
zájárulás az 1 látogatásra nyújtott
hozzájárulás nagyság ának meghatározó
tényezője, ezért a kettőt összefüggéseik-ben
kell vizsgálni.

Az 1 látogatásra eső dotáció az 1
előadásra nyújtott dotáció nagyságától,
valamint az előadás látogatottságának
nagyságától függ (ez utóbbi tényező pedig
az átlagos nézőtértől és a látogatottság %-
ától). Minél nagyobb az elő-adásra
nyújtott dotáció, minél kisebb az átlagos
nézőtér és az előadás látogatott-sági %-a,
egyéb egyenlő feltételek mellett annál
nagyobb az 1 látogatásra nyújtott dotáció,
és fordítva.

A CSSZSZK-ban az 1970-1982-es
időszakban a színházakban az i látogatóra
eső állami dotáció növekedésé-nek
részletes faktorelemzése azt mutatta, hogy
a növekedést az alábbi tényezők okozták:

- az 1 előadásra nyújtott állami dotáció
növekedése elsődlegesen (a hatásnak
majdnem 85%-ában) ;

- másodsorban a nézőtér csökkenése (a
hatásnak majdnem 25%-ában), mi-közben

- az előadások látogatási %-ának nö-
vekedése a dotációnövekedést fékezte.

Összefoglalás

A kulturális tevékenység intenzifikálási
folyamatának vizsgálatakor és irá-
nyításakor sajátos szerepet játszanak a
társadalmi-gazdasági mutatók. Nagy-
mértékben támogathatják ezt a folyamatot,
de ellentétes hatást is kifejthetnek. „A
kiadások és eredmények helytelen mérési
módszereinek alkalmazása a gazda-sági
tevékenységet felesleges költségek felé,
imaginárius eredmények hajszolására
orientálja, ellentéteket szül az .. . érdekek
között." V. V. Novozsilov. Méřeni
nákladů a výsledkú. Praha, 1972. p. 15.
Éppen ezért a tudományos módszereken
alapuló társadalmi-gazda-sági
mutatórendszer tökéletesítése az
intenzifikálási folyamat sikerességének
egyik elengedhetetlen előfeltétele a kul-
turális ágazatban is.

A színházak intenzifikálásának és
társadalmi-gazdasági hatékonyságának
elemzésével még csak a kezdetek kezdetén
tartunk. Ezeket a kérdéseket akkor tudjuk csak
sokoldalúbban és mélyebben elemezni, ha:

- a művelődés-gazdaságtanon (de a

kultúrával foglalkozó többi tudomány.
ágon) belül is elmélyültebb lesz a szóban
forgó elemzéseknek az elméleti-
metodológiai kiinduló alapja;

- a szociológiai kutatások és a műve-
lődés-gazdaságtani kutatások jobban kap-
csolódnak egymáshoz, mivel enélkül még
csak nem is gondolhatunk a társa-dalmi
hatékonyság kultúrpolitikai di-
menziójának mérésére és elemzésére.

A színházakban a gazdasági potenciál
kihasználásának intenzifikálási folyama-
tára több tényező hat:

- a produkció feltételeinek kialakítási
fázisához tartozó tényezők (az optimális
színházi hálózat kialakítása, a színházak
anyagi és személyi ellátottsága);

- a produkció feltételeinek kihasználási
fázisához tartozó tényezők (a meg-levő
színházi kapacitások jobb, bár nem
mindig legnagyobb mérvű kihasználtsága,
tekintettel a kultúrpolitikai érdekek fő
irányvonalaira, az anyagi és személyi
tényezők arányosságára, struktúrájuk
javítására, a produkció anyagi és személyi
tényezőinek racionálisabb kihasználása
stb.);
 a színházak bővített szocialista újra-

termelési folyamatának elosztási fázisával
kapcsolatos tényezők (különösen az
állami dotációs politika és árpolitika
tökéletesítése);
 a színházak bővített szocialista újra-

termelési folyamatának fogyasztási fázi-
sával kapcsolatos tényezők (a kulturális
szükségletek, különösen az esztétikai ne-
velés alakításához szükséges gazdasági
feltételek intenzifikálása, a színházláto-
gatottság feltételeinek javítása, kezdve a
külön színházi közlekedéssel, parkolási
lehetőségekkel stb.).

A színházi tevékenység intenzifikálásának
kulcsfeladatai :

a) a társadalmi és egyéni kulturális
szükségletek hierarchiájában a színház
által betöltött hely elemzése;

b) egyfelől a társadalom kultúrpolitikai
érdekei és a lakosság színházi érdek-
lődésének elért foka, másfelől a színház
anyagi és szellemi potenciálja közötti
problémák folyamatos megoldása;

c) a színházakban az eszközképzési és
felhasználási folyamat tervezésének tö-
kéletesítése;

d) a színházi potenciálok hatéko-
nyabb felhasználásának ösztönzése;

e) jobban össze kell kapcsolniuk a
kulturális irányító szerveknek a színházi
dolgozók kezdeményezéseit a társadalom
kultúrpolitikai érdekeinek biztosításával.

