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Az Új írás 1976. áprilisi számában jelent meg Katona József Bánk bánja 
Illyés Gyula „átigazításában". A vállalkozás közvetlen előzménye Pándi Pál 
Jegyzetek a Bánk bánról című cikke (Népszabadság, 1974. november 17.), 
amely azt boncolgatja, miért nem tud Katona műve igazi színpadi sikert 
aratni. Megállapítja, hogy vannak a drámában apróbb hibák, ezeket érdemes 
volna kijavíttatni, vagy egy prológusban megmagyarázni — Illyés Gyula 
méltó lenne e feladat elvégzésére. 

Czímer József dramaturg biztatására Illyés nekilát a „gyémántcsiszolás-
nak", „átigazítja" a Bánk bánt azzal a céllal, hogy végre közkinccsé váljon, 
és ne csupán a „legnagyobb nemzeti drámánknak" kijáró kötelező tiszteletből 
adják elő, nézzék meg; hogy ott is nagy legyen, ahol egy drámának elsősorban 
nagynak kell lennie: a színpadon. Mert tény, hogy Bánk bán-előadás csak 
megfelelő történelmi pillanatban „gyújtott" igazán. Szabad-e feltételezni, 
hogy a dráma színpadi történetének ilyen hosszú ideje alatt egyetlenegyszer 
sem találta meg az „igazi" rendezőt, aki képes lett volna maradéktalanul 
élővé varázsolni, maradandó színházi élménnyé avatni, és a „valódi" Bánkot, 
a színészt, aki konkrétummá tudja tenni, hogy „. . . a Bánk bán valóságos 
drámai színtere a főhős lelkiismerete" (Koltai Tamás: A Bánk bán megvívott 
csatája. Színház, 1970. június, 2. oldal), mégsem halványul el egyetlen pilla-
natra sem a többi szereplő (elsősorban Petur) mellett? Á kérdésre legtöbben 
gondolkodás nélkül válaszolnának tagadólag, akkor viszont csakis a drámában 
kereshetők a sikert gátló tényezők. Ha így van, e gondolatmenet logikus 
folytatása: fel kell oldani a problematikus helyeket! 

Ez nem új keletű találmány, Hevesi Sándor már 1928-ban előállt hasonló 
(vagy hasonlónak értelmezett) elgondolással: Vörösmarty észrevételeinek 
figyelembe vételével átdolgozza a Bánk bánt. 

Nyilatkozatának visszhangja óriási, a Budapesti Hírlap véleményt kér 
Herczeg Ferenctől, Császár Elemértől, Négyesy Lászlótól és Szász Károlytól. 
Herczeg kivételével valahányan egyértelműen elítélik, politikai körökben is vi-
hart kavar, Jánosy Gábor képviselő tiltakozik az ellen, hogy „. . . a mostani 
pszichének, a mai dekadens, beteg [ . . . ] rothadt erkölcsű korszaknak [ . . . ] 
ízlése szerint" állítsák a Nemzeti Színház színpadára a Bánk bánt. Hevesi 
végül helyesbíti nyilatkozatát félreértették (ha egyáltalán olvasták), ő csupán 

1 



550 C S I P A K A N G É L A 

újból meg akarja húzni a darabot. Nem sikerül azonban tisztáznia magát, 
az Irodalomtörténet kommentátora szerint megvolt nála az átírás „csábítása" 
(-é-á-: A Bánk bán-vita. Irodalomtörténet, 1928. 7—8. szám). 

Ha megvizsgáljuk, milyen érveket sorakoztatnak fel az említett írók, 
kritikusok az átírás ellen, eljutunk egy másik problémához, amely ma éppoly 
aktuális: hogyan viszonyulni a klasszikusokhoz, alkotásaikhoz, hol a határ 
a kegyelet és a „bálványimádás" között? 

