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BÁNK, A BÁLANYA
KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN

Mire ez az írás megjelenik, épp negyven éve
lesz, hogy a letargiába süppedő ország
vidéki színházain végigsöpört a betilthatatlan
nemzeti klasszikus be nem tervezett
felújításainak hulláma. Magam története-sen a
Pécsi Nemzeti Színház nézőterén csapkodtam
vörösre a tenyerem, amikor feldübörgött a
vastaps Petur dermesztően aktuális sorai halla-
tán: „Üsd az orrát, magyar, ki bántja a tiéd!"

Négy évtizeddel később az Asbóth utcában is
elhangzik ez a sor; testes, rosszkedvű, tehetetlen
idősebb úr szavalja nagy belső ürességgel, s a
bal szélen három nyiszlett, semmitmondó arcú
statiszta kurjantja rá gépiesen: „Üsd, üsd, üsd!" A
kis nézőtéren enyhe nevetés.

So far so good, mondaná a híresen tömör
angol nyelv, avagy: eddig nincs is semmi baj.
Deheroizáló korban élünk, amelynek bálvány-
romboló kedvét nálunk csak felszítja a fordulat
utáni első évek vitézkötéses magyarkodása. Meg
aztán a nemzeti klasszikusok már jó évtizede
alanyai hasonló csínytevő rendezői kísérleteknek -
s mert nálunk ilyenből mindössze három van,
természetesen a Bánk bán is. Alighanem a
legelső, Mohácsi János 1985-ös, a kaposvári
stúdióban bemutatott Hogyan vagy, partizán?-ja
volt a legjobb; Verebes István legutóbbi, kassai
nekifutását csak leírásokból ismerem. Mohácsitól
átfogó koncepció telt: egy gazdátlan ország

Egri Kati (Gertrudis), Gálffi László (Bánk) és
Egri Márta (Melinda)

„dombérozott", darvadozott, sírvavigadt a hatal-
mas asztal körül mindvégig, duhajkodás, össze-
esküvés, szeretkezés, gyilkosság, Tiborc zsák-
mányszerző portyái, mind az asztal körül vagy az
asztalon zajlottak, céltalanul vagy öncélúan, ér-
telem és folytatás nélkül, míg a király átláthatat-
lan okból távol volt, s a felelőtlen uralkodó iránti
mágikus hűség már eleve kompromittálta
Bánkot, akit a végén Endre pribékjei el is tesznek
láb alól.

Mohácsi, hogy úgy mondjam, horizontálisan,
egyetlen nagy vízióban fogta össze egy ország-
nak azt a reménytelen állapotát, amely a Bánk
bánból mai szemmel kiolvasható. Ruszt József
vertikális irányban próbálkozik: a történelem
egymásra építkező korszakainak felhalmozásán
át közvetít hasonló tartalmat. A két, egymástól
tizenegy évvel elválasztott előadás összevetése
azért lehet indokolt, mert talán ennyiből is kitet-
szik: a vertikális látásmódból sokkal kevésbé
fejlődhet ki egységes összkép. Sokkal inkább az
ötletdramaturgiának kedvez, és elsősorban mo-
zaikok, aperçuk felvillantására alkalmas.

Zavarban is vagyok valamelyest a dologgal.
Mert kétségkívül jól szórakoztam, egy-egy gagen
szívből nevettem, az átfogó elgondolást érteni is
véltem, mégsem éreztem úgy, hogy jelentős
előadást látok, mi több: még magát a vállalkozást
sem éreztem jelentősnek. Mint már nemegyszer
Ruszt újabb rendezései láttán, azzal hízelgek ma-
gamnak, hogy egy-egy megoldást némi agyke-
tyegtetés után (elnézést, ezt a szót ugyanebben
a kontextusban leírtam már, de az ismétlés kény-

szere talán nem véletlen!) meg tudok magyaráz-
ni, de az előadás minduntalan meg-megzökken
egy-egy ilyen találós kérdésen, amelynek indo-
koltsága eléggé hézagos, és az ember óhatatla-
nul azt gondolja: ehelyett inkább az előadás átfo-
gó, önmagát törésmentesen elfogadtató koncep-
ciójának kidolgozására kellett volna több időt s
leleményt fordítani.