LEHOTA JÁNOS

A Bánk bán szereplőinek
magatartásvázlata*

Mindenekelőtt azt kell eldöntenünk, hogy
szerelmi vagy történelmi dráma-e a Bánk
bán. A mű ugyanis szerelmi drámát is
tartalmaz, mivel azonban a szerelem -
bármennyire is hangsúlyos szerepet kap -
csak eszköze a politikának, a Bánk bán
csak történelmi drámaként lehet teljes.

Miben áll a mű történelmidráma-
jellege? Abban, hogy a nemzetfogalom
tartalmát értelmezi újra, és ezzel össze-
függésben határozza meg a királyi hata-
lomnak azt a formáját, amely a független
nemzetállam létezését eredményezi. A drá-
mában sem az uralkodó, sem más személy
vagy testület nem fejezheti ki ön-magában
a nemzet érdekeit, következésképpen
minden személyes érdekből fakadó
cselekedet a nemzet érdekeivel ellen-
tétesnek minősül. Sem Endre személye,
sem Tiborc, sem Petur, sem a bojóthiak,
sem Bánk nem azonos a nemzettel - a
nemzetet együttesen alkotják. Ez a nem-
zeti egység kívánja a királyi hatalom új
formáját.

Az idegen elnyomás elleni harc módja is
más, ha az elnyomás a társadalom
egészére hat. Ez esetben ugyanis eltűnnek
a feudális társadalom egyenlőtlenségei,
mert mindenki egyformán az idegen
hatalom áldozatává válik. Tehát Gertrudis
„uralma" egységesen kisem-mizetté tette
az országot, hiszen mindent elvett a
magyaroktól. Ezáltal viszont nemzetet is
teremtett, hiszen a feudalizmus szemben
álló osztályai, a Tiborcok, a Peturok és az
itt élő idegenek is egymásra találtak. Ezért
olyan főhatalom-ra van szükség, amely
felismeri ezen új viszonyok lényegét, azt,
hogy az idegen elnyomás megszüntetése
közös érdek.

Ennek megfelelően történelmi személy
csak az lehet, aki a nemzetet egységbe
tudja fogni, aki képes a saját személyes
érzelmein felülkerekedni. Ez a történel-

* Az itt olvasható tanulmány egy terje-
delmes, a dráma minden aspektusára ki-
terjedő elemzés egyik - rövidített - részlete.
A szerző nézetei számos ponton újszerűek,
a mű színpadra állításában is termékenyítő-
en hatók lehetnek.



mi személy Endre, a magyarok királya. A
dráma végpontja az a jelenet, amely-ben
valamennyi magyar - a bojóthiak is ide
értendők ! - a király mögé sorakozik,
„kardjaikat a király előtt lerakják", mert a
király végső döntése az új viszonyok
kezdetét jelenti. (Endre személyét alap-
vetően ez a történelmi nagyság határozza
meg, ezért a királyt alakító szinész
személyisége semmiképpen sem lehet
jelentéktelenebb a Bánk alakítójáénál.)

Hogyan függ össze Endre történelmi
cselekvése Bánk tragédiájával? Úgy, hogy
Katona Bánk cselekedeteivel a téves
cselekvést helyezte a középpontba. Olyan
valakit tett a nemzet képviselőjévé, akinek
belső kényszer a személyes cselekedet,
ennek következtében az előtte álló
feladatok alatt összeroppan, de ezzel az
uralkodó feladatainak felisme-rését teszi
lehetővé. Bánk tragédiája tehát előidézője
a valóságos történelmi cselekedetnek.

Ahhoz, hogy a drámába foglalt ese-
mények kiindulópontját megragadhassuk,
a dráma végpontjából kell kiindulnunk. A
dráma Endre szavaival végződik:
„Irtóztatóan büntettél, Istenem! / jól
értelek; kivetted a kezemből / pálcámat, -
én imádlak! - Í g y magam / büntetni nem
tudtam - m a g á b a n - nem mertem is -." A
király tehát Isten büntetését érzi magán,
következésképpen az Isten ellen vétett;
olyan bűnt követett el, amely által
méltatlanná vált az uralkodásra, az
ítélkezésre. Nem is király ő, csak ember.
Isten azonban nemcsak el-vette királyi
pálcáját, hanem felismertette földi
alattvalójával önnön vétkét is.

Mit vétett Endre, hogy Isten így bün-
teti? A király ugyan tudatában van annak,
hogy nem lehet ember, csak az Isten földi
megtestesítője, mégiscsak ember maradt.
„Én király vagyok" - mondja az V.
felvonásban -, akinek „kell látni minden
könnyeket: magának

könnyezni nem szabad." Uralkodói el-
veiről így beszél: „Minden javam ti-nektek
engedém, / királyi székem koldússá tevém
/ azt hittem: a jobbágynak csak legyen;/
úgy addig a király se lesz szegény!

