről van itt szó, a viktoriánus korszakkal
leszámolnivalója igazából a „Good Old
Queen Vickie" ma élő honfitársainak
akad, s ha nekünk bajunk van a saját
viktorianizmusunkkal, közelebb is
találhatni prototípusokat, mondjuk, a mi
boldog békeéveink egynémely nevezetes
és nem kevésbé leleplező bűn-ügyének
szereplőit, no de Hernádi áttételeit már
megszoktuk, és megfejtésük,
vonatkoztatásuk kacskaringós útjai hoz-
zátartoznak a művei gerjesztette szellemi
izgalomhoz.

Indulatomat kivált az utolsó jelenet
fokozta fel (mármint a szöveg szerinti és
nem a jancsói koreográfia szerinti),
amikor VII. Edward fordított II. Jó-
zsefként már trónra lépésekor vissza-
vonja ki sem bocsátott reformjait, mond-
ván, hogy a liberalizálás, a Hasfelmetsző
újabb jelentkezése, esetleg a zsidók
aknamunkája avagy az osztályharc ál-

landó éleződése miatt, egyelőre nem ak-
tuális. Hiszen eszerint ez rendkívül iz-
galmas darab lehetett, gondoltam, ne-
künk szóló, meghosszabbításokban
gazdag. Hogyan tűrhette író,
dramaturgia, színház, hogy Jancsó ezt az
anyagot eltemesse a maga nem túl
újszerű és viszonylagos sokkhatását is
gyorsan ki-merítő és elnyűvő
ötletparádéja alá? Igen, hittem a
drámában, ami ez esetben
megbocsátható, mivel a szövegből vaj-
mi keveset lehetett érteni, részben a szö-
vegmondás okán, részben azért, mert a
szavakat gyakran túlharsogták az egyéb
akusztikai effektusok, részben pedig
azért, mert a néző, sőt, még a kritikus is
ember, és ha egy dialógus alatt figyelmét
elsősorban a beszélőknek a szövegtől
független fizikai és fiziológiai különc-
ködéseivel kötik le, akkor koncentráló
képessége bizony elernyed. További
mentségül szolgálhat a nézőnek, illetve a
kritikusnak az a beidegzett hite, hogy e
fizikai cselekvések valamiképp mégis a
darabbal függnek össze, a szöveg rejtett
implikációit vetítik ki, s míg az ember e
feltételezett összefüggéseken töri a fejét,
egy ideig még vájtfülűnek, beavatottnak
is képzeli magát. Időbe telik, míg rájön:
beidegzettségeit sutba dobhajta, ezek a
játékok csak Jancsó királyi mulatságával
állnak összefüggés-ben. Bármily rossz
véleménnyel van is a szerző Viktória
királynő erkölcséről (két viszonnyal meg
is terheli számláját), annak, hogy a
trónátadásról folyó vita közben fia
combjai közé bújva izgatottan szaglássza
körül annak nemi szervét, Hernádi Gyula
koordináta-rendszerében éppúgy semmi
alapja, mint Matthews belügyminiszter
pofozóbábuként, majd ily módon kellően
előkészített szexuális partnerként való
szerepel-

tetésének. Mire azonban ez a következ-
tetés feldereng, már oda a lehetőség a
szöveg követésére és értelmezésére, és
így magam, a fentebb felsorolt okok
miatt, Hernádi javára voltam részre-
hajló; esküdni mertem volna rá, hogy ez
a produkció elsősorban őellene követett
el merényletet.

*

Ha azonban a kritikus nemcsak néz,
hanem ír is, nem érheti be efféle megbíz-
hatónak látszó, de mégis megalapozatlan
feltételezésekkel. Így hát elolvastam a
szöveget, és meghökkenve tapasztaltam:
az elsődleges felelősség nem Jancsó
Miklóst illeti. Hernádi Gyula rossz
darabot írt, eddigi pályájának aligha-nem
legrosszabb darabját, amellyel rendező
csak kettőt tehet: vagy nem vállalja, vagy
ürügyül használja a saját show-jához.
Jancsó a maga területén valóban király;
és a királynak is joga lehet hozzá, hogy
az uralkodás fáradalmait félretolva
egyszer-egyszer mulasson is egyet.

