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Vég semmiség címmel a Jelenkor Kiadó gon-
dozásában megjelent egy esszékönyv. Érde-
mes idézni az alcímét: A százhetven éve fel
nem fedezett Bánk bán. Vagyis a kilencvenes
évek kezdetén, a magyarországi változások
idején egy író, aki munkáiban mindig a jelenre
figyelt, pontosabban a történelmet szerves fo-
lyamatként vizsgálva mindig a jelenre kérde-
zett, most látszólag - ? - hátat fordított nap-
jainknak. Érdekeltek döntése, választása
mozgatórugói, érdekelt, miért felfedezetlen
valami, amit nemzeti drámaként tisztelünk, és
aminek irodalma kisebbfajta könyvtárat is
megtöltene, továbbá kíváncsi voltam arra, se-
gít-e ez az írása Bánk bán újrafelfedezésében,
illetve abban, hogy egy majdani előadás való-
ban életre kelthesse e szoborrá merevedett,
sokak által játszhatatlannak minősített művet.
Ezzel a kíváncsisággal olvastam el a könyvet
és ültem le '93 nyarán beszélgetni a szerzővel,
Sándor Ivánnal.

- Mikor találkoztál először a Bánk bánnal?

 Valamikor diákkoromban.

 Muszájból?

 Biztosan muszájból. Már nem emlékszem.
 Ez után láttál jó néhány előadást. De ho-

gyan került ismét kezedbe a dráma? Könyved
bevezetőjében utalsz ugyan az apropóra - egy
rendező megkeresett, foglalnád össze számára
„egy mai interpretáció lehetőségeit", de nem hi-
szem, hogy egy ilyen apropó elégséges lehet
egy esszékötet megírásához.
 1987-88 körül jártunk ekkor. Én már rég

túl voltam a Németh László-köteteimen, éppen a
Bibó-tanulmányomat és a Leperegnek a nyolc-
vanas évek című könyvemet írtam, akkor már jó
ideje készen volt a tiszaeszlári perről szóló
esszészociográfiám, a Futár meg a Századvégi
történet című regényem, hogy csak történelmi
témájú írásaimat említsem. Így alakult ki az a
szellemi linearitás, amelynek mentén „közleked-
tem az időben". Előreszaladtam, visszatértem,
körkörösen haladtam. Amikor újra elolvastam a
Bánk bánt, azonnal éreztem, hogy a dráma ezen
a vonalon van. Vagyis általa-vele továbbépíthető
az, ami engem izgat. Aztán már ment minden a
maga útján.
 Olyan magától értetődően mondod ezt,

mintha természetes volna, hogy valaki akár több
évet is fordítson arra a drámára, amit a színházak
- most nem a darabot, hanem a helyzetet minő-
sítem - többnyire illendőségből, formalitásból,
„hazafiúi kötelességből" tűznek műsorukra.
Durván kérdezem: kit érdekel ma a Bánk bán?
 Engem. És ez nekem elég. Egyszerűbb a

dolog, mint amit a kérdésed sugall. A Bánkbánra
fordított időben is ugyanazzal foglalkoztam, ami-
vel korábban. Ez a dráma hordozza mindazt,
amiről régóta gondolkodom, írok. Hordozza a mű
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és kora közötti meg nem értés problematikáját,
hordoz nemzeti problematikát, magyarság-ide-
genség problematikát, színházi problematikát,
Katona-sors problematikát... nem sorolom to-
vább, erről szól a könyvem. A Bánk bán valóban
kövületként terheli meg a magyar történelmi gon-
dolkodás, a szellemi élet, a színház, a színészi és
rendezői létezés közegészségét. Engem izgat-
nak ezek a megmozdítandó kövületek. Az nyil-
vánvaló volt, hogy a mű sokkal többet jelent ön-
magánál. Nézd, nekem ideggyulladásom van '56
óta. Sokféle kezelést ismertem meg, ami föllazít-
ja a különböző helyeken található beteg ideggó-
cokat. A magyar történelem és kultúra tele van
ilyen fellazítandó ideggócokkal.

 Az ideggyulladás gyógyitható?
 Hogyne. Huszonhat éves koromban kap-

tam a betegséget, és most hatvanhárom éves
vagyok. Nekem a torna és a lelki-fizikai önkar-
bantartás használt, másnak, mondjuk, az Iszap-
kúra vagy a villanykezelés.

 De azért itt-ott újra megjelenik a fájdalom.
 Természetesen, most is benne vagyok

egy
enyhe változatában, holnap megyek injekcióra.
 Kérdésem másra is vonatkozott.
 Persze, tudom. Azt is tudom, hogy

tökéletesen semmi sem „gyógyítható," főképpen
nem a történelem. A betegség felismerhető,
elemezhető. A szellemi-lelki idegenség rémisztő
árnya például a szembenézéssel enyhíthető.

