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pontig, de a kettő között nincs ív. Ez a racionális
Bánk bán-produkció szabatos, de fénytelennek
és színtelennek mutatja Katona József
tragédiáját. Könnyen megszerezhető irodalmi
ismeretet ad, de színházi élményt nem. Úgy
mondja el Bánk bán históriáját, hogy a - vár-
hatóan tizenéves - nézők értsék. Érteni fogják.
Érezni nem.

Ódon, hidegen sötét és összefoglaló a Vayer
Tamás tervezte színpadkép. Benne rücskös
kőfalak és keresztbe-kasul huzogatható
függönyök szabnak határokat. (A karnisos
térelválasztás divatja járványszerűen terjed
színházainkban.) E díszlet elfogadható látvány.
de a drámához túl általános háttér. A mű
mindegyik helyszínéhez illik, tehát egyikhez sem
jobban, mint a többihez. S ha mégis meg-
próbálnánk valamennyi eseményt az adott
színhez kötni, az furcsa eredményhez vezetne.
Arra jutnánk, hogy az egész első szakasz egy
kocsma oldalában, sötét mellékutcában ját-
szódik. (Hiszen a szereplők a falak előtt bo-
nyolítják le ügyeiket, miközben zene és dáridó-
zaj szűrődik be a színpadra.) Petur bán háza
pedig leginkább egy vasúti kocsi lehetne,
amelynek egyetlen kupéjában szorong az összes
utas, a többi helyet üresen hagyva. (A színpad
félreeső zugában üldögél, egymással szemben a
békétlenkedésre ítélt féltucatnyi statiszta.) Nem
szerencsésebb a függöny sem„ minthogy a
sorsdöntő események eltakarására szolgál.
Váratlanul lepel mögé szalad Ottó és Biberach,
hogy ne kelljen a nyílt színen egy hihető tőrdöfés
bemutatásával bajlódni. Ugyan--csak függöny
mögé vonul Bánk, amikor gyilkos tettének
végszava vészesen közelít. Gertrudis megértően
és tapintatosan követi, nehogy a szemünk láttára
kelljen összerogynia. Majd a szúrás után, a
függöny egy részét lerántva (tépőzár!) még
visszazuhan a látható területre. Kínosan
mesterkélt az akció.

Berényi Gábor eligazító rendezése azt szol-
gálja, amit a színpadra alkalmazás és a dra-
maturgiai munka: a Bánk bán pofonegyszerű
ismertetését. A rendező a helyzetek világossá-
gára, egyértelműségére ügyel, ennek megfele-
lően mozgatja színészeit. Láthatóan számolt a
nézők korával és mentalitásával, de bizonyos
vonatkozásban ő is rosszul ítélte meg őket.
akárcsak Rajhona az említett estén. Mert a fia-
talok az állandó alapzajt olyankor fokozzák,
amikor a színpadon történtekre reagálnak. S ha
figyelünk, észrevehetjük, hogy viharos reak-

cióikat a hiteltelen mozzanatok váltják ki. A pa-
tetikus pózok, a hamis gesztusok, a termé-
szetellenes megnyilvánulások. Amit nem hisz-
nek el, azt nevetik ki az ifjak. Modortalanul, de
egészségesen, őszintén. Mulatságosnak találják,
hogy Lippai László Ottója rövid időn belül
kétszer is térdre borul. Felkacagnak, amikor a
sótlanul és szótlanul üldögélő békétlenkedők a
közönyös bámészkodást megszakítva, kórusban
lelkesednek. Kuncognak, amikor Benkő Gyula
Mikhál bánja túl teátrálisan emeli üdvözlésre a
karját. Vihognak, amikor Szegedi Erika
Gertrudisa ,hálóingre és köntösre derék-szíjat
vesz fel, tőrrel az övben. Somolyognak a Bánk
fiát játszó kedves, mosolygós kisgyerek láttán.
(Talán csak egyszerűen visszamosolyognak rá,
mivel a színpadon ezt senki nem teszi meg.) És
nyerítenek, amikor Gertrudis oly kicsináltan esik
el Bánk keze által. Hangos örömmel ismerik fel a
tépőzárat. Kifelé jövet is azt emlegetik.