Azt kérdezte tőlem a szünetben a lányom: de
miért kell Tiborcnak ilyen ellenszenvesnek
lennie? Valóban, az Újvári Zoltán játszta Tiborc
el-veszi a kedvünket, hogy az aluljáróban akár
egyetlen koldusnak is valaha odavessünk tíz fo-
rintot: akár mai toprongyban, akár az Egy szere-
lem három éjszakája három királyait idéző máso-
dik világháborús katonaruhában jelenik meg,
mindvégig agresszív, kellemetlen lejmoló. Vala-
mit dadogtam a nyomor, az évszázados szerep-
nélküliség züllesztő hatásáról, de magamat sem
sikerült igazán meggyőznöm.

Aztán azt kérdezte a lányom: amikor Kamarás
Iván Ottóként éppen nem szmokingban, hanem
középkorias jelmezben s répavörös apródparó-
kában jelenik meg, miért rántja félre időnként a
parókáját, mintha kalapot emelne? Valamit da-
dogtam a) a kaméleoni jellemről, b) a korszakok
egymásba csúsztatásáról, de magamat sem si-
került igazán meggyőznöm. Mert éppúgy lehet
puszta gag is, amin próba közben nagyot kacag a
csapat, de a nyilvánosság előtt inkább csak félig
sült bohó diáktréfának hat.

Es még sorjáztathatnám azokat a kérdéseket,
amelyeket már csak én tettem fel magamnak.
Következik-e valami abból a merész szereposz-
tási megoldásból, hogy Melinda, életkorát
tekintve, jószerével az anyja lehetne
csábítójának, Ot-tónak? Nemigen, mert Egri
Márta kidolgozottan játssza el a hagyományos,
huszonéves Melinda-alakot, azzal az egyébként
már Mohácsitól is ismert változtatással, hogy a
férje által hónapok-ra magára hagyott
fiatalasszony, bizony, erényes beszédére rútúl
rácáfolva metakommunikatíve erősen kokettál a
princcel. Miért sejtet a rendezés Ottó és Gertrudis
között vérfertőző kapcsolatot, azon túl, hogy
miért is ne, két immorális ember jellemébe ez is
belefér? A „miért"-re azonban színházban aligha
lehet válasz a „miért is ne". Továbbá
felfedezhető-e valami logika a jelmezjátékokban,
abban tehát, hogy a szereplők felváltva viselnek
korabeli, pontosabban közép- és reformkort
idéző, illetve mai ruhákat? Általában persze
világos, hogy a nemzeti tragédiának változó
külsőségek között is változatlan lényegéről van
szó, s még az is kiókumlálható, hogy idegen
udvarba mulatni mai esti viseletben kénytelen
elmenni a magyar, míg egymás közt összeesküdni
dolmányban-mentében-csákóban esik jól; és az
is érthetőnek rémlik, hogy királynégyilkosság-hoz
a modern estélyi ruhát krónikás kosztümre illik
cserélnie az áldozatnak. De miért jelenik meg
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Gálffi László, Dózsa Zoltán (Solom) és Haas
Vander Péter (II. Endre) (Koncz Zsuzsa felvé-
telei)

például Biberach a nyitó bálon a szereplők közül -
az idegen ajkúakat is beleértve - egyedül kö-
zépkori trubadúrmezben? Es nem utolsósorban:
miért „komolyak" egyes jelenetek? Hol érzi Ruszt
azt a hőfokot, amikor a tragikumból már nem
szabad viccet csinálni? Mert hiszen szinte már
akármilyen hagyományos Bánk-előadásba bele-
férne Petur meghódoltatásának, Melinda megté-
bolyodásának, valamint a királynégyilkosságnak
a jelenete is, miközben Ottó, Biberach, Mikhál és
Petur, valamint a statisztéria és nem utolsósor-
ban II. Endre jelenései mindig a szatíra, sőt oly-
kor a kabaré síkjára rántanak vissza...