Hernádi ötletgazdagsága, öntörvényű
képzelete drámairodalmunkban egyedül-
álló jelenség; ezért keltett a maga idején
olyan szenzációt a Falanszter, amely egy
csapásra létrehozta Hernádi, a dráma-író
híveinek táborát. De az első meg-lepetés,
az első öröm elültével, és a bámulatos
termékenységgel szaporodó oeuvre
további hajtásai láttán az őszinte
lelkesedőknek is rá kellett döbbenniök:
ez a különleges, merész írói fantázia nem
eléggé drámai, mert nem eléggé ökono-
mikus. A témák, az ötletek sokszor egy-
más sarkára hágnak, egymás elől szívják
el a levegőt, és csak a rendezőknek
sikerült egyszer-egyszer, némi drámai
fegyelem látszatát keltve, hierarchiába
fogni őket. A legkevésbé sikerülhetett ez
az eddigi legkuszább Hernádi-darabban,
a Csillagszóróban, ahol legalább három
darab problematikája csavarodott
fojtogatón az adott mű testére. A leg-
jobban, mint köztudott, a Királyi
vadászatban, ahol természetesen már az
előzetes dramaturgiai munka is megtisztí-
totta a talajt az előadás számára. Mind-
amellett igaza volt Almási Miklósnak,
aki épp e legsikeresebb, mind közt leg-
népszerűbb Hernádi-mű kapcsán állapí-
totta meg: az író „legjobb és egyben
legüresebb" darabjáról van szó. Hernádi
itt hajlandó volt lemondani az első
képekről és az utójátékról, melyeket ez
esetben igen könnyen lehetett lemetszeni
a mű testéről, ám nyilvánvaló,
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hogy mind a brutális hadi játék, mind a
boldoggá avatási per eredetileg része volt
mondanivalójának. Elképzelhető lett volna
egy olyan dramaturgiai beavatkozás is,
amely az e részekben rejlő mondanivaló-
elemeket építi bele szervesebben a műbe,
ám ez roppant bonyolult és bizonytalan
kimenetelű vállalkozás lett volna. Sokkal
inkább kínálkozott a garantáltan
szövődménymentes műtét: a két rész
egyszerű leoperálása. Ily módon, igaz, a
tartalom szegényítése árán, sikerült
feloldani a Hernádi-darabok legnagyobb
paradoxonát: hogy tudni-illik itt olyan
modelldrámákról van szó, melyekben többnyire
épp a modell zavaros, logikai konstrukciókról,
melyekben épp a logika billen fel minduntalan,
egyébként minden bizonnyal azért, mert a
modell, a konstrukció, illetve a valóság
összefüggései többnyire lazák és esetlegesek. A
Királyi vadászat esetében maradt egy
kevéssé eredeti és e feldolgozásban
meglehetős absztrakt, viszont hézagtalan
következetességgel végigvitt tétel a szerep
mindenhatóságáról, amely nem véletlenül
juttatta a kritikusok eszébe az Egy, kettő,
három Molnár Ferencét. Az asszociációt
elősegítette a Hernádinál ritka töretlen ívű
bonyolítás, néhány jelenet virtuóz fel-
építése és a szellemes, könnyen érthető s
ugyanakkor mégis intellektuális örömet
nyújtó dialógus. Hernádi egy produkció
erejéig a parabola Molnárja lett - de mint
ahogy bizonyos, hogy ez a minősítés
egyetlen korábbi drámájára sem húzható
rá, úgy igencsak kérdéses, megerősíti-e
majd bármelyik későbbi. Hiszen már az
sem bizonyos, hogy ő maga beérné-e ezzel
a ranggal, vagy inkább csak a kellemes és
nagyon is gyümölcsöző kaland ragadta el,
egyetlen alkalomra. Úgy tűnik, alkatilag
inkább ellenáll e lehetőségnek, és erősen
kétséges, hogy a jövőben enged-e a
kalandra csábító dramaturgi szónak. (A
„kaland" szó persze fordított előjellel
értendő, hiszen e kalandos képzeletű író
számára a legkalandosabb vállalkozás
éppen az lehet, hogy fegyelemre hagyja
csábítani magát.)

