
lezni, hogy a sikerülésnek vagy a bal-
sikernek mélyebb okai vannak. Kell lennie
olyan erőnek - a látszat szerint -, amely
képes kiemelni a színészek egy csoportját
a szélesen elterjedt cinizmusból (nem a
színházira gondolok ebben az esetben),
hogy legalább egy-egy közös munkára
mozgósítsák minden képességüket, és ne
érjék be a szakszervezeti elő-írások és az
elemi munkafegyelem betartásával. A
kérdés természetesen nem csupán
ideológiai, hanem annak a speciális
színházi gyakorlatban megjelenő áttéte-les
változata is. Sokat piszkálódtunk a
színházi próbaszám kissé elmisztifikált
kérdése körül az utóbbi időben, holott
köztudomású, hogy akár egyéves pró-
baidőszak alatt is lehet színházi selejtet
előállítani, és nem egy remekbe sikerült
előadás jött létre megfeszített, szükség-
körülmények között, néhány hét vagy
néhány nap alatt. Mégis, elmondandó, a
színészek régebben többet foglalkoztak
színházi munkájukkal, szerepeikkel. Nem
feltétlenül a próbán, hiszen még Szta-
nyiszlavszkij sem gondolta azt, hogy a
mégoly tartalmasan és képzeletfelkeltő
módon vezetett próbákon készül el a
szerep, ott csak gyakorlatban lehet ki-
próbálni mindannak a töprengésnek, el-
mélyedésnek, próbálkozásnak eredményét,
amit a színész odahaza vagy az utcán vagy
akár autóbuszon utazva végez, egyre
közelebb törve magát az áhított
végeredményhez.

Igaza van Brechtnek, amikor arra a
kérdésre, hogy „több drámát akartok ?",
azt válaszolja: „adjatok pénzt az íróknak!"

Es ez vonatkozik a színészekre is. Majd
harminc évvel ezelőtt megszabták a
színészi fizetések plafonját, ez az összeg
akkoriban valóban függetlenné tette
színjátszásunk nagyjait, nem kény-
szerültek semmiféle csábító ajánlatot el-
fogadni, teljes alkotó erejüket anyaszín-
házukban játszott szerepeikre fordíthatták.
De a színház végeredményben még-sem
csakis különféle foglalkozási ágakat
egybegyűjtő emberek munkahelye,
színésznek lenni nem kizárólagosan meg-
élhetési forrás. Kell lennie még valami
többletnek, a hasznosság, a jóra változ-
tatás, a példaadás érzetének, egyazon
közös ügybe kapcsolódás szomjának égnie
a színészben, ha izzó művészetet kíván
nyújtani, nem csupán a maga (haj-
tóerőként működő) hiúságát jóllakatni. Az
elhivatottságérzés persze nem cserélhető
fel a szaktudással - nevezhetjük így is a
mesterségbeli fölkészültséget -, nem
pótolható meglevő képességeinek tuda-

tos és szakadatlan fejlesztésével. Külön-
ben a színész valóban csak báb marad a
rendezők kezében, és ruhafogassá válik
tervezők jelmezei számára.

Közös nyelv

Ideje volna már végre közös nyelvet be-
szélnünk. Sőt, ami ennél nehezebb, de
lényegesebb: értsük ugyanazt a fogal-
makon. Bemutatták a Csongor és Tündét.
Meglehetősen egyöntetű elismerés fo-
gadta, de a félreértés is egyöntetű volt
körülötte, szinte valamennyi kritika le-írta
elismerése vagy fenntartása jeléül a
népmesei meghatározást. Pedig ha valami
nem volt a Csongor nemzetibeli előadása,
úgy éppen népmesei nem volt. El-
lenkezőleg: abban látszik az előadás eré-
nye, hogy kimozdította közel négy év-
tizedes népmesei konvenciójából, és át-
emelte a népi játékok, teátrális jellegű
szokások jelrendszerébe, megkísérelve az
olasz eredetű széphistóriából lett böl-
cseleti drámát egy más nyelvrendszer
feltételei között megfaggatni. Persze, ha
csupán a maszkok és a néprajzosok által
összegyűjtött szokások gyűjteménye
marad a Csongor kísérlete, s nem sikerül a
kölcsönbe vett formákat átlelkesíteni, mai
társadalmi és emberi tartalmakkal
feltölteni, akkor csupán színpadi skanzen
marad, akár népmese, akár nem az. Mégis
helyes volna egyet érteni a fogalmakon,
amihez persze szükséges volna
alaposabban foglalkozni magukkal a
jelenségekkel. Igencsak itt van ennek az
ideje, hiszen színházaink táján
önkényesen minősíti ki-ki magamagát.
(Éppen most olvasható, hogy a színpadi
kereszt-rejtvények intellektuális
szerkesztője népszínháznak nevezi
irodalmi paraboláit.)

