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Egyéni és társadalmi
tartalmak
az új Bánk bánban

Közhely, hogy legnagyobb drámánkat
minden korban játszani kell, s hogy a
műből ki kell bontani azokat a részeket,
amelyek konkrétabban kapcsolódhatnak az
adott időszak társadalmi problémáihoz.
Azonban egyetlen későbbi kor sem
rezonálhat egy régebben megírt mű minden
részletére. A színház önálló művészetét egy
előadásban magas szinten megvalósítani
azért is nehéz, mert az írott szöveg nagyon
jelentős része a színjátéknak, ám az az
emberi nem öntudatfejlődésének régebbi
fokát rögzíti. A színjátéknak pedig ennek
mai fokát kell kiküzdenie - s ez a diszk-
repancia szükségképpen nehéz és kényes
határra viszi a színjátékot. A színjáték
önálló művészetének teljes eszköztárában
részt kapott írott mű ezért lénye-gében
mindig más, ha régebben megírt műről van
szó: a nembeli öntudat fejlődésének
régebbi foka a mai fok közegé-ben jelenik
meg. (Míg az írott, olvasott műben csak a
saját koráé.) Mind-ezek miatt ebből a
szempontból két veszély fenyeget minden
színjátékot: vagy valójában csak
„megjeleníti" az írott szöveget, azaz nem
küzdi ki egyszersmind a nembeli öntudat
fejlődésének mai fokát - avagy csak azt
teszi hozzá, azaz „túlzottan aktualizál".

A Nemzeti Színház új Bánk bán-elő-

adása, Marton Endre rendezésében, lé-
nyegében elkerülte ezeket a veszélyeket.
Ezáltal - megítélésünk szerint - figyelemre
méltó eredményt hozott lét-re, még ha
minden részletében nem egy-forma szinten
is.

A díszlet, amely a színjáték terét kö-
rülfogja és a statikus látványban sugározza
annak légkörét-lényegét, talán minden
tekintetben az eddigi legjobb Bánk bán-
díszlet. A hatalmas kemény falakon szép
kődíszítések láthatók, ám ugyanakkor
sebre, sérülésre valló csúnya foltok utalnak
a játékban feltűnő világ rejtett „májfoltos,
sebes" betegségére. Színük miatt sohasem
lehet ragyogóan világos a játéktér, még
akkor sem, ami-kor minden részletét éles
fény borítja, s ez is utal a lélek
félhomályában és a látszatok mögött
munkálkodó erőkre.

Külön is remek a központi teret körül-fogó
„kerengő" - pompás alkalmat ad az első
játékrészben oly gyakori hallga-tózásokra,
elrejtőzésekre. Láthatatlanul is sok ajtó
nyílik mögüle, mint a lélek benső zugaiban
és az intrikák, behálózások „terepén".
Könnyen alakítható kisebb változtatással
(egy félkörív leeresztése, egy spanyolfal
beállítása vagy a központi tér függönnyel
való teljes lezárása révén) egy hatalmas vár
bármely szobájává. Hátul fent, egy
emeletnyi magasságban folyosórész
húzódik, amit a játék csak egyetlen
személlyel használ-tat: Bánk bánnal. Ez az
emeleti folyosó nemcsak elhihetővé teszi,
hogy hallgatózása során nem lepleződik le
a „nem-szelíd Germanicus", de jelentést is
kap azáltal, hogy Bánk ott jön be, onnan
néz le, és onnan száll alá saját poklaiba. (A
kiváló díszlet Csányi Árpád munkája.
Sajnos ennek az elemzésnek a keretében
nem tudunk kitérni a kitűnő kosztümökre.
Pedig a látványnak is pompás ruhák -
Schäffer Judit munkái
 a színjáték és az egyes alakok monda-
nivalóját is nagyszerűen hordozzák.)

Gertrudis udvara

A komor, szigorú szépségről és rejtett
betegségről tanúskodó falak között Marton
Endre már az Előversengés köré odaépíti a
„dombérozó mulatságot". A vidáman
csevegő, könnyeden viselkedő csoportok
közül ki-kiválik két-két ember, hogy
bizalmas közlendőiket cseréljék ki a
többiektől távol. Ez a jel még csak a
mérgezett, bizalmatlan légkört jelzi. De a
rendezés sorra vonultatja fel
 szinte végig az egész előadás alatt
 azokat a jeleket, amelyek az udvar
felszín mögötti romlottságára utalnak. S
nem is egyszerű, mindennapos színpadi
jelekkel. Nem láthatunk a szomszéd
teremben folyó mulatozásból mást, mint a
kerengő oszlopai közé kiszaladó, egy-mást
viháncolva kergető, enyelgő párokat,
részeg merániakat stb. Végül még-is királyi
udvar ez, ahol vigyáznak a felszínre, a
módszerre, csak a magatartások alól
bukkan fel a romlottság. Valahányszor
szerelemről, elcsábításról, férfi-nő
viszonyról van szó, Ronyecz Mária
Gertrudisa mindig érzékelteti - még a
királyné szobájában zajló Gertrudis-Izidóra
jelenetben is -, hogy mennyire megérti a
szerelmi-szexuális szenvedélyt, hogy a
személye körüli méltóság és az udvar általa
meghatározott életstílusának felszíne
mögött - de mindig csak ott! - mennyire
azonosítja ma-