 Ennél a metaforánál maradva könyved
mintha azt állítaná, hogy erre a bizonyos ideg-
gyulladásra Katona József adott receptet, amit
állandóan rosszul olvasnak a gyógyszerészek,
és nem azt a gyógyszert adják ki, amit Katona

fölírt. Te egyúttal megpróbálod megfejteni ezt a
receptet.
 Megpróbálóm.
 Megis visszatérek iménti durva kérdésem-

hez és finomítok rajta: esszéid mindig azt a kér-
dést próbálják megválaszolni, mi történik velünk
most. A `Vég semmiség írása idején - 1990-91-
ben - mindannyian azt éreztük, valami most
tényleg történik velünk. És ekkor te Endre
királlyal és a reformkort megelőző évekkel
foglalkozol.
 - Ez nem olyan rejtélyes. Közben

ugyanis befejeztem Arabeszk című mai
regényemet, és három éven át írtam egy
korszaknaplót, amely-ben próbáltam
megfogalmazni a közvetlen eseményekkel
kapcsolatos gondolataimat is. De bízom abban,
hogy a könyvem bizonyítja: a Bánk bánnal
foglalkozva a jelen kérdéseivel is szem-
besültem.

-- Talán ezért volt könyved legizgalmasabb
fejezete számomra az, amelyben az előadások
többnyire megoldatlan, elmismásolt, elfelejteni
vágyott részével, az ötödik felvonással foglalko-
zol. Sokan ezt a drámához csatolt tablónak,
felesleges toldaléknak tartják, míg te éppen itt
fedezed fel történelmünk meghatározó motívu-
mát, amit én köznapi szóval „elkenésnek" neve-
zek. Elkenjük a dolgainkat, hogy túlélni, tovább-
lépni tudjunk.
 De hiába próbálunk túllépni, a megoldat-

lanságaink keresztjét tovább hurcoljuk.
 - Bánk bán-értelmezésed másik

kulcsa: az integer személyiség sorsa egy zárt
hierarchiában. Mit értesz integer
személyiségen?

 Bánk nemcsak a magyar drámairodalom,
de az egész magyar irodalom első olyan figurája,
aki nem kevesebbet akar egyszerre, mint az
egyéni és nemzeti szabadságot, a szegények
megértését, az adott történelmi hierarchiában a
magyarságot megszemélyesítő legfőbb méltó-
ság, a király jog és meggyőződés szerinti szolgá-
latát, az adott korszakban minden, hazája sorsá-
val összefüggő kérdés megoldását, a szerelem, a
szenvedély teljességét, szépségét, méltóságát...
Olyan teljessége ez az életnek, az emberi
törekvéseknek, melyhez foghatót én nem isme-
rek az egész magyar irodalomban Katona jelent-
kezése előtt. Bánk az adott körülmények között
- teszem hozzá, minden más körülményrend-
szert tekintve is - az elérhető céloknál maga-
sabbra emeli a mércét, tehát az emberi integritás
megvalósítása számára elérhetetlen. Dramatur-
giai értelemben a vIlág drámairodalmában a gö-
rögöktől Shakespeare-ig és tovább, mindig ez a
fajta integritásvágy a hajtóerő.

 Egy ilyen. erős, integer személyiségnek
nem kellene azt fölismernie, hogy céljait az adott
hierarchián belül lehetetlen megvalósítani?

 Éppen ez adja a figura feszültségét. A
drámaírótól nem azt kell várni, hogy
megmutassa,
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hőse hogyan ismeri fel vállalkozása abszurditá-
sát. Ez a dráma arról szól, hogyan küszködik
Bánk, hogyan fojtódik belé és tör ki újból eredeti
szándéka, milyen állandó kísérleteket folytat ön-
magával és környezetével szemben is, hogy
mégiscsak azon az úton haladjon, amelyen ha-
ladni szeretne, és valójában - itt lesz döntő je-
lentőségű az ötödik felvonás - hogyan vérzik ki
ebben a belső-külső küzdelemben.
 Ezt a feszültséget, folyamatos vívódást

akkor ismernénk meg igazán, ha tudnánk,
mennyi-re látja saját helyzetét, azaz mit is gondol
az ötödik felvonásban a kivérző Bánk.
 Nem biztos, hogy Bánk gondolt mindarra,

