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„HAZÁTOK ELBÚSÚLTJAIT JÁTSZANI AKARJÁTOK"
KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN

i tudja, hogyan vélekedett volna a
Katona József színpadra vezető útját
elvágó cenzor, ha 1819-ben ezzel a
Bánk bán-elő-adással kíván Pestre
jönni a székesfehérvári társulat?

Meglehet, vállat von - és engedélyezi. S ha
ebben a felfogásban játssza a darabot a múlt
század negyvenes éveiben a Nemzeti Színház,
alighanem csak a parádés szereposztás menti
meg a shakespeare-i igény-nyel írott, tökéletlen
dramaturgiájú történelmi drámát a feledést ígérő
„tisztes" érdektelenségtől. Ha pedig a színpad
nem válik szószékké, aligha követeli ki a Bánk
bán műsorra tűzését a forradalmi ifjúság 1848.
március 15-én. Ez a Bánk bán nem
sugározhatott volna bűnvádi eljárás tárgyát
képező üzenetet Győrben sem 1956
decemberében...

Az Iglódi István rendezte várszínházi Bánk
b á n - a tizennyolcadik a nemzeti színházi felújí-
tások sorában - ugyanis távol álla mindnyájunk
történelmi emlékezetében élő politikai drámától.
Olyannyira, hogy az előadás legelső kritikusa
úgy is érzi: a darab másfél évszázadon át meg-
megújuló időszerűsége napjainkra kimerült. Ez a
megállapítás nemcsak az előadásnak, magának
a műnek is halálos ítélete lehet. Feltéve, ha
helyt-álló...

A látszata verdikt érvénye mellett szól. Hiszen
valóban „megszakadt az a függő viszony, amely
újratermelte a mű színpadi robbanáskészségét".
Ebből következően - és ennek megfelelően a
színpadon valóban nem az idegen hódítók elleni
nemzeti tiltakozás és társadalmi vádirat jelenik
meg Bánk bán személyes drámája ürügyén; s

nem a jogos panaszát vádként a nagyúrnak sze-
gező Tiborc fenyeget. Igaz, nem is a szerelmé-
ben megcsalatott férj személyes bosszúvágya
torkollik egy főként lélektani motivációra alapo-
zott Othellói tragédiába. Iglódi István értelmezé-
sében Katona József drámájának említett lehe-
tőségei - a szöveghűség követelte szintig - ki-
rajzolódnak, de nem határozzák meg az 1992-es
Bánk bán-koncepciót. Ebből azonban nem az
következik, hogy az előadásnak ne lenne sem-
miféle koncepciója. De még az sem, hogy a ren-
dező kizárólag ironikus kérdőjelekkel szándéko-
zott volna ellátni a magyar klasszikust.

A mű könyvtárnyi szakirodalmából és a dráma
nemzeti színházi rendezőinek nyilatkozataiból
mazsolázott, színlapnyi antológia legfontosabb,
bár legáltalánosabb megállapítása Hevesi Sán-
dortól való. E szerint a remekművek „épp azért
remekművek, mert minden korba beilleszthetők,
és minden kor ki tudja belőlük olvasni azt, ami őt a
legjobban izgatja és érdekli." Iglódit ma - véle-
ményem szerint félreérthetetlenül - a dráma
politikumának egy korábban elsikkadt vagy ép-
pen a jelenlegihez képest ellentétesen értékelt
vonulata, ajogos sérelmeket is kisszerűen meg-
élő, a lázadást magát is kompromittáló nemesi
ellenállás, a hőbörgő békétlenek elkerülhetetlen
kudarca izgatta. Iglódi Bánkja mélyen és drámai-
an éli meg bánki sértődését, személyes veszte-
ségét. Belső biztonságát aláássa, helyzetét sú-
lyosbítja, hogy az őt cégérnek, szövetségesnek
és vezérnek megnyerni kívánók hazapufogtató
demagógiája, a „polgári háború" kockázatát sem
tekintő elszántsága és a küzdelem nyilvánvaló
esélytelensége inkább eltávolítja őt a lázadóktól,
mintsem hogy tettre sarkallná. A korábban osz-
tályharcossá élezett előadások (megrendítő szí-
nészi alakításokat ihlető) hagyományán átlépve,
ezúttal Tiborc keserve sem rendíti meg igazán.
Hallja, hallgatja Bánk az öreg paraszt reményte-
len nyomorúságát - országjáró útján maga is
megismerte a jogos elégedetlenséget ébresztő
állapotokat -, de a lavinaszerűen rázúdított
gondok látszólag érintetlenül hagyják érzelemvi-
lágát. Valójában azonban nem erről, nem a (tör-
ténelmietlen fogalmazásban) szociális lelkiis-
meret hiányáról, inkább Tiborc és a nagyúr eltérő
perspektívájáról, Bánk morálisan vitatható lelki
önvédelméről van szó. Jellemző, hogy Bánk, az
ország első közjogi méltósága, akkor is legyint,
amikor jog szerint való királya, Endre panaszolja
el neki, hogy isteni küldetése korlátozza emberi
reakcióit. Való igaz: „ÉI még Bánk" - de már
nem hisz sem a fennálló hatalmi-erkölcsi rend
igazságában, sem annak megváltoztathatósá-
gában; sem pedig saját, indulatok vezérelte bos-
szújának jogosultságában, megtisztító emberi
nagyságában.