Visszafordulva az ősforrásokhoz, já-
tékkövületek életre bűvölésével, vagy
kerülő utakat megtéve, és a magyar szí-
nészet hagyományait jó kertész módjára
keresztezve idegen fák termésével - egy-re
megy, milyen megoldást választ szín-
házművészetünk, ha az eredmény akár ezt,
akár azt az utat igazolja.

A cél azonban nem az általában vett
modernség, hanem a való élet ábrázolá-
sának visszacsábítása színpadainkra.

A néző sem a modern színházra kí-
váncsi, hanem a magyar színjátékra.

SZILÁDI JÁNOS

A Bánk bán új arca

Illyés Gyula „átigazítása"
a pécsi színházban

A magyar irodalomtörténet megőrzendő
szakmai hagyományként örökítette az
egymást követő nemzedékekre irodal-
munk nagy alkotásainak védelmét, értve
ezen a szövegi sérthetetlenséget is. Ennek
az értékőrzésnek a drámairodalom, illetve
a színházművészet mindig próbaköve volt.
Nem véletlenül. A színház két
vonatkozásban is lényeges változást képes
eszközölni az alkotáson. Az egyik mód a
mű olyan rendezői értelmezése, az adott
dráma gondolatiságának olyan
áthangolása, amely szövegváltoztatás
nélkül valósul meg a produkcióban. Az
irodalomtörténet a vállalt értékőrző funk-
ció jegyében néhányszor felemelte ugyan
szavát a gondolati átformálás ellen, de
(mert az irodalomtörténészek legtöbbjé-
nek nincs kellő színházi gyakorlata, s mert
a változatlan szöveg alapján végre-hajtott
gondolati átrendezés specifikus színházi
jelenség), az enyhe tiltakozáson nem
lépett túl, hanem megelégedett véleménye
jelzésével. Más volt a helyzet a
szövegmegőrzés, a szövegtisztelet terén:
egyértelműen érvényesült az értékőrző
funkció.

És most éppen itt következett be for-
dulat.

Mert gondoljuk csak meg: a Bánk bánról,
nemzeti irodalmunk egyik talp-kövéről
van szó. Ehhez hozzányúlni, venni a
merészséget, a bátorságot, hogy amit
gyengéivel együtt örökre a nemzet
emlékezetébe zártunk, azt most, mai tollal
átírja valaki, hogy húzzon belőle, hogy
átfogalmazza mondatait, hogy sajátját
tegye a halhatatlan sorok mellé?! Húsz
vagy akár tíz évvel ezelőtt nem a tett,
hanem maga az ötlet is vihart váltott volna
ki.

Most megtörtént - és nem rendült meg a
föld. „...nem festek viharfelhőket az égre.
. ." - írja Pándi Pál is a Kritikában, az
egyetlen, aki az átigazítás el-len foglalt
állást, mondván: ,,... én ma-gát a
klasszikus művet tekintem végleges alakú
gyémántnak."

Pándi Pál egyértelmű és határozott, az
ellentmondásban is a legnagyobb tisztelet
hangján érvelő állásfoglalása mel-
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ett -s e sorok nyomdába adásáig - óva-
osan megfogalmazott kérdőjelek születtek
sak, s azok sem a vállalkozás egészét
élozták meg, hanem a részleteket.