Ám a valóság egészen más, az alatt-
valók szegények, kifosztottak lettek.
„Szegény, szegény király! Be megcsa-
latkozál" - mondja Endre keserűen,
amikor rádöbben a valóságra. Ez az a
pillanat, amikor teljesen egyedül áll, mint
akinek nincs is alattvalója, mint aki nem is
király. Szavaiból azonban itt még arra
következtethetünk, hogy

„megcsalatkozását" korántsem önmaga
vétségéből, hanem jobbágyai hűtlensé-
géből származtatja:

A drámai cselekmény kiindulópontjában
Endre az az uralkodó, aki a nemzetet még
önmagával azonosítja, ön-magából
eredezteti. Így ismerjük meg őt az V.
felvonásban: „Hiszen úgy szerettelek
titeket szünetlen, mint szintén magam'!" -
mondja alattvalóinak. Ez a
szubjektivizmus az alapja minden vétség-
nek. Ez azonban nem személyes vétsége
Endrének - nem zsarnok király ő -, ha-
nem történelmi tévedése: nem veszi tudo-
másul, hogy a nemzet már az ő személvén
kívül létezik. Endre uralkodói hatalma
ezért már csak személyes boldogságát
fejezi ki. Tehát „gyenge" emberré vált,
olyanná, aki a maga boldogságában a
népét is boldognak hiszi, aki a maga
becsületében az ország becsületét is látja.
Emberként felesége szerelme nyújtotta
számára a legnagyobb boldogságot, ezért
őt tekintette cselekedetei irányítójának is,
azaz istenének. Meg is fogalmazza
Gertrudis földi istenségét: „Minden
tökélletességgel ruházta fel őtet a
természet, - benne csak / a halha-
tatlanság hibáza: itt kétségbe lévén, azt
írígyelétek." Ilyen alapon az ország valódi
léte Gertrudis „uralkodói" szándékának
függvénye lett, ő azonban csak az idegen
merániak érdekeit képviselte. Endre
szerelmét kihasználva mindent megkapott
a királytól, Endre pedig abban a tudatban,
hogy népét teszi boldoggá, mindenét
Gertrudisnak adta. Így, került az ország a
királyné kezébe.

Értelmezésem egyik sarkalatos pontja
tehát az, hogy az idegen elnyomás lehe-
tőségét a király vétségéből származtatom.
Gertrudis hatalmának érvényesülését,
ezzel együtt az ország kifosztását
eredendően a királynak az a téves tudata
eredményezte, hogy a személyességben
látta az uralkodói hatalom lényegét. Ezért
Endrének az „emberi" lényét kell
elpusztítania. Ez következik be a dráma
végpontjában. Vagyis a drámai cselek-
mény olyan tettváltások sorozata, ame-
lyeket a király hoz mozgásba, s amelyek
végül a király felismerését eredményezik.

Hogyan kapcsolódnak egymásba a
láncszemek Endrétől Endréig? A király a
felesége iránti szerelmével lehetővé tette
Gertrudis hatalmát. Ez minden magyar
kifosztását eredményezte. Ezzel együtt
azonban a függetlenség megteremtését is
lehetővé tette, hiszen a nemzeti egység
kialakulását idézte elő. Létre-

jön ez a nemzeti egység, amelyben min-
denki felismeri a másik kisemmizettségét?
Megteremtődik az a nemzeti fő-hatalom,
amely valamennyi sérelmet immár a
nemzet sérelmévé tud emelni ? Nem.
Pedig Endre ennek a főhatalom-nak a
létrejöttét is lehetővé teszi, mi-után
távollétére Bánknak uralkodói hatalmat
biztosít. A bánki főhatalom azonban
ugyanazt a társadalmi viszonyt kép-viseli,
amit Endrében kell elpusztítani, így Endre
távollétében Bánk reagál Endreként.
Ennek következményei hat-nak vissza
Endrére, minek távollété-ben
összeütköznek azok az erők, amelyeket
mozgásba hozott, hiszen teret engedett
Gertrudisnak, hogy az ország fölött
uralkodhasson, de ezzel egyben felesége
pusztulását is előidézte, mivel magára
hagyva, a magyarok ítéletének is
kiszolgáltatta őt. A vétségeknek ez a
láncolata látszólag shakespeare-i, mivel a
személyesség motivál minden cse-
lekedetet, de ez a személyesség önmagáért
való; nem történelmi személyek
cselekednek, hanem olyanok, akik törté-
nelmi személyeknek hiszik magukat.

A B á n k b á n olyan „modern" dráma,
amelyben a szereplők valódi szándékait a
legmélyebben elrejtik, sőt cselekedeteik
azok elpalástolására irányulnak. Éppen
ezért fel kell tárni a szereplők. tettei-nek
alapvető indítékait ahhoz, hogy közelebb
kerüljünk a dráma lényegéhez.

