
hangulatát. Kiválóan érzékeltette a része-
ges prosztó és a lelombozódott bűnszö-
vetkezet kedélyállapotát - például a szel-
lemes temetőasszociációkkal.

A csoportmozgás megszervezésében
mintha el is fáradt volna: a magán- és
párjelenetek kidolgozására kevesebb
gondot fordított. Élesebb tagolással még
ironikusabbá tehette volna a feleség buta-
ságát leleplező följelentőlevél olvasását,
vagy annak a résznek a kétségbeesett
groteszkségét, ahol a „bunyós" a nemi
örömök élvezetére, „apuci" visszacsalá-
sára buzdítja - saját habteste fölkínálásá-
val - a holtra rémült asszonyt.

A második félidőben a rendező sajnos
föladja a harcot. Békésen tűri, hogy
tempótlan kapkodás és diszkrét fejet-
lenség legyen úrrá az előadáson.

A szerepek kiosztásakor nagyrészt jól
választott, néhol azonban melléfogott
Berényi Gábor. Szilágyi Tibor ideálisan
gusztustalan „apuci". Ravasz és undorító,
önző és álszent, gyáván okoskodó és
veszedelmesen taktikázó, amíg van dolga
a játékban. Később eltűnik, de erről sem
ő, sem a rendező nem tehet. Ki-
emelkedően alakítja Horváth Sándor a
kisujja körméig alkoholista falusi lé-hűtőt
és végletesen cinikus nosztalgiáját
elhagyott élete iránt. Vakarózásai, egy-
kori erejét sejtető fölfortyanásai és le-
törései ismét tanúsítják kivételes jellem-
ábrázoló képességét.

Megbízhatóan, de nem fantáziadúsan
látta el föladatát Márton András és Soós
Lajos. Érthető beszédével, de semmi
mással nem tűnt ki Makay Sándor. Ismét
csak külsődleges megoldásokkal kedvet-
lenített el Kránitz Lajos és a rendkívül
kellemetlenné pingált Borbás Gabi. Sze-
mes Marira nem lett volna szabad ki-
osztani „anyuci" szerepét. Súlyosnak
bizonyult hozzá, nem tudott mit kezdeni
magával, végigvergődte az előadást.

A darab és a színreállítás hibái ellenére
remélhetőleg nem a József Attila Színház
lesz hazánkban az egyetlen, amely be-
mutatja Suksin első és utolsó szatirikus
vígjátékát. Mert az író háborúját a „jó-
madarak" ellen másutt is érdemes tovább
folytatni.

Vaszilij Suksin: Jómadarak (József Attila
Színház)

Rendező: Berényi Gábor, fordította: Száraz
György, díszlettervező : Vayer Tamás, jelmez-
tervező: Kemenes Fanni.

Szereplők: Szemes Mari, Szilágyi Tibor,
Soós Lajos, Márton András, Horváth Sán-
dor, Kránitz Lajos, Makay Sándor, Borbás
Gabi, Láng József.

PÓR ANNA

Minálunk nem volt
Hernani csatája ...