Mi történt valójában?
Természetesen nem arról van szó, hogy

z irodalomtörténet egyik napról a másikra
eladta volna eddigi vállalását. Egy hosszú,
vek óta zajló folyamat érezteti itt és most
atását. Egy olyan folyamat, amelynek két
elentősebb állomását érdemes külön is
iemelni. Az egyik az, hogy a színház a
ilágirodalom nagy alkotásaival szemben
llandóan fenntartotta és gyakorolta a
áltoztatás - a rendezői, a dramaturgiai
eavatkozás - jogát. Ez ugyan közvetlenül
em érintette a színház és a magyar művek
iszonyát, de elgondolkodásra mégis
ódot adott. S ami a legdöntőbb: igazolta,

ogy a klasszikus alkotók - és alkotások -
íre-neve nem csorbult az „eretnek"

zínházi gyakorlattól.
Az irodalomtörténészi álláspont vál-

ozását azonban mégsem ez, hanem az a
ajátos felfedezői, kutatói munka hozta
agával, amely a hatvanas évek második

elétől irányzatként jelentkezett a magyar
zínházkultúrában. Az irányzat alapját,
étjogosultságát klasszikus drámairodal-
unk számszerűleg is kevés volta adta - s
színházművészetnek az a rokonszenves

örekvése, hogy a néhány nagy alkotás
ögött megbúvó, mára csak iroda-

omtörténeti értéknek számító műveket a
zínpad, a színház nyilvánossága előtt
eltse új életre. Ehhez azonban feltét-lenül
zükséges volt az adott művek
ramaturgiai átdolgozása, s bár ez jelen-tős
áltoztatásokat jelentett, az előadhatóság
egkövetelte. Ezt a tényt az

rodalomtörténészek is elismerték, s így a
unka éveken át többé-kevésbé zavar-

alanul folyt. Zavartalanul és nem is
redménytelenül, hiszen nem egy alkotás
ratott jelentős közönségsikert.

Aligha járunk messze az igazságtól, ha e
állalkozás fogadtatásának alapvetően
ermészetes jellegében ennek az előz-
énynek tulajdonítunk meghatározó

zerepet. S ez akkor is igaz, ha az átdol-
ozó személyétől sem vonatkoztathatunk
l. Legyen az akár színházkritikus, akár
rodalomtörténész, háromszor is
eggondolja, mit írjon le Illyés Gyuláról.
s ezt a „háromszori meggondolást",

évedés ne essék, nem valami művészeten
ívüli erő követeli meg, hanem épp egy
űvészeti tény: az alkotói életmű

atalmassága.

Mit jelent az „átigazítás"?
Az életmű monográfiai feldolgozásának
terjedelmi korlátlansága, és az ezzel vál-
lalt tartalmi részletesség adhat csak va-
lódi lehetőséget ahhoz, hogy minden
mozzanatában elemezni lehessen azt a
munkát, amit lllyés Gyula Katona József
alkotásán végzett. Erre most sem mód,
sem lehetőség nincs. Igy a részletek föl-
sorakoztatása helyett csak az átdolgozói
munka főbb irányainak jelzésére szorít-
kozunk.

S itt elsőként a megközelítés össze-
tettségét kell kiemelni. Azt, hogy Illyés
Gyula a segíteni akaró dramaturg, a szu-
verén rendező és a mai drámaíró hármas
összetettségében végezte az átigazítás
munkáját. Az átigazítás e három vonulata
természetesen nem válik el egymástól, s
mert mindhárom azonos célt szolgál, nem
tartalma, inkább jellege az, ami miatt
egyáltalán utalhatunk a jelenlétére.

Dramaturgiai érvényű a változtatások-
nak az a sora, amit más esetekben is a
klasszikus alkotás „leporolásának" szok-
tunk nevezni. Az idő, a századok múlása,
miközben a nagy művek gondolati
érvényességét nem tudja kikezdeni (sőt
újabb és újabb jelentéstartalmakat, je-
lentésrétegeket hoz belőlük felszínre),
érezteti hatását a dráma nyelvezetében és
dramaturgiai megoldásaiban. Szavak,
melyek a megírás idején közérthetőek
voltak, belevesztek az időbe, s mára vagy
érthetetlenné váltak, vagy megváltozott a
jelentésük, vagy egyenesen nevetségessé
lettek. Ezek kiiktatása, pótlása alkal-
manként szükséges és hasznos dolog.
(Hogy példát is mondjunk: a „bohók"
kifejezés helyett a „bohók" beiktatása, a
„Dicső kinézéseim !" felváltása a „Dicső