„Mióta Gyulai kimondta, hogy a Bánk bán legnagyobb nemzeti tragédi-
ánk, azóta az irodalom és a kritika teljes fordulattal nemcsak klasszikus műnek, 
de valósággal bibliának, nagy nemzeti kincsünknek, szent könyvnek fogja fel. 
Akárcsak Katona kecskeméti sírját" — írja Czímer József (A Bánk bán 
színszerűsége. Új frás, 1976 április, 70. oldal). Ezen a ponton válik szemlé-
letbeli kérdéssé a probléma, és természetes, hogy eltérő, egymásnak ellent-
mondó vélemények sokasága fogalmazódott meg vele kapcsolatban. Az említett 
képviselőházi interpelláció következő kitételei általános helyeslést váltottak 
ki: „Maradjon Katona József remeke továbbra is előadatlanul, legyen az 
csak a csöndes, magyar, szomorú hajlékok lakosainak, a magyar intellektuelek-
nek imádságos könyve, inkább magukban olvasgassák, lelkesedjenek és épül-
jenek annak örökérvényű tanításain, de a nemzet első színpadára ezt meg-
változtatott alakban hozni merénylet volna a magyar nemzet élő lelkiismerete 
ellen", (Irodalomtörténet, 1928. 7—8. szám). Alig két évvel később Hevesi 
Sándor így ír: „A tradíció nem gépi másolás, hanem lelkes újjáteremtés, 
azon az alapon, hogy átélem a régit s újból és folyton aktuálissá teszem. Kegye-
let és hagyomány nem egy dolog, sőt nagyon is kettő. A kegyelet passzív s 
akkor léphet csak fel, ha a hagyomány felmondja a szolgálatot. [ . . . ] A 
könyvbe szorult dráma olyan, mint a koporsóba zárt élő ember. A dráma csak 
posthumus életet élhet a könyvben —• irodalmi féléletet, — igazi élete ott 
virul ki a deszkákon, — örök aktualitása ott válik igazán láthatóvá és érzékel-
hetővé. A dráma nem az olvasónak készül, hanem a közönségnek, — s Katona, 
aki ízig-vérig drámaíró volt, olyan halálos biztonsággal tudta és érezte ezt, 
hogy a Bánk bán után nem is írt több drámát. [ . . . ] Könyvdrámát csak a 
Bolyaiak írnak, a Katona Józsefek soha. (Hevesi Sándor: Bánk bán problémák. 
Nyugat, 1930. április 16.) 

Császár Elemér nem a Bánk bán-mondát akarja látni a színpadon valami-
lyen feldolgozásban, hanem Katona József Bánk bánját; Négyesy László attól 
tart, „közprédává" lesz a dráma; Szász Károly szerint jobb lenne, ha a szín-
házak revízió alá vennék tevékenységüket, és inkább a többnyire figyelmen 
kívül hagyott írói utasítások szerint játszanák a Bánk bánt. Gyergyai Albert — 
nem a Bánk-vita kapcsán — kegyelmet kér a klasszikusoknak, akik szerinte 
„Napjainkban [ . . . ] sokkal nagyobb veszélyben forognak: egyszerűen nem 
ismerjük, sőt egyenesen lenézzük őket, hacsak nem alkalmasak közvetlen és 
azonnali fogyasztásra. [ . . . ] Mi marad a klasszikusoknak, ha szétszedjük 
témáikat, széttörjük kész formáikat,s félremagyarázzuk szándékaikat?, hiszen 
azért klasszikusok, s azért szálltak ránk mindmáig, könnyelmű és feledékeny 
utódokra, mivel tudtak uralkodni alkotói önkívületükön, mivel teljes erejük-
kel fékezték meg a Pegazusokat, s mivel tudták, mit írnak, s nem bíztak semmit 
a véletlenre." (A klasszikus szövegek megőrzéséről. Kortárs, 1976/6.) 
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A drámaírás klasszikusainál az a sajátos helyzet jött létre, hogy többé-
-kevésbé minden kritikus elismeri, a rendezőnek, dramaturgnak joga van 
„bizonyos" változtatásokat végrehajtani a darabon az előadás érdekében, 
ugyanakkor talán még sohasem határozták meg — vagy legfeljebb csak nagy 
vonalakban —, mennyi is ez a „bizonyos". Egyéni koncepciót kérnek számon, 
de leszavazzák a rendezőcentrikus színházat; felfrissített, aktuális olvasatot 
követelnek, lényegig hatoló időszerűsítési próbálkozások esetében azonban 
az érintett szerző ürügyén megrendezett előadásról beszélnek. 

