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A Bánk bán

megvívott csatája
Egy előadás és két tanulmány vallatása

„ a Bánk bán megérde-

melné, hogy végre elkövet-

kezzék revíziója, s újraérté-

kelő, elfogulatlan kéz mérje föl

erényeit és hibáit."

(Kárpáti Aurél)

Kárpáti Aurélt idéztem, de idézhettem
volna Vörösmartyt, Gyulait, Arany Jánost,
Szerb Antalt vagy Hevesit - mindazokat,
akikre Bessenyei Ferenc is hivatkozik
Bánk-tanulmányában (Bánkró l

gondolkodom, SZÍNHÁZ 1968/1.).
Bessenyei tanúként hívja segítségül őket a
Bánk-perben, amely a mű születése óta
folyik, és máig sem ért véget. Mind-
annyian ugyanarról beszélnek: a Bánk

bán dramaturgiai fogyatékosságairól. Ar-
ról, hogy „egy tragédiánkban sem egye-
sülnek nagy hibákkal oly nagy erények,
mint a Bánk bánban" (Gyulai), hogy
"legkevésbé sikerült Bánk karaktere"
(Vörösmarty), hogy „tömegsikert soha-
sem aratott" (Szerb Antal), hogy „a költői
zsenialitás állandóan keveredik a színpadi
kezdetlegességgel" (Hevesi).

Bessenyei - filológiailag megtámogatva
magát idézetekkel - még tovább megy.
Gondolatmenetének lényege az, hogy a

Bánk bánban hibás szituációk

vannak: „A darab dramaturgiája állandóan
méltatlan helyzetben felejti hősét". És: „
. . a B á n k bánban mindig rosszabb
színésznek látszunk - mert illusztrálni
kényszerülünk -, mint amilyenek
valójában vagyunk." Végső következtetése
pedig az, hogy Katona drámája
„dramaturgiai beavatkozást kíván."

Bessenyei érvelése azért érdemel meg-
különböztető figyelmet, mert a költő-
esztéták, irodalomtörténész-kritikusok
véleménye mellé odahelyezi a nem kevésbé
illetékesét: a Bánkot játszó színé-szét. És
nem mentséget keres maga vagy mások
számára. Ellenkezőleg: a bevallott
sikertelenség okát kutatja. Megelégelte,
hogy minden színész - ő maga is --
menekül a szereptől. (Nemcsak képletesen:
írásában idézi a századvég hősszínészének,
Nagy Imrének ismert esetét, aki miután a
Nemzeti Színház 1891-es
bécsi vendégszereplésén megbukott
Bánkként, lemondta a másnapi T r a g é d i a -

előadás Ádámját, és hazaszökött Pestre.)
Bessenyei szerint Bánkot eljátszani több

mint kockázatos. Egyetért. Hevesivel, aki
ezt írta: „Bánk szerepével soha egyetlen
művész sem tudott igazán megküzdeni."

Már ezért is tiszteletre méltó az a napjaink
könnyű sikereket hajszoló, felületes
színjátszógyakorlatában szokatlan
megszállottság, amellyel Bessenyei a Bánk-
rejtély megoldását kutatja. Vállalta a
kétszeresen hálátlan feladatot: a szerep
eljátszásán kívül a szerep tanulmányigényű
elemzését, pedig sokak szemében gyanús a
tollforgató színész vagy rendező. A Bánk

bán színpadra állításához azonban hozzá
sem lehet kezdeni alapos elemzés,
értelmezés nélkül. Katona drámája valóban
„lélektani részletezéseket, tanulmányszerű
belemélyedést kíván", mint Szerb Antal
írta.

S ha erre gyakorló színházi emberek
vállalkoznak, nemcsak az irodalomtörténet,
hanem legfőképpen a színházművészet
nyer vele. Most ez történt. Bessenyei
Ferenc másfél évvel ezelőtti tanulmánya
után a SZÍNHÁZ múlt havi számában
Both Béla rendezői felfogásával is
megismerkedhettünk. A kettőjük szö-
vetkezéséből létrejött előadás, a Nemzeti
Színház új Bánk bánja bizonyíték az egy-
szerre teoretikus és szcenikai megközelítés
eredményessége mellett.

Színháztörténeti adósság

Éppenséggel a színháztörténetnek van
adóssága a Bánk-perben. Azért Kárpáti
Aurélt idéztem mottóként egy színházi
előadás elemzése elé, mert az „újraér

tékelő, elfogulatlan kéz", amelyről be-szél,
s amely hivatva van a Bánk bán revízióját
elvégezni, erényeit és hibáit felmérni,
meggyőződésem szerint csak a rendezőé és
á színészé lehet. Az iroda-lomtörténet
ugyanis már elhelyezte Katona drámáját.
Nemcsak mint politikai drámát, a 48 előtti
Magyarország társa-dalmi elégedetlenségi
mozgalmainak hű tükrözőjét, hanem mint
műalkotást is. Kárpáti Aurél ebben a
vonatkozásban is lexikonba illő
tömörséggel határozza meg a dráma
helyét: „A Bánk bán elhibázott remekmű.
Nem tökéletes alkotás, mégis remekművé,
nekünk legnagyobb drámánkká avatja
cselekményének, alakjainak, helyzeteinek
színpadra termettsége, dikciójának
abszolút drámaisága, költői heve és
plaszticitása, karaktereinek akcióban
megnyilatkozó benső fejlődése. Remekmű,
bár árnyfoltjai is a zseni arányait mutatják."

„Elhibázott remekmű" az egyik oldalon
- „nekünk legnagyobb drámánk" a
másikon. Az irodalomörténetnek ezt a
tudathasadásos ítéletét a színháztörténet
nemcsak helybenhagyta, hanem a meg-
oldatlan előadásokkal még erősítette is.

Az az érzésem, hogy a Bánk bánnal a z

okozta a legfőbb problémát, hogy csak
tankönyvi szinten értjük. Tiszteljük és ér-
tékeljük benne nemzeti drámánkat, is-
merjük a kort, amelyben létrejött, a kor-
problémákat és a megoldásukra szerve-
ződött társadalmi mozgalmakat. Ennyi
bőven elég egy átlag Bánk-felfogáshoz. Egy
második gimnazista négy mondatban
minden elmond Katona drámájáról, amit
tudni illik róla. Mindössze néhány címszóra
van szüksége: idegen elnyomatás, jogtiprás,
nemzeti függetlenség, magányos hős.
Mindez XIX. századira fordítva: reformkor,
Habsburgok, szabadságharc. Körülbelül így
él mindannyiunkban a Bánk bán. Ennyit
tudunk róla.