Meditáció a Bereniké kecskeméti
előadása alkalmából

Minálunk nem volt Hernani csatája .. .
Nálunk nem a klasszikus dráma szigorú
szabályai, évszázados kötöttségei ellen
vívott harcban tört utat a felszabadító
romantikus dráma és játékstílus. A hár-
masegység és az emelkedett dikció hagyo-
mányos béklyóit viharosan szétromboló
francia romantika harcát nálunk nem kel-
lett megvívni. Nyilván hasztalan is újra
elsírnunk, de talán mégsem hasztalan
időnként emlékeznünk rá, hogy amikor i 8
30-ban a Comédie Française hírhedt
színházi csatájában Victor Hugo Hernani-
jának bemutatóján egy szabálytalanabb
rím elhangzása után a nézőtérről felhang-
zó felháborodott kiáltásra („Racine ezt
sohasem írta volna így!") a romantika
harcos táborából Théophile Gautier néző-
téri verekedést provokáló becsmérléssel
válaszol („Az ön Racine-ja, uram, szél-
hámos!"), akkortájt bennünket még hét év
választott el attól, hogy a szánalmas
vidéki „bujdosásra" kárhoztatott magyar
színészet végre állandó otthonra találjon a
pesti Nemzeti Színházban. Hol is te-
remtődtek volna meg nálunk a Corneille
és Racine előadását, a színjátszás magas-
iskoláját, a tökéletes versmondás, a pon-
tosság és fegyelem virtuozitását meg-
követelő feltételek? Hiszen még a sajá-
tunkkal, a Bánk bánnal sem, a Csongor és
Tündével meg még kevésbé tudtunk akkor
megbirkózni. „E szent jelnek, / Ha erőtök
nem felel meg, / Békét hagyjatok" -
mondja Katona nagy drámájáról
Vörösmartyt idézve Balog István, ván-
dorszínészetünk atyja. Így mire nálunk a
színházi kultúra minimuma megterem-
tődhetett, addigra a forradalmi szellem
hullámai már saját hazájában is éppen
száműzték Racine-t. Hugo a Cromwell
előszavában elméletileg is szétzúzta el-
veit. Mire tehát a német-osztrák függő-
ségből szabadulni vágyó, „vigyázó sze-
meit Párizsra vető" magyar nemzeti
játékszín a klasszikus francia dráma elő-
adására gondolhatott volna, addigra már
nyilván Hugóban, a francia romantikában
találta meg a nemzeti önállóság és a
demokratikus szellem felszabadító erejű
fegyvertársát s egyben a nagy érzelmi

hatású, tömegekhez szóló színház példa-
képét is.

Racine magyar színpadon

Talán többek között ez a történelmi
fáziseltolódás is szerepet játszhat abban,
hogy a francia „nagy század" három
nagyja közül egyedül Moliére tudott tar-
tósan utat törni, beépülni a magyar szín-
házi kultúrába. A romantika magáénak
vallotta Schillert és Shakespeare-t, de
Racine-ban csak a fennkölt hidegséget
látta. Nagy Péter, a tárgykör legjobb
ismerője, egyik ifjúkori tanulmányában
végigkövette Racine fogadtatásának út-ját,
amely szerint irodalomtörténészeink, mint
például Gyulai Pál felfigyeltek ugyan rá,
de a színpadon még nagy tragikánk, Jászai
Mari sem tudta tartósan meghonosítani
leghatásosabb művét, a Phaedrát sem. Az
utolsó évtizedekben Tőkés Anna
megrendítő alakítása maradt feledhetetlen.
Irodalomtörténészeink mellett nagy íróink,
költőink remekmívű fordításai is már
régen hódolnak Racine nagyságának,
akiben Szerb Antal szép
megfogalmazásával „a klasszikus kimért-
ségen és retorikán keresztül zúg a szen-
vedély alvilági véres folyója". A szín-
padon mégis mindvégig idegen, ritka
vendég marad.

A Bérénice, ez a legtöbbet vitatott, leg-
sajátosabb (talán a legkülönösebb varázsú)
racine-i tragédia hazánkban először
francia nyelven szólalt meg teljes pompá-
jában az elmúlt évtizedek egyik leg-
nagyobb Racine-tragikájának, Marie
Bellnek a tolmácsolásában, egy 1962-es
budapesti vendégjátékon. (Hol van már a
romantikusok szenvedélyes átkozódása,
bálványdöngetése ?I Romantika és
klasszicizmus, Hugo Corneille-jel és
Racine-nal együtt él hazája színpadán, és
Racine századunkban is a francia szín-ház
nagyjainak, színészeinek, rendezőinek
mindig megújuló végső nagy próba-
tétele.) Ennek a sallangjaitól megtisztított,
korszerű klasszikuselőadásnak, a nagy
tradíciónak átütő erejű sugárzása ragadta
meg akkor a magyar színházi világot. Volt
aki André Barsacq Bérénice-rendezése
láttán a szigorú mértékű alexandrinusok
hömpölygő zengésének és a plasztikus,
kicsiszolt gesztusrendszer megragadó
élményének hatására a nagy, klasszikus
kínai operák évszázadosan ki-
kristályosodott, a maga kultúrközösségé-
ben mindenki által értett jelrendszerére
emlékezett. Pedig az egymással versengő
színházak szenvedélyes vitái közepette
mindig újjászülető francia klasszi-



kus stílus valójában ugyancsak messze van
ettől az egyértelműen rögzített távol-keleti
jelrendszertől. Mégis igen jogosan érzett rá
a külső szemlélő a büszkén vállalt nemzeti
tradíciónak ebben a tökéletes,
kiegyensúlyozott szépségében a francia
színház ilyen irányú törekvéseire is.

