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Bereniké Kecskeméten

„Racine-nál minden a szerelem."
Igaza van Babits Mihálynak? Valóban

minden a szerelem Racine drámáiban és
nevezetesen a Berenikében is, ebben az
ismerős, ismeretlen műben, amely több
mint harminc éve magyarul is olvasható
(Benedek Marcell fordította le elsőként
1943-ban.)

Ebben az 1670-ben keletkezett műben
ott szárnyal a szerelem szép szava, de ott
repdes a bánat, a keserűség emberi
jajongása is. Titus császár, a törvény-
teremtő, az élet és halál parancsolója
szereti Berenikét, az emberi érzés legmé-
lyebb, legszebb lángolásával szereti Pa-
lesztina királynőjét, és mégis nemet kell
mondania. Üzeni csak előbb, mert nem
mer szerelme szemébe nézni, mert fél,
hogy a szerelem más szót, más mondatot
fakaszt majd, mint amit mondania kell, de
mert az üzenet, a Berenikébe reménytelenül
szerelmes Antiochus küldetése nem ér
célt, elmondja ő maga is. Szereti Bere-
nikét, és nem Veheti feleségül. Látni akar-
ja a nap mindén percében, minden órájá-
ban, és nem láthatja soha. Maga mellett
akarja tudni, érezni, és el kell küldenie;
messzire, örökre.

Nem ő, Róma kívánja így. A törvény,
melyet most már ő teljesít be. Róma nem
fogad el idegen királynőt a trónon - ez a
törvény. S ő, aki törvényalkotó, nem lehet
engedetlen: szerelmét, boldogságát
áldozza, hogy a törvény törvény lehessen.

Ez hát a minden, amire Babits gondolt?
Igen. Bereniké, Titus és Antiochus le-

mondanak szerelmükről, s ez a lemondás
meghatározza életüket. Szolgálnak ezen-
túl Rómának, a birodalomnak, úgy szol-
gálnak, hogy föláldozzák magukat. A leg-
szebbet, szerelmüket adják közös áldozat-
nak a birodalom érdekeiért.

És így, ebben az értelemben „minden a
szerelem". Úgy, hogy ezek a hősök a
szerelmükben mutatkoznak meg, ennek az
egyetlen érzésnek a tükrében bomlik ki
egész emberi lényegük. Ez teszi alkal-
massá őket arra, hogy tragikus hősök le-
gyenek.

A váltakozó korok másként és más-ként
olvassák a műveket. Amikor Ang-

liai Henriette - XIV. Lajos sógornője -
Racine-t és Corneille-t egyszerre bízta
meg a téma földolgozásával (mellesleg
úgy, hogy ők nem tudtak a közös feladat-
ról, a versenyről), aligha a szerelmi érzés
drámai költeményével akarta megajándé-
kozni korát. Őt - a klasszicizmus korának
szellemiségéből joggal következtet-hetünk
vissza a megbízó szándékára - a
lemondásban megvalósuló győzelem, az
államérdek mindenhatóságának művészi
igazolása érdekelte. Mint ahogy a dráma,
Titus döntése ezt is sugallja. Hogy a dön-
tésért ilyen tragikus árat kell fizetniük a
hősöknek, az már Racine sajátja - s talán
győzelmének titka. Mert végül is ő győ-
zött: a Bereniké sikert aratott, Corneille
műve, a Titus és Bereniké megbukott.

„Racine varázsa - írja Babits Mihály -
ahogy az elnyomott költészet keresztül-
izzik a hideg és konvencionális formá-
kon." A megállapítás találó. A klasszi-
cizmus alaposan megkötötte a drámaíró
kezét. Racine vállalta a rideg szabályok
megtartását - Boileau értékelte is ezt nála -
, és a látszólagos engedelmességen belül
teremtette meg önnön világát. A
Berenikében például az emberi vergő-
désnek azt a drámai örvénylését, amely
tulajdonképpen túlmutat a klasszicizmus
korán. És éppen az az, ami a Bereniké mai
művészi érvényességét adja. Az a kétség-
beesett, öntépő, önmarcangoló küzdelem,
amelyet a hősök folytatnak a bol-
dogságért, a teljes emberi élet lehetősé-
géért.

