
szültséggel. Amikor a fergeteges sztepp
után emlékeztetnek minket, hogy a ko-
molyság és a jókedv nem egymás ellen-
ségei a színházban - a híd megépül vissza-
felé: Brechttől Brechtig tart az ív. Fel-
hangzik a második Koldusfinálé - annyi
kaland, anekdota és színházi pletyka után,
annyi nevetés és öröm után -, a verssor,
Heltai Jenő fordításában, ahogyan el-
hangzott a Vígszínházban, 1930-ban: „Ti
szónokok, fi mindig pózban állók, Adjatok
inkább kenyeret nekünk 1"

És a narrátor közli a történelmi ténye-
ket: az 1930. szeptember elsejére tervezett
és rendőrileg elhalasztott pesti be-
mutató tényét.

A narrátor, aki annyira feloldódott a
játékban, elénk tartja ezt a szigorú szemű
Brecht-képet. A hangot halljuk,
amely olyan ijesztően összecseng 1930-ban
Magyarországon az angyalföldi

munkások „Munkát, kenyeret!" kiáltá-
sával.

Az első részt tehát mély, belső gondo-
lati szálak kötik a könnyedébb, eszkö-
zökben gazdagabb, komplexebb - tehát

brechtibb - második részhez.
Amikor is következik a harmadik

rész. Amely nem azért fityeg külön,
összefüggéseit vesztve, mert más, mint az
előző kettő. Nem a műfaji váltás, a musi-
calhez való közelítés választja el tőlük,
hanem a megvalósulatlanság. A Vén bűnös

sárga hold című zenés-táncos össze-
állítás nem színház, csak egy széthulló,
ingadozó színvonalú összeállítás, mely-
ben mindenki táncol, énekel, magán-
számokat ad elő, mindentől és mindenki
mástól függetlenül, amelyben mindenek-
előtt Psota Irén és Almási Éva kitűnő
előadóművészetének örülhetnénk, ha pó-
diumon látnánk-hallanánk őket. De
hát addigra igazán elhitették velünk, hogy
színházi élményben lesz részünk. Örül-
hetnénk talán még annak is, hogy a tár-
sulat figyelemreméltó tánctudást árul el.
De ennek sem lehet itt és most igazán
örülni, mert addigra minket már csak a
Brecht-portré érdekel. S mert igazán érde-
kel - s ez ennek a kétrészes remek esté-nek
az érdeme -, elveszítjük az érdeklő-
désünket.

„Én, Bertolt Brecht" (Madách Színház)
Rendező: Kerényi Imre, díszlettervező:

Koltai János, jelmeztervező: Borsi Zsuzsa,
koreográfus: Szirmai Béla.

Szereplők: Almási Éva, Bálint András,
Bencze Ilona, Haumann Péter, Koltai János,
Káldi Nóra, Papp János, Paudits Béla,
Psota Irén, Szalay Edit, Tímár Béla, Kör-
mendi János, Egri István, Lontay Margit,
Basilides Zoltán, Gyabronka József.

ISZLAI ZOLTÁN

Suksin-szatíra
a József Attila
Színházban

Vaszilij Makarovics Suksin más művei-
ben találkozhatunk azzal a „jómadár"
társulattal, amelynek tagjai most kizáró-
lagos szereplőivé váltak a József Attila
Színházban bemutatott szatirikus komé-
diájának.

Mindig paraszti eredetű főhősök szem-
szögéből ábrázolja ezeket az ellenszenves,
kispolgármód szélhámos figurákat.
Magyarul Kígyóméreg címen kiadott el-
beszéléskötete végén egy kisregényt ta-
lálunk. Az Ott messze főhőse, a talpig
becsületes Pjotr Ivlev rémülten tapasztalja,
hogy újdonsült feleségének micsoda
barátai vannak: „Ki mindenkit nem látott
esténkint a lakásukban! Kiélt arcú,
kellemetlen fiatalemberek, pimasz és
vizenyős fény a szemükben; mindenféle
szűk szoknyás lányok ... Írni-olvasni alig
tudó, rezes képű bácsik hahotáznak
gondtalanul... Alighanem lopogattak
valahonnan valamit, azt adogatták el a
fiatalok segítségével - mert sok pénzük
volt . . . Pjotr eleinte csak nézett - nem
tudta, hogy így is lehet élni. Aztán a lelke
mélyéig fölháborodott . . . Közte és ezek
között az emberek között titkos, de halá-
losan komoly háború folyt."

