
tulajdonságok alacsonyabb fokra száll-nak
le.

A dráma V. felvonásának kulcsalakja
Endre király. Az előzőekben többször
utalnak jellemére, s ezekből kiderül:
gyenge ember, Gertrudis rajta is uralko-
dott. Az V. felvonásban Katona József
megmutatja ennek okát: a király nagyon
szerette feleségét. Ám Endre feudális
király, aki a legfőbb bíró. Neki kell el-
bírálnia és ítéletté emelnie, hogy Bánk
tette egyéni bosszú vagy jogos, országos
ítélet volt. Bánk számára nemcsak sorsát
illetően fontos döntése, hanem az ország
helyzetére és ebből a bán erkölcsi elbírálá-
sára vonatkozóan. Bánk tettét csak Endre
építheti be abba a világszemléletbe és abba
a társadalmi szerkezetbe, amelynek alapján
a bán tettét végrehajtotta. Ha Endrének ez
a funkciója - s persze: benső vívódása -
hiányzik, az egész V. felvonásban egyetlen
mozzanatot kivéve (Melinda
meggyilkolásának híre) csupa olyan do-
logról van szó, amelyet a nézők bőven
tudnak már. Így a színjáték alakjai között
olyan kérdések feszülnek, amelyek a
nézőkben már nem okozhatnak feszült-
séget, hiszen ők sokkal pontosabban tudják
azokat a motívumokat, okokat és
eseményeket, amelyekről Endrét most
lépésről lépésre tájékoztatják. Így tehát
csak a szinpadon, elsősorban Endrének
újdonság, hogy ki és miért ölte meg
Gertrudist. Endrének eszerint nincs más
feladata, mint a múltbeli események fel-
derítése, illetve hogy ezekre reagáljon, a
helyzet kívánta gondolatokkal és érzel-
mekkel. Ha azonban a feleségét nagyon
szerető és megrendülten gyászoló férjnek
nem kell mint királynak eljutnia annak
felismeréséig és ítéletté emeléséig, hogy
méltán ölték meg a királynét, akkor a ki-
rály alakjában nincs olyan átfogó ív, amely
őt a színjáték mondanivalójához
kapcsolhatná, a színész szerepének pedig
olyan vonása, amellyel a dráma problé-
májába bekapcsolódhat. Mécs Károly és
Buss Gyula „gyenge" Endréje túlságosan
energikus és indulatos, erős hangon, ha-
tározottan rendelkezik. Az eljátszott szö-
vegváltozatból az következne, hogy mé-
lyen gyászoljon, hogy nagyon fájjon ne-ki
a szeretett feleség meggyilkolása, és hogy
kényszeredetten, csak a környezet hatására
ne ítélje el Bánkot. (A szövegváltozatban
azonban sem el nem ítéli, sem fel nem
menti.) Mindkét alakításban ellentmond
Endre gyengesége a megjelenített király
dühös határozottságának.

Kazimir Károly - ahogyan utaltunk rá:
helyesen - a dráma szövegét nem va

lódi életfolyamattá rendezi. Munkájának
több mozzanata azonban nem szolgálja a
színjátékmű megteremtését, mert nem
annak törvényszerűségeiből fakad.

Több mondat hangzik fel magneto-
fonról, amelyek akkor illeszkednek szer-
vesen a színjáték szövegébe, ha ún. „fél-
re"-szövegek vagy belső monológok.
Biberach Izidóra ürügyén elmondott mo-
nológjának egy részét, Bánk „Vége! Vége
már neki!" mondatát stb. említhetjük jó
példaként. De nemigen találhatjuk meg
funkcióját akkor, amikor Gertrudisnak
Peturtól idézett, Pozsony várában
elmondott szavait halljuk így Gertrudis
hangján.

A színjáték eleven személyek műalko-
tása, ezért mindig és szükségszerűen ha-
sonlít a valóságos életfolyamatokra. Hiába
kell és lehet benne más törvény-
szerűségeknek is érvényesülniök, egy
fokon túl nem távolodhat el a valóságos
élettől, illetve erősen eltérő mozzanatot
csak akkor fogadhatunk el hitelesnek, ha
már a dráma szövege is jobban eltávolo-
dik attól, nem úgy, mint a Bánk bán. Ezért
a testtel létesített helyzetnek is el-
lentmond, a színjáték
törvényszerűségeinek túlhajtásából
származik az a mozzanat, mikor a
hallgatózó Bánk a színen - nem is
magnetofonról! - mondja el azokat a
valaha Melindának mondott mondatait a
térdeplő emberről, melyeket Melinda itt
Ottónak idéz.

Kazimir Károly rendezésének legfőbb
érdeme, hogy azt a modern légkört te-
remtette meg, amelyből az említett két
összeesküvés elindulhat, és mindig azt a
mondanivalót akarja érvényre juttatni,
hogy a „természetesnek", az egyedülvaló
életvitelnek megélt léhaság, önző erkölcs-
telenség és nepotizmus a valódi értékek
szükségszerű szétrombolásához vezet.
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BERKES ERZSÉBET

Miként esett el
a királyné?

