
A frízszerû nyitányban paraszti mulatozás szertelen, bumfordi ké-
peit mutatták a nézôközönségbôl elôlépô, garabonciás küllemû
színészek. Széles, keskeny, pallónyi dobogón játszottak egy rejtel-
mesen sötétbe burkolózó, érezhetôen izgalmas látványosságokat
rejtô, fekete térség elôtt. Az emelvény megnyílt, s a hagyományos
játéktér visszavonhatatlanul megszûnt: a színház kibuggyant a
nézôk közé, hogy ezres soraikat tornádóként mozgassa, riassza,
rebbentse széjjel. A lengyel társulat – mely a Bárka keletkezési évé-
ben játszotta Budapesten Senkiföldje II. címû, nagyszerû elôadását
– mozgalmas utcaszínházi játéka a mindenkori menekülôknek,
leelôzötteknek, új élet reményével útra kelôknek állít emléket.

A nézôi tömegbe kerekeken beguruló, gigantikus, lángoló ab-
lakkeretekkel bevonuló, rezzenéstelen arcú színészek az otthon
pusztulásának ezzel az egyszerû, megrázó szimbólumával láttat-
ták az általánosban az egyedit, a holtak tömegében, a menekülôk
soraiban a százszor, ezerszer, milliószor egyet. Az egyént. Füstöl-

gô bôrönddel az égbe kapaszkodó alakjaik Bruno Schultz-i világ
reménytelen elûzöttei. A füst ôk maguk… 

Az Ósmego Dnia hatásos, látványos képei – s ez nagyon ritka
az utcaszínházak közt – drámai, mély jelentést takarnak, elgon-
dolkodtatnak, és kommunikálnak velünk. Az ô tüzük nem vásári
látványosság, nem effekt, nem cicoma. Ahogyan sokszoros érte-
lemmel bír az a csodálatos építmény, maga a hatalmas, precízen
megépített, éneklô emberekkel zsúfolt bárka, mely hirtelen a tö-
meg soraiba lódult, orrával utat vágva a szemének hinni képtelen
sokaságban. Ez a bárka a menedék, a hajó, ami az új életbe visz:
Andrásovits kapitányé Forgács Péter Dunai exodusából, a hatal-
mas tengerjáró Günther Grass Ráklépésben-jébôl… Az Ósmego
Dnia elôadásának euforikus záróképében a hajónak hatalmas,
vörös szárnyai nônek. Mikor hosszas körözés után, fedélzetén
nagyszerû utasaival elnyeli a sötét, mintha a kozmoszba, az örök-
kévalóságba távozna. 
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Kiss B. Attila (Bánk bán) és Tokody Ilona (Melinda)

rkelt a Dóm tér számára Vaszy Viktor fedezte föl. A harmincas 
években csak olasz operát játszottak itt, meg a János vitézt és a

Háry Jánost. Pedig az ötlet kézenfekvô lett volna, hisz Erkel Ferenc leg-
sikerültebb operái mind magyar történelmi témát dolgoznak föl (lásd
a hely szelleme), több jelenetük is a szabadban játszódik, és nem nélkü-
lözik az ide kívánkozó tömegjeleneteket, kórustablókat, táncbetéteket.

Nagy nemzeti operaszerzônk szegedi honosítása azonban elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódott nagy nemzeti tenorunkkal.
1959-ben húszéves szünet után Simándy József Hunyadi László-

jával nyitottak újra a Játékok, és még 1978-ban, hatvankét évesen
is ô énekelte a szerepet. 1961-ben átengedte Ilosfalvy Róbertnek –
igaz, akkor éppen a Bánk bán itteni bemutatójára készült, amely-
nek címszerepét aztán 1976-ig szintén nem énekelt más, csak ô.
Közben 1963-ban még Brankovics Györgyre is maradt ereje.