amire Katona gondolt, vagy amiről mi most be-
szélgetünk. Minden homályos, kifejtetlen, töre-
dékes körülötte. Benne is. Vegyünk egy példát:
Bánk életben marad, de kivérzik lelkileg. Hamlet
nem marad életben, ő valóságosan vérzik el. De
ha halálos párbaja előtt volna ideje beszélgetni
Horatióval, vajon milyen üzenetet hagyna rá?
Biztos, hogy Hamlet végig tudná gondolni mind-
azt, amire monológjaiban utal? Nem hiszem,
hogy állandóan birtokában kell lennünk azon is-
mereteknek, készségeknek, amelyekre életünk
egy-egy kegyelmi pillanatában szert teszünk.
Hamlet is, Bánk is annyit tud: nem sikerült. De
nem hiszem, hogy Bánk belső világának állapota
és gondolatainak summája tételesen megfogal-
mazható. Nézd, aki ezt várja, az körülbelül úgy
jár el, mintha a tiszta tudat működését kérné
szá-

len figura testesíti meg? Hogy lehet az, hogy
Bánk - akit tapasztalt politikusnak kell tartanunk -
úgy viselkedik, mintha mindenről - az ország
nyomoráról, az udvar romlottságáról - csak most
szerezne tudomást?

 Ez izgalmas kérdés. Gondolj Katona korá-
ra: I. Ferenc diktatúrája történelmünk különös
mélypontja, totális a csönd. Katona számára az a
történeti tény, hogy Bánk a koronára esküdött fel,
s így azt képviseli, nem létezővé teszi az általad
említett problémát. Ez a dilemma a korszakból
jön. Mi sem természetesebb, mint hogy Bánk,
esküjéhez híven, nem kritizálja a királyt. Közben
persze minden tettével ítéletet mond a hatalom
„produktumairól." Kérdésed második felére azt
mondom: nem most tud meg mindent. Vannak
erre utalások a szövegben. De neki az a dolga,
hogy a király nevében őrizze a rendet. A drámá-
nak épp az az egyik legizgatóbb vonulata: ho-
gyan válnak semmivé a felismerések, és hogyan
ismétlődnek a tévedések Bánk, de főképpen Pe-
tur és mások részéről. A dráma nyelvébe, tagolá-
sába, felkiáltásaiba, sistergéseibe mindez be-
épül, illetve a nyelvben is kifejeződik. Tehát a
bánki konfliktus egyik színe az ő nagyságban
megnyilvánuló törekvése az önreflektálásra, mi-
közben azzal küzd, hogy mit lehetne tenni a hie-
rarchiába zárva.

 Vagyis négy felvonáson keresztül egy sze-
mélybe zárva ott van előttünk a látó és lázadni
kész bán és a fennálló rendet védő király.

 De Endre Petur számára is állandóan
jelen van. Sőt Gertrudis számára is: sietségében,
óvatoskodásában, abban, ahogy Ottóhoz
viszonyul. Endre jelen van. Még nincs a színen az
ötödik fel-vonásban, de az Udvornik már arról
beszél, hogy Myska bán megkapta Zelelgeh
jószágát Zala megyében, holott más is méltó
lehetett volna rá... Endre legalább annyira jelen
van, mint Fortinbras a Hamletben. Horatio már az
első jelenet-ben Fortinbrasról beszél, majd
alighogy színre lép Claudius, követeket küld
hozzá. Van aztán egy jelenet, amikor átvonulnak
a színen a norvég seregek, amit a Hamlet-
előadások és -elemzések alig vesznek
figyelembe. Pedig Fortinbras nem a semmiből,
hanem abból a hierarchiából érkezik, amit az
öreg Hamlet és az öreg Fortinbras is képviselt.

 Csakhogy Fortinbras megold valamit, lezár
és elkezd, Endre viszont...

 Én másként gondolom. Fortinbras semmit
nem old meg. A végén éppúgy visszaáll minden,
ahogyan különben Endrénél is. Ez az analógia
azt a körkörösséget illusztrálja, amelyet főkép-
pen az elmúlt fél évszázadnak a haladástanok-
kal, azt hiszem, joggal elégedetlen filozófiai gon-
dolkodása hozott előtérbe.

 Ezt a törekvést képviseli a dráma
elméletban Jan Kott kifejezése, a
nagymechanizmus. Te

mon egy olyan drámán, amelyik arról szól, ho-
gyan „működik" a tudat homálya, zavara. A belső
kivérzés éppen a válaszképtelenségben mani-
fesztálódik. Gondold meg, négy felvonáson át
felkiáltásokban, suttogásokban, ordítozások-
ban, meditációkban, belső viaskodásokban kér-
déseket tesz fel, amelyeket többnyire nem tud
megválaszolni. De ez természetes, ebből épül fel
a figura. Ezt éli meg: kudarc és újra kudarc - vég
semmiség.

 Utalsz is rá a könyvben: Bánknak még
Horatiója, beszélgetőtársa sincs. Vagyis rá, aki
mostantól talán már meg se szólal, tökéletesen
illik Hamlet híres zárómondata: „A többi néma
csend".