Mindenesetre a két következő mű: a
Bajcsy-Zsilinszky Endre csakúgy, mint a
Hasfelmetsző Jack mintha Hernádi bosszúja
lenne - mintha fügét akarna mutatni a
Királyi vadászat bábáinak és híveinek: no
látjátok, jól rászedtelek benneteket; azt
hittétek, a kedvetekért kibújtam a
bőrömből, de íme, semmilyen siker
érdekében sem leszek hűtlen
önmagamhoz! Ez a fordulat tulajdon-

képpen illik Hernádi imponálóan ma-kacs,
szuverén írói magatartásához csak-úgy,
mint írói és emberi alkatának örök-ifjú,
virgonc játékosságához, és semmi kifogást
nem is lehetne emelni ellene, ha a tromf,
mondjuk, a Falanszter vagy a Vérkeresztség
magasságában pattanna a képünkbe.
Csakhogy mindkét esetben steril,
hevenyészve elgondolt és még
hevenyészettebben kivitelezett művekről
van szó. A Bajcsy-Zsilinszky-drámának
külön tehertétele a hazai miliő; a
valamennyiünk által ismert és részben
átélt magyar közelmúlt tűri legkevésbé,
hogy önkényes írói játékok ugródeszká-
jául szolgáljon. Az ötletpetárdák puk-
kanása szóhoz sem engedi jutni azt a
példaszerű hőst, akinek nevét ez az
absztrakt metamorfózis-koncepció lénye-
gében csak ürügyként használja. Hernádi
itt egy brechti ízű képletet vezet le, de
Brecht nem véletlenül óvakodott tőle,
hogy hasonló típusú demonstrációit - az
Egy fő az egy főtől A szecsuáni jólélekig -
konkrét, ismert személyiségekhez
kapcsolja, sőt, igyekezett hőseit minél
távolibb, minél semlegesebb közegbe
helyezni. Egy másik esetben Hernádi is
ráérzett a veszélyre: a Szép magyar
tragédiában a magyar szabadság álmának
tévelygő megszállottjává fiktív személyt
tett meg, és ez a Niklay István drámai
értelemben bizony sokkal elevenebb a
néven nevezett, de drámailag valójában
nem létező Bajcsy-Zsilinszky

Endrénél. Hernádi képletébe itt kizárólag
a „blickfangos" ötletek lehelnek némi
látszatéletet, a konkrét utalások csak
külsőségesek és a lényeget illetően
félrevezetőek.

Míg azonban az eddigi Hernádi-dara-
boknak - a Bajcsy-drámát is beleértve -
közös hibája az ötletek túlburjánzása,
összefüggésrendszerük ingatagsága volt, a
Hasfelmetsző jack merőben új problémát vet
fel: itt ugyanis az ötlet megmarad
ötletnek, kifejtetlenül villan fel itt-ott a
darab masszájában, és nem hatja át a
cselekményt. Teljesen új jelenség ez
Hernádi pályáján, és okai előtt, bevallom,
értetlenül állok. Ha a darab dramaturgja
lettem volna, mindenesetre magatartást
kellett volna cserélnem. Ha addig
nemegyszer azt tanácsoltam volna:
rendezze át világosabban drámájának
erővonalait, teremtsen szervesebb rendet
ötletei és mondanivalói között, ezúttal azt
mondom: írja hát meg az ötletét, tegyen
róla, hogy a darab szóljon valamiről, ha
úgy tetszik, arról, amit ígér, esetleg
másról, de valamiről mindenképpen.

Az ideális persze mégis az lett volna, ha
a darab arról szól, amit az előzetes
nyilatkozatok alapján várni lehetett volna:
hogy tudniillik Viktória királynő maga
volt Hasfelmetsző jack. E. azonban nem
elsőrendűen erkölcsi, hanem politikai
természetű konfliktus, és ezt Hernádinak, a
politikai tematika megszállottjának
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kellett volna legjobban tudnia. Ha csak
arról van szó, hogy egy, a világ előtt
feddhetetlen erkölcsöt mutató, ádázul
puritán királyi dáma második, Mr. Hyde-i
életében szadista kéjgyilkos - ez nem
több pszichopatológiai anekdotánál. A
szövegben, deklaratíven legalább-is,
elhangzik ugyan a valóságos motiváció :
hogy tudniillik az impériumot csak
vasfegyelemmel, terrorral, gátlástalanul
reakciós, ultrakonzervatív politikával le-
het összetartani, és az egyre hangosabb
reformkövetelések elleni panaceát találja
fel Viktória és házi politikusa, Gladstone,
amidőn megteremtik a Hasfelmetsző rém-
alakját és egész Angliát rettegésben tartó
mítoszát. Ez a tétel azonban akkor is igaz
lenne (sőt, azt gyanítom, sokkal igazabb
és drámailag erőteljesebb), ha a magán-
erkölcs terén a királynő valóban zord
erénycsősz lenne, és a kéjgyilkosságok
nem perverz pszichológiai alkatából,
hanem kizárólag józan, hidegfejű poli-
tikai megfontolásból következnének.
Hernádinak még legjobb drámáira is jel-
lemző volt, hogy a túlburjánzó motivá-
ciók végső soron nem erősítik, hanem
gyengítik egymást; gondoljunk például
egyik legrokonszenvesebb hősére, a
Falanszter Peter Considérant-jára, aki egy
logikai játék kedvéért két ártatlan ember,
s mi több: két szövetséges vérével
mocskolja be kezét, holott a múlt századi
anarchistákra, e „tiszta kezű gyilkosokra"
a szövetségesek irtása éppenséggel nem
volt jellemző. Nos, e motivációzavar itt
határesetig fajul: a Hasfelmetsző Jackben
épp az a motiváció harsog túl és
semlegesít minden egyéb gondolatot,
amelynek az alap-ötlethez, a
mondanivalóhoz jóformán semmi köze.
Hernádit alighanem elragadta a hálásnak
látszó színpadi lehetőség: a szentéletű
idős hölgyet a birodalom első számú
hetérájává avatni. Az eredmény azonban
az, hogy minél beljebb hatolunk a műbe,
a jelenetek annál egyértelműbben válnak
le az alap-ötletről.

