
ban még ez az udvarképesebb mondat áll:
„Engedelmet oh Király": Katona nyilván
Solom izgatottságát kívánta jobban
érzékeltetni a változtatással), elsiet, és
Simonnal tér vissza.

Miért hozza be Simont? Feltételezhet-
jük, hogy mint foglyát kihallgatta, tudja,
hogy Simon mit fog vallani Peturról „Ez itt
az öszveesküdtek közül 7 egy" - mutatja be
Simont, s hozzáteszi: „Lásd, mitévő léssz."

Ez az utóbbi mondat csak Simonhoz
szólhat, az értelme körülbelül ez:
lehetőséget kaptál rá, hogy tisztázd Peturt a
gyilkosság vádja alól. A továbbiak
ismeretesek: Simon megesküszik, hogy
„nem Petur bán ölte meg a királynét."

A jelenet a Solomban lezajló belső
folyamat jelzésének hiányában tényleg
homályos, de színpadon talán világosabbá
tehető. Mimikával bizonyára jelezni tudja a
Solomot játszó színész azt a hatást,
amelyet Pontio di Cruce levele tesz rá. E
levél felolvasásának nincs is igazi drámai
funkciója a Solomból ki-váltott hatás
nélkül. Solomnak sincs oka, hogy ő
kezdeményezze a Petur gyilkosságát
tagadó Simon kihallgatását, ha nem
változott meg a véleménye.

Solom jellemrajzába is illik a hirtelen
véleményváltás. Hevülékeny fiatalember ő,
aki nem sokat fontolgat, könnyen enged
benyomásainak. Hasonló gyorsasággal -
bár könnyebben érthető indokkal - vált
véleményt a Bánkkal való párbaj
kérdésében is. A haldokló királyné „ár-
tatlan" szavára kész megvívni a becsü-
letéért, de amint kiderül, hogy Biberach is
Gertrudis ártatlansága mellett vallott,
azonnal így reagál: „Úgy hát átkozott
legyen, ki a nemes / kardot bemártja egy
alattomos gyilkosnak a vérébe -". Nem
sokkal később viszont az udvari emberek
közül éppen ő ad hangot a megtört Bánk
iránti szánalomnak: „Nézd, uram, e
csüggedést! - Király, 7 a büntetés már
ennek irgalom."

„Nézőnek, rendezőnek, színésznek,
irodalomtörténésznek közös ügye az igaz i

Bánk bán színpadra állítása" - írta Pándi
Pál. A közös ügy segítésének szándéka
adta kezembe a tollat s az a remény, hogy
ha lépésről lépésre is, mégiscsak egyre
világosabbá válhat a Bánk bán egyes
részleteit övező homály.

PÁNDI PÁL

Válasz Orosz Lászlónak

Örömmel válaszolok Orosz László cikkére,
s örömömet nem zavarja meg az, hogy a
„hasakra - hajokra" dolgában érvei
megingatják álláspontomat. Teljes bi-
zonyossággal én sem állítottam, hogy Ka-
tona Tiborca eredetileg „hajokra" kötendő
halotti fátyolról beszélt, az azonban
vitathatatlan, hogy az Orosz által idézett
szövegösszefüggés erősen való-színűvé
teszi a „hasakra" használatát. Mégpedig
„indulatos nyerseséggel" való használatát,
hiszen higgadtabb fogalmazásban ide
alighanem a „derekukra" vagy „derekokra"

került volna (figyelmen kívül hagyva most
a metrikát). Meg kell azonban jegyezni azt
is, h o g y az ellentétet felmutató szöveg
értelmezhető úgy is, hogy Tiborc az
„aranyos selyem övek"-kel állítja szembe a
„halotti fátyolt", tehát ez a meghatározó
ellentét-pár, s nem az a szövegrész logikai
közép-pontja, hogy az urak derekára
kerüljön öv helyett fátyol. Így is
értelmezhető ez a szöveg - anélkül, hogy
ezzel minden kétséget kizáró választ
adhatnánk erre a kérdésre.