 Ebből a szempontból is érdekes Bánk
és a király kapcsolata. Tükörfigurák ők. Végül is
négy felvonáson át Bánkban testesül meg a
király, és akkor mit látunk az ötödik
felvonásban: megérkezik egy Bánkhoz képest
végtelenül kis kaliberű figura, Endre. A királyban
kellene mindannak megfogalmazódnia, ami
Bánkot jelentette. Ez nem így történik, lehull a
függöny, Bánknak nincs tovább párbeszéd-
lehetősége, már a királlyal sem. A többi néma
csend itt úgy is fogalmazható: a többi néma
fecsegés. Minden megy tovább a maga
jelentéktelenségében, hamisságában, minden
megoldatlanság látszatrenddé stilizálódik.

 Erre rímel az, amit könyvedben írsz: a
király csak beszél, de nem mond semmit. Kis
kaliberű figurának tartod őt - valószínűleg joggal
-, de ez csak kiemeli Bánkkal kapcsolatos
problémámat: hogyan tisztelhet egy ilyen
személyiség egy formát, a királyságot, ha azt
egy ilyen jelentékte-



a Bánk bánnal kapcsolatban erre utalva a kisme-
chanizmus szót használod. Mi a különbség?

 A Shakespeare-drámákban a történelem a
hatalmi hierarchiák minden létmozzanatban
meghatározóan jelen lévő, iszonyú lépcsősora-
ként jelenik meg, mint szintér. A Bánk bánban
ennek egy lefokozott, kisszerű, nem a maga mo-
numentalításában, hanem töredékességekben,
elfulladásokban kifejeződő változata látható,
ugyanis egy olyan nemzetnek, olyan drámairo-
dalomnak a sorsáról van szó, melynek egyik tu-
lajdonsága a szervesség hiánya és a zsákutcás
jelleg.

 Térjünk vissza az integer személyiség
kérdéséhez. A darabot másfél évszázada
műsoron tartják színházaink, és Bánk minden
előadásban pozitív szereplő. Mi a különbség egy
pozitív hős és egy integer személyiség között?

 Két teljesen különböző dologról van szó.

 Formálisan megfelelnek egymásnak.
 Egyáltalán nem felelnek meg! Ugye most

csak provokálsz?
 Inkább úgy gondolom, hogy színjátszá-

sunk alapvető kérdésére világíthat rá a különb-
ség tisztázása.

 Hát ebben teljesen igazad van. Többek
között ez - az egész magyar színháztörténet és
színjátszás drámája izgatott engem. Nézd, a
Bánk bánt akkor kezdik játszani, a múlt század
harmincas-negyvenes éveiben, amikor egy ha-
zafias, melldöngetős, retorikus játékstílus ural-
kodik, ráadásul a szerencsétlen színészek örül-
nek, hogy élnek, hogy szekerük, ruhájuk van, ta-
lálhatnak egy-két előadásra közönséget és me-
cénást; amikor egy-egy őszinte pillanatában
még Kisfaludy Károly is bevallja, hogy a hazafi-
ságról puffogó sorai kapják a legnagyobb tapsot
a karzatról. A Bánk bán egészen másról szól.
Arról például, hogy nem értjük egymást, hogy
mindenki „elbeszél" a másik mellett, hogy
lenyomott, sötét, szűk, éjszakai színtereken
élünk, hogy nem tudjuk felismerni, ki az idegen,
és kik vagyunk mi, hogy megtapsoljuk a puffogó
frázisokat, de nem hallgatjuk meg a nép
jajszavát, mert hiába fecsegünk róla, valójában
távol vagyunk tőle, nem tudunk róla semmit és
így tovább. Az-tán jön a reformkor, és a
korszellem természete-sen hullámára veszi a
művet mint nemzeti drámát, és Bánk bán
alakjában kiegyenesíti mind-azt, ami törés,
kifejtetlenség, befulladás, „vég semmiség".

Ezzel eldől a darab sorsa, mert a figura szo-
borrá merevedik, és elkezdődik az utóélet,
amelyben tulajdonképpen a dráma minden
elemzője, színpadra állítója és nézője is érzi,
hogy valami másról van szó, mint amit a színpa-
don lát. Így lesz az ötödik felvonásból üres tabló.

 Kerülni szeretném a durva analógiákat,
de megkérdezem, vajon éppen ez a mostani,
rend-szerváltásnak is nevezett időszak lenne az
a pil-
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lanat, amikor a látszatrend kialakításáról szóló
felvonást fölfedezhetjük?

