
nak, figyelnek, bátortalanok. Majd Marie
lassan összeszedi magát, újra a „klip-
szeket" kéri. Végül föllejt a katonákkal a
lépcsőn.

A papa és André megpróbálják kiötölni,
milyen távirattal hívják haza a két
háborúzó testvért. A papa drukkol And-
rénak, hogy találjon ki már valamit. Ne-
hezen megy . . . aztán felüvölt, mintha
meglenne, de semmit nem eszelt ki. A
papa ismét kergeti, majd kalapáccsal püföli
a fejét, végül André is a papáét. Egyre
jobban belelendül, már automatikusan,
örömmel üti. A gumikalapács játékosan
visszapattan. A papának sikerül is kitalálni
a szöveget. André nem tud leállni, még jár
a keze, matat az asztalon lévő dobozban,
fejére teszi a sapkáját. Két német érkezik.
Visszajönnek az amerikaiak, együtt
kártyáznak. André bele-beleles a lapjaikba,
majd arcát sapkájával takarva súg.
Kotnyeleskedik. Megjön Marie,
letelepedik a lépcsőre, röhög. Andréval
próbálgatják az egyik katonai sisakot.
Mustrálják, egymás fejére teszik,
tisztelegnek. Mikor egymás ruháiba
öltözve elmasíroznak a katonák, fogják
egymás kezét, és ujjaikkal boldogan a V-t,
a győzelem jelét mutatják. Sokáig így
maradnak.

Marie új ruhát vett föl: tarka, testre si-
muló, lenge. Kelleti magát. A család
táncolni készül. A szomszéd egy hege-
dűvel jelenik meg. Egy trombitás is be-
szabadul a szobába (ő eddig a színpad
széléről követte az eseményeket és szol-
gáltatta a zenét villanyorgonista társával
együtt). Őrjöngve ropják. Közben a
megérkezett két testvér közül az egyik,
Jacques, ágyúzik a kezével, és pufogó
hangokat hallat, Cyprienne egy orosz dalt
bömböl. André nincs jelen, Marie nem
vesz igazán részt az őrjöngésben, magában
finoman táncol, kezeit felemeli, mozgatja,
komótos beleérzéssel mozog minden
porcikája. Odadugja az orrát a szomszéd
hegedűjéhez, az a húrral megpöcköli.
Bejön Cyprienne, akinek valóban az
esküvőjére készülnek. Marie-nak
felpúpozódik a háta, mozgása még puháb-
bá, idegessé válik, fejét leszegi. Ellopja
Cyprienne pártáját. Gúnyosan húzogatja az
orra előtt. Végül beledobja a gödörbe, a
nyelvét is kidugja a gyönyörűségtől.
Megérkezik a vőlegény, Heinz, Künster-
lich kapitány kíséretében. Marie a gyalu-
padon ül. Egyik lábát kinyújtja, és hátulról
becsúsztatja a kapitány lábai közé.
Megakasztja, nem engedi továbbmenni. A
kapitány a sapkájával próbálja rejteni a
feneke alól kikandikáló lábat. Az anya

viszont ráfekszik Marie lábaira . . . Végül
a kapitányt beebrudalják a gödörbe. And-
rénak pedig élénk tiltakozása ellenére
lánynak kell öltöznie, mivel kevés a nő.
Először csak a feje bukkan ki. Kendő,
erősen rúzsozott száj. Feltűnik az egész
alakja. Tiritarka hosszú ruha, magas sarkú
cipő. Bizonytalanul imbolyog, meglóbálja
az egyik lábát a levegőben, majd fenéken
lecsúszik a lépcsőn. Igazgatja hatalmas
melleit. Az egyik mellét megtapogatja a
szomszéd. Catherine-nal támogatják.
Megáll egyedül, meginog, elesik, felül
lógnak a karjai. A szomszéd a vonót
húzogatja a melle alatt. Két lapos fa-
darabot erősítenek a cipője sarkára, hogy
járni tudjon. Megpróbál felállni, de a papa
meglöki a fenekét. Az egyik lábán térdel,
a másikat kidugja, szemlélgeti. Később
megcseréli a lábait. A melleit simogatja,
babusgatja. Kivirul. Fellebbenti a ruháját,
kilátszik a szőrös hasa és rózsa-szín
bugyija. Térdén mászkál a tükör előtt,
kelleti magát. Felkúszik a gyalupad-ra.
Mellételepszik egy érkező német katona
és megcsókolja a kezét. Ő a ruháját
igazgatja, arrébbcsúszik. A német bele-
mar a melleibe, rájön a csalásra, köp
egyet, kivonul. André sértődötten utána-
néz, ruháját felemeli, karba teszi a kezét, a
melleit fel és le tolja, majd megklopfolja, a
lábát unottan lógázza. Megindul, lavíroz a
gödör előtt, a melleit felköti és összehúzza
egy madzaggal. Leül az asztalhoz,
szalvétákat hajtogat. A ruhájába törli az
arcát. Trampli magabiztossággal kimegy
és visszahoz az asztalra egy lófej-
csontvázat. Duzzogva leül a lépcsőre,
sóvárogva néz a terített asztal felé. Meg-
jön Marie is, új ruhát visel, kombinéja az
egyik mellénél kilátszik. Ráül a gyalu-
padra, megrándítja a vállát, mozgatja a
homlokát. A mama odamegy, négykéz-
lábra ereszkedik, Marie ráül, lovagol rajta,
közösen élvezik a közben kialakult
verekedést. Többen a gödörbe esnek.
Marie az esküvőre érkező automata papot
a gödörbe löki, utánamutat, sikít egyet és
ő is utánaugrik. André eközben mohón
lakmározik. Majd magabiztos férfihangon
közli, hogy most már átöltözik, és
kicsörtet.

Mikor a közönség távozik, a színészek
ott ülnek az előtérben (akkor is ezt tették,
amikor érkeztünk), még jelmezükben, de
mozgásuk már nem a szerepé,
beszélgetnek a közönséggel. Még egyszer
meglessük egymást.

SZŐNYI G. SÁNDOR

Újra a Bánk bánról

Bevezető 1982. VIII. 25-én, a
kecskeméti olvasópróbán

Nagyon nehéz egy remekműről előzete-
sen bármit is mondani, mert félő, hogy
minden magyarázat belemagyarázássá
válik, a darabról előzetesen megalkotott
elv, elmélet pedig a remekmű leegyszerű-
sítésévé. Ez ellen a veszély ellen tálán
csak úgy lehet védekezni, ha most nem a
Bánk bánról alkotott különböző elméle-
tekről vitatkozunk - sok van ilyen! -,

hanem szorosan a szöveghez és a szituá-
ciókhoz tapadva haladunk előre, úgy,
ahogy a sziklamászó megy fogódzótól
fogódzóig; mi mondattól mondatig, szi-
tuációtól szituációig. Erre igazán a próbák
alatt lesz módunk, de a legfontosabb
fogódzókról talán már most is beszélhe-
tünk anélkül, hogy a műbe attól idegen
elképzeléseket szorítanánk bele, hiszen
végül is csupán annyi a dolgunk, hogy
úgy játsszuk el a Bánk bánt, ahogyan azt
Katona József megírta. Bízzuk Katonára,
hogy hasson ránk, s rajtunk keresztül
majd a nézőre. Ha valahol húzásra me-
részkedtünk, s egy alkalommal egy jelenet
megcserélésére is, mondhatom, ezt csak
nagyon sok aggályoskodás után tettük
meg.