S ez az, amit a produkció, Ruszt József
rendezése a szép emberi példázat költé-
szetével tár elénk. „Ezek a - tőlünk csak
látszólag különböző - figurák, sorsaik
vállalása, tennivalóik megfejtése köze-
pette ugyanolyan meggondolások, hit- és
hitetlenkedések között bukdácsolnak, mint
bárki más ember fia, aki képtelen
érzelmeit feladni, aki csupán önmaga akar
maradni." Amit Ruszt József a mű-
sorfüzetben mond: az azonosságot, az ak-
kor volt és a ma lehetséges emberi szituá-
ció azonosságát hangsúlyozza. Amit Ruszt
a rendezésben elénk varázsol, az a példa
erejével él és hat, és ebben valósítja meg az
azonosságot. A művészi példa erejében.

T ü k ö r b e n a v i lá g

Tükörnek is szokás nevezni a művészetet;
önmagunk, életünk, sorsunk tükrének, az
önmegismerés művészi lehetőségének.
Ruszt valósággá fordítja, tárgyilag
konkretizálja az inkább szemléltetőnek, a
lényeget a megértésnek érzék-

letes képiségben felkínáló mondatot, és
hatalmas, fél színpadot betöltő tükröt állít
a színpadra. Az első, amit ezzel elér, a
színpad és a nézőtér megszokott arányai-
nak elmozdítása. A tükörben még egy-szer
életre kel a díszlet, megkettőződnek a
szereplők - és a nézők is. Mintha középen
lenne a színpad, mintha a másik, a színpad
túlsó oldalán is nézők ülnének. Játék,
játékosság alkalma ez a tükör: a nekünk
háttal álló színész szemközt fordul a
tükörben megelevenedő nézőkkel,
hozzájuk, nekik beszél gyötrelméről, a
döntés emberkínzó nehézségéről. És maga
a szépség is ez a tükör. Látványként is az,
és úgy is, hogy új dimenziókat teremtve
tárja elénk a történést.

Ez a tükörvariáció Ruszt József rendezői
művészetének egyik jellegzetes sa-
játosságát, a képi plaszticitást, a jelenetek, a
szituációk színpadi újrateremtésének
képzőművészetileg is értékelhető konst-
rukcióját hordozza. Ez esetben már a
véglegességnek azzal a következményé-
vel, hogy az egyszeri ötlet az egész elő-
adás meghatározójává válik. A tükör által
adott megkettőzöttség befolyásolja a
jelenetbeállításokat, a színészek mozga-
tását, a díszletek mennyiségét, a jelmezek
színkompozícióját ... vagyis mindent. (A
kritikus nem ismeri az alkotói folyamatot,
s így nem tudhatja, hogy a tükör-variáció
volt-e az elindító ötlet, az alap, amelyhez a
többi mozzanat idomult, vagy épp egy
művészi összegezés eredménye. Sőt, az is
meglehet, hogy mindez együttesen
született. Egy belső műhelytanulmány sok
érdekes részlettel szolgálhatna. Ha
azonban a végeredmény, a produkció felől
elemezzük a művészi tényt, akkor a már
előbb említett meghatározó funkció
érvényessége a döntő - akkor is, ha tör-
ténetesen nem a tükörmegoldás volt az
elindító.)

A műsorfüzet idézi Racine mondatait,
melyeket a Bereniké szerzői előszavában írt
le, s amelyben arról szól, hogy a sok
cselekmény azoknak a menedéke, akik
nem bíznak abban, hogy lekötik nézőiket
„egy egyszerű cselekménnyel, amelyet a
szenvedélyek heve, az érzelmek szépsége
és a kifejezés eleganciája támogat". Ruszt
rendezése - ha ebben a vonatkozásban
lehet egyáltalán ezt a szót használni -
„bízott" az egyszerű cselekményben, és a
produkciót is arra építi, amit Racine említ:
a szenvedélyek forróságára, az érzelmek
emberi szépségére, a kifejezés, a drámai
nyelvezet költői szár-nyalására. Ruszt nem
aktualizál, meg sem kíséreli, hogy
valamiféle közvetlen mai-



Gábor Miklós mint Antiochus a Berenikében

ságot lopjon a történetbe. Mint ahogy a
történelmi dráma kínálkozó lehetőségét is
elveti. Akár egy oratórium vagy egy
klasszikus zeneszám, úgy bomlik ki az
előadás. Nem felvonások, inkább önálló
tételek sorozata a színházi est - s ezt az
érzést a zene megkülönböztetett szerepel-
tetése is erősíti. Átdíszítés nincs, nyitott,
függönytelen színpaddal indul és zárul az
előadás; az egyes jelenetek közt mégis
jelentős szünetek vannak. Szünetek,
amelyekben J. S. Bach A fúga művészete
című művéből hangzanak el részletek.

