
Nehézkes, lassan átmelegedő kezdés
után az előadás legerősebb jelenetei a
Valentinianus-Maximus jelenetek lesz-nek
tehát, még akkor is, ha az alakítások
időnként megbicsaklanak; Jordán sztoi-
cizmusa időnként szenvtelenséggé fakul, s
épp a viharzónak elgondolt végső le-
számolásra fogyatkozik meg energiája (bár
van olyan jó színész, hogy akár azt is
gondolhatjuk: Maximus annyira viszolyog
a brutális erőszaktól, hogy csak
kedvetlenül, félszívvel képes végrehaj-
tani); Lukáts Andor pedig a jelenet ke-
gyetlenségét, keménységét némiképp a
hisztéria irányába zilálja.

Mellettük, mint ez már várható is volt,
Máté Gábornak köszönhető az est egyik
jelentékeny mozzanatsora, egy kitűnő
rendezői elképzelés kitűnő megvalósítása.
Babarczy azt akarta, hogy Heraclius, a
herélt egy pillanatra se emlékeztessen a
típus jól ismert, mindig biztos nézőtéri
nevetést fakasztó színpadi sablonjaira; ez a
herélt nem pipiskedik, nem sipog
falsettóban, nem túlozza jelmezét-maszk-
ját sem férfi, sem női irányban, zsírpár-
nákat és komplexusokat se növeszt; szép,
komoly fiatalember, szemre akár teljes ér-
tékű férfi is lehetne. Ebből a Heracliusból
az önálló véleményalkotást, az erkölcsi
mérlegelés képességét metszették ki (ami
például hóhértársában, Sidoniusban
megvan, csak a személyes érdeknek
alárendelve). Innen a vak, eszelős rajon-
gás, mellyel a császárba, egyetlen irány-
tűjébe kapaszkodik; innen a gátlástalan
kegyetlenség mindenki iránt, aki nem a
császár. Es persze: Heraclius, akit Valen-
tinianus gyakorlati szempontból joggal vél
Maximussal egyforma hű pacijának,
alapvetően különbözik amattól: Heracliust
nem érdekli Róma - őt csakis cézár
érdekli. És úgy igaz, ahogy Máté Gábor
alakítása sugallja: i l y en herélt sajnos
sokkal több van a történelemben, mint
ahány valódi eunuch.

Kevésbé sikerült, bár még így is hatásos
alakítás Lázár Kati Júliája. Az ő játé-kán
az elmúlt időszakban némi fáradtság,
szürkülés érezhető, a pályakezdés sok-
színű, érzékeny dinamikája mintha - re-
mélhetően csak ideiglenesen - csendesü-
lőben volna. A lényéből sugárzó szug-
gesztív érzékiség érdekes színt lop ebbe a
Júliába, bár ugyanakkor kissé meg is
zavar: ennek az asszonynak a számára
Valentinianus lenne az eszményi partner,
és Lázár Kati játékában vannak is erre
utaló mozzanatok, holott ezek a darabból
teljes mértékben és joggal hiányoznak.
Júlia legföljebb időnként szán-

ja és megérti a császárt; talán már az is
sok lenne, hogy szerelme hízelegjen neki,
az pedig, hogy élvezze is, mindenképp
ellene mond a darabnak. A színésznő
mostani lényéhez jól állnak a csendes
bánat és a játékosan viselt méltóság színei
is, de már kevésbé birkózik meg a
szenvedéllyel, az indulat kitöréseivel;
semmiképp nem tudok egyetérteni a
szerepfelfogás „halaskofa-vonalával", az-
zal, hogy ez a Júlia közönségességben ve-
tekszik a császárnéval.

Említhetjük még Dánffy Sándor pontos
és találó Sidoniusát; sajnos ezzel a
méltányolható alakítások sora kimerült.
Tudjuk, hogy a kisebb szerepek alakítóival
s még inkább a statisztákkal minden
színházunknál gondok vannak, s ez alól
Kaposvár sem kivétel; a csodával határos
és az előadás varázslatos szug-
gesztivitásának egyik titka, hogy a Ma-

rat/Sade-ban ezt a közegellenállást sikerült
megszüntetni és minden egyes színészből
nem pusztán saját legjobbját, hanem a jót
előcsiholni. Az ember azt remélné, hogy a
recept nem kizárólagos, és a kaposvári
társulat tovább tud halad-ni ezen az úton.
Sajnos, ezúttal csalódnia kell. A kisebb
szerepek rendezői szem-pontból sincsenek
igazán kitalálva, a színészek pedig,
például a Coulmier-ként oly hibátlanul
megfelelő Csernák Árpád mint Fulgentius,
Szűcs Ildikó mint Eudoxia, Cserna Csaba
mint Julianus, vagy kivált a Palladiust
játszó Szántó György sem konkrétumokat,
sem absztrakciókat nem tudnak közölni
figurájukról, legföljebb általánosságokat.