nagy terveim" mondatára.)
Dramaturgiai jellegű Illyés szövegtör-

léseinek, szövegfelcserélésének jelentős

Holl István mint Bánk a pécsi előadásban



része is. Sőt ez magyarázza, legalábbis
részben a jelenetek sorrendjének meg-
változtatását is. Itt azonban már nem lehet
pontos határvonalat húzni a dramaturgiai,
a rendezői és az írói változtatások közé.
Es nem csupán azért, mert a Bánk bán
eddig sérthetetlennek vélt szövegéhez
most először nyúlt hozzá író. Molnár Gál
Péter a Népszabadságban közölt
kritikájában joggal jegyzi meg, hogy „. ..a
Bánk bán színrevitelei egymásból
táplálkoznak színháztörténetünkben, és
valóságos közadakozás értelmezése". Az
előadás (és értelmezés) hagyománya
mellett hagyományos rövidítések,
kurtítások is jelzik a Bánk bán útját.
(Ezeket részben Illyés is átveszi, de van
amit újra visszaállít.)

Talán paradoxonnak tűnik, de épp a
hagyományos kurtítások, rövidítések
megléte miatt Illyés Gyula átformálásai-
nak egy jelentős része nem nevezhető
egyértelműen dramaturgiai jellegűnek. A
hagyományos változtatásokat ugyanis az
jellemzi, hogy elfogadva a dráma eredeti
gondolatvilágát, annak jobb értését vagy
drámailag teljesebb értékű ki-bontását
szolgálják. Illyés Gyula átigazítása viszont
a mű szellemi arculatán is változtatásokat
eszközöl.

A Teremtés vesztese című tanulmányá-
ban Sőtér István azt írja, hogy a „Bánk bán
nemcsak a nemzeti harc drámája, ha-nem
szerelmi dráma, s a lélek tragédiája is". A
Pécsi Nemzeti Színház előadásáról
megjelent kritikák jelzik, h o g y feszesebb,
célratörőbb az átigazított mű. Ez a
feszesség és célratörő jelleg azonban nem
egyszerűen a dramaturgiai vál-
toztatásokból táplálkozik, hanem abból,
hogy Illyés Gyula elsősorban a nemzeti
harc drámájának látja a Bánk bán Katona
József-i történetét - és az átigazítás egész
munkája ezen élményének realizálását
szolgálja.

A „szerelmi dráma" és a „lélek tra-
gédiája", Katona József alkotásának e két
jelentős drámai vonulata Illyés Gyula
átdolgozásában - a nemzeti harc drámá-
jának megemelése érdekében - leépül,
leegyszerűsödik. Melinda ártatlanságához
- Illyés értelmezésében - nem fér kétség,
és Bánk figurájából is kihull a ta-
nácstalanság, a pontos cselekvést nem
lelő, nem tudó kapkodás. Egyértelműbb,
határozottabb, tudatosabb lesz a hős,
olyannyira, hogy egy új monológban még
saját drámai konfliktusának
megfogalmazásáig is eljut. .

És itt már veszélyes terepre értünk. A
két drámai vonulat visszaszorítása az

átdolgozásban ugyanis könnyen a sze-
gényítéssel azonosítható. Mielőtt azonban
elhamarkodottan következtetést vonnánk
le, érdemes alaposabban szemügyre venni
néhány dolgot.

Először is azt, hogy Illyés a nemzeti
harc drámája vonalának megemelésével
nem valami idegen, a műre kívülről
ráerőszakolt új gondolatiságot állít kö-
zéppontba, hanem egy eddig is meglevőre
alapoz.

Másodszor azon kell elgondolkozni,
hogy azt a gazdagságot, amit Sőtér István
joggal említ, a Bánk bán eddigi elő-adásai
mennyiben és hogyan tudták a színházi
produkciókban tükröztetni. Aligha túlzás,
ha azt állítjuk, hogy ez a gazdagság az
írott dráma sajátja inkább, mint a
színpadon életre kelőé.