gát ezzel a „mulatsággal". (Bánkot kö-
rülfogva, ölelve viseli el az „agyon szur-
dalást".) Téri Sándor Ottója azáltal válik
romlottá, hogy Melindának őszinte
szerelmet hazudó mondatai közben szí-
nészileg sem kacsint össze a nézővel, ér-
zékeltetve: ő most hazudik. Ezzel ugyanis
mintegy belülről hiteltelenítené a
szituációt is, önmagát is: a herceg
romlottságát eltolván egy mai értelmű
cinikus nőhódító irányába. Farkas Zsuzsa
Izidórája még arra is képes, hogy az V.
felvonásban valamiféle alantas, diadalmas
kéjjel kiáltsa a nevet, felismervén a halott
Melindát. Biberach egyértelműbben adja
tudtára Izidórának az I. felvonásban saját
szexuális vágyait, s a „büszke német
lány", Farkas Zsuzsa, érzékeltetni tudja,
hogy ez a parázs nagyon is kedves neki a
felszín alatt, s most csak a személy
háborítja fel, nem ez a parázs. S mikor az
I. felvonásban Petur, Mikhál és Simon van
a színen, a háttérből a mulatságnak olyan
zajai hallatszanak, amelyek
egyértelműbben festik a felszín alatti
romlottságot. A szexualitás ugyanis épp
azáltal hordozhat-ja itt a romlottságot,
hogy mindig a méltóság felszíne alatt, a
szavak és magatartások
hozzáférhetetlenségét árasztó felszíne
mögött bújkál, sohasem manifesztálódik,
nyíltan senki sem vállalja, noha a
merániak köréhez tartozók titokban ezt a
„mulatságot" űzik.

Középpontban: a „szerelmi tragédia"

Marton Endre mostani rendezésében Bánk
Gertrudist Melinda elcsábíttatása miatt öli
meg. Márpedig ha ez így van, akkor ebben
a romlott szexualitás a fő ok; az udvarnak
és képviselőinek az a fajta „privatizálása",
aminek nincs kapcsolata a
társadalmisággal. Valójában Gertrudis
romlottságának másik oldala a színjátéknak
csak a perifériáján marad. Az, hogy
rokonait miként és miben részesítette
előnyben a magyar főurakkal szemben,
csak Petur szavaiban kap életet - a
békétlenek erre nem reagálnak -, és így
ennek a többi főúr életében játszott
szerepéről, s következésképp arról, hogy
ők miért vesznek részt a pártütésben, nem
érte-sülünk. De a rendezésnek ebben a kon-
cepciójában ez nem fontos. Bánk nem
Peturék miatt megy arra, amerre a történet
őt viszi. Sajnos azonban Bánk mo-
tivációjában nagyon kevés szerepet kap
Tiborc is, és az általa képviselt tény é;
történelmi erővonal. Sinkovits Bánkja a
kelleténél jóval kevésbé hallja Tiborc



szavait. Indulata, belső érzékenysége már
akkor sem eléggé intenzív, amikor
megérkezése után Peturnak az országban
tapasztalt bajokról beszél. Valószínűleg
azért nem, mert Sinkovits Imre mintha
már tudná vagy sejtené a tud-hatatlant,
azt, hogy készül Melinda behálózása.
Tiborccal való jelenetében úgy kínálja
erszényét az öreg parasztnak, mintha
annak azon szavát akarná igazolni,
miszerint: „oh a Magyar se gondol / már
olly sokat velünk, ha a zsebe / tele van."

Tiborc szavai alatt Bánk nyilván az őt
gyötrő okra, Melindára figyel, az rágja
bensejét. Az írott mű nagyszerűsége épp
az ebben a jelenet-ben, hogy Tiborc szavai
nyomán a bán összekötheti saját magát és
Tiborcot, a két sorsot. Az összekötés azért
jöhet lét-re, mert mindkét sorsot azonos
személy tartja kézben: Gertrudis.
Ismeretes, hogy két erő löki Bánkot:
Melinda és Tiborc. Úgy gondoljuk, hogy
nem véletlenül jelenik meg láthatóan is
együtt a két személy a királyné
szobájában, épp a gyilkossággal végződő
jelenet kezdete előtt. (Noha Tiborc
jelenléte, belépése Bánkkal a királyné
szobájába a naturális igazság alapján
teljességgel elképzelhetetlen; annak
megfelelően csak az előtérben
várakozhatna, hogy haza-kísérje Melindát
- ide csak a drámai igazság hozhatja és
hozza is be.)

Tiborc alakja

Mivel Sinkovits Tiborc szavai alatt a
kelleténél jobban figyel a saját sorsát
kiáltó belső hangokra, Tiborc egy kissé
elszigetelődik ennek az előadásnak a
szövetében. Pedig Avar István egészen