Talán itt lenne az ideje, hogy Babarczy
László merészebb kifutást adjon művészi
érzelemvilágának is. Igaz, ebben a kettős
kötöttségű darabban a rendező
rendezőerejére, intellektuális fegyelmé-re
volt nagyobb szükség, de elképzelhető,
hogy egy felszabadultabb belső szenve-
délyesség a holtpontokon is átlendíthetett
volna. Mindamellett a Kegyenc egyike
Babarczy legjobb (tehát: igazán kitűnő)
rendezéseinek, hiszen egy lehetséges mai
Kegyenc-előadás legfőbb rendeltetését op-
timálisan, erős teátrális hatásfokon teljesíti
ki; hitet tesz a mű jelentősége és mai
érvénye mellett, és pontosan úgy formálja
színpadra, ahogyan egy humanista író
üzenetét egy humanista színházi alkotónak
közvetítenie kell.

BÉCSY TAMÁS

A Bánk bán egyéniségei

Katona József drámája Kecskeméten

Az elmúlt színházi évad vitáiban nagy
hangsúlyt kapott a magyar dráma ügye;
nemcsak az újak bemutatásának szüksé-
gessége, hanem a régiek igaz, hű és kor-
szerű előadásának a szükségessége is.

A kecskeméti Katona József Színház
igen jól, pontosan és korszerűen végig-
gondolt Bánk, bán-előadással közölte vé-
leményét. Pirulva kell leírnunk, mert
annyira evidencia, talán közhely is, hogy a
korszerűség nem a rendezői exhibicio-
nizmusból fakadó extrém megoldásokat
jelenti. A korszerűség a jelenkor társa-
dalmiságából kinövő és ahhoz illő emberi
minőségek, valósághoz való viszonyok
megjelenítése.

A kecskeméti előadás rendezői kon-
cepcióját ez a korszerűség jellemzi. Szőnyi
G. Sándor munkája nyomán össze-tett, de
a lényeges erővonalakat és egyé-
niségtartalmakat az előadás szövetéből
kitűnően felragyogtató Bánk bán- e lőadás
született. A koncepció tökéletes, kiváló
végiggondoltságát és rendezőművészi
megvalósításának erejét, színvonalát mu-
tatja az is, hogy annak ellenére egyértel-
műen jut érvényre, hogy színészi meg-
valósításai meglehetősen vegyes színvo-
nalúak.

A részletesebb elemzést indíthatjuk azzal
a kérdéssel, hogyan és miként vállalja
Szőnyi G. Sándor ma a Bánk bán világát
Az előző mondat utolsó szavába ez eset-
ben nemcsak a Katona József által írt
szöveg értendő bele, hanem a mű sok-sok
előző előadása, valamint a dráma körül pár
évvel ezelőtt felszított vita és annak
érvrendszere is.

Mindenekelőtt örvendetes, hogy Szőnyi
G. Sándor Katona József szövegét vállalja,
s ezt igazolja; illetve a dráma igazolja őt.
Először a hiányokkal. Nem vállalja még a
jó értelmű pátoszt és még a hiteles
retorikusságot sem. Sőt még a tragédiák
világát - ezét is - átható fenségességet sem.
(Mindezek hamis változatát nem is
említve.) Vállalja azonban - s ez a
korszerű benne - az ezek alatt élő
egyéniségeket, valamint a szenvedélyt, a
politikai-társadalmi és egyéni szférákat
átható szenvedélyt egyaránt. Mondani
könnyű, rendezőileg-színészi-



leg igazán meg is valósítani végtelenül
nehéz, hogy a szenvedélynek nemcsak az
erős hang, a gyors kiabálás, a „villámló"
szem és a szabadjára eresztett gesztusok
stb. a megnyilvánulási formája. Tudjuk,
gyakorlatilag, a színpadon, milyen nehéz
ezek nélkül érzékeltetni, hogy a benső
világban facsaró vagy égő szenvedélyek
élnek, amelyek látványos vagy elementáris
kitörések nélkül is azok. Szőnyi G. Sándor
rendezésében megvalósul a lefojtott
szenvedély elementáris ereje, s ez is a
kurszerűséghez tartozik. A régebbi jó
előadások zöme voltaképpen a szenve-
délyek különböző megnyilvánulásait for-
málták meg, s ezen formákkal jelenítették
meg az egyéniségek különbözőségeit.

A B á n k . bán világában a nemes pá-
tosznak, a hiteles retorikának, valamint a
szenvedélyek nagy kitörésekben meg-
nyilatkozó formáinak az eltűnésével - a
nagy egyéniségek milyensége,
minéniűsége áll elénk. Ha tetszik, a
„puszta lélek"; a színészek és a rendező
ezt vállalják. Az egész előadáson érződik
annak a munka-fázisnak a komolysága és
felelőssége, amelynek más esetekben a
felületessége is pontosan kiderül, de
amely nélkül soha sincs magasrendű
művészi mű: a konkrét megformálás előtti,
a próbafolyamatok elkezdése előtti
gondolati, elemző és értékelő munka.