A kritikákban olyan vélemény is fel-
tűnt, amely Illyés Gyula vállalkozását
Arany Jánoséhoz hasonlította. Ha a vál-
lalkozás nagyságát tekintjük, az összeve-
tés jogos. Van azonban egy alapvető
különbség is. Arany János A z ember
tragédiája olyan változatát alakította ki,
amely maga a dráma. Illyés Gyula a Bánk
bán színházi változatát készítette el. (S
ilyen nem is egy van - erre se árt
emlékezni!) S mert erről, színházi vál-
tozatról van szó, ebben az összefüggésben
kell értékelni arról a belső gazdagságról
való lemondást is, mely általában a Bánk
bán-előadásokban nemigen fogalmazódott
meg.

Mindezzel nem akartuk azt mondani,
hogy - ellentétben az eredeti mű vál-
toztathatatlanságát vallókkal - Illyés
Gyula átigazítása szent és sérthetetlen.
Hangsúlyozni azt szerettük volna, hogy a
mű egy színpadi, színházi változatával
állunk szemben. Épp ezért a munka
értékelő elemzése csak részben végezhető
el az alapmű és a színházi változat
összevetésével. Fontos és hangsúlyos
annak elemzése, hogy az előadásban
mennyiben és hogyan oldódnak meg azok
a problémák, amelyek a Bánk bán
előadásait mindig is jellemezték. S erre a
jelek szerint, hisz a Thália Színház és a
veszprémi Petőfi Színház is műsorra tűzte
Illyés átdolgozását, lesz mód. (Csak
zárójelben, de jegyezzük meg: az igazi
színházi csemege az lenne, ha valamelyik
színházunk az „igazi" Bánk bán eljátszá-
sára is vállalkoznék.)

Az előadás: rendezés és színészi játék

Nógrádi Róbert, a mű pécsi színpadra
állítója olyan rendező, aki - szélsőségektől
mentes kiegyensúlyozottságra törek-

szik. Az utóbbi években felfigyelhettünk
rá, hogy művészi eszköztára többrétűvé
vált: új kifejezőeszközökre lelt, a már
meglevőket tovább finomította, ponto-
sította. E folyamat jelentős „állomásait"

jelentették Illyés Gyula és Hernádi Gyula
Pécsett színpadra állított alkotásai. Míg a
rendezői értelmezés szempontjából
ugyanis mindkét alkotó darabjainak
színpadi újrateremtését a már említett
kiegyensúlyozottság jellemezte, addig az
eszközök meglehetősen különböztek.
Illyés Gyula nagy lélegzetű drámájában, a
Testvérekben például a történelmi, a
lélektani küzdelem rendezői megjelenítése
volt a vállalt feladat - a színpadi realizmus
jegyében. Hernádi Gyula műveiben -
Vérkeresztség, A tolmács - a nagy létszámú
szereplőgárda mozgatása, a
tömegjelenetek, a tablók rendezői
megtervezése, megszervezése, egy
áttételesebb játékstílus kialakítása volt a
feladat. A Bánk bán rendezésekor, úgy
tűnik, a kettő együtt jelentkezik.

A nemzeti harc drámájának érzi és vallja
Nógrádi Róbert rendezése is a Bánk bánt -
de nem a történelmi drámák szokottabb
hangsúlyaival állítja szín-padra. Nekünk a
klasszikus ma is az ünnepélyességgel
rokon, a lassú méltósággal, a
fennköltséggel és a komor csöndességgel.
Nógrádi ezt a hagyományt nem vállalja.
Gyors, feszes tempót diktál, pihenés
nélkülit. És ebbe a pergő ritmusú játékba
már-már jelképi értékű mozzanatok sorát
építi be. Mint például a térdeplést is.
Sokan és sokféleképp térdelnek le ebben
az előadásban. S olyan hangsúlyozott a
motívum, hogy előbb-utóbb
gyanakodnunk kell : valami fontosat akar
ezzel a rendező mondani. Bánk az
egyetlen, aki sziklaszilárdan áll, hogy az
egyetlen térdrehullása Tiborc előtt a
legfontosabbat árulja el róla: a nép az
egyetlen, amely előtt Bánk meghajtja fe-
jét.