kivételes Tiborc-alakítást produkál. Va-
lóban nem totyorgó, szenilis paraszt, va-
lóban nem retorikus fogásokat felvonul-
tató parasztvezér, hanem maga a népi
indulat és erő, a történelmi erővonal és
társadalmi igazság. Alakítása persze nem
ezek allegóriája. Avar minden mozdulatot,
sőt minden apró rezdülést tökéletesen
dolgozott ki. Híres panasza sem színészi
„produkció", hanem hitelesen átélt 'keserű
indulat, a bajok mindegyikére figyelő és
azokat kíméletlen igazsággal
felsorakoztató népi látásmód
megjelenítése. Bánkban sem bízik azzal a
„kutyahűséggel", ahogy nem egy eddigi
Tiborc tette - noha ebben az igazán csak
Melindára figyelő Bánkban nem is
bízhatna. Bánk szavára („ott megmond-
hatod, hogy él / még Bánk") úgy mondja a
„fogom kiáltani"-t, hogy figyelmezteti
Bánkot: ígéret az, amit mondott, amitől
nem lehet visszalépni. Tiborc népi
indulattól vezetett okossága nyilvánul meg
az így elmondott „fogom kiáltani"-ban,
megragadja az elhangzó biz-tatást, s úgy
mondja, hogy Bánk ne tud-ja visszavonni.
Az V. felvonásban a királynak szóló és
Bánknak kegyelmet kérő egy mondatában
(„Uram! beteg feleségem ..." stb.), még
azt a ravaszkodó paraszti okosságot is
érzékeltetni tudja, amelyet paraszt csak
akkor használ, ha nagyurat kell
meggyőznie, ha nagyúrra kell hatnia.
Ebben a remek alakításban persze nem a
népi okosság, hanem a népi erő és
történelmi igazság megjelenítése a
hangsúlyos és lényeges.

Bánk és a békétlenek

Gertrudis udvarának felszín alatti rom-
lottsága, Tiborc népi indulata és történelmi-
társadalmi igazsága a mi korunk öntudatát,
látásmódját hozza Katona József korának
szintje mellé. Ide kívánkozna a színjáték
másik szálának, Petur és a békétlenek és
Bánkhoz való viszonyuk mához szóló
értelmezése. Véleményünk szerint Peturban
nemcsak a "szalmalángú és füstölgő"

magyar nemesi kell látnunk, hanem azt a
magatartást, amely mintegy „érzelemből-
érzésből gondoskodik", amely, mivel
mindig érzelmeiből produkálja a reakciókat,
„gyönyörű" logikai hibákat is elkövet, s
amely mai valóságunkban - persze változott
tartalommal - bőven megtalálható. Az
„érzésből való reagálás" mindig veszélyes
magatartás, s mint ilyen nem kívánatos
társadalmi jelenség. A bihari főispánt -
véleményünk szerint - Básti Lajos épp azért
játssza kitűnően, a szín-játék katarzisának
egy részletét igazán megvalósítóan, mert
ennek a magatartásnak akkori és jelenkori
megjelenését szerves egységbe hozza.
Peturnak két dolog fáj: hogy a királyné
másoknak adja a címet, rangot, vagyont, s
hogy az uralkodó de facto a királyné, egy
asszony. Az okok tehát tipikusan egyénien
érzelmiek. Ami a Peturt mozgató okok
közül nem ilyen, az csak áttéte-lesen lesz
objektív: a királyné idegen, nem magyar
volta, ám ez az idegen a magyarság
elnyomója. Bánk azonban észreveszi és
tudja, hogy ebben a vonatkozásban Peturból
„a nemzeti rút gyűlölet" szól. Petur
szövegében azonban van egy nagyon
pozitív gondolat, amely akkor is pozitív, ha
ugyancsak ez a tipikusan egyéni érzelmi
háttér szüli meg. A felvilágosodás korszerű
gondolatát (lásd Társadalmi szerződés) ő
mondja ki: „ha egyszer ő / Rabló, Ki-
rályném is megszűne lenni". Ebből kö-
vetkezik, hogy Básti Lajos - véleményünk
szerint nagyon helyesen - csak alakilag
hajol meg az Endre, a király nevében
fellépő Bánk előtt. Ezzel nem-csak azt jelzi,
hogy ellágyulás volt a megalázkodás
(„Gyalázat! ellágyulhattam?!" - mondja
nem sokkal később), hanem azt is, hogy „az
Isten nem segít soha felkent királyok ellen"
ideológiai tétel ugyan kényszerítő, a
társadalomban élő erő még, amelynek
alakilag igazat kell adni - ám ő már nem
hisz benne egészen. Mikor Básti Peturja
megismétli Bánk után az előbbi mondatot,
ez a kétkedés vagy az a mögöttes érzés
érez-

Katona József: Bánk bán (Nemzeti Színház). Ronyecz Mária (Gertrudis) és Farkas Zsuzsa (Izidóra)



hető alakításából, hogy - nagyon nyersen
fogalmazunk - „sajnos, így van".

A csak érzelmi reakciókat produkáló
magatartás elterjedt voltát jelzi, hogy a
békétlenek is pontosan ezt mutatják fel.
Megnyilatkozásaikat csak külső rá-hatások
irányítják, s azok attól függőek. melyik
pillanatban milyen hatás éri őket. Mivel ez
a magatartás nemcsak a Petur-féle
magasabb szinten létezik, de alacsonyabb
fokon is - melyek szükségképpen
gyakoribbak -, a békétleneket véleményünk
szerint nem szabad olyan gyenge
színészekkel eljátszatni, ahogy általában
szokták, s ahogy a jelen esetben is történik.
Ennek a legellentétesebb tartalmakra
pillanatonként véleményt változtató
társaságnak a számunkra való
mondanivalója sokkal-sokkal fontosabb,
mintsemhogy csak egy-egy szavas
szövegeikkel, semmiféle jelentést nem
sugározva üldögéljenek

vagy álldogáljanak a színen, mintegy élő
díszletként. De valódi emberi jelenlétük
még a Petur-féle magatartás teljes
kibontásához is szükségeltetik, s
alapvetően nélkülözhetetlen a Petur-Bánk
összecsapás tartalmassá tételéhez.