A vörös kányafában is fölvillan néhány
drámailag döntő - pillanatra egy hason-
szőrű, csak már nehézsúlyú bűnözőkkel is
súlyosbított, könnyen élő társaság.
Börtönbüntetése előtt maga Jegor Pro-
kugyin, a javulás-önjavítás útjára lépett
főhős is közéjük tartozott. Később már
csupán önváddal vegyült megvetéssel tud
rájuk gondolni. Vissza akar térni a
kedvükért odahagyott becsület, a példa-
mutató paraszti erkölcs és tisztaság vilá-
gához. Ekkor ütnek vissza a huligán-
becsület nevében a galerimorál bajnokai.
Akár a kisregény Pjotr Ivlevét - a felesége
elcsábításával -, Prokugyint is meg-
büntetik. Csakhogy A vörös kányafa „há-
borúja" -- az újra megtalált tisztesség
képviselője s a bűnösen élők között - szó
szerint halálosan komoly. A főhőst
könyörtelenül kinyírják az érdekeiket
veszélyben érző bandatagok.

Az író-filmrendező-színész Suksin
nagyszerű filmjéhez fűzött vallomásában
kijelenti: „Szerettem volna . . . a szülő-

föld iránti felelősségről is szólni. Mind-
azért, ami manapság a világon történik,
valamennyiünknek felelnünk kell. A
hazugságért, a lelkiismeretlenségért, az
élősdiségért, a gerinctelenségért,
gyávaságért ... És a fizetség néha a legdrá-
gább - az életünk."

Élete első vígjátékába, a Jómadarakba is
átviszi az életveszély motívumát, persze
tipikusan bohózati helyzetben. A Száraz
György fordította darab (eredeti címe:
Energikus emberek) egyik jelenetében
hátborzongató konkrétsággal folyik a szó
arról a spekuláns „apuci" és jópipa
cimborái közt, hogy milyen úton-módon
kellene eltenni láb alól az üzelmeik
leleplezésével zsaroló feleséget,
„anyucit". (Az eredetiben a házaspárnak
még volt neve: Arisztarh Petrovicsnak és
Vera Szergejevnának hívták őket.)

A kedélyesen morbid cihelődést („de mi
lesz a végtagokkal" stb.) konzekvensen
követi a jujdevicces gyilkossági kísérlet,
amelyet a begyulladt „anyuci" csak azzal
képes leszerelni, hogy a följelentés-nél
jóval kínosabb nyilvános öngyilkosság
(ablakból kiugrás) fenyegetésével rábírja
kisded tervük visszavonására az
ijedtükben ijesztgető spekuláns szesztest-
véreket.

E kitűnően fokozott, az elejétől végéig
feszült részlet a Berényi Gábor rendezé-
sében előadott vígjáték egyik jól sikerült
jelenete. Szakértő kézre valló retardációi
emlékeztetnek Suksin kiváló
elbeszélésének, a Mil pardon madám!-nak
hanyagul elegáns, „fékezett habzású"

szerkesztésmódjára. Itt egy bizonyos
(átalkodottan hazug) Bronyka Pupkov
rafinált háryjánoskodásából értesülünk
arról, hogyan történt az a (soha-meg-nem-
esett) Hitler elleni merény, amit a
németek - Pupkov szerint szégyenük-ben
- mindörökké titokban kell hogy tartsanak
.. .