Nem döntheti el ezt a kis vitát, de
beleszól e vitába egy olyan szövegtény,
egy olyan szövegváltozat is, amely tá-
mogathatja Orosz László álláspontját, de az
általam korábban kifejtett nézetet is. A
szóban forgó jelenetben, Tiborcnak e
panaszrészletében szó esik zabálásról,
gyomorról, sőt - az első ki-dolgozásban -
tíz sorral a vitatott szöveghely után, hasról
is. A szövegösszefüggésben ez így
szerepel: „Tűrj békességgel ezt papolta az
apáturunk is, boldogok, kiálta / nékünk le,
boldogok
a békességesek, mert Isten éd'fiainak
hivatnak; / de tömve volt magának a hasa!"

A végleges szövegben ez már így szerepel:
„de tömve volt magának / a gyomra". Tehát
„hasa" helyett „gyomra". Lehet, hogy
Katona azért változtatott a szövegen, mert
erősnek érezve a „has" szót,
alkalmasabbnak találta a „gyomrá"-t. Ez
esetben feltételezhető, hogy tíz sorral
feljebb „hajokra" olvasandó. De lehetséges
az is, hogy Katona a „hasokra" szó
stilisztikailag nyomatékos használata után
nem akar-

ta egyhamar megismételni ezt a kifejezést,
s ezért változtatta meg az első fo-
galmazást. Ez esetben a szövegváltoztatás
Orosz László álláspontja mellett érvel.

Gondom most már csak egy marad. A
fennmaradt - nem Katonától származó -
kéziratban h o s s z ú s-t főleg akkor használ
a leíró, ha e betű mással-hangzó előtt vagy
kétjegyű betűben szerepel, illetve a
kettőzött s első tagja-ként. Más helyeken
az s betű mai írásához hasonló betűrajzot
láthatunk. Teljesen világos a „Hasa" szó
ductusa a vitatott helyet követő
előfordulásban. A vitatott helyen viszont
olyan h o s s z ú s áll a szó betűsorában,
amelynek a felső hurka nincs kirajzolva,
illetve a felső hurok helyén tintás vonalat
észlelünk, azaz a vastagon fogó toll itt
elnyelhette a betű hurkát. De az sem
lehetetlen, hogy a vastagon fogó toll
nyomán a ) be-tű törzse és pontja olvadt
össze. (Talán ezért döntött a „hajokra"

mellett a Katona József Összes Művei-t
1959-ben sajtó alá rendező Solt Andor, a
Bánk bán első kidolgozása szövegének
értelmezésében.) Az íráskép sem dönti el
végképp ezt a vitát (hiszen ez az írás nem
Katona Józsefé), azt azonban meg kell
mondanom, hogy az egész írás-kép
benyomása a jelzett probléma ellenére is
inkább Orosz László álláspontját
támogatja.

Nem látok viszont okot arra, hogy
megváltoztassam véleményemet Solom
vitatott szavaival kapcsolatban. Elkép-
zelhető, hogy a buzgó ifjú - Bárány
Boldizsártól is megdicsért - szavait Ka-
tona József a figurát mozgató hatások és
jellemvonások alapos végiggondolása után
vetette papírra, tehát valóban nem
tollhibáról van itt szó. Ezt a belső in-
dokolási folyamatot azonban a néző és
olvasó nem ismeri, s ami ebből hallható-
olvasható, az igencsak kevés ahhoz, hogy
megokoltnak tekintsük Solomnak ezt a
nyilatkozatát. A Katona-kiadásokban
természetesen továbbra is Solom mondja
el ezeket a sorokat, nem tartom azonban
vétségnek, ha a szín-padon átveszi tőle
ezeket a szavakat egy úr a jelenlevők
közül. A zászlósúr későbbi
megnyilatkozása megnehezíti, hogy véle
mondassa el a rendező a szerzőtől
Solomnak adott mondatot. Péterfy már
érzékelte ezt a problémát, s az ő
szövegkiadásában nem egy zászlósúr,
hanem több zászlósúr szólal meg az V.
felvonásban.