Kik lépnek a színre, s mi is történik
ebben a darabban?
Ottó, Biberach

Felmegy a függöny, s látjuk, a királyné
pilisi vadászkastélyában - mulatópalo-
tájában - mulatság van. Szinte az egész
első felvonásban szól a háttérben a zene,
hol erősebben, hol halkabban, táncolnak,
esznek-isznak a vendégek. Importált zene
szól, nyugati zene, a mai oszt-rák-olasz
határ táján lévő, Merán vidékéről
származó zene. A magyarok, ha
megpróbálnak rá táncolni, „döcögnek",
mint a medve. A vendégsereg vegyes. A
királyné udvartartásához tartozó merániak
és az ország magyar főnemességének egy
része van itt, azok, akik nincsenek az
éppen Galíciában háborúzó királlyal.

A zene meráni zene. Ottó rendelte meg.
Ottó kedvéért van a mulatság, ő a
mulatozás szervezője, lelke. Nem az első
ilyen mulatság ez, s a hasonló mulatságok
szervezésében Ottó már régen túl is lépett
a józan határokon. Ezt bizonyít-



műhely
ja az is, hogy nővére, Gertrudis királyné
első megszólalása a tiltás. Véget vet Ottó
tivornyáinak: .. mondhatom neked, hogy
ez ma udvaromban az ily esztelenkedések
közt utolsó fog lenni, mert azért, hogy a
király után való bánatjaimat ki-verjem
fejemből, avagy téged, hercegem.,
örvendezőbbé tégyelek - soha jobbágyaim
kedvét nem áldozom fel. Te hol-nap
utazol." Ezek Gertrudis első szavai, és
nincs okunk azt hinni, hogy ez a kemény
nő, aki mindig következetes marad
önmagához, egészen a haláláig, most ne
határozottan eldöntött tényeket közölne
Ottóval.

Ez tehát a mulatozások között az utol-
só, s ez már önmagában is furcsa szituá-
ciót teremt: ez az utolsó mulatság, s hol-
nap jön a bizonytalanság Ottó s Biberach
számára.

Ottó és Biberach nem szimpla figurák.
Jellemüket s helyzetüket tekintve egyaránt
nem azok. Mi a helyzetük ? Menekültek.
„Menedékjogot" élveznek a nőtestvér
udvarában. Katona egyértelműen
fogalmaz: Ottó részese Fülöp király meg-
gyilkolásának, nekik tehát menekülniök
kellett, s most, hogy a testvért befogadó
testvér is kiutasítja őket, ennek jó oka kell
hogy legyen. Ez a z ok Ottóék szemet
szúró, megbotránkoztató viselkedése, amit
a trónját, tekintélyét s asszonyi jó hírét is
féltő királyné nem visel el.

Azt hiszem, Ottó figurájának az elját-
szásakor szakítanunk kellene azzal a gya-
kori felfogással, mely szerint Ottó elké-
nyeztetett, magán uralkodni nem tudó
kamasz, akit az „ördögi" Biberach a
markában tart. Nem! Ezek ketten, két
összekacsintó cinikus gazember, két
amorális úri csavargó, két imponáló
szoknyabolondító, két kiábrándult okos
ember, akik félszavakból is értik egy-mást.
Művelt emberek. Ez a kor, a keresztes
háborúk kora, ez a kor a trubadúrok,
minnesängerek kora, ezek az emberek
ismerik a költészetet - biztos vagyok
benne például, hogy Ottó tud lanton
játszani. Jellemző, hogy Ottó valóságos
trubadúrdalt idéz udvarlásai közben Me-
lindának: „ ... Engedj meg! Vak valék,
mivel szerettem. Ottó többé nem az, ki
volt. Ottó oda maradt Merániában: más
terme itt már általad Melinda. Akkoron
levék teremtve, amidőn először meglát-
talak: mint a gyertya által a világ lesz ..
úgy valék melletted, úgy követtelek, s
levésemnek legelső pillanatában eltűnt
lételem ... s jellemző az is, hogy mi-
közben így folytatja, a trubadúri imádat
felső fokain magasztalva Melindát, s lát-

ja, hogy szavai nem hatástalanok,
félrefordul, s keményen, cinikusan megdi-
cséri magát: „Helyessen mondád, ravasz
kölyök."

A lovagi szellem kiművelt, csiszolt
szellem. Életem a királyomé, szívem a
hölgyeké, becsületem az enyém!" - a
lovagi életnek ez a játékosan megfogal-
mazott, de mégis eszményképet jelző
hármas alapelve már önmagában is na-
gyon választékos, rafinált, majdnem
dekadens, telve van a visszafojtott és kiélt
vágyak játékával, erős individualizmussal,
tartással, öntudattal és szellemmel, okos
szellemességgel.

Ottó és Biberach a felszínen kiművelt,
szellemes lovagok. Karakterük mélyén
mindenből kiábrándult cinikus fráterek,
úri bűnözők. Életvitelükhöz filozófiájuk
is van. Amikor például Ottó Melinda
elcsábításáról beszél Biberach-hal, nagyon
világosan elmondja, miféle szerelem az,
amit Melinda iránt érez:

.. És még ma kell, hogy ő enyém legyen!
Szerelmet érzek én, s csak az meríthet
végnélkül édes Élysiumba, - hol önnön
szerelmünk önkirálynénk, szép életünk
világa, valódi jó forrása annak, ami nagy

koporsó űrében élet, s kívánt jövendőnk
egyetlen egy kezese, - az, de az."

Hedonista életfelfogás. Biberach így is
érti: „Ó elragadtató szerelem te! amely Éva
csábítója volt, ugyanilyen szerelmet
érezett az a kígyócska!" - így felel Bi-
berach a barátnak kijáró baráti hang-
nemben, de ugyanakkor finoman, ironi-
kusan.. Ottó és Biberach egymást nagyon
ismerő, egymás gondolatmenetét, nyel-vét
egyaránt nagyon értő emberek.

Nos tehát, itt vagyunk az első szituá-
cióban: Ottónak és Biberachnak holnap
távoznia kell a kellemes életet nyújtó
menedékből. Bizonyára rosszabb körül-
mények várnak rájuk, a jelenleginél na-.

gyobb bizonytalanság. Ez az utolsó éj-
szaka itt. Nyilvánvaló hogy ez sarkallja
még jobban Ottót arra, hogy még ezen az
éjszakán megszerezze Melindát.

Nem romantikus kamasz ő. Ottó:
gyilkos. Azt hiszem, bátran kimondhatjuk:
Ottó és Biberach, a maguk módján IIl.
Richárd-i figurák. A Polanski-filmek
szörnyűségeihez méltó például Ottó da-
rabbéli végső cselekedete, az, amikor
menekülésekor minden józan indok nél-
kül, merőben bosszúból leöletteti bér-
gyilkosaival Bánk egész otthon tartózko-
dó házanépét, s miféle polanskis, szörnyű
módon: Melindát a felgyújtott ház tüzébe
dobják.

Shakespeare-i gonosztett, shakespeare-i
nagyság a gonoszságban, a cinizmusban
ez. Azt hiszem, nem túlzás mélységes
tisztelettel beszélni. a hajdankori kecs-
keméti takácsmester fiáról, Katonáról,
erről a teljesen kibontakozni nem tudó
zseniről, aki reménytelenül volt szerelmes
Dérynébe - Déryné erről a naplójában
sokat ír! -, aki állandó magyar nyelvű
színház létezése nélkül, romantikus
német rémdrámákon nevelődve, de azo-
kon túllépve 'jut el az árnyalt jellemfor-
málásig, kora magyar történelme prog-
resszív gondolatainak a megsejtéséhez és
kifejezéséhez, aki a „Játékszíni
költőmesterségről" írt keserű
tanulmányában olyan pontosan elemezte
az akkori szín-házi kultúra minden
nyűgét-baját, hogy az sok vonatkozásban
még ma is érvé-nyes.