Ezzel kapcsolatosan hadd álljon itt e
sorok írójának egy Charles Dullinnel
kapcsolatos személyes élménye a harmin-
cas évek végéről. Azóta színháztörténetté
vált Atelier színházbeli iskolájában, a
Montmartre akkor még csendes kis terére
néző próbateremben egy több más külföldi
közt helyet foglaló kínai diák egy többféle
variációban próbált jelenet láttán
megjegyezte: milyen boldogak az európai
színészek, hogy egyéni hajlamaik szerint
nyilatkozhatnak meg a művek előadása
során, míg a kínai színészt köti az
évszázados gesztusrendszer, amelyben
minden csuklómozdulatnak, legyezőleb-
benésnek megvan - akár a képeknek az
írásukban - az egyszer s mindenkorra
meghatározott értelme. Mi, növendékek,
csakugyan a kínai kollégák fölötti szána-
kozásra készültünk volna, amikor Dullin
mester ismert száraz, gunyoros hangján
megjegyezte: „Barátom, nem is tudja,
milyen felmérhetetlen kincsük van: tra-
dicionális színházi jelrendszer, közös
nyelv, amelyet mindenki ért. Mit adnánk
mi, európaiak, ha nekünk is len-ne! Meg
ne irigyelje valahogy, barátom - jaj, el ne
terjessze odahaza - az európai
naturalizmust!" A nagy színész-nevelő, a
modern francia színház egyik
megteremtője Racine-t próbáló tanítvá-
nyait különösen „gyilkolta, ölte": „Vi-
gyázz, vigyázz, Racine-t nem lehet natu-
ralista módon megközelíteni. A szenvedély
minden poklát meg kell járnod, de fel kell
emelkedned a tragédia monumen-
talitásához; nálunk a vers a görög kotur-
nus. Ha naturalizmusra vágyol, ott van
Ibsen kitűnő színháza. A próza a gyalog-
járás, a vers a tánc, a koreográfia. Racine-
nak zengenie, muzsikálnia kell."

Ruszt rendezéséről
A naturalizmuson túllépő, stílust kereső
színházi világunk, úgy tűnik, már akkor,
1962-ben ugyancsak megérezte, hogy talán
van mit tanulnunk ettől a korszerű (meg
nem merevedett, mert százszor
szétrombolva mindig megújuló), szá-
munkra talán távoli, de - úgy tűnik - egyre
kevésbé idegen, biztosan elhatárolt,
kristálytiszta stílustól is.

Tíz év múlva, 197i-ben ünnepélyes
keretek között, Győr 700 éves jubileu-

mán, Vasarely díszleteivel, Egri lstván
nagyigényű rendezésében végre azután
csakugyan magyarul is megszólalt a ko-
rábban elfelejtett Berenice.

Most újabb hősies színházi tettnek
lehettünk tanúi. A kecskeméti Katona
József Színház immár jubileumoktól füg-
getlenül, névadójához felmagasodó ne-
mes elszánással a Berenikével nyitja meg a
színházi évadot. A színház főrendezője,
Ruszt józsef tudva tudta, hogy a magyar
színházkultúra múltjából kimaradt francia
klasszikus tragédia megrendezése olyan
óriási és kockázatos próbatétel, amely
mindenképpen megéri a küzdelmet, mert
a vele járó elmélyült munka során
rendező és színész egyaránt csak nyerhet,
emelkedhet. Ami pedig a közönséget
illeti: nehéz Bach-zenével súlyosbított
Racine-rendezésével nyilván eleve nem
számított kasszasikerre, de ha

néhány estén át csak feszült figyelemre és
tisztes, megilletődött tapsra tudja
ragadtatni a közönséget, akkor már
Kecskemét falain messze túlsugárzó,
óriási színházi tettet hajtott végre. (E
sorok írója a negyedik előadáson az
ismeretlen világra kíváncsian rácsodál-
kozókból feszülten figyelőkké, majd pe-
dig megilletődötten könnyezővé váló
nézőket figyelt meg maga körül.)