Gertrudis
A királyné Endre uralkodói vétsége
következtében érvényesítheti a meráni faj
uralmát, De a nemzet is felelős az idegen
elnyomás bekövetkeztéért, mivel
tudatlanul mintegy felkínálta az idegen
érdek érvényesülését. Azt is
mondhatnánk, hogy ha Gertrudis a
magyarok érdekében szüntette volna meg
a feudális viszonyokat, akkor nagy
uralkodó válhatott volna belőle, aki
méltán vette el a hatalmat Endrétől, s aki
teljes joggal szállhat szembe minden
olyan érdekkel, amely csak önmagát fejezi
ki. Ő azonban cs ak a maga véreit tartotta
hatalomra méltónak, a magyarokról úgy
vélekedett, hogy lázadók, „csak
szúnyogok - csak szőnyeget ne-kik -". A
magyar nemesség - Petur - azonban már
felismerte, hogy Isten és a haza ellen
cselekszik, ha „földért, vagyonért" lázad,
sőt a haza üdvéért még a nemesi
szabadságjogairól is kész lenne le-
mondani. (Endrének ezt a megváltozott
nemesi szemléletet kellett volna
felismernie.)



Hogyan élesedik ki akkor a helyzet
Gertrudis és a magyar nemesség között?
Úgy, hogy a nemesség az idegen uralom
ellen rendi alapon védekezik, tehát
lázadónak minősül. Így aztán jogosnak
látja Gertrudis a maga törekvéseit.

Gertrudist istenének tekintette Endre.
De valójában Gertrudis tartotta magát is-
tennek, s mindenkitől ennek megfelelő
hódolatot követelt. Emberi viszonyok
fölött álló abszolútum kívánt lenni,
aminek akadályát - tévesen - asszony
voltában látta. Úgy véli, hogy csak Endre
által érvényesítheti akaratát, így aztán
szüksége is van férje szerelmének
megtartására. Endre fegyverével való-
síthatja meg „birodalmi" álmait is. De
Endre nélkül védtelen marad személyisé-
gének az a része, amelyen valójában
uralma nyugszik. Ezért hatalmi gyenge-
ségét személyiségének erejével kell pó-
tolnia, erősnek kell uralmát láttatnia.
Csak magára számíthat. Szándékaiból
semmit sem enged, istenként akar mind-
végig mindenki fölött állni. Személyes -
emberi - lényében már csak a legvégső
esetben mutatkozik. Testvérével is ural-
kodói hangon beszél, „leereszkedik"
hozzá, majd leinti, amikor az bizalmas
hangot üt meg. Bánkot is alattvalónak
tekinti, és csak akkor „használja"
asszonyi mivoltát, amikor uralkodóként
legyőzve érzi magát: „Ha a / királynak a
hitvesse nem nyer is / alattvalójától
becsületes maga - / viseletet - add meg
azt, leventa, egy / asszonyszemélynek!"

Gertrudisnak ez a szubjektivizálódása
ellentmondásból következik: a királyné
megvalósíthatatlan eszmét akar realizál-
ni. Isteni voltát ugyanis - amivel Endrét is
meghódította, és amivel alapjában
különbözik Endrétől - az jelenti, hogy
képes a maga személyes énjét teljesen
kizárni, és képes csak egy eszméért élni.
Ennek valódi tartalmát viszont elrejti
Endre elől, hiszen csak a merániak ural-
mát akarja megvalósítani. A totális
meráni uralom eszméje azonban meg-
valósíthatatlan, a merániak nem is vágy-
nak rá, s mivel ezt a királyné nem képes
belátni, eszméje végül csak önmagát
fejezi ki: ezért kénytelen maga tőrt
ragadni hazájáért.

Mit vétett tehát a meráni asszony?
Elvette Endrétől az uralkodói hatalmat.
Ez azonban nem tekinthető vétségnek,
mert a király - tudatlanul - már nem a
nemzet érdekeit képviselte. E hatalommal
viszont - tudatosan - Gertrudis csak az
idegeneket támogatta, ám így

tudatlanul - a nemzeti egység létre-

jöttét is lehetővé tette. Lépését ilyen-
formán csak morálisan ítélhetjük el,
amennyiben becsapta a férjét - nem azo-
kat szerette, akiket Endre -, vagyis
Endrétől nem a nemzetet vette el, ha-nem
azt az „uralkodói" becsületet, ami már
csak Endre személyes becsületét
jelentette.

Endre

A király a maga közéleti - uralkodói -
létezésének erkölcsi alapját tévesen ítéli
meg. Az uralkodó erkölcsöt nem az or-
szághoz, hanem a feleségéhez való viszo-
nya jelenti számára. Vagyis ő akkor érzi
elveszve uralkodói becsületét, ha a fele-
sége „megcsalja" - mást szeret -, követ-
kezésképpen a becsülete mindenáron való
megvédésében látná az ország megvédé-
sét is: azt tenné, amit Bánk tett.

Az a férfi ő, aki szeret. Ez annak az
embernek az önzése, aki magát tartja a
mindenségnek, de semmit nem ad
magából a társi kapcsolatban. Elegendő-
nek tartja a másik boldogságához, hogy ő
szereti. Paradox módon mégis ez az
ember az, aki apránként mindent odaad,
tehát maga idézi elő, hogy becsapják,
„megcsalják". Endrének azonban még-
iscsak tágabb világa van, mert képes az
objektív világ befogadására is, nem
roppan össze felesége halála miatt, felül
tud emelkedni magánemberi mivoltán.
Ez-által eljut Istenhez, akit elhagyott.