Térjünk azonban vissza a történethez
és a figurákhoz. Ottó és Biberach rokon-
vonásaik, így például a mindkettőjüket
jellemző cinizmus ellenére, távolról sem
egyforma figurák. Eleve más az indítta-
tásuk. Amíg Ottó beleszületett a hatalom-
ba, Biberach - amint ez a szavaiból, ma-
gatartásából későbbiekben egyértelműen
kitűnik! - feltörekvő, maga csinálta ember,
telve jól rejtegetett, mély gyűlölettel a
könnyebb sorsú úri barát iránt. „Mi, mi?
Még oktalan?'" - mondja később a bajba
került Ottó mentegetőd-
zéseire. „Ti földi istenek soha oktalan.
nem tesztek semmit; az égi Isten adja
nektek az ő csalhatatlan bölcsességma-
lasztját . . . Te mindenféle földi, s menny-
beli bölcsességek öszvessége! igy hát
hogyan lehetsz te oktalan? ..." Majd így
folytatja: „Utálnám magam, ha abban a
hiedelemben hagyhatnálak el, hogy testi-
lelki híved voltam: engem csak a haszon
kötött hozzád."

Petur és Bánk
A függöny felmenetele óta tart a mulatság.
Akik itt vannak, nem mind érzik jól
magukat. jó egynehány faragatlanabb
modorú magyar morog. Amint ez a. sza-
vaikból kiderül, érdekeiket sérti az, hogy a
királyné elsősorban meráni udvartar-
tásának kedvez adományokkal, hivata-
lokkal, juttatásokkal. Azonfelül, ők, a
magyarok idegenek is ebben a meráni
mulatságban, másfajta tánc járja itt, más
szokások.

A. békétlenek furcsa vezéralakja Petur.
A gyűlölködő, az epét okádó, a „setétben
szervezkedő". Ez is imponáló szerep :
Petur, aki gyűlöletében nem válogat az
eszközeiben. Mit tesz? A távol



levő királyt a törvényosztó helyeken he-
lyettesítő, bíráskodó, országjáró Bánk bánt
titokban hazahívja. Nem kevés lehet a
hazahívó üzenetben, ha Bánk visszafordul,
sőt Peturnak azt a kívánságát is teljesíti,
hogy nagyúr létére titokban jön, besurran a
palotába. Bizonyos - hiszen erre sok
szövegbeli utalás van! - hogy Bánk az
országos rossz helyzetet látva, könnyen el
tudja képzelni: valami nagy katasztrófa
van kirobbanóban az udvarban. Bizonyos,
hogy ez indokolja azt, hogy Bánk hallgat
Petur hazahívó szavára.

Mit tesz még Petur? Tud Ottónak Me-
linda iránti szándékairól. Ez a pletyka is-
meretes az udvarban, Izidóra is tud róla,
Gertrudis is. A rossz politikai hírekkel
hazacsalt Bánkban hirtelen elülteti a sze-
mélyes megaláztatás gyanúját, a félté-
kenységet is. „Te is bele vagy keverve, és
ha veszteségre jön a dolog, tied lesz a
nagyobb . . . jöjj még az éjjel - itt ha
eloszlanak - házamhoz. Á jelszónk lészen:
Melinda!" Bánk szerelemféltését akarja
felhasználni arra, hogy Bánkot Gertrudis
ellen, a zendülők mellé állítsa.

Elkeseredett cselekedet. Olyan ember
cselekedete, aki gyűlöletében nem válogat
az eszközökben. Petur így beszél
Mikhálhoz: „ ... Csupán bennetek van még
egyetlenegy bizodalmam! A ti húgotok . .
." - mondja. „Melinda?" - kérdi Simon és
Mikhál. „Felesége a nagyúr-nak' - folytatja
Petur. „ ... Ő vele kedvére játszhat, ti pedig
húgotokkal." Mik-hál így válaszol Petur
szavaira: „Szegény teremtés vagy, ha
célodat csak asszony által gondolod
kivinni! Hát nemzeted? ..."

„Ne ingerelj fel!" - feleli Petur. - „Ó a
nemzet! Ahány fő, szintannyi ész. Kényes
becsülete, mint a köntöse, sértsd meg csak,
öszvetörni kész, de adj neki hirtelen csak
egy jó szót, s világot teremtve öszverontja
ellenségidet ..."

Petur elkeseredett, szélsőséges ember.
„Magyar?" - mondja. - „Hej félre oktalan
aggodalom. Mit használ itten a fog-
csikorgatás? Bolondos agyvelő! Szabad
kívánna lenni mindenik és torkukon ke-
gyes nagyasszonyunk sűlt-főttje oly mo-
hón rohan le, hogy majd szinte megful-
ladnak."

Vad indulatok, szélsőségek. Elkesere-
désre, gyűlöletre való képesség.

Vajon jogos indulatok lobognak Pe-
turban?

Sok minden magyarázza Petur indu-
latait.

Mégis fel kell tenni a kérdést: rokon-
szenves ember Petur?

Bánk számára, azt hiszem, nem. Bánk, a
királyhű Bánk alapelve, hogy a zendülés,
a polgárháború a népnek, az ország-nak
rossz. Megfontolt, békét teremtő
szándékokkal eltelt politikus Bánk, a
király helyettese, a nagyúr. Felvonásvégi
monológjában oly világosan fogalmazza
meg ezt: „Énrám bíz a szunnyadó gon-
datlan - énrám tevé le a szegény paraszt
elfáradt csontjait: nem vélik ők a zendü-
lést, mivel Bánk a király személye, - es-
küszöm meg is fogok felelni ennek, és
habár tulajdon síromon fog is békessé-
getek virágzani."

Bánk számára ellenszenves Petur szán-
déka, s talán személye is. Bánk érzékeny.
okos egyéniségével ellentétes az örök
békétlen, a túlhajtott indulataiban mindig
sértett, a mindig lázadó Petur. Bánk
szemrehányó szavaiból az is kiderül, hogy
Petur az Endre előtti királlyal is szemben
állt, akkor is ellenzékben volt, s akkor is
éppen Bánk térítette más belátásra.

