
statikus figura: érintetlen tisztaságán nem
fog a városi levegő. Éneklése játszik a

színpadi szituációval; nem abból szólal
meg, hanem kívülről. A dal mégis jelen
van. Kállai ingerülten feláll, s tulajdon-
képpen kitessékeli a lányt. A jelenet „ze-
nei" záróakkordja: a tárva-nyitva álló
szekrényajtókat erőteljesen visszacsukja.

Kálmán György dalra fakadása viszont
a színpadi szituációból nő ki. Épp
magához vette a tejre tartalékolt pénz-
összeget. Nagykabát van rajta és kalap. A
zsebében talált dohánytörmelékből sodor
cigarettát magának. Leül az ágyra.
Havadiné és Szántó tehetetlenül, der-
medten nézik. „Ibolyák, lila ibolyák" -
énekli. Bodnár Erika őrjöngő idegessé-
gében a kredenc hátát püföli, hogy ne
hallja a dalt.

Van a darabnak egy nagyon is komo-
lyan gondolt, de ma már kissé naivan ható
jelenete, az elvétett mérgezés. Darkó egy
üvegcse mérget tart a háznál. Havadiné
kétségbeesésében beledönti Darkó
kávéjába, és elrohan a helyszínről. Darkó,
aki sejt valamit, Szántóval itatja meg, s
Szántó meg is hal. Az előadásbeli jelenet
ne :n naiv. Az ürüggyel elküldött Darkó
visszaérkezik a barakkszerű üzlet-
helyiségbe - a harmadik felvonásban már
az Havadiék lakhelye -, odalép az asztalon
hagyott kávéjához. Nem is gyanakszik :
biztosan tudja, hogy benne a méreg.
Azonnal megtalálja az üvegcse dugó-ját is
mint bizonyítékot. Nyakában lógó hosszú
sáljával két oldalról felemeli a csészét.
Nézegeti a tartalmát. Látjuk, hogy a kávé
színén felismeri a méreg olajos gyűrűzetét.
„Ibolyák, lila ibolyák, ez a sorsom, semmi
más." Elhal a dal, asztalra koccan a csésze.

Harag György alapos ismerője a ma-
gyar nyelv erejének. Ahogyan a színé-
szekkel megkereste az alakokat jellemző
karakterizáló gesztusokat, hasonlóképpen
minden színész más, egy bizonyos fajta
hangon szólal meg az előadás során;
természetesen ezen a ,megszólalási"
hangon belül váltania is kell. A hangok
ütik egymást és hangkompozícióvá szer-
veződnek. Említsünk meg néhány jel-
legzetes hangtípust. Vörös Eszter az általa
énekelt dalok előadásmódjával találta meg
prózanyelvét is. Szabó Ildikó dinamikus
mozgásának teljesen megfelel, hogy
segítőkész javaslatait egyetlen leve-
gővétellel, azaz egy szuszra lövi ki magá-
ból. A háziúr Raksányi Gellért töri a
magyart: „Nincs fánk . . . de szolgáló, az
lenni ... ölég neki a konyha, mégis ilyen
nagy lakást tart üresen ..." Keresztül-

kasul járkál a nyílásokon, kopog a csiz-
mája, a botja. Kong az üresség. Nem ma-
radhatnak tovább a lakásban, közli. Ha-
tározottan koppanó lépésekkel végigbiceg
az előszobán.

Kállai mindeddig a tőle telhető sze-
rénységgel járkált a háziúr nyomdokában,
most magára marad, leül a középen álló
székre és fütyörészni kezd. A fütyörészés
vészterhes szituációkat exponál. Most
például megríkatja a cselédlányt,
összevész a feleségével s mindezek tete-
jébe: megérkezik életükbe Darkó. Másod-
szor a harmadik felvonásban kényszerül
füttyre. Darkó felszította féltékenységét:
gyanakszik Szántóra. Rátámad a feleségé-
re, „agyonütlek, te" - s valóban, majd-nem
megüti. Indulatát fütyülésbe oldja. Nem
sokkal ezután indul a rendőrségre, hogy
feljelentse Szántót.

