
Var szelleméből, mint a nagyúr. Horváth,
míg a jelentéseket, vallomásokat kérdi,
gyorsan végighordozza tekintetét a körötte
állókon, váratlanul hátrafordul, pattanásig
feszült idegállapotban lép híveitől a
pártütőkig. Ám Solom „fölszólalása" után,
mintegy magával is tisztába jőve,
lecsillapodik, ekkor a feszültség már a
környezők arcán látszik, s ő királyhoz
méltó súllyal és jelentőséggel nyilvánítja
ki ítéletét. Ez a király nem olyan eszes,
mint Biberach, nem oly felelősség-tudó,
mint Bánk, peturi hevület nagysága sem
gyötri- mégis kitűnő politikus. Horváth
László pályája eddigi legjelentősebb
alakítását adta.

Az utóbbi években kivételes megújho-
dást bizonyító Tánczos Tibor is emléke-
zetes volt Peturként. Fenség és indulatok,
tiszta dikció és nemesúri gesztusok
jellemezték játékát. Egy, ma már anakro-
nisztikus figura történeti súlyát tette hite-
lessé - drámailag is.

Kenderesi Tibor Tiborca tiszta színészi
munkának bizonyult, nem nőtt azonban
Bihari József évtizedekkel korábbi
remekléséig. De legyünk pontosak: ez
eddig egyetlen más Tiborcnak sem
sikerült.

A megszólaló főbb, illetve melléksze-
replők közül jegyezzük föl az emlékezet-
re méltóakat: Környei Oszkárt az erőtel-
jessé formált Mikhál, Takács Katalint a
bájos, „együgyű" Melinda, Tóth Tituszt a
királyi selyemfiú, Ottó, Dévai Pétert az
Udvornik megformálásáért.

Fehér Miklós - itt meghívott díszlet-
tervező - színpadképe, Hruby Mária jel-
mezei az alkalmas egyszerűség jegyében
fogantak.

Katona József: Bánk bán, Illyés Gyula átiga-
zításának felhasználásával (Veszprémi Petőfi
Színház)

Dramaturg: Bécsy Tamás. Díszlettervező:
Fehér Miklós m. v. Kísérőzene: Rónai Pál.
Jelmeztervező: Hruby Mária. Rendező: Pethes
György.

Szereplők: Horváth László, Dobos Ildikó,
Tóth Titusz, Joós László, Takács Katalin,
Környei Oszkár, Háromszéki Péter, Varga
Tamás, Tánczos Tibor, Árva László, Éltes
Kond, Saárossy Kinga, Dévai Péter, Dobák
Lajos, Kenderesi Tibor.

RÉVY ESZTER

A Bánk bán
a Déryné Színházban

Minden jel arra vall, hogy Illyés Gyula
„átigazítása" új korszakot indít a Katona-
dráma interpretációinak történetében. A
Déryné Színház előadása, amely a művet
Illyés Gyula átigazított változatában
játssza, három lényeges mozzanat
kiemelésére összpontosít. Az első a kör-
nyezet hatása az egyes személyekre, még-
hozzá összetett módon: gondosan felraj-
zolva egyfelől az egyénre tett, másfelől az
egyén másokra tett hatásvonalait. A
második, igen lényegessé avatott moz-
zanat az ismert hősök hősből emberré
tisztulásának folyamata, gondos pszicho-
lógiai építkezéssel, mely az egyértelműen
pozitív vagy negatív vonások mellett
plasztikusan sejteti ezek összetevőit is.
Végül az előadással kapcsolatban a szí-
nészi és rendezői tudatban óhatatlanul
meglevő hagyományok és a mai kor
elképzeléseinek harmonikus egységbe
olvasztása, újrafogalmazása a harmadik,
de talán legizgalmasabb mozzanat. Dicsé-
retére válik Petrik József rendezésének,
hogy az általa felrajzolt erővonalak erő-
térré alakítása csaknem teljességgel sike-
rült.