A két bán összeütközése a mostani
előadás legfurcsább részlete. Szándékosan
használtuk a furcsa szót, mert egy-felől
igen komoly és lényeges tartalmakat
valósít meg magas szinten, más-felől
csökkenti Bánk drámáját. Természetesen
Sinkovits Imre Bánkjának eb-ben a
jelenetben való magatartásáról van szó.
Attól a pillanattól kezdve, hogy megtudja,
miről vitáznak Petur házában, egy a mai
társadalmi valóságunkban alapvetően
meglevő és nagyon is pozitív emberi
magatartást állít elénk. Megmutatja az
ország sorsának alakulásáért olyan
értelemben felelős embert, aki az ellenkező
- de nem ellenséges! -

véleményt hangoztatókat nem szemé-
lyükben akarja a vitákból kiküszöbölni,
hanem a helytelen véleményt akarja az elvi
harc vállalásával legyőzni, aki „törvény 's
szokás szerint" való cselekvésben látja a
helyzet megjavításának lehetséges útját.
Sinkovits Imre ezt tökéletesen formálja
meg. Váltásai - a töprengő, mérlegelő,
ellenérveket kereső állapotból a király
nevében megszólaló főúrig, majd a Petur
személye iránti szeretet megmutatásáig -
igazán nagyszerűek. Ennek a
magatartásnak a megmutatása, értékének
ily felemelése és felmutatása a színjáték
mához szóló mondanivalójában feltétlenül
lényeges és csak pozitívan 'értékelhető.
Mivel azonban a rendezés
alapkoncepciójából a Gyulai Pál-féle
értelmezés teljesen hiányzik, Sinkovits
Bánkja azt sugározza, hogy ő sem hisz „az
Isten nem segít soha felkent királyok
ellen", valamint

Őze Lajos (Biberach) és Téri Sándor (Ottó) Básti Lajos Petur szerepében (lklády László felvételei)



„Istennek a' Kenettye egy Királyi Felség"
tételekben. Márpedig akárhogy nézzük, ez
a korabeli hit és ideológia része volt, Bánk
is vallja, s Gertrudis szobájában ezt a
hittételt is félresöpri. Ez később
beteljesülő tragédiájának ugyan nem oka,
de oka is, és ezt a szín-játékban
félresöpörni csak a korabeli hit és
ideológia szövedékének figyelem-be nem
vételével lehetséges. Ezt a szálat ma oly
erővel eljátszani, hogy azt magunkévá
tegyük, nyilván lehetetlen és szükségtelen,
de megérzékeltetni talán azért kell, hogy
Bánk drámája és tragédiája erőteljesebb
legyen. Ugyanis annak sincs ma sokkal
több és eleven rezonanciákat kiváltó
társadalmi talaja, hogy egy férfi ilyen
mértékben féltékeny, s egy erőszakos
megbecstelenítés miatt el-taszítja magától
feleségét. Ez a motívum csak a nádori
méltósággal és az ország gondjával-bajával
való személyes és szenvedélyes törődéssel
együtt jelentkezve kaphat elhihető életteli
tartalmat. Hiszen ha e kettővel párosul a
féltékenység, majd a sérelem, az akkor
nem-csak a férfit, a férjet hatja át és éri, de
a társadalmilag magas helyen álló mél-
tóságot is.

A „Melinda-komplexusra" való kon-
centrálás oly erős, hogy ennek a színjá-
téknak ezen részében Bánk akkor lesz
személy szerint, mélyről és szenvedé-
lyeiben érdekeit az eseményekben, ami-kor
Biberach elmondja a „Melinda" jel-szót.
Sinkovits Imre ebben a pillanatban
belsőleg szenvedélyesen megmozdul, a
töprengő, mérlegelő és az elvi harcot csak
agyában és agyával lefolytatott Bánk
minden porcirkájával válik jelenlevővé.

Biberach

Biberachot a maga testére öltött Őze Lajos
ebben a jelenetben is kitűnő. Jellemző
alakítására, hogy nyomaiban sincs benne az
eddigi Biberachokra jellemző álfölényes,
álironikus, „intrikusi" mosoly, aminek
létrehozó közege - miként a szerepkörnek
és elnevezésének - az ún. „jól megcsinált"
színművek hamis világa. Őze Lajos ebből
semmit sem hoz át, alakításában nincs
semmi külsőség. Az egész előadás alatt
jóformán sohasem jelenik meg az arcán oly
vonás, amelyet „mimikának" lehetne
nevezni. Biberachja, miként a színjáték
minden alakja, egyéni-személyes okból
vesz részt és van jelen a történetben. Őze
belülről formálja meg azt a nagyon eszes,
okos plebejust, aki, ha hercegnek

