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A Bánk bán élő problémái

A Bánk bán több mint száz éve vitatéma. A
viták metszéspontjának találkozásában a törté-
nelem, az irodalom, az irodalomtörténet, a dra-
maturgia, a színház szempontjai és problémái-nak
szálai futnak össze. A viták nem ismernek
megnyugvást és megnyugtatást: újra- és tovább-
gondolkodásra kényszerítenek, s ez jó dolog. Az
utóbbi években ismét nekilendülő viták közép-
pontjában az érdekek összeütközésében szinte
egyetlen, de annál hatalmasabb, felelősségtelje-
sebb kérdés áll: miként lehet a Bánk bánt, a
klasszikus művet modernül értelmezni, korsze-
rűen színre vinni?

E problémát feszegeti sodró erejű, szenvedé-
lyes hangú, gondolkodásra késztető cikkében
Bessenyei Ferenc (Bánkról gondolkodom. Részle-
tek egy szerepelemzésből. SZÍNHÁZ, 1968. 1.
sz. 25-35. old.). Felfogásával - még nem e cikk-kel,
hanem egy korábbi interjújával - számos ponton
vitába szállt Pándi Pál (jegyzetek a Bánk

bánról. Népszabadság, 1968. VIII. 31.). Bizo-
nyos, hogy Bessenyei Ferenc műhelytanulmánya
az újabb Bánk-viták kiindulópontja lesz, mivel a
Bánk bán legégetőbb problémáira hívja fel a
figyelmet: a félelemre, „amit az a tudat kelt, hogy
a Bánk bánban mindig rosszabb színésznek
látszunk - mert illusztrálni kényszerülünk -, mint
amilyenek valójában vagyunk". Nem hisz szűk,
hogy a „klasszikus bukásokért" a színészeket
kellene okolni. Valóban: a Bánk bánban léteznek,
jelen vannak „hibás szituációk", van benne
valamiféle dramaturgiai „rendezetlenség". Így
eleve nem oszthatjuk Bessenyei Ferenc
véleményét: „Nem a Bánkot játszó színészek
mentségére kutatom a darabban levő ellentmon-
dásokat . . ." Az okokat valahol és valamiképp
máshol kell keresnünk.

Sajnos: a Bánk bán és A kegyenc párhuzama -
nem a legszerencsésebb (ezzel a problémával már
Pándi Pál is foglalkozott). A Madách Szín-házban
játszott A kegyenc új színmű, amelynek - erre
Illyés Gyula is utal - a Teleki-féle eredetihez nem
sok köze van. A Bánk bán ilyesfajta restaurálása
aligha vezethetne eredményre.

Leginkább Bessenyei Ferenc interjújának egy
mondata mutat - sok egyéb megállapítása és he-
lyesen látása mellett - a megoldások felé : „Kato-
nát - katonául, Moliére-t moliére-ül, Wagnert -
wagnerül, Mozartot mozartul lehet és kell ját-
szani". Bármily meghökkentőnek hangzik is: a
Bánk bán modern értelmezésű átdolgozásának
egyik alapvető feltétele a 19. századi Bánk bán-
értékelések figyelembe vétele. Az elmúlt évek és
évtizedek sikertelen kísérletei, elgondolásai,
„máshogyanjai", amelyek a 2 0 . századi eredetű
elképzelésekből, esztétikai, dramaturgiai elvekből
táplálkoznak - ezt erősítik meg. Bármily
meghökkentőnek hangzik modern korunkban, a
Bánk bánt csupán 2 0 . századi aspektusból meg-
közelítve nem lehet sikeresen átdolgozni. Létezik
a Bánk bán, illetve Katona egész életművé-nek, az
életmű interpretációjának ún. „klasszikus vonala",
amely nemcsak a 19. századi érté-keléseket
foglalja magában. Vörösmarty, Petőfi, majd
Arany János, Gyulai, Greguss, századunkban
Horváth János, Hevesi Sándor, Waldapfel József.
A „történet" legelején, a Katona-mű „drámájánál"
kell keresnünk az első nyomokat ahhoz, hogy a
modern értelmezésű színre vitel hathatós,
eredményes és megnyugtató is legyen. (Pándi Pál
erre is utalt említett cikkében: „Katona íróként is
kivergődi a leglényegesebb igazságot"; vagy:
„külön tanulmányt lehetne írni arról a drámáról,
amely Katonában zajlik le ...".) Még ha hajlanánk
is arra, hogy úgy fog-



