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hogy újból kezdjük elölről az egészet, javítsuk ki
az összes jelenetet, tegyük világosabbá, érthe-
tőbbé, kifejezőbbé, zeneileg pontosabbá, embe-
ribbé, úgy áll ott, mintha nem értené, nem venné
észre, hogy egyszerűen eddig tartott a tehetsé-
günk, és most pillanatnyilag feladtuk, padlón va-
gyunk, zsenialitásunk, szuverén elképzelésünk
a sárban hever, időre lenne szükségünk, nem er-
re a világos logikára, nézőtéri padsorok között át-
suhanó árnyékra, aki mögéd telepszik, figyel,
hallod a lélegzetét, majd a legváratlanabb pilla-
natban puhán a válladra nehezedik egy kéz,
diszkréten megkopogtat vagy sürgetően beléd-
markol izgalmában, ilyenkor ne ijedj meg, ne légy
ideges, és főleg ne reagáld túl, mert úgyis el fogja
mondani, amit akar vagy gondol, többnyire min-
dig nagyon jókat, találó, használható, teljesen
evidens dolgokat, amelyek egyedül csak neked

Nagyon fiatalon lettem óraadó tanára Szín-
művészeti Főiskolán, ha jól emlékszem, még
1949-ben. Ennek az volt az előzménye, hogy
Nagy Adorján mellett is segédrendezősködtem
néhányszor a Nemzeti Színházban. Ó
akkoriban folyton bosszankodott azon, hogy
hallgatói - a leendő rendezők - alig

Bubik István (Don César) és Sinkovits Imre
(Don Salluste) A királyasszony lovagjában
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nem jutottak eszedbe, de ne köszönd meg fülig
vörösen, mert esetleg azt találja mondani, hogy
jó, majd az Ódry-otthonban megbeszéljük, pedig
ezt a mondatot legtöbbször a dühtől remegve,
sápadtan, utolsó érvként vágta oda, amikor
megsértették, megbántották, vagy amikor vala-
mit keményen és határozottan, végleg le akart
zárni, és bár ebben a békebeli szeretetházban
valószínűleg a kollégák és tanítványok jó része
benne foglaltatott, sehogy sem tudom őt bottal a
kezében egy padon ülve elképzelni a bágyadt
őszi napsütésben. De most lassan elindul, ka-
bátját könnyed mozdulattal leemeli a szekrény-
ajtóról, lazán a vállára teríti, felveszi a padról fe-
kete kistáskáját, elköszön és ugyanolyan csend-
ben, mint ahogy jött, kimegy az osztályteremből,
mi pedig még egy jó darabig nem szólunk egy-
máshoz.

tudnak fogalmazni, stilizálni. Ma is hallom
bosszús basszusát: „Aki nem tanul meg írni,
verheti majd fejét a falba, ha nyilatkozatra kérik, s
az újság-író tücsköt-bogarat összehord helyette."
Kitalálta végül, hogy legyen egy „irodalmi
gyakorlatok" nevű tantárgy is a Főiskolán, s azt
én tanítsam.

Nagy Adorján ajánlata, hogy én főiskolásokat
(nálam alig néhány évvel fiatalabb fiúkat, lányo-
kat) oktassak - méghozzá olyan tárgyra, mely-
nek tantervét „menet közben" kell kitalálnom -
hát ez bizony megijesztett.

Shakespeare segített ki a bajból.

Az órákon elkezdtem beszélni azokról a nyel-
vi, verselési és dramaturgiai problémákról, me-
lyekkel lépten-nyomon szembe találtam magam
az Othello fordítása közben. „Shakespeare -
magyarul" - ez az esszém (a később „Shakes-
peare-napló"-nak nevezett esszéfüzér első
darabja) tükrözi legjobban főiskolai
tanárkodásom első idejének gondolati anyagát.

Nem hiszem, hogy akkoriban jó tanár voltam:
túlságosan nagy volt még bennem a feszültség
előadás közben. Féltem, hogy ami nekem oly
érdekes, az hallgatóimnak közömbös. Órák
közben rendszerint kiválasztottam magamnak a
terem-ben egy-egy figyelmesebb arcot, s annak
beszéltem. Hallgatóim közt volt egy erős állú,
zárkózott arcú, szőke fiú. Világos szemében
hideg figyelmet észleltem, de sosem tudtam
megállapítani, tetszik-e neki vagy sem, amire
oly keményen figyel. Gyakran beszéltem az ő
arcába nézve.