vagy egyéb úrnak születik, eszével egy jó
világot hozott volna létre. Amikor azt
mondja: „Ott van a' Haza, / hol a'
haszon", olyan szomorúsággal mondja,
mint aki egészen másféle hazára vágyódik.
Sorsát mesélvén leszúratása előtt Ottónak,
világosan érzékelteti, hogy nem annyira
jelleméből, mint származásából következő
lehetséges sorsa miatt lett olyanná,
amilyen, s azért veti meg azokat a
társadalmi ranglétrán jóval felet-te állókat,
mert ők ebben a pozícióban is csak ölni
tudnak, de életet adni nem. Ez a Biberach
azért ad valójában okos tanácsokat pénzért
és 'kétféleképpen érthetőket a fukar és az
általa megvetett Ottónak, mert másképp
nem tudna meg-élni. Igy - bár furcsa
módon - Marton Endre rendezésében Őze
Lajos Biberachja támadja azt az udvari
világot, amelynek légkörét ő is létrehozza
és ki-szolgálja. Őze alakításában mai
világlátásunk abban a kettősségben
jelentkezik, hogy a plebejus származék
csak ezt a sorsot kaphatta, ha ilyen éles
esze volt, s ezáltal mély erővel, egy sors
fölvillantásával támadja az udvari világot.
Külön említést érdemel alakításának az a
része, amelyben Bánkot arra figyelmezteti,
miként szokták elintézni az „illy Rikoltót".
A valóságot fölényes biztonsággal ismerő
esze csodálkozik a nagyúr naivságán; s
amikor figyelmezteti a valóságra, bizonyos
fokú jóindulattal, bizonyos fokig saját
bőrének megmentése érdekében teszi.

A dráma - és az előadás Melindája

A mostani koncepcióban nagyon jelentős
az eredeti III. felvonás Bánk-Melinda
jelenete, s egyáltalán Melinda alakja. Ha
Bánk tragédiájának legfőbb oka, hogy ő
pusztítja el Melindát, akkor egy-értelműen
és több oldalról megvilágítva kell látnunk,
hogy Bánk életében a legdrágább,
legmagasabb érték Melinda. A nézőben ez
Bánk felől, Sinkovits Imre magatartásából,
az erre vonatkozóan el-mondott szavainak
átéltségéből, hevületéből épül fel, s abból,
ahogy az érték veszélybe kerülésére reagál
- mint említettük, Sinkovits mindig ekkor
lesz szenvedélytelivé. De Melinda legfőbb
értékvoltát az ő oldaláról is érzékelnünk
kell. Az eddigi Bánk bán-előadások Me-
linda különleges szépségével adtak erre -
talán önkéntelenül - okot. Egy igazi
színjátéknak természetesen ezt tartalom-
mal kell megtöltenie. Vörös Eszter
minderre nem képes. Színészileg nagyon
nehéz megmutatni Bánk iránti nagy sze-

relmét, és főként nehéz megmutatni e
szerelem milyenségét. Hiszen - ha a ren-
dezés már előbb színre hozza - Ottóval
való jelenetéig csak látjuk Melindát. E
jelenet azonban: titkos találka, amely-ben
Melinda ugyan elutasítja Ottót, ám nem
feledhetjük, hogy annak létrejötté-be ő
önkéntesen egyezett bele. Így hát
felvetődhet a kérdés : igaza van-e Bibe-
rachnak és Gertrudisnak, hogy elutasító
magatartása mögött más tartalmak
rejtőznek; illetve, hogy milyen az a sze-
relmi erő, amely őt Bánkhoz fűzi. Vörös
Esztertől nem kapunk választ ezekre a
kérdésekre. Abban, hogy Melinda Ottóval
találkozik, nem a felszín mögötti, a
mutatottal ellentétes indítékok működ-nek,
hanem az ő ,;együgyűsége". A szó tartalma
itt egyenlő az udvari világ fel-színe és
valósága közötti ellentétek fel nem
ismerésével, illetve a felszínnek a
valósággal való azonosításával. Melinda
együgyűsége tehát egyfajta és valódi
„természetességgel", mesterkéltség nél-
küliséggel azonosítható. Vörös Eszter
azonban csak elmondja az erre vonatkozó
szavakat, ő maga a saját színészi esz-
közeivel az egyéniséget, a magatartást nem
bontja ki. Amikor az Ottóval való jelenet
végén „meglepi" őket a király-né, nem
ennek a természetességnek, a világhoz való
egyszerű és romlatlan viszonynak az
ártatlanságával mondja el Gertrudisnak
szavait (Köszönöm Nagyasszonyom, /
hogy oly kegyes valál ..." stb.), hanem egy
mesterkélt és csak alakilag megmutatott
„fenséggel". Amikor Melinda és a királyné,
ez utóbbi szobájában, utoljára találkoznak,
Melindából „megrontatott beteg Lelke"
szól, s alóla ismét felvillan az előbb
értelemezett „együgyűség". Vörös Eszter
azonban itt mintha már egy hősnőt akarna
elénk állítani. A szavakban kétségkívül erős
vád van, ám ez véleményünk szerint abból
az érzelmi háttérből jön létre, hogy a
világhoz való természetes, mond-hatni
egészségesen egyszerű ártatlanságot
szándékosan és durván megrontották. És
ezt a „beteg Lélek" szítja fel ekkor. Vörös
Eszter Melindája azonban ezekben a
jelenetekben még Tiborcnál is
általánosabban, ha tetszik „forradal-
mibban" látja a helyzetet.

Gertrudis

Mai világlátásunk miatt nagyon nehéz
feladata van a színjátékban a Gertrudist
alakító színésznőnek. A feudális világ egyik
erkölcsi jellemzője, a királyság egyik
tartozéka volt a fenségesség.