Szőnyi G. Sándor rendezésében nem-
csak Bánk bán nagy egyéniség, hanem
Petur is, illetve a maga módján Tiborc is.
Említsük először Tiborcot, nem mintha M.
Horváth József alakítása lenne az elő-adás
legjobb színészi teljesítménye. Ez Koncz
Gábor Bánkját illeti meg. A rendező
megtalálta Bánk és Tiborc között azt a
viszonyt, ami rendszerint hiányzott:
Tiborc szereti Bankot. Ez a minden
tekintetben meglévő, nagyfokú be-
csületességgel párosul. M. Horváth József
képes volt megmutatni, hogy Tiborc
valóban becsületessége miatt nem lop, s a
nyomorgó társaival való közösségvállalás
becsületessége miatt nem akarja elfogadni
a neki ajándékozott „szép pénzt". A
panaszszavak rendezői beállítása új
viszonytartalmat épít közéjük. A szín jobb
oldalán egy széken ül Bánk, térdére
támaszkodva, s Tiborc először Bánk jobb
oldalának, majd annak feléje fordulása
után, guggolva-térdelve egyenesen arcába
mondja szavait. Ez a szín-padi helyzet
szinte szükségszerűvé teszi, hogy az
eleinte, a jelenetet nyitó monda-tok alatt
nem Tiborcra, hanem a saját panaszára
figyelő Bánk egyszerre csak Tiborcra
kényszerüljön figyelni. S mivel

Katona József: Bánk bán (kecskeméti Katona József Színház). M. Horváth József (T i borc) és Koncz
Gábor (Bánk)

arra készteti, hogy elsősorban másokra, az
országra, a népre gondoljon. Koncz Gábor
Bánknak ezeket az alapvonásait minden
részletben kitűnően formálja meg. Benne
ezek a tulajdonságok teszik a szenvedélyt
elrejtetté és elfojtottá, de úgy, hogy a
szenvedélyek nagyon is kavarognak,
égnek benne. Ez nyomatja el vele a
Tiborccal való jelenetben saját panaszát -
ő maga is egészen meglepődik, hogy csak
Tiborc egyik szavára jut eszébe: teljesen
elfelejtette Peturékat -, és fordítja
figyelmét Tiborcra és a szavaiban
megjelenő helyzetre.

Széllyes Imrének, temesvári évei után,
ez az első évadja hazai színpadon. Ala-
kításában jelentős, összetett, nagy „for-
mátumú" Peturt állít elénk. Benne sincs
retorikusság, és nem használ nagy gesz-
tusokat. Es mint ahogy Tiborc keserűsége
csak erősödik a lefojtottság miatt, Petur
„hazapufogtatása" is megkapja ettől a vad
hazafiság álságát, ennek igazi
komolytalanságát, de úgy - s ez új vonás
az eddigi Petur-alakításokhoz viszonyítva
, hogy az egyéni sérelmekből elmondott
szavak mégis objektív igazságokat
hordoznak; nemcsak tényszerűen, de Petur
elmondásában is. A lefojtott, aprón, de
sűrűn és sziszegően kieresztgetett benső
gőzökkel élő Petur szájából Gertrudis
tettei akként hangzanak fel,

M. Horváth József úgy jeleníti meg a
panaszt., hogy Bánkhoz való szeretete
nagyon is érvényre jut, a mondatoknak
súlyosan és sürgetően kérlelő jellege lesz.

nem a merániakat vádolja csak, hanem
tetteik felsorolásával kérleli, felelősséggel
és komolyan Bánkot: segítsen rajtuk.
Ezáltal nagy nyomatékot kap Tiborc be-
csületessége, társaival való közösségvál-
lalása. A panaszszavakból végtelen ke-
serűség árad, amivel nemcsak vádol, de
szavai Bánkban fordulnak át váddá. Az
pedig, hogy Bánk ebben a fizikai helyzet-
ben kényszerül Tiborcra figyelni, nem-
csak a közöttük lévő viszonyt teszi sze-
retetteljesen bensőségessé, hanem azzal a
következménnyel is jár, hogy a Bánk.

Gertrudis jelenetben állandóan jelenlé-
vőnek, Bánkban benne lévőnek érezzük
Tiborc nyomorát és az ország általa fel-
vázolt helyzetét. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy M. Horváth József ala-
kításának kissé rontja a hitelét, hogy né-
mely pillanatban testét rezegteti. Ez tel-
jesen fölösleges, mert a nagy keserűség
enélkül is érvényre jut. Kissé mesterkélt
az is, ahogyan az V. felvonásban felkiált,
kegyelmet kérve Bánknak a királytól.

Bánk bán egyéniségének a legalapve-
tőbb, minden mást átható vonása az eb-
ben a jelenetben is megnyilvánuló alap-
vető tisztasága és becsületessége, amely



hogy ő ezeket mintegy Bánk helyett
mondja ki, mert Bánk, a nagyúr, nem
mondhatja ki. Ez persze a közte és Bánk
között itt létesített viszonynak is a kö-
vetkezménye. Széllyes Imre Peturja egy-
felől ettől a lefojtottságtól válik igazi,
igaz, hiteles módon komolytalan vad
hazafivá; másfelől súlyos egyéniséggé
attól, hogy ugyan egyéni sérelmektől,
privát okokból kialakult indulatoktól
vezérelve, de mégis objektív igazságokat
mond ki Gertrudisszal kapcsolatban.
Ezzel pedig érvényre jut Petur becsüle-
tessége is.