Ami a játéknak bizonyos fokig az egység ha-
tását kölcsönzi, az Bánk beállítása. Bánk, az utol-
só jelenetet leszámítva, végig díszmagyart hord, s
jelleme is figyelemre méltóan konstans: Gálffi
László egy szelíd embert játszik, aki nagy bajban
van, és nem érti, miért. Mindenki tőle vár valamit:
nádornak, ország első emberének, gondoskodó
férjnek, gyengéd apának, szegények gyámolító-
jának s nem utolsósorban valami magasabb esz-
mekör, a királyhűség és a hazafiság egyidejű
megtestesítőjének kellene lennie, s közben min-
denki becsapja, kisemmizi, eszköznek használja,

követel tőle, anélkül, hogy cserébe bármit is
adna. A magyar honfi, aki kész volna szolgálni,
de nem tudja, mit, mert a történelem úgy ezer
éve nem teszi lehetővé, hogy egyetlen ügyet
szolgálva tiszta maradhasson. E Bánk bamba
szelídséggel borong a tőle méternyire fetrengő
Ottó-Melinda pár látványán, aztán a szereptudat
életre galvanizálja: meghódoltatja Peturt az alkal-
matlan királynak, s végül besétál a legnagyobb
csapdába: meg kell ölnöm a zsarnoki idegen
királynét, hogy szolgáljam hazámat, de ezzel sú-
lyos csapást mérek a szerető férjre, azaz a ma-
gyar hazát megtestesítő imádott magyar királyra.
Es ez így megy tovább az évszázadokon át, bár-
sonydolmánytól a szmokingig: haza vagy hala-
dás, magasztos indokokból elkövetett árulás,
bölcsességgé stilizált kétkulacsosság, szolgalel-
kűen elfogadott béke vagy hősi, nemes, de nem-
zeti tragédiába torkolló háború, magyarság vagy
európaiság - akármelyiknek kötelezem el ma-
gam, más jogos érdekeket és szempontokat el-
árulok, és a végén senkinek, legkevésbé a hazám,
hazámnak nem szolgálok vele. És a szelíd,
szenvedő Gálffi, aki Bánkként is Ruszt kedves
emblematikus figuráját, a világ, az emberiség, ez
esetben a haza bűneit magára vevő áldozati bá-
rányt játssza, hagyja magát sodortatni a rá-
kényszerített szereptől, és megöli a királynét,
miáltal elveszti feleségét, szövetségeseit, kirá-
lyát, és senki sem lesz boldogabb. Bánunk, nagy-

urunk egy alapvetően peches történelem botcsi-
nálta, balek hőse. Bálanya. Ő állja a mulatság
cehjét.

Es így jut el a mese a XX. századba, ahol végre
Bánk is szmokingot ölt, és így vesz részt a finá-
léban, ahol először érződik művészileg igazán
indokoltnak a laza többértelműség, mert ez a
temetés, a merániai Gertrudisé, nagy magyar
temetéseinket idézi, a Rajk-félét (a beszédét pa-
pírról olvasó király az akkori, PB-ilag kijelölt s a
bűntettben eléggé sáros hivatalos elsiratókat
idézi, a kis Soma meg még tán külsőleg is ha-
sonlít a koporsó mögött állt gyermek Rajk Laci-
ra), a Nagy Imréékét, sőt, áttételesen, a szárnyaló
Erkel-ária hullámain még Vörösmarty víziója is
átdereng: „...a sírt, hol nemzet süllyed el..." (Csak
ne folytassuk. Mert népek biz' nem veszik körül.)

Az sem először esik meg, hogy a Ruszt-
rendezések záróképe láttán az ember
visszamenőleg elnézőre hangolódik. Aha, most
már értem, gondolja, és hajlamos feledni a
korábbi kuszaságokat. De egyre kevésbé
hajlamos. Kevesebb rejt-vényre és gagre - több
következetes és markáns gondolatra vágyna.

Azért még említsük meg, Gálffi Prokrusztész-
ágyba szorított, de azon szépen szenvedő Bánk-
ján kívül Kamarás Iván most is parádésan meg-
oldott epizódremeklését: Ottója lomha vipera,
csak azokat marja meg, akik után nem kell moz-
dulni, de azokat halálosan. Jelenléte van az Avar
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István játszta Petur vészesen csökött kártékony-
ságának is. A többiek, részben a rendezés hibá-
jából, konvencionálisak vagy jelentéktelenek. Es
essék néhány szó Forgách András szövegválto-
zatáról is, amely először is nem szentségtörés:
Shakespeare-rel hasonlókat műveinek a mai an-
golok. Másodszor is érződik a tapintat: a drága-
köveket, a legszokatlanabbakat is meghagyni, s az
összekötő láncszemeket rozsdásról frissebbre
cserélni. Az előadás második megtekintésekor
már kimaradt a kapitális csacskaság: „Ottó s
Melinda egyaránt őrültek" - mondta volt kezdet-
ben Bánk, de lám, a színháziak szerencsére oly-
kor hallgatnak a kritikára. Azért a gyönyörű „Csak
szúnyogok, csak szőnyeget nekik!"-et még
visszaállítani javasolnám. Amúgy szellemesek az
idegen - német, spanyol - nyelvű betoldások,