Létrejöttéhez hozzátartozott a nemze-
dékeken keresztül gyakorolt funkció s az a
viselkedés, melyről lehámlott az egyéni-
egyedi szín és jelleg, a világhoz való kissé
életidegen viszony, s mint az egyik
leglényegesebb: a magánélet minden
részletének a nyilvánosságtól elzárt volta.
Csak az lehet fenséges, akinek nincs,
illetve teljesen elrejtett mindazon
tulajdonsága, szokása, szükséges
cselekvése, ami a többi ember esetében
ismert, nyilvánvaló és természetes.
Világunkban a fenségességnek semmi jele,
nyoma nem található, igény sincs erre (ott
sem, ahol a királyság még létezik). A
fenségességet eljátszani és érzékeltetni
ezért szinte lehetetlen. Gyakori jelenség,
hogy ha a fenségességet kell megjeleníteni
vagy az „újgazdagok" kényeskedő
majomkodását vagy stupid és
alacsonyrendű nagyképűségét, netán
primitív gőgöt kapunk helyette. Ronyecz
Mária nagyon nagy érdeme, hogy ezektől
teljesen mentes marad alakítása. Színészi
egyénisége igazi tragikai alkatra vall,
tehetségének eszköztára ki-dolgozott - s
ezek miatt mintha egy-egy pillanatban még
ma is képesek lennénk érzékelni a valódi
fenségesség légkörét. Gertrudis határozott,
kemény egyénisége ugyanakkor Ronyecz
Mária által az életet élvező tulajdonságot,
színt kap. Gertrudisa élvezi az általa
megteremtett légkört és udvari stílust s a
királytól elragadott hatalmat. Nemcsak
szereti, nemcsak kell neki a hatalom, de
élvezi. Ha egyéniségének az a vonása is
nyomatékot kapott volna a rendezésben és
az alakításban, az egész színjáték gazda-
gabb lett volna. Ottónak ez a Gertrudis
azért készít utat a szerelmi örömre, a ha-
talomra, mert ő maga is érzi ezeknek
mámorító ízét. A nepotizmus akkor nepo-
tizmus, ha a rokonnak nincs semmiféle
tehetsége, mint ahogy Ottónak nincs, még a
stílusos gyilkoláshoz sem. Abban, hogy az
írott műnek ez a szála nem mondja azt,
amit ma mondhatna, Téri Sándor
alakításának is része van. A megírt Ot-tó
azért sem veszi komolyan Biberach intését,
figyelmeztetését, mert Gertrudis révén a
„tojáson belül" van, ám Téri Sándor
minden lehetséges alkalommal csak a
Gertrudistól való iszonyatos félelmét - ami
persze jogos! - tárja elénk. Ahogy
említettük, Marton Endre rendezése
igyekszik megkeresni és ki-bontani azt a
magot, amely az adott szereplőt egyéni
okokból-indíttatásokból kapcsolja a
történethez. Gertrudis esetében ez a
nagyravágyás, per-

sze királynéi értelemben: minél nagyobb,
hatalmasabb ország felett akar, minden
részletében élvezve azt, uralkodni. A
színjáték Endréje épp ezért jár most
Galíciában. A III. felvonásbeli nagy mo-
nológban Ronyecz Mária ezt a királynéi
nagyravágyást kitűnően állítja elénk.

A gyilkossággal végződő Gertrudis-Bánk
jelenet, mindkét részről, az egyé-ni okokat
mutatja meg. Az elején el-hangzó Bánk-
szöveg („A becsületes kínoztatik ..." stb.)
éppúgy, mint a „Be-jártam az országot"

kezdetű, azt sugallja, hogy a bán éppúgy
beszélhet ön-magáról, mint Tiborcról,
illetve az őáltala képviseltekről. (S így
Gertrudis megölésében két ok működik.) A
szövegben a becsületes és becstelen em-
berről, az őket érő következményekről van
szó, s az írott szövegben a becsületes
mindkettőjükre vonatkoztatható. Hogy ezt
mégis csak Bánkra értjük, a rendezés által
felállított viszonyrend-szerből következik.
Nem lehet állítani, hogy Sinkovits Imre
színészi eszközei adnának erre a
gondolatra indíttatást. A gyilkosság
azonban ott következik be, azon ajtó előtt,
ahol Ottó menekült el, Bánk elől. A
látványban s így a színjáték nagyon
hangsúlyos szegmentumában ez azt jelzi,
hogy a gyilkosság alapvető oka - Melinda.
S mivel a rendezés egésze már eddig is erre
a szálra fűzte Bánk drámáját, a becsületes
és becstelen ember sorsáról szóló szöveg
elölről is, visszafelé is, csak Bánkra
vonatkozik ebben a színjátékban. Gertrudis
eseté-ben az egyéni ok úgy érvényesül,
hogy akkor lesz bántó, sértő, a másikat
meg-alázó, amikor Bánk azt a sérelmet em-
líti, hogy „Melinda jónevét te hagytad az '
Udvarnak a nyelvére tenni". Ezt igazán
megérti Gertrudis: tudja, mi az általa
meghatározott udvar felszíne, mélye,
stílusa. Ronyecz Mária kitűnően mondja el
az utcán hétszer elesett emberről szóló
példabeszédét - miközben Bánk körül jár,
mint egy kígyó.
A király és a színjáték viszonyrendszere

A színjáték viszonyrendszere nagyszerűen
érzékelhető az eredeti V. felvonásban. Az
első pillanatban valóban meg-hökkentő
ezen rész egyik tartópilléré-nek, Endrének,
Sinkó László személyé-ben megjelenő
egyénisége. Az alakítás eleinte kétségkívül
ellenérzéseket vált ki. A gondosabb elemző
munka és az alakítás teljességének a
színjáték viszonyrendszerébe való
beillesztése azonban meggyőz a színészi
teljesítmény

igazságáról. S mivel a magunk részéről
még a műalkotásokat elemző munka fo-
lyamatában sem hiszünk az „ösztönösség",
az improvizatív érzelmi reakciók abszolút
igazságában, meggyőződésünk
megerősödik.