Bánk

A dráma befejező képében két férfi áll a
színen - akiknek uralkodói hatalmuk volt
-, mellettük halott hitveseik. Mint
uralkodók maguk voltak feleségeik gyil-
kosai, mint emberek egymás feleségét
ölték meg. Egyformán bűnhődtek. Endre
hosszú belső tusa után ki tud lépni
emberi mivoltából, Bánk azonban össze-
roppan, számára Melindával minden
meghalt.

Mit jelent e két férfi számára az
asszony? Azt az objektív világot, amely
fölött uralkodniuk kell. Olyan szerelmes
férjek ők, akik asszonyuk által látják a
valóságot. Ez a szubjektivizmus a közös
vonásuk. A különbözőségük alap-ja,
hogy asszonyaik mások, illetve hogy
feleségükhöz való viszonyuk alapvetően
eltér egymástól. Bánk olyan ember, aki-
nek értékei a lényében vannak, aki a
legtisztább őszinteséggel tárja fel
önmagát, és aki a „mindenét" kínálja fel
az asszony szerelméért. Ez a minden az
Isten, a haza és a király. Bánknak tehát
Melinda

lett a mindensége, természetes, hogy védi
szerelmét. Ily módon akkor boldog a társi
kapcsolatban, ha a maga világának
befogadására méltó nőre talál, vagyis
Bánk az, akit szeretnek. Valójában persze
asszonya szerelme által Bánk önma-gát
szereti. A teljes harmóniát a királyné
bontja meg, aki az udvarba hívatja Melin-
dát, Bánkot pedig országjáró körútra
küldi. Bánk azáltal kezdi látni a magyar-
országi állapotokat, hogy Melindától el-
szakították, mivel annak szerelmét egy-re
kevésbé érzi. Országjáró körútján mind
az államférfi, mind a magánember
szembekerül korábbi énjével, és ennek
következményeként olyan lépésekre
szánja el magát, amelyek téves voltát
maga nem látja. Bánk uralkodói tévedését
- pártütéstől akarja megvédeni az or-
szágot - az a magánemberi tévedése egé-
szíti ki, miszerint Melinda nem méltó
hozzá. Uralkodói tévedését - Melinda
veszélyeztetettsége által - ellensúlyoz-
hatná az a magánemberi felismerése,
hogy az ország a merániak miatt sínylő-
dik. Igy ő is kifosztottnak tudhatta volna
magát - ez a „bánki sértődés" -, és
felsorakozhatott volna a többiek mellé.
Csakhogy az a Bánk, aki uralkodóként
téved, magánemberként sem láthat he-
lyesen. Bánk a feleségét tekinti bűnös-
nek, tehát a becsülete Melinda által kerül
veszélybe. Az asszony nem tudja igazolni
bűntelenségét, Bánk nem tud hinni az
asszonynak. Az udvar pedig szeret
„szórakozni" a felszarvazott férjeken.
Bánk úgy érzi, becsülete elve-szett. Ha
Melindát megöli - „egy senki asszonyt" -,
ezzel csak a felesége bűnösségét igazolja.
Es egyszer csak felismeri, hogy mégis
megmentheti a becsületét. Olyan tettet
kell végrehajtania, amivel Melinda
ártatlanságát megláttathatja. Maga is
„megijed" a gondolatra - „Épülj fel!
Izmosodj meg, gondolat! - / Veled épül
ismét csak fel, örök lenyugtom / felett
megélledő becsületem!" -, hiszen úgy
kell felesége becsületéért cselekednie,
hogy nincs meggyőződve asszonya
ártatlanságáról. Vagyis a felesége becsü-
letéért való cselekedete valójában a maga
becsületéért való cselekedet lesz. Bánk a
Melinda által elvesztett mindenségét -
ami összefügg az ország tényleges
kifosztásának meglátásával - az ország
valódi sérelmévé emeli. Így lesz „Endre
királyból" „Bánk király", aki
tudatlanul - most vált azzá az Endrévé,
aki ugyancsak a becsületének megvédé-
sében látta volna uralkodói feladatát. A
haldokló asszony utolsó üzenete ered-



ményezi Bánk teljes összeomlását, hiszen
nemcsak szerelmét, feleségét vesz-tette el,
hanem maga volt a tragédia elő-idézője is.

Melinda

Ez az asszony képes a teljes önfeladásra,
ezáltal a másik teljes befogadására. Éle-
tének tartalma, hogy általa mások boldo-
gok legyenek. Ilyen tiszta önzetlenségű
ember azonban csak akkor létezhet, ha a
másikban visszakapja önmagát. Ha ez nem
történik meg, akkor áldozattá válik.
Melinda e másokért élő magatartásából
következik az, hogy Ottó azonnal felfedezi
az udvarhölgyek között. Azzal pedig, hogy
meghallgatja a férfit, akinek gyilkos lelke
boldogságra, szerelemre vágyott, hamis
illúziókat táplál benne. Ennek tisztázására
ugyan sor kerül, de Melinda naiv,
„együgyű" hajlandósága mégis fontos
tényező a cselekmény kiindulásában és
alakulásában. Ez a hajlandóság abból
származik, hogy lényét Bánk annyira
kitölti, hogy ő maga nem is létezik, csak a
másikban. Így lehet az, hogy
szerelmesének távollété-ben fogékonnyá
válik mások magányának befogadására,
mert az a maga veszteségét is kifejezi.
Ezáltal téveszti meg Bánkot is, aki csak a
látszatból ítél, amikor Ottó Melinda
„lecsüggő keze után hajol, s azt hosszasan
homlokához nyomja". A másokért való
létezés egy másik vétsége az, amikor a
királynénál

Mikhál bán védelmében - olyan bűnt
vállal magára, amit ellene követtek el.