amelyek arra is emlékeztetnek, hogy nagy nem-
zeti sorskérdéseinket ezer év óta nemcsak idegen
ajkúak ellenében, hanem velük együttélve is
szenvedjük.

Több keménységgel, kevesebb laza maszato-
lással, summa summárum, jobb előadás is szü-
lethetett volna.

Katona József. Bánk bán (Budapesti Kamaraszínház)
Mai színpadra atkalmazta: Ruszt József és Forgách
András. Díszlet: Kis Kovács Gergely. Jelmez:
Schäffer Judit. Dramaturg: Forgách András.
Rendező: Ruszt József.
Szereplők: Haas Vander Péter, Egri Kati, Kamarás Iván,
Gálffi László m. v., Egri Márta, Tyll Attila, Jakab Csaba,
Avar István, Holl János, Dózsa Zoltán, Nagy Enikő,
Pindroch Csaba f. h., Újvári Zoltán, valamint Horváth
Illés, Vékony Zoltán, Galambos Attila.

egyik kiadónknak óvatosan felvetettem Euripidész
Hippolütoszának vagy Helenéjének kommentáros
kiadását. Úgy néztek rám, mintha, mondjuk, az
albán kommunista párt központi bizottságának az
1972-es mezőgazdasági évről szóló bizalmas
anyagát ajánlottam volna népszerűsítő, nagy pél-
dányszámú kiadásra.)

Hiába, az anyósvitrin-effektus töretlenül műkö-
dik. Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész
műveiről sem kiadó, sem színházrendező nem fújja
le a port. Ma kevesen tudják, hogy a fentieken kívül
például a Heten Thébai ellen és az Eumeniszek
(Aiszkhülosz); a Trakhiszi nők és az Oidipusz
Kolónoszban (Szophoklész); a Hippolütosz, a lón,
a Helené, a Trójai nők, az Iphigeneia a tauroszok
földjén (Euripidész) nagyon jó, játszható darabok.

Nagy öröm tehát, ha végre nem a megszokott
antik művek kerülnek színpadra. Most egyszerre
kettő is: a Leláncolt Prométheusz és a Médeia. Ne
firtassuk ünneprontó módon, hogyan kerül egy mű-
sorba e két nagyon különböző problematikájú,
különböző mítoszkezelésű tragédia. Bizonyára van
összekötő kapocs köztük, az én hibám, hogy nem
ismertem még fel. Örüljünk az úttörés bátorságának.

Aiszkhülosz Leláncolt
Prométheusza

gyre jobban zavar, ha magukat joggal
műveltnek gondoló emberek rossz véle-
ménnyel vannak az antik görög tragédiá-
ról. Pedig általános jelenség ez. Nem
nagyon rossz ez a vélemény, de rossz.

Úgy tekintenek e művekre, mint az anyós
vitrinjében tárolt szép, régi vázákra: ha jobban
szemügyre vennénk őket, lehet, hogy tetszenének
is, de mindenképpen kicsit idegenek, idegesítőek.
Tudjuk ró-luk, hogy ott vannak, időnként egy-egy
pillantást is vetünk rájuk, ha másvalaki dicséri
őket, udvariasan-szórakozottan rábólintunk,
hiszen hozzátartoznak a családi mitológiához. De
hogy közelebbről megnézzük, elmélyültebben
megvizsgáljuk őket?! Ugyan minek?!