Aztán ez az arc egyszer csak eltűnt az órákról.
Először azt hittem, hogy a szőke fiú
„lemorzsolódott" - mint akkoriban mondták...
De hamarosan fölbukkant előttem a Nemzeti
Színház folyosóján egy próbaszünetben, s
tisztelettudóan közölte: engedélyt kapott Gellért
Endrétől, hogy segédrendezőként dolgozhasson
próbáin. Kérte az én hozzájárulásomat is, mert
a színházi próbák s a főiskolai órák ideje
legtöbbször ütközött. Persze megadtam a
hozzájárulást. De magamban sajnáltam, hogy
az a zárkózott arc eltűnik óráimról: jólesett
figyelmét izgalmasnak szánt stilisztikai és
dramaturgiai kérdésekkel ostromolnom.

Belenyugodtam, hogy egy juhom kiszakadt a
nyájból. Gondoltam-e arra, hogy még egyszer
megkerül? Aligha. A szőke fiú tanulmányai vé-
geztével Debrecenbe szerződött rendezőnek, s
eltűnt szemem elől.

Aztán egyszer csak meghívó érkezett címem-
re a Csokonai Színház Bánk bán-bemutatójára.
Katona remekét egy huszonhárom éves fiatal-
ember rendezte: az én egykori elcsatangolt ju-
hom. Elhatároztam: megnézem, mire jutott Deb-
recenben.

A Bánk bán ma is kemény dió egy huszonhá-
rom éves rendezőnek. Akkoriban még inkább az
volt. Hogy miért, azt meg fogja érteni, aki fölidézi
ama korszak ítélkezését két legnagyobb hatású
drámaírónk ügyében. Madách és Katona, még ha
magyar irodalomból kiérdemelte is a jelest,
maga-tartásból gyakran kapott akkoriban
elégtelent. (Hadd emlékeztetek itt csak Lukács
György nagy apparátussal végzett kiveséző
műveleteire, melyek persze élénken hatottak, s
továbbgyűrűztek a minisztériumi és
szerkesztőségi körökben.)

Nos, ebben az atmoszférában hajtott ki és
szökkent szárba az a Bánk bán-előadás, melyre
nagy kíváncsisággal ültem be a bemutató estéjén.

Örülök, hogy az előadásról kritikai beszámolót
írtam annak idején a Színház- és filmművészet-
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be: így most nem kell utólagos hozzáképzelések
nőttető ködén át néznem a fiatal rendező munká-
ját. Itta hiteles szöveg, ahogy az említett folyóirat
1951. évi, márciusi számában megjelent. Hi-
szem, hogy nem érdektelen fölidéznem, hiszen
mindez ma már színháztörténet. Mert - el is fe-
lejtettem mondani -- azt a huszonhárom éves
fiatalembert Vámos Lászlónak hívták.

Bánk bán Debrecenben

A debreceni Csokonai Színház bemutatta Kato-
na Bánk bánját. Ha meggondoljuk, mennyi le-
győzendő akadályt, mennyi dramaturgiai, szce-
nikai, szereposztási és egyéb problémát jelent e
klasszikus drámánk előadása még az ország el-
ső színházának is, akkor olyasféle rokonszenv-
vel és elismeréssel kísérjük a debreceniek vállal-
kozását, mint a Góliát ellen kiálló parittyás Dávi-
dét.

De elismerés ezúttal nemcsak a vállalkozást
illeti, hanem annak eredményét is. A Bánk bán
debreceni bemutatójának komoly, megérdemelt
sikere volt.

E rövid kritikai beszámolónak nem lehet célja
Katona művének elemzése. Mi elsősorban a
debreceni előadást kívánjuk elemezni, s a deb-
receni színház zsúfolt nézőterének tapsai, mora-
jai és susogásai alapján próbáljuk megvizsgálni,
hogyan hat e csaknem másfél százados nemzeti
klasszikusunk új színházi közönségünkre.

Mikor három évvel ezelőtt a budapesti Nem-
zeti Színház bemutatta a Bánk bánt, egyik napi-
lapunk kritikusa alaposan lesajnálta Katona re-
mekét, s felvetette a kérdést: mi értelme egy
ilyen „aggasztóan királyhű" darab felújításának
napjainkban. Sajnálom, hogy az illető nem ült ott
mellettem a Csokonai Színház nézőterén. Mert a
debreceniek már régente sem voltak valami ag-
gasztóan királyhűek - s legkevésbé volna ilyes-
mivel gyanúsítható a debreceni színház új kö-
zönsége -, mégsem tapasztaltam, hogy az ün-
nepi bemutatón bárkit is megbotránkoztatott volna
az, hogy a kacagányos, csimbókos magyarok
uruknak ismerik Endre királyt. Még a második
felvonás híres kibékülési jelenete sem okozott
semmi félreértést vagy érzelmi zavart, mikor az
ellágyult Petur Bánk nyakába borulva mondja:
„Öcsém! - az isten nem segít soha felkent kirá-
lyok ellen!"