- Onnan indulok ki, hogy a világkultúrában, a
gondolkodásban, korszakunk szellemi életében
a század végére mintha eljutottunk volna odáig,
hogy egy egész kultúrhistóriai korszak megkér-
dőjeleződjék. Nem az évszázados teljesítmé-
nyek, hiszen azok óriásiak, és az emberiség tör-
ténetében az elmúlt három-négy évszázadnak
- kitüntetetten a felvilágosodás óta eltelt idő-
szaknak - a teljesítményei ugyanolyan jelentő-
sek, mint, mondjuk, az archaikus kor, a görögség
vagy a reneszánsz teljesítményei. Inkább arra a
linearitásra célzok, amelyről itt már rnás problé-
mát érintve beszéltem. A racionális optimisztikus
világfelfogás kudarca ez, azé a felfogásé, amely
nem csupán az ideologikussá vált marxizmus,
vagy akár az egyházias ideológiák utópikus jövő-
képében, de a mindent megismerni kívánó tudo-
mány hegemonisztikus törekvésében is revelá-
lódott. Századunk végén, miközben az emberről
és a világról annyit tudunk, amennyit azelőtt so-
hasem, joggal kerül újra előtérbe a kérdés. meg-
ismerhető-e egyáltalán a világ és benne az em-
ber? Ehhez kapcsolódva engem izgatnak bizo-
nyos kanonizálódott gondolatmenetek, érték-
rendek és művek, főképpen az olyanok, melyek
önmaguk sorsában mutatják a megoldatlansá-
got. A Bánk bán ilyen mű. A látszólagos megfej-
tések mögött titkok húzódnak, amelyeket vissza
kell bontanunk, hogy eljussunk az eredetihez.

Így számos új kérdés merülhet fel. Vagyis hogy
kérdésedre feleljek: nem abból indulok ki, mit ta-
pasztalok ma a politikában, hanem az életem, a
sorsom, az olvasmányaim, a más munkáimban
kicsiszolódott gondolataim és törekvéseim alap-
ján megpróbálok vizsgálni valamit, miközben
persze hagyom érvényesülni azokat a hatásokat
is, amelyek nap nap után érnek.
 Kérdésekről, megfejtetlenségekről be-

szélsz, amiről eszembe jut, mennyire hangsú-
lyozod a drámában főszerepet játszó, titkokat
rejtő sötétség, homály fontosságát.
 Ez a sötétség, „léthomály" végigvonul a

darabon. Mondhatjuk, hogy Katona ebben a sö-
tétségben fejezte ki igazán, amit mondani akart.
Itt nemcsak arról van szó, hogy a jelenetek túl-
nyomó része éjszaka vagy sötétben, de
legalább-is fedett, zárt térben játszódik - van
egy belső homály is: olyan egység van itt, amely
a dráma külső és belső világát, történetiségét és
lelkiállapotát együtt csodálatosan kifejezi. Ezek
a szűk, nyomott, zárt terek lelki színterek is.
Minden eb-ben a léthomályban játszódik.

Homályból) homályba tartanak a felvoná-
sok - hogy egy általad is igen tisztelt szerző kife-
jezését használjam.

-- Nem véletlen, hogy Németh László -
Arannyal, Szerb Antallal együtt - azon kevesek
közül való, akik rátapintottak a Bánk bán lénye-
gére. Jó, hogy ezt közbevetetted, mert itt utalha-
tok arra, hogy a darabot - nem a szó elcsépelt
formájában - valóban nemzeti drámának tar-
tom. Gondoljuk végig a tizenkilencedik és husza-
dik századi magyar Irodalom javát, gondoljunk
például egy olyan, látszatra teljesen ellentétes
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Bessenyei Ferenc (Bánk) és Kovács János
(Tiborc) (Szegedi Szabadtéri Játékok, 1978)
(MTI-fotó)

világra, mint amilyen Pilinszkyé. Ugye Pilinszky
lélekben tele van fénnyel, de micsoda gyémánto-
san csillogó, sötét ragyogás ez! Hasonló ehhez a
Katona József-i, minden létmozzanatot megvilá-
gító sötét. Így látom én nemzeti drámának a Bánk
bánt, s mögötte látok egy mentalitást, egy nem-
zetsorsot - aminek persze semmi köze a szo-
borrá dermedt „pozitív hőshöz".
 A sok metafora után kicsit prózai leszek:

könyved sem tisztáz bizonyos megoldatlansá-
gokkal kapcsolatos homályokat. Mintha álprob-
lémáknak tartanád a színpadszerűség, a játsz-
hatóság szempontjait. Itt van például Katona
nyelvújítás előtti, sajátos nyelvezete: a néző nem
állhat meg, nem lapozhat vissza a színházban,
ha valamit nem ért.
 Vajon a Shakespeare-drámáknak minden

szava világos és érthető? Az a fontos, hogy a
rendező megértsen és ki tudjon fejezni - akár vi-
zuálisan, akár színpadi atmoszférában vagy
gesztusban - egy-egy „érthetetlen" kifejezést.
Bánk bán törései és ellentmondásai nem azt je-
lentik, hogy logikátlan a szerep, hanem azt, hogy
az integritásra törő ember saját feladatának
megvalósíthatatlansága miatt létében, drámai
szituációjában, nyelvében állandóan törik, elful-
lad, ellentmondásokba kerül önmagával is. Ha
ezt a fragmentálódott világot érti a színházi em-
ber, nincs az a közvetlenül nem érthető szó,

