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A színház mint blődli

A világképteremtés problematikája
Hernádi Gyula és Jancsó Miklós
közös színpadi munkáiban

Az alábbi írás még 19 82 őszén készült a Magyar Színházi Intézet - időköz, ben
megszűnt - nemzetközi bulletinjének felkérésére; s annak megfelelően kizárólag
Jancsó Miklós és Hernádi Gyula közös színpadi munkáival kíván foglalkozni.
Még közelebbről: az általuk blődlinek nevezett színházi jelenséggel, amely mint
közös pályaszakasz - egyelőre legalábbis úgy tűnik - a Drakula bemutatójával
lezárult, s így immár színháztörténeti adalékként vizsgálható.

Ha egy alkotóról bárhol a világon azt
állítaná a kritika, hogy eltökélt szándékkal
blődliket - pontos szótári szinonimával:
hülyéskedéseket - hoz létre, akkor azt az
illető bizonyára kikérné magának, netán
sajtópert indítana. Hernádi Gyula viszont
maga nyilatkozza évek óta, hogy Jancsó
Miklóssal együtt a színpadi blődli
polgárjogáért harcolnak.

E küzdelem mindenesetre nyitott kapuk
előtt zajlik, hiszen a nevezetes alko-
tópárost senki sem akadályozza; fővá-
rosban és vidéken, nagy- és kisszínházban,
éjjeli lokálban és a Vigadó Kama-
ratermében folyik jó ideje a kísérlet:
elfogadja-e a közönség a dramaturgia, a
cselekmény, a szerepek, s egyáltalán,
bármiféle színi logika avagy dramatikus
szervezettség száműzését.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy el-
fogadja, hiszen e vállalkozások többnyire
telt házakat vonzottak. Hernádiék szerint
még nagyobb táboruk is lenne, ha önálló
színházat kaphatnának. Ok ugyanis nem
kivételes lehetőségként értékelik
szerteágazó tevékenységüket -
ellenkezőleg: nézetük szerint épp a
kényszerű vándorlás bizonyítja, mennyire
hátrányos helyzetben vannak.

A blődlijelenség tehát csakugyan el-
lentmondásos. Mert amíg a „napi" kritika
jó része elutasítja, pontosabban: színházi
produktumként érdektelennek tartja a
Hernádi-Jancsó-féle spektákulumokat,
addig a néző a (mind drágább) jegyével
mellettük látszik szavazni.

Most, amikor már valóban áttekinthető
Hernádi és Jancsó színházi törekvéseinek
folyamata - hiszen a Drakula-produkcióval,
az úgynevezett „szuperblődlivel"

alighanem csakugyan sikerült az áhított
színházeszményt tökélyre emel-ni -, éljünk
a bővebb elemzés lehetőségével.

*

Ahhoz, hogy a blődliszínház kedvező
közönségfogadtatását megértsük, vala-
melyest vissza kell néznünk az idő-ben.
Tulajdonképpen egészen Jancsó Miklós
első filmsikereiig, amelyeknek

forgatókönyvét Hernádi Gyula írta. Immár
közhely, hogy a Szegénylegények mérföldkő
a magyar filmművészet történetében;
olyan remekmű, amely tartalmi és formai
szempontból egyaránt reveláció volt, s
művészi tőkéjéből tovább-fejlődhetett a
sajátos jancsói filmnyelv. A rendező
munkássága Magyarországon csakhamar
egyértelmű lett a filmes modernizmussal,
tábort és ellentábort teremtett, vitákat és
tanulmányokat provokált, a nemzetközi
elismerés pedig kivételes tekintélyt
szerzett az alkotóknak - elsősorban a
rendezőnek -, de forgatókönyvírójának is.
Jancsóék tehát learathattak minden
nemzetközi babért, s végül elnyerték a
hazai tömegkommunikáció és a kulturális
politika feltétel nélküli támogatását is.
Mindaz, amit létrehoztak, erőteljes
visszajelzést kapott a legkülönfélébb
fórumoktól, és - még ha vulgarizáltan is -
belekerült az úgynevezett, tágan
értelmezett kulturális köztudatba.
Publicitás és hírnév, egy új alkotói
szemlélet kiharcolt győzelme, a műveket
mindig is körüllengő botrány-pikantéria
(hol politikai, hol szó szerinti értelemben),
nos, mindez máig meglehetős hitelalapot
nyújt a közös produktumoknak. Erkölcsi
tőkét kölcsönöz a kulturális politika,
anyagiakat a filmgyár, amely a színházi
vállalkozásokat is finanszírozza, illetve
megelőlegezi; és egyfajta bizalmat hitelez
természetesen a közönség, mert az utóbbi
másfél évtized során megszokta, hogy
Jancsó és Hernádi a művészet ügyeletes
fenegyerekei, akik iránt legalábbis illik
érdeklődni. Ráadásul a választott színi
körülmények többnyire rendhagyóak, az
extremitás illúzióját ígérik, hiszen már az
előadások helyszíneit is gondosan ebből a
szempontból válogatják meg. És
közrejátszik még valami: a „kirakatba tett"