A nyitó jelenet - amely nem véletlenül
maradt ki a várszínházi előadásból - még
megüti a legjava Hernádi-darabok
hangját, és vérbeli politikai-bűnügyi
játékot ígér: a londoni utcajelenet a két,
majdnem egyidejű gyilkossággal és
Sherlock Holmes szellemes és öko-
nomikus exponálásával, a darab legjobb
része. Még a királynő minisztertanácsa is
megfelelő expozíciója lehetne az ere-
detileg ígért drámának, és a néző kezébe
adná az események majdani felgöngyölí-

téséhez szükséges logikai fonalat. A 3.
jelenettől, Viktória és fia első dialógu-
sától kezdve siklik a dráma vakvágány-
ra. Itt terelődik a hangsúly a királynő
privát erkölcsi habitusára; amellett a
walesi herceg alakja csak akkor kapna
drámai funkciót, csak akkor válnék el-
lenféllé - és a befejezés kísérteties ki-
csengése is csak akkor szervülne a dráma
anyagához -, ha Edward nem egy-szerűen
az uralkodói Torschluss-pánik izgága és
hígagyú megszállottja volna, hanem
elsősorban politikai programot
képviselne, és hite szerint országa ér-
dekében is sürgetné a trónváltozást. A 4.
jeleneten is elhatalmasodnak a
funkciótlan, öncélú ötletek, Lily Langtry
pepecselő bemutatásától a transzvesztita
inas leleplezéséig. Ugyanilyen fölösleges
sziporkák töltik ki az 5. jelenetet,
Sherlock Holmes és Watson dialógusát.
A nyomozás hipotéziseinek és zsákutcái-
nak részletező ábrázolása csak akkor le-
hetne indokolt, ha valamilyen közvetett,
áttételes, esetleg még csak a néző szá-
mára felfogható módon az igazság felé
mutatnának. Egyébként is Hernádi túl
kiadósan és egyre kisebb hatásfokkal
persziflálja Sherlock Holmes nyomozói
specialitását, hogy tudniillik tévedhetet-
lenül találja el szarva közt a tőgyét,
amely tőgyről viszont az égvilágon
mindent tud, legföljebb azt nem, hogy tej
csorog belőle. Holmes és Watson szemre
egy ideig mutatós, de drámailag abszolút
mellőzhető kapcsolatának csúcs-pontja a
7. jelenet, Watson halálával, amelynek
semmi köze még a Hernádi megírta
„másoddrámához" sem; az ember szinte
úgy érzi, az írónak már ekkor is az
előadásbeli betétszám lebegett a szeme
előtt: itt majd a szép Tordai Teri mint
agonizáló idős brit orvos és
segéddetektív eltáncolja a hattyú halálát.
A 6. jelenet ismét látszólag hálás teátrális
effektusra épül: az imént még fel-adata
magaslatán fungáló főudvarmesternő
meggyilkolására. Arról azonban Hernádi
nem világosít fel, hogy miért kellett
volna Viktóriának és Gladstonenak épp a
rájuk nézve legveszélyesebb helyre, az
udvarba áttenniök baljós működésük
színhelyét, s mi volt az a nyomós ok,
amelynek hatására ezúttal nem
prostituáltat mészárolnak le. Hallunk egy
rövid párbeszédet is a királynő és a
politikus között, amelynek legalább
utalnia kellene az ügy valóságos hát-
terére, a dialógus azonban legkevésbé
sincs megcsavarva; Viktória és Gladstone
között pontosan azok a szavak

hangzanak el, amelyeket két megdöbbent
és felháborodott outsider ilyen kö-
rülmények között válthat.