A Bánk bán-előadások rendezőinek programjában általában helyet kap 
a törekvés: úgy foglalkozni a szöveggel, mintha új darab volna Ez azonban 
korántsem olyan egyszerű; a vállalkozás könnyen megfeneklik a drámáról 
írt értelmezések, tradícióvá merevedett színpadi megoldások kátyúiban. A 
legnagyobb kerékkötő talán mégis a felfogás- Katona drámáját úgy kell 
játszani, ahogy ő megírta, nem szabad holmi rendezői leleménnyel megszent-
ségteleníteni — így természetesen elmarad a gyökeresen új, és minden elő-
adás lényegében továbblép az elődei által jól-rosszul kitaposott úton. A várt 
eredmény elmarad, de ez megindokolható: a Bánk bán színszerűtlen, eljátsz-
hatatlan instrukciókkal van tele, többet bíz a képzeletre, mint amennyit 
egy átlag néző meg tud fejteni, és így tovább. 

A probléma gyökere a „bálványimádássá merevedett tisztelet" körül 
keresendő, senki sem várhat csodát az átdolgozástól sem. Az Illyés-szöveg 
is nyersanyag, ha képlékenyebb is az eredetinél, amint a szerző mondja: 
„ajánlat"; erre a variációra is lehet rosszul variálni. Ha a „kegyelet" feltörésére 
irányuló első lépésként fogjuk fel — feltétlenül biztató; közvetett hatása 
nagyobb lehet a közvetlennél. Az a tény, hogy végre valaki hozzá mert nyúlni 
Katona drámájához — még ha a „méltónak" kikiáltott Illyés Gyuláról van 
is szó — nagyobb előrelépés lehet a Bánk bán-probléma megoldásában, 
mint maga az átdolgozott szöveg, amely semmi esetre sem felelhet meg minden 
rendezői koncepciónak, csupán egy lehetséges megoldást kínál. Nem menti 
fel a dráma színpadra állítóit az eredeti szövegnek és irodalmának alapos 
tanulmányozásától, még ha igyekszik is eligazítani a magyarázatokban, illetve 
szövegszerű változtatásokkal egyik-másik mellett leteszi a voksát. 

„Illyés szándéka, hogy színpadra segítse a Bánk bánt, minden tiszteletet 
megérdemel. Nyilvánvaló, hogy minden olyan bírálat, amely az eredetihez 
méri kísérletét, a megszokottat, a vérünkké ivódottat kéri rajta számon, 
szükségszerűen igazságtalan." (Orosz László: A Bánk Bán — Illyés Gyula 
„átigazításában".) 

A két szöveg egybevetésére szükség van, csak általa derülhet fény a vállal-
kozás erényeire, hibáira. Ezeket a felismeréseket elsősorban a színház kama-
toztathatja — miatta került sor az átdolgozásra, neki segít annak bírálata is. 

A „GYÉMÁNTCSISZOLÁS" TECHNOLÓGIÁJA 

Illyés változtatásai a szöveg különböző szintjeire irányulnak. A legapróbb 
kiigazítás a szavak ékezetváltoztatással való felfrissítése. (A színpadon felte-
hetőleg sohasem okozott gondot, és a beszélők automatikusan a ma használa-
tos változatot ejtették.) 
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Például: kigyócska — kígyócska; útazol — utazol; sóhajtván — sóhajt-
ván; nó — no; aggódalom — aggodalom; színből — színből stb. 

Egyes szavakat különböző okokból másokkal cserél fel: „ezen megúnt 
fagyos személy" — „ilyen fásult, fagyos személy"; „Csak szúnyogok — csak 
szőnyeget nekik" — „. . . csak szőtt hálót nekik"; látszatott — látszott; 
kegyelmet — kegyet; kinézéseim — terveim; esméred — ösmered; esenkedék 
— esengtem; kenettje — fölkentje; csergedez — csörgedez; kirugdalódzót 
— kicsapongót; udvornik — udvornok stb. 