meztelenség. Hol vagyunk már a
Szegénylegények ruhátlanul megvesszőzött
leányalakjától, mint a kiszolgáltatottság és
megalázottság egyetemes jelképétől! A
színpadi „jancsóhernádiban" már non-stop
Vetkőző Valikát látjuk, aki megtermett
pucérságával, egyazon fagyott
bájmosollyal sétál produkcióról produk-

cióra, csak azért, hogy legyen, s pőre
gesztusként „izgassa" a nyárspolgári ke-
délyeket.

Mikor és hol vette kezdetét Jancsó és
Hernádi közös színpadi munkássága?
Vagy hat esztendővel ezelőtt, az akkor
még létező Huszonötödik Színházban. Az
előadás - a Vörös zsoltár - felhasználta a Még
kér a nép című (szintén közös) film
bizonyos motívumait; az akkoriban
világszerte dívott csoportszínházi
stílusban fogalmazva újra a permanens,
megállíthatatlan forradalom apologetiká-
ját. A produkció a múlt század végi
agrárszocialista mozgalmak dalait, fra-
zeológiáját idézte, s ehhez járult az igen
feszes, kemény, néptáncban fogant ko-
reográfia. Egységes, fegyelmezetten ki-
vitelezett előadása volt ez a Huszonötödik
Színház fiataljainak - sokat alkalmazott az
amatőrszínházi fellendülés eredményeiből.
A tiszta, mondhatni szándékoltan naiv
„agitka" mégsem aratott sikert.
Közrejátszott ebben, hogy a közönség is, a
szakma is jól ismerte már mind a
tartalmat, mind a formát a korábbi Jancsó-
filmekből, és a déjŕ vu érzetét nem
ellensúlyozta sajátosan színpadi reveláció.
Másfelől: az előadás túlságosan
szimplifikált forradalmiaskodása el-
lentétben állt a felettébb bonyolult, sok-
kalta összetettebb problémákkal terhes, a
baloldal küzdelmeit jóval árnyaltabban
„láttató" világállapottal.

Mindazonáltal érdemes a Vörös zsoltárnál
kissé elidőznünk, mert ez az első színpadi
vállalkozás volt egyben az utol-só is,
amely még komolyan vette a tárgyalt világ
jelenségeit, vagyis világképé-ben még
nem a kérdések szkeptikus, mindent
elironizáló, majd blődlibe fojtó
módszertana dominált, hanem éppenség-
gel egyfajta patetikus drámaiság. Amiben
viszont a Vörös zsoltár lényegét tekintve
mégis megegyezett a későbbi produk-
ciókkal, arra érdemes felfigyelni : tudni-
illik már ebből a színházból is hiányzott az
elemző megközelítés. A Vörös zsoltár
csakúgy egy „forszírozott", egyoldalú
demonstráció volt, mint akármelyik ké-
sőbbi, Hernádi-alapanyagú Jancsó-ren-



dezés - a különbözőség legfeljebb a
hangvételben fedezhető fel.

