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Játéktér az ú j Bánk bánhoz

Both Béla Bánk-felújítása a színészek és
tervezők tökéletes összmunkájára épült. Az
előadás új játékteret kívánt. Szándékosan
nem használom a díszlet szót, mert ebben a
drámában új értelemben társa a rendezőnek
a színpad mű-vésze, a szellemi és
architektonikus fel-építés egymást
kiegészítő, egymást értelmező tevékenység.
Ez természetesen az új koncepció feltétel
nélküli elfogadását jelentette és a
hagyománytól való elszakadást követelte
meg Csányi Árpádtól és Vágó Nellitől is.
Olyan mozgás- és élet-teret kellett
konstruálni a díszlettervezőnek, amely
tökéletes „untermann"-ként szolgálja a
gondolati tartalom sokrétű kibomlását, s
ugyanakkor óvakodnia kel-lett a kubusokra
egyszerűsítés sivárságától, a
funkcionalizmustól.

Eddig valamennyi Bánk-díszlet - a
tavalyi szegedi kamaraelőadást leszámítva
- történelmi tablókkal operált. A
cselekmény háttere, a színpadi mozgást
meghatározó beépítés az atmoszférate-
remtés külső eszközeit vette igénybe, erős
súlyt helyezett a magyarság korabeli
kultúrájának megjelenítésére, a magyar és
idegen vonások kontrasztjára a berendezési
tárgyakban és az öltözködésben. Ki nem
mondott igazságokat kellett érzékeltetni a
környezettel. A figurák jellemét, a
szituációk jelentését egyértelművé tette ez
a felfogás, de a dráma belső mozgásához
kevés köze volt. Operai pompa uralkodott
el a színpadon, ahol az ünnepélyes
deklamálást ez a főúri keret is megkívánta.
Koronként más motivációt kapott a
cselekmény, amelyet hűségesen követett a
díszlet, a ruha és a kellék. A színes
látványok, mozgalmas képek sok
melodramatikus vonást kényszerítettek a
szereplőkre is. A kupavagdosó
indulatosság, a békétlenkedők széles
gesztusai, a dühödt aj-tócsapkodás a
nagyszerű darab mondanivalóját,
szenvedélyét, nemes pátoszát temperálta.

Az új rendezés a dráma általános emberi
mondanivalóját hangsúlyozza, a tör-
ténelmet is ebből az aspektusból közelíti
meg. Emberek vívódnak a színpadon, lelki
nagyságuk éppen ebben a közelné

zetben hozott belső küzdelemmel emel-
kedik ki a nemzeti hősök sablon-heroiz-
musából. Család és társadalom, osztály-és
hazakonfliktus kendőzés nélkül kerül
reflektorfénybe. S ahogy a recitativo
hangsúlytalanságában a szavak fényleni
kezdenek, ahogyan az ismerős szöveg új
jelentése kibukik a vastag aranyozás alól,
úgy állja a próbát a román kori építészet
rusztikus, dísztelen köveiből és egyetlen
rozettából összeállított díszlet is. Az
eszköztelen rendezés a színészi játék és a
dráma belső vonalait bontja ki, abban a
kemény kötésű keretben, amit ezeknek a
falelemeknek mozgatása, meg-fordítása s
az ezzel kialakított tér biztosít. Tágas, de
puritán színpad öleli magába a dráma
izzását, nagy, jellegtelen öntőformába kerül
a veszélyes, fortyogó anyag.

A két részre tagolt darab a színváltozás új
ötleteit, a hasábok szellemes mozgatását
kívánta, és a fény értelmező feladatát
változtatta meg. Az ajtó és ab-lak illúzióját,
a kertből a szomszéd helyiségből beáradó
világosságot kellett a fényekkel megoldani,
napsugárzást és a hálószoba fojtottabb
világítását. S mind-ez a román kori élet
légkörében, a palotai rend feltételei között.
Nincsenek lépcsők, emelvények, fenséges

trónok, a rangkülönbség, a történés

kiemelése sem kap külsőséges eszközöket,
leegyszerűsödött a színpadi mozgás, a
modorosság veszélye is kisebb. Az
arányaiban megnövelt rozetta erőteljes
árnyékának ritmusa bontja meg e
mozdulatlan kockák nyugalmát. Tán ha a
fröcskölt fehér festék jobban utánozná a
kőfaragás rusztikáját, vagy teljesen
elmaradna, még komolyabb, még zengőbb
lenne ez az Árpád-kori méltóság, s még
egyértelműbb a díszletbeli absztrahálás. A
bútorok magukon hordják az eklektika
beütéseit, a súlyosság és áttörtség furcsa
ellentétét.