Végezetül szólnunk kell még egy fontos
akusztikai komponensről: a fel-
vonásvégek egymásra rímeléséről. Az első
és második felvonás Kállai egy-egy
mondatával zárul „Mit tehet az ember
mást, mint hogy sorsjegyet vásárol",
„Majd megmutatom én, hogy úriember
módjára mászom ki ebből is". Mintha
hasbeszélő lenne, ismételgeti monoton
egyhangúsággal a mondatokat Kállai. Az
élő, színpadon született hang a mag-
netofonszerű ismétlésekben rémítően
hangzik: emberből kiszakadó géphang! A
harmadik felvonás végén Kálmán-Darkó
ládákkal dübörög, egymásra hányja őket,
eltorlaszolja a világot. Fekszik a vaságyon
a két férfi. Utánuk az özönvíz.
Elviselhetetlenül hangos gép-hang:
vonatdübörgés zár j a az előadást.

Nagy István: Özönvíz előtt (Nemzeti Színház)

Rendezte: Harag György, a kolozsvári
Állami Magyar Színház főrendezője. Dra-
maturg: Benedek András. Jelmeztervező:
Vágó Nelly. Zenei vezető: Simon Zoltán.
Segédrendező: Thuróczy Katalin. Szcenikus:
Bakó József.

Szereplők.: Kállai Ferenc, Bodnár Erika,
Kálmán György, Sinkovits Imre, Vörös
Esztcr, Tarsoly Elemér, Szabó Ildikó, Dá-
niel Vali, Kánya Kata, Mányai Zsuzsa,
Gyalog Ödön, Kun Tibor, Raksányi
Gellért.

BÉCSY TAMÁS

Bánk bán a Tháliában

A dráma irodalmi műnem, s ha szövege
egy színjáték részévé válik, más művészeti
ágban jelenik meg. Ez abból az „egyszerű"

tényből következik, hogy a drámai
szövegben leírt név (például Bánk) helyére
olyan eleven ember kerül, aki úgy tesz,
mintha Bánk lenne. Az írott dráma nyelvi
képződmény, s a drámaíró mindent
nyelvvel tud tükröztetni és közölni. Ha a
név helyére színész kerül, a színész
mindent a saját testével létesített
helyzettel tud tükrözni és közöl-ni. A
beszéddé vált írott szöveg így része, egyik
összetevője lesz a testekkel létesült
helyzeteknek, noha a legfontosabb
összetevője. A színésztől sohasem várjuk,
hogy testileg is például Bánkká változzék,
hanem csak azt: tegyen úgy, mint-ha az
lenne. A színjáték önálló művészeti ága
éppen ezen alapelv miatt létezik, az egész
színpad úgy tesz, mintha „az" len-ne.
Mivel enélkül nincs színjáték, a szín-játék
a drámai szöveget nem „viszi vissza" az
élethez, benne nem a valódi valóság
jelenik meg, hanem tükrözött valóság,
művészet, amelynek egyik forrása az írott
mű, a másik a színjáték korszakának
valósága.

Rajkai György díszlete nem egy királyi
vár vagy kastély termeit és folyosóit idézi,
hanem játéktér. Forgószínpadra épített
emeletes építményt látunk, amely elölről
mintha egy ház utcafrontja len-ne, három
ajtóval és az emeleten három ablakkal. Ha
megfordul, homorú fél-körívben hat
oszlop látszik, köztük függönyök, ezek
mögött mindkét szinten folyosók. A
színjáték alakjai így nem-csak
vízszintesen, hanem függőlegesen is tagolt
térben mozoghatnak.

Kazimir Károly rendezése különösen a
függőleges tagolás lehetőségével él.
Színészei rendszerint nem valóságosnak
tételezett életfolyamat törvényszerűségeit
követve mennek fel az „emeletre", hanem
amikor a mondanivaló kifejezésére
vonatkozóan következik hangsúlyos
részlet. A tér vízszintes irányait is ennek a
célnak az érdekében szervezi. Az eredeti
I. felvonásban a főszereplők épp-úgy
felhasználják az összes mozgási irányt,
mint az udvari nép. Az eredeti
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ből a jellemből szervesen következett
Fülöp király s most Biberach alattomos
meggyilkolása. Kesztyűt visel, mint a
zsebmetszők vagy fojtogatók, amikor
nincsenek épp „munkában".