Ruszt rendezői művészetében jelentős
helyet foglal el a zene. Ilyen önálló, szu-
verén funkcióban azonban ez a rendezői
eszköz - mert végül is az - azonban eddig
még nem jelentkezett. Szerepe ebben az
előadásban is többrétű: lezárja a befejezett
jelenetet, előkészíti a következőt, és egy
másfajta esztétikai élmény jegyében
pihentet is. És ez hasznos is, hisz a hosszú
monológok, a mára fárasztóvá vált cse-
lekménytelenség igényli ezt a megpihe-
nést. De van ennek a zenének egy további
funkciója is: az áradó dallamok ünne-
pélyessége az egész előadás oratorikus
hangulatát erősíti meg. Ezt annál is in-
kább, mert Bach e késői, életműve össze-
foglalásának szánt, de befejezetlenül ma-
radt alkotása egy egyszerű, ötütemű témán
alapul, és ezen mutatja be a klasszikus
ellenpontozó művészet minden lehe-
tőségét, kombinációját és variációját -

vagyis ugyanazt az utat járja be a zené-
ben, mint maga a dráma.

Amit ma Ruszt rendezői művészete
sajátos jellemzőinek tudunk, az mind je-
len van ebben az előadásban. És mind ki-
csit másként. Attól másként, hogy mél-
tóságteljesebben, tisztább formában nyer
megfogalmazást, mint korábban. Új ren-
dezői korszak előképe lenne a Bereniké?
Vagy csak egyszeri hangszerelés egy
adott produkcióhoz? A bizonyossághoz
még kevés a művészi tény. A sejtés, de
csak a sejtés az egyszerit érzi erősebbnek.
Ruszt rendezői törekvése mára eléggé kö-
rülhatárolható az elemzés számára, mű-
vészi eszköztára is kialakult, de az eddigi
rendezések a változékonyság nagyobb
fokát mutatták, semmint hogy a nyugalmi
állapot ilyen hirtelen fellépését indo-
kolnák.

Megkettőzött hősök

Hárman vívják harcukat önmagukért,
önmaguk ellen: Titus, akinek döntenie,
Bereniké, akinek vállalnia kell, és An-
tiochus, aki remény és reménytelenség
közt hányódva éli meg a két szerelmes
küzdelmét. Három főszerep, nem is fő-
szerep, hanem egyszerűen szerep - ez a
Bereniké a szereposztás oldaláról nézve. A
többiek - apró epizódok, s ha csak a
színészi bravúr nem ad különleges ízt a
figurának, árnyékok az emberkolosszus
ok mellett.

Mert ők azok. Együtt is, külön-külön is.
Abban is, amiben azonosak, és abban is,
amiben különböznek. Emberi azonos-
ságuk a szerelem mély, tiszta érzése. Nem
is szerelem ez már egyszerűen, hanem
valami teljességet adó, az életet emberi
tartalommal megtöltő érzés, ami nélkül
az élet elveszti örömét és szolgálattá vá-
lik.

Farády István Titusa ezt a szolgálatot
vállalja. A boldogság napjait, éveit dobja
áldozatul, hogy császárként szolgálhas-
son. Nem a hatalom, nem a cím utáni
vágy kényszeríti ki belőle a döntést, ha-
nem a szolgálat fontosságának a felisme-
rése. Rómának őrá, az ő higgadtságára,
bölcsességére van szüksége, hogy nagy
maradjon, hogy hatalmasabb legyen. Ez a
döntés alapja. A belső dráma, Titus emberi
drámája pedig abból származik, hogy
ezért elsőként önmagát, önmaga
boldogságát kell feláldoznia.