amely egyértelmű rendezői-színészi kontextus-
ba helyezve ne válhatna világossá. A fül talán
nem is fogja föl, de a szituáció, a gesztus, a szí-
nész viselkedéstana megérteti a szó lényegi je-
lentését. Másrészt nincs az a szó vagy mondat,
amelyet ne lehetne, sőt ne kellene akár kihagyni
az előadásból, ha a lényege megtörténik a
szín-padon. Mindez nem jelenti azt, hogy
Katona, aki fiatal, sok szempontból kezdő
drámaíró volt, hibátlan művet írt volna. Én
egyáltalán nem tagadom, hogy a drámában
vannak elemi hibák. De azt állítom, hogy a
Bánk figuráját érintő belső ellentmondások,
feszültségek, töredezettségek nagy része nem
írható a drámaírói tapasztalatlanság számlájára,
sőt azok éppen a figurát ma-gát jelentik.
 Azért vetettem ezt föl, mert például a

Hevesi Sándor által fölsorolt és előadásában
valószínűleg rosszul megoldott problémákra te
sem kínálsz megfejtést.
 Én a könyvemben semmiféle megfejtést

nem kínálok. Tárgyalási alapot szeretnék terem-
teni, mégpedig nagyon kategorikusan elszakad-
va az eddigi tárgyalási alapoktól. A rendezések
többnyire a meglehetősen lefokozott színjáték-
kultúra szintjéről elindított, praktikus kérdéseket
húzták elő, és úgy helyezték előtérbe a „játszha-
tóság" követelményeit, hogy jottányit sem vagy
alig közelítettek a dráma bölcseleti, gondolati,
történetszemléleti, illetve az emberképével, a
mentalitásrajzzal összefüggő világához. Az te-
hát a kérdés, hogy honnan próbáljuk megoldani
a színpadi sutaságokat. Ez az egész magyar
színház egyik megoldatlan kérdése, és nemcsak

a Bánk bánra vonatkozik, hanem akár a Tragé-
diára, akár például Füst Milánra vagy újabban,
mondjuk, Nádas Péter darabjaira, egyáltalán
azokra a művekre, amelyek nem férnek bele bi-
zonyos játszási sztereotípiákba.
 Praktikus kérdéseket említettem, mert te is

állítod könyvedben, hogy a színházi elmélet és
gyakorlat között nálunk mindig is szakadék tá-
tongott. Gondolod, hogy írásod híd lehet valaki
számára, ha történetesen a Bánk bán rendezé-
sébe akar fogni?
 Ezt nem tudhatom, de nem is tartom lénye-

gesnek. A baj nagyobb. Úgy látszott, hogy a het-
venes évektől kezdve fellépő új rendezők megtö-
rik a régi színházi hagyományrendszert. Néhá-
nyan akkor és azóta megalkották műveiket, lét-
rehozták színházaikat. De ma - ezen az elmúlt
öt-tíz esztendőt értem - részben anyagi okok-
ból, részben kifáradás miatt, mintha újra előállt
volna egy olyan szituáció, amelyben még a leg-
jobbak sem tudnak igazán elmélyülni egy-egy
színházi problémában. Hadd tegyek itt egy rövid
kitérőt! Láttam valamikor Milánóban Strehler
rendezését, A szecsuáni jóembert. Felment a
függöny, előttem volt egy tócsákkal teli, talán nej-
lonnal letakart színpad. Anélkül, hogy a díszlet
túlbeszélt volna bármit, azonnal tudhattam, hogy
ennek a rendezőnek van véleménye a világról, a
drámáról, és tudja azt is, miért akar ő színházat
csinálni. Vagy Brook bőrruhái a híres Lear-elő-
adásban! Az akkori magyar színházi élet számá-
ra ez azonnal utánozandó „modernséget" jelen-
tett. Holott a bőrruházat azt fejezte ki, hogy Brook
felfedezte Shakespeare-ben a história barbariz-
musát. Ljubimov a Három nővérben kinyitotta a
nézőtéri erkélyt, rá a Taganka térre, onnan jött a
katonazenekar. A nézőtér, a színpad megtelt
fegyveres katonasággal, és az emberek sírtak,
mert tudták, „mi ez". Szeretnék még egy példát
említeni. Mára már feledésbe merült Pártos Gé-
za két kiváló Füst Milán-rendezése, a Negyedik
Henrik király mindenekelőtt, de számomra óriási
élmény volt a Boldogtalanok is. Attól, hogy Pár-
tos Szénási Ernő személyében talált Huber Vil-
mos alakjára egy olyan színészt, aki azelőtt ma-
ximum negyven mondatot mondott el egy elő-
adáson. Bejött a színpadra, mereven mozgott,
hullaszínű volt az arca, olyan bajusza volt, mint
egy Dob utcai fodrásznak... És én tudhattam,
hogy Pártos Géza nem egyszerűen a csodálatos
Füst Milán-i világban érzi otthon magát, de töké-
letesen ismeri az emberi lelkeket, a kort, a kor né-
zőit is.