A Jómadarak gyilkossági jelenetének
vaskos morbiditásait másrészről azért nem
találjuk olcsó poentírozásnak, mért
eszünkbe juttatja egy másik suksini re-
meklés, a Hogyan halt meg az öregember?
csodálatos humorát is. Ez a humor a
parasztemberek élettapasztalatából, a
természet rendje iránti bizalmukból és
ennek megfelelő méltóságteljes viselke-
désükből adódik, s erőszakoltság nélkül
illik az agonizáló muzsik helyzetéhez.

Hogy mekkora tehetsége van Suksinnak a
helyzethez illő viselkedés ábrázolására, azt
észrevették és (a Novüj Mirben) kifejtették
értő kritikusai, Szolovjev és



Anyuci (Szemes Mari) és a Bunyós, aki nem akar ütni (Márton András) a
Jómadarak előadásában (József Attila Színház)

Szitov. Hangsúlyozták, hogy különösen
korai művei - például t964-es kötetében a
Falusiak - elbeszélésként megírt, kitű-nő
színpadi helyzetgyakorlatok. Azt ábrázolják,
milyen magatartásmintákat követnek
meghatározott jellemek adott
szituációkban.

Műveiből az is kitűnik, hogy Suksin a
falu világát ismeri a legjobban. Innen van,
hogy paraszti nézőpontból szemlélt
történetei a leghitelesebbek. Nem ritka
köztük az írói remeklés; a megfigyelő-
ábrázoló művészi telitalálata. Elbeszélé-
seiben, filmforgatókönyveiben se szeri, se
száma a magától értetődően egyszerű
pszichológiai megfigyeléseknek és hely-
zetértékeléseknek.

Például A csizma című életkép főalakja,
Szergej Duhonyin azon tusakodik ma-
gában, helyesen cselekedett-e, amikor -
látatlanban - megvett a feleségének egy
luxuscsizmát. „Nem hagyta nyugton egy
buta gondolat: »Egy robogó árának a fele,
egy robogó árának a fele.« Jóllehet tudta,
hogy a hatvanöt rubel nem a fele egy
robogónak, makacsul csak erre gondolt:
»Egy robogó árának a fele.«"

Vagy: mutatvány egy zseniális dialó-
gusból, melyet reális nyelvi eszközökkel és
mesteri információadagolással tesz
groteszkül valósághűvé Suksin. A be-
szélgetők: az elefántkönnyed Vlagyimir
Nyikolajevics meg az asszony, akinek

Csakhogy ezek az anekdotikus elemek már
nem válnak szerves alkotórészekké.
Elsősorban azért nem, mert kiagyaltak.
Másodjára azért, mert csupán esetek.
Beszédbe szőve megvan a funkciójuk, de
önmagukban érdektelenek. Nem emel-
kednek úgy irodalommá, mint a novel-
lákban.

A tartalmasabb komikumot a darabban,
amely nem egyéb, mint szöveges
helyzetgyakorlatok füzére a lelepleződés
témájára, inkább a ravaszkodó szereplők
agyafúrt érvrendszere körül kell ke-
resnünk. A szereplők viselkedésében,
akiknek nincs nevük. Csak tulajdonsá-
gaikat, típusukat jelző epitetonjaik van-
nak („a bunyós, aki nem akar ütni"; „a
prosztó, aki a kaszálón született"). Víg-
játéki jellemmé akkor cseperednének e
komikus típusok, ha mindvégig rájuk
vallana a saját érvelésük, ha mindegyikük
a maga módján ravaszkodva próbálná
kivágni magát kínosan szorult helyzetéből.