S most talán néhány szót annak a kor-
nak a gondolatvilágáról, amelyben a Bánk
bán megszületett. Tudjuk Katona írásaiból,
más műveiből is, hogy a társa-dalomról
alkotott képét alapjaiban a francia
felvilágosodás elmélete, Rousseau-nak a
„Társadalmi Szerződésről" írt műve
határozta meg: nevezetesen az, hogy az
uralkodó és a nép az ősidőkben bizonyos
„társadalmi szerződést" kötött, melyben
mindenkinek adva van a maga
körülhatárolt feladata. Az uralkodóé az
irányítás, a törvény, az igazság képvise-
lete, a népé a munkálkodás, a törvények
betartása. A francia forradalom, alig két
évtizeddel a Bánk megírása előtt ennek a
filozófiának az alapján fejezte le a királyt
és a főnemeseket, mondván, ha az ural-
kodó nem tartja be a „társadalmi szerző-
dést", nem tölti be feladatát, akkor bűn-
hődnie kell. Németországban is széles
körben terjedtek el Rousseau tanai, maga
az uralkodó, II. József, a „kalapos király"

volt a maga módján ennek az elméletnek a
legkövetkezetesebb képviselője. Csakhogy
Németországban, az úgynevezett
felvilágosult abszolutizmus világában ez a
tan furcsa torzulást kapott. Bizonyos
Angliából eredő filozófiával keveredett.
Ez a filozófia, Hobbes tana, ez az
egyébként a darwinizmust is előkészítő
filozófia kimondta annak az elvét, hogy a
létezés: mindennek harca minden ellen. A
német felvilágosodás elfogadta Hobbes
tanát, de eljutott ahhoz a követ

keztetéshez, hogy a társadalomban a
mindennek harca minden ellen az anar-
chiához, a pusztuláshoz vezet. A német
felvilágosodás szerint ezt a harcot korlá-
tozni, kordában tartani mindenekelőtt az
uralkodónak, a rend fenntartójának kell,
ezért ennek a célnak az érdekében övé az
„abszolút hatalom" - ezért van joga rá. A
„Társadalmi Szerződés" másik tagját, a
népet kizárták a „szerződés" ellenőrzé-
séből, betartatásának jogából. A felvilá-
gosult abszolutizmus részleteiben nagyon
sok haladó vonást tartalmazott - a vallási
toleranciától a feudális előjogok
visszaszorításáig! -, egészében azonban
mégsem volt forradalmi tan, s Katona,
akire a német felvilágosodás eszméi ha-
tottak, nem volt forradalmár. Az már más
kérdés, hogy ő Kecskeméten, egy
mezőváros plebejus, iparos-földműves
környezetében felnőve, az anarchiától nem
annyira az uralkodó réteget, hanem inkább
a polgárháborúban legjobban szenvedő
népet féltette - így gondolkodik és beszél
Bánkja is, és így kapcsolódik Tiborc sorsa
is Bánkéhoz.

Furcsa és fontos ellentmondás - igazi
drámai ellentmondás! -, hogy a mindvégig
királyhű Bánk mégis megöli Gertrudis
királynét.

Egyelőre azonban maradjunk Bánk és
Petur ellentéténél.

A békétlen Petur és a királyhű Bánk is
ellenfelek.

Dehát mit kezdjünk egy ilyen lojális,
királyhű, megfontolt Bánkkal?

Ha Bánkban is peturi indulatok lo-
bognának, az útja bár meredek, de egyenes
vonalú volna Gertrudis megöléséig. Akkor
két Petur szerepelne a darabban. De a
másik partról, a teljes lojalitás partjáról
elinduló Bánk csak a legnagyobb
törettetéseken, drámai indulatokon ke-
resztül, önmaga ellenére jut el önmagához,
önmaga tiszta erkölcsiségének kép-
viseletéhez, s így az igazság és az igazság-
osztás pillanatához. Igazságérzete - s z
nincs ellentétben a királyhoz hű becsü-
letességével! - képtelen elviselni a Gert-
rudis-féle hatalom erkölcstelenségét, las-
san már az ország békéjét is veszélyeztető
cinizmusát. A békét teremtő Bánk igaz-
ságosztó gyilkossá lesz. Igazi drámai jel-
lemépítés.

Bánk megváltozásában döntő szerepe
van személyes megaláztatásának. De két
dolog-e személyes sorsa és az ország
ügye? Nem. Egységbe vonja ezt az, hogy
mindkettő ellen egy dolog tör:
Gertrudisnak és körének cinizmusa.
Gertrudis-szal való utolsó jelenetében
„köszö-



netet mondani" Melinda helyett és az
ország válságát elsorolni - ez egy és
ugyanaz.

Egy bizonyos hatalomban levő réteg:
Gertrudis és körének egoizmusa, ma-
chiavellista cinizmusa áll szemben Bánk
tiszta, az országot és saját sorsát egyaránt
védő erkölcsiségével. A darab alapvető
konfliktusa ez. Ha tovább akarnánk szű-
kíteni a kört, azt mondhatnánk: a cinizmus
harca ez a nagyobb közösséggel szemben
is elkötelezett erkölcsiséggel.

Erkölcsi tanúságtétel tehát ez a dráma?
Az.
Lehet, voltak korok, amikor a nemzet

függetlenségi eszméje kapott benne jogo-
san és óhatatlanul nagyobb hangsúlyt, sőt,
más időkben - meghamisítva! - még
nacionalista tételek hangsúlyozására is
megpróbálhatták felhasználni. Ma azonban
a remekművek csodálatos történelmi
alkalmazkodóképessége révén (a
történelemnek a remekművekhez való
csodálatos alkalmazkodóképessége révén!)
elsősorban erkölcsi tanúságtétel. Erről
kellene szóljon az előadásunk.

Mégis, mi a jelentősége annak, hogy
Gertrudis nem magyar? Mekkora hang-
súlya van ennek ? A darabban unos-unta-
lan elhangzik az „idegenek", a „merániak"

kárhoztatása.

Gertrudis, az „idegenek" és Petur

Katona kora a nemzeti öneszmélés kez-
dete. Nyilvánvaló, hogy számára nagyon
fontos volt, ideálként szerepelt a nemzetet
szerető, sőt a nemzeti király, a magyar
érdekeket az idegen osztrák
érdekekkel legalábbis egyenrangúan
képviselő államvezetés. Katona nyilván-
valóan érzékelte a század elején erősödő
idegen - osztrák - gyarmatosító politikát,
így például azt, hogy az osztrák ipar
fejlesztése a magyar mezőgazdaság és
kézművesség kárára történt. Ez a mező-
gazdasággal és kézművességgel foglalkozó
Kecskemét városában alighanem nagyon is
érezhető volt. Katona fájdalmasan
érzékelte a magyar nemzeti kultúra
hátrányos helyzetét is, így például a
magyar nyelvű, állandó színház hiányát.
Nyilvánvalóan nem véletlen tehát, hogy
Gertrudis és köre idegen, meráni.

„Idegenségük" volna legfőbb bűnük?
Nemcsak a magyarok számára terhes és

felháborító Gertrudisnak és körének
hatalmaskodása, kivételezett helyzete -
Gertrudis is idegen itt. Gertrudis nem érti
és gyűlöli a magyarokat. Erővel akar úrrá
lenni a számára idegeneken. Titok-

ban talán fél is tőlük. „Egy oly teremtés,
akinek nem ez hazája . . . ki gyermeki já-
tékainkban is nem osztozott volt, ben-
nünket az vajon szerethet-é?" - kérdi, s
joggal kérdi Petur.

Vajon véletlen-e az, hogy Gertrudis az
udvarába fogadja az általa nem sokra
tartott, „bíborunk bemocskolójának"

mondott Ottót? Vajon véletlen-e, hogy
kedvez neki, hogy vele a legnyíltabb? A
közös gyerekkor, a közös nyelv s a vég-
telenül hiú Gertrudis számára nagyon
fontos testvéri vér mítosza ez mind
Ottóhoz köti a sok idegen (magyar) kö-
zött. Gertrudis is idegen itt - királynői
gőgjében még magányos is! -, és ez az
idegenség sok mindent magyaráz lélek-
tanilag, de vajon az „idegenség" az ő nagy
bűne?

Bánk így beszél az idegen Gertrudis
ellen forrongó, gyűlölködő Petur előtt:
„Belőled most a rút nemzeti gyűlölet, nem
az igazság beszél. Jertek velem magyarok!
Szánjátok őtet, mert nem gonoszságért
gyűlöl, hanem azért, mivel más, más
köntöst visel ..."

