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Vásárfia Galíciából

Bánk bán-változat Kaposvárott

Hogyan vagy, partizán? avagy Bánk bán
címmel tartotta idei első bemutatóját a
kaposvári színház stúdiója, „Katona József
után, Shakespeare és Theokritosz
műveinek felhasználásával". A szereplők a
társulat „közkatonáiból", kisebb-nagyobb
epizódszerepekben részben már ismert
csoportos színészekből kerültek ki, a
rendező is csoportos színész, noha az
amatőrmozgalomban rendezőként is
tevékeny volt: Mohácsi János. Együttesen
valami merőben újat hoztak létre, olyat,
aminek megszületéséhez pillanatnyilag
alighanem csak Kaposvárott adottak a
feltételek. Újszerű maga a vállalkozás is,
eddig csak külföldi példáit láthattuk, így a
Hamlet kapcsán: egy meg-szentelt, a
rákövült tradícióktól már-már
életképtelenné vált klasszikus szöveg
egészen radikális, demitizáló meg-
faggatását.

Az előadáshoz azonban nem lett volna
elegendő az irodalmi-dramaturgiai vál-
lalkozókedv; elsősorban voltaképp az a
színházvezetési politika alapozta meg,
amely a színházon belüli szükségszerű
hierarchiát abszolút rugalmassággal kezeli,
s minden közkatonának elérhető
közelségbe helyezi a marsallbotot, nem-
csak színészi, hanem rendezői „fegyver-
nemben" is. Az „alulról" jövő kezde-
ményezések bátor felkarolása és az érett,
„profi" művészi segítséggel-ellenőrzéssel
való kombinálása már eddig is számos, a
„profi" előadásokba beilleszkedő
részteljesítményt hozott - most gyümöl-
csözik egészében egy komplett előadás
formájában. Amely ugyanakkor ízig-vérig
stúdiószínpadra való, tehát nem
nagyszínpadra termett vállalkozást gyö-
möszöl ilyen-olyan praktikus okokból
stúdiókeretekbe. Itt ugyanis nem a Bánk
bánnak mint integer műalkotásnak mégoly
újszerű interpretációjáról van szó (ez
természetesen nagyszínházban is
helyénvaló lenne), hanem egy egészen új
változatról, amely paradox módon nem a
szöveg ellenére született, s mivel a paródia
vagy travesztia meghatározás-hoz
burleszk-komikus jelentés társul,
pontosabb definíciót a „változat"-nál nem
is tudnék mondani.

Valóban, a szöveg igen terjedelmes
húzásokkal, nagyrészt Katonáé, a kevés
számú betoldás pedig kitűnő stílus-
érzékről tanúskodik, avatatlan fül nem is
észlelné az idegenkezűséget; a Romeo és
Júliából származó hosszabb átültetés akár
Katonáé is lehetne. És azonos a történet is,
csak a történet olvasata új ; részben a
szöveg egyes lehetőségeinek csíráját
bontja ki egyedül lehetséges realitásként,
részben a szöveg közismert, sokszor
elemzett ellentmondásait oldja fel oly
módon, hogy azokat nem elkeni (ahogy
Arany János finom tapintattal ajánlotta),
hanem részben a groteszkig, részben a
horrorig élezi, többnyire nem-csak
szellemesen, hanem tartalmasan és
elgondolkodtatóan is. A szándék pedig
súlyosan komoly; hasonló forrásvidék-ről
fakad, mint Örkény István Kulcs-keresők
című nemzetkarakterológiai szatírájáé.