Ruszt szép rendezése szigorúan a mű-
vet szolgálta, nem saját rendezői ismere-
teinek csillogtatását. Egységesen felépí-
tett kompozíciója a méltóságteljes emel-
kedettséget, a koturnusokat vállaló, de
mindezt a mű mély emberségének szol-
gálatába állító koncepcióra épül:
„Hisszük, hogy Racine tökéletes formái
között nemcsak »stílust«, hanem igazi
drámát is tudunk játszani."

A. kristálytiszta drámaművészet, a

Racine: Bérénice. Jacques Dacqmine (Titus) és Marie Bell (Bérénice) a Théâtre Marigny
1955-ös előadásán. Rendezte Jean-Louis Barrault



matematikai pontossággal megszerkesztett
tragédia feszültsége és az emelkedetten
szárnyaló költői szövegmondás igénye,
amely Franciaországban szinte tör-
vényszerűen a megkövesedés és rutinná
váló retorika veszélyeivel való küzdelmet
provokálja, nálunk a felfedezés, az igazi
nagy színház élményszerű varázsával hat.

Az újraértékelések, újraolvasások korát
éljük világszerte. Az ezzel kapcsolatos,
szükségszerűen stílusromboló, formabontó
színjáték és előadásmód nálunk, ahol -
mint tudjuk - nincsen évszázadosan
kialakult szilárd színházi hagyomány,
talán óhatatlanul is a stílusok összemosó-
dásának veszélyét rejti magában. A min-
dent egy divatos kaptafára húzó játék-
stílus túlzott térhódítása hazánkban, ahol
eleve kevéssé alakult ki a különböző szín-
házak sajátos „profilja", egy-egy társulat,
közösség határozott játékstílusa könnyen a
sajátosságokat elszürkítő egy-hangúsággá
válhat. Az „újszerűség" keresése
némelykor annyira általánossá válik, hogy
nemegyszer szinte értetlenül fogadjuk a
külhonból hozzánk érkező színházak
produkcióit. Mivel tőlük is szinte
kizárólagosan a Brook útjához hasonlatos
zseniális forradalmi forma-bontást várjuk,
adott esetben némi csalódottsággal vegyült
legyintéssel „poros-nak" könyveljük el, ha
például a bécsiek tökéletesen egységes, a
sajátos, kikristá-

lyosodott bécsi külvárosi játékstílust mai
iróniával láttató szép Nestroy-előadással
látogatnak el hozzánk.

Barrault és Planchon előadásai

Úgy tűnik, mintha ebben a folyamatban
most mégis valami változásnak lennénk
tanúi. A Comédie Française utolsó ven-
dégjátéka alkalmából a Corneille- és
Moličre-előadások nyomán az elmúlt évad
során számos tanulmány érintette a francia
színház történelmi útját, és boncolgatta a
klasszikusokhoz való viszony, a stílus,
tradíció és modernség összhangjának
problematikáját.

Hazájában ma Racine izgalmasan élő
színház, és éppen a legtöbbet vitatott
rendhagyó tragédia, a Bérénice áll nem-
egyszer a szenvedélyes viták pergőtüzé-
ben. 1969-ben például két színház, a
Comédie Française és a Théâtre de France
vitte színre egyidejűleg, egymással nemes
versenyben. A versenyből az utóbbi, Jean-
Louis Barrault rendezése került ki
győztesen, mert - a kritikákból ítélve -
megtalálta a mű igazi ritmusát. A
Comédie Française rendezőjét ezúttal
túlságosan lassított tempójú merevsége
miatt érte elmarasztalás. Egy korábbi be-
mutató alkalmával éles hangú sajtópolé-
mia kerekedett, amelynek során például
nem kisebb tekintélynek, mint (a meg-
lepő díszlet ellen kifogást emelő) Mau-