juk fel a Bánk bán sorsát, mint amelyben szét-
válik a mű irodalomtörténeti és színházi útja, most
már elkerülhetetlen, hogy figyelembe ne vegyük
az interpretációk - Katonától kiinduló -
„klasszikus vonalát". A 19. században Katona
közvetlen kortársai hallgatták agyon az írót, ör-
vendtek a Bánk bán elsüllyedésének - de a 19.
században is fedezték fel: irodalomtörténetileg és
a színháznak egyaránt. A Kazinczy-köréhez tar-
tozó Pápay Sámuelt, aki 1821 júliusában, tehát
akkor, amikor már a Bánk bán is, valamint Katona
híres dramaturgiai tanulmánya (Mi az oka, hogy
Magyarországban a játékszíni költő-mesterség
lábra nem tud kapni?) is megjelent nyomtatásban,
ezt írta Kazinczynak: „... csupa kíváncsiságból,
elolvasám Bánk bánt is, a Tudom.
Gyűjteményben a Dramaturgiáról értekező
Katonától, de bosszúsággal vetém el. A Censura
ezt, úgy hallom, eltiltá, s ez jól esett, ámbár
tudom, nem azért tiltatott el, a miért én
bosszankodám. - Kisfaludy Károly szerencsésebb
lépéseket tesz Dramaturgiánkban, s neki
becsületére szolgál az eredeti dolgozás is ..."
Horváth János meggyőzően mutatta ki, hogy
Katona ama bizonyos dramaturgiai tanulmányá-
val (és az Ilka bírálatával) más-más okok miatt
szembekerült Kisfaludy Károllyal, Kazinczyval,
Pápayval s minden valószínűség szerint Köl-
cseyvel is. De mi az az ok, amelyre Pápay utal, s
amely nem a cenzúra kényszere? Gyulai Pál
megfejti - monografikus igényű, mélységű és
terjedelmű - Katona József és Bánk bánja című
tanulmányában. „Katona, aki éppen nem volt
nyelvújító, ha sokkal nagyobb tehetségű dráma-
író lesz vala is, bajosan nyerhetett volna elisme-
rést oly műbíráktól, kik nemigen foglalkoztak a
dramaturgiával, s mindnyájan a nyelvújítók
pártjához tartoztak. Ő tulajdonképpen semmi-
nemű párthoz sem tartozott, sem a nyelvújítók-
hoz, sem a régihez ragaszkodókhoz ... A magyar
dráma másik kiinduló pontja, az ősi dicsőség sem
igen kedvezett Katona szellemének, mely, mint
minden valóságos tragédiaköltőé, leginkább az
emberi tévedésekből vette táplálékát..."

Azért fordítjuk a figyelmet a Bánk bán-értéke-
lők „klasszikus vonala" felé: mivel az hozta fel-
színre a tragédiában rejlő valóságos értékeket.
Ebben - ezt aligha lehetne tagadni - Arany Jánosé
és Gyulai Pálé az érdem. Gyulai főként kitűnő
érzékkel tapintott rá esztétikailag és rész-ben
dramaturgiailag is arra: a közvetlen kortársaknak
miért nem tetszett a Bánk bán. „A Kazinczy költői
iskolájának egyik fő jelleme az úgy-nevezett
klasszikai eszményiség . . . Ha Kazin-

czy drámával foglalkozik és Katona barátja,
bizonyosan éppen olyan rosszul dolgozza újra
Bánk bán első jeleneteit, mint Goethe a Romeo és
Júliáéit, Kölcsey éppen úgy meggyöngítette volna
az egész tragédiát, mint Schiller a Macbethet. De
ami költőink nem foglalkoztak drámával, a líra,
tanköltemény, epigram s ritkábban a ballada és
románc volt főelemök ..."

A Bánk bán ürügyén itt mára korabeli dráma-
írás, esztétikai felfogás alapvető különbözőségé-
ből eredő ellentétnek vagyunk tanúi. Katona
József romantikus drámaíró volt. Ez szabta meg
dramaturgiai elveit is; úgy véljük, ezek ismerete,
figyelembe vétele útbaigazító lehet a modern
színre vitelkor. S ez már filológia is, s ezt a szín-
házi szakvéleménynek is figyelembe kell vennie;
úgy gondoljuk, az eddigieknél alaposabban.
Katona nagyon is egyértelműen fogalmazott - a
drámában és tanulmányában, valamint jegyze-
teiben egyaránt - ahhoz, hogy esetleges átdolgo-
záskor mellőzni lehetne véleményét; a 19. szá-
zadi, a Bánk bánt felfedező értékelések (Gyulai,
Arany) sokkal átütőbb erejűek annál, hogysem
túlnézzünk rajtuk. Nemcsak Négyessy véleménye
- kétségtelen: konzervatív, el nem fogad-ható
álláspontja - volt az oka annak, hogy Hevesi
Sándor elállta Bánk bán - csaknem negyven évvel
ezelőtti - átdolgozásától. Ez csak egyik oka volt.
Hevesi nem szakíthatott az általunk
„klasszikusnak" nevezett interpretációkkal,
elsősorban magával Katonával, az író dramatur-
giai nézeteivel.

