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Történelmi
„magánügyek"

A Bánk bán szolnoki bemutatójáról

„Tragédiának ritkán kedvez kor s divat -- s
a Bánk bán igazán a legsúlyosabb tragédiák
közül való" - jegyzi meg Hevesi Sándor az
egyik szövegkiadás előszavában.
Gondolatmenetének logikai fonalát
napjainkig követve akár úgy is föltehetjük
a kérdést: vajon kedvez-e korunk a Bánk
bán típusú nemzeti tragédiáknak; s vajon
merre röpítik a szín-házi divatok a múlt s
jelen kapcsolódási pontjait a
hagyományban kitapintani igyekvőket;
avagy kínálnak-e nemzetivé lett drámáink
elegendő gyúanyagot kor-társi
konfliktusok fölszikráztatásához? A még
mindig fiatalnak számító szín-házi
reformnemzedék(ek) jelentékeny
rendezőinek újabb keletű színpadi mun-
káiból, Paál, Ruszt és Csiszár Tragédia-
adaptációjából - s persze Jeles András
másfajta művészi indítékú filmjéből, az
Angyali üdvözletből - meg Szikora Csongor
és Tündéjéből is kitetszett: nem klasszikussá
lett kegyeleti tárgyként, protokolláris
alkalmakkor kötelező penzumként veszik
faggatóra e feldolgozások a magyar
színház kultikussá magasztosult „szent
szövegeit", hanem bennük jelen idejű
cselekvéssorokat, kitapinthatóan eleven,
kortársi figurákat, mai léptékű s
érzékenységű szituációkat fel-kutatva.

Katona József drámájának kihívása -
eredeti formájában és Illyés Gyula által
átigazítottan - sokáig érintetlenül hagyta az
új rendezői nemzedékeket; most, 1986
októberében „megtört a jég", Ács János
mai színpadra alkalmazta a tragédiát
Szolnokon. A produkció előtörténetéhez
tartozik, hogy a kaposvári stúdióban 1984
végén színre került egy Bánk bán-átirat,
Hogyan vagy, partizán, avagy Bánk bán
címmel, a szín-ház legfiatalabbjainak
közreműködésével (s ezt megelőzően a
zalaegerszegi bemutatószínpad is műsorára
tűzte a drámát, Halasi Imre rendezésében).
A kevés számú megjelent kritika egybe-
hangzó tanúsága szerint Mohácsi János
kaposvári átirata -- kísérleti produkció-
ként - a morális értékvesztés drámája-ként
jelenítette meg a művet s benne saját
generációjának deheroizáló Bánk

bán-vízióját. A szolnoki bemutató szel-
lemi izgalmát növeli, hogy Ács János
rendezése „visszatalál" a tragédiához, e
mű, ha nem is eredeti formájú, de eredeti
szellemiségű felfogásához: benne a mai
színházi köznyelv megújításának
eredményei, lehetséges útjai és kérdő-jelei
egyaránt megfogalmazódnak.

„ O t t , o t t van é l e t . . . "

A játékkezdet mindjárt rendezői kon-
cepciót sejtet, a rendező s a dramaturg,
Morcsányi Géza az udvar és a békétle-

nek összetűzésébe illesztette be Ottó és
Biberach „előversengését": a királynő és
köre a nézőtérnek háttal, a színpad hátsó
felében emelt dombocskán sziesztázik,
minden figyelem rájuk irányul, s csak úgy
mellékesen mennek végbe az előtér
palotaepizódjai. Gertrudis méltósága és
hatalma biztos tudatában érkezik
igazságot osztani; Ottónak (kihez a
testvérinél érzékibb szálak fűzik - öccse
szájon is csókolja -, s akinek
„esztelenkedéseit" már megunta) s a bé-
kétleneknek, akikre alig fordít figyelmet
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E drámai erőtérben Gertrudis, a ha-
talom jelenlegi birtokosa 'számára nem-
igen létezik más, mint saját családi és
érdekkötelékei; a politikai cselekvés
lehetőségét egy szűk hatalmi elit sajátí-
totta ki; s a királynő nem vesz tudomást
tágabb környezete konfliktusairól, mely
már hatalmának veszélyéztetettségét is
magában hordozza. Semmi kétség: eb-
ben az államberendezkedésben Gertrudis
szemrebbenés nélkül feláldozza „job-
bágyai kedvét" vagy akár a nemzet
méltóságát, hogy öccse kedvére s önnön
szórakoztatására tegyen. Ottóhoz eleinte
valódi, mély érzelmi szálak fűzik: nem-

csak mindent megbocsát öccsének, ha-
nem kényezteti, galádul kitervelt ka-
landjaiban támogatja, a hatalom teljes
súlyával mellé áll. Ottó a rendezés s az őt
életre hívó színész felfogása szerint
romantikusan szerelmes ifjú; Melinda
tisztasága, romlatlan, érzéki szépsége
valósággal megbabonázta: eleinte el-
hisszük neki, hogy más Ottó született
meg Melinda által, mert szerelme viszon-
zásra talált, vagy legalábbis ő úgy hitte,
hogy viszonzásra találhat. Mindehhez
Melinda ingadozása alaposan hozzájárult;
a nagyúrné egy-egy pillanatra enged az