Nagy hangsúly kerül Biberachra. Ben-kő
Péter és Gálvölgyi János alakítása
pontosan értelmezi azt - ami egyébként
gyakran elsikkad hogy Ottó miért nem
fizet bőségesen segítőtársának. Ben-kő
alakításában a kamasz önzése,
G á l völgyiében az alattomosság a
magyarázat. Nagy Attila egészen
rendkívüli Biberachjából megértjük, a
ritter ebben az udvarban tud boldogulni,

K

V. felvonás elején (a trónteremben) a fel-
aklatott főszereplők sietnek végig a szí-
en.
A dráma dialógusaiban megteremtett
elyzet az, hogy a királyi udvar mulato-
ása közben két összeesküvést is sző-nek:
ertrudis meggyilkolására és Melinda

lcsábítására. A dráma cselekményének e
ét szálához Kazimir Károly rendezése -
z udvari társaság állandó jelenlétével -
gy harmadikat csatol, az udvart, az
dvari légkört. A díszlet kitűnően
lkalmas arra, hogy a meg nem szólaló
dvari népség csak akkor legyen lát-ható,
mikor a színjáték mondanivalójának
züksége van rájuk.
Az udvari társaság állandó leskelődés
özepette mulatozik, amivel Kazimir
ároly fenyegető, voltaképp fagyott lég-
ört teremt. A „dombérozást", a zsarnoki
atalmat nem XIII. századbeli történelmi
űséggel jeleníti meg. Modern dolce vitát
átunk, amelynek középpontjában Ottó
ll, s mellette mindig szorosan Biberach.
dőnként fiatal férfiak, csendre és
allgatásra kényszerítő közeledéssel
ennek Peturék felé, máskor pedig a

üggönyök mögül hallgatóznak. Gertrudis
s többször jelenik meg, mint a drámában,
kkor mindenki megmerevedik,
etérdepel. Világos a rendező és a
zínjáték mondanivalója: ilyen légkör
zükségszerűen hozza magával a szerelem
zétrombolását és a zsarnokság elleni
yűlöletet. Az udvar jellegét egy másik,
sak színjátékban s nem valóságos
letfolyamatban elképzelhető mozzanat is
eg-mutatja. Petur „Lévnyalóvá lettél

icső Árpád gyümölcse te?" mondatára a
elenlevők - még a magyarok is, akik
ajd az ő házában mint összeesküvők
űnnek fel - maszkot idéző üres keretet
esznek arcuk elé, s feléje fordulva
ikacagják.

A mozzanat még egyszer visszatér Gert-
rudis és Bánk „nagyjelenetében", s
ugyancsak akkor, amikor Bánk kineve-
téséről van szó.

Később az udvari szolgákat látjuk,
amint az urak távoztával nekiesnek a
maradék ételnek, italnak. Ez a mozzanat a
Tiborc által létesített helyzetben kap
jelentést: a lopni jött öreg parasztnak még
ez a lehetőség sem jutott.

A színen egy pillanatnyi nyugalom
sincs, a főalakok közül többen szaladva
jönnek-mennek, s az udvari népség gya-
kori feltűnése és eltűnése olyan lüktetést
ad az első résznek, amely egyszerre idézi a
nézőben élő izgatottságot, illetve azt a
mohó nyugtalanságot, amit az udvar
népe, s azt a félelmes fenyegetettséget,
amit a magyarok élnek át.

*

A Thália Színház Petur kivételével leg-
alább két szereposztásban játssza a drá-
mát. Ottót és Biberachot hárman for-
málják meg. Közülük Benkő Péter és
Nagy Attila alakítása illik legjobban a
rendezéshez. Benkő Péter rohangáló, tü-
relmetlen, mindent azonnal megkapni
akaró, mohó kamaszfiút játszik. Gertru-
disszal bosszúsan durcás, Biberachhal
gyerekmód fennhéjázó. Végvári Tamás is
ezt a figurát akarja megmutatni, kevesebb
eredménnyel. Másféle Gálvölgyi János
Ottója. Némiképp hasonlít a „régi"