Szokatlan módon a színháztörténet
figyelmeztett arra, hogy lényegében nem
tudjuk: mi történik magában a darabban. És
főleg: mi miért történik, Mihelyt ezeket a
kérdéseket firtatni kezdték, ki-derült: „A
szükségszerűség ércgyűrűje nem oly szoros,
mint ahogy a tökéletes tragédia
megköveteli." (Szerb Antal). A
következtetés levonásakor Bessenyei ajánlja
a legdrasztikusabb megoldást:
dramaturgiailag kell helyreállítanunk a
drámát. Restaurálni kell, miként Teleki
Kegyencét, irodalmi kötőanyaggal meg-
erősíteni az omladozó részeket, különben
nem jön át a rivaldán.



Egy előadás dimenziói

Bessenyei most eljátszotta Bánkot. Az
eredeti drámát. Önként adódik a fel-adat:
összevetni szerepelemzését és az alakítását.
Izgalmas vállalkozás. Vajon ki győz: az
elmélkedő vagy a színész? Vajon
ellentmond-e önmagának írásban és a
színpadon? Vajon megoldható-e a szerep
egészében és részleteiben, vagy valóban
nem segít más, mint a dráma átírása?

Ez a kérdések egyik része. A másik
szembesítés : a rendezői koncepció és a
megvalósult előadás összevetése. A kettőt
csak együtt lehet és érdemes vizsgálni.
Színész és rendező közös alkotását, az
elkészült művet a maga egészében kell
vallatóra fogni.

Szövegvizsgálat

A Bánk-előadások szövegvizsgálata a
húzásokra és a nyelvi érthetőségre szokott
kiterjedni. Az utóbbi tekintetében a
rendezés meglehetősen konzervatív (kü-
lönösen a legutóbbi tévéváltozathoz ké-
pest). A Bánk bán egyik legcsodálatosabb
erénye a kemény, sziklagörgető, de olykor
darabos, nehezen érthető drámai nyelv.
Elvként mindenképpen helyes, hogy az
előadásban óvakodtak a szöveg
„megmagyarításától", ám ezért vállalniuk
kellett azt is, hogy egy-két helyen a puszta
megértésért is meg kell küzdeni,
színésznek és nézőnek egyaránt. (A Bánk
bánban ezért különösen fontos a jó szö-
vegmondás. Nemcsak az egyes szavak ar-
tikulációja, hanem a mondatok intonációja
is. Tegyük szívünkre a kezünket: hány
olyan mondat van a drámában, amelynek
tartalmát csak körülbelül értjük?! Vajon
könnyű-e az előadás folyamatában - és első
hallásra - megérteni egy ilyen mondatot:
„Itt dörgött markomban egy / ország
fölébe mért ménkő-csomó; / s mégis kezét
csókoltam volna a gyilkosnak, aki véremet
megölte, / csak azért, mivelhogy gyűrűjére
egy / rangbéli címer volt felmetszve?"

Eltekintve attól, hogy a mondat kérdő
jellege csak a legvégén derül ki, tehát csak
utólag lehet felismerni a benne kifejezett
érzelmek irányát, a szerkezete sem a
legegyszerűbbek közül való. Erre is
utaltam azzal, hogy csak a lényegét
ismerjük mind-annak, ami a Bánkban
lejátszódik. Visszatérve a szövegmondásra:
egyedül Bessenyei - és talán még Kállai -
képes arra, hogy pontosan feltárja a
mondatok logikai tartalmát. Ahogyan
Bessenyei egyszerre képes indulatot és
gondolatot sűríteni egy-egy mondatba, egy
lélegzetre elmondani és mégis ritmikusan
tagolni

az összetartozó részeket, anélkül, hogy
széttördelné akár a sorokat, akár a gon-
dolatokat - mindez csodálatra méltó és
egyedülálló az előadásban. Alighanem
Németh László drámáinak előadási
gyakorlata is segítette ebben, hiszen ott -
mutatis mutandis - hasonló a feladat, és
senki sem tud magyar színpadon olyan
tökéletesen Németh László-szöveget
mondani, mint Bessenyei - és megint csak
Kállai.)

Ami a húzásokat illeti, ezek szükséges
tömörítések, s egy kivételtől eltekintve
(Előversengés - erre még visszatérek) nem
strukturális jellegűek. Egyetlen helyről
érdemes szólni: kimaradt - alighanem
Arany János figyelmeztetése nyomán - a
„bánki sértődés" sokszor idézett mondata.
(„Hogy Bánk leüljön a setét szövetség /
gyász-asztalához, ahhoz nem csekélyebb /
mint bánki sértődés kívántatik.") Helyes,
hogy kimaradt, hiszen itt mintha Bánk
túlságosan is fontolgatna, és előrevetítené,
amit a néző a dráma ismeretében tud, de ő
nem. Hogy meglesz az ok a „bánki
sértődésre": Melinda el-csábítása.

Mindez mutatja, hogy nem filológiai-
szövegfelülvizsgálati út vezetett el az elő-
adás koncepciójához. Ez a felfogás való-
ban merőben új minden korábbihoz ké-
pest, ha magába olvasztotta is a közel-múlt
néhány felújításának - Vámos László
főiskolai, Lengyel György debreceni,
Bozóky István szegedi és Szinetár Miklós
tévébeli rendezésének - tapasztalatait.

„Önmaga ellen támadt jellem"

Mi a felfedezés ebben a drámafelfo-
gásban? Egy eddigiektől eltérő - az említett
előadásokban csak óvatos fontolgatással,
félve próbálgatott - Bánk-karakter
vállalása.

Már Gyulai mint „leginkább önmaga
ellen támadt jellemről" beszél Bánkról.
Ezzel utal rá, hogy a Bánk bán valóságos
drámai színtere a főhős lelkiismerete. E
tekintetben Katona műve a Hamlet-típusú
drámák sorába tartozik. Vagyis a központi
hős végső, tragikus elbukásának oka nem
az ellene támadt, a drámai konfliktus
„másik oldalát" képező erőkben, hanem a
hősben magában rejlik.