Persze, tekintetbe veendő, hogy itt egy
eltökélten sematizáló dramaturgiával van
dolgunk. Hernádi drámaírói munkássá-
gában, már a hetvenes években is, mind-
jobban kimutatható ennek a tendenciának
az eluralkodása. Az 1976-ban Kecs-
keméten bemutatott Csillagszóró aligha-
nem az első példája annak, ahogyan a
szerző a közhelyes világaktualitásokat
belegyömöszöli egy anakronizáló, lehe-
tőleg minél képtelenebb s felettébb
zsúfolt cselekménybe. Ám a szituációkat
már irt is csak ötletek, a gondolatokat
csupán kinyilatkoztatások pótolják.
Előbbieket viszont nem tarthatják össze
az utóbbiak. Ezért, hogy nincs az a
drámai logika, amely megvilágítaná, mi
köze az eltérített Boeing gép utasai között
helyet foglaló jézusnak, Buddhának és
Konfuciusnak, három állam titkosszolgá-
latának tábornokaihoz, mindannyiuknak a
világ felhalmozott antianyagkészletéhez,
Szókratészhez, aki azt tartályban ellopja,
valamint a három elmeháborodott
géprablóhoz, akik előbb a tábornokokért,
azután az isteni triászért, végül a náluk
sem lévő antianyagtartályért akarnak
kizsarolni egy szigetet, ahol majd
megteremthetik azt az országot, amelyben
az Á B és B vércsoportúak abból fognak
megélni, hogy eladják a köztudomásúan
többségben lévő 0 és A. csoporthoz
tartozók vérét.

És a néző mégis könnyen beugrik.
Mert az nem lehet, mondja magában,
hogyha a történésszegény, pszichologizáló
drámák korában egy szerzőnek ilyen dús a
fantáziája, akkor ne legyen hozzá
mondandója is - és makacsul tovább
kutatja Hernádi filozófiai mély-rétegeit.
Aki a darab végére biggyesztett --
egyébként feltétlenül megszívlelendő -
intelmeit az őrült világ olyannyira
szükséges „új menetrendjéről" nyugodtan
közzétehetné a megelőző két-órás blődli
nélkül is. Csak hát akkor a pápát
rádióadó-vevőn kereső Jézus a
felszólításra: - „Jelszó?" - nem vála-
szolhatná: -- „Fogamzásgátlás." A kritikus
talán vállalhatja a restség vádját, amiért
nem ás mélyebben az ilyesféle dialógok
alá.

Jóllehet, a Csillagszóró előadását még
nem Jancsó rendezte, nézetem szerint
mégis ez a darab volt a majdani közös
blődlimunkák közvetlen előzménye - a
Vörös zsoltár mellett. S meg kell adni, az
alkotók mindkettő fogad-

tatásából levontak némely tanulságokat.
Nevezetesen: hogy fel kell hagyni az
„egy az egyben" cselekményes drámai-
sággal, mert abban könnyen feltűnik a
világkép mélységélességének hiánya; s a
képtelen színi akciók barokkos bur-
jánzását is mérsékelni ajánlatos, mert a
nézők képesek rá és még a halmozott.
abszurditásban is keresnek némi logikát.
A következő lépésben tehát Hernádi
radikálisan egyszerűsíti, majdhogynem
példázattá, modellé „vonja c1" darabjai
sztoriját. És a Várszínházban -- amely
akkor még a Huszonötödik Színház
közvetlen jogutódja - Jancsó rendezé-
sében színre kerül a Hasfelmetsző Ja ck .

Íme, a drámai képlet:

Hasfelmetsző Jack, a múlt század végi
Anglia különös kegyetlenséggel működő
gyilkosa, akinek kilétét mindmáig homály
fedte, nem volt más, mint Gladstone
miniszterelnök. S a neves államférfi vé-
res tetteihez maga Viktória királynő fala-
zott. Mégpedig nem a szó átvitt, hanem
szoros értelmében: az uralkodó előbb fel-
bujtatta a kormányfőt, majd alkalman-
ként személyesen őrködött a bűntények
színhelyén. Cselekedte pedig mindezt
egyszerű politikai. megfontolásból. Fia,
Edward herceg ugyanis egyre türel-
metlenebbül viselte a viktoriánus kor-
szak már-már valószerűtlen elhúzódását
-- okkal tartott tőle, hogy egész életé-ben
trónörökös marad. Ezért kénytelen a
királynő egy brutális gyilkost pro-
dukálni, hogy az erőszak megfékezésé-
nek, a rend megtartásának szükségessé-
gére hivatkozva, továbbra is elodázhassa
a hatalom átadását.