riacnak szemére vetik, hogy vaskalapos-
ságában mit sem értett Barrault rendezé-
séből. Pedig hogy a rendezői pályája csú-
csán álló Barrault nem holmi tiszteletlen
eretnekséggel, hanem saját fegyvereivel
verhette meg a Comédie Française-t, arra
néhány 1965-ben tett érdekes nyilatko-
zatából következtethetünk: „Tudjuk, hogy
Racine szereplőinek minden szavát
zeneileg rögzítette. Szerintem egészen
rendkívüli színházi embernek kellett len-
nie . . . Hallgatta az utcán az embereket, és
a legtermészetesebb hanglejtéseket
jegyezte fel inspirációként . . . Racine
forradalma a deklamáció művészetében a
természetes felé orientálódott, mert az
akkori dikció nem volt az. Ki akarta sza-
badítani a lelket a melopé hamis meg-
kötöttségeiből. De vajon mit tenne ma,
amikor a színészi játék annyira »termé-
szetes« lett, sőt némelykor annyira alan-
tasan hétköznapi, hogy megszüntet min-
den nagyságot, ahol az alexandrinusok
néhol tizenhárom, de rendszerint tizenegy
és ritka esetben tizenkét lábbal hangzanak
el. Vajon nem azt tenné most Racine,
hogy újra zenében rögzítené a verseit, de
ezúttal azért, hogy elhatárolja magát ettől
a vulgáris naturalizmustól, hogy
eltávolodjon a prózától, és hogy az
énekhez közeledjen? Nem ebben a
szellemben kell-e most összpontosítanunk
minden erőnket?" Rendezésében Racine
tragédiáit szimfóniának fogja fel,
amelyben minden szereplőnek megvan az
értékrendje. Emelkedett és természetes, a
prózától és az énektől egyforma távolságot
tartó dikcióra törekszik. Eb-ben a
szimfóniában „egyidejűleg kell gondot
fordítani a kompozícióra, a cselekményre,
a témákra és a hangszerelés-re". Ezt az
eszményt a Bérénice esetében a Marie Bell-
Dacqmine-Barrault virtuóz hármas vitte
győzelemre Párizsban és Baalbeckben.

A későbbiekben azután Racine e leg-
többet vitatott, többféleképpen értelmezett
tragédiájának modern újraolvasására is
történt kísérlet. Roger Planchon nagy
érdeklődést kiváltó rendezése brechti
inspirációtól vezérelve Roland Barthés
újszerű értékelésére támaszkodott a Béré-

nice színrevitelénél.
A tragédia cselekménye, mint ismeretes,

röviden a következő: Titusnak koronázása
pillanatában el kell válnia élete nagy
szerelmétől, Bérénice-től, mert Ró-ma
kemény törvényei nem tűrnek idegen
királynőt a császári székben. Az egyedül a
szerelemnek élő Bérénice összeomlik a
halálos döféstől. Az öngyilkosság szélére

Samy Frey (Titus) és Francine Berger (Bérénice) a Planchon rendezte 1970-es előadáson a
Théâtre Montparnasse-ban



jut a megoldhatatlan konfliktusban vergődő
Titus és a Bérénice-t reménytelen,
önpusztító szenvedéllyel imádó, elutasított
Antiochus is. Végül senki sem hal meg.
Felemelt fővel vállalják a sors által rájuk
mért, a kötelesség diktálta, magasztosan
rideg „római" utat. Egymástól örökre
elszakadva, a halálnál is rosszabb, sivár,
örömtelen életbe való önkéntes
száműzetést.

