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A Bánk bán két vitatott
részéről

Igaz örömmel olvashatta a Bánk bán

minden híve Pándi Pál cikkét a Nép-
szabadság 1974. november 17-i számában.
Igaz örömmel, mert Pándi javaslatai,
észrevételei, megjegyzései azt a célt
szolgálják, hogy szólaljon meg vég-re a
magyar színpadon a Bánk bán teljes
szépségében, irodalmi rangjához méltóan.
Pándi a Bánk bán „új és teljes rendezői-
dramaturgiai elemzését" sürgeti:
mindenképpen időszerű és fontos fel-adat
ez.

Minden észrevétele és javaslata élő
problémát érint, megszívlelendő, egyik-
másik azonban - természetesen - további
gondolkodást igényel, vitára késztet. Két
ilyen részlethez szeretnék hozzászólni.

Pándi idézi Tiborc egy mondatát a III.
felvonásból: „Lelkemre mondom, egy
halotti fátyolt / kötnének inkább a
hasokra, - leg- / alább csak úgy külsőképp
is mutatnák / a gyászt ..." Hozzáfűzi:
„Szakemberek már korábban rámutattak
arra, hogy a »hasokra« valószínűleg
sajtóhiba; a Bánk bán első szövegében itt
»hajokra« olvasható. Úgy gondolom, a
szövegkiadásokban is, az előadásokban is
meg kell szabadulni ettől a hatást is zavaró
hibától."

Az első kidolgozás Császár Elemértől
publikált nyomtatott szövegében a
kérdéses helyen tényleg ez áll: „hajokra".
(ItK, 1913, 269. I.) A Császár által kiadott
szöveg azonban - nemcsak ezen az egy
helyen - hibás ! A kéziratban világosan
olvasható a „hasokra" szó. Császár hibás
olvasatát még az sem menti, hogy a
kéziratban ún. hosszú s van, ugyanis az s-
ek jelölésére ezt gyakran használta a
szöveg másolója, j betűje viszont egészen
más formálású, s már csak azért sem
téveszthető össze a hosszú s-sel, mert
mindig kiteszi rá a pontot.

Ezzel - úgy gondolom - a kérdés fi-
lológiailag el is dőlt: Katona mind az első,
mind a végleges szövegben ezt írta :
„hasokra". (Igaz, hogy az első ki-dolgozás
ránk maradt kézirata idegen kéztől
származó másolat, de a szerző saját
kézírású utólagos jegyzetei és javításai kellő
mértékben hitelesítik.)

Más kérdés, „zavaró színházi pillanatot
okoz"-e, „komikus hatást kelt"-e ez a szó,
mint - több kritikussal egyetértően - Pándi
állítja. Azt hiszem, a szövegösszefüggést
tekintve inkább a „hajokra" volna furcsa.
A fentebb idézett mondat előtt ugyanis ez
áll: „El kellene pirulniok, / midőn ezüst-
arannyal varrt övek / verődnek a
lábszáraik-ra ..." Az „övek"-kel
szembeállítva nagyon is érthető, hogy
indulatos nyerseséggel ugyan, ezek helyén
kívánja látni a gyász jelét Tiborc.
Rámutatott erre már Somlay Artúr is,
Galamb Sándorral vitatkozva. (Hajokra?
Nem! Ha-sokra! Válasz egy tudós
tanárnak. Pesti Napló, 1936. március 18.)

Hangsúlyoznám még azt is: azok a
személyek, akiknek „ezüst-arannyal varrt
övek verődnek a lábszáraikra", csak szűk
nadrágot viselő férfiak lehetnek, nem
hosszú ruhás asszonyok. Márpedig az kel-
tene igazán komikus hatást, ha „bajokra"
gyászfátyolt kötő férfiakat képzelnénk
magunk elé Tiborc szavai nyomán.