Lukács György meghatározása szerint
„a tragikus hős végzetszerű következe-
tességgel ostromolja meg célját, és a cél
elérése, a célnál való kudarc, a célkitűzés
összeomlása stb. fejezi ki a drámai kollízió
szükségszerű jellegét". A Bánk

bán „homályossága" éppen abból adódik,
hogy sem a „végzetszerű következe-
tességgel ostromolt cél" nem látszik ben-ne
eléggé világosan, és a dráma végső
kimenetelét sem a cél teljesítése vagy nem
teljesítése, hanem ettől független, külső ok
(Melinda halála) határozza meg, s
ennélfogva csorbát szenved „a drámai
kollízió szükségszerűsége" is.

Alighanem egy rossz beidegződés ál-
dozatai vagyunk. Bessenyei idézi Vörös-
martyt: „Bánk jellemében nem látni azon
szilárdságot, mely az általa elkövetett nagy
felelősségű tetthez kívántatik." S még
hozzáteszi: „De vajon igaza van-e
Vörösmartynak, amikor Bánk jellemében
szilárdságot követel. Nem éppen ez-e Bánk
tragédiája, hogy e szilárdságra képtelen?!"
Vagy talán pontosabban: nem másfajta, a
spontán bosszúállóétól eltérő jellembeli
szilárdság-e Bánk karakterének sajátja?

A gondolatsort itt kell elkezdeni. Az
előadás is itt kezdi el. Mindeddig élt
bennünk egy Bánk, aki látja az udvar
elmerániasodását, Peturtól értesül a magyar
urak elégedetlenségéről, országjáró útján és
Tiborctól meghallja a nép panaszát, s
mindehhez még kénytelen elviselni a
becsületén esett sérelmet - akit tehát „ég s
pokol bosszúra ösztönöz", mint Hamletet,
s aki (bár hasonlóan késleltetve a tettet)
meg is teszi, amit várunk tőle: megöli a
bajok fő okozóját, Gertrudist. Bánkot tehát
a társadalmi ítélet végrehajtójának
tartottuk. Visszhangzott is tán még
bennünk iskolai tan-könyvünk néhány
mondata a magányos hősről, akinek
tragédiája az, hogy tettét egyedül, „a néptől
elszigetelve" hajtja végre. Azt már nem
gondoltuk végig, hogy eszerint a dráma
igazi hőse Petur lenne, aki átkot mond „az
alattomos gyilkosra" (a Bánkot játszó
színész ennek hallatára össze is szokott
törni nyílt színen), és ráadásul mártírhalált
hal - ártatlanul. (Még Arany is „nyíltnak és
férfiasnak" nevezi Petur fellépését, amely
mellett Bánk „magát eltörpülni érzi".) De
hát mondjuk, hogy a lényeg nem is ez.
Fontosabb ennél, hogy a Bánk bán ebben a
felfogásban az erkölcsromboló,
népelnyomó hatalom (Gertrudis) és az
ezzel szembeszegülő igazi hazafiság (Bánk)
drámájaként élt a tudatunkban. Az is
valóban, csak sokkal bonyolultabban. Nem
egy szimpla Bánk-Gertrudis ellentét
szintjén.

Katona drámája ugyanis csak a köz-ponti
hős lelkiismeretét illetően hamleti dráma,
konfliktusát tekintve már nem.



Shakespeare-nél a hős egyéni bosszúja és
a társadalmilag szükségszerű cselekedet
egybeesik. Hamlet megöli a királyt, s
ezzel egyszerre végez cl két feladatot:
megbosszulja apját és megsemmisít egy
rossz, történelmileg túlhaladott, jogtipró
hatalmat. A Bánk bánban a két cselekvés
kettéválik. A királynégyilkosságot csak a
bosszúálló férj követi el, a politikus
mindvégig tiltakozik ellene. Éppen ez adja
a főhős - és egyúttal a dráma -
alapkonfliktusát.

Ú j Bánk-portré

Megpróbálom - most már az előadást is
segítségül híva - felrajzolni a dráma
legfőbb dramaturgiai erővonalait. Las-
sanként kialakul Bánk eddigiektől el-térő
portréja. Megfontolt politikus és Melindát
féltő, nagy szerelemmel szerető férj - ez a
két alapvonás. (És mind-járt két idézet: az
előadás két kulcsmondata. Az első: „Én a
király személye, én - maga / parancsol

Endre a király!"
És a második: „Hát a

világnak egyik pólusától a / más pólusáig,

szerelmeimben, én / miért öleltem mindent
egybe? mért / mindent? miért te benned,
óh Melinda?!")

Mint politikusnak a legfőbb jellemvo-
nása a király iránti lojalitás. Felelős ál-
lamférfi. Maga is a hatalom embere, de
Endre hatalmáé, nem ennek eltorzult,
önkényuralmi változatáé, amit Gertrudis
képvisel. De a kettő a gyakorlatban nem
könnyen választható szét egymástól. Amit
Bánk országjáró útján tapasztalt, aligha
csupán azt az állapotot tükrözi, ami Endre
Galíciába indulása után jött létre, mint
ahogy a Tiborcok panasza is legföljebb
csak megsokasodott azóta.

Lényegében egy hatalom elfajulásáról
van szó, amelynek Bánk is részese („Vak

valék én is udvarodba; de már látok" -
mondja Gertrudisnak). S így nem is bűn-
telen. A helyzet tűrhetetlenné válását maga
is látja (első szavai - még a dráma kezdete
előtt - tanúskodnak erről: „Hazánk külön-
külön vidékein / jajt s bánatot találtam; s

itt íme ellenkezőt találok, s nem tudom, /
melyik tehet rémítőbbé"), s talán Tiborc
panasza nélkül is megtenné, hogy
számadásra kényszeríti Gertrudist. Ennyit,
nem többet. Azért nem többet, mert a
békétlenek ügyébe - nemcsak Melinda
révén, hanem mint az ország második
embere - ő maga is

bele van keverve", s magával is számot
kell vetnie. Es még azért sem, mert tudja,
hogy a dolog végül is a királyra tartozik,

akinek „jobban be van mocs

kolva a neve", mint a Bánké, és nem-csak
Peturék felkoncolása miatt.