Erkelt játszani tehát Dóm téri hagyománnyá vált, elsôsorban
azért, mert itt minden operája bevált. Másodsorban pedig azért,
mert ezekre a mûvekre mindig elsôrangú szereplôgárda állt ren-
delkezésre. Gertrudis Palánkay Klára és Komlóssy Erzsébet volt,
Melindát Mátyás Mária és Moldován Stefánia énekelte, Fodor Já-

M á r o k  T a m á s

Bánk és hagyomány
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nos volt Gara nádor, Petur és Brankovics, Takács Paula, Déry Gabriella és Misura Zsuzsa
énekelte Szilágyi Erzsébetet, Tiborcot legtöbbször Radnai Györgytôl és Melis Györgytôl
hallhatta a publikum. A Bánkot utoljára 1994-ben játszották a Dóm téren az akkori élgár-
dával: Molnár Andrással, Csavlek Etelkával, Mészöly Katalinnal. A színpadi megvalósí-
tásra a korszak összes jelentôsebb operarendezôje lehetôséget kapott, megcsinálta a maga
Dóm téri Bánkját Mikó András, Békés András, Szinetár Miklós és Vámos László. 1995-
ben Kerényi Imre reformkorba helyezett operaházi verziója nagyon jól megélt itt is.

Az idei Bánkot azonban még az elôzôknél is nagyobb vehemenciával konferálták föl.
A Szabadtéri új hagyományt szeretne teremteni augusztus 20-ra, merthogy a tûzijáték
már elavult; legyen hát ez az a nap, amikor a világon itt hallgatnak a legtöbben operát,
szóljon a Dóm téren mindig a Bánk bán, kivetítôkön láthassa a város érdeklôdô lakossága.
Emlegették még a határon túli magyarokat, de ebbôl a szempontból világosabb gondolat
lenne egy élô televíziós közvetítés, mondjuk, a Duna TV-n, ám ez eddig nem merült föl.

Ebben a kommunikációs térben színre vinni az operát jelentôs pluszterhet jelent az al-
kotóknak. Fokozottan nehezedhet vállukra a nemzeti daraboknál máskor is fölmerülô
probléma, hogy nem pusztán el kell játszatni a Bánk bánt, de a korszakos, az örök idôknél
két évvel hosszabbra érvényest Bánk bánt kell megalkotni. Szerencsére a produkció színre
segítôi semmilyen efféle kötelezettséget nem éreztek. Szikora János rendezô jó elôre kije-
lentette, hogy a mû szerencsére nem aktuális, „eltûntek a merániak”, elnyomás ma nincs,
ezért a darab belsô drámai viszonyaira lehet koncentrálni. (A gondosan kiagyalt rendezôi
teória után azonban beütött a stabilizációs program, s Tiborc panaszának napi politikai
értelme támadt.) Szikorának Csík György díszlettervezô szimmetrikus színpadteret épí-
tett. Középen fordított lépcsôsor áll, a tetején álló alakok hátulról megvilágítva izgalma-
san töredezett képet mutatnak, amikor pedig le s föl közlekednek, olyan érzése támad az
embernek, mintha a falon járnának. A lépcsôk tetején kis plató van, ennek magasán
hangzik föl a nevezetes Hazám, hazám és Melinda Tisza-parti búcsújelenete. Két oldalon
két-két, tolóajtókkal nyitható pavilon helyezkedik el. A földszinten a jobb oldali a békét-
len magyaroké, a bal oldali a merániaké. Efölött, az emeleten Gertrudis szobája található,
sôt ide vezeti be Ottó Melindát, miután bájitallal elkábította. Az ellenoldali kabinban Szi-
kora idônként némajátékkal idézi föl azt, amirôl a szereplôk lent énekelnek. Amikor pél-
dául Melinda undorral meséli az elôtte esdeklô Ottónak, hogy Bánk nem térdelt elôtte, az
egykori lánykérést imitálják. Ám azon túl, hogy a statisztafiú egyáltalán nem „mint Alfonz
vagy Cézár állott ott”, a flash back bugyuta, szájbarágós, ügyetlen. Fiuk születését vagy
a család békés vidéki idilljét hasonlóképpen negédes giccskép idézi. Ráadásul ezeknek a