Titust a császár, az uralkodó termé-
szetes szituációjában nem látjuk. Felénk
csak meggyötört emberi arcát fordítja, de
épp ebben az emberi gyötrelemben bizo-
nyosodik be róla, hogy valóban ő a csá-
szár, hogy neki kell a császárnak lennie.

Összetett, bonyolult szerep. Farády
István eddigi szerepformálásaitól abban
is különbözik, hogy az érett férfi színészi
ábrázolását adja követelményül. És a bel-
ső emberi gazdagság sokszínű színészi
ábrázolását. Szép, meggyőző alakítás

Titus császár szerepében: Farády István



Farádyé. Hangja van a csendes vallomás-
hoz, a gyötrelem kétségbeeséséhez és a
döntés kemény szigorához is. Áldozata
nagyságát így híven érzékelteti. Ami hal-
ványabb, az a belső vihar, a lelki küzde-
lem érzékeltetése. Amit Titus elmond,
szavakká formál, az csak egy töredéke a
lelkében dúlónak. Ezt a megfogalmazat-
lan, kimondatlan, mert kimondhatatlan
réteget Farády már - még - nem tudja
alakításba szőni.

Vass Éva Berenikéje örvények közt
vergődik. Egy pillanat csak, míg felhőtlen
boldogságát látjuk, s máris elkezdődik a
zuhanás a bizonytalanság felé, hogy két-
ségek gyötrelmein át eljusson a bizo-
nyossá lett felismeréshez: a szerelem el-
vesztéséhez.

Asszony és királynő Vass Éva Bere-
nikéje. Királynő, akit tisztelni kell, és
asszony, akit szeretni kell.

Nincsenek hamis hangjai, túlérzelmes
megoldásai. Alakítása nemes arányú, ki-
egyensúlyozott. Amit a színpadi szituáció
játéklehetősége fölad, azt mind alakításba
ötvözi. Ami hiányának tudható, ezen túl
van. Nem látjuk ennek a szerelemnek a
születését, a boldogságát sem.

Titus és Bereniké mellett Antiochus
alakja akár komikusnak is hathat. És
Gábor Miklós játékában ez a komikusság
érződik is. Joggal. Szereti Berenikét, de ez
a szerelem szinte kinevetteti. Elbúcsúzik,
és nem megy el. Újra reménykedik és újra
csalatkozik. Minden tette visszájára
fordul: amit nem akar, azt játszva eléri,
ami elől futva menekülne, azt nem kerül-
heti el. S ezt a tragédia és komédia kettős-
ségében sodródó alakot Gábor Miklós
belső tartással hitelesíti. A másik kettőnek
tragédiája van, neki csak sorsa. Gábor
Miklós Antiochusa megéli sorsát.
Panaszolva, már-már nevetve is önmagán,
de megéli. Embermód és igaz szen-
vedéssel.

Titus és Bereniké a maga teljességében
látja a szituációt, Antiochus a felszínen
reked. Jó katona, bátor harcos is minden
bizonnyal, de a gondolat mélysége nem
kísérti meg. Egy rossz gesztus, egy ha-mis
hang már eltorzíthatná a figurát. De Gábor
Miklós elkerüli a veszélyt. Egy-szerűen
azzal, hogy hisz a hősben, és ez a hit az
őszinte emberi tartást adja a figurának.

A három főszereplő mellett négy epi-
zódalakítás szolgálja az est sikerét. Bara-
nyi László Paulinusa igazi színészi bravúr:
úgy tudja megemelni a figurát, hogy
szavából Róma hangja szóljon, hogy
mozdulatában, ahogy a döntéssel vívódó

Titust kíséri, a külső, a láthatatlan világ
jelenjék meg. Arsates - Forgács Tibor. Ő
is mozgató, ő is segítő; Antiochus bi-
zalmasa és a dráma lendítője egyben. Jó
alakítás, csak a szuverenitás nem elég
erős benne: az önállóság, ami öntörvé-
nyűvé változtathatná a hőst.