Kozák András (Bánk) és Mihály Pál (Tiborc)
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Mi ez, ha nem a dráma új politikuma, a most is
gyúanyagot tartalmazó, alig elviselhetően ketye-
gő politikai bomba? Nem beszéltem Iglódival,
nyilatkozatát, instrukcióit sem ismerem, de az
előadásából, úgy vélem, joggal következtethe-
tek arra, hogy rendezőként sem tagadta, hanem
a jelen történelmi körülményeihez és saját mai
álláspontjához adaptálta Katona művének politi-
kumát. Anélkül, hogy erőszakot követne el a
drámán, a mű szövetéből és szövegéből bontja ki
az előadás üzenetét, amely, némileg
szimplifikálva, így szólhat: az ország testét
nemcsak idegen hódítók rághatják. Nem igaz,
hogy a határon túli eredet, a másság a
legnagyobb veszedelem.

Iglódi aktuális értelmezése - amely ugyan-úgy
időhöz és helyzethez kötött, mint a korábbi
koncepciók - legalábbis kiküszöböli a hagyo-
mányos Bánk bán-előadások pillanehezítő unal-
mát. Megjelenített kötelező olvasmány helyett,
eleven és provokatív vitadrámát láttunk, és ez
önmagában is eredmény. Különösen, ha hozzá-
tesszük, hogy Iglódi nem (csak) külsőségekben,
formai trükkök által kívánt modern lenni. Élt
ugyan túlságosan is bevált, divatos eszközökkel
- amilyen a már-már elmaradhatatlan, a szín-
padot elárasztó , nézőteret felhősítő és fojtogató
füst, vagy a fontosabb szereplők figyelemfelhívó
nézőtéri bevonulása -, de még ezek a lényeg-
hez nem tartozó rendezői fogások is feltű-

Juhász Judit (Melinda) és Varga Mária (Gertru-
dis)

nés nélkül simulnak bele az előadás némileg ek-
lektikus stílusába.

Vayer Tamás, aki utoljára a Játékszín mini-
színpadára tervezte meg a Bánk bán látványvi-
lágát, ezúttal az időtlen puritanizmust egy, a szö-
veg fölé kerekedő, látványos masinéria működ-
tetésével házasítja össze, némileg szervetlenül,
de esztétikusan. Az üres tróntermet, rideg szín-
padot szegélyező, kopárra csonkolt fák, gondo-
lom, az ország akkori-mai állapotát szimbolizál-
ják. A jelmezek megfejtését akkor adtam fel,
ami-kor rájöttem, hogy ha Izidóra alaktorzító
köntös-szobrát a figura karikatúrájának tekintem,
akkor az udvari hölgyek Berjoszka-jelmeze
Rátkai Erzsébet koncepciót kikezdő tréfája.
Őszintén szólva, nem lepett meg az előadás-

nak a sajtóper kockázatát is vállaló kritikája. Hi-
szen Iglódi szentségtörő értelmezésének vitája
már a bemutató estéjén, a szünetben és a ruha-
tárban megkezdődött. A koncepció szellemi iz-
galmára ráérző, azzal rokonszenvező kritikusok
érvelését is megnehezíti ugyanis, hogy Iglódinak
a színpadon nem sikerült megvalósítania azt,
amit a drámaelemzés során az íróasztalnál elter-
vezett.