Ebben a tekintetben a legjobb jellem-
rajzot - előre sejthetően - a prosztóról adta
Suksin. Kiválóan ismeri ezt a vidékről
fővárosba züllött figurát. Még azt is meg
tudja indokoltatni vele, hogy miért az
alkoholizmust választja a falu és a város
közötti ellentét fő kiegyenlítési
formájának. A prosztó az akaratlanul
beléivódott népi bölcsességet váltja apró-
pénzre, amikor - egyszer-egyszer rokon-
szenvesen - elkülönözi magát talajvesztett
társaitól. (Mellesleg: egyedül ő dolgozik
keményen a mindennapi itókáért, a
többiek csak ügyeskednek.) Az sem
véletlen, hogy a jómadarak helyzetgya-
korlatai közül irodalmilag az ő kettőse a
legsikerültebb a jó útra térni eltökélt,
pontosabban feljelentésig bőszült „anyu-
cival". A többiek egy-két megmozdulá-
sukkal lépik át azt a határvonalat, mely a
szerepsémát a humoros karaktertől el-
választja. Talán még „apuci" az, aki
eleinte figyelemreméltó szatócs-Macchia-
velliként, egyénien szövegel. Társainak -
kivált a szépfiúnak és a sunyinak - ke-
vésbé árnyalt, kevésbé jellemdomborító
szövegek jutottak.

Itt kell közbevetnünk, amit a fordító is
megjegyzett a darab bemutatásakor.
„Suksin alakjai igen erőteljes - és alaposan
egyénített - nagyvárosi zsargont be-
szélnek, az alpári durvaság és a félművelt
finomkodás határai között. Nos, ezt kel-
lett áttenni úgy, hogy az ne legyen a
magyar közönség számára érthetetlen
moszkvai szleng tükörfordítása, de

a kapatos férfiú igaz történetekkel próbál
esetlenül imponálni a „Hervad, hullik
szirma" című, bumfordian humoros
novellában.

„- Volt egy barátom, az minden éccaka
a szerencséjét kereste.
 A szerencséjét?
- Azt. Egyszer is épp azt kereste, azt

úgy rémlett neki, valaki szólítja az utcá-
ról. Kiment az erkélyre, lelépett róla és
kampec.
 Összetörte magát?
- No hallja! A kilencedik emeletről .. .

Nem vicc az. Hisz nem ő volt a béke-
galamb. Igaz, miközben röpült, azt ki-
áltotta : huss!"

Az aggódó visszhangként szekundáló
asszonyon kívül e pár sorban két sajátos
jellemet látunk akcióban: a tökélet-len
Vlagyimir Nyikolajicset és tökkel-ütött
barátját, a kilencedik emeletről.

A novellák kedvelői ilyen színvonalú
élményt várnak, amikor beülnek a néző-
térre. És az író kétségkívül ügyesen épít
be anekdotákat a Jómadarakba is. A lé-
becolók föladására esküvő „anyucit"
tudniillik nemcsak tettlegességgel és fe-
nyegetésekkel, hanem mindenféle példá-
zatos históriákkal akarják lebeszélni
állampolgári kötelessége önérzetes telje-
sítéséről a pácba került csendestársak.



ugyanakkor ne váljék túlzottan pestiessé
sem ..."

A megjegyzésre azért kell kitérni, mert
lehet, hogy Suksin nyelvi egyénítései olykor a
legjobb fordítói szándék ellenére elsik-
kadnak, miközben magyar pongyolába
öltöznek. Akik Tovsztonogov szceníro-
zásában, Szapegin rendezésében (s mások
mellett Lavrov, Lebegyev és Popova
szereplésével) láthatták az eredeti bemu-
tatót - elsősorban a moszkvai közönség
reagálásából -, észrevehették, hogy a
lineárisan szerkesztett és visszatérő keret-
játékba foglalt mű savát-borsát a köznapi
orosz beszédmodor (a nevezetes szkaz
szatírai használata adja. Éppúgy, mint
Suksin nagy elődjénél, Zoscsenkónál,
akire a fordító joggal hivatkozik jegyze-
tében. Ámde Zoscsenkót - valamennyi
fordítója egyetért ebben - igazán csak
oroszul lehet élvezni. A Suksin-átültetés-
nél tehát „objektív" okokból is elveszhetett
a nyelvi ízekből valamennyi. Hogy
megállapíthassuk, mennyi, ahhoz újra le
kellene fordítani a darabot. Mindemellett
nem ártott volna, ha Száraz György még
lankadatlanabbul keresi az orosz „be-
mondások" finomabb (nem irodalmiasan
finomkodó, hanem kifejezőbb) változatait,
mert néha sokallottuk a szokványos
közhelyszellemességeket.