Planchon rendezése kétségbe vonja a
szerelem és az államrezon titusi dilem-
máját. Bérénice e szerint a szerelem tra-
gédiájából a szerelem végének tragédiájává
válik, amikor is az emelkedni készülő férfi
önmagának és szerelmének hazudva
megszabadul a számára most már terhes
régi kapcsolattól. Hazugságnak és ön-
csalásnak tartja Titus híres, az élete bol-
dogságát elpusztító szenvedélyes felkiál-
tását:

„ É r z e m , szívem sajátmagától válik el, -
De nem élni, hanem már uralkodni kell."
( V a s István fordítása)

Anélkül, hogy így látatlanban vitába
szállnánk a Franciaország-szerte nagyra
becsült fiatal társulat új koncepciójával,
annyit mégis érdekes megjegyeznünk,
hogy vannak, akik úgy vélik : ez csak el-
méletben, előzetes sajtónyilatkozatokban
volt meg, mert a gyakorlatban mégiscsak
vadul szerelmes, tombolva kínlódó fiatal
Titust láttak a színpadon. Talán Racine
mégsem tűrte, hogy azt játsszák, amit nem
írt meg, hanem végül mégiscsak ő győzött?
... Számunkra most az az érdekes, hogy ezt
a modernizált Bérénice-t is hosszú,
elmélyült előtanulmányok és hathónapos
megfeszített próba után vitték színre a
tehetséges, fiatal francia színészek.

Vers, érzelem, színészet

Így a fentiek fényénél talán még világo-
sabbá válik, milyen gigászi erőfeszítést
jelenthetett a kecskeméti Katona József
Színház körülményei között, tehát egy-
hónapos próbaidőben megküzdeni ezzel a
művel. Lehet, hogy a magyar színészeknek
részben szerencsésebb helyzetük van. mert
elfogulatlanul fedezhetik fel; nem verték
beléjük az iskolapadban, mint
franciáknak, nem is kell tehát „mindent
elfelejteniök", mint Planchon mondja hogy
újra felfedezhessék. Nekik csak-ugyan
ilyenfajta „terhek" nélkül, szinte a
semmiből, minimális előzményekre építve,
önállóan kellett megteremteniök a
tradícióhoz hű, „itt és ma" érvényes

előadói stílust, koncepciót. A Bérénice
ilyen szempontból, éppen külső cselek-
ménytelensége folytán - amikor a cselek-
mény belül, az emberben zajlik - talán az
egyik legnehezebben színpadra állít-ható
Racine-mű. Itt csakugyan találó Illyés
Gyula megállapítása: „Racine elő-futára,
majd vetélytársa, Corneille még
agyonbonyolítja; szétágaztatja a cselek-
ményt azért, hogy megfeleljen a hármas-
egység arisztotelészi tételének: hogy a
történetet egy helyen, 24 óra leforgása
alatt előadja. Racine a maga főhőseit
érzelmeik olyan hevületén kezdi ábrá-
zolni, hogy azok azzal az égéssel nem is
bírnának 24 óránál tovább. A forma tehát
természetes. Nála a cselekmény oly drá-
maian egyszerű, hogy hőseinek szinte
mozdulniuk sem kell: valóban a végzet
ragadja őket ..."

Ennek a színészi teljesítmény csúcsát
igénylő műfajnak hiánytalan felidézésére
nyilvánvalóan óramű pontossággal mű-
ködő, összehangolt mesterzenekar
szükségeltetik. Ruszt József nagyvonalú
koncepciójának megvalósításához értékes,

kitűnően fegyelmezett, összehangolt, igaz
meggyőződéssel felvértezett zene-karral
és ezen belül (hogy a zenei hason-latnál
maradjunk) egyetlen, világszín-vonalat
megütő brácsással rendelkezett.

Bérénice királynő a racine-i életműben
talán a legtöbb szeretettel és bensőséggel
ábrázolt drámai hősnő. Nem az izzó,
pusztító szenvedélyükkel katasztrófát
felidéző „szent szörnyetegek", a Phaedrák
és Hermionék fajtájából való. Ellen-
kezőleg, az öldöklő tragédiát elhárító, az
önfeláldozó szerelemben felmagasztosuló
tragikum és katarzis varázslatos elegan-
ciájú megszemélyesítője. A szerelemért
vívott élethalálharc végzetes összeomlása
után az öngyilkosságról is lemondva vál-
lalja a magasztos önfeláldozást. Szép,
dekoratív, illúziót keltő megjelenés, har-
monikus, kulturált mozgás, a szerep gon-
dosan kimunkált, mélyen átélt megfor-
málása, néhány megindítóan emberi és
végül a tragédia méltóságához felmaga-
sodó pillanat jellemzi Vass Éva Bereniké-
alakítását. A háromszólamú kantátában a
férfikettős fölé szárnyaló szopránszó-
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előadáson, Ruszt József rendezésében (Lapkiadó fotó - Székely Iván felvétele)



lam varázslatosan nőies, különös zengé-
sével ezúttal mégis adós maradt.