Nagyon szép mondatok.
Minden színdarab elemzésénél alap-vető

fontosságú eldönteni azt - kötelező
megtenni ezt egészen a legapróbb részle-
tekig! -, hogy mi fontosabb minél. Gert-
rudis megítélésénél is mérlegelni kell: mi
fontosabb minél, mi az ok és mi az
okozat? Gertrudis azért gonosz-e, mert
idegen, vagy azért marad magyar királyné
létére is idegen, azért képtelen azonosulni
királyi férje és az ország érdekeivel, mert
jelleme, gátlástalan uralomvágya,
önimádata, a másokkal szemben való ri-
deg cinizmusa gátolja meg ebben? Nyil-
vánvaló, hogy ok és okozat áthat egy-
másba, egységet alkot, mégis el kell dön-
tenünk, hogy ebben a lélektani egység-ben
Gertrudis karakterében mi a fontosabb?

Azt hiszem, Gertrudis idegensége csak
motiválja, lélektanilag igazolja és erősíti
azt, hogy ilyen gátlástalanul merészeli ci-
nikus hatalomvágyát kiélni. Igazi bűne:
cinizmusában fogant, önimádatával pá-
rosuló hatalomvágya, ez az emberszabású
élet helyett művelt rettenetes, nagy
pótcselekvés. Elátkozott lélek. Ugyan-
akkor ez a hatalomvágy s az ebből eredő
konfliktusai teszik még idegenebbé, s
tennék akkor is, ha nem lenne születésé-
nél fogva idegen. Az önimádat, a
hatalomvágy, a cinizmus döntő ebben a
kettősségben.

Ne felejtsük el azt sem, hogy ebben a
darabban szerepel még két idegen: a

spanyol Simon és Mikhál, akiket más
karakterük, más társadalmi helyzetük a
darab két, talán legrokonszenvesebb,
mondhatnánk, szinte „legmagyarabb"

figurájává tesz.
Szeretném, ha Gertrudis színpadra ál-

lításánál elszakadnánk a csupa nagybetű-
vel írt „gonosz, idegen asszony" sémá-
jától. Nem kell félnünk: Gertrudist egy-
általában nem fogja felmenteni, ha félel-
meit, magányosságát, Ott óba kapaszko-
dó, szinte már a testvérszerelemig menő,
gőgös szeretetét is ábrázoljuk. Katona is
nagyon bonyolult képet rajzol Gertru-
disról. Gertrudis figurájának más, fontos
elemei is vannak: így például konfliktusa
női mivoltával, lázadása az ebből adódó
korlátok ellen, hatalomvágyának kielé-
gítetlenségei.

S néhány szót újból Peturról, arról a
férfiról, aki legjobban gyűlöli Gertrudist.

Azt hiszem, Katona szánta ezt az em-
bert. Szánta, mert ismerte és értette Petur
keserűségének az okait, de nem ideali-
zálta őt. Katonának Bánk az ideálja. A
békét teremtő, a nagy erkölcsiségű Bánk,
aki bár önnön tragédiáját is megteremti
erkölcsiségével, mégsem tehet mást.
Tisztasága a végzete.

Azt, hogy Katona mégis szánta Peturt,
jelzi, hogy a cselekmény során be-
következő igazságtalan halála, szánal-
munk révén mintegy feloldja őt régebbi
„bűnei" alól, s nemcsak a mai olvasó,
néző szemében, hanem Bánk előtt is.

Nem szeretnék rosszízű aktualizálá-
sokba bonyolódni, de azt hiszem, a szél-
sőséges, gyűlölködő, sokszor meggondo-
latlan peturi típus ismerős, éppen úgy,
mint a hatalom adta helyzetével cinikusan
élő ember típusa, sőt, talán ismerős bánki
típus is.

Melinda, Bánk és a király

Bánk az érett férfi szerelmével szereti
Melindát. „Hát a világnak egyik pólusától
a másik pólusig szerelmeimben én miért
öleltem mindent egybe ? Miért mindent?
Miért tebenned, ó Melinda ..." - mondja.

Mikhál és Simon életkori viszonyaiból
az következtethető ki, hogy Melinda fiatal.
Tíz-tizenöt évvel fiatalabb Bánk-nál.
Szerelmüket ez is motiválja.

Féltékeny Bánk? Féltékeny. Ez is fontos
motívum, de a darab mégsem félté-
kenységi dráma. Sokkal több vonatkozású
és mélyebb ennél: egy kristálytiszta ember
leszámolása a saját életét és nemzete sorsát
lerontó amorális világgal.



Tragédia, mert ebbe a győzedelmes le-
számolásba belepusztul. Elveszti Melindát,
elveszti azt, amire elhivatott: az ország
fenntartásában a király legfőbb támasza,
helyettese lenni.

Összetörik a dráma végére Bánk ?
Mindent elvesztett, a legnagyobb árat
fizette, nagyobbat, mintha önmaga halt
volna bele ebbe a harcba. „Nézd uram e
csüggedést ... Király, a büntetés ennek már
irgalom . . ." - mondja egyik legnagyobb
ellenfele, Solom.

Mit jelent ez a „csüggedés" ? Összetö-
retést? Elképzelhető-e az, hogy Bánk
belátja: tévedett? Myska bán a haldokló
Biberach utolsó szavaival bizonyítja, hogy
Gertrudis Melinda elcsábíttatásáról,
magáról a puszta tényről nem tud-hatott.
De felmenti ez Gertrudist? Okoz-hat ez
önvádat Bánkban? Megingathatja ez
Bánkot abban, hogy tette jogos volt?
Voltak a múlt században nézetek, melyek
ezzel indokolták Bánk tragikus
összeomlását: Bánk rádöbben, hogy
igazságtalanul ölte meg a királynét.

Nagyon lebecsülnénk Bánkot és Ka-
tonát - sőt Gertrudist is! -, ha úgy véle-
kednénk, a Bánk bán egész drámai világa
egy nemi erőszak bűnperének szűken vett
jogi problémái körül forog, ha a dráma fő
kérdése ez lenne: aludt-e a királyné a tett
elkövetésének a pillanatában?

Nem! Talán már nem kell külön bizo-
nyítani, hogy itt két, egymással homlok-
egyenest ellenkező erkölcsi világ harcát
látjuk. Hiába ártatlan Gertrudis magában a
tettben, bűnös mindenben, ami Ottó
cselekedetét lehetővé tette, előkészítette,
igazolta. Ez az ő igazi bűne: hatalomvá-
gyó, önimádó cinizmusa nemcsak
Melindát és Bánkot, az egész országot
tönkretette s tehette.

Összetörik-e tehát a dráma végére
Bánk? Semmi esetre sem. A végzetüket
megértő, végzetüket személyes bukásuk-
ban is vállaló tragikus hősök furcsa re-
zignációjával áll, s talán a kisfia - az
egyetlen! -, aki a családjából megmaradt,
akibe még kapaszkodhat.

A végzetét vállaló ember nagyságát érzi
meg a király. Ez támaszt benne még
tiszteletet is felesége gyilkosa iránt. Ettől a
mindennel leszámoló emberi nagyságtól
retten meg. „irtóztatóan büntettél Istenem
..." - mondja. - „Jól értelek, kivetted a
kezemből pálcámat, s én imád-lak! Így
magam büntetni nem tudtam, nem mertem
is ..."