Az antik tragédiák is egyszerűen vannak, és kész.
Ne beszéljünk róluk. Sok idegen név, bonyolult
történet, szokatlan szereplők - ott van például ez a
kar, időnként megszólal, valamit csinál - táncol,
énekel?! -, de hogy minek?! Persze, persze, az
európai színházkultúra, Plautusostul, Shakes-
peare-estül, lonescóstul ebből a drámairodalomból
született, ám ez még nem ok arra, hogy foglalkozni
is kelljen velük! Ma nekünk idegenek ezek a
drámák! Jó, az Antigoné és az Oidipusz király, az
más. Gyerekkorunk óta lépten-nyomon beléjük üt-
közünk: Csiky Gergelytől Babitson, Mészöly
Dezsőn át Eörsi Istvánig fordítások, tanulmányok
és átdolgozások, színházi előadások sora népsze-
rűsíti e két legismertebb görög tragédiát. Nem

mintha nem lehetne hozzáférni a többi fennmaradt
Aiszkhülosz-, Szophoklész- és Euripidész-
tragédiához, akár magyar nyelven is.

Bornemisza Péter óta ugyanis a tragikus triász
műveinek fordítása Magyarországon hagyomány.
Többek között Kölcsey és Arany is próbálkozott az
Elektra-drámák, illetve Szophoklész Philokté-
tészének átültetésével. Csiky Gergely Szophoklész-
és Plautus-fordításait ma is használja sok színhá-
zunk. Közben a fordításra (is) szakosodott klasszi-
ka-filológusok is tették a dolgukat, s századunk
tízes éveinek végére Csengeri János mindhárom
szerző fennmaradt műveit (sőt Euripidész töredé-
keit is!) megjelentette magyar nyelven. A későbbi
generációk - a fentieken kívül: Devecseri Gábor,
Kerényi Grácia, Trencsényi-Waldapfel Imre, Jánosy
István, Kárpáty Csilla, hogy csak a legfontosab-
bakat említsük - mind filológiailag, mind eszté-
tikailag egyre igényesebb fordításokban tették
hozzáférhetővé a teljes, fennmaradt görög tragé-
dia-irodalmat.

Mégis nálunk csak két biztos pontra, két mindig
játszható tragédiára szűkült az antik görög színház
ismerete: az Antigonét és az Oidipusz királyt ma is
újra és újra kiadják, színházaink bemutatják - ki ne
emlékeznék Gábor Miklós Oidipusz-alakítására?! -,
nyilván iskolai kötelező olvasmány mivoltuknak
köszönhetően.

Elgondolkodtató, miért nem lehet bővíteni a
népszerűsített tragédiák körét. (Néhány hónapja

több okból is talányos dráma. Bizonyosnak tűnik,
hogy egy Prométheusz-trilógia középső darabja. A
trilógiát alkotó másik két tragédia elve-szett, így
nem tudjuk, hogyan oldotta meg a szerző a titán
bűnelkövetésének történetét (A tűzhozó Pro-
métheuszban), s azt is csak találgathatjuk, miként
békült ki Zeusz a hatalma ellen lázadó titánnal (A
megszabadított Prométheuszban). Előttünk a bün-
tetésdráma, előzmények és befejezés nélkül. Nehéz
ügy, de tudjuk, az antik trilógia darabjai egyenként is
teljes, egész történetek. Különben is legyen a
filológusok gondja a ránk nem maradt darabokon
való rágódás; a színházat és a nézőt csak az érde-
kelheti, mit tud kezdeni Aiszkhülosz történetével a
művet értelmező rendező itt és ma.

A Nemzeti Színház előadásával éppen itt
kezdődnek a bajok. Ez a Leláncolt
Prométheuszugyan-is nem szól semmiről.
Zavaros, kusza ötlet-kavalkádot látunk,
összefüggéstelen jelenetfüzért, egymással köszönő
viszonyban sem lévő stílusok olykor nevetésre,
olykor bosszankodásra ingerlő keveredését.
Alapvetően elhibázott az értelmezés. A darab azzal
kezdődik, hogy Prométheuszt a Kaukázus
sziklájához erősítik, s ő szenved (F. Kovács Attila
csupasz színpada, középen a függőlegesen
magasba emelkedő fémoszloppal s a Michelan-
gelót idéző, körbe illesztett emberrel egy pontos
értelmezésben akár jó is lehetne - itt azonban csak
sivárság látható egy öncélú herkentyűvel).
Tévúton jár, aki azt hiszi, Aiszkhülosz tragédiája
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