Orosz István és Szászfay György rend-
kívül ötletes, látványában az egész elő-
adást átható díszletéről már szóltunk.
Nem beszéltünk eddig viszont a jelme-
zekről. Hogy Poós Éva jó jelmeztervező,
azt eddig is tudtuk. Hogy elmélyült mun-
kái funkció, gondolatiság és színkompo-
zíció harmóniájára törekednek, eddig is
tudtuk. Jelmezeinek szépsége azonban
csak most fedeződik fel igazán, amikor
módot kaptak arra, hogy valóban szépek
legyenek. A megadott lehetőség (ne kön-
törfalazzunk: anyagi lehetőségről van
szó) azonban még nem minden: élni is
tudni kell vele. Poós Éva nagyszerűen él
a lehetőséggel. Szépek, emlékbe megra-
gadóan szépek ezek a jelmezek - egyéni
megformáltságukban, színkompozíció-
jukban, gondolati funkciót teljesítő vol-
tukban. Abban például, hogy a földet
söprő nehéz palást a megvívandó harc, a
döntés embert próbáló nehézségét is
érzékelteti.

Szép, tisztán mondható, belső dinami-
kájú Rozgonyi Iván fordítása is. Benedek
Marcell és Vas István fordította le eddig
Racine drámáját. Könnyítő és nehezítő
körülmény ez egyszerre, és az is az új for-
dítás érdeme, hogy ez előzők érdemének
kétségbevonása nélkül igazolja önmagát.

Racine: Bereniké
(Kecskeméti Katona József Színház)

Fordítatta: Rozgonyi Iván. Rendezte: Ruszt
József. Díszlettervező: Orosz István és
Szászfay György. Jelmeztervező: Poós Éva.
Szereplők: Gábor Miklós, Vass Éva, Fa-

rády István, Baranyi László, Forgács Tibor,
Biluska Annamária, Popov István.

NÁNAY ISTVÁN

Elszegényített
Kispolgárok

Gorkij drámája Debrecenben

Debrecenben a Kispolgárok második elő-
adására minden jegy elkelt - javarészt
bérletben. A nézőtér azonban - finoman
szólva - foghíjas volt. S ami ennél is szo-
morúbb: alig-alig tűnt fel egy-egy fiatal a
közönség körében.

Pedig mennyire a fiataloknak való darab
Gorkij Kispolgárokja! A nemzedéki
ellentét, a kispolgáriság elleni fellépés, a
fiatalok hely- és cselekvési lehetőség-
keresése - megannyi mindennapos gond-ja
a ma ifjúságának. Gondoljunk csak a fiatal
írók sokat vitatott figuráira a helyüket
kereső csellengőkre a mindent szapulókra,
a tenni restekre vagy képtelenekre.
Mennyi rokonvonás fedezhető fel köztük
és Pjotr vagy Tatjana között. S
általánosabb értelemben: a kispolgár
Gorkij megrajzolta jellemzői túllépve a
korhoz kötöttség egyediségén, mennyi
kortól független, tehát ma is érvényes
vonást hordoznak. A megszokotthoz való
csökönyös ragaszkodás, a látszat
mindenhatósága, a hamis tekintélyelv, a
tárgyak, a vagyon uralma az emberi kap-
csolatokon, a kóros befeléfordultság, a
hazug, tartalmatlan eszmények uralma
olyan általános jegyei a kispolgáriságnak,
amelyek Gorkij idejében épp úgy igazak
voltak, mint ma. Tehát élő problémákról
szóló mű a Kispolgárok. Mint ahogy a kö-
zelmúltban két színház előadása is bizo-
nyította: nagyon is aktuális mű. Hat évvel
ezelőtt a leningrádi Gorkij Drámai
Színház vendégjátéka során láthattuk a
drámát Tovsztonogov rendezésében, két
évvel ezelőtt pedig Latinovits Zoltán ren-
dezésében a veszprémi Petőfi Színház ját-
szotta. Más-más módon közelítve keresték
és találták meg a dráma azon csomó-
pontjait, amelyek a hatvan-hetven évvel
ezelőtti korképet maivá hangolják, de
mindkét előadásra igazak voltak Tov-
sztonogov megállapításai: „Ha ma úgy
rendezem meg az előadást, hogy az
csupán illusztrálni fogja mindazt, ami a
darabban már triviális lett, akkor elő-
adásom nem tarthat igényt kortársaim
figyelmére . . .", illetve: „Pontosan meg
kell határozni, mi az, ami a színműben
éppen napjainkban fontos." Ebből a
koncepcionális megközelítésből adódott,