Pándi Pál utalt már arra, hogy nem elegendő
csak a drámát figyelembe venni, s idézi Katona
jegyzéseit, amelyeket a végleges átdolgozáshoz
írt, s felhívja a figyelmet Katona dramaturgiai
tanulmányának néhány lényeges mozzanatára.

Induljunk ki egy gyakorlati példából. Besse-
nyei Ferenc idézi Nádasdy Kálmánt: „Amíg
egyszer nem sikerül szakmát adni Bánk bánnak,
addig nem sikerülhet a helyes egyensúly az érte-
lem és érzelem között. Szakmán itt azt értem,
hogy meg kell teremteni az államférfit. Ez az,
amit mindig számon kérnek a Bánkot játszó szí-
nésztől. De ez nem múlhat a színészen. Ez való-
jában nem sikerült száz év óta . . ." Ez igaz - nem
sikerült száz év óta! De tegyük fel' a kérdést:
mindez csak Katonán múlott? Azon csupán, hogy
- mint Bessenyei Ferenc tanulmánya másik helyén
szóvá teszi - „a Bánk bánban hibás szituációk
vannak. A darab dramaturgiája állandóan
méltatlan helyzetben felejti hősét"? Vajon
korrigálni kell-e Katonát, az általa meg-formált
hős alakját, ha a már jelzett dramaturgiai
tanulmányban Katonától a következőket olvas-



suk, sodró erejű, szenvedélyes hangú stílusban:
„Én vagyok Bánk, én Felicián! Miképp lehessek
én csak tűrhető mértékben is az, ha minden har-
madik felkiáltásnál e gondolat, hogy csak író va-
gyok, kiver élemből? Ez nem história, hol az
érzéketlen toll beszél: ez én magam vagyok, én, a
XIII. században élő hatalmas Bánk, kinek
tenyerére koronák tétettek le - én, Zách Felicián,
aki megfertőztetett magyar becsületéért egy ki-
rályi háznépet akar-eltörölni . . . A cenzor nem a
századok lelkét, hanem a jelenhez való hason-
latot tekénti." E részhez lapalji jegyzetben a
következőket fűzi Katona: „Bánk bánom nem
engedődött meg az eléadásra, hanem csak a
nyomtatásra - miért? Királynégyilkolás végett?
Vagy hogy hellyel-hellyel az érző ember keserűn
felszólal? Nem! Csak azért, mivel Bánk bán
nagysága meghomályosítja a királyi házét.
Teszem már most ..., hogy Bánk, kinek lépései
alatt reng Magyarország, sokkal csekélyebb
volna: nem a másik extrémbe esne-e az ember ...
Holott így egy hatalmas, egy királyi Bánk nem
mint jobbágy öl, hanem mint élet-halál ura
hazájának és becsületének teszi meg, mint
vetélkedő vetélkedőjén, a maga erőszakos
áldozatját". Vajon mindez azt bizonyítja: Katona
nem tudta, milyen hőst formál? A cenzúra
megroppantotta Katonát - s vele együtt Bánkot is.
A századok lelke szűk korlátai közé kényszerült
szorulni!

Nem tartjuk véletlennek, hogy a Bánk bán
klasszikus felfedezői elsősorban Bánk és Gertru-
dis alakjával foglalkoztak. Kevéssé figyeltek fel
Tiborc szerepének fontosságára. Valóban: Tiborc
jelen van, de nem akcióképes Bánkkal együtt, úgy,
mint ahogyan az - analógiaként idézzük fel - a
Fáklyaláng Józsája Kossuthtal. (Ennek
megfelelően: a Bánk bánban nem hangozhatott el
egy ilyen mondat, akár végkicsengésként is: „Ő
az! Akire minden érkező be-kopogtatásánál
vártam. Eljött Magyarország." Természetes, hogy
ez nem hangzott el: alapvető - s nem csak
dramaturgiai - okai vannak!)