A Hasfelmetsző Jack - olyan készségesen
nyújtja egyszerű, világos, megtisztított
politológiai „leglényegét", hogy igazán
szívesen fogadnánk el. Hiszen Hernádi
grand guignolba oltott modellje azt a
tételt hivatott illusztrálni, miszerint az

államrezon mindig a bűnözés, a terror és
az anarchia rémét idézi fel polgárai előtt,
csak hogy a liberalizálási törekvéseknek
elejét vegye. Ám az ilyen tetszetős,
mondhatni túl nagy általánosságokból a
színpadon többnyire baj támad. Mert ott
nem elég kijelenteni, bizonyítani is kell.
Az általános igazságnak előbb helyt kell
állnia szűkebb pátriáján, az írói modellen
belül, azután pedig maga a valóság teszi
próbára, vagyis az előadásnak. az a
tágabb történelmi-társadalmi jelene,
amelyre a produkció érvényességet jelent
be.

Hosszú kortörténeti fejtegetést igényel-
ne, miért képtelen Hernádi alapötlete a
viktoriánus Anglia politikai viszonyai,
egy prosperáló alkotmányos monarchia
keretei között. Az akkori Európában
mindenesetre konszolidáltnak tekinthető
rendszer aligha szorult rá az efféle
manipulációkra. Ellenkezőleg; Viktória
Angliája miként a terjeszkedő, gya-
rapodó birodalmak általában - gazda-sági
és politikai stabilitást ígért, és ezért
nemhogy nem gyártotta a felderítetlen
bűnügyeket, de éppenséggel a meglévők
minél gyorsabb tisztázására. törekedett.
(Nem véletlen, hogy ekkor alakul ki a
Scotland Yard legendája). Persze, csak az
elemző rend kedvéért érdemes a tör-
téneti hűséget vizsgáztatni, hiszen. nyil-
vánvaló, hogy Hernádit nem a vikto-
riánus viszonyok érdekelték; fontosabb,
hogy az általuk modellálni akart modern
társadalmak közegében mire megyünk a
darab állításaival. Bizony, nem sokra, ha
csak felületesen figyeljük is a mai vi-
lágpolitikai tendenciákat. Mert akkor
láthatjuk, hogy a terrorizmus jelenségkö-
re (Hernádi képletében ezzel helyettesí-
tendő be Hasfelmetsző Jack) gyökerei-
ben is, hatásaiban is bonyolultabb, sé-
mákba nem kényszeríthető. A csüggesz-
tő tehát az Hernádi hasfelmetsző
dramaturgiájában, hogy miután kibelezi
az

Madaras József Hernádi Gyula V.N.H .M. című darabjában (Gyulai Várszínház) ( M T I
f o tó - l lo vsz k y Bé la f e l vét e l e )



áldozatául esett életerős valóságot, az űrt
szimpla társadalomelméleti közhelyekkel
tömködi tele. Ezt az eljárást némelyek
ízlésfüggvényként igyekeznek beállítani,
mondván: egyedül az a kérdés, elfogadjuk-
e a modellalkotást mint járható drámaírói
utat. Holott az igazi kérdés csak az lehet,
hogy milyen az adott modell.

A várszínházi előadás kétségtelen meg-
lepetése volt mindazonáltal, hogy Jancsó
Miklós szinte eltüntette Hernádi szövegét.
Nem elégedett meg ismert rendezői
erélyének érvényesítésével - ezúttal
egyszerűen lesöpörte színpadáról az írott
anyagot. Nem tudható, ösztönös avagy
tudatos volt ez a gesztus; annyi azonban
bizonyos, hogy Jancsót még csak a mon-
danivaló sem érdekelte. Olyannyira mos-
tohán bánt a szöveggel, hogy a szereplők
kapcsolatai ezen a szinten csakúgy
érthetetlenek maradtak, mint akár a cse-
lekmény végkifejlete, Hasfelmetsző Jack
azonosítása. Jancsó mindössze egy stílust
játszatott.

Blődlit - mert nézete szerint ez az
imperiális politikai mechanizmus lényege.
A cirkusz és a varieté, a revü és a music-
hall hangulata, megannyi eleme, eszköze s
mindennek a persziflázsa töltötte meg a
színpadot, a színészek feladata pedig nem
volt egyéb, mint ennek a sajátos légkörnek
a szüntelen fenntartása. Ezért volt minden
ötlet, minden akrobatika, minden
harsányság. És ezért esett végül Jancsó is
csapdába: a drámaiatlan figurákat
megpróbálta afféle jelekként használni,
remélve, hogy a jelzett stílus önmagában is
világképpé alakul. Ám a puszta forma mint
esz-köztár, fél óra múltán kimerült, mert
nem lépett dialektikus kapcsolatra sem-
milyen érvényes tartalommal.