Kezdjük mindjárt a környezeti hatások
megteremtésével. Köztudomású, hogy a
Déryné Színház Kulich Gyula téri
színpada nem nagy alapterületű: az itt
felállított díszleteknek alkalmazkodniuk
kell az ország legkülönbözőbb helységei-
ben található színpadok méreteihez is.
Piros Sándor díszlettervező, aki egyben az
előadás jelmezeinek tervezője is, alkotó
fantáziával és technikai bravúrral
kompromisszumok nélkül megoldja e
feladatot. A néhány áttört fallal és válto-
zatos fényhatásokkal szolgáló színtér le-
hetőséget ad a rendezőnek arra, hogy
megteremtse a félelem, a nyomasztó
bizonytalanság légkörét. A falak mögött,
között, hol megvilágítva, hol épp csak
sejthetően állandóan ólálkodik, hallga-
tódzik valaki - csak azt nem tudjuk pon-
tosan, hogy ki, és mikor mennyit hall
abból, amit nem szabadna hallania. Ettől
mindenki kiszolgáltatottá válik anélkül,
hogy tudná: mikor és ki előtt, de tuda-
tában állandóan benne él a félelem és ret-
tegés. E hatáshoz nagyban hozzájárul,

hogy Petrik Solom mestert a királyné
őrzőjévé, lépteinek kísérőjévé tette meg,
aki - mint annyiszor előfordult - addig őrzi
árnyékként a rábízott személyt, míg végül
is, kicsinyes emberi mulasztásból rosszul
őrzi. Ebben a megvilágításban egyszerre
más nyomatékot, tartalmat kapnak a
szavak, és kialakul a kölcsönös ki-
szolgáltatottságnak egy különös, minden-
kire érvényes rendszere.

A megvalósítás problémáin a társulat
imponáló színvonalon lett úrrá. A sűrű,
nyomasztó atmoszférából, a bizalmatlan-
ság légköréből nőnek ki a jellemek, egyé-
niségek. És kisebb egyenetlenségeket le-
számítva - melyek azonban sosem váltak
zavaróvá - jól felépített, akaratában,
céljában, elképzelésében egységes elő-
adássá érett a produkció. Sikeresen, de
úgy számolt le hagyományos, nagy elő-
adások, alakítások emlékével, hogy kö-
zelebb hozta a mai nézőhöz Katona hőseit.
Nem deheroizálva, hanem az emberi
tulajdonságokat, értékeket, bűnöket
mélységében feltárva tud izgalmasat, ér-
dekeset nyújtani.

Elsőnek Gertrudis királynét említjük, aki
legfőbb támasza, férje nélkül maradván
nem csupán gonosz és erkölcstelen,
hatalomra vágyó asszony, hanem bizton-
ságot, életörömet kereső nő is, akit végül
saját jellembeli korlátai és a környezet
gyilkos szeretetlensége juttat el tragédiá-
jáig. Várnagy Katalin Gertrudis-alakítása
a rendezői elképzelés pontos színészi
megfogalmazása. Ha váltásai hidegből
gyengédbe, erőszakosból védtelenbe még
plasztikusabbra sikerülnének, emelné
alakítása értékét. A hagyományosból
maibb hőssé válás nehéz feladatát Szigeti
Géza Bánk-alakítása példázza. Az értel-
mes, jó hagyományokat felhasználva si-
kerrel ötvözi egybe a hősi elemeket a
kételkedő, kétségekkel vívódó, de indu-
lataiban tiszta és érzéseiben nemes főúr-
ral. Kár, hogy Petur bán szerepében Ha-
raszin Tibor nem tudott teljesen szakítani
a régebbi, magyarkodó Petur-elkép-
zelésekkel. Hajdú Endre viszont olyan
Tiborcot állít elénk, aki nem búsmagyar
sirámaival, hanem harcos, célratörő, agi-
tatív leleplezéseivel akarja a maga - illetve
a szegény nép - oldalára állítani az ország
első főurát. Alakítása hathatósabbá válna,
ha szövegét lendülete-sebben,
tempósabban mondaná. Jól sikerült Botár
Endre Ottó hercege: gyávaságból merített
bátorsága, őszinte szeretetvágya az alak
hitványságát emberibbé tudta tenni.
Mellette Vereczkey Zoltán Biberachja a
kifogástalan udvaronc



szkeptikusságát hangsúlyozza elsősorban,
ami kissé egysíkúvá teszi a figurát, és
Biberach mélységes belső romlottságából
keveset mutat. Melinda alakítója, Réz
Edit tiszta, romlatlan fiatalsággal, naiv
bájjal, tiszta, szép szövegmondással
pótolta a: t, ami még e szerep maradékta-
lan kibontásához színészi eszköztárából
hiányzik. Dömsödi János (Mikhál bán),
Karczag Ferenc (Simon bán) és Torday
Gábor (Myska bán) elsősorban pontos
összjátékukkal tűntek ki, és azzal, hogy
határozott, egyéni karakterek bemutatá-
sára törekedtek.