Katona József drámai hierarchiájának
csúcsán a király áll, egy nemzeti király,
aki némi megingás után valóban helyzete
magaslatára tud emelkedni, s Gertrudistól,
ha kényszerűen is, megszabadulván,
Bánknak megbocsátván, mint-egy
személyében hordozza a katarzist. Ha
Endre uralmának immanens karizmáját
egy előadás megkérdőjelezi: össze-omlik
az egész piramis. Van-e erre jog-cím ?
Természetesen van - hiszen, ha a király
egy kétes jelentőségű külföldi kalandért,
melyben veszíteni, sőt elesni is lehet,
hosszú időre ebek harmincadjára hagyja az
országot, s a kormány-rudat feleségére
bízza, akinek jellemét, hajlandóságát
felelős államférfiként mégiscsak ismernie
kellene, akkor a karizma már csak üres,
tartalmatlan formaság. Midőn a kaposvári
előadás végén sikerült üzleti útjáról
vidáman lohol haza a király, Kornis
Mihály Hallelujájának apa-figurájához
hasonlóan hatalmas csomagban hozva a
vásárfiát szeretett Gertrudisának,
egyértelművé válik: e magáncélú vásárfia
beszerzéséért kellett védtelenül-őrizetlenül
hagyni az országot.

Endre felelőtlen távolléte alatt Gertrudis
országlás helyett az udvart egyet-len vége
nincs monstre házibuli hely-színévé
változtatja. A műsorlap ugyan némi, az
előadásra egyébként nem jellemző, diákos
polgárpukkasztással fogalmaz, mégis
érdemes ideiktatni leírását (mint ahogy
ezúttal a cselekmény új-szerű mozzanatait
is a megszokottnál bővebben ismertetjük,
részben, mert ezek egyben a játék
dramaturgiájára, sőt rendezésére is
rávilágítanak, részben, mert

az előadást kevesen fogják látni, s így a
narrációnak tájékoztató funkciója is lehet)
: „És bent, a palotában irgalmatlan házibuli
folyik. Barátaim - a bulik, a hányadik
bulik, Jézusom, így hajnal-tájt;
emberfeletti bormennyiségek bennünk és
útban belénk, rongyossá politizáljuk a
szánkat, szerelmesek vagyunk a
végtelenségig az összes másnemű lény-be,
szerelem szerelem hátán, sőt hegyén-hátán,
azt a hegyet a zsebkendőnknek a négy
sarkában is elhordjuk, végig-megyünk az
akácos úton, mégis a miénk, mégis a
miénk lesz édes galambunk ... Mindegy,
miért, mindegy, mi volt sok: a bor, a
beleszédülés egymás szemeibe-szájaiba,
mi minek ingere; vélt és valódi jogok és
jogtalanságok; szavak, ahogyan szavakat
szorítanak ki; mindegy. Minden
óvatosságunk ellenére tetté csiholódik ma,
ami csak a kezünk közé kerül. Mire
föleszmélnénk, össze-, sőt összevissza
feküdtünk - esküdtünk

táncoltunk: nem számít. Semmi sem
számít: magunk vagyunk." És közben a
kulcs - Örkény kulcsa - végképp el-vész.

A gazdátlan országban tehát vigad, aki
teheti. A végig félhomályban tartott,
szellemesen egyszerű, csak épp uta-
lásszerűen gotizáló díszlet - ugyancsak
Mohácsi munkája - állandó eleme egy
jókora ovális asztal; akárkik ülik körül, ki
nem fogy róla az ital. Szükség szerint
aztán a kupákat félretolják, hogy a mámor
egy-egy forrpontján az asztal alkalmi
nászok színhelyévé alakuljon. A házi-buli
egyre hevültebb, sírva vigadó lég-körében
ki szeretkezni akar, ki pedig
„békétlenkedni". Mohácsi elgondolásában
az összeesküvők nem kívülállók, hanem
természetes résztvevői a házi-bulinak, akik
borgőzös állapotban egyre óvatlanabbul
gyakorolják az ősi jus murmurandit, azzal
sem törődve, hogy egyazon asztalnál vigad
- igaz, a szunnyadásig nekibúsultan - Ottó
herceg is. Az ábrázolat egyik pompás
poénja, hogy mikor Petur Simon fülébe
súgja a várva várt vendég titkolt nevét,
Simon lelke-sültségében fennhangon
kiáltja ki, míg-nem az egész asztal
harsányan ünnepli Bánk illegális akcióját.
S amikor épp mindenkit leterít a mámor,
beólálkodik Tiborc, aki elvégre Katonánál
is lopni jött; leüti a fel nem ismert Bánkot,
s amúgy abroszostul összepakolja az edé-
nyeket és az étel-ital maradékát (mint
ahogy az utolsó kép során egy óvatlan
pillanatban már vinné a becses galíciai
portékát is). Sebaj : a veszteségre senki



nem figyel fel. Nemsokára új kupák, új
tálak kerülnek elő az e célt szolgáló s
látszólag kifogyhatatlan szekrényből a
házibuli megy tovább.