jeleneteknek a dramaturgiája épp a nézô-
hallgató képzeletének megindítására épül.
Egy alkalommal érdekes csak a szereplôk
megduplázása. Amikor Ottó Gertrudis
ágyába fekteti Melindát, az ellenoldalon az
asszony férjével, Bánkkal hempergôzik a
fûben, mintha azt képzelné, hogy valójában
hites urát öleli. A vízszintesen, függôlege-
sen és mélységében is jól tagolt teret Szi-
kora okosan használja ki. A lép-csôk, emel-
vények, rekeszek biztosítják a szereplôk-
nek, hogy részei legyenek a tömegnek, egy-
szersmind ki is emelkedjenek belôle. A vég-
sô nagy összecsapásban Gertrudis kardot
szegez Bánknak, s számonkérése során
kényszeríti, hogy lehátráljon elôle a lép-
csôn. A bán a viszont-számonkéréskor
maga is kivonja szablyáját, szabályos pár-
bajt vívnak, amelynek végén Bánk vér-
szomjasan lekaszabolja a királynôt. Életve-
szélyes ötlet. Ha nem Marton Éva kezében
volna a markolat, könnyen nevetséges-
ségbe torkollhatna a viaskodás. Ez a ma-
gas, erôteljes asszony azonban akkora in-
dulattal és olyan parancsoló hangerôvel
támad, hogy a jelenet ereje megsokszoro-
zódik. (A másik Gertrudis, Wiedemann
Bernadett is állja a sarat mind fizikumban,
mind vocéban.) A Tisza-parti jelenet végén
Melinda mintegy nyolc méter magasból
ugrik alá. Szabadtéren semmi kifogásom
az efféle látványosság ellen, viszont a szal-
tó mortálét végrehajtó kaszkadôrnek kezé-
be adhatták volna a szöveg szerinti babát. 

Az elôadást beharangozó nyilatkozatok-
ban gazdagon taglalták, hogy Bánkot és
Melindát gonosz erôk rángatják sorsuk út-
ján, s hogy démonaikat a japán bunraku
modellje alapján arctalan feketébe öltözött
táncosok jelenítik meg. Ez idônként poéti-
kus, máskor nevetséges megoldásokat
szült. Amikor Melinda megissza a bájitalt,
elalél, testét a démonok fölkapják, s ide-oda
ringatják. Ez az öntudatlanság, a valóság-
ból való kiszakadás költôi jelzése. Amikor
viszont Bánkkal énekelt búcsúkettôsének
verbunkos részében az árnyalakok mind-
kettôjüket marionettszerûen táncoltatják,
nem tudja az ember, nevessen-e vagy bosz-
szankodjon. A felvonást záró nagy viola d’
amour szóló a darab egyik legszebb zenéje.
Melinda bûnbánatát és távozását egy hárfa,
egy cimbalom és egy sokhúrú mélyhegedû
kíséri. Micsoda ötlet! A hosszú hangszeres
rész alatt Szikoránál Bánkot és Melindát ki-
csi fiuk próbálja összeerôltetni, miközben a
démonok széjjelrángatják ôket. Az eddig lá-
tott megoldások közül számomra magasan
Kerényi Imréé volt a legszebb: ô színpadra
hozta a hegedûst, aki frakkban húzta a bú-
csúnótát. Fogalmam sincs, hogy mindez
mit jelent, de pontosan érzékelteti a jelenet
transzcendenciáját.