Nem Bánk személyétől fél a király. El
kell döntenie: Bánk végzetes, számára is
személyes tragédiába vezető útja igazsá

gos út volt-e? Újból meg újból rákérdez, s
leghűségesebb alattvalóit kérdezi: „Nincs
senki a jelenvaló leventék közül, ki e
szennyet nagyasszonyán nem undorodna
hagyni? Senki sincs? ..."

Nincs válasz. Katona rendezői instruk-
ciója így szól: „Mind gondolkodva szeg-
zik le szemeket."

Csend van, s az udvar rokonszenve
lassan Bánk felé fordul. A kérdéseire
felelő csendekből érti meg a király, hogy
leghűbb emberei, s talán az egész ország
érzéseivel, gondolataival kerül szembe, ha
Bánkot elítéli. Nem megalkuvásból
cselekszik másként. Mélységes személyes
sértettsége ellenére megérzi és megérti a
nem ellenséges környezetből felé áradó
érzéseket és gondolatokat. Ez is n a g y

drámai helyzet. Bánk igazságát érti meg,
amikor kimondja: „Magyarok! Előbb
mintsem magyar hazánk - előbb esett el
méltán a királyné."

Sokszor elhangzott már, hogy II. Endre
gyenge kezű uralkodó volt. Nem vagyok
történész, meglehet: a valóságban az volt.
A darab világában azonban nem az. Ez
ellentmondana Katona egész szem-
léletének, és furcsa ellentmondásokat te-
remtene Bánk figurájában is. Bánk ki-
rályhűsége, a király iránti szeretet naivi-
tássá válna, ami meggyőződésem szerint -
nem fér össze Bánk jellemével. A király
szavai, tettei egyaránt arra enged-nek
következtetni, hogy Katona szándéka az
volt: uralkodói kötelezettségei és
magánemberi fájdalmai között vívódó
embert ábrázoljon, aki elég bölcs, elég
erős és elég érzékeny ahhoz, hogy udva-
rának hangulatát és Bánk igazságát meg-
érezve és megértve, ítéletet mondjon -
végül is - saját, szerelemmel szeretett fe-
lesége felett.

Idealizált király - kétségtelen. Lehetsé-
ges, hogy egy évszázaddal ezelőtt más
visszhangot keltett volna a király ilyen
ábrázolása. Ma azonban egyszerűen ne-
vetséges volna attól félnünk, hogy rokon-
szenves ábrázolása révén a royalizmus
bűnébe esünk. Ez a király amúgy is
túlságosan idealizált ehhez, van benne egy
kis meseiség. Félretéve azonban az efféle
mentegetőzést: a király rokonszenves áb-
rázolása a dráma világából következő,
dramaturgiai szükségesség. A királlyal
való jelenet a darab levezetése. Itt a harc
már nem Bánk és a király személye között
folyik. Bánk győzelme a király fölött már
nem Bánk személyének, hanem
erkölcsiségének győzelme. Győzelem egy
gyenge, határozatlan király fölött? Ez
Bánk igazságának az erejét csökkentené.

Melinda és Gertrudis
Ki ennek a nagyszabású figurának, Bánk-
nak a felesége?

Melinda, bár nem ért meg mindent az
udvarban, mégsem naiva. Nem rémült,
űzött kisbárány Gertrudis züllött udva-
rában. Spanyol nő, szép nő, tiszta nő. Ottó
nem akárkiért tesz oly sokat kockára azon
az éjszakán.

Nő. Hatnak rá a szép szavak. Megha-
tódik. Érzelmes is. Kezdetben bizonyára
rokonszenves számára Ottó, bár biztos,
hogy soha nem jut el Ottóval kapcsolatban
a szerelemnek még a gondolatáig sem.
Sőt, adódik egy pillanat - amikor Ottó
előtte térdelve, hosszasan mondja neki a
trubadúri szép szavakat amikor Melinda
átlát Ottón, felismeri, megérzi karakterét.
Bánk jut eszébe, Bánkra hivatkozik, és
Bánk imponáló, férfias mi-voltára
hivatkozva, nyíltan és keményen utasítja
vissza Ottót: „Megvet Melinda!"

mondja. Nem lehet tehát a számolni
kettőig sem tudó naiva az, aki ilyen hir-
telen és világosan ért meg egy másik
embert, érti meg Ottó hamis hangjait.

Melinda erős indulatokkal is rendel-
kezik. Még a teljhatalmú Gertrudis-szal is
indulatosan száll szembe.

Elcsábíttatása „kábítószeres" ügy. Be-
számíthatatlan, bár tudatos állapotban
történik. A tudatosság fontos, mert az
akaratbéli tehetetlenség állapotában való
maga-odaadása - „pokolbéli tűz ége
csontjaimban ..." - a tettnek szándékai
ellenére való, de mégis tudatos elkövetése
utólag nagyon megzavarják. Szégyenli
magát, szerelemmel szereti Bánkot, s az,
hogy cselekedetét tudatosan tette, mind,
egyaránt motiválják, hogy Melinda csak-
nem megzavarodik. Indokolt, hogy telje-
sen ellentmondó szavak váltják egymást
sokszor ugyanabban a mondatban is:
bűnösnek és ártatlannak egyszerre mond-
ja magát.

Nehéz szerep. Nem képlet, ember Me-
linda is. Melegszívű, erősen érzelmi be-
állítottságú, de okos, indulatos és önér-
zetes is. Bánk iránti szerelme egyértelmű,
tiszta és nagy. Ezért nem tudja elviselni
önmagát a későbbiekben, s ezért olyan
hálás Bánknak a búcsújelenetben, amikor
megérzi, hogy Bánk „túltette" magát a
sértettségén, Bánk nem ítéli el őt, Bánk
képes szeretni őt most is. Hálás Bánk-nak,
bár önmagával nem tud elszámolni. Ezért
jár a halál gondolata a fejében még ebben
a szép búcsújelenetben is.

Igen sok félreértést tud okozni az a
jelenet, ahol Gertrudis mintegy rábeszéli
Ottót Melinda elcsábítására.



Ez a jelenet végzetes Gertrudis számára,
mert mindkét partnerét, Ottót épp-úgy,
mint a láthatatlanul hallgatózó Bánkot, itt
indítja el a végzetes úton. Ottót úgy, hogy
megerősíti benne Melinda elcsábításának a
szándékát, Bánkot úgy, hogy megingatja
őt az iránta való tiszteletben, s
egyértelművé teszi később Bánk számára,
hogy bűnösnek tekintse őt.

De hát valóban rábeszéli itt Gertrudis
Ottót Melinda elcsábítására? S ha igen,
Bánk miért nem lép közbe? Valóban ilyen
olcsó kerítőnő ez a királyné?

Egész jelleme ellentmond ennek.
„Meráni herceg -- egy férfiú nem tud

kifogni egy asszonyi személyen ... -
mondja Ottónak -, ,,... s egy Gertrudis -
egy asszony tud országok felett megáll-
ni!.."

Jellemzőek ezek a mondatok. Gertrudis,
miközben testvéri hiúságból - hiszen egy
vérből valók! - szereti Ottót, le is nézi őt.
A gyenge karakterű Ottó is arra jó neki,
hogy benne mint egy tükör-ben önmaga
nagyságát szemlélje.