A rendezői koncepció elemzésekor
hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról,
hogy a rendezői értelmezés nem egy-
szerűen a dráma és a rendező kettős vi-
szonyán alapul (már tudniillik azon, hogy
a rendező mit érez meg a műben), hanem
azon is, hogy milyen az adott társulat,
amellyel a drámát elő kell adni. Nos, a
Pécsi Nemzeti Színház társulatában a Bánk
bán aligha tűnik kiosztható, eljátszható
darabnak. Nincs „igazi" Bánk, nincs
„igazi" Tiborc - e kettő nélkül pedig a
művet nem lehet műsorra tűzni. Vagy: ki
kell találni valami mást.

Nógrádi az utóbbi megoldást válasz-



totta. Elhagyta a klasszikus teatralitást,
hogy a megvívott harc keménységét adja
cserébe, lemondott a komor ünnepélyes-
ségről, hogy a feszes drámaiságot állítsa
helyébe, és kiiktatta a lassú méltóságot,
hogy a pergő ritmust valósítsa meg. És
nem utolsósorban a jelképiség felé moz-
dította el a realista ihletésű színpadi vi-
lágot. Ebben a közegben pedig Holl István
már Bánk, Győry Emil pedig Tiborc lehet.

És lesz is. Kemény. konok következe-
tességű Holl István Bánkja. Jó katona és
hű alattvaló, király és királyné szolgája
mindaddig, amíg szolgálatukkal nemzetét,
népét szolgálhatja. l la e kettő elválik
egymástól, akkor választás elé kerül, és
választ: a népet választja.

Kitűnő alakítás Holl Istváné. Mérték-
tartó, fegyelmezett. Drámaisága most a
csendé, a visszafogottságé, a lassan ma-
gába gyűrűző indulaté, amely véres, iszo-
nyatos tettben forr ki.

Drámaiságban Bánk méltó társa a
Pásztor Erzsi formálta Gertrudis király-né.
Illyés Gyula változata kisszerűbbnek
mutatja a királynét, mint amilyennek
Katona József megálmodta. Pásztor Erzsi
játéka ezt a Gertrudist hozza szín-padra.
Ellenfél, alig kivédhető, alig le-győzhető.

Biberach szerepében Bárány Frigyes a
simulékony gazembert állítja elénk,
túlzások, hamis felhangok nélkül.

Aki csak néhány szerepben is látta már
Győry Emilt, aligha gondolta, hogy valaha
is Tiborcot fog játszani. Győry Emil
„tipikusan" intellektuális színész, ideges,
villódzó alkat - és korban sem Tiborc,
főként, ha Bánkot Holl alakítja. Az átbújás
a szivárvány alatt nem teljes értékű, szerep
és színész nehezen találja meg egymást, de
a legfontosabb, a legdöntőbb ponton, a
Tiborc küldetését megfogalmazó
monológban megszületik a találkozás.
Szép és hiteles jelenet ez. Az
elfeledkezésnek az a ritka pillanata,
amikor minden megszűnik, és hiszünk a
gyötrődve születő szavaknak.

Szép, de kicsit távoli, kicsit fagyos je-
lenség Miklósy Judit Melindája: tragé-
diáját is távol tartja tőlünk, emberi rész-
vétünkre nem tart igényt.

Ifj. Kőmíves Sándor emberi hangvételű
II. Endréje mellett Sír Kati apró jel-
zésekben is sorsot érzékeltető Izidóráját,
Huszár László csak halállal fékezhető
indulatú Petúr bánját, Pogány György
elvakult szerelmű Ottóját és Paál László
(Mikhál bán), Melis Gábor (Simon bán),
Fülöp Mihály (Myska bán), Garai Róbert

(Solom mester) valamint Kutas Béla
(Udvarnok) játékát említjük.

Az előadás látványként is szép hatású
jelmezeit Vágó Nelly, a mozgathatóság-
ban praktikus, a játéktér megoldásában
azonban meglehetősen problematikus
díszletet Jánosa Lajos tervezte.

A dramaturg -- mint a Pécsi Nemzeti
Színház magyar bemutatóinál immár évek
óta - Czímer József volt.

Összegezés helyett

A dráma próbája - tartja a színházi szál-
lóige - az előadás. Illyés Gyula B á n k bán-
átigazítása megérte ezt a próbát, s ha
elfogadjuk a fentiek igazságát, akkor most
mérleget kellene vonnunk. A teljesebb
tapasztalat kínálkozó lehetősége
a két beígért újabb bemutató - azonban
óvatosságra int: várjuk meg az újabb

premiereket, és a három előadás gazda-
gabb elemzési anyaga alapján térjünk
vissza a vállalkozás kritikai megmérésé-
hez.