A Bánk három egymást követô estén két
kitûnô szereposztásban került színre a
Dóm téren. Az ínyenceknek még debütáns
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Nyári Zoltán (Ottó) és Keszei Bori (Melinda)
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is akadt. A közelmúltban készült operafilm
szereplôi alkották az egyik gárdát. Marton
Éva iszonyú erôvel képes megszólalni.
Amikor azt mondja (Bánknak), „Resz-
kess!”, a nézô is beleborzong. Gúnya per-
zsel, fensége elborzaszt. Sötét színû szop-
ránja természetesen a felsôbb régiókban
átütô. Wiedemann Bernadett igazi mezzo,
aki fiatalos átütôerôvel szólal meg. Kiss B.
Attila tenorja alapvetôen hôsi színezetû, de
igen természetesen lágyul el. Alakításának
is ugyanez az erénye: a férfilíra megszólal-
tatása. Ez a Bánk egyáltalán nem szobor-
szerû nemzeti hôs. Sokkal inkább rokon-
szenves ember. Nem bukásán kesergünk,
hanem fájdalma hasít a szívünkbe. Bándi
János, aki most alakította elôször a címsze-
repet, olaszosabb, szenvedélyesebb, rap-
szodikusabb, mint a klasszikus Bánkok
vagy akár Kiss B. Ilyen nagyúr volt Ilos-
falvy, és ilyen lehetett volna B. Nagy János,
ha valaha is elénekli a szerepet. Az alakítás
néhol még vázlatszerû, de körvonalai pon-
tosak, markánsak. Fájó szívvel hallgatja az
ember Tokody Ilonát. Csak úgy süt belôle
Melinda nemes tartózkodása, férje iránti
rajongása, a hang azonban ma már csak a
szólam fölidézésére alkalmas, kitöltésére
alig. Még remekül mutat a pompás díszí-
tésû ruhában, még megindító pianókat
énekel, de az erô és a magasság már mikro-
porttal sincs meg. Keszei Bori kislányo-
sabb, naivabb, szertelenebb, üde hangja is
a fiatalasszonyt idézi. Ôk Bándival ketten

„szerelmesebbek”, nyilvánvalóbbá teszik a két ember közötti forró ragaszkodást. Tokody
és Kiss B. a kudarc tragikumát hangsúlyozzák. Öreg bariton nem vén bariton: a hatvan-
hat éves Sólyom-Nagy Sándor elsöprô lendületû Peturt énekelt, s duettjükben Kiss B.-t is
a legizzóbb drámaiságra ragadtatta. A hetvenhárom esztendôs Bede-Fazekas Csaba pedig
olyan férfias, egészséges és nemes tónussal adta Tiborcot, hogy az embernek az az érzése
támadt: éneklés, mûvészet, alakítás igen egyszerû dolgok. Gábor Géza fölváltva volt Petur
és II. Endre, mindkét szerep egy picit magas neki, de mindkettôt jól énekli, súlyt ad ne-
kik. Pech, ha valaki Sólyom-Nagyot hallotta elôtte... Az eddig operettbonvivánként közis-
mert Nyári Zoltán fényes, erôteljes hangú, de a szerephez túl rokonszenves Ottó. Altorjay
Tamás magas basszusának kényelmesebbek a király baritonba hajló szólói. Réti Attila
nem démonizálja a cselszövô Biberachot, pedig kis ariosóját gyakran veszik a jagói Cre-
dóra ambiciózus középbaritonok. Persze lehet, hogy ez rendezôi vagy karmesteri szándék
volt. Kesselyák Gergely élénk színekkel és még élénkebb tempókkal dirigált, talán csak
egy-két bensôséges jelenetben adhatott volna lassúbb lüktetést a muzsikának, már csak a
kontraszt végett is. 

Sajnos a jelmeztervezô Csík György megfeledkezett róla, hogy ugyanô kanyargó lép-
csôsorokat tervezett. Aggály nélkül öltöztette hôseit hosszú köpenyekbe, uszályokba,
amelyek aztán rendre elakadnak a föl-le mászkálásnál. Pedig amúgy tetszetôs a kollekció. 