A 8. jelenet - Edward és Sherlock
Holmes újabb találkozása - sem a sze-
replők jellemzése, sem az igazi cselek-
mény előrelendítése terén nem hoz újat.
Végre, a 9. jelenetben kerül sor rá, hogy a
detektív Viktória szemébe mondja az
igazság egy részét, amelyet aztán a 10.
jelenet, Edward és anyja végső konf-
rontációja, sok bőbeszédű ismétléssel,
kiegészít, megtoldva egy újabb pikáns
szenzációval: az idős királynő és agg
politikai tanácsadója szerelmi viszonyá-
nak leleplezésével. Itt azonban a dráma
mégiscsak elkezd arról szólni, amiről
szólnia kellene (az egyetlen fölösleges
cirádát, Vilmos császár felléptetését Jan-
csó jó érzékkel iktatta ki), s a két rövid
záróképben végre megvilágosodik az
olvasó előtt a dráma igazi értelme.

Ha azonban egy dráma javarésze el-
hajlik önmagától, ez számos következ-
ménnyel jár. Az ötletek fiókötleteket, a
töltelékanyagok további töltelékanyago-
kat szülnek, amelyeknek már a „másod-
drámához" sincs közük. Bőséggel idéz-
hetnénk az efféle szerzői magánszámokat,
a recehártyára vetülő gyilkosképtől
Watson cipőméretének megvitatásáig,
melyet maga Sherlock Holmes vág el
végül a nagyon is helyénvaló figyelmez-
tetéssel: „Ne fecsegjünk", mert az idő
szalad. De az ötletek egyre kényszere-
dettebb hajszolása mintha az írói erőt is
sorvasztaná; Hernádi legüresebb dia-
lógusai, legközhelyesebb fordulatai, leg-
olcsóbb kiszólásai ebben a szövegben
találhatók, és talán az első jelenet kivé-
telével egyetlen részlet sem mutatja fel
Hernádi legjobb vagy akár csak jó írói
formáját. Igaz, a cél itt eleve is különbö-
zött például a Királyi vadászatétól, amely
az arisztokrata figurákat belülről, indirek-
ten kívánja leleplezni, tehát attitűdjüket,
beszédmodorukat viszonylagos hűséggel
ábrázolva éppen így mutat rá formaliz-
musukra, belső ürességükre, züllöttsé-
gükre. Ez a módszer egyébként írói
bravúrt kíván, és Hernádi ott meg is
oldotta; mint ahogy, másfelől, bravúrt
kíván az a fajta paródia is, amely gro-
teszkségében valóban szellemes és iro-
dalmi színvonalú. Valószínű, hogy Her-
nádi a Hasfelmetsző Jackben erre a má-
sodik típusú bravúrra törekedett, ám
megoldani éppúgy nem tudta, mint a Szép
magyar tragédia Napóleon-képében, ahol
azonban Szinetár Miklós és színészei
mégis be tudták ráncigálni ezt



a jelenetet is az egységesen magas szín-
vonalú előadásba. A paródia jogosult írói
módszer, de a szereptől és szituációtól
független trivialitás éppen nem tartozik
eszközei közé. Hasonlóképpen vonzó, sőt,
merészen újszerű műfajnak tűnhet a
bohóctréfa-sorozat is, ha meg tud győzni
róla, hogy a fölvetett témának valóban
legmegfelelőbb feldolgozási mód.
Egyszóval : meglehet, hogy a Has-felmetsző
Jack című Hernádi-drámával vitánk lenne.
De ehhez az kellene, hogy Hernádi Gyula
megírja ezt a drámát.

E rész befejezéséül ismét Almási Mik-
lóst idézném, aki az író válogatott drá-
makötetéről így írt: „Száraz ez a színes
világ, a végső ízek hiányoznak még be-
lőle. Amiből az is kiderül, hogy Hernádi
még mindig befelé halad saját stílusába,
formarendjébe, problémáiba. Mondhatnám
úgy is, hogy ez az öt darab egy kísérleti
fázis lezárása - a felsőfokú tanulóévek
kora."

A kötet óta elkészült drámák cáfolják
Almási előlegezett optimizmusát: ez a
fázis még korántsem zárult le, sőt,
Hernádi egyre mélyebben nyomul befelé a
maga erdejébe, amely a Hasfelmetsző
Jackben már az úttalan dzsungel képét
mutatja. Ha ez a tény nyilvánvalóvá
válnék, nem utolsósorban maga az író
előtt - akkor zárulhatnának valóban a
tanulóévek.