A megfontolt reformer, a józan reál-
politikus alkotmányos úton keresi a
megoldást. ]Bánk mindenesetre kész lenne
a számadásra Gertrudissal. A Melinda-
ügynek - még Ottó merénye előtt -
feltehetően. még inkább siettetnie kellene
a számadás kikényszerítését, a valóságban
viszont éppen lassítja, csaknem meggá-
tolja. Bánkot ugyanis összetöri az, hogy
Ottó célhoz ért. Ő nem az a jellem, aki
ezek után megacélozódó izmokkal, bosszút
lihegve betör a trónterembe. Ha ezt
várnánk, akkor egy romantikus spanyol
lovagdráma kellékeit kellene számonkér-
nünk Katonától. Bánk már itt elvesztette
élete jobbik felét, ahhoz is erőszakot kell
tennie magán (különösen a tébolyult
Melinda megjelenése után), hogy újra és
újra erőt vegyen „elfásultságán", és
Gertrudis provokálására - de csakis arra! -
mégis számadásra kényszerítse. A
gyilkosságra még így sem kerülne soha
sor. Ehhez két dolog együttes hatása
szükséges: I. Hogy Gertrudis maga tá-
madjon rá tőrrel. 2. Az a pillanatnyi, az
elmeháborodásig feldúlt lelkiállapot,
amelyet Ottó hirtelen megjelenése és cl-
futása vált ki Bánkból. Végül is ez utóbbi:
a Melinda miatti feldúltság a meg-
cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy a
magánember gyilkol.

Az utolsó felvonásban a sorsát vállaló
Bánk jelenik meg. Aki nemcsak azért
vállalja tettét, mert Gertrudis végül is
megérdemelte a halált, hanem azért is,
hogy a pártütők közül, akit lehet, meg-
mentsen a büntetéstől. (Ezért és nem
melldöngető kérkedésből mondja két-szer
is: ,,... csak én öltem meg a királynét!")
Bánk itt megint csodálatos példáját adja
államférfiúi nagyságának. Nem szánta
halálra Gertrudist, de oka sincs rá, hogy
megbánja tettét. Jóllehet Endrének
figyelmeztetésül Gertrudis megölésénél
kevesebb is megtette volna. De ha már így
esett, érzi, hogy szilárdságot kell mutatnia,
és a tettét felhasználni arra, hogy a gyenge
és ingadozó királyt a polgárháború
veszélyének és a Gertrudisellenes
hangulatnak a felidézésével sakkban
tartsa. Ezért nagyítja inkább a királyné
bűneit, mintsem kicsinyíti. Hogy Endrének
semmiképpen se legyen oka - és módja
sem - szigorítani a kormányzás eszközein,
ellenkezőleg: kénytelen legyen
helyrehozni Gertrudis túlkapásait. Rend-
kívüli taktikai érzéket mutat itt Bánk, és
kétségkívül minden tekintetben ő van fö-
lényben az egész felvonás alatt.

Egészen addig, amíg Melinda holttestét
behozzák. Ekkor végképp elszakad Bánk
lelkében a húr, amely már a harmadik
felvonás szobajelenetében is megpattanni
látszott. Bánk, aki Melindában „mindent
egybe ölelt" - még az elcsábított, tébolyult
Melindában is -, most megszűnik létezni a
világ számára. Nem tettének
következményei okozzák össze-omlását,
nem belső meghasonlás, nem
lélekgyengeség, nem „a lelkiismeret vád-
ja", mint Arany állítja, nem Petur átko-
zódása. Egyedül Melinda halála.

A fenti gondolatsor - mint utaltam rá ---
nem drámaelemzés, hanem előadás-
értelmezés. Nem biztos, hogy Both Béla és
Bessenyei Ferenc felfogása az egyetlen
lehetséges felfogás. Kétségtelen, hogy ép-
pen a dráma sokat emlegetett dramaturgiai
fogyatékosságai, következetlenségei,
elvarratlan szálai adnak lehetőséget az
értelmezések: széles skálájára. Both Béla
rendezésének, Bessenyei Ferenc Bánk-
alakításának többek között az az érdeme,
hogy a maguk értelmezését rendkívül
következetesen valósítják meg. Érdemes
végigkövetni az előadás részleteit

is.

A díszlet

Csányi Árpád megoldotta a legnehe-
zebbet: a korjelzést anélkül, hogy natu-
ralista lenne, a gyors változást anélkül,
hogy a színpad az üresség benyomását
keltené és a jó játékteret anélkül, hogy a
mindvégig, azonos hasábelemek egyhan-
gúsághoz vezetnének. De ezzel még nincs
vége: a Bánk bánban a díszletnek dra-
maturgiai funkciója van. Az első felvo-
násban pedig egyenesen a drámai helyzetek
pontos megértése függ tőle. Pontosabban:
attól a bizonyos rejtekajtótól. Tervező és
rendező közös találata ez a rejtekajtó vagy
inkább rejtekjárás a szín-pad bal oldalán,
elöl és úgy elhelyezve, hogy mi jól lássuk
Bánk megjelenését, de a szereplők ne
vegyék észre. Ugyan-ilyen jó a másik két
„kényes ajtó" meg-oldása. Mindkettőt
eltakarja egy díszlet-fal, ami megkímél
attól, hogy a harmadik felvonásban a
színpadra zuhanjon az Izidóra által betört
ajtó (esetleg a színésznővel együtt), a
negyedikben pedig jótékonyan eltakarja a
szemünk elől a menekülő Ottó által
becsapott és bezárt ajtón - a kulcsra zárás
egyébként is meg-oldhatatlan - dörömbölő
Bánk könnyen komikumba hajló látványát.

A függöny felgördülését követő kellemes
látvány után (valóban felgördül, angol
módra, ' nálunk szokatlanul függőle-



Egy előadás dimenziói

amint a királyné egyértelműen beszéli
Ottónak az Előversengésben „gondola-
táját" - és nem „kétféleképpen", mint
később, amikor a rejtekajtón át Bánk is
hallja.)

De hangulati bevezetőnek sem rossz az
Előversengés (díszletezési problémát pedig
még a naturalista korszakban sem jelentett:
játszódhat ugyanott, ahol az első felvonás
első jelenete). Ráadásul ebben az
előadásban is szerencsésebb indítás lenne,
mint a Mikhál-Simon jelenet, amelynek
megváltozott hangsúlya túlságosan
váratlanul éri a nézőt.