Csakhogy másfelől ez a tivornya ko-
rántsem holmi kedélyes idill. (Hevesi
András komoran duhaj kísérőzenéjének
idegborzoló vezérmotívumát legszíve-
sebben idekottáznám.) Gertrudist ugyan
vére hajtja a bulizó létbe, de egyben éberen
is őrködik, nehogy az kicsússzon
ellenőrzése alól; józan emberei ügyel-nek
rá, hogy a részeg indulatok ne csap-
hassanak át józan, éber indulatokba. Az
erőszak légkörében maguk a vigadók is
bármire kaphatók. Petur bán meg-metszi
karját, a hősi gesztusra fogékonyak társai
is: vérszerződést kötnek, ki-isszák a
körbejáró, vérrel teli kupát, mi-előtt még
Petur egyáltalán közölné, mi is a célja az
imigyen megszentelt szövetségnek. Vakon
követnék Peturt a halálba, mindaddig, amíg
Bánk le nem fegyverzi olyan szöveggel,
mely pillanatnyilag hatásosabbnak tűnik a
Peturé-nál. Ekkor aztán rávetik magukat
vezérükre, leteperik, brutálisan ütlegelik-
rugdalják, és Bánk, aki ezt közönyösen
szemléli, kenetteljes szavakkal e maga-
tehetetlen Peturtól veszi a király iránti
„önkéntes" hűségesküt.

Az már szinte természetes, hogy Mo-
hácsi az ártatlan és csak hevítőtől hevülő
Melinda mítoszát sem kívánja elfogad-ni; a
permanens házibuli felfűtött, gátlásokat
feloldó légkörében egy tapasztalatlan, férje
által magára hagyott csinos fiatalasszony
majdhogynem törvény-szerűen válik
könnyű prédává. Melinda - szigorúan
megőrizve Katona szövegét -
gyakorlatlanul, de elszántan kacérkodik
Ottóval, és majdan hevítőszer nélkül (azt
történetesen Izidóra hörpinti ki), pusztán
saját érzékeitől sodortatva omlik Ottó
karjaiba. Mikor aztán férje haragjától
megrettenve elveszti a fejét, Gertrudisról is
lefoszlik a kedélyes kerítőnő szerepe, és
mert Melinda vádjai már a hatalmat
kérdőjelezik meg, nem habozik : egy
intésére berontanak a józan pribékek, akik
szadista módon eret vágnak a tehetetlen
asszonyon, majd kényszerzubbonyt húznak
rá s elvonszolják.

Egy másik, sokat vitatott pontot: Bánk
hallgatózási jelenetét Biberach érdekes, bár
az eredetitől ugyancsak nem idegen
beállítása révén old meg a rendező.
Biberach is a józanok közé tartozik. Ő, a
született intrikus, a maga privát
mesterművét építgeti az idegen

Jelenet a Hogyan vagy, partizán? avagy Bánk bán című kaposvári előadásból.
(Fábián József felvétele)

panaszló türingiai nemeskisasszonyt. A
rendező átvágja azt a bonyolult csomót,
melyben Bánk indítékai összegubanco-
lódnak; aki ezt a hatalmat kiszolgálni képes
volt, azt nem a köz, csupán önnön sérelme
fordíthatja a hatalom ellen. De akármiért is,
a gyilkosság megesett, s Endre nem
bocsáthat meg: mi őrizhetné a méltatlan
királyi hatalmat, ha a királyné-gyilkosság
megtorlatlan maradhat? Bánk kérését: hadd
temesse el illőn hit-vesét, groteszk módon
teljesítik a királyi pribékek - a ravatallá
alakult asztalról a nyitott boltíves ablakon
át egyszerűen kibillentik a tetemet, majd
Endre intésére brutálisan ledöfik Bánkot.
Ebben a felfogásban így áll helyre a status
quo egyensúlya, s a király fagyos iróniával
mondhatja el, a némiképp megcsonkított
zárómondatot: „Magyarok! Igen jól
ismerem. Szeretnek. Enyimek."