A praktikus öltözetek, visszatartott
színek, stilizált ruhadarabok szerencsésen
ötvözik az általános és a kor nélküli
elemeket a pontos történelmi időt meg-
határozókkal, adekvátak a szereplők ka-
rakterértelmezésével. A királyné, Melinda
és Izidóra nemes anyagú ruhái a magyar
középkor pompás női viseletének
melegségét lopják be a hideg falak közé, a
bársonyok, prémek, selymek egyszerű,
ötletes szabása a hivalkodás, az idegen
ízlés disszonanciáját is kiemeli (Gertrud
első megjelenése, vörös parókája, Ottó
enervált rózsaszín öltözéke), de még olyan
finomságokat is megvillant a tervező, mint
a lézengő ritter elegáns

kozmopolitasága, rafinált vadászzöld
színeivel. Bánk sötétkék ruhája, Petur
türkizkékjei, Biberach ördögi figurából
világfivá vedlése és az asszonyok öltöz-
ködésben is tükröződő érzelmi, hangulati
hullámzása a rendező szerepértelmezését
követi.

Bánkról a jóhiszeműség, Peturnál egy új,
keményebb lázadásszellem, Gertrud
egyéniségében a hatalom és a félelem
összefüggése kap alátámasztást. S mind-ezt
betetőzi az utolsó kép. Fekete pompa, a
teret betöltő katafalk helyett most
életközelbe kerül a halál, s díszletté válik a
gyászolók csoportja. A király könnyed,
középkori sportossága, ruganyos mozgása,
a világos drapéria az esemény természetes
hétköznapiságát helyezi szembe a korábbi
látványos befejezéssel. A tragédia
súlypontjainak áthelyezésében talán ez a
legváratlanabb. A tömbös, dísztelen falak
itt szabnak leginkább határt a túlcsordulni
kész indulatnak, siránkozásnak. Az 1936-os
romantikus, az 1941-es magyaros, az 1945-
ös tárgyias színpad, a szegedi korona-
szimbólum díszlet után most a gondolati
tartalom, s a jelzésekre redukált történelem
játéktere született meg. Tán mondanunk
sem kell, hogy ez a szellem milliméter
pontosságot és tökéletes konstrukciós
biztonságot igényel nemcsak a
díszletépítőktől, de a statisztériától is. A
csoportok mozgása, elhelyezkedése az
összmunkába meglehetősen lazán
kapcsolódott be. A szerepek új
hangszerelését a kórus nem követte, a
kemény egyszerűségű díszlet és az esz-
köztelen játék közé erőtlen, nyögdécselő,
riadt tömeghangok tolakodtak, színpadias
felugrálás, hátrahőkölés, amely az előadás
feszesre húzott szerkezetébe nem mindig
illeszkedett.

A L I V I N G T H E A T R E F E L O S Z L Á S Á T

december végén Brüsszelben sajtóértekezleten
jelentették be. 1970 elején a húsz éve fennálló
társulat még tart egy elő-adássorozatot
Nyugat-Berlinben, utána öt-hat kis csoportra
bomlik szét. Néhány ilyen csoport hazatér az
USA-ba, a Beck-Malina házaspár pedig
néhány hozzájuk hű színésszel Európában
marad. Ez a csoport úgy határozott, hogy
következetesen levonja a tanulságokat eddigi
működésükből, s többet nem lép fel kommer-
ciális színházban: a nagyvárosok utcáin
tartanak majd ingyenes előadásokat.

La Tribune de Genéve, 1969. december 31.