Petur

Katona benne mutatta meg azt az örök
lázadó magyar nemességet, amely mindig
kész volt a királyért, a hazáért meg-halni,
de amely a társadalmi fejlődés érdekében
igencsak keveset tett. Petur szemléletében
alapvető változás következik be azon
felismerés után, hogy az uralkodó elleni
lázadást „Isten nem segíti". Amikor Endre
még hercegként Imre király ellen lázadt,
Petur Endre pártján állt, akkor a nemesség
„földért és vagyonért" fegyveres harcot
indított a királyi hatalom ellen, ami
egyben az uralkodót és családját is
veszélyezteti. Endre uralkodása idején
azonban a „föld és vagyon" Gertrudis által
az idegenek kezére került, s Petur jól látja,
hogy ez Endre gyengeségéből következik.
Mit tegyen ilyen körülmények között?
Feltétlen híve a felkent királynak, de az
ország és a maga kifosztását sem nézheti
tétlenül.

A király ellen kellene cselekednie, hogy
az ismét király legyen, de Isten kenetje
ellen nem tud cselekedni. Cselekednie
viszont kell, mert számára nem mindegy,
hogy a magyaroké vagy az idegeneké az a
föld, amelyben az atyák nyugosznak.
Petur a maga „nemzeti" szellemével
egyedül van, ő Gertrudist csak a
hatalomtól akarja megfosztani, és ezáltal a
királyt megint uralkodóvá tenni. Ez a terv
azonban a békétlenek között nem talál
meghallgatásra, azok csak a vér-ontásra, a
bosszúra, a pártütésre mozdul-nak.

Petur egyik nagy tévedése az volt, hogy
a „nemzeti összefogás" vezetőjének
Bánkot akarta megnyerni. Petur azt hiszi,
hogy Bánk nem látja a Gertrudis okozta
sebeket, nem tudja, hogy Bánk Endre
boldogságát védi Gertrudis iránti
lojalitásával. Így Bánk nem talál okot arra,
hogy Peturral „egy asztalhoz üljön", sőt,
amint Petur cselekedni akar a királyné
ellen, mint Endre király áll eléje és
hódoltatja meg. Petur abban is téved, hogy
Bánkot a felesége iránti érzelme elvonja
az ország állapotának észlelésétől, hiszen
- mint láttuk - Bánk éppen azáltal válik
„látóvá". Így Melinda bevonásával nem
azt a politikus Bánkot hívja életre, aki a
maga sérelme által kapcsolódik hozzájuk,
hanem azt, aki a népet védi minden
zendülés következményétől. Petur vétsége
Bánk vétségeinek függvényévé válik, így
lesz párt-ütő a király és emberei
szemében.

Ottó
Az az ember ő, aki többre vágyik, vagy
többet várnak tőle, mint amennyit tel-
jesíteni képes. Ezért mindig szüksége van
valakire, akinek a segítségére számíthat.
Az ebből adódó kiszolgáltatottságot
azonban nem tudja elfogadni. Igy azt a
fölényest játssza, akinek nincs szüksége a
másikra. Ezáltal kerül még nehezebb,
számára már megoldatlan helyzetbe.
Ekkor már kiszolgáltatottsága teljes,
zsarolhatják, élősködhetnek rajta. Ezt
„oldja meg" gyilkossággal.

Ottó üldözöttként érkezik az országba,
számára tehát létkérdés az, hogy az
udvarnál maradhasson. Ez kizárólag
Gertrudistól függ, tehát Ottónak az életet
jelenti, ha nővére tetszésére tud
cselekedni. Nem fél jobban senkitől, mint
„rettenetes királyi nénjétől".

Ottó számára létezik egy másik
menedék is: Melinda szerelme. Amint az
udvarba érkezik, nyomban szemébe tűnik
az a Melinda, akinek hajlandósága van a

másik lényének befogadására. Az asszony
reagálása táplálta benne azt a tudatot,
hogy annak szerelmét elnyerve a
legteljesebb boldogságban feloldód-hat.
Ez a beteljesülés feledtetné vele azt a
veszélyt is, amit Gertrudis az udvar
elhagyatásával kilátásba helyez.