Dürrenmatt János király-átiratának
mostani budapesti plakátja húsdarálót
ábrázol, melybe sorra pottyannak bele a
szereplők. 'Végeredményben e folyamat
tanúi lehetünk a kaposvári Partizán-Ránk
eladásán is, egy lényeges különbséggel.
Mikor Dürrenmatt szaván fogta
Shakespeare-t, nemcsak a betűt, de az ér-
telmet is szaván foghatta, hiszen Shakes-
peare ábrázolásának eleve is szerves része
volt a rossz hatalmat elutasító irónia.
Katona József viszont természete-sen hitt,
mert hinni akart és hinnie kel-lett mind egy
megálmodott nemzeti hatalom öntisztító
képességében, mind Bánk bán szabadító
gesztusának érvényében - noha maga a
cselekmény, dramaturgiai buktatók
formájában, több ponton is megkérdőjelezi
ezt a hitet. Katona esetében tehát csak a
betűt lehet szaván fogni, s így az értelmet
visszájára fordítani. E lényegi
különbségből adó-

udvarban: tönkretenni Ottót, minél több
embert egymásnak uszítani, úgyszólván.
önzetlenül, hogy saját szellemi fölényét
leghálásabb közönsége: önmaga előtt
demonstrálja. Bánk itt, kihallgatván
Melinda s Ottó párbeszédét, nem meg-
nyugvásra kap okot, hanem mintegy
előjátékát látja megcsalattatásának, te-hát
már e ponton közbeavatkozna; csakhogy
ekkor Biberach mesterműve összeomlana,
tehát ő, ki különben nem híve az
erőszaknak, leüti a nagyurat, s kivonszolja,
okkal bízva abban, hogy mire magához
tér, új benyomások ki-törlik agyából a
látottakat. A végén persze Biberach
túlkombinálja magát; hogy az elszabadult
erőszak őt is maga alá temetheti, azt
kihagyta számításaiból. És ott haldoklik az
ovális asztal alatt, miközben partner híján
szűkölködő Lucija akit Mohácsi,
változatának egyetlen némileg öncélú
ötletével, Biberach egy utalásából élő
személlyé formál - a tovább zajló házibuli
egy hullámán Myska bánnal vigasztalódik
az asztal tetején. (Az ő sikamlós
párbeszédükhöz kerül a shakespeare-i
kölcsönzés.)

Lehet ebben a világban hős, nemzeti
hős, pozitív hős Bánk bánból, az Endre és
Gertrudis által megtestesített hatalom
odaadó vezető tisztségviselőjéből? Aligha.
Vak indulatok vezérlik őt is; a Katonánál
is rendre fellelhető motívumok,
becsületérzés, nemzeti öntudat,
féltékenység, szánakozás, düh, brutalitás
dulakodnak benne kaotikusan, egy olyan
helyzetben, mely láthatóan meg-haladja
felfogó- és ítélőképességének teherbírását.
Már oda Melinda erénye, felfedve
Gertrudis ármánya, mikor durva hevülettel
teszi. magáévá Izidórát az ominózus
asztalon; Mohácsi ugyanis szaván fogja a
becsülete meggyalázását



vendégjátékok
dik (s csak másodsorban abból, hogy
Mohácsi János nem Dürrenmatt), hogy
míg a dürrenmatti János király a shakes-
peare-ihez képest felfokozott irónia elle-
nére is megmarad drámának, rögzíthető,
bárhol színre állítható, közkinccsé tehető
alkotásnak, a Mohácsi János-féle Bánk bán
egyszeri színházi játék, egy azonos
művészi elveket valló kollektíva nagyon
tehetséges laboratóriumi munkája; egy-
szeri kesernyés demonstráció, mítoszok-
ról, akarásokról és hőskultuszokról.