A vitatott részlet a fennmaradt, nem Katonától származó kéziratból

Orosz Lászlónak igaza van abban, hogy
Solom és Petur már találkoztak a IV.
felvonás végén, amikor Solom oda-vágta
Peturéknak: „Alattomos királyi gyilkosok!"

Igen ám, csakhogy erre válaszolva Petur
nem azt felelte, hogy ő nem gyilkos, hanem
azt, hogy „soha-sem alattomos a magyar".
Ebben pedig nincs benne a gyilkosság
tagadása. Nem is mondhatott volna
„alattomos" helyett „gyilkos"-t Petur,
hiszen Gertrudis el-pusztításával ő, mint
lázongó, békét-len magyar nemes,
egyetértett.

Orosz László nagy jelentőséget tulaj-
donít annak, hogy „Solom egymásnak
ellentmondó két megnyilatkozása kö-
z ö t t . . . felolvassák Pontio di Cruce le-
velét." Ehhez azonban hozzá kell tennünk,
hogy a felnyitott levelet (hiszen azt már
felolvasták Gertrudisnak!) Solom hozta el a
királyné asztaláról, s adta át a királynak.
Minden valószínűség szerint akkor vette
magához a levelet, amikor katonáival
berontott Gertrudis szobájába, s csak ez
után került sor Peturék üldözésére, Petur
leszúrására.

Normális körülmények között nem va-
lószínű, hogy az udvari illemszabályokat
jól ismerő Solom elolvasta volna a levelet.
Itt azonban gyilkosság történt, s a királyhű
Solom nyilván mindent figyelembe vett,
ami hozzásegíthetett a helyzet
tisztázásához. De ha csak most ismerte
meg a levél szövegét, abból alig-ha
következtethetett arra, hogy Gertrudist illír
lázadók ölték meg. (A levélíró még csak
fél a pártütéstől!) A király is csak arra
következtetett e levélből, hogy Gertrudis
hibás, „máskép nem ölte volna meg
magyar". Tehát a király a levél felolvasása
után is kitart amellett, hogy a királynét
magyarok ölték meg. S ez után halljuk
Solomnak a királlyal lojálisan vitázó
szavait.

Az igaz, hogy Solom száján itt Petur IV.
felvonásban elhangzott szavai is
visszatérnek, ez azonban mit sem változtat
azon, hogy a helyzet - feltételezve, hogy
Solom mondja a vitatott sorokat - teljesen
hihetetlen. Hiszen Solom mint Petur
megbosszulója, leszúrója jelenti magát a
király előtt, néhány sor

ral korábban. Ha tehát most arra a
meggyőződésre jut, hogy Petur ártatlan,
akkor elsősorban arra a tényre kellene
reagálnia, hogy ártatlan embert ölt meg.
Lázadót, de ártatlant Gertrudis elpusz-
tításában. Ennek a döbbenetnek a jelzése
nélkül - bármennyire ifjú és változékony is
Solom - semmiféle patetikus és buzgó
nyilatkozat nem hat hitelesen. Egyébként
nem gondolom, hogy Pontio di Cruce
levele felolvasásának „nincs is igazi
drámai funkciója a Solomból kiváltott
hatás nélkül". Van bizony funkciója ennek
a levélnek, az egész V. felvonás
felépítésébe szervesen beleilleszkedik ez a
Gertrudis rossz országvezetését a szélekről
jelző híradás.

Megismétlem, amivel elkezdtem vá-
laszomat: örömmel veszek részt ebben a
jóízű, a közös ügyre - a magyar drámaírás
klasszikusára - figyelő vitában. Bár
lennének hasonlóan jóízűek a polémiák
akkor is, amikor az itt vizsgált
részkérdéseknél jelentősebb problémák
állítják szembe egymással a vitapartne-
reket.