A jelenség a következő: „motyorgó",
tehetetlenül ide-oda szaladgáló Endrét
látunk, aki az önmagában felbukkanó és a
mások által elmondott gondolatok közt
„járkál", szó szerint is, belsőleg is. A
rendezés és az alakítás gondosan
megkereste azokat a mondatokat, ame-
lyeket a király önmagának, mintegy benső
beszédként mond cl, s azokat, amelyek
válaszként a jelenlevőkhöz szólnak. A
monoton, „motyogó" stílus mindig az
önmagának elmondott szövegekkor jelenik
meg, s nem marad jelentés nélkül. Ám
jelentését nemcsak önmaga által kapja,
hanem visszafelé, a színjáték vi-
szonyrendszerébe helyezve. Sinkó László
Endréje belső világának megmutatása
visszafelé, utólag magyarázza meg azt a
helyzetet, amelyet Petur említ (a pozsonyi
várban volt magatartását), s azt is, hogy
Gertrudis ilyen nagy mértékben volt képes
a maga akaratát mindenben reá
kényszeríteni. Ez az Endre ugyanis
nemcsak gyenge, határozni, dönteni nem
tudó, hanem nagyon szereti Gertrudist. Az
egyéni ok tehát itt is napvilágra kerül.
Endre egyéniségének, a világban való
mostani helyzetének és az ahhoz való
viszonyának speciális jellemzője, hogy az
ebből a szeretetből fakadó gyászt és
fájdalmat a királyné koporsója előtt cl kell
rejtenie, noha az egyéni sebeket és
fájdalmakat rajta kívül mindenki
megmutathatja, még Bánk is. Sinkó
meggyőzi az elemző nézőt, hogy
gyengesége és tehetetlensége nemcsak
egyéni jellemvonása, hanem a királyné
iránti szeretetből fakad. A színészi meg-
valósítással csak egyetlen ponton lehet-ne
vitázni: kényszerből s nem valójában
belülről, Gertrudis bűnösségét nem valóban
fel- és elismerő magatartásból bocsát meg
Bánknak; csak azért, mert többen
tanácsolják neki. Mindez hozzá-tartozna,
jellemzője lehetne a nem ha-tározott
Endrének, ám a drámai, a bán-ki igazságot
ezáltal gyöngíti. A mű utol-só mondatát
azonban tartalmasan és komoly átéltséggel
halljuk tőle, s mivel ekkor már belsőleg is
meggyőződött a szeretett királyné
bűnösségéről, alakítása végül jó
beilleszkedik a színjáték vi-
szonyrendszerébe; noha az előzőekben a
Gertrudis-vonalat erősítette s nem a bánki
igazságot.



Ahogy az eddigiekben említettük,
Marton Endre rendezése minden szereplő
esetében azt az egyéni okot akarta
megkeresni, amivel az adott figura a
drámai történetben részt vesz. (Ezt csak
Tiborcban nem lehetett, mert nem is
lehetne megtalálni.) A koncepció
kétségkívül elevenebbé, életszerűvé és
izgalmasabbá tette a művet. A rendezés
azonban nem minden figura eseté-ben
találta meg azt az arányt, ami az egyéni ok
és a társadalmi erővonal meg-testesítése
között fennáll. Elsősorban Bánk alakjára
gondolunk. Nem állíthatjuk, hogy a
Melinda-szál a bánki tragédia egyedüli oka
és magyarázata. Mivel a rendezés ezt
hangsúlyozza, nemcsak a Petur-Bánk
összecsapás lesz erőtlenebb (nem a színészi
alakítások, hanem a rendezői munka miatt),
hanem például Bánk V. felvonásbeli
helyzetének súlyosságát sem érzékelhetjük
ezáltal. Ha Bánkban a nádori méltósággal
járó magatartás és elviség alap-vető
megsértése, sőt félresöprése és ezek
következménye nem jelenik meg, akkor az
V. felvonásban Bánk már csak egyedi
ember, az ő szemszögéből csak férji
mivolta és az ehhez köthetők adják a
felvonás emberi tartalmát. Így Bánk el-
esett egyedi-partikuláris emberré válik, s
miként ebben a színjátékban, az ekkori
események középpontjából kikerül. Itt
határozottan Endre áll az események
középpontjában. Bánk csak akkor ma-
radhatna ott, ha határozottabban lenne az,
aminek Katona József mondja: „Bánk bán,
Magyar Ország' Nagy-ura". A gyilkosság
utáni bánnak nemcsak azért van igaza, mert
Gertrudis Melinda elcsábíttatásában részes
és vétkes; bűnös ő az ország Tiborccal és
Tiborcban bemutatott elnyomásában is.
Bánk bán véleményünk szerint akkor lesz
hős - természetesen tragikus hős -, ha meg-
érezzük: Tiborc és az ország szemszögéből
az objektív eredményeket tekintve lett
győztes Bánk. A mű szálai a végén is
összefonódnak: Tiborc hozza a halott
Melindát, akit Ottó, Gertrudis öccse öletett
meg.