A közönség minden különösebb történelmi ta-
nultság nélkül is jó politikai ösztönnel helyezte el a
jelenetet a történelemben. S tette ezt ugyanakkor,
mikor a darab más helyein (pl. Tiborc
jeleneteiben) megérezte: itt most nem a
középkorról van szó, hanem a múlt századi
magyar költő kiált a kisemmizett, elnyomott nép
szószólójaként.

Hogy Bánk bán -- Katonával szólván - ilyen
jól sült el Debrecenben, egy többségében új s a
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darabot nem ismerő publikum előtt, abban nagy
érdeme van a rendezőnek, Vámos Lászlónak.

Az egységes stílusú és mindig határozott
szempontú rendezés céljait szolgálja a tulajdon-
képpeni színpadot kiszélesítő előszínpad. Ez az
állandó keret a felvonásonként változó díszletek-
kel szerves összefüggésben a játékteret szeren-
csésen megnöveli, s vízszintes és függőleges ta-
goltságával jó alkalmat ad csoportok és egyes
figurák kifejező elhelyezésére. Az előadás
példásan mutatta, hogyan lehet néma
szereplők és színészek képszerű s egyben
értelmes mozgatásával, indokolt némajátékokkal
aláhúzni az író mondanivalóját, s így értetni
meg a nézőkkel azt

is, amit a nehéz szöveg önmaga talán homály-
ban hagyna.

Szerencsés rendezői lelemény, érdekesen és
művészien megoldott jelenet Gertrudis és Petur
néma szembesülése Petur első bejövetelekor
(az előversengés utáni I. jelenet végén). Vámos
rendezésében itt nem egyszerűen „vendégek
jönnek vegyest" - mint Katona utasítása szól -,
hanem maga Gertrudis jelenik meg hajbókoló
udvaroncai körében. Feléjük intve fakad ki Si-
mon bán: „Manó vigye vígságtokat, hol a szabad
magyar érzés az itt erőltetett feszesség
láncába kénytelen harapni." Erre a jelenetre
toppan be a felindult Petur bán, s a lépcsőn
szemben találva magát a távozni készülő
királynéval, egy rátarti köszönés után
keményen néz vele farkasszemet. A királyné
elvonulta után tör ki belőle az indulat: „Így? -
Ö r d ö g és pokol!..." stb. A kép vizuális élménye
beleevődik a közönség emléke-
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zetébe, a nézők nemcsak tudomásul veszik, ha-
nem látják, mindjárt a darab elején átélik Petur és
Gertrudis - a magyarság és az udvar - szem-
benállását: azt, ami a következő öt felvonás ve-
zérmotívuma lesz.

Az udvari népet általában reálisan és eleve-
nen jeleníti meg az előadás. Az egyes figurákat
nem egyszerűen mint statisztériát használja,
pusztán dekoratív célok szerint mozgatva, ha-
nem (Sztanyiszlavszkij szellemében) igyekszik
állandó emberi kapcsolatot teremteni a néma
szereplők és a színészek között, s az előbbieket
is szervesen bekapcsolja a drámába. Ekként
lesz a királyi udvar mintegy szemünk láttára
Gertrudis bűnrészesévé - nemcsak a nép bőré-
re menő dőzsölésben, de még Melinda szeren-
csétlenné tételében is. Az I. felvonás 9. jeleneté-
ben például a Melindát üldöző Ottó heves
udvar-, Iását léhán és cinkosan kuncogó udvari
mulatozók lesik meg. Gertrudis szintén
udvaroncok kíséretében lepi meg a párt, ami
lélektanilag indokolja a következőkben való hiú, s
ízig-vérig udvari morálú viselkedését. A rendező
itt egészen Arany János Bánk bán-
tanulmányának szellemében dolgozott. Arany is
az udvari morált hang-súlyozta Gertrudis
mentalitásában, felhíva figyelmünket, hogy a
királyasszony még a IV. fel-vonás felbőszült
nagyura előtt is holmi nevetséges udvari
„chronique scandaleuse" szellemé-ben
emlegeti Melinda esetét.

Amilyen sikerült az udvari nép felhasználása
az I. felvonás cselekményében, éppoly szeren-
csés a II. felvonás békétlenjeinek a Petur és Bánk
között lejátszódó feszült drámába való bekap-