Ahogyan említettük, ehhez sajátságos
tartalmú Bánk-Petur viszony szükséges.
Itt Bánk teljes megértéssel és egyetértés-
sel fogadja és hallja ezeket a tényeket; ez
például abból a reagálásból is érezhető,
amit a posonyvári eset hallásakor valósít
meg. Más előadásokban előfordult, hogy
Bánk Peturnak Gertrudisra vonatkozó
szavait érdeklődve hallgatta, mintha a
királyné tetteit - legalább azok egy részét
- csak most tudná meg. Koncz Gábor azt
formálja meg, hogy mindezeket Bánk
pontosan tudja, ismeri, és teljesen
egyetért Peturral. Persze Petur szavai vá-
doló szavak, de mégsem csak szubjektí-
vek, mert Bánk magatartása is hitelesíti,
objektíve. Voltaképp Petur egész maga-
tartása is objektívvé válik Bánk későbbi
azon mondatai nyomán, miszerint Petu-
rék úgy kívánják Endrét valódi királlyá
tenni, hogy szíve Gertrudis bukásán
megrepedjen; s amelyben közli, hogy
Gertrudis a király maga. A legtöbb Bánk-
előadásban ezeket úgy mondják ki, hogy
Bánk Peturékat marasztalja el, amivel
Bánk ebben a pillanatban Gertrudis mellé
és Peturékkal szembe kerül. Koncz Gábor
úgy kérdezteti és mondatja Bánkjával,
hogy ezt jelenti: ő erre is gondol, neki
ezek is eszébe jutnak, de ennek el-lenére,
Gertrudis tetteinek megítélésé-ben nem
jön számításba, hogy ő a király maga, s
az sem, hogy Gertrudis akkor is
megmarad annak, aki, ha Petur kész az
orrára koppintani. Vagyis egy pillanatra
sem áll Gertrudis mellé. Bánk később
sem kerül Peturékkal szembe, hanem va-
lóban az esetleges zendülésben elpusztuló
ártatlanokra gondol. Ez Bánk becsüle-
tességét, tisztaságát és igazságosságát
emeli ki újra.

Nem vagyunk benne bizonyosak, de
valószínű, hogy Koncz Gábor Bánkjának
benső világában ekkor születik meg az a
gondolat, hogy éppen a zendülés
elkerülése végett neki kell valamit tenni,
neki, egyedül. Ismételjük, nem vagyunk

ebben bizonyosak, hiszen egy színjáték
során nem mindig lehet bepillantani egy
színész bensejébe úgy, hogy az ott lezajló
folyamatok minden részletéről bizonyo-
sak lehessünk. Azonban annak követ-
keztében, hogy Bánknak is az egyénisége,
s ebből feltétlen becsületessége emel-
kedik ki, valószínű, hogy ekkor és ebből
az alaptulajdonságból születik meg az: a
zendülés elkerülése érdekében neki
egyedül kell tennie valamit. És mintha
épp emiatt akarná elfogatni Peturt, hogy
ne csináljon meggondolatlanságból még
nagyobb bajokat.

A fenségességétől megfosztott Gertru-
dis azzá vált, amit ezzel a szóval jelölhe-
tünk : féreg. Vagyis a fenségesség alól a
féregegyéniség bújik elő, ami teljesen el-
fogadható és hiteles. Borbáth Ottilia
alakításában azonban sajnos egészen kis-
stílű, mondhatni pitiáner féreg jelenik
meg. Az egész előadás alatt fehér fejfe-
dővel játszatják, amely teljesen fejére si-
mul, és amelynek alja, „gallérszerűen",
nyakát is eltakarja. Ennek ovális keretén
belül látható az arca, amely végtelenül
felnagyítja, igen erősen hangsúlyozza
arcjátékának minden apró rezdülését.
Gertrudist a nagy és veszedelmes, tehát
komolyan veendő féreg helyett kisszerűvé
először arcjátéka teszi. Ajkbiggyesztései,
száj sarokmozgásai nem gonosz, csak
gonoszkodó, néha cinikus, önmagát
értékén túl „felpuffasztott" és az életnek
csak apró részleteiben élő kicsinyes fé-
regjellemmé teszik Gertrudist; illetve
mindezek ilyen jellemet vetítenek elénk.
Ezt juttatja érvényre az elég gyakran hall-
ható, kissé „érdes" úgynevezett fejhang is.
Azokat a szavakat, amelyekkel valakit
elbocsát (udvarhölgyek, udvornik, Me-
linda stb.), gyorsan és alig hallhatóan ejti
ki, ami ugyancsak kicsinyes álfölényt
jelenít meg, mert nem a féregegyéniség
nagyságát jelzi, hanem azt, ahogyan egy
kisstílű féregegyéniség a nagyságot el-
képzeli. Amikor Mikhálnak ezt mondja,
„Tán nem vagyok királyné ?", ugyanez a
jelleg jelenik meg, nemcsak hangjában,
de abban a gesztusban is, ahogyan föl-
csippenti szoknyáját és ellibben Mikhál
mellől. A vele való jelenetben még a kör-
mét is rágja.