Az át-, majd visszaigazított Bánk bán
veszprémi bemutatójáról

Katona József e szavakkal minősíti a bán
tettét a II. Endre által mondott ke-
gyelemben: „ ... előbb mintsem magyar
hazánk / Előbb esett el méltán a király-
né!" Illyés Gyula átigazításában - amely
munkának célja volt: „Megcsiszolni ott
ezt a drágakövet, ahol a mi időnk kíván-
ná; ott, ahol még rajta egy régi kori kőzet
nyoma" - ezek a perdöntő szavak
kicsinyded módosítással bár, mégis egé-
szen másként hangzanak : „Előbb mint-
sem magyar hazánk - / előbb esett el
ekként a királyné!" Miként? Láttuk a
korábbi felvonásban: Bánk bán, a királyt
helyettesítő első magyar, a nagyúr által.
Az ötödik felvonásra, bár a különféle
szemtanúk elbeszélése folytán ismételi is
a korábban történteket, nem a puszta
memorizálás végett van szükség, hanem
azért, hogy a király, az ítélő bíró minő-
sítse az eseményeket. Az ötödik felvonás
célja: jogába helyezni azt, ami megesett.
Katona Bánkjának tettét az ítélő - mél-
tányosnak találja. Az Illyés formálta
Bánkét Endre elfogadja - akként, mint
esett. S ez a látszatra csak árnyalásnyi
módosítás már a lényeget illeti. Ezért tet-
szik úgy, hogy nem homouzion-homoiu-
zion vita, ha egyetlen szócska kapcsán
néhány vonatkozást felemlítünk.

Erre biztat Illyés Gyula is, midőn a
fentebb már idézett átigazítási előszóban
(Katonára értve ugyan) ezt mondja: „Ér-
tékük tudó szerzők pedig még a botrányig
forrósodó zajt is jobban szívelik maguk
körül, mint az áhítatos hallgatást."

Nemzeti dráma-e a Katonáé?

Kézikönyveink ugyan nem definiálják, mit
értsünk „nemzeti drámán", mégis
közmegegyezéssel használjuk a kifejezést,
gondolva olyan színpadi alkotásra, amely
egy nemzetnek születése táján keletkezett,
s olyan konfliktust taglal, amit ez a
nemzet később is - vagy későbbiek-re
nézve is - érvényesnek tart. Furcsa (és
szívesen elhiszem, hogy egyéni tájé-
kozatlanság); de nemzeti drámát a nagy

nemzetek esetében nem szoktunk számon
tartani. Legalábbis egyetlent nem. Hol az
angoloké, franciáké, az orosz iro-



dalomé? Ugyan az-e a Hamlet, a Cid vagy
az Éjjeli menedékhely ? Ezek elértek az
egyetemes emberiségig, de már Mic-
kiewicz Ősökjéhez lengyel szem, fül - és
szív kell. S bizony a Bánk sem aratott el-
söprő, állandó repertoársikert külföldi
színpadokon, pedig adták idegen nyel-
veken is.

Milyen sajátosan magyar „ráhallás" kell
- vagy inkább : kellett - hozzá, hogy
nemzeti drámává emelkedjék? Nemzeti
drámává korlátozódjék? Az, ami nemzeti
tudatunk meghatározó mozzanatához köti:
1848.

Ennél harminchárom évvel korábban
fogant, harminccal előbb - 1819-ben -
nyerte el a szerzőtől végleges formáját.
Adták korábban is: 1833. február 15-én
Kassán, 1834. szeptember 6-án Kolozs-
várott, 1835. február 27-én Budán, s újó-
lag betanulva 1839. március 23-án is szín-
re vitték. Nem aratott elsöprő sikert. Aztán
egy szűk baráti kör unszolására-e vagy a
maga belátásából, már nemigen lehet
egyértelműen eldönteni, a Pesti Magyar
Színház direktora, Bajza József március
15-én - igen, ama március 15-én
 megváltoztatja az eredeti műsort, és a
Bánk bánt adatja. Nem játsszák végig, de a
siker fergeteges. Az 1848. április 1-i

előadás plakátján már ez áll: „huszon-
ötödször". Hogy március 15-től lehetett-e
ennyi játékalkalmat találni, kétséges.
Valószínűbb, hogy az 1839-es be-
tanulástól keltezve igaz ez a szám, vagy
 s ez nem elmarasztaló, hiszen máig szo-
kás - „felkerekítették" az előadásszámot.
Kétségtelen viszont, hogy ebben a kegyes
csalásban már benne van a Bánk márciusi
sikere.

S később is ettől fényesül nemzeti drá-
mává, légyen bár évtizedig eltiltva a
színpadtól, adatta bár csonkított szöveggel
a cenzúra, rakta bár retorikus sallangjait rá
a századvégi színjátszás. A dátum, melytől
így megemelkedett, nem pusztán naptári
adat. Bánk és a márciusi eszmék
 a nemzetté avató eszmék - találtak itt
egymásra.

A bánki és a márciusi dilemmák
ugyanazok: lázadó tiltakozás az idegen
zsarnokság ellen, bizalom a királyi meg-
értésben. Nemzeti függetlenség és kor-
mányzásban érvényesített reformok. De
nem - még a királyné holtteste felett sem
 a királyság felszámolásának lehetősége.
Nem Tiborc a főalak.

Amit Katona 1819-ben véglegesen pa-
pírra vetett, az egy történelmi köntöst
viselő, de a reformországgyűléseken ki-
rajzolódó eszme. S ehhez a történelmi

ürügyként szolgáló helyzetben s az or-
szággyűléseken is ugyanaz adott okot s
jogot. Okot az idegen elnyomás, a magyar
nemesség sérelmei, amelyek nem-csak a
kormányzásban megillető pozíciók
elvesztését, de más anyagi javakét is
jelentették: a földbirtokét, várakét s a
tulajdont képező jobbágyokét. Innen a
patriarchális viszony magyarázata urak s
jobbágyok között. Innen a nemeseket és
jobbágyokat egyként sértő, túlzott
adóztatás miatt támadt közös sérelem.
Jogot - törvényest - a sérelmek fölhány-
torgatására s nemesi megtorlására a rendi
alkotmány biztosított: II. András Arany-
bullája kimondja, hogy ha a király meg
nem tartaná ígéreteit, joga van a neme-
seknek fegyverrel szerezni érvényt.