*

Jancsó Miklós tehát ezt az alapanyagot
kapta kézhez, és kitűnő érzékkel ismerte
fel: a tömeggyilkost politikai
megfontolásból kitaláló és megszemé-
lyesítő uralkodó drámáját itt nem lehet
eljátszani, minthogy az nincs megírva. Itt
van viszont az alkalom egy pompás
művészi tornához: írói szövegtől alig
gátoltan szabad asszociációkat szőni
Jancsó Miklós néhány kedvelt motívuma
köré, illetve e motívumokat, a filmjei-ben
mindig adott konkrét tartalmaktól
megfosztva, ad absurdum vinni. Most meg
lehet mutatni, hogy cselekvéseink,
szavaink egy az egyben vett jelentése csak
virtuális, közös lényegük a fizikai
helyváltoztatás kényszere, az egymással
szembeni erőszak, valamint a szexualitás
valamennyi formája. Minisztertanács
folyik sorsdöntő kérdésekről? Ez csak a
látszat; a miniszterek igazából csak kény-
szermozgásokat végeznek, hogy egymást
elgázolják, és aki bírja, marja alapon
megtapossák a leggyengébbet; a király-nőt
pedig mindeközben csak az izgatja, hogy
ezúttal melyik miniszterét vigye

sebtiben ágyba. A walesi herceg várja azt
az embert, aki esetleg trónhoz segít-heti?
Fontosabb számára, hogy közben homo-
és biszexuális, szadomazochisztikus
játékait űzze. És folytathatnánk a
példákat, hiszen Jancsó variációs képes-
sége kiapadhatatlan; a lényeg, hogy
minden emberi megnyilatkozás a leg-
elemibb fizikai és fiziológiai nevezőre
redukálódjék.

Nem hiszem, hogy Jancsó szerint a
„cirkusz az egész világ" agyonkoptatott
színpadi metaforája megérne egy estét;
nem a világ cirkuszáról van itt szó, hanem
személyesen Jancsó Miklóséról, aki ez-úttal
saját motívumait tette meg artistáknak, hogy
egymás után porondra léptesse őket. Ren-
dezése tulajdonképpen minden kritikánál
lesújtóbb véleményt nyilvánít a kezére
adott írói alapanyagról: egyetlen percre
sem volt hajlandó komolyan venni.

Az anyag viszont a maga módján
bosszút állt: elemei ólomgolyóként
akaszkodtak az artistákként pörgő
Jancsó-témák lábára, és folyvást
visszahúzták őket egy drámai mű
előadásának talajára. Ez a meccs eleinte
még kecsegtetett némi izgalommal, azt
ígérte, hogy a küzdő felek között
feszültség gerjed, de igen hamar kiderült,
hogy az eredmény óhatatlanul döntetlen
lesz, és a néző figyelme ettől kezdve
ellankadt. Ha az artikulálatlanul visító,
piros ruhás, ám fehérmájú ifjú hetéra
perverz szexuális já-

tékait figyelve hirtelen eszünkbe juttatták,
hogy ő másfelől Viktória, az idős angol
királynő, egyszer csak már egyik minősé-
gében sem tudott érdekelni; ha beleme-
rültünk a dekadens transzvesztita lankadt
erotikájának szemlélésébe, egyszer csak
valaki tapintatlanul dr. Watson-nak
nevezte, és máris oda a varázs! A
Hasfelmetsző Jack az eddig harmonikusan
működő alkotó partnereket, Jancsó
Miklóst és Hernádi Gyulát ádáz
ellenfelekké változtatta, és a dologban a
legszomorúbb, hogy a jelek szerint ezt ők
maguk nem ismerték fel. Ha felismerik:
még lehetett volna a játéknak tétje, ha
annak nem is lett volna köze a szóban
forgó színdarab drámai tétjéhez. Így
viszont, mialatt a színpadot egy közös,
nagyratörő és hipermodern művészi vál-
lalkozás létrehozásának idilli illúziója
lengte be, a nézőtéren a kezdeti érdeklő-
dés először legalább némi aktivitásról
tanúskodó ingerültségre váltott, majd ez
is belesüppedt a már mit sem remélő
unalomba.