Farády István Titusa merész, hősies
vállalkozás, amellyel tudásának maximu-
mát bevetve, becsülettel küzdött. Pontos,
intelligens szövegelemzés, az író gondo-
latainak világos tolmácsolása, fegyelme-
zett önkontrollal megvalósított játék a
legtöbb, amit francia tragédiához nem
edzett, a szerephez még túlságosan is fiatal
színésztől ebben a világ legjobbjait
próbára tevő bravúrszerepben egyhónapos
megfeszített munka után várhatunk. Ha a
remek kezdeményezésnek lesz folytatása a
magyar színpadon, akkor néhány év
leteltével biztosan nehezebb fajsúlyú,
érettebb Titusként láthatjuk viszont ezt a
megnyerő egyéniségű, értékes fiatal
színészt.

Mert vajon ki tudhat Bachot, több
szólamú invenciót vagy fúgát zongorázni
első beugrásra, egy hónap alatt? Hiszen
köztudomású, hogy az álló jelenetek során
elhangzó hosszú tirádák milyen
emberfeletti belső feszültséget, a színészi
mesterség tökéletes birtoklását és különös
tragikai rátermettséget követelnek. A
verses szöveg időnkénti retorikus fel-
mondása, az alak egysíkú képletszerűsége,
a feszültségmentes üresjáratok vagy a
romantikus érzelmesség és naturalizmus
veszélyei mindenkor Scylla és
Charybdisként ott leselkednek még a leg-
gyakorlottabb Racine-előadók körül is.
Csak Gábor Miklós formátumú, nagy
színész lehet képes arra a csodára, hogy
ilyen minimális próbaidővel első kísérletre
tökéletesen fölépített, kimunkált Racine-
hőst produkáljon. Nyilván nem egy
hónapig, hanem egy hosszú színészi
pályán át hordhatta magában ezt a szere-
pet. Mindent elhiszünk neki, az öt éve
magába fojtott szenvedély izzását, a vég-
zetszerű, viszonzatlan szerelem, az ön-
feláldozás és hűség tragédiáját. A vers
zenéje és az érzelmek hullámzása, a meg-
indító emberi vergődés, a szenvedély
monumentalitása és a tragédia emelkedett
távlata egységbe tud forrni súlyos veretű,
erőteljes alakításában.

Az előadásokat elemző kritikákban, a
kiemelkedő alakítást megillető elismerés
mellett, igen érdekes módon hol az
érzelemmentes, intellektuális fölényről,
hol éppen ellenkezőleg, a francia tragédia
stílusától távoleső könnyekről esik szó. A
két ellentétes megfigyelés azt lát-szik
jelezni, hogy Gábor Miklós estéről estére
állandóan továbbdolgozik a szerepen.
Talán nem érdektelen itt arra utalnunk,
hogy Barrault emlékezetes Antio

chus-alakítását évekig érlelte. Első be-
mutatkozásakor még a túlzott expresszi-
vitás és mimika veszélyeire figyelmeztet-
ték. Vagy talán az érdekes Talma-anek-
dotára emlékezzünk, amikor a Phaedra
előadásán harminc-negyven soros tirádába
lendülve elragadták az érzelmek, és
partnernője figyelmeztette: „Vigyázzon,
Talma, maga meg van hatva!" A jelenet
után Talma köszönetet mondott a figyel-
meztetésért.