Ottókra, de csak azokban a pillanatokban,
amikor képmutató. Szerencsére alakítása
ritkán csúszik el ebbe az irányba.
Hercege sokkal inkább alattomos, s ezért
hármójuk közül ő a legveszedelmesebb.
Okosan alattomos, s ezért hangzik el
leghitelesebben tőle öndicséretként a
„Helyesen mondád ravasz kölyök!" Eb-

ezért van itt. Nagy Attila mai, országról
országra járó, az eseményeket háttérből
mozgató, hivatásos nemzetközi szélhámost
ját-szik. Abszolút fölényben van
mindenkivel szemben, aminek alapja: a
tökéletes informáltság és a valóság
mozgatórugói-nak pontos ismerete. Éppen
ezért soha-sem gyáva osonással
ügyetlenkedik az emberek kihallgatására
valamely függöny mögé. Lopódzása a
profi spioné, aki tudja, hogyan kell halkan
járni és hallga-tózni, hiszen ebből él. Neki
elhisszük, hogy ismeri az asszonyokat, s
nemcsak hitegeti ezzel Ottót. Biberachja
pontosan felmérte, hogy Melinda nem
olyan, mint a többi asszony, s ezért ad
hevítőt. Nagy Attila nemcsak mondja, de
az ő rittere aztán tudja, hogy a
„Tartományok csak machinák". Kautzky
József és Rátonyi Róbert alakításából nem
derül ki pontosan, milyen igazából ez a
német lovag. Kautzky Józsefé mintha
„filozofikus" akarna lenni, Rátonyi
Róberté pedig mintha kisszerű intrikus, aki
azonban nem ért igazán ehhez.

Az eredeti II. felvonásban a díszlet
eddigi kitűnő funkciója megszűnik. A
Petur házában játszódó jelenet az egyet-
len, amely a díszlet úgynevezett „utca-
frontja" előtt történik. Azonban ez az utca
mégsem utca - végül furcsa is lenne a
mindenhol hallgatózó világban egy ház
előtt kiabálva összeesküdni -, ám épp
amiatt, hogy az „utcafront"-asszociáció
sohasem szűnik meg, érthetetlenné válik
funkciója. Az emeleti három „ablakban"

hol a békétlenek tűnnek fel, hol Gertrudis,
Endre, a királyi család tagjai - amint éppen
szó esik róluk -, hol pedig Bánk igyekszik
onnan leszerelni a pártütést. A néma
alakok föltűnése teljesen feles-leges,
tartalomnélküli illusztráció marad.

Mindhárom szereposztásban Inke László
alakítja Peturt. Értelmezésében háborgása,
gyűlölete éppoly jogos, mint Bánké. Inke
László Peturjának nemcsak

atona József: Bánk bán (Thália Színház). Nagy Attila (Biberach) és Benkő Péter (Ottó)



a hatalom nélküli, „puszta bán-név" fáj,
amivé Gertrudis degradálta, magyarázata
az összeesküvés jogosságáról éppoly széles
alapú, mint majd Bánké lesz. Persze azért
indulat, düh, gyűlölet, föl-föllobbanó harag
bőven van benne. Peturja mégis
pozitívabb, mint amennyire a dráma
mondanivalója kívánná.

A díszlet a továbbiakban sem kapja
vissza az első részben volt pompás funk-
cióját. Ez természetesen a dráma szövege
által teremtett helyzetekből következik. Az
eredeti III. felvonástól kezdve nincs mód
az udvari társaságot a fő-szereplők
jelenetei közé és köré beépíteni. Így az a
benyomásunk támad, hogy a díszlet igazán
az I. felvonásra „készült". Egyébkért alapos
gyanúnk van arra, hogy az írott dráma
helyzeteinek meg-jelenítése már az elején
ún. „kamararendezést" igényel, viszonylag
szűk tereket az intim jelenetekhez, látható
statisztéria nélkül. (Sajnos azonban nincs
rendező, aki akár az I., akár az V. felvonás
statisztériájáról lemondana.) A Thália
Színház díszlete a III. felvonástól kezdve
felkelti ugyan az emberi benső labirintu-
sának asszociációit, de igazi funkciót
mégsem kap. Az udvari nép mozgatásábóI
eredő lüktetés hiánya, az elindított
harmadik szál megszűnése egy kissé az
egész előadást lelassítja.