Ha szomorú is, ha sértő is, ki kell mondani,

hogy a Nemzeti Színház társulatának összetéte-
le és szellemi-szakmai állapota egyelőre nem
teszi lehetővé egy Bánk bán-méretű és -igényű
klasszikus dráma méltó előadását. Hajdanán
már Bessenyei Ferenc is Hevesi Sándort idézte,
mondván: Bánk bán szerepével soha egyetlen
színész sem tudott igazán megküzdeni. Kozák
Andrásnak - aki a Tháliában már nekifuthatott e
megtisztelő akadálynak - életkorát, mai alkatát
és a rendezői koncepcióhoz illő attitűdjét tekint-
ve, igazán kedvezőek voltak az esélyei, az ered-
mény azonban az ő esetében is felemás. Igaz, a
pátoszt, a dagályos dikciót sikerült elkerülnie, és
helyenként szeme rebbenésével, egy-egy rez-
zenésnyi kézmozdulattal érzékeltetni tudta a
maga intellektuális fölényét és öngyötrő szkep-
szisét is, de nem talált elegendő (és eléggé hatá-
sos) eszközt a szerep szűkebb érzelmi skálájá-
nak maradéktalan kitöltéséhez. Mértéktartása
különösen a dramaturgiai fordulópontokon, a ha-
gyományos nagyjelenetekben okoz színtelensé-
get.

Varga Mária gőgből és iróniából ötvözött,
nyársat nyelt Gertrudisa a hatalom megszállott-
ja. Hiteles és félelmetes ellenfél, akinek uralko-
dásvágya minden gesztusát, emberi kapcsolatát
meghatározza. Csakhogy Gertrudis nem király,
hanem királyné, és jellemének is, szerepének is,
megvannak azok az asszonyi vonásai, amelyek-
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kel Varga Mária adósunk marad; bár még így is
jobban megközelítette szerepe követelményeit,
mint a Melinda méltatlan megaláztatását külső-
legesen, helyenként pusztán megjátszott hiszté-
riával viselő Juhász Judit. Mihály Pál (Tiborc)
még a rendezői értelmezés szabta keretek kö-
zött is lehetett volna erőteljesebb. Szinte megbo-
csájthatóvá teszi, hogy érzelmi fedezet nélküli
lamentációjára Bánk bán nem figyel igazán, hi-
szen ő maga is csak „felmondja" sérelmeit. Izidó-
rának Katona József mindössze egy, a német
lány megcsalatottságát drámai módon sűrítő je-
lenetet írt, s ha a színésznő ezt nem használja ki,
akkor a figura magatartása érthetetlen marad;
Csomor Csilla, mintha nem is törekedett volna a
szerep titkának megfejtésére.

A dráma értelmezéséből következik, hogy Pe-
tur igazsága le-, szerepe viszont felértékelődik.
Körtvélyessy Zsoltnak a „setét szövetség gyász
asztalánál" megnyilvánuló méltatlan, szavát és
mozgását is korlátozó részegsége, hangerővel
kifejezett indulata azonban a kelleténél is közön-
ségesebbre, súlytalanabbra redukálja a pártütők
vezérének alakját.

Tóth Sándor (Ottó) és Szakácsi Sándor (Bibe-
rach) (Ilovszky Béla felvételei)

Az előadásnak a darabbéli hierarchiát kikez-
dő főszereplője lett Szakácsi Sándor - Biberach
szerepében. Koltai Tamás már az 1970-es nem-
zeti színházi Bánk bánról írott tanulmányában
felfigyelt arra, hogy a fiatal nézők érzékelhető ro-
konszenvvel azonosulnak a fölényes, cinikus Bi-
berachhal. Azáltal, hogy Szakácsi Sándor a min-
denáron nyerni akaró, számító udvaronc csú-
szómászó viselkedésébe démoni színeket is ke-
ver, még érdekesebbé, ha úgy tetszik: vonzóbbá
teszi a magát az udvari viszonyok hálójában is
szabadnak érző intrikust.

A nyilvánvalóan elkerülhetetlen szereposztási
kompromisszumokért igazságtalan lenne (csak)
Iglódit hibáztatni. De a rendezés néhány
gondatlanságával valóban szinte kihívta maga
ellen bírálói haragját. Mert a szövegbeli, szerzői
utasítással felérő jelzőkről - amilyen például a
keszeg, sovány Ottó és az izmos Bánk ellentéte
vagy Izidóra és a róla mint saját lányáról gon

doskodó Gertrudis életkori különbsége - csak
nagyon jó előadásban lehet megfeledkezni! És
mindenképpen a rendező számláját terheli, hogy
nem követelte meg színészeitől a gyönyörűsé-
ges, ám nehezen követhető szöveg pontos és
érthetőtolmácsolását. Ha Petur - és esetenként
Bánk bán - szövege mára premieren, a nézőtér
második sorából sem mindig érthető, aggoda-
lommal gondolok a harminchetedik diákelőadás
utolsó sorban ülő nézőire. Vajon nekik mit mond
majd ez az izgalmas és, véleményem szerint,
időszerű mondanivalót hordozó, ám felemásan
kivítelezett, csupa kompromisszum Bánk bán-
előadás?
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