A történet eredetileg tuttival fejezôdik be, a teljes kórus, az összes életben maradt
szereplô a színen van – s részben a halottak is. Szikora azonban tapintatosan kivonja
ôket, a kórus csak a színfalak mögül szól, a király visszavonul, Gertrudis ravatalára ajtót
húznak, Bánk egyedül marad, zokogva öleli magához fia és felesége holttestét. Magánya
felemelô és megrázó.

Történt azonban augusztus 20-án, hogy az utolsó akkord még el sem halt, amikor a
színpad melletti ház tetejérôl vidám tûzcsóvák csaptak a magasba. Így aztán a petárdák
egy lendülettel lôtték ki a finálé katarzisát meg az új hagyományteremtés jó szándékát.

ERKEL FERENC: BÁNK BÁN
(Szegedi Szabadtéri Játékok)

DÍSZLET-JELMEZ: Csík György. RENDEZÔ: Szikora János. VEZÉNYELT: Kesselyák Gergely. 
SZEREPLÔK: Gábor Géza/Altorjay Tamás, Marton Éva/Wiedemann Bernadett, Kiss B. At-
tila/Bándi János, Tokody Ilona/Keszei Borbála, Bede-Fazekas Csaba, Sólyom-Nagy Sán-
dor/Gábor Géza, Kovácsházi István/Nyári Zoltán, Réti Attila, Cseh Antal.
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udom, hogy a három nôvér sohasem 
megy Moszkvába, mégis minden al-

kalommal, amikor Csehov drámáját látom
a színpadon, eszembe jut, hogy Irina még
igazán fiatal, csak nem lövik le majdani
összes udvarlóját, késôbb biztosan érkez-
nek új katonák, akik között csak akad egy
következô jó vágású Másának, és miért kel-
lene Olgának feltétlenül a gimnáziumban
megöregednie?! Tudom, hogy a lányok tör-
ténetébe (már ha van nekik ilyen egyálta-
lán) a legkisebb tavaszi névnapján lépünk
be, a Prozorov-házban jobbára vidámság
uralkodik majd, bár Mása furcsa egy kicsit.
Jön majd a következô ajándék, újra egy sza-
movár, Irina fehér ruhában lesz, aztán –

bár természetesen pontosan tudom, hogy hogyan nem alakul a történet igazán (aki sze-
reti Csehovot, minden bizonnyal többek között ezért szereti) – szinte bizonyos, hogy
elôbb-utóbb valami sötétebb színûre vált majd; és persze hogy tûzvész lesz, és a remények
oda, Natasa pedig átveszi majd az irányítást. Még ha tudom is, hogy Moszkva csak illúzió
(a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Vidnyánszky Attila rendezte elôadá-
sában egyébként egy vidám estén a társaság által kockacukrokból a falra ragasztott kép:
mint egy picike Kreml, még csillag is van a tetején), legyen az én illúzióm is: vegyék el
tôlem ugyanúgy, ahogyan a lányok ábrándjai szertefoszlanak! Érezzem én is, hogy egykor
itt nagy élet volt, most meg csak a pernye száll, és hadd tegyek úgy én is, akárcsak Olga:
mintha elhinném, hogy a búcsúzó katonák zenéje oly vidáman pattog, pedig dehogyis! 

Ha a fentiek csak nekem fontosak, csak tôlem, ha esetleg másoknak is, a beregszásziak
Három nôvére másoktól is idô elôtt veszi el az illúziót: az elôadás a tûzvésszel kezdôdik.
Hogy egykor névnap is volt errefelé, és vidám társaság, kiderül ugyan, de mindez csak em-
lék, már-már érdektelen: szinte mindegy már, hogy voltunk bolondosak is egykor. Emlék-
szel, hogy énekeltünk, miközben asztalterítôt táncoltattunk a szalonban körbe-körbe,
rajta teli csuprok? És Natasa öve? Nem is volt olyan szörnyû: csak egy finom zöld szalag
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Apa csak egy volt
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