A makacs színi páros azonban tovább-ra
sem adta fel a politikai modellalkotás
ambícióját. Ha feltételezzük, h o g y munkái
csakugyan folyamatba illeszkednek, azaz
azok sorában felfedezhető valamiféle
tudatos evolúció vagy legalább-is a
fejlődés igénye, akkor azt kell mondanunk,
hogy a Hasfelmetsző Jack, után voltaképp
logikusan következett a V.N.H.M., a
Gyulai Várszínházban. A kezdőbetűkből
álló cím Vitéz Nagy-bányai Horthy Miklós
nevét jelöli. Magyarország egykori
államfőjére pedig azért volt szüksége
Hernádinak, hogy a fasizmus pontos
családfáját felállíthassa. A darabban
ugyanis maga a magyar kormányzó nemzé
Hitler Adolfot, s a cselekménybe
belekeveredik még Mussolini

és Cromwell(!) is, hogy ekként legyen
teljes a történelmi fasizmus genealógiája.

A történet ismét teljes blődli, de a fő
figurák immár világraszóló politikai go-
nosztevők, méghozzá a közelmúlt tör-
ténelméből. Szimbolizmus és modellezés,
blődli és kabaré keveredik újra - míg
Jancsót láthatóan ezúttal is egyedül a
színész gag- és beköpés-improvizációi
érdeklik. Csakhogy közben végképp vak-
vágányra fut az ideológiai szerelvény.
Mert Horthy és a magyarok, mint az
európai fasizmus szálláscsinálói - azért ez
enyhén szólva túlzás. Nem a nemzeti
önérzet tiltakozik e mondanivaló ellen -
elvégre, hogy az ország miként fasizá-
lódott, párhuzamosan a mind elkötele-
zettebb tengelyhatalmi politikával, az
ténykérdés -, hanem az „apróságokra" is
érzékeny valóságtisztelet. Horthy, aki-nek
1919-es szegedi fellépése időben
kétségkívül megelőzte akár Mussolini
Marcia su Rómáját is, mégse tekinthető
se az olasz, se a német fasizmus „szülő-
atyjának". Hernádi pusztán a történelmi
események kronológiájából eszkábál
össze egy mechanikus történelmi-ideoló-
giatörténeti hipotézist.

Egyáltalán: ez a blődligyártó igyekezet
előszeretettel épít meghökkentő teóriákra,
még ha kissé már használtak is. E
jegyben került sor a miskolci Nemzeti
Színház égisze alatt Kálmán Imre
világhíres nagyoperettjének, a Csárdás-
királynőnek átdolgozására.

Emlékszünk: amikor a pesti Vígszín-
ház néhány éve bemutatta Witold
Gombrowicz Operettjét - amelyben a
szerző felfedezte, hogy az „operett mo-
numentális idiotizmusát a történelem
monumentális pátoszával" elegyítve,
egyszeriben furcsa színpadi tükörrend-

szerben szemlélhető századunk históriája
- nos, akkor nézőtéri jó erkölcsünk
védelmében egy térdig érő, vastag hajzu-
hatagot kellett illeszteni arra a szép és
fiatal színésznőre, aki szerepe szerint a
záróképben néhány percig ruhátlanul
jelent meg a nagyérdemű előtt. Holott ez
a gesztus a darab tartalmi lényegéhez
tartozott, mondjuk olyképpen, mint a
nálunk csak filmről ismert Hair szín-házi
előadásában a szereplők protestáló
vetkőzése. Miskolcon, a Hernádi átira-
tában, Jancsó rendezésében látható Csár-
dáskirálynő viszont azzal jelezte kultu-
rális köztudatunk megifjodását, hogy a
külön erre a célra rendszeresített hölgy
meztelenségét legalább két óra hosszat
háborítatlanul szemlélhettük. Az ember-
nek - magyarázatot keresve Jancsó mez-
telenkedő lánykáinak rohamos színpadi
„jelenlétnövekedésére" - óhatatlanul az
„Amit szabad Jupiternek" kezdetű köz-
mondás jut az eszébe, de Hernádi
eredetibb megfejtéssel is szolgált. „Nem
mindegy, hogy egy húron pendülünk,
vagy egy pendelen húrolunk" - szögezte le
a kétségtelen igazságot a meg-igazított
Csárdáskirálynő egyik szerep-lője. És a
kérdések kérdése csakugyan az, hogy
mivel pendült egy húron ez a produkció?