csolása. A rendező itt nem követi a megszokott -
még Katona színpadi utasításán alapuló -
beállítást („Hátul középen egy fekete asztal,
mely körül a békétlenek ülnek"). Ha a békétlenek
„hátul középen" helyezkednek el, akkor az elő-
térben vitatkozó Bánk és Petur - feltéve, hogy
be akarják kapcsolni társaikat a jelenetbe -
kénytelenek lesznek időnként legfontosabb
mondataikat a közönségnek háttal mondani el.
De ennél is szerencsétlenebb s régi, összecsa-
pott Bánk-előadásokból jól ismert volt az az eset,
mikor a két bán kifelé játszott, s a szóváltás
hevében teljesen megfeledkezett a dekoratív
statisztériává degradált békétlenekről. Vámos
rendezésének mindkét hibát sikerül elkerülnie.
Itt használta ki legügyesebben a már említett,
függőlegesen is tagolt előszínpadot. Az
előtérben lent helyezkednek el a békétlenek -
ki ülve, ki állva -, nem egy asztal köré
lerögzítve, hanem szabadon mozgatható festői
csoportként. A színpadon beljebb, de mégis
exponáltabb helyen, mert valamivel feljebb
zajlik le Bánk és Petur összecsapásának java
része, úgy, hogy a két bán egyszerre játszhat a
békétlenek felé is, a közönség felé is.

A rendezés általában híven ragaszkodik Kato-
na szövegéhez (amennyire az előadásból meg-
ítélhettem, jóformán csak az Arany János által is
javallt húzásokat eszközli), de végig szabadon
kezeli Katona zárójeles utasításait. Íme egy pél-
da a IV. felvonásból, hol Bánk - néhány perccel
végzetes tettének elkövetése előtt - megaka-
dályozza Gertrudist az Udvornik becsengetésé-
ben. Itt Bánk szavaira („Én urad, s bírád va-
gyok..." stb.) Gertrudis a csengőhöz akar nyúlni,
de Bánk a csengőt - Katona instrukciója szerint -
„elkapja és zsebébe teszi". Ez a félelmetes, de
diszkrét mozdulat inkább csak kis színpadon s
csak egészen közel ülő nézők előtt érvényesül -

olyan termekben, minőkben valaha Katona Jó-
zsef „delectans actor"-ként játszott... A Csokonai
Színház előadásán Bánk elkapja a csengőt, s egy
kemény mozdulattal a sarokba vágja. A széles
gesztus, majd a kemény tárgy tompa koppa-
nása, s az utána beálló feszült csönd döbbenetet
kelt, s egyszerre megteremti a feltartóztathatat-
lanul közeledő véres vég atmoszféráját.

Mindeddig inkább kiragadott részletekkel pró-
báltuk jellemezni a debreceni Bánk-előadást. A
rendezés öt felvonáson keresztül végigvonuló
egységes szellemének illusztrálására hadd hoz-
zuk fel Tiborc szerepének a szokottnál erősebb,
de egészen a drámában gyökerező kiemelését.
Az öreg jobbágy szemünk láttára nő meg. Az I.
felvonás Tiborca, amint lopni surran be a palotá-
ba, még csak elnyomott, elesett pária. A III. felvo-
násban, a Bánk bánnal való párjelenetben előt-
tünk bomlik ki egy egész szenvedő és lázadó
osztályt képviselő egyénisége - hogy majd az V.
felvonásban különös súlyt kapva, az ő közbelé-
pése váltsa ki a cselekmény utolsó drámai fordu-
latát: „Magyarok! előbb mintsem magyar hazánk -
előbb esett el méltán a királyné!" (Endre király
szavai.)

Nem felejtjük el a drámát bezáró képet: a fe-
kete bakacsintól komorló színpad csaknem
teljesen elsötétül; a megtört király és mögötte a
gyászoló udvar mély árnyékba kerül; csupán a
hát-tér világos, hol egy kivezető folyosó
távlatában Tiborc támogatja a vállára boruló
Bánkot, jobbjával magasra tartva a fáklyát.

Summa

Mindezt Vámos László pályakezdése idején ír-
tam. S most, negyvenöt évvel később Vámos ha-
talmas ívű rendezői pályája lezárult.

A visszapillantás arra késztet, hogy végiggon-
doljam, mint bontakozott ki az életmű során az in-
dulásban felvillant rendezői egyéniség. De ez ta-
lán egy másik írás: az egész életművet felölelő
könyv témája lehetne.

Többen megírták, s maga Vámos is önjellem-
zésként emlegette, hogy a különböző hazai és
külföldi színpadokon kínálkozó feladatok sora
„mindenevő" rendezővé tette. Tragédiák, komé-
diák, klasszikusok, modernek, magyarok és kül-
földiek, prózai és zenés művek egyaránt vonzot-
ták. De a legkülönfélébb feladatok megoldásai-
ban is határozottan kirajzolódik munkássága so-
rán egy nagyon erős művészkarakter: az a ren-
dező, aki úgy valósítja meg önmagát, hogy soha-
sem törekszik „önmegvalósításra". Ő mindig a
szerző szándékának kifürkészését és színpadi
megvalósítását tűzi ki célul.

Nem ismertem művészt, aki Vámos Lászlónál
töretlenebbül tartotta volna egy egész pályán vé-
gig merész indulása megkapó irányát.