Addig is néhány, nem lezáró, inkább a
továbbgondolkodást célzó megállapítás a
mű és az első előadás alapján.

A B á n k b á n története - kellő
történelmi ismeretek hiányában egyre
inkább ért-hetetlenné vált a nézők
többsége számára. Ezért is javasolta Pándi
Pál, hogy egy verses prológust kellene
illeszteni a mű elé. Illyés Gyula
átigazítása ezt a homályosságot,
érthetetlenséget megszünteti, feloldja.

Az átigazított alkotás egyetlen célra
fogott szerkezete világos és áttekinthető:
jó lehetőséget ad egy modern elő-adás
számára.

Izidóra (Sír Kati) és Gertrudis (,Pásztor Erzsi) jelenete a Bánk bánban



Illyés Gyula - említettük már - a nemzeti
harc drámájának érzi a Bánk bánt, s az
átdolgozásban úgy realizálja ezt az él-
ményét, hogy a szerelmi dráma és a lé-
lek tragédiája belső vonulatot visszaszo-
rítja, kiiktatja. Szóltunk arról is, hogy a
mű e belső gazdagsága - az előadások
tanulsága szerint - inkább a dráma sa-
játja, semmint a színpadé. Ezzel együtt is
el kell gondolkozni azon, hogy vajon a
visszaszorítás, a kiiktatás-e a járható s a
járandó út, vagy azoknak a módoknak a
keresése, amelyek ezt a gazdagságot a
színpadi újrateremtés számára fedezik fel.

Illyés egyetlen tömbből faragja hőseit, s
félő, hogy amikor tömörít - akaratlan tán -
egyszerűsít is. S ez az, amit elemezni,
vizsgálni kell. Már csak azért is,
mert Illyés Gyula átigazítást végzett.
Munkáját, a jobbító szándék tisztelete
mellett, az eredeti mű és az előadások
kettős tükrében kell elemezni, s ha az
előadások nem tudják „visszaigazolni" a
tettben a szándékot, akkor a színháznak az
átigazítással szemben is fenn kell
tartani a változtatás jogát: a visszatérést az
eredeti szöveghez.

Katona József: Bánk bán (Pécsi Nemzeti Szín-
ház)

Rendező: Nógrádi Róbert. Díszlettervező:
Jánosa Lajos m.v. Jelmeztervező: Vágó Nel-
ly.

Szereplők: ifj. Kőmíves Sándor, Pásztor
Erzsi, Pogány György, Holl István, Mik-
lósy Judit, Paál László, Melis Gábor,
Huszár László, Fülöp Mihály, Garai
Róbert, Sír Kati, Kutas Béla, Bárány
Frigyes, Győry Emil.

PÁLYI ANDRÁS

„Ne ítéld el testvér
a testvéred"

A Csendes Don Kecskeméten

Ismét született Kecskeméten e g y gazdag
színházi előadás, melynek teátrális ható-
elemeit, színpadi eszközeit hosszan ele-
mezhetjük-bogozhatjuk, felfedezhetünk
benne stiláris-játékmódbeli ellentmon-
dásokat, s ugyane megfigyeléseinket az
előadás teremtette színpadi nyelv belső
dialektikájának is nevezhetjük; mégis
ennek a formai értékekben oly gazdag
színháznak legfőbb ereje abban rejlik,
amiről szól. Solohov Csendes Don című
monumentális regényét Ruszt József
dramatizálta és rendezte meg Kecske-
méten. Az előadás tartalmi értéke nem-
csak azért hangsúlyozandó, mert általában
divatosabb stílusért, formai külö-
nösségekért rajongani, hanem azért is,
mert éppen Ruszt József az egyik olyan
rendezőnk, akinek munkáiról gyakran
beszélünk pusztán a külsődleges jegyek
alapján. Egyébként nem véletlenül: Ruszt-
nak korántsem sikerült minden előadá-
sában oly szervesen egyszerre találni meg a
gondolatot és a színpadi jelet, mint a
Csendes D o n b a n . Azt írja a rendező a So-
lohov-adaptációhoz készített műsorfü-
zetben : „régóta izgatott a mű, s termé-
szetesen izgatott a »színház«, amely e
művet befogadni képes". Úgy tűnik, Ruszt
akkor talált rá arra a színházra, mely a
Csendes Dont „befogadni képes", amikor
felfedezte, miről szól ma, nekünk a
regény. Legalábbis az előadásból a
művészi szervességnek ez az evidenciája
érinti meg a nézőt.