Látatlanban, pusztán az előzetes nyi-
latkozatokból még arra lehetett követ-
keztetni, hogy a gombrowiczi szemlé-
lettel, tehát ismét egyfajta történetfilo-
zófiai igénnyel. Feltételezhető volt, hogy
legalább azzal a már ismerős módszer-rel
mindenképp rokonságot mutat majd az
előadás, amely a reprezentáns
kommerszműfajok stíluskeretei között -
mivelhogy azok mindig érzékletesen idé-
zik meg egy adott korszak légkörét - a
rejtettebb, igazabb társadalmi lényeget

Marsek Gabi a Hasfelmetsző Jack várszínházi előadásában (Iklády László felv.)



négyszemközt
próbálja megmutatni. A C sárdáskirálynő
alkalmas is lett volna az ilyesfajta vál-
lalkozáshoz; a monarchia idült birodalmi
szenilitása, amelyből még az eredeti lib-
rettisták, Jenbach és Stein is átmentettek
valamit a szövegkönyvbe, feltehetően
hézagmentesen körülölelte volna a be-
épített, aktualizált újabb rétegeket. Vagyis,
némi finom cselekménykiegészítést és
figuraátalakítást a mai átdolgozók
érdemleges történelmi véleményének je-
gyében.

Ez a Trchárdásfürsrtín von Miskolc (aho-
gyan a műsorfüzet alcíme jelöli) tehát
akkor adhatott volna többet a bécsi
nagyoperett stílusparódiájához képest, ha
szerzőjének és rendezőjének szellemi
fegyvertára ütőképesebbnek bizonyul
Jenbach és Stein, valamint Kellér és Gá-
dor mesterségbeli arzenáljánál; de még az
önmagában kétes értékű paródia eléré-
séhez is legalább a derék bécsi iparoso-
kéval azonos színpadi szakértelem szük-
ségeltetett volna. Az átalakítás azonban
nem „eredményezett" egyebet, mint az
operett műfaji konstrukciójának szét-
rombolását. De hát miféle diadalt lehet
ülni ezeken a romokon

Hernádi és Jancsó ezután mind többet
panaszolták nyilatkozataikban, hogy
sajátos színházeszményük azért nem tud-
ja kifutni legjobb formáját, mert nem
kapnak önálló színházat. Ami igaz, az
igaz: az átszervezett Várszínház már nem
volt felvevőpiac a blődlire, és úgy tűnt,
más budapesti társulatok sem versengtek
érte. Hernádiék tehát most valóban
vállalkozni kényszerültek: önelszámoló
keretek között készült el az eddig
legutolsó színpadi mű: a Drakula.

Sejtelmes, félhomályos folyosó vezetett
a Vigadó emeleti kamaratermébe, ahol
szabályszerű bárhangulat fogadta a
belépőt. Tompa fény, a sarokban zongora,
rajta az elmaradhatatlan selyemernyős
lámpával; egy úr szolidan játssza az
obligát slágeregyveleget. Éjjel fél tizenegy.
A közönség nem tudja, mire számíthat, de
az láthatóan nagyon érdekli. Akik itt
ülnek, valamiképp bennfentesnek érzik
magukat, hiszen a tár-saság valóban szűk
körű, amiben közre-játszik az időpont, a
korlátozott befogadóképesség és a jegyek
ára: egy zsöllye háromszáz forintba kerül.

A produkció leíró értékelését itt már
végképp nem lehet elvégezni. Értékel-ni
ugyanis még csak megpróbálhatjuk a
látottakat, de leírni alígha. A Hernádi-
Jancsó páros színházi törekvései a

Drakulával eljutottak önnön végpont-
jukhoz. Ebből az előadásból már mindent
sikerült kiiktatni, ami értelmezhető,
megfejthető, rendszerteremtő motívum-
ként számításba jöhetne. A maradék:
igencsak vegyes minőségű szóviccek hal-
maza, l'art pour l'art malackodás (elég
gyatra kivitelben), s a színészi lehetőségek
következetes befagyasztása. Ami ekként
létrejön, az valami, ami nincs. De aki azt
hinné, hogy ebben a vállalkozásban épp
ez a rafinéria, vagyis a színház
paradoxonának megteremtése, az
jóindulatúan téved. A dolog csak
fogalmilag, az írott szavak játékaként
ilyen megejtően ravasz.