Katona, jogász lévén maga is tisztában
volt ezzel a törvényes lehetőséggel, s mint
drámaszerző okkal sejthette, hogy mi
forrong - hisz forrongott már II. József óta
- az idegenektől kisemmizett magyar
nemességben. Mint jog- s törvényértő
tudta azt is, hogy egy gyilkosságnak mi-
lyen „minősítő körülményei" lehetnek.
Gertrudist elszámoltatni elégséges mód
lett volna a Petur jelölte út: elfogni, s a
király helyettesének vezetésével törvényt
ülni fölötte. Aki - mint a Petur előtt is-
meretlen gyilkos - ezt megelőzte, nem járt
el törvényesen. Méltán átkozhatja meg.

Bánknak báni sérelméhez társul Melinda
elcsábíttatása. Hogy ebben kerítő lehetett
a királyné, Bánk okkal hiszi: ki-hallgatta
Ottó-Melinda kettősét, hallotta a szerelmi
játékot kétértelműen tiltó-biztató királynét
Ottóval társalogni; Izidórától s Melindától
kitudja: a király-né búcsúztató-békítő
poharazás közben elálmosodott, magára
hagyva Ottót és Melindát, „alunni" ment.
Okkal véli bizonyosságnak sejtését.

S végül, de nem utolsósorban minősítő
körülmény az is, hogy Bánk erős fölin-
dulásban, a tőrt rántó királyné kezéből
kicsavarva használja a gyilkos fegyvert.
Ez a pszichikai tényező - mindenekelőtt a
néző számára - egyértelművé teszi:
Bánkot nem vezette eleve megfontolt, ki-
tervelt gyilkos szándék.

Mit tud meg mindebből a bizonyítási
eljárás során - az ötödik felvonásban - a
király?

Pontio di Cruce leveléből, hogy a ki-
rályné „kormányzásba vett szokásai" miatt
lázadástól lehetett - a levél keltekor csak
lehet - tartani. Ez bekövetkezett, tehát a
kormányzásban volt a baj : „Ő hibás;
másképp nem ölte volna meg

magyar." Aztán Simon, Mikhál vallomá-
sából, Petur türelméből (engedte, hogy
Mikhál elébb mint a nemesek számon-
kérnék, könyörögni menjen a királyné-
hoz), majd az Ottóra mondott átkokból
kitetszik: az utált sógor vetemedett túl-
kapásokra, a gyilkosságot a szervezkedő
nemesek tudta nélkül, palotába érkeztük
előtt vitte valaki végbe. Ekkor lép be
Bánk, számot ad tettéről, s indokul a
királyné politikai visszaéléseit adja. Eze-
ket korábban, mint okot a lázadásra, már
elfogadta a király. De mert Bánk - s ezt
többször hangoztatja is: „egyedül én öltem
meg a királynét" - a törvényes formák
betartása nélkül cselekedett - büntethető.
A jogszokás azonban itt is szabályoz:
„Árpád és Bor vére közt bíró csak
Magyarország lehet" - a király nem ítélhet,
csupán párbajozhat. A helyette ki-álló
Solom mestert az újabb hírekkel érkező
Myska bán állítja meg, Biberach
esküjével: Ottó ízetlenkedéséről mit sem
tudott a királyné. Ártatlanul halt meg. A
törvénytelen eszköz itt hurkolódik Bánkra:
számonkérés, testületi beszámoltatás
esetén minderre fény eshetett volna. Most
már mint gyilkost ítélhetik el. Ekkor áll be
újabb fordulat a tárgyalásba: Melindát
megölték Ottó emberei. Bánk éppen úgy
egy ártatlant vesztett, ahogy a király. Ezt
belátva nyilatkozik Endre: "Kivetted a
kezemből pálcámat; én imádlak. Így
magam büntetni nem tudtam . . ." Tehát
istennél a kegyelem a feleségek haláláért.
Tovább pedig - mert: „Büntetni nem
tudtam - nem mertem is . . . méltán esett el
a királyné." Igen, az asszonyért asszony
halt, az uralkodó pedig ... ő nem volt
ártatlan. A királyi ítélet tehát egyfelől jelzi
egy rendi alkotmány betartását, másfelől
egy humanista-vallásos uralkodó
magyarjaiba vetett s azoktól viszonzott
bizalmát.

Katona drámája tehát erősen beleszö-
vődik egy kortársi jogrendbe, néha az
átláthatatlanságig bele is gabalyodik, de a
pontosan kimért törvények s a csapongva
áradó szenvedélyek egymást keresztező
útjain biztosan talál célba: tisztán tartja
Peturt, a nemesi jog szerint lázadót,
emberi indokok felől - minősítő
körülmények! - fölmenti a magát tör-
vénytelenségig ragadtató, cselszövésektől
vakká tett Bánkot, s hiteti, hogy a király
ismeri s elfogadja mind a nemesi
alkotmányt, mind az emberi esendőséget.

Ehhez a kicsengéshez - az évek során
felnagyítottan - tevődik hozzá Tiborc
szerepe, akinek Katonánál nincs nagyobb
súlya, mint amennyi egy patriarchális



kapcsolatban uraihoz tartozó jobbágynak
van akkor, amikor a saját dolgaiban jár el a
nemesség.

Ez a rendi Magyarországot (de mégis
csak egy magyar országot) kifejező dráma
nyilván teljesen idejétmúlttá kellett volna
legyen, mondjuk, az első szabad vá-
lasztások pillanatától. Mégsem így lett. A
bánki dilemma („ottan hazám, itten
becsületem") oly gazdagon árnyalt a
drámában, hogy mindújra teremtődött ok,
hogy a megalázottak, de hűségre es-
küdöttek magukra ismerjenek. S termé-
szetesen éltette, vagy legalábbis előkelő
helyen őrizte a múlt értékeit becsülő
emlékezet a drámát akkor is, ha éppen nem
volt közvetlen „belehallani való". Úgy
tetszik, Illyés okkal félt attól, hogy ez a
nagyerejű - mert évszázadon át sza-

badságeszmét sugalló - dráma végül is
történelmi rekvizitummá távolodik, s
vállalkozott arra, hogy letöri azokat a csak
a megírás korában jelentőséggel bíró
jegyeit, amelyek elnehezítő, indokolatlan
nosztalgiákat támasztó kötései ma már.