Egyszóval Borbáth Ottilia Gertrudisa
féreg, ami kétségkívül rejtőzhet mint
egyéniség a fenségesség mögött. Azon-
ban mimikája, hanghordozásai és gesztu-
sai sajnos olyan pitiáner féreggé teszik,
akiről nehezen hihetjük el, hogy oly cél-
tudatosan és sikerrel építette saját em-
bereit a hatalomba és a vagyonba, s akitől

még a testvére is retteg. Az igazsághoz
tartozik, hogy noha vannak már jelei e
kisszerűségnek, de még nem jelenik meg
egyértelműen az Ottóval való első jele-
netekben. Tudjuk, manapság szokták
Gertrudist megformálni úgy, hogy egyik
vonása a szerelemvágy vagy a szexuali-
tás. Ez - elvben - egy színházi előadás-
ban éppoly jogosult lehet, mint az lenne,
miszerint Gertrudis számára jóleső pót-
cselekvés, hogy segíti Ottót Melinda
ágyába jutni. Gertrudisnak a csábító
attitűdje a Bánkkal való jelenetben is
megformálódik. Itt Borbáth Ottilia
Gertrudisa nagyon finom mozdulatokkal,
hangjából alig kihallhatóan, de Bánk-hoz,
a férfihoz „nyúl" akkor, amikor a
leventától az asszonyszemélynek kér
megfelelő magaviseletet. De ugyanezt
teszi akkor is - és ez nagyon érdekes, re-
mek pillanata lehetne az előadásnak -,
amikor Ottót átkozza. Bánk már említett
alapvető tisztaságát és becsületességét
jeleníti meg, hogy a csábmozdulatokat és
hangokat egyszerűen nem hallja meg,
észre sem veszi, és hogy a második ilyen
közeledésre éppen Melindáról kezd
beszélni; azt, hogy Gertrudis adja vissza
neki a becsületét.

Koncz Gábor az egyértelmű tisztaság-
ból és becsületességből eredezteti Bánk-
nak azt a vonását is, hogy mindenkor az
igazsággal él együtt. Ennek a Tiborccal
és a Peturral való jelenetben megmutat-
kozó jeleire már utaltunk. Látható a
Gertrudisszal való jelenet nyitó szavai-
ban is. A legtöbb Bánk-előadásban a
nagyúr már akkor vádol és támad, amikor
Gertrudis „Illik ez ?" kérdéseire a
„Nem"-eket válaszolja. Itt a teljesen be-
csületes és az igazsághoz mindig ragasz-
kodó Bánk rögtön belátja, hogy Gertru-
disnak ezek a megjegyzései igazak; elis-
meri, hogy valóban nem illik éjjeli tol-
vajként hazatérni az udvarba stb. És
ugyancsak nem kizárólag vádként mond-
ja el a negyvenévi szolgálat után pené-
szes kenyeret evő ember esetét, hanem
azzal a teljes hitetlenséggel és értetlen-
séggel, megdöbbentséggel, amelyet ez az
eset vált ki az abszolút becsületes, igaz
emberből.

Ha nincs erősen kitörő szenvedély,
pátosz és fenségesség, akkor a „puszta
léleknek" mindenkiben nagy egyénisé-
gekké kell változnia, még a „férgek"

esetében is. Úgy gondoljuk, a Koncz
Gábor alakításával kapcsolatban elmon-
dottak ellenére, hogy a kisszerű féregnek
megformált Gertrudis miatt a dráma
egyik legfontosabb jelenete, Bánk és



Gertrudis között, nem elég mély, nem elég
súlyos. Máskor ezt a kétféle szenvedély és
fenségesség is „felemeli"; ítt ehhez az
egyéniségek nagy formátumának kellene
érvényre jutnia. Különösen cl-sietett és
jelentéktelen az „agyonszúrdalás", noha
nem azért, mert ez itt egyszeri tőrdöfés. És
talán azért, mert ez az egész jelenet ilyen,
oldja meg Koncz Gábor gyengébben a
közvetlenül a gyilkosság utáni helyzetet,
annak benső tartalmait.