Ennek ellenére, a kritikai eljárás sza-
bályai megkívánják, hogy feltételezzük: a
Hernádi-Jancsó-színház értelme tulaj-
donképpen nem volt más, mint maga a
kihívás. A demonstráció: egy olyan vi-
lágkép kirajzolása, amelyből fokozatosan
eltűnnek az összefüggések és történések,
a szerepek és a figurái:, a helyzetek és a
kapcsolatok. Kétségtelen, a
rendszerezésnek és az áttekinthetőségnek,
másként: a világ műegészbe foglalásának
ez az elszánt képtelensége még koncepció
is lehet. Kötelességünk meghagy-ni az
alkotók számára ezt a kiskaput --tegyük
fel, hogy színpadukon a színház-teremtés,
az értelmes és értelmezhető cselekmény
csődje voltaképp a világ ér-
telmezhetőségének csődjeként, azt kifeje-
zendő jelenik meg.

lla viszont ez így van, akkor eltekintve
ezúttal a világnézeti szempontú elfogadás
avagy elutasítás kérdésétől - meg kell
állapítanunk, hogy a tétel több éves
levezetése a színpadon korántsem
bizonyult meggyőzőnek. Mert a művek-
be foglalt világ értelmi feladása, mint
ultima ratio, éppenséggel csak a műve-
ken belül -- vagyis azok értelmi-logikai-
pszichológiai rendszerének érvénytelen-
ségét bizonyítva - lehetséges. A Hernádi-
Jancsó-produkciók azonban „cin-keltek":
vagy eleve hibás gondolati rend-szerre
épülnek, vagy szándékosan kifelejtették
belőlük magát a rendszert. Így az-tán
ennek az abszurdizálva tagadó dra-
maturgiának a győzelme legalább olyan
könnyű, mint amilyen kétes. Tagadni az
esztétikumot csak azért, mert mi magunk
nem vagyunk képesek vagy nem akarjuk
létrehozni - ez bizony nem egyéb egy
szemlélet csődjénél. Ámbár magáncsőd,
mégis szomorú.

MÁTRAHÁZI ZSUZSA

Micimackók és társaik

(Fél)körkérdés a gyerekszínházról

Szakmabeliek és kívülállók egyaránt tud-
ják, hogy a, gyerekszínház a jövő nézőjét
szoktatja a bársonyszékbe, tanítgatja
műélvezetre, neveli az esztétikai értékek
felismerésére. Következésképpen
mindenki jót akar, legfeljebb
odabiggyeszti szándékai mellé az objektív
„de"-t, amely útját állja újító terveinek.
Kik és miért kötik meg a cselekedni vá-
gyók kezét? A magyarázat után kutatva
kerestünk fel három, gyerekelőadás-nak is
otthont nyújtó színházat. A kör nem
teljes. Ennél szerencsére többen viselik a
szívükön a legfiatalabb közönség színházi
szórakoztatását. A. kérdések sem
azonosak. De a válaszok figyelmeztetően
hasonló gondokat feszegetnek.

Bőrruhás, fuvolás búvár vonul át lassan,
lebegést mímelve a budapesti Játék-szín
víz alatti világot idéző színpadán. A
gyerekek izgatottan nyújtogatják a
nyakukat a nézőtér felnőttekre szabott
székei mögül. A vészjósló fuvolás katonát
játssza, a darabot írta és rendezte: Tímár
Béla.

Hogyan született meg a Kék öböl
előadása?

Az ötlettel egy jugoszláviai nyara-
lásból hazatérve álltam elő. A tipp sza-
vakba öntésérc írni tudó ismerőseimet
próbáltam rábeszélni. De az volt a véle-
ményük, hogy az alkossa meg a. művet,
aki a témáját kitalálta. Nem éreztem
magamban megfelelő képességet erre.
Végül. barátaim segítségével sikerült meg-
írnom a darabot, melynek alapgondolata -
- ember és természet kapcsolata - régóta
foglalkoztat. Hosszú ideje kerestem a
módját, hogyan tudnék erről a
nyilvánosság előtt is beszélni.

- Mi az oka, hogy éppen ífjúsági színházi
keretek között adott hangot vélemé-

nyének? - Nem éreztem magam eléggé elhiva-
tottnak, hogy a témát a felnőttek számára
fogalmazzam meg.

 A gyerekekhez talán könnyebb szólní, mint a
felnőttekhez?

 Mondhatom, a Kék öböllel is megle-