Ottó nem cselekvő személy. Szerepét az
növeli meg, hogy Gertrudis nagyra törő
terveinek fontos részévé válik; a királyné
az Endre távollétében uralkodó Bánkot
Melinda szerelme által kívánja a
markában tartani, de ehhez az kell, hogy
Ottón keresztül Melindára tudjon hatni,
anélkül hogy szerepe mind-ebben
felszínre kerülne. De minden fordítva
történik: Ottó veszti el énjét, és születik
újjá Melinda által, sejtelme sincs nővére
szándékáról, ezáltal új helyzetet teremt,
amelyben láthatóvá válik a királyné és
szerepe. A hevítőporos légyotton Ottónak
már nem önmagáért, hanem Gertrudisért
kell cselekednie. A légyotton történtek
miatt Ottó rettenetesen fél. Nem annyira
Bánktól - bár attól is -, mint inkább
Gertrudistól. Ottó létszükséglete, hogy a
dolog meg-történtének Iátszatát keltse,
ugyanakkor annak meg nem történte miatt
valóságos életveszélybe kerül. lost lenne
szüksége igazán segítségre, de utolsó tá-
masza, Biberach is szembefordul vele, sőt
napvilágra kerül az a bűne is, amivel
Biberach kezében tartja őt, Ottó támad,
amikor védekeznie kellene, s végül orvul
ledöfi Biberachot. Ez újabb gyilkosságot
aztán még újabb követi : Melinda lesz a
következő áldozata.

Biberach

Őt ugyanúgy irányítják a körülmények,
mint ahogy maga irányítani akarja azokat.
Abban rejtőzik bukásának oka, hogy
magát teszi meg az első mozgató-nak- ő
irányítja Ottót, Ottó a királynét - gondolja
-, holott a rendszer mozgását, Gertrudis
nagyszabású politikai tervét nem tudja
átlátni. Biberachnak az az érdeke, hogy
mások nehéz helyzetbe kerüljenek, ezért
tudatosan indítja útjára a bajt. Ezzel olyan
viszonyokat teremt, amelyekben
kívülállónak kellene maradnia, ha magát
meg akarja őrizni. De nem maradhat
kívül! Korántsem függet-len és kívülálló,
amikor elképzelései szerint cselekszik,
Biberachot eredendő szándéka - hogy
pénze legyen -- arra készteti, hogy szoros
-- alárendelt! - kapcsolatba kerüljön egy
gazdaggal. Mivel annak bajából véli a
hasznot, olyan tanácsot ad, amivel
valóban nehéz



színháztörténet
helyzetet teremt a másik számára. Ezért
viszont nem kap pénzt, amiért is - eredendő
szándéka alapján - még inkább szüksége
van a másikra. Így válik egyre inkább
szolgává, de olyan szolgává, aki egyben az
urát tartja a markában. Ez vezet a
bukásához.

Tiborc

Már nem jobbágy ő, hanem szabad
paraszt, aki eme szabadsággal rosszabb
helyzetbe került, mint a feudális kötött-
ségben volt. Sorsa jobbra fordulásáért
most ismét a nemeshez - hajdani ter-
mészetes urához - fordul, ahhoz a ne-
meshez, aki éppen az „uralkodói hatal-
mat" jelenti. Huszonhat évvel ezelőtt ő
védte Bánkot és apját az idegenektől, most
ő kéri ugyanezt sok hasonló sorsú társa
nevében. Történelmi szerepe azonban
passzív, hiszen másokra bízza sorsa
irányítását, így azok tévedéseinek is ki-
teszi magát. De Bánk nem az az uralkodó,
aki az egész ország sérelmét foglalja
egybe.

Tiborc megjelenése, panasza nem azért
dramaturgiai fontosságú jelenet, mert
társadalmilag motiválja Bánk szubjektív
indítékú szándékát és cselekedetét, ha-
nem azért, mert általa a nemzet együttes
sérelmét tudatosítja benne, és visszatart-ja
attól, hogy „megizmosodó" tervét valóra
váltsa. Tiborc az utolsó lehetőség arra,
hogy „Bánk király" cselekedete olyan
tartalmat nyerjen, amelyben az ország -
Tiborc, Petur, Melinda, Bánk - együttes
sérelme kap orvoslást. Az utol-só
lehetőség arra, hogy végre a király a
magyarok királya legyen, és a nemzet
minden rétegének érdekét engedje érvé-
nyesülni.

Mivel Tiborc magában nem politikai
tényező, és Bánk „uralkodói" szándéka
által sem válhatott azzá, így - a bánki
tettnek megfelelően - már csak személyes
szolgálatot tehet: hazaviszi Melindát.
Tehetetlen öregemberként kerül szembe
Bánk tettének következményével, de most
nem tudja megvédeni urát, csupán a
hírvivő szerepét képes ellátni, s ezt híven
és becsülettel teszi.

Mikhál és Simon, továbbá Izidóra
személyiségét nem elemzem e helyütt.
Nem azért, mert lényegtelennek tartom
szerepüket a dráma menetében, hanem
mert értelmezésemben szervesen illesz-
kedik minden róluk szóló elemzés.