érzékek csábításának, s a hit-

vesi erénnyel dacolva maga is rabja lesz a
fiatal és epekedő Ottónak. A hitvesi hűség
szigorú önmegtartóztatásán is átütnek testi
kívánkozásai: Bánk távollétében Ottó nem
cinikusan számító kalandor a szemében,
hanem szívet pezsdítő, érzékeket
bizsergető házibarát, akinek ugyan
látszólag nemet mond, de a lelke mélyén
szívesen oda-adná magát. A látszólag
tiszta, éteri vonzalom ellenpólusaként
Gertrudis e felfogásban velejéig romlott,
cinikus és kerítő asszony: Melindát
habozás nél-kül odadobja Ottó
szeszélyének, s meg sem fordul a fejében,
hogy e bűnös kapcsolat a fennálló hatalmi-
uralmi rend aláásója lehet majd valamikor.
Az uralkodóház idegen tagjai látszólag
öntörvényű és szuverén életet élnek,
megvalósítva az önzés korlátlan uralmát, az
igazi életet, melyet nem terhelnek
kicsinyes' politikai aggályoskodások.
Látszólag, mert erkölcsi világrendjük az
abszolút önzésen s a totalitárius uralmi
berendezkedésen alapul, melyet eleinte
semmiféle erő nem veszélyeztet. Az
egyértelműen pozitívra hangolt Ottó
negatív tükörképe a bölcsen cinikus,
intrikus Biberach.

„Ott van a haza, hol a haszon. . ."

Ez a tétel a hivatásos köpönyegforgató,
Biberach filozófiájának sarokköve. Vallai
Péter alakításában Biberach a fenn-álló
viszonyokhoz képest legadekvátabb
figura. Látszólag veszélytelenül játsza-
dozó intrikus, akinek zsigereibe ivódott a
szüntelen alkalmazkodás kényszere: az
elképesztően gyorsan változó viszonyok
vámszedőjeként ő boldogul
legkönnyebben, mindenütt célba ér, s
minden-kit megbékíteni igyekszik; holott
csak hálóját szövi. A fennálló rendszer
szülötte ő: a történelem intrikusa s a cse-
lekvések katalizátora. A megállapodni
kész viszonyokat mindig ő lendíti át a
holtponton, nélküle nincs féltékeny szen-
vedély vagy hatalomféltő rettegés. Kor-
társi léptékűvé és félelmetessé attól válik
alakja, hogy önironikus fintoraival,
gunyoros, látszólagos cinizmusával el-
lensúlyozni s leplezni is tudja romlottsága
mélységét: a legmélyebb amoralitás, a
közömbösség álarcában jelenik meg
előttünk.

Ha Biberach egy lehetséges - amorális -
világrend tipikus képviselője, akkor e
világ másik pólusán a döntő pillanatokban
határozatlannak s erőtlen-nek tűnő Bánk
bán áll. E darabértelmezés szerint a
nagyúr nem formátumos ellenlábasa a
királynénak s a romlott

Vallai Péter (Biberach) a szolnoki Bánk bánban



udvar többi tagjának, inkább erőtlenül
kapálódzó áldozat, aki az őrlő malom-
kerekek közé szorult.

„Szedd rendbe, lélek, magadat..."
Bánk figuráját Derzsi Jánosra osztotta a
rendező (Zalaegerszegen három éve ő
játszotta Tiborcot). Nehezen hihető, hogy
szereposztási kényszerűség diktálta
választását: a nagyúr alakjának
megformálása része kell legyen rendezői
koncepciójának. Ez a Bánk ugyanis kez-
dettől végig elhalványított, formátum
nélküli figura; nemcsak hogy helyzeté-nek
tragikumát nem látja át a maga
mélységében, hanem a személyiség ama
nagyszabású belső elmozdulásának pszi-
chikai rajzával is adós marad, ami a
nagyúr drámájának igazi összetettségét
adja. Bánk nem nő fel a feladat nagysá-
gához, ezért nem is tud igazán megha-
sonlani önmagával: egydimenziós hős,
drámai mélységélesség nélkül. S ha már a
legnagyobb drámai súlyt hordozó s a darab
szövevényes konfliktusszerkezetét
személyiségével is reprezentáló figura
ilyen, akkor a visszatérő, igazságosztó
király sem lehet más, mint erőtlen hiva-
talnok .. .