Bánk bán - mint erre Gyulai nyomatékosan
felhívja a figyelmet - „monarchiai szellemű". Ez
Katona eredeti értelmezése szerint azt jelenti,
hogy amikor az udvar légkörét (s nem konkrétan
Gertrudis bűnösségét) jellemzi, s azt írja: „Ilyen
nevelésű öcsék között Gertrudist se reméljük igen
angyalnak - nem is szolgálhat nagy védelmére az,
hogy ő anyja egy szent szűz-nek ... Csak mély
tiszteletre méltó állapotja az, mely engem

valamennyire mentségére kényszerített" (kiemelés
tőlem - K. GY.). „Mély tiszteletre méltó
állapotja" - ő a királyné. Bánk -

monarchiai szellemű, „nádor, a távollevő király
helytartója, a törvény őre ..." (Gyulai). Ezzel
csendesíti a békétleneket, ezzel inti „tűrésre"
Tiborcot. Hisz ebben is, itt is - de az egész kon-
cepcióban „belső dráma" játszódik le Katonában:
a monarchiai szellemű Bánkkal - királynét ölet
meg! A pártütő lázadástól távoltartja magát, s
nem áll élére sem a Tiborc jelképezte tömegek-
nek, de a tőle függetlenül, amúgy is kirobbant -
Peturék szervezte - „palotaforradalomnak" sem.

Érdemes felfigyelni arra, hogy miként jellemzi
Katona Bánkot akkor, amikor először jelenik meg
a színen. Az első kidolgozásban ez olvas-ható:
„Bánk úti köntösben, zavarodott tekéntettel egy
szugolyban lévő ajtócskában mutatja ma-gát. Az
ő természeti indulatja: nemes méltóság,
mindenben gyanakodó tekéntet és a legnagyobb
dühösség környülállásaiban is egy fojtott tűz, de
amely minden pillanatban kitörni látszik; azonban
még a végső kétségbeesésben is kitetszik, hogy
belőlről még nagyobb dühösség indulatoskodik."
Ennél tömörebb a végleges átdolgozás
jellemzése: „Bánk bán úti köntösben, zavarodva,
egy szugolyban lévő ajtócskában mutatja magát.
Nemes méltóság, mindenben gyanakodó tekéntet,
fojtott tűz, mely minden pillanatban kitörni
láttatik, és minden környülállás azt árulja el, hogy
mindenkor nagyobb indulat dühösködik belőlről .
. ." Gyulai Pál e szituációt lélektanilag elemezte, s
végeredményben Bánk jellemét innen kell
figyelemmel kísérni: feltéve a kérdést - valóban
oly sok törésű, annyira következetlen Bánk
alakjának megformálása? Valóban csak az
önvédelem készteti őt királynégyilkosságra ?
Vajon nem a leszámolás gondolata kap kifejezést
Bánk szavaiban, a IV. felvonásban, amikor
Gertrudis maradásra szólítja fel, s Bánk (a fal-hoz
tántorodva) mondja: „Vége! Vége már neki!" S
mit mond el Bánk a királynénak - mintegy az
„arcába vágva"? Nem azt-e, amit előbb Mikhál is
Gertrudis szemére lobbant, s amit Bánk - az V.
felvonásban! - a királynak is el-mond?!

A leszámolás gondolatát jelzi az a gyakori
ismétlődés: amilyen szituációban Bánk kardját
félig kirántja a királynéra; ugyanakkor - a mo-
narchiai szellem megnyilatkozásaképp - szinte
kérleli Gertrudist: „Neked csak egy szavadba
kerülne"; előbb Mikhál szintúgy inti-kérleli a
királynét: „Csak egy szavadba fog kerülni, és az
irtóztatóan megindult sors golyóbisa más, jobb
nyomon fog hengeredni el." Ezzel végered-
ményben összhangban áll a II. felvonásban az a
jelenet, amikor a kifakadó Petur Bánk lábaihoz
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ajol - a király megszemélyesítője előtt. Az csak
„mocsok lemosásának" egyik jele, hogy a ná-

ori láncot Gertrudis koporsója aljába vágja, s a
ánki összeomlás csak ezután következik be.
Miért omlik össze Bánk? Indokolt-e ez?
alóban bűnös-e a királyné? Amiért első pilla-
atban oly gyanakvóan viselkedett: a Gertrudis
eremtette udvari légkör csakis gyanakvóvá
ehette, s Katona ezt következetesen végig-
ezette. Gertrudis udvarában minden lehetséges, s
z az, amit a király az V. felvonásban elismer:
Előbb mintsem magyar hazánk - előbb esett el
éltán a királyné!" Bánk csak annyiban törhetett
eg erkölcsileg, amennyiben nem vált bizo-

yossá a Melinda elleni merényletben konkrétan
ertrudis bűnössége. De Gertrudis meggyilko-