És lecke persze lelkesedésből is. A köz-
legényből sarzsiba avanzsált fiatal színé-
szek fanatikus buzgalommal és fegyelem-
mel, mintaszerű összjátékban teszik a dol-
gukat - „egy Hekubáért", egy minimális
nyilvánosságra, igen kevés nézőre
számítható alkalmi vállalkozásért. Az
összjáték pontosságával ellentétben egyé-
ni alakításaik értéke vitatható - igazából
csak a már jól ismert, markáns tehetségű
Gyuricza István (Bánk) és II. Endre és
Biberach kettős szerepében még Dunai
Károly emelhető ki. Színészként még a
dramaturg-rendezőként valóban sokat
ígérő Mohácsi János (Myska bán) is
jellegtelen. Másfelől viszont kérdéses:
erősebb jelenlétű profi színészek -
mondjuk, a kaposvári „szólisták" - egy-
értelműen gazdagíthatnák-e ezt a típusú
produkciót ? Óhatatlannak látszik ugyan-
is, hogy az ilyen színészek, mégoly cél-
tudatos rendezői irányítás alatt is, ne
egyéni pszichológiákat ábrázoljanak
helyzetükből adódó beidegzett reflex-
cselekvések helyett - ez pedig ezt az
előadást, ahol minden reakció társadalmi
és nemi alapimpulzusokból fakad,
könnyen félrevihetné és kiforgathatná
magából. Mindenesetre bizonyos, hogy
súlyosabb lenne a játék, ha e reflexcse-
lekvések modellisztikusabbak, kemé-
nyebbek, vadságukban artisztikusabbak
lennének, olyasformán, ahogy az a Ber-
liner Ensemble vagy legutóbb a bochumi
színház vendégszereplésén épp a kisebb
vagy csoportos szereplők esetében látható
volt. Ezért érdemes lenne még
kegyetlenebbül tovább csiszolni a lát-
hatóan máris sokáig érlelt produkciót,
amelyben ott rejlik a lehetőség, hogy a
maga nemében példaszerűvé váljék.

Színház - hátrányos helyzetben

Lapunk 1984 májusában dr. Koncz Gábor
fenti című tanulmányával indított vitájára
már eddig is számos hozzászólás érkezett.
A vitát nem zártuk le. Felhívjuk olvasóink
figyelmét, hogy továbbra is várjuk a szín-
házak gazdasági helyzetével kapcsolatos
észrevételeiket, gondolataikat,
véleményüket.

DURÓ GYŐZŐ

„Pekingi opera"

A megtévesztő elnevezés

Majd három évtizeddel a Kínai Klasz-
szikus Színház budapesti szereplése után,
1984 októberében látogatott újra „pekingi
opera"-társulat hazánkba. Művészei két
alkalommal Budapesten (előbb a Fővárosi
Operettszínházban, majd az Erkel
Színházban), illetve egy-egy estén hat
vidéki városunk (Gyöngyös, Miskolc,
Debrecen, Székesfehérvár, Zalaegerszeg
és Győr) színpadain tartottak bemutatót.
Teljesítményükről a magyar közönség
véleménye minden esetben megoszlott: a
többség zajos lelkesedéssel ünnepelte őket
az általuk nyújtott gazdag és egzotikus
látványvilágért, virtuóz akrobatikus
tudásukért, rendkívül összehangolt
együttes munkájukért. De mindenütt
akadtak szép számmal olyanok is, akik az
előadások végeztével csöndes
csalódottsággal távoztak. Utóbbiak közé
elsősorban azok az opera-barátok
tartoztak, akiket - főként az említett hat
vidéki városban - a kínai vendégek
fellépéseire „szerveztek". Ok ugyanis
európai értelemben vett operát vártak, sőt
a főváros nevével fémjelzett színháztól - a
közép- és kelet-európai gyakorlatnak
megfelelően - egyenesen „nemzeti"
operát. Am amit helyette kaptak, az
fogalmaik szerint leginkább az Európában
megszokott cirkuszhoz hasonlított.