Illyés - s ezt jelezte már több méltató,
legszigorúbban tán Bécsy Tamás a Kritika
hasábjain - nyelvi finomításokat, je-
lenetcseréket végzett, de teljesen csak az
ötödik felvonást formálta át. Utalások
egyértelműbbé tétele volt a nyelvi fino-
mítások célja. A betoldásoké, jelenetcse-
réké részben bizonyos dramaturgi
ésszerűsítés, részben az újraformált ötödik
felvonás nyomatékosítása, s ezé az új fel-
vonásé egy eltérő szemlélet érvényesítése.

Illyés - ha sikerült pontosan megérte-
nem - a plebejus érdekű mozzanatokat
akarta itt hangsúlyozni. Evégett halvá-
nyította 2 nemesi felkelés jogosságát, s
növelte Tiborc szerepét. Petur nemesi
sértettből a közállapotokat Bánknál elébb
és Bánknál alaposabban ismerő országos
politikussá vált, olyanná, aki nincsen
mindenkor tekintettel a királyhoz fűződő
hűségre, de ha figyelmeztetik rá,
elhallgattatja indulatait, mert Bánkban
bízik. Nem átkozza meg „az orozva gyil-
kolót", illetve átka még a negyedik fel-
vonás végén hangzik el, de a király előtt
folyó bizonyítási eljárás során már nem
kerül szóba. Bánkra nézve nincs jelentő-
sége Petur végszavainak. (Itt a szerencsés
összevonás kiküszöböli azt a látszatot,
hogy Peturt kétszer is megölték, előbb
Solom, majd a lófarkon hurcoló Ottó-
hívek.) Simon és Mikhál összeesküvést
magyarázó jelenete is hiányzik, s az is,
hogy „Árpád s Bor vére közt"... Egy-

értelmű, hogy a király nem áll ki párbajra
jobbágyaival - azaz fegyveres ellenszegü-
lésre nincs joguk az alattvalóknak. Ezzel
egyidejűleg felerősödik, vagy legalábbis
tisztábban átlátható lesz az idegen merá-
niak országrabló aljassága, s egyértel-
műbb Biberach esküje. Bánk tehát ebben
a felfogásban minden védekezési esélytől
meg lett fosztva, a királynak szabad jogá-
ban áll őt büntetésre elfogatni.

Ekkor lép közbe Tiborc. Itteni meg-
szólalásának két előzménye - Katonától
eltérő mozzanata van. A harmadik fel-
vonásban mondott panasza után ezt bízza
rá a nagyúr Katonánál : „ha megytek, ott
megmondhatod, hogy él még Bánk!"

Illyésnél ehhez még hozzáteszi: „és tudni
fogja, mit tegyen." Tehát tervei vannak,
amelyeket a jobbágyok számára biztatásul
szán. (Sajnos, ez a terv nem derül ki,
hiszen Gertrudisszal szembetalálkozva, a

királyné megszólítására marad vissza a
számon kérő Bánk.) A király előtt Tiborc
a kis Somával együtt jelenik meg. Igaz,
hogy azt Illyésnél is Mikhálra bízva tud-
tuk, de abban a kavarodásban, ami a ki-
rályné holtával támadt, ha nem keressük a
Bojótiakat, akkor mégis helyénvaló, hogy
Tiborccal álljon Soma. Ennek pedig a
színpadképben óriási érzelmi súlya van: a
nagyúr fiának nevelője-támasza -
jobbágy. A harmadik - s ez válik perdön-
tővé -, hogy Bánkot a király ezen sza-
vakkal vitetné el: „A jog kíván elégtételt.
Vigyétek!" Ekkor Tiborc közbeszól,
mindkét verzióban a családját gyámolító
nagyúrért esengve, de Illyésnél megtoldja
ezzel: „És a szolganép keserve is, ki tudja,
mivé harsan, ha nem lesz fül, mely le
felénk, úgy hajol, hogy a száj föl bátran
beszéljen." A király - Illyés utasítása
szerint- „megértve Tiborc utolsó

Saárossy Kinga (Izidóra) és Dobos Ildikó (Gertrudis) a veszprémi Bánk bánban



szavait" - nyilatkozik úgy, hogy ekként
esett el a királyné. A király szavait értel-
mező Izidóra (Katonánál korábban el-
hangzó) szavai csendülnek föl zárómon-
datul: „A gyilkos szabad!"

A király tehát Tiborc esetleges lázadá-
sának veszélye miatt fogadja el a tényeket
(s Tiborcban természetesen a nép jelképét
kell látnunk), de a tények jogosságáról
nem nyilatkozik. Hogy Bánknak
megkegyelmez, annak vallásossága és
Tiborc fenyegetése az oka. S azt, hogy
Izidórának igaza van-e, azaz Bánk gyil-
kos-e, ránk bízza Illyés. Ránk, a nézőkre,
akik a királynál jobban ismerjük a Bánkot
késztető okokat.

Ez a király (pusztán félelemből-e, vagy
Tiborc esendő sorsát szánva?) egy népi
óhajnak enged, ami nem jogosság kérdése
immár, hanem a tények elfogadása.