Azért említem ezeket a példákat, mert a Bánk
bánnak is ilyen, elmélyült munkára képes rende-
zőre lenne szüksége. És akkor nem probléma,
ha az a rendező például gyökeresen mást gondol
a darabról, mint én. De elmélyült munkával
visszabont az eredetihez, és van álláspontja az
emberi integritásról, magyar és magyar
egymás-
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sal való szembefordulásáról, az idegen elnyo-
másról, a sötétről mint létszintérről, a töredékes-
ségről, a megoldatlanságok látszatrenddé stili-
zálásáról. Engem foglalkoztat az, hogyan rende-
ződik el a szereplők hierarchiája az ötödik felvo-
nás végén. Magyarok és magyarok állnak most
már csak a színen. Gertrudis nincs, Biberach
nincs, Ottó nincs. Nézd meg, kiket választ Endre.
Nem Bánkot, aki kivérzett, nem Peturt, aki meg-
halt, nem Tiborcot, aki eltűnik a színről, és nemis
azokat a magyar ügy mellé állt bojóthiakat, akik új
vándorlásba, új emigrációba kényszerülnek.
Endre az Udvornikot, Solomot, Myskát, a zászlós-
urat választja. Tehát a ritter-magyarokat, a rossz
magyarokat avatja magyarrá Bánkkal, Peturral,
Tiborccal és a többiekkel szemben. Ez ugye kí-
sértően izgalmas pillanat ma, a szovjet hadsereg
kimenetele után. Petőfi 1848 nyarán írja Bánk
bán című versét. A summája: Gertrud meghalt, a
pereputtya elmenekült: „Kitisztult az ország!" -
írja. A főellenség nincs többé, most már minden
elrendeződhet. És közben a debreceni ország-
gyűlésen éppen ekkor polarizálódik az egész re-
formmozgalom. Tagjai szembekerülnek egy-
mással, elkezdődik Széchenyi, Eötvös, Deák fél-
rehúzódása.

 Széchenyi Bánkhoz hasonlóan őrlődik egy
létező rend malomkerekei között. Mivel magya-
rázható vajon, hogy Széchenyi mégis fölhábo-
rodva utasítja el a Bánk bánt?

 Igen, egy előadás láttán írt naplójegyzete
árulkodik erről. Ugyanazért, amiért Bánk hűsé-
ges a királyhoz. Széchenyi akkor még ott tart,
ahol tart.

 A fennálló rend ennyire meghatározza a
személyiséget? Idézek egy rövid részletet For-
gách András és Petri György beszélgetéséből,
mely az Apollón első számában jelent meg. For-
gách kérdése a következő: „EI tudsz képzelni
olyan művészetet, ami a világrendet kérdőjelezi
meg és művészet?" Petri először Shakespeare-
re hivatkozva igennel felel, de aztán elfogadja
Forgách ellenérveit, miszerint műalkotásban
nem képzelhető el a létező világrend megkérdő-
jelezése.

 Különbséget kell tenni a megkérdőjelezés
tudatos céljával megtervezett kifejezés, és a ki-
fejezésben természetéből következően benne
rejlő megkérdőjelezés között. Vagyis: ez a prob-
lematika többrétegű. Mondanék két példát. Va-
jon az Oidipusz királyról vagy a Godot-ról el-
mondható-e, hogy a - számára - létező világ-
rendet kérdőjelezi meg? Persze hogy nem
mondható el. Persze hogy elmondható. Nem,
annyiban, hogy nehéz volna bármilyen tételes
szöveghivatkozást kimutatni. Igen, annyiban,
hogy nehéz volna a mű egészének sugárzásá-
ban nem benne érezni. Miért? Mert a mű is része
a világrendnek, olyannyira, hogy belőle születik.
De úgy születik meg belőle, hogy egyben vissza-