Fölöslegesnek tetszett a narrátor sze-
repeltetése, aki kommentálás ürügyén
alkalmanként a rivaldáig óvakodva tré-fás
kérdéseket tett föl („Na, mi lesz veled,
apuci?"), s okvetetlenkedéseivel zavarta az
előadás menetét. Hogy miért került a
magyar előadásba ez az „ember, aki csak
beszél", ha az eredetiben még nem volt,
azt csak találgatni lehet. Föl-tehető, hogy
ezzel akartuk pótolni a darabból
kétségkívül hiányzó, beépített nézőpontot -
az ítéletet mondó rezonőr szerepét. Bár
Gogol úgy tartotta, elég, ha a szatírának
egyetlen becsületes nézője van: a nevetés -
meglehet, kényelmetlen-nek éreztük, hogy
egyetlen figura sem volt a színpadon, akin
lemérhető a többiek romlottságának foka.
De hiába igyekeztünk: Suksin ebben a
művében nem tűrt meg olyan figurát, mint
amilyen Ivlev lehetett az Ott messzében
vagy Prokugyin A vörös kányafában. Igaz,
„anyuci" látszólag szemben áll a síberekkel.
De lélekben nagyon is hozzájuk tartozik.
Tetejébe olyan ostoba, hogy egy pillanatra
se tudnánk azonosulni vele. Maradna
rezonőrnek a prosztó, mint az egyetlen
következetes jellem. Az ő esetében meg az
a bökkenő, hogy végleteseb-

ben züllött az öt óvatos duhaj cinkos-
társnál.

Elkel tehát egy kommentátor, akinek
semmi köze az egészhez (a játékzáró le-
leplezés nem az ő műve, hanem a vélet-
lené). Szóljon bele, képviselje a jobb-
érzésűeket! Mégis, minél többször látjuk,
annál kevésbé szenvedhetjük. Föltalálása
és föltálalása ellentmond mind a gogoli
szatíraértelmezésnek, mind Suksin elkép-
zeléseinek, aki nyilván megtehette volna,
hogy valamelyik szereplőjét rezonőrként
fölléptesse. Ő azonban nem talál ment-
séget a kompánia egyetlen tagjának sem.
Valamennyiüket ádázul kinevetteti. Egyi-
kőjüknek sem ad jottányi lehetőséget a
nézők rokonszenvének a megnyerésére.
Mert a nézőpontot igenis a fölháborodott
néző távoltartóan gúnyos nevetésének kell
képviselnie itt, akár A revizorban. Más
kérdés, hogy a darab dramaturgiai gyen-
géi, felületes megoldásai, s főként a má-
sodik rész kidolgozatlansága, átcsúszása
az ártalmatlan bohózati jövés-menésbe -

nem fakasztanak megsemmisítő kacajt a
nézőtéren.

Az írónak ez volt az első színpadi műve.
1974-ben, a jaroszlavi Volkov drámai
színházban ugyan játszottak még egyet,
de azt - falusi tárgyú novelláiból - A.
Goncsarov állította össze. A Jómadarak
tartalmasan mulattató részei egy
színvonalas szatíraíró-pálya ígéretét je-
lentették, amely már beváltatlan marad. A
vígjátékszerző Suksin, noha színpadon is
azok ellen háborúzik, akiket szívből utál,
és akiket háborogva ki akar űzni a
szocialista társadalomból, már nem ér-
hette el a novellaíró és a filmművész
tökéletességét.

Berényi Gábor a játék mozgalmasságá-
val és folyamatosságával igyekezett fenn-
tartani a közönség élénkségét és derűjét.
Törekvését szolidan megvalósította. A
narrátor lapos bevezetője után üdén hatott
a pityizáló társaság szárnyrakelése és
vonatozása. Később jól teremtette meg a
gyilkossági előkészületek ideges

Jelenet a Berényi Gábor rendezte Suksin-vígjátékból (Soós Lajos, Makay Sándor és
Szilágyi Tibor) (lklády László felvételei)



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-