A veszprémi változat

A színlapon Katona József Bánk bánját,
Illyés Gyula átigazításának fölhasználásával
hirdetik. Majd lentebb a dramaturg neve:
Bécsy Tamás. Ha hinni lehet a színházi
hatáskör felosztásnak, az újabb
szövegvariánst a dramaturgnak köszön-
hetjük. Eszerint a dráma szerkezeti vál-
tozásainak többségét és a szöveg moder-
nizálását is javarészt megtartották. Az
ötödik felvonásban azonban visszatérnek a
kihagyott szereplők (Simon és Mikhál), s
néhány jelenet is, de csak halványultan a
nemesi jogok, Petur súlya is elenyésző, és
Tiborc sem emelkedik döntő figurává. Az
udvar, amely ítélni összegyűlt, már az első
pillanatoktól fogva mérlegelő, hűvös fejű
király előtt áll. Az Illyés-szöveg-be
visszaállított régebbi így nyomatékosabbá
válik:
UDVORNIK:

Sír a király.
KIRÁLY :

Ki mondta azt? - Nem úgy van.
Csak víz.

UDVORNIK:
Királyom, mért takartad el?

KIRÁLY:
Mert nem szabad.

UDVORNIK:
Dehogy nem.

KIRÁLY:
Én király vagyok .. .
Egy királynak kell látni minden
könnyeket: magának
könnyezni nem szabad.
Ez a király - bár vissza-visszavonni

kénytelen ítéletét - mindvégig ehhez a
felvonást kezdő jellemzéshez törekszik
tartani magát. Nem a jogot firtatja, nem

a realitást próbálja maga számára elfo-
gadhatóvá tenni, hanem helyzetét szeret-
né fölmérni. Ezért fontos ebben a fölfo-
gásban, hogy bár az Illyéstől vett egysze-
rűbb, áttekinthetőbb változatban - de ahol
lehet, mégiscsak ugyanúgy fölvonuljon
valamennyi szereplő, mint Katonánál. S
mikor már mindenkiről szó esik, a nagy
tabló mindenik tagja - az egy Izidórát
kivéve - Bánknak kéri a kegyelmet. Ez az
Endre ezt a szituációt éri föl, ha nem is
ésszel, de uralkodni edzett ösztöneivel. S
mert „szerette magyarjait" kell
megtartania, fogalmaz világosan, királyi
könnyei ellenében: „méltán esett el a
királyné". Ez a megnyilvánulás töké-
letesen kielégíti a színre gyűlt bánokat,
királyi főembereket. S mert a király maga
mellé tudott állítani mindenkit, Bánk
magára marad. Ezt a politikai gesztust
teszi nyomatékossá a korábban elhagyott
Bánk-szöveg beiktatása a dráma végén:
BÁNK:

Az angyal mely botlásimat jegyezte
S legelső ily lépésemkor látta sorsomat
elrémült dicső helyén, s félrefordulván
könnyes tekéntettel törölte ki az
élet nagy könyvéből nevemet.
Mindezt Katonánál Melinda halála

váltja ki a bánból. Itt a király ítélete. S
eszerint Bánk nem a magánember vesz-
tesége miatt semmisül meg, hanem a ki-
rályi ítélettől, mert az megfosztotta őt
mindenki részvététől. Senki szemében,
még az övében sem áll súlyosabban az ő
vesztesége, mint a királyé. Bánk ugyanis
belátja, hogy ő megbosszulta ártatlan
hitvesét, de a király nem állt bosszút az őt
ért ugyanolyan súlyú veszteség miatt. (Ne
feledjük: Gertrudis jogilag vétlen Melinda
gyalázatában.) A király nagyobb,
felelősebb országvezető, mint amilyennek
Bánk magát tudhatja.

Az így nyert drámai szöveg Pethes
György rendezői értelmezésében is (mely
értelmezés sugallhatta is a szöveg ilyen
átformálását) II. Endre hűvös-okos
színpadi beállítását hangsúlyozza. Endre
nem mindenütt látszik pontosan követni a
vallomásokat, az események tényszerű
összefüggéseit. De ez számára nem is
fontos, hiszen nem a jogrend szerint ítél,
hanem a szavakba nem fogalmazott, még-
is érzékletes politikai atmoszféra hatására.
Ez az atmoszféra pedig azt mondja a
hatalom megtartásának módját kereső
királynak, hogy ne érje be győztes fegy-
vereire támaszkodva, Gertrudis halálának
regisztrálásával, hanem híveket hódítva,
azt is kimondja: méltán esett el a királyné.
S ez a szívből vagy színből tett gesztus

el is éri hatását: Bánk, s általa jelképesen
minden olyan hatalom ellen szegülő, aki
bosszújában elvakult, megsemmisül. Er-
kölcsi támasz, s ami több ennél: hívek
nélkül marad. A politikus érzékkel szintén
bíró Bánk ezt fölismerve fogalmazza meg
a fentebb idézett sorokat; egyéni
tragédiája ettől kiszélesül: a hatalom
kezében még a kegyelem is - ha jól for-
gatják - megtorló pallossá válhatik.

A különbség, nagyon sommásan, így
összegezhető: Katonánál a király felis-
merve, hogy az isteni ítélet betelt Bánkon,
a magánélet szférájában torolva meg
Gertrudis halálát, elfogadja jogosnak a
királyné megöletését, minthogy Ottó
nyilvánvaló gaztettei a nyilvánosság előtt
összeforrtak Gertrudisszal. A király így,
közvetetten, helyesli a magyar szabadság
nemzeti programját.

Illyésnél Tiborc szavainak fenyegető
súlya alatt megállapítja a királyné elestét,
mert Bánkkal együtt nem büntetheti a
Tiborcokat is.

A veszprémi változat királya taktikus
gesztust tesz: megmenti trónját a köz-
kívánatra adott kegyelemmel, mert át-
látja, hogy a palotaforradalom előidézte
helyzetet csakis így fordíthatja hatalma
javára.