Ez a „rábeszélési" jelenet tulajdonkép-
pen Ottó megaláztatásának a jelenete.
Gertrudis gúnyolódik Ottó tehetetlenségén
és tehetségtelenségén, meg akarja alázni
őt, hogy ennek révén önmaga előtt önmaga
nagyságát bizonyíthassa. Ez Gertrudis
elsőrendű szándéka, s nem az, hogy
Melinda elcsábítására beszélje rá Ottót. Ez
egy önimádatába rögződött ember perverz
megnyilatkozása ugyan, de a beszélgetést
kihallgató Bánkot inkább a királyné
jellemében való csalódásra bírja rá, mint a
hűségesnek tudott Melinda féltésére.
Természetes és logikus tehát, hogy Bánk a
jelenet után következő monológjaiban
sokkal többet foglalkozik a „királyos
asszony" álnokságával, a várható zendülés
gondjaival, mint Melindával. Á
monológok nem féltékenységi monológok.
A politikus Bánk tépelődései ezek, amiket
csak elmélyít, kibővít, hogy személyét és
házasságát is sérti Gertrudis magatartása.
Itt még nincs igazi veszélyérzet Bánkban
Melindát illetően.

Gertrudis és Ottó jelenetében Melinda
csak ürügy Ottó kicsinységének bizo-
nyítására. Jellemző, hogy ebben a jele-
netben Gertrudis minden replikája ki-vétel
nélkül! - úgy fordul, hogy Ottó
lekicsinylése után Gertrudis öndicsérete
következik. Az már más kérdés, hogy Ottó
- szintén egyéniségéből következően - egy
bizonyos ponton elunja Gertrudis
korholásait, sértéseit, cinikusba fordul, sőt
még meg is botránkoztatja

nővérét, s az is más kérdés, hogy Gert-
rudis, akarata ellenére, valóban megerősíti
Ottóban Melinda elcsábításának a
szándékát.

Gertrudis önmaga nagyságának a szé-
dületében él. Ezt bizonyítja ez a jelenet is.
Önszeretetének vannak reális indokai.
Feltehetően az udvar legműveltebb em-
berei közé tartozik. Arisztotelészt olvas.
Intézkedik, döntésképes. Meggyőződé-
sem, hogy műveltebb, szélesebb látókörű
Bánknál is. Csak hogy a nagyság, a hata-
lom bűvöletében önmagának a szerel-
mese. Elmondja, hogy milyen n a g y gyö-
nyörűség számára törvényt hozni „min-
denek felett", törvényt, parancsot, ami
csak a törvényhozó számára nem tör-vény
s nem parancs.

Magányos asszony. Nem vesz részt az
udvar mulatozásaiban. Ezt rangján aluli-
nak is találná.

És nő, akit neme társadalmilag hátrá-
nyos helyzete is lenyom. Elevenen él
benne a férfiak lehetőségei iránti irigység.
Ez benne rejlik Bánk elleni indulataiban
is. Uralkodni akar Bánk felett is. Erre
minden eszközt felhasznál, még néhány, a
férfinak szóló, árulkodó női gesztust is.
Óvnám azonban magunkat attól, hogy a
mindenáron való hatásvadászat divat-ját
követve, szerelmi kettőst csináljunk Bánk
és Gertrudis jeleneteiből. Ez nincs benne a
darabban. Az azonban benne van, hogy
meg akarja alázni Bánkot, s hogy ez
számára kétségbeejtően a visz-szájára
fordul, őt alázzák és sértik meg
meg akarja ölni Bánkot.

Tiborc
Kulcsfigura. Bánk személyes sértettségét
országos méretű sértettséggé Tiborc sorsa,
szavai teszik. De ahogyan a B á n k b á n más
figurái sem tételek megtestesítői, hanem
összetetten ábrázolt hús-vér alakok,
Tiborc sem jelkép.

Csábító dolog Tiborcot jelképpé ma-
gasztosítani. Könnyen alkalmazhatók rá
patetikus szavak: „a megtestesült fájda-
lom" „az elnyomott nép panasza". Mindez
csak szép szó, semmi más. A jelképpé
„magasztosítás" csábít tulajdonképpen
minden figuránál, rossz hagyományaink is
vannak ebben a vonatkozásban, s ebből a
felfogásból erednek a prózai mivoltuk
ellenére operai zengzetességgel
megszólaló Bánk bán-előadások. Egyik
figuránál sem csábít azonban annyira,
mint éppen Tiborcnál. Ennek oka van. Az
ország nyomoráról sok szó esik a
darabban, de Tiborc személyében valóban
a nép egy fia lép a színpadra, az

egyetlen a darab világában. Tiborc meg-
jelenésével a történet szemünk láttára ki-
lép az udvar szűkebb világából. Bánk
végső tettének egyik legnagyobb igazo-
lása valóban Tiborc sorsa. Bánkot Ti-
borchoz kevesebb személyes érdek és
kötelék fűzi, mint Melindához, így tehát,
amikor ő Tiborc panaszaira reagál, a sze-
mélyes sértettségeken felülemelkedő, az
ország érdekében elkötelezett erkölcsiség
reagálása ez.

Kétségtelen tehát, hogy Tiborc figurája
különös szereppel bír a darab világában
más, mint a többi! , mégis óvnám
magunkat attól, hogy megfosszuk őt a
darab többi szereplőjéhez hasonlatos
„hétköznapiságától", realitásától. Ezzel
egyáltalán nem fogjuk csökkenteni sze-
repének különös jelentőségét, ugyan-
akkor sok mindent vesztenénk, ha meg-
fosztanánk személyes sorsától, ha a da-
rabban vele megtörténő eseményeket
hangsúlytalanná tennénk, ha csupán -
mintegy - szomorú zenei kísérőszólammá
tennénk, a „panasz" szólamává. Dra-
maturgiailag így is fontos és fokozó sze-
repe lenne, de döntő, a főhős sorsát drá-
maian megváltoztató szerepe nem. Drá-
maiságától fosztanánk meg.

Mi történik Tiborccal színrelépése pil-
lanatától ?

Lopni jön, a kényszer viszi erre, kép-
telen rá, mert becsületes ember. Ismeri és
szereti is Bánkot. Furcsa, de hasonlít is
hozzá. Hasonlít Bánkhoz erkölcsösségé-
ben, szemérmességében, de hasonlít
hozzá abban is, hogy indulatai képesek
egy bizonyos ponton átszakítani az ön-
uralom és a józan megfontolások gátjait.
Hasonlít Bánkhoz, de a helyzetük más: a
király személyét képviselő nagyúr és a
nyomorúságba süllyedt paraszt találkozik
jeleneteikben. Ezt a társadalmi kü-
lönbséget kár lenne elfelejtenünk. Kár
lenne Tiborc darabon belüli drámai sor-
sának felépítése miatt. Vállalni kell Ti-
borc társadalmi alárendeltségét Bánk, a
nagyúr előtt. Megfontolandó talán, hogy
panaszait - különösen kezdetben! - vala-
miféle megalázkodó pozícióban, talán
éppen térden állva kellene elkezdenie.

Tiborc először csak panaszkodik, az-
után az óvatos panaszok során, egyre in-
kább elveszti belérögződött tisztelettu-
dását Bánkkal szemben. Nagyszerűen
felépített jelenetben történik ez.