Egy héttel később, a december 18-i előadáson
ismét iskolások töltötték meg a nézőteret, ezúttal
csak félig. Ennek megfelelően csendesebb,
nyugodtabb (fél)ház fogadta a produkciót. A
műélvezet ugyan ekkor sem volt zavartalan, a
folyamatos fecsegés zaját most a szín-falak
mögül biztosították. Ezen az estén mégis
kiderült. hogy Rajhona Ádámban megszületett
Bánk bán. Ha hagyják, megéli előttünk egy
nagyformátumú drámai hős sorsát. Megérteti
velünk, mit jelent Bánk számára a Melinda jel-
szó, s hogyan tör elő egy férfiból az addig nem
ismert féltékenység. Érzékeljük lelke viharait és
kétségbeesett igyekezetét, hogy józanul
mérlegelje személyes sérelmét és az ország
ügyét. Megteremti azt az erőt és morális fölényt,
amellyel ,maga mellé állítja a békétlenkedőket,
és lefegyverzi Petur bánt. Látjuk rajta, hogy
hosszas oda nem figyelés után egyszer-csak
felfogja Tiborc panaszát. Kifejező a Gertrudis
iránt érzett undora és megvetése is. S Bánk egy
riadt mozdulata - ahogy hirtelen elkapja kezét
Melinda válláról - elárulja azt a nagyon emberi
döbbenetet, amelyet felesége megőrülése vált ki
belőle. Rajhona az előadás végén hatalmas
tapsot kapott.

Tapasztalatainkat összegezve, egyáltalán nem
mondhatjuk. hogy a Bánk bán diákközönsége
kritikátlanul viselkedik a Játékszínben.

Katona József: Bánk bán (Játékszín)
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Vágó Nelly. Zene:

Novák János. Dramaturg: Kárpáti Péter. A rendező

munkatársa: Bodori Anna. Kamaraszínpadra alkal-

mazta és rendezte: Berényi Gábor.
Szereplők: Tahi Tóth László, Szegedi Erika. Lippai
László, Rajhona Ádám, Fazekas Zsuzsa. Benkő
Gyula, Tahi József, Mádi Szabó Gábor, Uri István,
Bal József, Csuja Imre, Csíkos Gábor.

STUBER ANDREA

„...Bánk a király személye - esküszöm / Meg
is fogok felelni ennek, és / Habár tulajdon síro-
mon fog is / A békességetek virágzani" - fo-
gadkozik Bánk a dráma első szakaszának vé-
gén. S amikor a Játékszín hatodik Bánk bán-
előadásán (december 10.) a címszereplő, Raj-
hona Ádám a fentiek szerint esküt tesz, meg-
botlik a nyelve. Sírotokon - mondja síromon
helyett, s az elrontott birtokosrag miatt mindjárt
meg is áll egy pillanatra. Sebtiben átgondolja a
lehetséges alternatívákat: kezdje újra a mondatot
vagy folytassa, mintha mi sem történt volna.
Látszik, ahogy eljut a döntésig: a viháncoló
gyereksereg úgysem figyel, s úgysem érti a
régies szöveg minden szavát, tehát fölösleges
lenne ismétlésbe bocsátkoznia. Lelki kezével
legyint egyet, s szavai tovább. Íme, két szó
között lejátszódott a színpadon egy kis dráma,
mely azzal ért véget, hogy a címszereplő
reménytelennek nyilvánította az aznapi estét.
Kár az igyekezetért, gondolta, hiszen sem a
színpadi eseményeknek, sem a nézőtéri
csittegéseknek-pisszegéseknek nem sikerült
elérniük, hogy a publikum csendben maradjon.
Nem irigylésre méltó ilyenkor a játszók helyzete.
Átélt alakítások aligha születhetnek ilyen
körülmények között, a színészek inkább csak a
fegyelmezett feladatteljesítésre koncentrálnak.
Bizonyára óriási önuralmat követel, hogy ne
vegyenek tudomást a nézőtér produkciójáról.

Mindazonáltal Rajhona Ádám téved, ha azt
hiszi, hogy a zajongó középiskolások nem fi-
gyelnek oda az előadásra. A folyamatos te-
remmoraj, a szünet nélküli csevegés egyáltalán
nem független a színpadi történésektől. Az ifjú
nézők nem vicceket mesélnek egymásnak,
hanem kicserélik pillanatnyi véleményüket.
Olykor pedig tanakodnak, közösen igazodnak el
a darab szereplői és eseményei között. („Az a
szakállas a Bánk bán?" - kérdi mögöttem valaki a
szomszédját.)

Kétségtelen, hogy a színpadra alkalmazó és
rendező Berényi Gábor s a dramaturg, Kárpáti
Péter munkája jótékonyan szolgálja a tragédia
áttekinthetőségét, követhetőségét. A húzások és
szöveg-átcsoportosítások következtében
szikárabb és logikusabb lett a cselekmény. Igaz,
a kiselejtezett részek közé keveredett valahogy a
darab svungja is. E szűk két órába nem fért bele
a dráma lendülete, sodra, „nagy-szabása".
Pontosan és okosan összeállított jelenetsort
látunk, mely a dramaturgiai észszerűség
jegyében jut el a kezdőponttól a vég-
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