Nemzeti dráma maradt-e a Bánk bán?

Katona művét a magyar szabadságvágy jó
királyt is elfogadó illúziójával együtt
avatta nemzeti drámává. Az idők folya-
mán ez az illúzió ugyan szertefoszolhatott
a nézők meggyőződésében, ám a drámai
szerkezet logikájában szükség volt rá: a
szabadságjogot tette törvényessé a királyi
ítélet.

Illyés szembenézett azzal, hogy lehet-e a
királlyal - jelképes, szélesebb értelemben:
a királysággal - mint pozitív reformerrel
számolni? Plebejusi és Katona
élményeinél lényegesen később kelt meg-
győződésből a jó király illúzióját föladja.
Endre a „tömegek nyomására" borít
fátylat a történtekre. Nem jó, hanem okkal
rettegő. Eszköz, legjobb esetben jól
alkalmazkodó eszköz, annak a nála na-
gyobb hatalomnak a kezében, amelyet
Tiborc képvisel. Nyilatkozata ennek a
nagyobb erőnek szolgál erkölcsi nyoma-
tékul. Van azonban ebben a megoldásban
némi anakronizmus, olyan, ami Katona
illúziójával rokon: föltételezi az olyan
feudális királyt, aki képes nemcsak
meghallani, de engedni is annak, amit a
jobbágyi tömegek áhítanak. De ha ilyen
király volt, vagy lehetséges, akkor nincs,
vagy nem lehet baj magával a királyság



intézményével. Az a hatalom, amely képes
fölismerni az osztályérdekeket, s a
legnagyobb osztály érdeke szerint tud
cselekedni, már nem királyság, már nem
egy uralkodó kisebbség elnyomó appa-
rátusa, hanem . . . Igen: ezeknek a leg-
szélesebb népességet jelentőknek a kor-
mányzó feje, aki Gertrudist, az idegen,
elfogult, népe jajára hallgatni képtelen
asszonyt emelve uralkodó társul, rossz
módszereknek engedett ugyan, de aki nem
szűnt meg érteni a szegények panaszát. Ez
az Endre nem feudális nagyúr, hanem
megtévedt demokrata, akitől okkal kéri
Tiborc a lefelé nyílt fülű, felfelé szabadon
beszélő Bánk szabadságát.

Ez az értelmezés egy másik kor szem-
léletét vetíti bele a Bánk bánba. Azt a
hozzánk közelebbi időt, amikor a magyar
szabadság gondolata a demokráciáéval, a
legszélesebb tömegek demokráciájával
összefonódottan került a hatalmat gya-
korlók megítélésének és megítéltetésének
középpontjába.

Egy nemzet sorskérdése lett volna?
Talán pontosabb egy nemzedék sorskér-
dését látni benne. Azét a nemzedékét, mely
az ország dolgában meghatározónak tudja a
demokratikus módszerek alkalmazását. A
veszprémi változat, bár hívebbnek tetszik a
Katona-szöveghez, mégis illúziótlanabb. A
hatalom gesztusainak helyességét nem
jogok, hanem érdekek felismerésére vezeti
vissza. Itt a király úgy igazolja a magyar
szabadság jogait, hogy nem a jognak,
hanem helyzetének enged. Helyzetét pedig
a bizalom megtartása biztosítja. Helyesel
tehát, mert maradni akar, mert rendet tennie
- és ez közös érdek - csak így lehet.

Ez a felfogás nem utal konkrét történeti
eseményre, pontosabban érzékelteti mégis,
hogy a hatalom érdeme nem mód-
szereiben, hanem eredményeiben mérhető
csak le. Ez a megoldás - ugyan csupán
utalásszinten -, de mégis túlmutat egy
nemzeti dráma esélyein: a hatalom
általánosabb jegyeit idézi emlékezetünk-
be. A hatalomét, melynek biztosítéka a
kormányzottak nyugalma, amit nem a
megtorlás bénító rémülete vált ki, ha-nem a
hatalmat gyakorló méltányosságába vetett
bizalom. Általánosságánál fogva kevesebb
ez a megoldás, mint a két korábbi, de
éppen általánosságánál fogva szélesebb
körben is érvényes.

Nemzeti dráma maradt-e a Bánk bán?

Ezt eldönteni e sorok írója képtelen. Nem
pusztán azért, mert az ilyen kérdések nem
ellenőrizhetőek a vegyi reakciók
bizonyosságával; hanem azért sem, mert

át nem láthatja, hogy az Illyéstől vállalt
utalás egyenértékű-e azzal, amit egy év-
századon át - vagy annál is tovább - a
nemzet sorsában 1848 jelentett. Így abban
sem lehet bizonyos, hogy a veszprémi
változat erőteljesebben tud hozzászólni a
mai valósághoz, mint az eredeti. Bízni
abban tud, hogy minden Bánk, bán-bemu-
tató, ha j ó , azért születik, hogy a nézők
koráról adjon felismeréseket, eredeti mű-
vészi élményt. S ahogy korunk ezt a két
értelmezésváltozatot, úgy más idők majd
a magukhoz közelebb állót hozzák ki
Katona drámájából. Vagy teremtenek egy
jobbat, teljesebbet, s akkor ezt az alkotást
nem lesz ok sajnálni, ha iroda-
lomtörténeti mementóvá távolodik.