ásával egy elítélésre és elítéltetésre való és váró
dvari rendszer felett bíráskodott. Ehhez viszont a
ényeges indítékokat - közéletieket és
agánéletieket egyaránt - megkapta.
A Bánk bán első kidolgozása egyik jegyzeté-ben
atona azt írja: „András király ugyanis nyugodt

s jó ember volt; a királyné pedig fér-fias és
rélyes, aki női gondolkodásmódjával fér-fias
atározottságot párosítva intézte az ország ügyét".

darab végleges átdolgozásában Katona azért is
izonyult jó drámaírónak, mert az imént idézett
orrással összhangban Gertrudis jellemében ismét
belső drámát" ír meg. Bessenyei Ferencnek
gaza van abban, hogy nem helyes Gertrudis
machiavellista" törekvésű be-állítása, ami a
orábbi rendezéseknek szintén visszatérő hibája
olt. Viszont Gertrudis „belső drámáját" Katona
övetkezetesen tudja érvényesíteni (ebben talán
obban remekel, mint Bánk alakjának időnkénti
egformálásában). Mindjárt az első felvonásban,

mikor Ottót korholja: „Meráni herceg - egy
érfiú nem tud ki-fogni egy asszonyszemélyen; s
gy Gertrudis - egy asszony tud országok felett
egállni ..." Fokozódik ez - a dráma egész

eszültségének fokozódásával - a IV. felvonásban,
melyben, érthetően, eléri tetőpontját. Amikor azt
levelet olvassa, amelyben a déli országrészekből

rkeznek riasztó hírek: „Csak szúnyogok - csak
zőnyeget nekik . . ." S nem sajátos, drámán
elüli dráma-e, amikor a napesten, magányosan
l-tűnődő királynéból, az asszonyból, a világtörté-
et-könyv lapjait végigpergetve feltör a kérdés:
Hogy nem lehet Solon s Lycurgus - asszony!" S
zt már aligha követhetné más, mint a saját
ondolatokba elmerülés: „Uralkodás! Parancso-
ás! - minő más már csak ennek még hangja is,
int - engedelmeskedni - hát minő ez még

alóságában? ... Törvényt kiszabni, és úgy

lenni e felett, miképpen a nap sok világokon!..."
Bessenyei Ferenc a IV. felvonás egyik mozza-

natával kapcsolatban azt írja, hogy „Bánk térden
állva könyörög Melindáért, mire a királyné egy
hosszú, ide nem illő anekdotával válaszol". Igen,
de ezt megelőzően Gertrudisban lejátszódik a
„belső dráma" utolsó fázisa is, akkor éppen, mi-
előtt Bánkkal az utolsó mérkőzésre készül:
„Vitézi módra méssz le, szép nap! - Ah, hol ily
halál? Eredj, eredj ! utól nem érlek - én csak
asszony vagyok . . ." Ehhez képest a királyné
halála valóban külső megjelenítés: „Meghalni -
nem királyi széken - ah!"

A mű - a Bánk bán - akkor kelt életre, amikor
alkotója, létrehozója szinte észrevétlenül tűnt el
az élők sorából. A mű sorsa fonódott össze nemzeti
irodalmunk, a történelem és a színháztörténet
fejlődésével. Sorsdöntő kérdéseket feszege-tett
saját korában, sorsdöntő problémákra irányította
a figyelmet a történelem folyamán, s így kaptuk
örökül irodalmunknak ezt az immár klasszikussá
érett művét. Kínzó, fájdalmas és vádoló-tűnődő
kérdésekkel, »klasszikus bukásokkal" együtt.
Sorsdöntő problémákat feszegető dráma,
klasszikus mű - dönteni kell sorsa felől.
Bizonyos, hogy ezt a dramaturgiának kell
elvégeznie.

NYÁRI SIKER KANADÁBAN

Az ottawai National Arts Centre-ben mu-
tatták be George Ryga kanadai szerző T h e
E c s t a s y of R i t a J o e (Rita Joe
eksztázisa) című művét. A darab egy indián
lányról szól, aki mindenáron meg akar
szökni a nagyvárosból, vissza a rezervátumba.
A fehér hatóságok azonban csavargás címén
mindig törvény elé citálják, míg végül egy
fajüldöző banda szerelmével, a vörös (indián)
hatalom fiatal harcosával együtt megöli. A
dráma eleven és megrendítő, az előadás

elsőrangú és a színdarabra az Off Broad-
way-n biztos siker várna.
(Variety, 1969. 255/6)