Győry Emil (Tiborc) és Holl István (Bánk) (Pécs,
1976) (Murányi Zsófia felvétele)

mutat rá. Megszólaltatja tehát azt, ami addig
„hallgatott". S most már te mint néző, illetve mint
olvasó beszélgethetsz azzal, ami ily módon
megszólalt. Nem kérdőjelez meg tehát annyi-
ban, hogy „csak" kifejezi az addig ki nem fejezet-
tet; megkérdőjelez viszont annyiban, hogy ítéle-

ted elé bocsátja; Azt hiszem, a megkérdőjelezés
szóhasználata teszi a kérdést némileg homá-
lyossá, mert megfoszt attól a többszörös áttétel-
től, immanenciától, tükörjátéktól, ami a proble-
matika mélyén rejlik. Egy részlete ennek a kér-
déskörnek az, hogy a nagy művek sohasem csak
egy-egy korszak léthelyzetéről, hierarchikus
kapcsolatairól beszélnek. Látod, ezért több a
Bánk bán, mint amivé a közgondolkodásban
szűkült. A lét egésze - ama világrend - Katoná-
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Bubik István (Bánk), Kubik Anna (Melinda) és
Szokolay Ottó (II. Endre) (Nemzeti Színház,
1987) (Ikládi László felvétele)

nál egy kismechanizmusban, tehát sokkal lenyo-
mottabban, kisszerűbb körülmények között, a ki-
fejletlenség organikusan nemzeti mentalitásvilá-
gának motívumaival felruházva jelenik meg.
Bánk nem azon gondolkodik, minek kellene lét-

rejönnie ahhoz, hogy eltűnjön a király. Az ő gond-
ja az, hogyan lehetne erkölcsösebb, szabadabb
és jobb a nemzet, az ember sorsa. Ha Hamlet
meg akarná dönteni Claudius fennálló vagy
Fortinbras eljövendő birodalmát, vagy akár
visszamenőleg, wittenbergi szellemként apja
előző

Kozák András (Bánk) és Téri Sándor (II. Endre)
(Várszínház, 1992) (Ilovszky Béla felvétele)

rendjét, vagy ha Bánk bán meg akarná dönteni II.
Endre trónját, akkor sem kérdőjeleznék meg erő-
teljesebben a világrendet, akkor sem árulnának
el többet a világrend természetéről, mint
amennyit enélkül is általuk megtudunk róla.
 Beszélgetésünk alapján is nyilvánvaló,

hogy határozott és személyes elképzelésed van

a Bánk bánról. Ebből nemcsak egy esszékönyv,

hanem egy általad kialakított szövegváltozat is
megszülethetne.
 Nem, nem, semmiképpen. A színházban

organikusan kell megszületnie az előadásnak.
Addig, amíg nem jön olyan rendező, aki rendezői
létét úgy érzi megvalósíthatónak, hogy foglal-
kozni kezd a Bánk bánnal, felfejti - ahogy én is
felfejtettem - a szöveget és a szövegmögöttit,
felteszi saját kérdéseit, és ezeket megpróbálja a
színpadon megválaszolni -, nos addig az
egésznek nincs jövője. Itt tehát nem szövegvari-
ánsok, hanem jótékony rendezői magatartások
kellenek. Akár fel is tudnám sorolni - nem te-
szem - azokat a rendezőket, akikben érzem a
lehetőséget, és sajnálom, hogy a hajszoltságuk
miatt nem tudják megteremteni maguknak a
szükséges belső csendet.
 Más oka is lehet annak, hogy legjelentő-

sebb rendezőink csak elvétve próbálkoznak a
Bánk bán színpadra állításával?
 Említettem már: a Bánk bán kövület. Fur-

csán csiszolt drágakő, mely súlyával, ijesztő ki-
terjedésével, megközelíthetetlenségével van je-
len - nemcsak egy rendező hétköznapjaiban,
hanem az egész magyar kultúrában. S nemcsak
kövület a dráma, hanem megalkotott szobor is.
Sok tekintetben taszító szobor. A rendezőnek
először tulajdonképpen fel kellene robbantania
ezt a százhetven éve álló szobrot.
 Valószínűleg könnyebb megszületésre vá-

ró szövegből élő színházi eseményt létrehozni,
mint halott szoborból. Hozzáteszem, a közeg
sem feltétlenül alkalmas radikálisan új előadás
befogadására. Pártos világunkban egy„nemzeti
dráma" bármire felhasználható.
 Én pedig bizonyos vagyok abban, hogy le-

het a Bánk bánból nemzeti drámát rendezni.
Hadd idézzem Balassa Péter szép gondolatát,
amit könyvem kapcsán írt le: ,,... a történet ma is-
mét ijesztően rólunk szól a maga archaikus,
meghökkentő modernségében. Éjszakánk épp
azért közös, mert közöttünk, magyar és magyar
között, nem pedig idegen és magyar között hú-
zódik láthatatlan, megfoghatatlan, sötét folyam-
ként. Hamis tanúk lettünk saját igaz pörünkben."

Nos, pontos, mély és hiteles színpadi elemzés
alapján látok arra esélyt, hogy ez a dráma egy-
szer azt mondja el a színpadon, amiért Katona
megírta. Hogy a mindenkori „karzat" éppen mi-
nek tapsol? Arra nem kell figyelni. Katona Jó-
zsefre kell figyelni, a Bánk bánra - és a világra,
amelyben élünk.