A rendezésnek az a szándéka, hogy
megmutassa a szereplők egyéni indíttatását
a történetben, véleményünk szerint, mai
világlátásunk egy nem egészen helyes és a
valóságot nem pontosan látó részéből,
részletéből következik. Szeret-

jük ugyanis azt hinni, hogy minden emberi
cselekvés mélyén egyéni-egyedi indíték
húzódik, hogy minden életakcióban az
ember speciális egyedi érdekeltségével
vesz részt. Ez ebben a gondolatkörben
csak az ember magánemberi részére
vonatkozhat, a mozgatóerők közül
kiiktatja a társadalom fejlődésére,
javítására vonatkozó rugókat; illetve
ezeket csak akkor ismeri el, ha egyedi-
személyes természetű hátterük van. Ez
azonban egyoldalú szemlélet. A mos-tani
Bánk-színjátékba az ebből a nézetből
beszivárgott jeleket is észre kell vennünk.
Persze ezek korántsem olyan erősek, mint
ahogy a jelenség fogalmakban való
rögzítése sugallhatja. Marton Endre
rendezésében teljes emberi világot látunk
a színen, szó sincs arról, mintha egy
„privatizáló" Bánk bán-elő-adás tanúi
lennénk. De a jelekre, amelyek
véleményünk szerint az előadást az
'említett pontokon zavarják, fel kell
figyelnünk. Hangsúlyoznunk azonban a
színjáték pozitív vonásait kell, mert ezek
vannak túlnyomó többségben. A
színészileg remekül megoldott dolgok
mélyén a már említett kettősség van: a
régi világlátást a mai és pozitív közeg-ben
jeleníti meg. Ez elsősorban Avar István,
Básti Lajos, Őze Lajos, Ronyecz Mária
alakításában észlelhető. Sinkovits Imre a
felszított féltékenységet és a Melindával
történtekből eredő sérelmet, lel-ki kínt
állítja jól elénk; Bánk „Magyar Ország'

Nagy-ura" vonását kevésbé.
Marton Endre Bánk bán-rendezése azért

érték a magyar színjáték mostani
helyzetében, mert az előadás legfőbb
pontjain a régen megírt műhöz mai va-
lóságunkból merített tartalmakat és élet-
jelenségeket ad hozzá. A színjáték így
nemcsak a régi idők nembeli öntudatát
rögzíti, de a mában élő emberhez is szól-ni
akar.

Katona József : Bánk bán (Nemzeti Színház)
Rendezte: Marton Endre. Díszlet: Csányi

Árpád. Jelmez: Schäffer Judit.

Szereplők: Sinkó László, Ronyecz Mária, Téri
Sándor f. h., Sinkovits Imre, Vörös Eszter,
Raksányi Gellért, Szokolay Ottó, Konrád Antal,
Básti Lajos, Győrffy György, Szersén Gyula,
Farkas Zsuzsa, Versényi László, Őze Lajos, Avar
István, Balogh László, Gyalog Ödön, Kun Tibor,
Kovács Dezső.

FÖLDES ANNA

Húsz óra -
és tizenegy esztendő

Sánta Ferenc drámája Győrött

Sánta Ferenc prózaírói útját a kezdettől
fogva várakozással, sőt olykor rajongással
kísérte a kritika. Még a sikeres
pályakezdést, az első műveket mércének
alkalmazó, a folytatás rangjáért-jel-legéért
aggódó bírálók sem kételkedtek abban,
hogy Sánta irodalmunk egyik
legjelentősebb novellista tehetsége. Ahogy
látása és írásmódja bonyolultabb lett,
személyes élményeit elvontabb, gondolati
formában tolmácsolta, és a kor legégetőbb
kérdéseire kutatta a választ, regényei körül
magasra csaptak már a vitázó
szenvedélyek. De majd-nem egyértelmű
visszautasításra csak akkor talált, amikor
színpadra merészkedett.

Az éjszaka - Az áruló című regény
színpadi adaptációja - rossz csillagzat alatt
került előadásra. Az 1968-ban a
parabolaként megjelenített izgalmas vi-
tadráma a félig vállalt igazságok, le-fojtott
indulatok, összemosott hangsúlyok
áldozata lett. Érthető, hogy a premier és
annak visszhangja nem csábították-
vonzották a korábban babérral
kényeztetett, elismert prózaírót Thália
csarnokába. Fájdalmasnak csak azt érzem
- és nem is Sánta Ferenc, hanem a magyar
dráma szempontjából -, hogy az akkor
keletkezett görcs azóta sem oldódott. (Az
életműnek az utóbbi évek-ben megszakadt
a folyamatossága, a régen várt prózai
alkotások több esztendős késése azonban
ennek önkényes magyarázatát is
illuzórikussá teszi. Minthogy arról sem
érdemes szólni, hogy vajon hány Sánta-
drámával lennénk ma gazdagabbak, ha a
prózaíró annak idején optimális
körülmények között ismerkedik meg a
színpadi munkával, ha történetesen
találkozik a társadalmi meg-rendelést
közvetítő és konkretizáló, a gyakorlati
munkában kalauzként közre-működő
dramaturggal, és a vele egy nyelven
beszélő, közös eszményeket valló és
vállaló rendezővel ...) Az igazság az, hogy
nem Sánta Ferenc az egyetlen prózaírónk,
akinek ez nem jutott osztályrészül. Sarkadi
és Horvai, Örkény és Várkonyi, Illyés és
Czímer, Hernádi Gyula és Sík Ferenc,
illetve a Pécsi