Kazimir Károly rendezésében Bánk bán
- miként Illyés Gyula átigazításában -
Melinda miatt gyilkolja meg a királynét.
Ezt a koncepciót szolgálja, hogy föl-
cserélődött a Bánk-Izidóra és a Bánk-
Tiborc jelenet. Ennek következménye,
hogy Bánk tettének okai között mellékes
vagy pusztán kiegészítő az országban
tapasztalt és Tiborc által most elmondott
helytzet. Ha valaki ezt a magyarázatot teszi
magáévá, alapvetően fontossá válik
Melinda s Bánk valódi nagy szerelme.
Ebben az esetben - véleményünk szerint -
nem szabad Melindának olyan vonásokat
adni, amelyek valószínűsíthetik, hogy
„Ottó és Melinda egyaránt örültek

"
. Bánk

akkor ölhet csak Melinda miatt, ha
Melinda is a végtelent öleli őbenne, s h a a z

eset kizárólag a hevítő miatti kábulatban
történhetett meg. Ha azt érzékeljük, hogy
Melindának megtetszett Ottó, nincs igazi
súlya Bánk gyilkosságának, s Biberach
Melindára vonatkozó jellemzését
hitelesnek kell elfogadnunk. De akkor
miért ad hevítőt? (Katona Józsefnél,
megítélésünk szerint, Biberach szavai nem
Melindát, hanem saját magának Ottóhoz
való v

i
szonyát minősítik.)

A Thália Színház mindhárom Melinda-
alakítója megengedi, hogy egy kicsit
Melinda is „örülni" fog. Azaz a színjáték
elején, az udvari mulatozás szavak nélküli
felvázolásakor boldogan, sőt - első-sorban
Zsurzs Katalin - enyhe szerelmet mutatva
mosolyognak Ottóra. Ezzel pedig
nemcsak Biberach véleménye, ha-nem
Ottóé is hitelessé válik, noha ő csak
hercegi fölényből és vágyainak benső
diktálására nevezi együgyűnek Melindát.
Jani Ildikó, Polónyi Gyöngyi és Zsurzs
Katalin közül Zsurzs Katalin képes leg

jobban megmutatni Melindának önmagára
és az esetre való rettenetes rádöbbenését,
Gertrudisszal szemben a tehetetlen
lázadás keserűségét és gyermekétől
elszakíttatva az egyedüli hazamenetelbe
való kínos-fájdalmas beletörődést.

Tiborcnak két jelenete van Bánkkal,
voltaképp mindkettő monológ. Katona
Józsefnél azután kerül sor e jelenetekre,
miután mások (Petur és Izidóra) a leg-
kínzóbb gyanút ültették el Bánkban. S
amikor Tiborc a merániak gyalázatossá-
gairól beszél, Gertrudis mint ezeknek

Rátonyi Róbert (Biberach) és Végvári Tamás (Ottó)



okozója kapcsolódhatik össze Bánkban a
Melinda elleni tettek lényegbeli oko-
zójával. Az elültetett gyanú azért lob-
banhat a királyné elleni gyűlöletté - kü-
lönösen a második Tiborc-jelenetben -,
mert Bánk személyes sérelmét az öreg
paraszt szélesíti ki a magával hozott or-
szágos „helyzetképpel". Szabó Gyula
erőteljes férfit ábrázol, tele energiával,
láncokat széttépő indulattal. Ezért hiteles
kevésbé az első jelenetben, hiszen itt a
robbanó energiákkal nem lehet mit
kezdeni. Kitűnő rendezői megoldás az,
ahogyan utaltunk rá, hogy utolsó szavai
alatt („Éhezzetek szegény férgek ...") az
udvari szolgák nekiesnek a maradé-
koknak. Harsányi Gábor, különösen a
második jelenet nagy monológját a
mélységből feltörő panasz, jajszó és ima
kitűnő keverékével mondja. Ezzel azt éri
el, hogy szavai nem a királyi palotában
hangzanak fel - ahogy rendszerint szoktak
-, hanem a falvakból, a szegénységből, a
nyomorból, mintha Tiborc a palota
termében csak testével állna, közben
pedig bensejével végigsuhanná az or-
szágot.

A három Izidóra közül (Gór-Nagy
Mária, Sáfár Anikó, Rátonyi Hajnal)
egyik sem ábrázolja a német lány szerel-
mét Ottó iránt, féltékenységét Melindával
szemben s tiszteletét Gertrudis irányában.
Csak e három viszony vázát mutatják
meg.