Befejezésül szólnom kell azokról, akik
ellen ez a produkció a legsúlyosabban
vét: a színészekről. (A vétség, a mostani
alkotóktól függetlenül, objektíve annál
nagyobb, mivel típusát tekintve ebben a
színházban nem az első, és már
tendenciának mutatkozik.) A társulat
részben neves, kiváló képességű
művészekből áll, részben arc nél-

Major Tamás: Sherlock Holmes, Madaras József: Edward, Marsek Gabi: Lady Curson és Iglódi István:
Selborn Hernádi Gyula népszínházi darabjában (Iklády László felvételei)



küli kezdőkből és amatőrökből - de aki
ezt eleve nem tudja, az az előadás alapján
nem láthat köztük különbséget. Mit
kezdjen ebben a produkcióban em-
berábrázoló képességével, erős intel-
lektusával Kézdy György vagy Iglódi
István, mit groteszk lírájával Jobba Gabi,
mit perzselő, konok intenzitásával a
vendég Madaras József? Csak azt, amit
azok a társaik, akik ilyen adottságokkal
még nem rendelkeznek (és e metódus
szerint nevelve nem is fognak) : nem
használják őket. Professzionista színészek
helyett amatőr akrobaták erőlködnek a
színpadon, akik a néző elidegenítését
újjáértelmezve a legjobb esetben a néző
idegesítését valósítják meg. Legföljebb a
másik vendég, Major Tamás tudja
megőrizni művészi szuverenitását:
„pókerképpel" (ha már ez a szép
anglicizmus külpolitikai újságírásunkban
meghonosodott) tart bemutatót korábbi
alakításaiból, elsősorban A komédiás
Archie Rice-éből; ha a rendező meg-
tehette ugyanezt, tőle miért vennők rossz
néven?

Az eddigiekből bizonyára kitűnt: Jancsó
Miklós filmművészeti tevékeny égére még
csak utalni sem kívánok, e részt mert nem
vagyok filmes szakember, és elemzési
próbálkozásaim méltatlanok lennének
hozzá, másrészt, mert úgy érzem,
egymástól abszolút független minőségek-
ről van szó: a Jancsó-filmekben a király
uralkodik, ezen a színpadon viszont csak
szórakozik. Mindenesetre: se a Jancsó-
filmeknek, se Jancsó korábbi színházi
rendezéseinek semmi lényegbeli köze
ahhoz, ami a Hasfelmetsző Jack színpadán
történik, és ezért hajlok rá, hogy az egész
előadást egyszeri epizódnak fogjam fel,
amely tartalmát tekintve valóban nem
több, mint fejedelmi móka, királyi
mulatság.

Megállapításomhoz legföljebb egyet
még hozzásóhajtok: bár Jancsóval együtt
mi is mulathattunk volna!

Hernádi Gyula: Hasfelmetsző Jack (Népszín-
ház-Várszínház)
Rendező: Jancsó Miklós. Díszlet: Banovits
Tamás. Jelmez: ifj. Banovits Tamás. Zene:
Bágya András. A rendező munkatársa: Kut-
schera Éva. Mozgás: Pintér Tamás. Tánc:
Barta Judit. Hangtecbnika: Pintér György.
Zenei vezető: Rossa László.

Szereplők: Jobba Gabi, Madaras József
m. v., Major Tamás m. v., Tordai Teri,
Marsek Gabi, Kézdy György, Bősze György,
Iglódi István, Nemes Kálmán, Vándorfi
László, Borbély Vali, Fási Attila, Fuglo-
vics Róbert és a Népszínház stúdiójának
tagjai és az Artistaképző Intézet növendé-
kei.

Macbeth, a „véres költő"
- Szolnokon
és Veszprémben

Korszerűsítési szenvedélyünk legtisz-
teletreméltóbb indítéka a régi nagy mes-
terek megértésének olthatatlan vágya.
Minél távolibb, különösebb a mű, annál
inkább izgatja fantáziáinkat, annál inkább
szeretnénk birtokolni a művet. Mi-nél
kevésbé értjük a múltat, annál elszán-
tabban aktualizáljuk. A shakespeare-i
életművel évszázadok óta tartó, kemény
menetekben folytatjuk a befogadásnak ezt
a hősi birkózását. Koronként győztesnek
kiáltjuk ki magunkat, harciasan
megbélyegezzük elődeinket, mondván,
Shakespeare csak a miénk, csak mi értjük,
csak mihozzánk szól, a korábbi századok
salabakterei csupán tönkretették,
meghamisították a műveket, amelyeket
atyjuk kizárólag azért nemzett, hogy a mi
modern érzeményeinket ki-fejezze és
igazolja. Kérdés persze, unokáink nem
fognak-e bennünket is leszamarazni, s nem
idézik-e fejünkre William Hazlitt híres
esszéjének csattanóját: „Ha meg akarjuk
ismerni az emberi géniusz erejét, olvassuk
Shakespeare-t. Ha viszont az emberi tudás
jelentéktelenségét akarjuk látni,
tanulmányozzuk Shakespeare
kommentátorait."