A „játzó személyekrűl"

Katona és drámája sorsának alakításában
már a mű megszületésekor is, még inkább
életben tartásakor nagy jelentősége volt a
színészeknek. Köztük tanulta meg Katona
- Békési álnéven játszva -, miben áll a jó
szerep, a hatásos felvonásvég, a szín-padi
dikció. Az, hogy Bárány Boldizsár
(Rosta) bírálatát megfogadta, s átdolgozta,
majd megpróbálta kiadatni is a drámát,
összekapcsolódott a reménnyel: a
székesfehérvári magyar színtársulat elő-
adhatja. Amikor végre színre kerül, Ka-
tona halála után, akkor színészi jutalom-
játékként tűzik műsorra: a hetente újabb
darabokat betanuló magyar társulat,
melynek legjobbjai együtt játszottak an-
nak idején a szerzővel, ezt a magyar drá-
mát úgy őrizték emlékezetükben, mint
bemutatásra méltót. Később is színészek
ügyeskednek abban, hogy műsorra ke-
rüljön: Egressy Gábor Ottót, Kántorné
Engelhardt Anna Gertrudist kéri ju-
talomjátékul. Hisznek a darab sikerében.

Érezték-e a veszprémiek ennek a tör-
téneti örökségnek a vonzását, folytatni
méltó örökségét? Úgy tetszik: igen.
Pethes György rendező olyan művésze

ket kapott elképzelése megvalósításához,
akiket nem a, munkahelyi fegyelem, ha-
nem a belülről elfogadott közös szándék
hajlított az igényes művészi munkához.

Joós László pályája legnagyobb fel-
adatát kapta Bánkkal. Hamleti érzékeny-
ségű jellemet formált belőle, mégis úg y ,
hogy a nagyúr állt előttünk. Izzó tekin-
tetének szenvedélyességét pontosan ér-
telmezett szövegmondás, szenvedélyektől
vibráló mozgását méltóság szőtte át. Az
évszázad óta kifogásolt hallgatózási
jelenetben sem tetszett alantasnak, rang-
jához méltatlannak: hitetni tudta, hogy a
politikus fegyelme, a maga szenvedélyei
ellenében is hűvös bizonyosságot kereső
férfi választja ezt a kényszerű helyzetet. A
számonkérés nagyjelenetében ennek
ötvözetét úgy adja, hogy egy mai szem-
léletű egyensúlyteremtést, az alkat és vál-
lalt történelmi szerep egyensúlyának meg-
teremtését is kiérezhetjük.

Biberach színészi felfogásán is ez a
korszerű egyszerűség uralkodott: Dobák
Lajos okos pimaszt formált a ritterből.
Megtartva a kívülálló haszonkereső min-
denkor ellenszenvet keltő vonásait, de
feltámasztva az eszességnek kijáró elis-
merést is. Játéka póztalan simaságból s
kesernyés okosságból szőve marad emlé-
kezetes.

Gertrudis Dobos Ildikóban fiatal, szép
nőalakká formálódott: a kitűnő drámai
hősnővé érett színésznő azonban megta-
lálta az eszközöket ahhoz, hogy ez a ki-
rályi asszony mégse állhasson vétlenül
előttünk. Szikrázóan gőgös, az ostoba-
ságig magabízó tartása, hanghordozása,
kígyó metszésű tekintete hitette velünk:
méltán esett Cl a királyné.

II. Endre - itt újólag kulcsszereppé emelt
- figuráját Horváth László jelenítette meg.
A vitézi erényekben jeleskedő királyt
láthattuk. És mégis: ez a király, aki a
tanúskodások alig átlátható szövevényét
sietve hallgatja, mégis többet fog fel az ud-
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Var szelleméből, mint a nagyúr. Horváth,
míg a jelentéseket, vallomásokat kérdi,
gyorsan végighordozza tekintetét a körötte
állókon, váratlanul hátrafordul, pattanásig
feszült idegállapotban lép híveitől a
pártütőkig. Ám Solom „fölszólalása" után,
mintegy magával is tisztába jőve,
lecsillapodik, ekkor a feszültség már a
környezők arcán látszik, s ő királyhoz
méltó súllyal és jelentőséggel nyilvánítja
ki ítéletét. Ez a király nem olyan eszes,
mint Biberach, nem oly felelősség-tudó,
mint Bánk, peturi hevület nagysága sem
gyötri- mégis kitűnő politikus. Horváth
László pályája eddigi legjelentősebb
alakítását adta.

Az utóbbi években kivételes megújho-
dást bizonyító Tánczos Tibor is emléke-
zetes volt Peturként. Fenség és indulatok,
tiszta dikció és nemesúri gesztusok
jellemezték játékát. Egy, ma már anakro-
nisztikus figura történeti súlyát tette hite-
lessé - drámailag is.

Kenderesi Tibor Tiborca tiszta színészi
munkának bizonyult, nem nőtt azonban
Bihari József évtizedekkel korábbi
remekléséig. De legyünk pontosak: ez
eddig egyetlen más Tiborcnak sem
sikerült.

A megszólaló főbb, illetve melléksze-
replők közül jegyezzük föl az emlékezet-
re méltóakat: Környei Oszkárt az erőtel-
jessé formált Mikhál, Takács Katalint a
bájos, „együgyű" Melinda, Tóth Tituszt a
királyi selyemfiú, Ottó, Dévai Pétert az
Udvornik megformálásáért.

Fehér Miklós - itt meghívott díszlet-
tervező - színpadképe, Hruby Mária jel-
mezei az alkalmas egyszerűség jegyében
fogantak.

Katona József: Bánk bán, Illyés Gyula átiga-
zításának felhasználásával (Veszprémi Petőfi
Színház)

Dramaturg: Bécsy Tamás. Díszlettervező:
Fehér Miklós m. v. Kísérőzene: Rónai Pál.
Jelmeztervező: Hruby Mária. Rendező: Pethes
György.

Szereplők: Horváth László, Dobos Ildikó,
Tóth Titusz, Joós László, Takács Katalin,
Környei Oszkár, Háromszéki Péter, Varga
Tamás, Tánczos Tibor, Árva László, Éltes
Kond, Saárossy Kinga, Dévai Péter, Dobák
Lajos, Kenderesi Tibor.