A Mikhál-Simon kettős beállítása
amennyire érthető és következetes lesz
később, olyannyira zavaró nyitójelenet-
ként. Tyll Attila Mikhálja szklerotikus
öreg, aki minden jóindulatával és szere-
tetreméltóságával együtt is az agyérelme-
szesedés előrehaladott állapotát mutatja.
Erre vall kóros aluszékonysága a bálon és a
békétlenek jelenetében, s későbbi zavaros
beszéde, Simon nevének kikottyantása
Gertrudis előtt (többek között ez is Petur
baklövéseinek egyike, hogy ezt az
imbecillis öreget a zendülés előtt Gertru-
dishoz engedi).

Simont eléggé jellemzi visszatérő mon-
data („Hátha mégis úgy lehetne"), Izsóf
Vilmos jól hangsúlyozza a minden tettől
visszarettenő, mindenáron megegyezést
kereső figura tulajdonságait.

Petur „felfedezése"

Még Bánk színrelépése előtt kell tisz-
tázni az előadás Petur-felfogását, amely az
igazi felfedezés erejével hat. Bessenyei
nagyszerű Bánkjához hozzátartozik
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Kállai Ferenc remek Peturja. Azért is nagy
teljesítmény ez, mert éppen Petur
megjelenítésében a legnehezebb elszakadni
a rossz tradícióktól. S hogy menynyire
nehéz, az éppen most derült ki, az előadást
követő néhány kritikai meg-jegyzésből,
elsősorban a kitűnő Gyárfás Miklós alig
érthető és védhető véleményéből.

Petur - ez színháztörténeti tény - mindig
lejátszotta a színpadról Bánkot. Ő volt az
igazi hazafiság szócsöve, aki az
érthetetlenül tétovázó nagyúr mellett a
nemzet jogos panaszát sorolja elő, és tettre
is kész. Ennek a Peturnak - akár-mit
mondott, és akármit felelt is neki Bánk -
mindig igaza volt. Ha pedig azt kísérelték
meg eljátszani, hogy nincs igaza, kisszerű
zsörtölődővé vált.

Kállai Peturjának lényegében igaza van,
de a hazafias, „nacionalista" gőzök
túlságosan elborítják az agyát ahhoz, hogy
józanul, politikusan és reálisan lássa a
maga és az ország helyzetét. Ebből a
Peturból hiányzik a „guvernamentalis"

gondolkodás. Konok, csikorgó agyú, erő-
szakos öregember (talán nem öregebb
Bánknál, de annak látszik), az a típus,
akivel nem lehet vitatkozni, mert csak neki
lehet igaza. Politikai áttekintő készsége
nincs, szűklátókörű. Egyéniségét nem
értelmi képességei határozzák meg. Inkább
érzelmei vannak: nemesveretű, retorikus
szónoki készség, bundás indulatok.
Nemzeti felindulásai és búsmagyar
ellágyulásai. Így, ahogy van, egészében :
ismerős típus a magyar történelemből,
egészen a legújabb korokig.

Kállai pompásan játssza. A „kállais"
modorosságok most nem a színészéi, ha-
nem a figurát jellemzik. Nem Kállai pa-
tetikus és bombasztikus, hanem Petur.
Gyárfás Miklós szinte szabadkozva írja
kritikájában, hogy humorosnak találta ezt a
Peturt. De még mennyire, hogy az! (Ami
nem zárja ki, hogy egyúttal mélyen
tragikus is legyen - ennek a magatartás-
nak a történelmi tragikomikumát ugyan-
csak jól ismerjük.) Valóban tragikomikus,
ahogy a második felvonásban kö-
rülszimatolja Bánkot, néhány lépéssel
közeledve-távolodva tőle, szinte meg-
környékezi, miközben gondosan próbálja
takarni, hogy lényegében csak egyéni sé-
relmeiről beszél. Kállai apró hangsú-
lyokkal, rendkívül finoman tudja érzé-
keltetni, hogy Petur bármiről beszél,
gondolata - szava is - mindig a vagyon,
saját elrabolt javai körül forog. A
szilárdan, szinte az egész második fel-
vonás alatt, Biberach érkezéséig mozdu-

ges síkban) egy vitatható megoldás kö-
vetkezik: az Előversengés elhagyása,
amely érzésem szerint több okból sem
szerencsés. Hiányzik majd az itt elhangzó
fontos információ, amelyben Gertrudis
közli Ottóval, hogy utoljára kísérelheti
meg Melinda elcsábítását, másnap el kell
utaznia. Több ez, mint célzás: Gertrudis
bűnrészességének az egész darabban a
legfőbb bizonyítéka. Nem véletlenül
hangzik el kiemelten és a darab elején (a
többi hasonló célzást elnyelik a szi-
tuációk, és nyelvileg sem ilyen világosan
érthetőek). Nem értem teljesen a rendező,
Both Béla szándékát, amikor azt írja, hogy
„így a közönség előbb találkozik Bánkkal,
mint Ottóval és Biberachhal, s szinte a
néző is csak Bánkkal együtt lesz ismerője
lépésről lépésre az udvari ármánynak". A
drámai logika éppen azt kívánná, hogy a
közönség előbb értesüljön Bánknál Ottó
szándékáról és a királyné hallgatólagos,
sőt öccse útját egyengető beleegyezéséről.
Ez az előkészítés szükséges ahhoz, hogy
mire Bánk megjelenik, mindenki előtt
világos legyen a jó híre elleni királynéi
merény, amellyel szembe kell néznie, s
amelynek pontos megítélésével amúgy is
elég gond-ja van az egész darab folyamán
mind Bánknak, mind a nézőnek. (A
Hamletban sem véletlen a szellemjelenet-
indítás, mégpedig úgy, hogy előbb az
őrtálló katonák látják. Ebből kiderül, hogy
a szellem „valóságos", nem Hamlet
képzelete működik. A Bánk bánban a
nézőnek abban kell biztosnak lennie, hogy
Gertrudis vétkét sem Bánk képzelete
nagyítja fel, ezért szükséges, hogy előbb
lássuk,



latlanul álló Bánk - csak akkor kell közel
kerülnie Peturhoz, amikor a Melindára
vonatkozó részt mondja halkan - és az
izgága, kapkodó, hangsúlyváltó-taktikázó
Petur ellentétéből világos ennek a
jelenetnek a tartalma. És ami még
fontosabb: vitathatatlanná válik Bánk
győzelme (ez fordítva szokott lenni), az-
által, hogy személyében sikerült
megteremteni a reálpolitikust, aki szemben
áll a peturi gőzös, improvizáló politikával.
Ez a kettőség alkotja az előadás gerincét, s
ennél aligha lehetne korszerűbb, mához
szólóbb gondolatot kibontani Katona
drámájából.