Bakki József kísérőzenéje nem csupán

szervesen illeszkedett az előadásba, ha-
nem mind hatásában, mind hangulatában
kiemelte, erősítette a rendezői szán-
dékot.

Katona József: Bánk bán, Illyés Gyula
átigazításában (Déryné Színház)

A kísérőzenét szerezte: Bakki József. Ren-
dező: Petrik József. A rendező munkatársa:
Labádi Lajos. Dramaturg: Trencsényi Imre.
Díszlet- és jelmeztervező: Piros Sándor m. v.

Szereplők: B. László Dezső, Várnagy
Katalin, Botár Endre, Szigeti Géza, Réz
Edit, Dömsödi János, Karczag Ferenc,
Haraszin Tibor, Torday Gábor, Orosz
István, Lestyán Katalin, Sallinger Gábor,
Vereczkey Zoltán, Hajdú Endre.

HEGEDÜS GÉZA

Monna Vanna Miskolcon

Maurice Maeterlinck élete és utóélete az
eltúlzott értékelések és alábecsülések pél-
datárával képeszti el azokat az elméket,
amelyek tüzetesebb megértés okából
szembesíteni próbálják a műveket a kri-
tikákkal. A fiatal belga jogász - gandi
ügyvéd -, aki huszonöt éves fővel a nagy
költőnek kijáró elismerést váltja ki a
szimbolizmus párizsi pápájából, Mallar-
méból, szakadatlan esztétikai, erkölcsi és
anyagi sikerek útján jut el még az első
világháború előtt a Nobel-díjhoz, amely
ha nem is ad okvetlenül halhatatlanságot,
de mindenesetre díszsírhelyet biztosít a
lexikonok és irodalomtörténetek
köztemetőjében. A két világháború közti
negyedszázadban tisztelt filozófus és ter-
mészettudós hírnevet vív ki magának,
megéri a második világháborút, hogy
utána végső éveiben mindhalálig viselje a
Nemzetközi Pen Club elnöki címét.

Első drámájával, a Melanie hercegnővel

azonnal az elsők közé lépett, Octave
Mirbeau, a kor nagytekintélyű kritikusa, s
nem is mellékesen szakmájához kitűnően
értő színpadi szerző, az új dráma-írót
értékben Shakespeare fölé helyezte, ami
alapos túlzás. Drámai műveinek vi-
lágsikere az irigy pályatársak indulatait
ingerelte, és akik elvárták, hogy a láng-
elme legyen félreismert, és lehetőleg
nyomorogjon, azzal válaszoltak a nagy-
közönség lelkesedésére és a táblás házak
hozta óriási jövedelemre, hogy igyekeztek
elvitatni Maeterlinck költőiségét, s
felettébb ügyes üzletembernek, hatás-
vadászó kóklernek mondották, ami nem
kevésbé túlzás. A széplelkek egy részét
meghökkentette, hogy a finom stílusú
poéta és sajátos atmoszférát teremtő szín-
padi szerző se nem élettől elvonuló szel-
lemi arisztokrata, se nem a társadalom
szélére sodródott, könnyelmű életvitelű
bohém, de még csak nem is dekadens
életmegvető, hanem józan, egészséges
életű, normális mindennapokat élő, sőt
sportkedvelő ember egy időben még az
evezőssportok amatőr bajnokai közt is
számon tartották -, aki még arra is képes,
hogy színésznő felesége részére sikerrel
kecsegtető szerepeket írjon - ezek tagad-
ni akarták igazi, lélek- és hivatásbeli mű-

A Bánk bán a Déryné Színházban. Várnagy Katalin (Gertrudis), Polgár Géza (Bánk), Takács Katalin
(Melinda) és Hajdú Endre (Tiborc)