Miről szól tehát a Csendes Don a kecs-
keméti Katona József Színházban? Lát-
szólag könnyű dolgunk van, ha erre a
kérdésre felelni akarunk. A regényben,
amikor (a színpadi változatban nem is
szereplő) Filkót eltemetik, a közeli faluból
kijön egy öregember, s a cigányzab-bal,
kutyatejjel, tallóvirággal benőtt kis hantra
szentképes tölgycölöpöt állít. A
háromszögű eresz alatt a szent szűz
szomorú arca látható, a rámán egymásba
fonódó ószláv írás :

Országol most fertelmesség, vétek,
Ne ítéld el testvér a testvéred.

Solohov is kulcshelyzetet biztosít e ne-
hezen kisilabizálható sírfeliratnak; úgy

tűnik, Ruszt még inkább. Mint a h o g y a
szűzmáriás ikon is a kecskeméti Csendes
Don színpadának központi eleme lesz,
hogy később a szentképes tölgyfacölöp
mögött kifeszített vásznon hatalmasan
előragyogjon a vörös csillag, anélkül, hogy
az ikon eltűnne. Ruszt az új és a régi
történelmi harcában hangsúlyozza, hogy
ezt a harcot emberek vívják. Épp azzal
hangsúlyozza, hogy a régi és az új
szétbogozhatatlan összefonódásáról be-
szél: arról kíván lélektani térképet rajzolni,
ahogy a történelmi változás, a forradalmi
átalakulás az egyéni tudatban tükröződik.

Mit jelent Ruszt színpadán ez a biblikus
hangzású „ne ítélj"? Nincs szín-ház ítélet
nélkül. Ruszt korántsem az ítéletalkotás
alól akarja felmenteni a nézőt.
Ellenkezőleg. A testvér megítélése helyett a

történelmi ítéletre irányítja a reflektorfényt.
Ha úgy tetszik, ez a mű mai üzenete, s
nem is kevés.

Farády, azaz a külső ábrázolás

Az imént idézett verses sírfeliratot a
kecskeméti előadásban a narrátor mondja
el: ez a két sor zárja az első felvonást. A
Ruszt-féle „gazdag színházban" min-den
elhangzó szónak felfokozott drámai
feladata van (legalábbis a világosan ki-
olvasható rendezői szándék szerint), az-az
az írói szöveget előkelő rang illeti meg,
mégis szöveg és gesztus, szó és látvány
erőteljesen kiegészíti egymást,
pontosabban egymásra vannak utalva.
Ruszt nem azt akarja a narrátorral el-
mondatni, amit nem sikerült dramatikus
formába önteni. A narrátor ebben az elő-
adásban szerep. Közhelyszerűen azt
mondhatnánk: a narrátor az író szerepét
játssza. Csakhogy ez nem igaz. Már csak
azért sem, mert Farády István, aki
narrátorként - két gitáros fiú kíséretében -
színre lép, véletlenül sincs Solohovra
maszkírozva. Farády farmerben jön be,
mint aki az utcáról sétál be egyenest a
színpadra. Ismét csak egyszerűsítve:
Farády önmagát játssza. Arnyaltabban
fogalmazva: a narrátor - Solohov, egy mai
farmernadrágos olvasatában. Az, amit a
narrátor mond, csak az egész előadás
összefüggésében érvényes. Ez a kecskeméti
Csendes Don igazi sikerének titka (amit
egyaránt nevezhetünk művészi sikernek is,
közönségsikernek is). Nem arról van szó,
hogy Ruszt rendez egy teátrálisan gazdag
előadást, s hozzáfűzi Solohov (és a maga)
kommentárját; ha-nem hogy ezt a
„kommentárt" a Csendes Don-előadás
történelmi színpadán mondja