A színészi alakítások miatt meglehe-
tősen furcsán alakul Ottó és Biberach
viszonya. Rendszerint éppen Ottót szokták
kisstílű féregnek eljátszani. Itt azonban,
Vitéz László alakításában, „jelentő-sen"
ravasz és okos is. Talán ez az alakítás
veszi a maga „mintáját" leginkább a mai
valóságból: mai nőcsábászt játszik. Ottója
ezért nem is annyira cinikus, inkább csak
az a figura, akinek egyetlen célja van:
élvezni az élet minden percét. Ezt ráadásul
némiképp meg is bocsát-ható
pimaszsággal teszi. Ez a tulajdonsága és
egyben okossága abban nyilvánul meg,
hogy ez az Ottó tudja, miképp kell
beszélni Gertrudisszal, és miképp - ter-
mészetesen másként - Melindával, vala-
mint Biberachhal. És a rittert sem hirtelen
és vacak indulatból szúrja le, nem is
kicsinyes acsarkodásból, hanem tudván
tudva azért, amiért a mai gengszterek: ne
maradjon tanú élve. Éppen ezek miatt nem
is hihetjük, hogy az ilyenné formált Ottó
minden lépése előtt Biberachtól várja a
segítséget. Ehhez természete-sen Kiss Jenő
Biberach-alakítása is hozzá-járul, mert ez
is meghatározza a kettejük között itt
kialakult viszonyt. Ebből az alakításból
érezhető legkevésbé a rendezői koncepció;
nemigen derül ki, milyen egyéniség is ez a
Biberach. Ugyanis -- többször is - ilyen is,
olyan is. Mintha egy kicsit ő venné át a
nagyurakat vádoló pátoszt; máskor őszinte
dühöt mutat Ottó irányába, de később a
becsületes ember fölényét érezteti a herceg
becstelensége miatt; azután patetikusan
szól arról, hogy ott a haza, ahol a haszon.
Izidórához való viszonya meghatároz-
hatatlanul neutrális. Mindezek nem ösz-
szetetté, valóban bonyolulttá teszik Kiss
Jenő Biberachját, hanem se ilyenné, se
olyanná; mintha a különböző karakter-
vonások közötti „területen" járna. Alap-
vetően hiányolhatjuk például Biberach
okos pragmatizmusát is.

Mindezek ellenére az egész előadásban
csak egyetlen alakítás van, amelyből az
alak egyéniségéből jóformán semmit sem
látni: Molnár Ildikó Melinda-megfor

málásából. Pedig igen fontos funkciója
lenne. Hiszen a kétféle emberek, a mara-
déktalanul becsületes Bánk és Tiborc s az
ugyancsak ilyen Petur, valamint a
„férgek" között megjelenő Melindából
nagyon is kellene látnunk, becsülete in-
gott-e meg, a felelőtlenség itatta át egy
időre, avagy hogy mi is történt benső
világában. Molnár Ildikó alakítása sajnos
teljesen eltűnik az előadásban. Csak az
írói szövegek élnek.

Kitűnő az V. felvonásban Gertrudis
koporsójának az elhelyezése. Az eddigi
Bánk bán-előadásokban, ha akkor nem
jutott is el a tudatunkig, valahogyan min-
dig zavaró volt, hogy az események köz-
vetlenül egy halott mellett zajlanak le.
Ugyanakkor - így utólag, a régi benyo-
másokból kibányászva - volt valami
dramaturgiai súlya is Gertrudis holttete-
mének szemben az élőnek azokkal a tet-
teivel, amelyek itt rendre előkerülnek. A
díszlet itt is - minta Nemzeti Színház pár
évvel ezelőtti felújításán - u alakú emele-
tes faépítmény, amellyel nemcsak az I.
felvonás hallgatózásait lehet hitelessé
tenni, hanem az imént említett esetlege-
sen zavaró két mozzanatot is ki lehet kü-
szöbölni. Gertrudis koporsója ugyanis az
emeleten van ; maga a koporsó - leg-
alábbis a földszint első soraiból--nem lát-
szik, csak a gyertyatartók az égő gyer-
tyákkal. Ez a megoldás továbbá azt is
lehetővé teszi, hogy a színtéren semmi se
akadályozza a mozgásokat. Igy semmi
akadály nem áll Tiborc útjában, mikor
Melinda holttestét behozza, s nem is okoz
zsúfoltságot. Talán Bánk tragikuma is
tisztábban jut érvényre, hogy csak Melin-
da látható. Mindig igaz: egy nagyon
egyszerű, de éppen ezért nehezen meg-
található jó megoldásnak igen sok pozitív
következménye van.