Visszatérve az első felvonásra: Kállai
már itt érzékelteti, hogy Petur nem minden
számítás nélkül választotta meg Bánk
hazahívásának időpontját. Ismeri annyira a
nagyurat, hogy tudja: csak úgy lesz képes
majd megnyerni, ha Bánk saját szemével
látja Ottó forgolódását Melinda körül, ami
egyébként köztudomású az udvarnál. De
még Melinda ne-vének jelszóul választására
is azért van szüksége, mert enélkül Bánk
aligha menne el a békétlenekhez. Ez a
taktikázás a Melinda-üggyel nem éppen
szimpatikus vonása Peturnak. (Kállai ügyel
rá, hogy a „jelszónk lészen: Melindá"-t úgy
hang-súlyozza, hogy Bánk minél jobban
meg-rémüljön.) Ottó ostroma Melinda
elnyeréséért egyáltalán nem látszik
érdekelni Peturt, ez csak csalétek a
számára. Ha célozgatás helyett mindjárt
elmondaná, amit tud vagy látott (világos,
hogy erre éjszaka, a békétlenek között már
nem lesz módja), alighanem többet segítene
Bánkon, de kockáztatná éjszakai eljöve-
telét. Ez is hozzátartozik Petur jelleméhez.
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Kard-dramaturgia

Bánk első megjelenésével kapcsolatban
először is a jelmeztervező Vágó Nelli-ről
kell szólni. A sujtásos díszmagyarok és
udvari nagyestélyik elhagyása, a figurák
külsődleges ruhajellemzése helyett
egyszerű, funkcionális jelmezek - ez vo-
natkozik általában tervezői munkájára. A
Bánkot játszó színész különösen sokat
köszönhet az első felvonás útiköpenyének.
Ennek ugyanis dramaturgiai funkciója van
- az előadás ,,kard-dramaturgiájával"
kapcsolatban.

Erről egy kicsit bővebben. A rendezés
azzal teszi formailag is világossá és
félreérthetetlenné azt, hogy Bánknak
mindvégig nem áll szándékában megölni a
királynét, hogy csak az utolsó felvonásban
visel kardot, amikor Gertrudis már halott.
(Itt különben elkerülhetetlen: kétszer is
elhangzik a párbajfelhívás, másodszor
Bánk már kihúzott kard-dal készül
megvívni Solommal.) Az első négy
felvonásban a kard szüntelen gondot okoz:
ki-be húzgálása nehezen magyarázható,
néha egyenesen komikus hatást kelt. Az
első felvonásban a rejtek-ajtó mögött
kellene kihúzni (nem tudni, mi okból) és
meztelen pengével előjönni, miközben
gyilkossági szándéknak nyoma sincs a
szövegben. A másodikban a békétlenek felé
kellene kirántani, a negyedikben a
királynéval szemben kétszer is, igaz, hogy
csak félig, s végül mégis a saját tőrével kell
leszúrni Gertrudist. A szöveget
tanulmányozva könnyen belátható, hogy
ezek a kardkirántások csak az indulat
hevében történnek, nem az ölés
szándékával. A kard tehát elhagyható.
Egyedül az első felvonásban valószínűt-
len, hogy az országjárásból egyenesen a
palotába siető Bánk ne viseljen kardot. De
ez a kard láthatatlan: a már említett
útiköpeny jótékonyan eltakarja a szemünk
elől.

Lendület és drámai ív

Bánk drámabeli útját - Bessenyei ala-
kításának tükrében - lényegében már vé-
gigkísértük. De nem lehet figyelmen kívül
hagyni azt az egyetlen lendületből
felrajzolt drámai ívet, amellyel szerepét
felépíti. Lentről kezd. Az első felvonás
Bánkja a magát fegyelmező emberé. Egy
ponton forrósodik fel, Melinda nevének
hallatára. De éppen csak annyira, hogy
érezzük azt a rendkívüli szerelmet, amely
hozzáköti, s amelynek zavartalansága
egyelőre - noha látja és feltételezi mind-
azt, amit Gertrudis és Ottó magatartásából
megláthat és feltételezhet - nem

látszik közvetlen veszélyben forogni. Ezért
a magára kényszerített önuralom: hogy
mindent hideg fejjel tisztázhasson.

A második felvonásban Bánk sokat
hallgat, s ezt Bessenyei játéka megmagya-
rázza. A Petur-féle szónoklatok lepereg-
nek róla. Efféle érzelmekkel nemigen lehet
rá hatni, a mondottak igazságtartalmáról
amúgy is többet tudott meg az országot
járva. A magatartásában mutatkozó némi
fásultság a szófia beszédnek és Melinda
felé járó gondolatainak tulajdonítható. Az
önuralom is csak Biberach jöttéig tart:
ezután elszabadulnak eddig visszafojtott
indulatai.

A harmadik felvonás az érzelmi hul-
lámzások felvonása. Bessenyei Bánkja itt
valóban kétségek között gyötrődik: Me-
linda szerelme és a királyné bűnösségének
mértéke (csak a mértéke!) felől. Tiborc
panasza erősíti lelke viharát, de jelenléte
ugyanakkor mérsékletre is kényszeríti.
Végül felülkerekedik benne a talpig
emberség, ami több, mint férji kötelesség:
Tiborc gondjára bízza Melindát. Másrészt
az elszánás is megérlelődik benne:
számadásra kényszeríti a királynét. Nem
lángpallosú bíróként, inkább - ahogy
Bessenyei írja - mint „a kötelességteljesítés
mártírja". A Tiborccal hazaküldött üzenet
hangsúlya („... megmondhatod: hogy él i

Még Bánk.") ezért nem valami titkolt
jóslatot, „majd meglátjátok"-at feltételez,
inkább keserű, ön-ironikus tényközlést,
amire Tiborc vissz-hangzó válasza - talán
túlságosan is tudatosan - leplezetlenül
gunyoros.