Jean Vilar bevallja, a rendező legnehe-
zebb feladata az, hogy felfogja, milyen
pokoli problémával küzd a Racine-t ját-szó
színész, és hogy igazság szerint milyen
nehéz neki egyértelmű tanácsot, fogódzót
adni. Idézi nagy mesterét, Dullint:
„Nehezebb Racine három személyét
színpadra állítani, mint negyven színészt a
Julius Caesarban." Vilar szerint Racine
egészen sajátos, Shakespeare vagy akár
Corneille előadásától merőben elütő
játékstílust igényel. Az érzelem és indulat
tetőfokán ugyanis bizonyos tartózkodó
önfegyelmet követel meg. Így például a
Phaedrát alakító remek Maria Casarés
szerint ez a darab csodálatos, legmélyebb
tartalmában modern drámai költemény,
amelyet a mi korunkban szinte lehetetlen
előadni, mert oly nehéz meg-találni az
előadói stílusát. Folytathatnánk a sort
annak érzékeltetésére, hogy nem-csak
hazánkban „nehéz feltörni ezt a diót",
ahogyan Ruszt József mondja, hanem saját
szülőhazájában is önmagukkal mindig
elégedetlenül viaskodnak vele évszázadok
óta a legnagyobbak. Pokoli, de szép ez a
feladat. Mennyire megértjük Gábor
Miklóst, aki saját bevallása szerint azért
vágott neki, mert úgy érzi, addig nem
futotta végig igazán a színészi pályát, amíg
meg nem birkózott a francia klasszikus
tragédiával. Most megbirkózott. Jó lenne
ezt a ritka teljesítményt filmen rögzíteni
későbbi nemzedékek számára.

A biztosan vezetett, fegyelmezett, stí-
lusos szereplőgárdából kiemelném Baranyi
Lászlót, a római nép hangját, Róma
kemény törvényeit, mintegy Titus köz-
életi lelkiismeretét visszhangzó Paulinust,
és az Antiochus mellett a józan realitást
képviselő Arsates szerepében Forgács
Tibort. Jól illeszkedett a játékba Biluska
Annamária (Phoenissa) és egy római
szerepében Popov István is.

A tragédia ezúttal nem Vas István
ismert, szép, költői fordításában, hanem
Rozgonyi Ivánnak erre az alkalomra ké-
szült új, első hallásra egészében pontos-

nak, szépenhangzónak tűnő fordításában
Bereniké címmel került előadásra.

Orosz István és Szászfay György ne-
mesen egyszerű díszlete (néhány stilizált
bútor- és ajtójelzés, a háttérben döntött, a
színészeket több oldalról láttató hatalmas
tükör, a zenekari árkot is elfoglaló tér
központjában álló körpódium) tökéletes
játékteret biztosít Ruszt József egységesen
megkomponált, a pódium és a drámai mű
egyidejűségét idéző, emelkedett színészi
játékstílusa számára. Poós Éva jelmezei - a
színészi mozgást lassító, színeik révén
feszültséget teremtő súlyos palástokkal, a
leplek emelkedett távlatot hangsúlyozó
kiterítésével, a színészek egymástól
távolságot tartó körkörös mozgásával -
pontosan végiggondolt kompozíció szerves
részei. A körök be-járásával, a leplek
vonszolásával vagy éppen leejtésével
világosan megszerkesztett mozgásrendszer
segít feloldani az álló jelenetek
statikusságát, a mozgástérben kivetített
vizuális feszültséget teremt, és egyben az
ismeretlen racine-i stílussal megküzdő
színésznek a naturalizmustól eltávolító
gesztusrendszerhez hasznos fogódzót ad.
Következetes alkalmazása ugyanakkor
külsőséges mechanizmus veszélyét is
rejtheti magában, és nyilvánvalóan nem
pótolhatja adott esetben a tragédiához
magasodó, színészi egyéniségből és
mozgáskultúrából fakadó gesztus súlyát,
drámai erejét. Racine művének lényege
változatlanul a poézisben, magában az
elhangzó szövegben van.

A romantika emlőin nevelkedett és a
naturalizmusban kibontakozó magyar
színjátszás sohasem járhatta végig a
klasszika szigorú fegyelmű iskoláját (hi-
szen a mi klasszikusaink is közismerten a
romantika szülöttei); a kecskeméti Racine-
bemutató nagyigényű, pontos, stílusosan
korszerű - a nemes küzdelem
problematikáját is izgalmasan feltáró -
előadásával újabb értékes tapasztalatokkal
gazdagíthatja a magyar játékstílust, a hazai
színházi világot.