Tudvalévő, hogy a Bánk bán-előadások
egyik nehéz része, miszerint Endre eljut
odáig, hogy kijelenthesse: méltán esett cl
a királyné. Ez a rész nem azért nehéz,
mert a szöveg ellen kell játszani; hiszen
Endrének ez a benső folyamata a szö-
vegben egyértelműen benne van. Nehéz
azért, mert a színházi nézőnek - és nem a
mű olvasójának - a figyelmét szükség-
szerűen vonják el más akciók annak elle-
nére, hogy igen sokszor szó esik Gertru-
dis tetteiről és a vele kapcsolatos tények-
ről. (Összeesküdtek ellene, elfogatta Mik-
hált, a király tudta nélkül tett bérbe hét-
ezer aranyat stb.) Gyakran hallunk őt
értékelő szavakat is. (Petur gyűlölte a
királynét, a királyné ártatlan volt, a ki-
rályné kiűzte a becsületet az udvarból
stb.) A rendezés láthatóan-érezhetően a
mozgások és a hangsúlyok megkompo-
nálásával törekedett arra, hogy ez a fo-
lyamat érvényre jusson. Még annak a
nyomait is lehetett érzékelni, hogy a
Gertrudisszal kapcsolatban elhangzó té-
nyek és értékelések egymásutánisága né-
mi fokozatot hordoz, egyre súlyosabb
vétkeket tárva föl. Először csak azt hall-
juk, hogy nem volt kedves; aztán, hogy
másként kellett volna kormányoznia,
mert az a mód, ahogyan tette, zendülés-re
vezetett; majd pedig azt, hogy össze is
esküdtek ellene; hogy bérbe tette az ara-
nyakat; és hogy miatta az égig ért fel a
nép jajgatása.

Az előadásnak ezen a pontján is az
okozza a zavart, hogy Németh László
csak a szöveg első jelentésszintjeit juttat-
ja érvényre, s Endre benső folyamatát
nem formálja elénk. Ezáltal nem látjuk a
király mély emberi és uralkodói tartal-
mait. Pedig Endre is az alapvetően be-
csületesek közé tartozik, aki éppen ezen
tulajdonsága miatt képes felfedezni a

Koncz Gábor (Bánk) és Borbáth Ottilia (Gertrudis) a kecskeméti Bánk bánban (Karáth Imre felvételei)



neki keserű igazságot és eljutni kimon-
dásáig.

A rendező és Balogh Tibor, a drama-
turg, kitűnően húzták meg az V. felvonás
szövegét, kiküszöbölve mindazokat a
valódi vagy álproblémákat, amelyeket
ezzel a felvonással összefüggésben néha
emlegetnek. Csak egy példát említve:
amikor Bánk letépi magáról hatalma jel-
vényét, nem mondja, hogy Gertrudis vére
rajta van. Azt, hogy ő ölte meg a királynét,
csak később, ennek egyértelmű
kimondásakor tudják meg a dráma alakjai.
Koncz Gábor ezt is egyszerűen, tény-ként,
minden benső „gőz" és kavargás nélkül
ejti ki. De egyben úgy, hogy az említett
becsületesség és tisztaság itt is ér-vényre
jut. Ebben az előadásban Bánk Melinda
miatt jut benső csődbe.

Mindezek mutatják, hogy Koncz Gábor
alakítása pontosan végiggondolt és
színészileg tisztán és kitűnően végig is
vitt. Az erő, a tisztaság, a becsületesség
árad Bánkjából, akinek ezen tulajdonságai
a lefojtott szenvedély és benső gyötrődés
közegében, ezektől áthatva jelen-nek meg.

Gertrudis koporsójának az emeletre
való helyezése itt módot adott a színjáték
nagyon szép és igen tartalmas befe-
jezésére. Az utolsó szó elhangzása után
kimennek a szereplők. A végén csak a két
halott marad a színen azokkal, akik éle-
tükben - vagyis a színjáték világában - a
legjobban szerették őket: fent Gertrudis
mellett Izidóra, lent Melinda mellett Bánk
és Soma. A halálban és a fájdalomban
minden ellentét elsimul, s a mély gyász
megbékíti az ellenséges szíveket.

Talán látható mindebből, hogy igen sok
tekintetben új Bánk bán-előadás született,
amelynek valóban van rendezői
koncepciója: a mű egyéniségeinek a ki-
emelése és megformálása. Egyfelől a be-
csületeseké, másfelől a becstelenségé és
féregszerűségé; illetve ezek különböző
változataié. És ezért lehet nagyon-nagyon
sajnálni, hogy színészi megvalósításai
vegyes színvonalúak.

Katona József: Bánk bán (kecskeméti Katona
József Színház)

Díszlet: Csikós Attila m. v. Jelmez: Sza-
kácsi Márta. Zene: Vízöntő együttes. Dra-
maturg: Balogh Tibor. Rendező: Szőnyi G.
Sándor.

Szereplők: Németh László, Borbáth Otti-
lia m. v., Vitéz László, Koncz Gábor m. v.,
Molnár Ildikó, Kölgyesi György, Budai
László, Szélyes Imre, Juhász Tibor, György
János, Fabó Györgyi, Dinnyés István, Kiss
Jenő, M. Horváth József.

SZÁNTÓ PÉTER

Zongora a lábon

Két Füst Milán-egyfelvonásos a
Pesti Színházban

Talán nem megfontolt kritikába illő, és
semmiképp sem új megállapítás, hogy egy
szál haj a fejen kevés, a levesben sok.
Ugyanígy a zongorát hallgatni - eseten-
ként nézni - kellemes, cipelni kellemet-
len, s ha ráteszik az ember lábára, az
egyáltalán nem jó. Márpedig valami
ilyesféle történt a Pesti Színház két egy-
felvonásosának, A zongorának és A láza-
dónak az előadásán. Az ember jegyet vál-
tott egy kellemesnek ígérkező koncert-re;
tudta, hogy elronthatatlan bravúrdarab
lesz műsoron, a pianista (pianisták) kitűnő
(kitűnőek), a hangszer kitűnő, mi jöhet
még? Ennek utána bejött né-hány vaskos
díszletmunkás, tüll balett-ruhában, és a
mit sem sejtő látogató lábára ejtette A
zongorát, hogy ott is maradjon vagy másfél
óra hosszat.