Amit a magyar közönség látott, valóban
nem opera, a bemutatkozó együttes pedig
nem pekingi volt. A Kínai Nép-
köztársaság Belsőmongol Társulata ér-
kezett el hozzánk európai turnéja során,
illetve e kínai, mongol, huj, mandzsu és
koreai nemzetiségű művészekből álló,
száznyolcvan tagot számláló csoport
negyven fős kamaraegyüttese. A „pekingi"

jelző tehát nem a színház topográfiai
hovatartozását, hanem az általa játszott
színjátéktípust jelöli. Kínában több tucat
helyi „opera" ismeretes, létezik például
„kantoni", „sanghaji", „saohszingi" és
„szecsuani opera" is. „Pekingi opera"-
társulatok szerte az országban működ-nek:
Kantonban, Sanghajban vagy Sze-
csuanban éppúgy, mint ahogy Pekingben
is találhatók „saohszingi" vagy éppen

„szecsuani opera"-együttesek. Ám vala-
mennyi csoport csak a maga „operatí-
pusát" műveli. E típusok ugyanis külön-
böző tájegységek zenei hagyományait,
folklórját és dialektusát képviselik. Igy -
bár a színjáték technikai, eszközhasználati
és stiláris jegyei, sőt a repertoár egyes
darabjai is az „operatípusok" többségénél
hasonlítanak egymásra - annak a
színésznek, aki típust akarna váltani,
elölről kellene kezdenie a mesterség ta-
nulását.

Ami az „opera" elnevezést illeti, ennek
eredetét így fejtegeti Szergej Obrazcov A
kínai színház című könyvében:
„Valószínűleg valami nem nagyon kö-
rültekintő európai járt Kínában, látta a
kínai színház előadását, és bár ez az elő-
adás egyáltalán nem hasonlított egyetlen
európai színházi műfajhoz sem, válogatni
kezdett a színházi címkék között, annak az
elvnek az alapján, hogy »ott is énekel-nek,
meg itt is énekelnek«, és úgy vélte, hogy
ez a legmegfelelőbb. Jobb híján aztán ez a
műfaji megjelölés nemcsak az európai
irodalomban honosodott meg, hanem a
kínaiaknál is. Meghonosodott, és nagyon
sok embert megzavar." Majd valamivel
hátrébb még hozzáfűzi: „Azt gondolom,
hogy az »opera« mint a hagyományos
kínai színház meghatározása fokozatosan
el fog tűnni." Obrazcovnak nem lett igaza:
huszonnyolc éve írta le idézett sorait, s az
„opera" megjelölés ma tán élőbb és
elterjedtebb, mint valaha. Kárpáti János
Kelet zenéje című munkájában ennek okát
abban látja, hogy

.. ez a színházi forma - az egyéb ázsiai
drámai műfaj októl eltérően, ahol a dráma,
a tánc és a zene egymással párhuzamosan
halad - bizonyos értelemben közel áll az
európai operához, mert a cselekmény
zenei formában halad, a monológokat,
dialógusokat maguk a színészek ének-lik, s a
hangszeres együttes szerepe is nagyjából
hasonló: kíséri, aláfesti, be-vezeti és
összekapcsolja a színpadi cselekmény
különböző részeit". Am rögtön hozzáteszi:
„Számos érv azonban - igen meggyőzően -
az »opera« elnevezés el-len szól.
Mindenekelőtt az, hogy az »opera«
annyira sajátosan európai mű-faj, s azon
belül is egy igen körülhatárolt kor
terméke, hogy a kínai színházra való
alkalmazása igen sok magyarázatot, meg-
kötést igényel, nagyon is »mutatis mu-
tandis « értendő. (...) Tévútra vezethet
azután az is, hogy az európai operában -
tudjuk jól - a súly a zenén van. A kínai
színházban viszont a zene szerény össze-
tevője a drámai egységnek, és semmi-