Lényegesen bonyolultabb a másik
részlet, amelyben nemcsak Pándival, ha-
nem a Bánk bán szinte minden magya-
rázójával, saját korábbi véleményemmel
szemben is igyekszem megvédeni Katona
szövegét. Idézem Pándit: „Az V.
felvonásban megzavarják az események
értelmezését Solom szavai, amikor is
Gertrudis megölőjéről - amikor még úgy
tudta, hogy Petur követte el a tettet - azt
mondja, hogy ezt »magyarról el nem
hiszem«. De hát Petur magyar volt, ezeket
a szavakat tehát csakis a királyi
környezethez tartozó zászlósúr
mondhatja. (A Péterfy Jenő által kom-
mentált Bánk bán-kiadásban e néhány sor
mint a zászlósúr szövege szerepel.)"

Solom röviddel egymás után következő
két megnyilatkozása tényleg ellentétes.
„Engesztelődjél sorsoddal, királyom! /
Elérte bosszúálló fegyvered / karom által
a gyilkost -"

... „azon /
vason Petur bán vére gőzölög" - halljuk
tőle előbb, nem sokkal később pedig így
kiált fel: „Az istenemre, akit imádok, ősz /
atyám fejére esküszöm - magyarról / el
nem hiszem, mert az előbb a világ / láttára
tenné, mint alattomossan." Már Arany
János így vélekedett: „Ezt talán nem
Solom mondja, mert hiszen Solom csak az
imént jelentette, hogy Peturt tartja
gyilkosnak." A Pándi által említett Péterfyn
kívül mások is a zászlósúr szájába adják az
utóbbi mondatot, például Hevesi Sándor
is.

Az első kidolgozásban az idézett mon-
datok némileg eltérő fogalmazással ta-
lálhatók, lényegük azonban nem tér el a
végleges szövegtől, s ott is Solom mondja
őket. Az, hogy maga a szöveg némileg
módosult a végleges megformálásban, a
szereplő neve azonban változatlan maradt,
világosan tanúsítja, hogy tévesztésre,
figyelmetlenségre, ún. toll-hibára nem
gyanakodhatunk. Katona egyik
legalaposabb ismerője, Waldapfel József -
bár megjegyzi a kérdéses mondatról:
„Solom ajkán nem egészen érthető" -
figyelmeztet arra is, hogy a zászlósúr
megoldás sem jó: „ennek Simonra való
ráripakodásából sejthető, hogy ő is
elfogadja Peturt tettesnek, az ősz atyjára
való fogadkozás pedig éppen Solomnál
természetesebb." (K. J.: Bánk bán. Új
könyvtár 1. 191. I.)

Solom azért tartotta Peturt a király-né
gyilkosának, mert őt és társait találta a
holttest mellett. Kész ítélettel rontott
rájuk: „Alattomos királyi gyilkosok!" Petur
azonban tagadta a gyilkosságot, Solomnak
pedig bizonyítéka nem volt. „Hazudsz,
hazudsz, istentelen gyerek! / sohasem
alattomos a magyar" - vágott vissza Petur
Solom ítéletként ki-mondott vádjára. A
kérdéses mondat („magyarról el nem
hiszem, mert az elébb a világ láttára tenné,
mint alattomossan") lényegében Petur
válaszát idézi. Én ebből az
egybehangzásból azt a következtetést
merném levonni, hogy Solomra nem volt
teljesen hatástalan Petur tiltakozása a
gyilkosság vádja el-len.

Solom egymásnak ellentmondó két
megnyilatkozása között lényeges esemény
történik: felolvassák Pontio di Cruce
levelét. Ebben arról van szó, hogy az
ország alsó részeiben, Illíriában lázadás
készül a királyné rossz kormányzása miatt.
A király a levélre Gertrudis hibáztatásával
reagál: „Ő hibás; hiszen / máskép nem
ölte volna meg magyar." Solom előtt
viszont más világosodhat meg: talán
mégsem Petur és társai, hanem az illír
lázadók lehettek a gyilkosok, ők előzhették
meg Peturékat, ők gyilkolhatták meg
alattomosan a királynét. Magyar
büszkesége is örömmel fogadhatja ezt a
lehetőséget: még-sem alattomos gyilkos a
magyar. Ez a megvilágosodás, ez a
gondolat magyarázza következő lépését is.
„Engedj!", mondja a királynak szinte
illetlen, izgatott rövidséggel (az első
kidolgozás-



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.