*

Az intellektualitást nem tekintjük száraz
racionalizmusnak. Racionalitás -
természetesen a szó köznapi értelmében -
akkor él valakiben, ha a viselkedést
meghatározó tényezők között az értelem
elszakad az érzelemtől. Az így külön
maradó értelem a száraz racionalizmus, s
ekkor az értelem és érzelem külön-külön
élve, külön befolyásolják a viselkedést.
Az intellektualitás olyan benső
magatartás, amelyben az élet értelmi
megélése az „idegrendszerbeli"
megérzékeléssel mindig együtt jár, ahol
ez előbbi kettő összeötvöződése alatt és e
kettőtől meghatározva támad fel és él az
érzelem. Kozák András Bánk bánja ebben
az értelemben véve intellektuális. A csak
értelmi, azaz „száraz racionális"

viszonyulás teljesen elképzelhetetlen mind
a „szerelme-féltő", mind az országért ag-
gódó Bánk esetében. Kozák Bánkja min-
dent értelmével és idegrendszerével érzé-
kel, mérlegel és elemez, s ezek bensőbeli
munkája nyomán és eredményeként él, lo-
bog benne az indulat vagy valamilyen ér-
zelem. Kozák Andrásnak ez a teljesen
modern Bánkja ott világosodik meg a
néző előtt, amikor ettől a magatartástól -
a dráma helyzeteinek
szükségszerűségeiből-eltér, a
békétlenekkel való jelenetben. Petur
házában értelme, esze dolgozik, mérlegel
és ítél, s ekkor villan fel: mennyire más
volt előbb. Amikor a királynéval való
jelenethez érkezünk, felfedezzük ezt a
modern értelmű intellektualitást. (Hadd

tegyük hozzá: alakítása korántsem volt
még a bemutató napján annyira kész, mint
két héttel később.) Az a modern maga-
tartás, amelyben az érzelmeket az értelmi
és „idegrendszerbeli" megérzékelések
lobbantják fel, s nem az érzelem kormá-
nyozza a gondolatot, él benne a Gertru-
disszal való jelenetben is. Értelmével kez-
di mondani a negyvenévi szolgálat után
penészes kenyeret evő ember történetét, s
megértve ezt a szörnyűséget, parázslik fel a
gyűlölet. Alakítása akkor lenne még
teljesebb értékű, ha e benső magatartás
színeiben erősebben mutatná meg a két-
féle fájdalom - Melinda és az ország hely-
zete miatt érzett - különbségeit. Bitskey
Tibor Bánkja jóval szokványosabb. A
békétlenek előtt méltóságot mutat, szere-
tetet Petur ellágyulásakor, Melindával
szemben féltékeny, s a királynénak szó-
nokként tárja fel, hogy mit művelt ezzel
az országgal; azaz csak helyzeteket ját-
szik.

Azoknak az alakoknak színjátékbeli
megjelenítését, akiket a drámai szöveg
szorosan összekapcsol, össze kell hangol-
ni. Kozák András modern, intellektuális
Bánkja mellé hasonló Gertrudis kí-
vánkozik. Drahota Andrea „stilizált",
tánchoz közelítő mozgásokkal és gesztu-
sokkal, a természetes beszédhez viszo-
nyítva elvontabb beszédstílussal (a ma-
gánhangzókat jól elnyújtja) teremti meg
helyzeteit, s így állítja elénk a királynét.
Ezekkel a testi megnyilvánulásokkal sok-
kal jobban lehet megjeleníteni az udvari
mulatozásokat élvező - esetleg abba bele
is merülő? - asszonyt, mint a hatalom
megszállottját. Nem véletlen hát, hogy
Ottóval való jeleneteiben sokkal mélyebb,
mint a IV. felvonásban Bánkkal. A sti-
lizált, az udvari etiketthez alkalmazkodó
színészi magatartás mögül szervesebben
bukkan fel az öccse „mulatozásaiban"

átélőként részt vevő nő. Abban a jelenet-
ben kitűnő, amikor Melinda, illetve az
asszonyok természetéről, a hódítással
szembeni viselkedéséről beszél Ottónak.
Azonban ez a vonás csak egészen mellé-
kes szál lehet a dráma Gertrudisában. Egy
színésznő, akármilyen mellékes vonást
ragad meg, hogy színesítse alakítását, a
hatalomtól megszállott s igazán a hatalmat
élvező jellemvonást nem hagy-hatja
erőteljes megjelenítés nélkül. Drahota
Andrea ezzel pedig egy kissé adósunk
maradt. Sütő Irén hangsúlyozná ezt,
miként a méltóságot és fenségességet. Az
ő királynéjába azonban néha a durvaság
színeit is belekeveri, s ettől az előző

Bánk (Kozák András) és Biberach (Nagy Attila) (Iklády László felvételei)



tulajdonságok alacsonyabb fokra száll-nak
le.