A Hazlitt-megállapítást persze nem azért
idézzük, hogy segítségével lebunkózzuk a
tegnapi és a mai Shakespeare-
kommentátorokat és velük együtt ön-
magunkat is. Az efféle megleckéztetés
teljesen haszontalan, terméketlen a
gyakorlatban és az elméletben egyaránt.
Az értelmezések mindig érdekesek, jel-
lemzőek, s többek között azért is figye-
lemreméltóak, mert sohasem az abszolút
igazságot hordozzák. Ha ezt tennék
egyébként, nyilván végtelenül unalmasak
és dogmatikusak lennének, talán agyon is
csapnák Shakespeare művésze-tét. Esetleg
korrekt szerzőt faragnának belőle - s ezzel
többet ártanának neki, mint az időnkénti
szélsőséges magyarázatokkal.
Őrjöngő Shakespeare-hasonítási má-

niánkat azonban olykor nem árt a távol-
ságtartás józanságával ellensúlyoznunk.
Az Erzsébet-kor és Shakespeare egyéb
kincseket is tartogathat számunkra, nem-
csak a hasonításból eredő önszeretetet.

Többek között annak a lehetőségével is
kecsegtet: végre bevallhatjuk, hogy mai
szemmel nézve mily borzongatóan idegen
ez a kor és művészete. A másság ingere
legalább oly jelentős vonzerő e
művekben, mint a rokongondolatok fel-
ismerése. Mai tudásunk szerint például a
Macbeth című tragédia szinte meg-
közelíthetetlen. A mű érintetlen és ért-
hetetlen : a magyarázó hódítók eddig még
nem tudták leigázni, kezessé szelídíteni
ezt a vad tragédiát. Tegyük le tehát a
fegyvert? Futamodjunk meg? Vagy
jelentsük ki rezignált népi bölcsességgel:
ilyen tragédia nincs is. Erről ter-
mészetesen szó sem lehet. A Macbeth
megértésének, bemutatásának kísérlete
önmagában is mindig becsülendő, sőt
hősies tett.

Shakespeare itt azért adott fel nehéz
leckét az utókornak, mert drámája meg-
írásakor - sajátos módon - nem vette
figyelembe a későbbi korok zsarnok-
ábrázolásait. Ezúttal valahogy nem volt
hajlandó megelőzni saját korát. Sőt még
azzal sem könnyítette meg dolgunkat,
hogy modell után írjon. Ezzel ugyanis
saját dolgát nehezítette volna meg. Mivel
lojális művész volt, hőse egyik Tudor
vagy Stuart uralkodóra sem hasonlt.
Királyhűségében még ennél is tovább
ment: a vészbanyákkal igen kedvező és
szép dolgokat üzen a közepes képességű,
hiú és zsarnoki természetű Stuart Ja-
kabnak. Manapság, amikor az ellenzéki-
ség afféle gesztusművészetté vált, ez az
apró adat némiképp megszeplősíti
Shakespeare-képünket, elemzői éppen
ezért olykor a szerecsenmosdatási kísérle-
tektől sem riadtak vissza. Pedig az esztéti-
kai tanulság mindennél sokkal érdeke-
sebb, megszívlelendőbb. Talán jobban
értenénk a Macbeth-figurát, ha logikus és
természethű zsarnokábrázolat lenne, de
minden bizonnyal kevesebbet tépe-
lődnénk eme tucatzsarnok lelkiségén. Ha
egyáltalán bírna effélével ez a történelmi
átlag-Erzsébet vagy átlag-Jakab. Szerzőnk
ezzel szemben egy teljesen valószínűtlen
diktátort állít elénk. Nemcsak azért, mert
történelmi tapasztalataink szerint a
lelkiismeret-furdalás érzése nem terem
meg a vérengző vezetők szívében, hanem
azért is, mert a mi logikánk szerint a
gyilkosok sohasem beszélnek ily
csodálatos poétai ihlettel. Kosztolányi
Nerója ugyan formailag egyesíti magában
a két szakmát, a lírikusét és a zsarnokét,
de gátlástalan lelkületű uralkodó és rossz
költő egy személyben, Sade márki hősei
pedig, akik nemcsak