Bánk figurájának - a mű legelső kriti-
kusai által már észlelt és jelzett - „bi-
zonytalansága" a mindenkori előadások
kulcskérdésévé teszik a címszereplő ren-
dezői-színészi értelmezését. A figura sze-
repe Katona drámájában, személyiségé-
nek irányultsága, szűnni nem akaró viták
tárgya. Az egyik legnagyobb hatású
értelmezés, Sőtér István véleménye szerint
„Bánkot olyan férfiként kell látnunk,
akinek számára tettének erkölcsi, emberi
indokai nem semmisültek meg. Bánk
mindvégig tudja, hogy igaza van. Es
mégis, ő az egyedüli vesztes a Te-
remtésben. Mert elvették tőle mindazt, ami
az életének magját alkotja: Melindát, a
családját, érzelmeinek a jövőjét és
értelmét. Nem Gertrudis, hanem Melinda
meggyilkoltatásában érzi ma-gát bűnösnek
Bánk. Nem erkölcsileg vesztes, hanem
érzelmileg ..." (Az ember és műve, Bp.
1971. 182. o.)

A szolnoki előadás tragikumra hangolt
játékfelfogása e ponton hagy legtöbb
kétséget a nézőben. Nehéz eldönteni
ugyanis, hogy a koncepció szerves
részeként vagy a színészi alakítás sikerü-
letlensége okán lett Bánk figurája drámai
erő nélküli. Derzsi nagyura néhol már
inkább tragikomikus, mint tragikus figura:
egy regiszteren szólaltatja meg a jellem
belső hangjait, az aggódó,

töprengő, ám a körülményekkel dacol-ni
nemigen tudó személyiség hangján.

Gertrudist Meszléry Judit játssza; mél-
tóságteljesen, érzelemmentesen, majd-
nem szenvtelenül: mindvégig érzékeltetve,
hogy számára nincs igazi tétje ennek a
küzdelemnek. Mert hiszen Bánk nem
életveszélyes ellenfél - legalábbis eleinte -
, s a többiek még kevésbé azok, így hát
könnyedén elboldogul mindnyájukkal.
Később aztán, de csak az utolsó
pillanatokban, rádöbben hatalmának
végességére, s átéli a szűkölő félelem
kiszolgáltatottságát, szégyenét.

Ha a két fő drámai feszültséghordozó -
más-más indítékkal ugyan, de - vég-
eredményben egyaránt erőtlen, akkor a
játékból szükségképpen kilúgozódik a
feszültség, tét nélkülivé válik a küzdelem,
s megnő a mellékalakok jelentősége.
Például Peturé és Tiborcé. Czibulás Péter
és Hunyadkürti István él is a lehetőséggel:
előbbi indulatos, vad, robbanó
szenvedélyességű alakot formál, akiből
szinte süt a királygyűlölet, s akiben
mindent elhomályosít a nemzeti érzés.
Czibulás Peturja jószerével az egyetlen
eszmehős a figurák galériájában, hűen
érzékeltetve a monománia el-
uralkodásának lélektanát; Hunyadkürti
Tiborca visszafogott, lefojtott szenvedé-
lyével, eszköztelenségével és szuggesz-

Tiborc: Hunyadkürti István (Sipos Géza felvételei )

tivitásával emelkedik ki társai közül. Val-
lai Péter gunyoros, cinikus Biberachja,
Mertz Tibor éterien egyértelmű Ottója s
Egri Márta tisztaságában meghasonló
Melindája nő még a többi szereplő fölé.
Vázlatos és kidolgozatlan marad Sztárek
Andrea Izidórája, Bal József Solom mes-
tere, Fekete András Mikhál bánja és
Kocsó Gábor Simon bánja.

Az előadás alaptónusa szinte mind-
végig szenvedélymentes, tartózkodik a
retorikától, a Bánk bán-tradíciók kötelező
pátoszától. Igaz, ettől a hűvös raciona-
lizmustól olykor vontatottá, sőt unal-
massá válik a játék. Melis László zenéje
is kijózanítóan „pátosztalanító" hatású: a
stílszerűen megidézett Erkel-opera
nagyáriáinak romantikusan hömpölygő
zengése torz futamokba torkollik, miként a
drámai összeütközések "kizengetése" is
elmarad az előadás folyamán. Antal
Csaba a nézőtér oldalát is beborító Feszty-
körképe a magyarok bejöveteléről enyhén
ironikus, romantikus hátteret teremt a
színpadi akciókhoz. Szakács Györgyi
nemes veretű ékszerekkel, kapcsokkal
összefogott Röltex-kelmékbe s szőrök-
be-bőrökbe bújtatta a figurákat: pontosan
úgy lóg rajtuk e „szerelés", mint Katona
modernizáltan is veretes szövege a
romantikától kissé elidegenített szereplők
ajkán. Mert azt se feledjük : jelen-tősen
megkurtítva s átszerkesztve,
dramaturgiai-sebészi beavatkozások nyo-
mán (néhol Illyés átigazításának darab-
káit az átszabott szövegtestbe ültetve)
érthetően és gördülékenyen szólal meg a
mű Szolnokon. A legújabb szöveg-
változatot bizonyára haszonnal forgatná
nem egy néző - esetleg a következő
bemutató munkatársi gárdája is -, ha
ugyan hozzáférhető volna.

Katona József: Bánk bán (szolnoki Szigligeti
Színház.)
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