Tiborccal való nagyjelenetében Bánk
már tudja, mi történt Melindával, ismeri a
zendülők veszedelmes elégedetlenségeit
is. Szörnyeteg gondolatok járnak a fejé-
ben: bosszúvággyal küszködik, az or-



szág békéjét féltő aggodalmakkal küzd, a
helyzete kusza és borzalmas, tisztán akar
látni, és dönteni akar. Tiborc panaszkodik.
Bánk kezdetben meg sem hallja, majd
lassan rezonálni kezd Tiborc panaszaira:
közös a fájdalmuk, hiszen Tiborc is a
merániakra panaszkodik. Elkövetkezik az
a replikasor, amikor a paraszt és a nagyúr
egyetértő keserű indulatban már egymás
szavára licitálnak. Gyönyörű Katona
dialógusépítése: Tiborc hosszú,
elkeseredett replikáira Bánknak egy-egy
szava, félmondata, néha csak artikulálatlan
hangja a tovább-lökő válasz. Mintha zenét
írt volna Katona: a hosszú, panaszos
áriákat Bánk-nak egy-egy tömör, éles
hangütése löki előre a drámai
felforrósodásban.

Úr és paraszt, Bánk és Tiborc testvérré
válnak itt a gyűlöletben, megalázottság-
ban, a testi, lelki nyomorúságban. Kísértő
gondolat, hogy ennél a magas hő-fokú és
érzelmes pillanatnál megálljunk. Kísértő
gondolat, hogy megnyugodjunk: elértük a
csúcspontot. Bánk megkapta Gertrudis
iránti gyűlöleteinek döntő igazolását. A
nép nyomorúságát felsoroló Tiborc
megerősítette Bánkot a királynéval való
elszámolás, a számonkérés szándékában.

S mindez igaz is! A jelenetnek azonban
nincs még vége. Katona tovább építkezik,
s ha a továbbiakat hangsúlytalanná tesszük
- mintegy lírai lecsengéssé!
akkor Katona drámai ereje ellen vétünk.

Bánk és Tiborc együtt hangzó indula-
tainak, közös, jogos haragjukból, gyűlö-
letükből fakadó testvériségüknek egy-szer
csak vége szakad. Bánk csendesíteni kezdi
Tiborcot: „ ... Tűrj békességgel . . ."
„Kirontjuk a korlátokat, lezúzzuk a jó
barátot, ellenséget; és aztán, ha célra
értünk, sírni kell csak: szánom ke-
serveiteket emberek!"

„Te szánsz, nagyúr?" - feleli Tiborc, s
ami most következik, az már szembe-
fordulás Bánkkal! - „... Ó, a magyar se
gondol már oly sokat velünk, ha a zsebe
tele van - hisz a természet a szegényt maga
arra szánta, hogy szülessen, éljen
dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és -
meghaljon. Úgy van, úgy! Esmérni kell az
élhetetlenek sorsát: minekelőtte meg
tudhassuk szánni is."

Kinek mondja ezt Tiborc? Talán úgy
általában mondja? Nem Bánknak mond-
ja?

A lopni érkező, erkölcsileg önmaga
előtt is megalázkodni akaró Tiborc - lehet,
hogy sokszor gyermeteg és egyszerű
hangvételben - de eljut ezekhez a furcsa

mondatokhoz. Megfogalmazza kettőjük
különbségét, „elszakítja" magát Bánktól,
„távolságot" teremt, kizárja Bánkot
kettőjük addig közösnek vélt, érzett fáj-
dalmából.

S ekkor következik még egy furcsa for-
dulat. Mi Bánk reagálása az imént
elhangzott szavakra? Katona rendezői
instrukciója így szól: „Bánk: haraggal
tekint reá, de szeme Tiborc homlokán lévő
sebhelyen akad fel."

Tiborc észreveszi Bánk pillantását, majd
hajával igyekszik a sebhelyet eltakarni, és
így felel: „Huszonhat esztendő előtt vala
ez - még gyenge ifjonc voltál - Jáderánál
egy rossz velencei akart tégedet, s atyádat
- Ej hisz az régen vala!" S újból Katona
rendezői instrukciója: „Bánk: Tiborc
homlokát, megölelvén, mejjéhez szorítja,
majd egy erszényt nyom a markába."

Megint egy csúcspont. Érzelmes pil-
lanat. A megbékélés nagy lehetősége.

De Tiborc így felel: „Szép pénz: de
adhatsz-é hát mindenik szűkölködőnek?
Visszaadja-é ez a halottakért hullt
könnyeket ? Ha mást nem adhatsz, úgy,
annál kinek adsz, még szegényebb vagy.
Vigyázz, hogy egy zsivány tömött erszé-
nyeiddel együtt ne lopja el nagylelkűsé-
gedet."

Bánk - Katona instrukciója szerint -
„méltósággal" feleli: „Tiborc! Tiborc!
Kivel beszélsz ?"

Tiborc „térdre rogyik". „Uramisten! . . ."
- mondja, - „Hisz azt akarom, hogy
vesszek el. Én nem vagyok gonosz-tevő, -
azért nem bátorkodom magam elölni, mert
az Isten haragjától félek!"

Ezek a szavak, Tiborcnak a jelenet
végére kialakuló lelkiállapota nagyon
hasonlít Bánknak az első felvonás végén
mondott monológjából kitetsző lelkiál-
lapotára. „Szedd rendbe lélek magadat ..."
- mondja ott Bánk. - „ ... és szakaszd szét
mindazon tündéri láncokat, melyekkel a
királyi székhez és hitvesedhez,
gyermekidhez oly igen keményen meg
valál kötözve! Úgy állj meg itt pusztán,
mint akkor, amidőn az Alkotó szavára
reszketve engedő Chaosz magából
kibocsájta. Két fátyolt szakasztok el, ha-
zámról és becsületemről. A bocsánatot
hörgés közt is mosolygom, ha ölettetésem
ezekért lészen ..."

A kedves s talán kellemes illúziókkal - a
tündér láncokkal! - való szakítás szavai
ezek Bánknál. Az élethez, a létezéshez
fűződő illúziókkal - tündér láncokkal! -
való szakítás szavai ezek Tiborc-nál.

Kérdeznem kell: lehetséges-e, hogy
Bánk ezt a keserűséget nem érti meg?

Kérdeznem kell: lehetséges-e, hogy
nem ez az a pillanat, amikor Bánk egyér-
telműen fogadja szívébe és testvéréül ezt
az embert?

Kérdeznem kell: ebben a jelenetben ki
győzedelmeskedett nagyobb emberi tar-
tásával, keserűségével, személyiségének
nagyobb erejével? A szánakozó, pénzt
kínáló úr vagy az azt visszautasító pa-
raszt?

Kérdeznem kell: kisebb lesz-e ettől a
„legyőzetéstől" Bánk?

Kérdeznem kell: vajon egy bölccsé vált
öregember rezignált szavai Tiborc utolsó
mondatai arról, hogy hiába minden jó
szándék, Bánk egymaga tehetetlen az
ország nyomorával szemben? Lírai
lecsengés ez? Elcsendesülés ez, vagy
Tiborc keserű, torz, de mégis erőből és
igazságból fakadó lázadása? Hiszem,
hogy a kérdés magában rejti a válaszát.

*

Kedves kollégáim! Bizonyára lesznek
nézők is, kritikusok is, akik felfogásunk
egészével vagy annak részleteivel nem ér-
tenek egyet. De hát ki kergethet olyan
illúziót, hogy mindig, mindenkinek egy-
szerre szolgál megelégedésére?

Törekedjünk arra, hogy Katona József
szavaira, szituációira épített előadást
teremtsünk. Ne legyen ez az előadás a
város szülötte előtt leírt tiszteletkör. Bíz-
zunk benne, hogy ha őt igyekszünk meg-
szólaltatni, mába ható, mai katarzist te-
remtő előadást tudunk létrehozni.

Köszönöm a figyelmeteket.
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