A negyedik felvonásban a .,hideg ma-
gaviseletet" magára erőltető, felelősség-
revonásra kész Bánkot Melinda látványa
és az ettől való fájdalom ejti ,,elfásulásba" -
ezért érthető az egész Gertrudis-

Bánk jelenet hullámzó érzelmi hőfoka és
cselekvésbeli ingadozása. Bánk a hideg
számonkérés és az időnként feltörő indulat
között egyensúlyoz. Az indulati kitörések
keltették azt a tévhitet (Aranynál például),
hogy Bánk meg akarja ölni a királynét.
Pedig csak hamleti módon „szavakkal ölés"

folyik, ezért van minden: a „szikrát okádó
vérem éktelen dühében", a gunyoros utalás
az előre-látó apára, aki biztonságba
helyezte fiát arra az esetre, ha útja innen
hóhér kezébe vinné, s még a szöveg szerint
félig kirántott kard is valamiképpen az ön-
gerjesztést szolgálja. A gyilkosság körül-
ményei: önvédelem és - Melindával
kapcsolatos! - érzelmi paroxizmus.

Az ötödik felvonásban viszont nyoma
sincs - mint Arany írja - „belvádnak",
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„mardosásnak", s annak, hogy „Bánk
önamaga szemében is gonosztevővé
süllyed alá". A tettét - jóllehet Melinda
miatt fásultan - vállaló Bánk, mint már
jeleztem, csak a halotti menet érkezése-kor
omlik össze. Itt van vége Bánk drá-
májának, s az előadásban is csak ez lehet az
utolsó mondat: „Engedd meg illendően
eltemettetnem."

Hangulati egység

Bessenyei játéka azért magával ragadó,
mert pontosan kidolgozta ugyan a
részleteket, de végül is egy lendületből építi
fel alakítását. Pedig megvolt a veszélye
annak, hogy az egyes szituációk, reakciók
aprólékos elemzése miatt túlzott gondot
fordít majd a részletezésre, a homályos
pontok helyi megoldására, és így nem ad
egységes benyomást Bánkról. Bessenyei
elkerülte a veszélyt. Tudatában volt a
„tanulmányszerű belemélyedés"
szükségének, de nem merült el az
„esztétizálásban", a túlzott lélektani ap-
rólékosságban, amit még Arany sem került
el kiváló Bánk bán-tanulmányaiban.

Bessenyei Bánkjában együtt van az el-
sősorban érzelmekre épülő bánki lelki-alkat
és az ezzel perelő gondolati meg-
fontoltság. Egyensúlyban jelentkezik pá-
tosz és töprengés. Lefojtottság és belső
tűz, mely „állandóan kitörni láttatik". A tett
hamleti késleltetése és a magyar

oligarcha sajátos temperamentuma. Ki-
vételes erények, amelyek túlsága már hiba
lehet. Gyengeségek, amelyek emberi
nagyságához tartoznak.

Bessenyei ma az egyetlen magyar színész,
aki Bánkot így tudja eljátszani.

„Homályos helyek"

A békétlenek jelenete. Ez mindig
problémát okoz. Úgy gondolom, bár-
mennyire szeretnénk is, hogy a békétlenek
ne csupa Mikhálból és Simonból álljanak,
ez egyszerűen kivihetetlen, drámai szöveg
híján. Ez egyszer minden rendezői
lelemény megbukik a drámai ábrázolás
gyengeségén. A békétlenek csak mások -
Petur vagy Bánk - visszhangjai, csupán
akkor nem lennének azok, ha valamilyen
szöveget adnánk a szájukba. Itt Bessenyei
tanulmányával is vitatkoznom kell, aki
előbb Nagy Péter egy kritikáját idézi (,,...
itt az országos politika jelentős alakjai -
bánok, várispánok, az ország akkori urai -
vannak jelen ..."), majd azt írja, hogy „nem
elégedhetünk meg jelentéktelen
figurákkal". Sajnos meg kell elégednünk. S
ezt jobb hangsúlyozni, mintsem takargatni.
A mostani felfogás Peturja mellett meg
éppen nem feltűnőek az előadás
szklerotikus öreg-emberei. (Nem tudom
egyébként, hogy Both Béla az ősz
parókákkal, szakállakkal a jelenlevők
tekintélyét akarta-e

hangsúlyozni. Mindenesetre nem látszanak
tekintélyesnek. Aki rájuk néz, legelőször is
megállapítja, hogy a náluk nem sokkal
fiatalabbak, a „derékhadba" tartozók is
távol tartják magukat Petur körétől. A
dolgok irányításából kiesett öreg harcosok
találkoznak itt.)

Az ötödik felvonás - az örök probléma.
Ez idáig érvényes volt, amit Arany írt: „E
felvonás, ahányszor én e drámát színpadon
előadva láttam, csak tableauszerű
fontossággal látszott bírni, mely alatt a
közönség már kendőjét, kalapját szedte, s
oszlani készült." Most először sikerült
drámai cselekményt vinni bele. Valóban
„sebtiben összehozott tetemre-hívás"
folyik, mint Both Béla írja. A fel-vonás
kulcsa: Bánk erélyes, a felelősséget vállaló
fellépése. Endre a kapott információk
ellentmondásossága miatt bizonytalan a
történtek felől, s ezért félnie is kell, hiszen
azt sem tudja, hogy király-e még.
Említettem már, hogy Bessenyei Bánkja
hogyan használja fel politikailag a
helyzetet. Somogyvári Pál ki-tűnő Endréje
tökéletes partner: ez az Endre kapkod,
mert fél, s mert kapkod, maga is
ellentmondásba keveredik, de azért sikerül
megőriznie a „királyi maga-tartás" látszatát.
(Egyébként a királyné bűnösségének utolsó
felvonásbeli tisztázatlansága - ezt gyakran
felróják Katonának - álprobléma. A
Gertrudis ártat-



lanságát hírül hozó információk nem hi-
telesek, hiszen az igazat egyedül Bihcrach
tudta. Az pedig, hogy holtában ő is
ártatlannak mondta Gertrudist, kicsi-nyes
bosszúnak tekinthető és könnyen
magyarázható embergyűlöletéből.)

Szerepek, színészek

Amiben az előadás nem egységes: az
egyes alakítások nem azonos formátumúak.