Sandaság, bohócság

Talán nem ízléses dolog ilyen felütéssel
kezdeni egy bírálatot, olyan előadásról,
amelyre a jegyekért zajló harcban Váci
utca hosszat ömlik a vér, s amely aligha-
nem hosszú időre szóló kasszadarab lesz,
de mégis szükségesnek látszik egyértelmű
keménységgel szólni.

Valló Péter hosszú évek óta komoly
elemzőkedvvel, fölfedező buzgalommal
állít színpadra új meg új, meglepetést rejtő
előadásokat. Forma- és stílusérzé-
kenysége, sziporkázó ötletzuhatagból ki
nem fogyó kedélye önálló, máséval össze
nem téveszthető stílussá változott - néha
az az érzése az embernek, más életművet
építene arra az ötlettárra, amelyet Valló
önzetlenül belezsúfol egyetlen előadásba.
Ugyanakkor, az utóbbi időben ezek az
ötletek néha elnyomni látszanak a lénye-
get, a tartalmat. Ahogy másik, Füst Mi-
lánnal kapcsolatos vállalkozásánál, a
Sanda bohócnál hökkenten figyeltem a hu-
mor legdirektebb - tehát legkevésbé ér-
tékes - húrjait pengető történeti allúziókat,
szemtelennek vélt utalásokat, szín-padi
kibeszéléseket, amelyek éppenséggel a
darab létét szüntették meg néhány nevetés
kedvéért, itt, A zongoránál is ugyanezt
látom. Nincs szó sandaságról (a politikai
utalások értelmében), viszont végig
másról sincs szó, mint bohócság-

ról. Valló mintha komolyan venné a vala-
ha volt vígszínházi stílust, mintha nosztal-
giája volna a színpadi gügyögés iránt,
mintha föléleszteni akarná az ántivilág
kávéházi jópofáskodásának stílusát. Ma-
gánemberként a rendezőnek akármilyen
nosztalgiái lehetnek, erre azonban műal-
kotást építeni aligha lehet. Füst Milánt
lehet szeretni, még rajongani is érte, ez
azonban semmiképp sem ad védőoltást a
félreértelmezés ellen, és nem ad jogosít-
ványt arra, hogy éppen a nagyságában
szörnyűséges Füst Milánt szorítsuk egy
(cipő)skatulyába.

Rémálom a zongoráról

„Tehát: Dánie l báró, Catullus, A zongora,
A kapi tány felesége, ezeket nem én írtam",
jegyzi Naplójába a Mester, és miközben
reménytelen szerelemmel epedezik a
színpad után, élete végéig sikerrel aka-
dályozza e fent megnevezett darabok
bemutatóját. (Ha ugyan kellett egyáltalán
akadályoznia.)

1925-ben viszont még ezt jegyzi föl: „A
zongora című darabom: - Hogy mi-csoda
abszurdum jön ki abból, ha az ember
szóról szóra lejegyezné, amit az élet
produkál. Az emberek akaratának, véle-
ményeinek megnyilvánulását . . ." Így
született abban az esztendőben ez a darab.
Stílusában, szófordulataiban, az embereket
jellemezni vélő nyelvezetében a kor
egészen behatárolt szlengjét kabát-ként
viselő egyfelvonásos. Amelyben azt
mondják : „miket szólalsz Te ki itten a Te
szájadon?", „Kedves Testvérem, milyen
szép ez a Te nagy törődésed itten";
amelyben mindenki úgy beszél, mintha
Karinthy-paródiából perdült volna elő.

Füst Milán lejegyezte, amit az élet pro-
dukált. Nagy tévedése talán ott volt, hogy
nem vette vagy nem akarta észre-venni: ez
nem igazi szleng, nem nagy-városi folklór,
hanem tudatos alakítás, szerepjátszás,
jópofáskodó nyelvkicsavarás. Olyan
hétköznapi alakítás, amely további,
színpadi alakításra nem szorul, külön
jelzés, szerzői kikacsintás nélkül nem is
szorulhat.

Ugyanekkor, a felszíni réteg alatt, mint
egy frissen öntött harangra égett sár-réteg
alatt ott a csengő-bongó érc. Füst Milán
egyfelvonásosa torokszorítóan jó darab -
lehetne. Idézet, szintén a Naplóból: „A
belső téma ez: örök, olthatatlan, tárgytalan
és meg nem indokolható nosztalgiánk, a
vágyakozás megdöbbentő misztériuma."

Módl Johanna, ez a tenyeres-talpas, el-
virágzóban lévő asszony, zongorát akar.