A dráma V. felvonásának kulcsalakja
Endre király. Az előzőekben többször
utalnak jellemére, s ezekből kiderül:
gyenge ember, Gertrudis rajta is uralko-
dott. Az V. felvonásban Katona József
megmutatja ennek okát: a király nagyon
szerette feleségét. Ám Endre feudális
király, aki a legfőbb bíró. Neki kell el-
bírálnia és ítéletté emelnie, hogy Bánk
tette egyéni bosszú vagy jogos, országos
ítélet volt. Bánk számára nemcsak sorsát
illetően fontos döntése, hanem az ország
helyzetére és ebből a bán erkölcsi elbírálá-
sára vonatkozóan. Bánk tettét csak Endre
építheti be abba a világszemléletbe és abba
a társadalmi szerkezetbe, amelynek alapján
a bán tettét végrehajtotta. Ha Endrének ez
a funkciója - s persze: benső vívódása -
hiányzik, az egész V. felvonásban egyetlen
mozzanatot kivéve (Melinda
meggyilkolásának híre) csupa olyan do-
logról van szó, amelyet a nézők bőven
tudnak már. Így a színjáték alakjai között
olyan kérdések feszülnek, amelyek a
nézőkben már nem okozhatnak feszült-
séget, hiszen ők sokkal pontosabban tudják
azokat a motívumokat, okokat és
eseményeket, amelyekről Endrét most
lépésről lépésre tájékoztatják. Így tehát
csak a szinpadon, elsősorban Endrének
újdonság, hogy ki és miért ölte meg
Gertrudist. Endrének eszerint nincs más
feladata, mint a múltbeli események fel-
derítése, illetve hogy ezekre reagáljon, a
helyzet kívánta gondolatokkal és érzel-
mekkel. Ha azonban a feleségét nagyon
szerető és megrendülten gyászoló férjnek
nem kell mint királynak eljutnia annak
felismeréséig és ítéletté emeléséig, hogy
méltán ölték meg a királynét, akkor a ki-
rály alakjában nincs olyan átfogó ív, amely
őt a színjáték mondanivalójához
kapcsolhatná, a színész szerepének pedig
olyan vonása, amellyel a dráma problé-
májába bekapcsolódhat. Mécs Károly és
Buss Gyula „gyenge" Endréje túlságosan
energikus és indulatos, erős hangon, ha-
tározottan rendelkezik. Az eljátszott szö-
vegváltozatból az következne, hogy mé-
lyen gyászoljon, hogy nagyon fájjon ne-ki
a szeretett feleség meggyilkolása, és hogy
kényszeredetten, csak a környezet hatására
ne ítélje el Bánkot. (A szövegváltozatban
azonban sem el nem ítéli, sem fel nem
menti.) Mindkét alakításban ellentmond
Endre gyengesége a megjelenített király
dühös határozottságának.

Kazimir Károly - ahogyan utaltunk rá:
helyesen - a dráma szövegét nem va

lódi életfolyamattá rendezi. Munkájának
több mozzanata azonban nem szolgálja a
színjátékmű megteremtését, mert nem
annak törvényszerűségeiből fakad.

Több mondat hangzik fel magneto-
fonról, amelyek akkor illeszkednek szer-
vesen a színjáték szövegébe, ha ún. „fél-
re"-szövegek vagy belső monológok.
Biberach Izidóra ürügyén elmondott mo-
nológjának egy részét, Bánk „Vége! Vége
már neki!" mondatát stb. említhetjük jó
példaként. De nemigen találhatjuk meg
funkcióját akkor, amikor Gertrudisnak
Peturtól idézett, Pozsony várában
elmondott szavait halljuk így Gertrudis
hangján.