Négy alakításról egy-egy mondatban
lehet szólni. Sólyom Ildikó csak a körvo-
nalait rajzolja meg Izidórának. Fülöp
Zsigmond viszont jó Ottó: egyszerre puha
és csengő, de azért van benne erő; épp az a
baja, hogy túlságosan fél nénjétől ahhoz,
hogy merjen elég gátlástalan lenni. Moór
Mariann az első felvonásban kifogástalan
Melinda lenne, ha le tudna szokni egyre
zavaróbbá váló mimikájáról; a
későbbiekért nem okolható, mert a
harmadik felvonástól a szerep el-
játszhatatlan. Máthé Erzsi sajnos egysze-
rűen nem bír Gertrudis szerepével.

Bonyolultabb a helyzet Őze Lajos és
Kálmán György játékával.

Őzének minden adottsága megvan
ahhoz, hogy kifogástalan Tiborc legyen.
Amit csinál, az modern színjátszás. De
nem Tiborc. Tiborcot nem lehet „kor-
szerűsíteni", megfosztani az érzelmeitől,
bármennyire színfalhasogatónak tűnik is
tirádája. Hallatlanul nehéz szerep: a ke-
serűen panaszkodót csak hajszál választ-ja
el a nyammogó vénembertől. Őze
megpróbálja stilizálni Tiborc panaszát:
szinte lekottázza érzelmeit, és egy növekvő
hangmagasságú crescendóban ábrázolja -
de hisz épp ez az, hogy ábrázolja - őket. S
ez nem megoldás.

Biberach vitán felül Kálmán György
szerepe. Kálmán gondosan-pontosan raj-
zolja meg a figurát. Kulcsmondatául ezt
választja: „Első bejöttöm a világra meg-
ölt / már egy anyát, s bús tékozló atyám

gyűlölni kezdett -- és is rajta kezdtem
gyűlölni minden embert." Kálmán Bi-

berachját az embergyűlölet mozgatja in-
kább, mint a haszon. Mindent megrontani
maga körül - erre használja eszét,
tehetségét, befolyását. Nem luciferi go-
nosz, inkább jágói. Nem szokványos figura
- Kálmán szerepfelfogása kitűnő. Éppen ez
a találat ad bátorságot, hogy vonakodva
bár, de leírjam: nem értem annak az egyre
elhatalmasodó, beszédben-mozgásban
egyaránt megnyilatkozó modorosságnak az
okát, amely ennek a kitűnő színésznek a
játékát jellemzi szerepről szerepre (igen,
Luciferként is,
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Quentinként is, Oresztészként is, Had-
riánként is). Mire gondolok? Bizonyos
kézmozdulatok ismétlődésére, a szöveg
túljátszására, egyes szavak külön elját-
szására, mások erőszakos hangsúly- vagy
hangerősségbeli megemelésére, a monda-tok
éneklő hanglejtésére, a mondatvégek
elnyújtott leejtésére. Minden szerepben
ugyanúgy. Magam örülnék legjobban, ha
tévednék, ha megcáfolnának. D2 ha valami
is igaz belőle, talán érdemes felfigyelni rá,
mielőtt beidegződik.

Biberach népszerűsége

Ezen a ponton - némi vitatkozó szán-
dékkal - szeretnék kapcsolódni Gyárfás
Miklósnak a Tükörben megjelent kriti-
kájához. Kétszer láttam az új Bánk bánt. Én
is észrevettem - főként másodszor -, hogy a
fiatal közönséget leginkább Biberach
személye érdekelte. Hadd kockáztassam
meg azt a véleményemet, hogy nem a
színészi játék miatt. Hasonló jelenséget
tapasztaltam már a Főiskola legutóbbi,
Vámos László rendezte Bánk-előadásán is.
Ott Tahi Tóth László ki-tűnő Biberachja
váltott ki élénk rokonszenvet (igen,
rokonszenvet!) az ugyan-csak fiatalokból
álló közönségből. Anélkül, hogy
cinizmussal kellene vádolni az ifjúságot, azt
hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy
ez a Biberach-típusú fölényes-cinikus vivőr,
ha nem is a tizen-évesek eszményképe, de
népszerű figura. S ha nem tekintik is
követendő példának, messziről azért
elismerést arat, nagyvonalúságával, szellemi
eleganciájával és főként „lézengésével",
érzelmeit el nem áruló egykedvűségével.
(Feltételezésemet a velük való beszélgetés is
meg-erősítette.) Ezzel szembe kell néznünk:
a mai divat a fiatalok között nem a Bán-
koknak, hanem a Biberachoknak kedvez.

Egyébként a Gyárfás szerint a szükséges
pátosztól megfosztott előadás a legtöbb
fiatalnak túl patetikus volt. Magam
halottam az előcsarnokban, hogy „ezek
handabandáznak, kifacsarodnak". Más-
részről ugyanezek a gyerekek hiányolták a
gazdagabb ruhákat, a látványosságot, a
statisztériát, az udvari bál külsőségeit.
(Egyikük megjegyezte: „A királyné trón-ja
egy közönséges szék!")

Vigyázni kell tehát az elhamarkodott
ítéletekkel, akár gyerek-, akár felnőtt-
közönségről van szó. A Bánk bánt külö-
nösen nehéz nézni. Főként ezt az elő-adást,
amelyik szakít sok beidegződéssel. Petur-
felfogását például sokan nehezen viselik el.
És vannak, akik észre sem veszik - vagy
nem akarják észrevenni
hogy itt bizonyos „nemzeti hagyomá-
nyainktól" való elszakadásról, sőt azok
kritikájáról van szó.

Egyszóval a Bánkot nemcsak játszani -
nézni is tudni kell. Vagy újra kell tanulni.
Ez az előadás újra tanulta játszani, s
kétségkívül a legjobb a közel-múlt
felújításai közül. Both Béla csak-nem
maradéktalanul megvalósította rendezői
koncepcióját, a színész-Bessenyei pedig sok
helyen megcáfolta a tanulmányíró-
Bessenyeit. Meggyőződésem szerint
azonban önvallató tanulmánya hozzájárult
ahhoz, hogy így tudta eljátszani Bánkot.

Azért tegyük hozzá: Katona drámájának
dramaturgiai problémái nem oldódtak meg
egy csapásra és végérvényesen. Nincs
kizárva, hogy egyszer valaki egy másik
drámát ír a Bánk bán anyagából. Addig
azonban csak játsszuk az eredetit, a
remekművet, a Katonáét.

S ha lehet, olyan jól, mint most a
Nemzeti Színház.