LENGYEL GYÖRGY

A színházi ember

Arcképvázlat Michel Saint-Denis-ről

Talán egyetlen nyelvben sincs teljes
értékű fordítása annak a francia kifejezés-
nek, amely magába foglalja a színészt, a
rendezőt, a drámaírót, a dramaturgot és a
tervezőt, a színházi munka minden
részének értőjét és gyakorlóját: homme du
théätre.

Michel Saint-Denis hosszú, gazdag
pályafutása alatt mindvégig teljes szín-házi
életet élt. Nagybátyja, Jacques Copeau, a
század egyik legnagyobb hatású színházi
reformere és rendezője révén került a
színház világába, kezdet-ben ügyelő,
színész és „mindenes" asszisztens volt,
később Louis Jouvet mellett (aki
ugyancsak egyszerre volt színész és az
asztalosműhely vezetője) - a Vieux
Colombier társulatának legfontosabb
tagjává vált.

Copeau mellett részese volt „annak a
mozgalomnak, amely a francia színpadot
megreformálta, és az európai színházat
máig is sok tekintetben befolyásolja".
(Saint-Denis.)

„Igazságot és szépséget tolmácsolni a
színpadon" - Copeau e gondolat jegyé-ben
üzent hadat „a klasszikusok ön-magát túlélt
retorikus tolmácsolásának", valamint a
naturalizmus fantáziátlanságának és a
„mutatványos" öncélú látványosságának.
Erőfeszítéseit új játék-stílus kialakítására
koncentrálta, és hangsúlyozta a „költők"
fontosságát a színpadon, s olyan rendezői
ökonómiára törekedett, amely rímel
mindenkor a drámával. Az antik- tragédiák,
a francia klasszikusok, Moličre, az
Erzsébet-kori angol drámaírók és
mindenekelőtt a francia színházakban
népszerűtlen Shakes- peare-művek kaptak
helyet színháza repertoárján. Stílusalakító
törekvéseinek fókuszában állt a commedia
dell'arte játékhagyományának
felelevenítése is. Színpadtérformálása
során száműzte a festett díszleteket, állandó
színpadteret épített fel, amelyet
előszínpaddal tágított ki. A közönséggel
való közvetlen kapcsolat megteremtéséhez
ily módon is utat keresett. Megszüntette a
rivalda-fényt is, így hiányzott színházából
az addigi párizsi színpadok „negyedik
fala", s csupán jelzéses díszleteket
használtak.

Mint André Antoine, a naturalizmus
„atyja" írta a Tenacity tengerjáró című
Vildrac-dráma 1920-as realista előadá-
sáról: „Az atmoszféra csaknem elvisel-
hetetlenül intenzív . . . A közönség már
nem a színpaddal szemben ül, hanem a
szereplőkkel egy térben, úgyszólván
mellettük ... hála a színpadi elemek teljes
mellőzésének, a játék még részletei-ben is
tökéletes . . ." Az ugyancsak Copeau
rendezte Scapin furfangjait azonban a
betontértől független kopár fa-dobogón
adták elő, „vad fényt árasztó
reflektorokkal, erőteljes fizikai szín-
játszással". Copeau törekvése a stílus
valóságának megteremtése volt minden-
kor. Ezért hozta létre a Vieux Colombier
színiiskoláját, amely görög, kínai, japán
színjátszóstílust, a commedia dell'arte
hagyományát tanította a növendékek-nek.
A modern lélektani realizmus elsa-
játításának igénye Sztanyiszlavszkij 1922-
es párizsi vendégjátéka hatására
növekedett meg.

Copeau, részben betegsége miatt, korán
visszavonult (majd a harmincas évek
közepén tért vissza ismét a pályára), így
Saint-Denis 1931-től saját társulatával
folytatta nagybátyja munkáját. A Com-
pagnie des Quinze (Tizenötödik társulata)
sajátos epikus játékstílus meg-teremtésére
törekedett, s főként népi témákat dolgozott
fel. A jellemek pszichológiai kidolgozása
ekkoriban háttér-be szorult, de
előadásaikban „a színészek őszinték és
leleményesek voltak, s a szabadság és a
valóságot kifejezni vágyó elevenség"
jellemezte őket. Egy kora-beli kritikus írta
e jellemzést, aki szerint az akkori
mesterkélt színházi világba a
természetességet hozták vissza. A pá-rizsi
sikerektől felbuzdult együttes 1935-ben
Londonba utazott vendégszerep-lésre. Ez
az út ismét fordulópontot hozott Saint-
Denis pályáján. Társulata többek között
Obey Noah című művének felszabadult,
improvizációnak ható friss produkciójával
hatalmas revelációt kel-tett. Az akkori
fiatal angol színészek egy jelentékeny
csoportja a Compagnie des Quinze
játékstílusában vélte megtalálni a régóta
keresett természetes, játékos hangvételt,
amely határozott ellentéte volt az általuk
régimódinak és fáradt-nak tartott angol
társalgási vagy patetikus, tradicionális
angol színházi stílus-nak. Többek között
John Gielgud, Laurence Olivier, Edith
Evans, Peggy Aschroft, Alec Guiness,
Tyrone Guthrie, George Devine, Glen
Byam Shaw,