RÉVY ESZTER

A Bánk bán
a Déryné Színházban

Minden jel arra vall, hogy Illyés Gyula
„átigazítása" új korszakot indít a Katona-
dráma interpretációinak történetében. A
Déryné Színház előadása, amely a művet
Illyés Gyula átigazított változatában
játssza, három lényeges mozzanat
kiemelésére összpontosít. Az első a kör-
nyezet hatása az egyes személyekre, még-
hozzá összetett módon: gondosan felraj-
zolva egyfelől az egyénre tett, másfelől az
egyén másokra tett hatásvonalait. A
második, igen lényegessé avatott moz-
zanat az ismert hősök hősből emberré
tisztulásának folyamata, gondos pszicho-
lógiai építkezéssel, mely az egyértelműen
pozitív vagy negatív vonások mellett
plasztikusan sejteti ezek összetevőit is.
Végül az előadással kapcsolatban a szí-
nészi és rendezői tudatban óhatatlanul
meglevő hagyományok és a mai kor
elképzeléseinek harmonikus egységbe
olvasztása, újrafogalmazása a harmadik,
de talán legizgalmasabb mozzanat. Dicsé-
retére válik Petrik József rendezésének,
hogy az általa felrajzolt erővonalak erő-
térré alakítása csaknem teljességgel sike-
rült.

Kezdjük mindjárt a környezeti hatások
megteremtésével. Köztudomású, hogy a
Déryné Színház Kulich Gyula téri
színpada nem nagy alapterületű: az itt
felállított díszleteknek alkalmazkodniuk
kell az ország legkülönbözőbb helységei-
ben található színpadok méreteihez is.
Piros Sándor díszlettervező, aki egyben az
előadás jelmezeinek tervezője is, alkotó
fantáziával és technikai bravúrral
kompromisszumok nélkül megoldja e
feladatot. A néhány áttört fallal és válto-
zatos fényhatásokkal szolgáló színtér le-
hetőséget ad a rendezőnek arra, hogy
megteremtse a félelem, a nyomasztó
bizonytalanság légkörét. A falak mögött,
között, hol megvilágítva, hol épp csak
sejthetően állandóan ólálkodik, hallga-
tódzik valaki - csak azt nem tudjuk pon-
tosan, hogy ki, és mikor mennyit hall
abból, amit nem szabadna hallania. Ettől
mindenki kiszolgáltatottá válik anélkül,
hogy tudná: mikor és ki előtt, de tuda-
tában állandóan benne él a félelem és ret-
tegés. E hatáshoz nagyban hozzájárul,

hogy Petrik Solom mestert a királyné
őrzőjévé, lépteinek kísérőjévé tette meg,
aki - mint annyiszor előfordult - addig őrzi
árnyékként a rábízott személyt, míg végül
is, kicsinyes emberi mulasztásból rosszul
őrzi. Ebben a megvilágításban egyszerre
más nyomatékot, tartalmat kapnak a
szavak, és kialakul a kölcsönös ki-
szolgáltatottságnak egy különös, minden-
kire érvényes rendszere.

A megvalósítás problémáin a társulat
imponáló színvonalon lett úrrá. A sűrű,
nyomasztó atmoszférából, a bizalmatlan-
ság légköréből nőnek ki a jellemek, egyé-
niségek. És kisebb egyenetlenségeket le-
számítva - melyek azonban sosem váltak
zavaróvá - jól felépített, akaratában,
céljában, elképzelésében egységes elő-
adássá érett a produkció. Sikeresen, de
úgy számolt le hagyományos, nagy elő-
adások, alakítások emlékével, hogy kö-
zelebb hozta a mai nézőhöz Katona hőseit.
Nem deheroizálva, hanem az emberi
tulajdonságokat, értékeket, bűnöket
mélységében feltárva tud izgalmasat, ér-
dekeset nyújtani.

Elsőnek Gertrudis királynét említjük, aki
legfőbb támasza, férje nélkül maradván
nem csupán gonosz és erkölcstelen,
hatalomra vágyó asszony, hanem bizton-
ságot, életörömet kereső nő is, akit végül
saját jellembeli korlátai és a környezet
gyilkos szeretetlensége juttat el tragédiá-
jáig. Várnagy Katalin Gertrudis-alakítása
a rendezői elképzelés pontos színészi
megfogalmazása. Ha váltásai hidegből
gyengédbe, erőszakosból védtelenbe még
plasztikusabbra sikerülnének, emelné
alakítása értékét. A hagyományosból
maibb hőssé válás nehéz feladatát Szigeti
Géza Bánk-alakítása példázza. Az értel-
mes, jó hagyományokat felhasználva si-
kerrel ötvözi egybe a hősi elemeket a
kételkedő, kétségekkel vívódó, de indu-
lataiban tiszta és érzéseiben nemes főúr-
ral. Kár, hogy Petur bán szerepében Ha-
raszin Tibor nem tudott teljesen szakítani
a régebbi, magyarkodó Petur-elkép-
zelésekkel. Hajdú Endre viszont olyan
Tiborcot állít elénk, aki nem búsmagyar
sirámaival, hanem harcos, célratörő, agi-
tatív leleplezéseivel akarja a maga - illetve
a szegény nép - oldalára állítani az ország
első főurát. Alakítása hathatósabbá válna,
ha szövegét lendülete-sebben,
tempósabban mondaná. Jól sikerült Botár
Endre Ottó hercege: gyávaságból merített
bátorsága, őszinte szeretetvágya az alak
hitványságát emberibbé tudta tenni.
Mellette Vereczkey Zoltán Biberachja a
kifogástalan udvaronc