A színjáték eleven személyek műalko-
tása, ezért mindig és szükségszerűen ha-
sonlít a valóságos életfolyamatokra. Hiába
kell és lehet benne más törvény-
szerűségeknek is érvényesülniök, egy
fokon túl nem távolodhat el a valóságos
élettől, illetve erősen eltérő mozzanatot
csak akkor fogadhatunk el hitelesnek, ha
már a dráma szövege is jobban eltávolo-
dik attól, nem úgy, mint a Bánk bán. Ezért
a testtel létesített helyzetnek is el-
lentmond, a színjáték
törvényszerűségeinek túlhajtásából
származik az a mozzanat, mikor a
hallgatózó Bánk a színen - nem is
magnetofonról! - mondja el azokat a
valaha Melindának mondott mondatait a
térdeplő emberről, melyeket Melinda itt
Ottónak idéz.

Kazimir Károly rendezésének legfőbb
érdeme, hogy azt a modern légkört te-
remtette meg, amelyből az említett két
összeesküvés elindulhat, és mindig azt a
mondanivalót akarja érvényre juttatni,
hogy a „természetesnek", az egyedülvaló
életvitelnek megélt léhaság, önző erkölcs-
telenség és nepotizmus a valódi értékek
szükségszerű szétrombolásához vezet.

Katona József: Bánk bán, Illyés Gyula átiga-
zításában (Thália Színház)
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György. Jelmez: Márk Tivadar m. v. A ren-
deZő munkatársa: Romhányi László.
Koreográfus: Ligeti Mária. Zenei vezető:
Prokópius Imre.
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BERKES ERZSÉBET

Miként esett el
a királyné?

Az át-, majd visszaigazított Bánk bán
veszprémi bemutatójáról

Katona József e szavakkal minősíti a bán
tettét a II. Endre által mondott ke-
gyelemben: „ ... előbb mintsem magyar
hazánk / Előbb esett el méltán a király-
né!" Illyés Gyula átigazításában - amely
munkának célja volt: „Megcsiszolni ott
ezt a drágakövet, ahol a mi időnk kíván-
ná; ott, ahol még rajta egy régi kori kőzet
nyoma" - ezek a perdöntő szavak
kicsinyded módosítással bár, mégis egé-
szen másként hangzanak : „Előbb mint-
sem magyar hazánk - / előbb esett el
ekként a királyné!" Miként? Láttuk a
korábbi felvonásban: Bánk bán, a királyt
helyettesítő első magyar, a nagyúr által.
Az ötödik felvonásra, bár a különféle
szemtanúk elbeszélése folytán ismételi is
a korábban történteket, nem a puszta
memorizálás végett van szükség, hanem
azért, hogy a király, az ítélő bíró minő-
sítse az eseményeket. Az ötödik felvonás
célja: jogába helyezni azt, ami megesett.
Katona Bánkjának tettét az ítélő - mél-
tányosnak találja. Az Illyés formálta
Bánkét Endre elfogadja - akként, mint
esett. S ez a látszatra csak árnyalásnyi
módosítás már a lényeget illeti. Ezért tet-
szik úgy, hogy nem homouzion-homoiu-
zion vita, ha egyetlen szócska kapcsán
néhány vonatkozást felemlítünk.

Erre biztat Illyés Gyula is, midőn a
fentebb már idézett átigazítási előszóban
(Katonára értve ugyan) ezt mondja: „Ér-
tékük tudó szerzők pedig még a botrányig
forrósodó zajt is jobban szívelik maguk
körül, mint az áhítatos hallgatást."

Nemzeti dráma-e a Katonáé?

Kézikönyveink ugyan nem definiálják, mit
értsünk „nemzeti drámán", mégis
közmegegyezéssel használjuk a kifejezést,
gondolva olyan színpadi alkotásra, amely
egy nemzetnek születése táján keletkezett,
s olyan konfliktust taglal, amit ez a
nemzet később is - vagy későbbiek-re
nézve is - érvényesnek tart. Furcsa (és
szívesen elhiszem, hogy egyéni tájé-
kozatlanság); de nemzeti drámát a nagy

nemzetek esetében nem szoktunk számon
tartani. Legalábbis egyetlent nem. Hol az
angoloké, franciáké, az orosz iro-