A példák a jelentésváltozáson átment vágy archaikus kifejezések mai meg-
felelővel való helyettesítését illusztrálják. Ezek a változtatások a könnyebb 
érthetőséget szolgálják, nem okoznak tartalmi módosulást, szintén az apróbb 
kiigazítások közé sorolhatók, amilyeneket a közvélemény a dramaturgoknak 
is engedélyez. 

Illyés nem fordítja következetesen mai nyelvre Katonát, számos olyan 
kifejezést hagy érintetlenül, amelyek semmivel sem tükröznek korszerűbb 
nyelvállapotot a kijavított szavaknál. Ilyenek pl. éjtszaka, setétes, öszvetörni, 
esmérik, kéméld, környülállások, fejér stb. 

Az együgyű szónál (Melinda jelzője) elkerüli figyelmét a jelentésmódo-
sulás. (Magyar Értelmező Kéziszótár: együgyű: 1. Gyenge értelmi képes-
ségű és jámbor, gyámoltalan; 2. rég. gyermeteg) 
Az ismer ige esmér- és a tekint ige teként-változatát csak helyenként módo-
sítja. Az előbbit Katona sem használja következetesen (az esmér és ösmer 
alakokat váltogatja), a másik ige esetében Illyés néhol közbelép (tekéntsd 
— tekintsd), legtöbbször azonban meghagyja az eredetit. 

A szavak kicserélésének következő fokozata egy mélyrehatóbb magya-
rázó szándék eredménye. A névmások ellen Czímer József is kifogást emel 
tanulmányában, egész sor példát hozva fel „értelmetlenségükre"; olyan pél-
dákat idéz, ahol szerinte nem egyértelmű, kit, mit helyettesít ez a szófaj. 
Illyés igyekszik kiiktatni a „felesleges" névmásokat, vagy megfelelő szóval 
behelyettesítve konkréttá tenni. (Az aláhúzott részeket elhagyja vagy módo-
sítja.) 

Pl. Ottó: És még ma kell, hogy ő enyém legyen. 
Szerelmet érzek én . . . 

Petur: — ó, mikép állt ottan ő\ 
Bánk: Te megnyitottad a szememet! 
Petur: Felesége a nagyúrnak: ő vele 

kedvére játszhat. . . 
(Illyésnél: Felesége a nagyúrnak: Bánkkal ő . ..) 
Izidora: S azok? 

(S az asszonyok?) 
Biberach: Eredj utána . .. 

(Eredj nénéd után . . . ) 
Biberach: Ahol magát más lopta 

(Ahol őt magát . . . ) 
Mikhál: Ez lopá el tőlünk mindenünket. 

(A kevélység lopá e l . . . ) 
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Hasonló változtatásokat végez a névelők, határozószók esetében is. 
Petur: Kényes becsülete, mint a köntöse — 
Bánk: Te átkozott kis alvó, mit mosolyogsz? 
Petur: A békés egy bolond; s ez is bolond . . . 

(A békés itt bolond; s az is . . . ) 
Biberach: Mért akarsz elvenni egy szerencsét. . . 

''Mért akarsz elvenni oly szerencsét. . .) 
Izidora: Ó királyné! Ez gyalázat! 

(Ó királyné! Ily gyalázat!) 
A kisebb módosításokhoz sorolható még a stiláris csiszolás: néhány 

főnévi igenév ragozott igealakkal helyettesítése (pl. Petur: Neked semmit 
se kell csinálni — csinálnod), a körülményesebb fogalmazás leegyszerűsítése 
(szerelmem által — szerelmemtől; levésemnek legelső pillanatában — levé-
sem legelső . . . ) , a mondat simábbá tétele (Petur: Tű asszonyok kezébe, nem 
királyi/pálcánk, — Tű kell asszony kezébe, nem királyi/pálca), a nagyszámú 
indulatszó (ó) csökkentése, mai nyelvi logikánk szellemében tett kisebb szó-
rendi javítások (alkotott meg volna — alkotott volna meg). 

Csak egy végletesen aprólékos elemzés regisztrálhatná a változtatások vala-
mennyi esetét, én csupán a gyakrabban előforduló és leginkább szembeszökő 
kategóriákat emeltem ki a teljesség igénye nélkül. 

A továbbiakban, még mindig a morfológia szintjén maradva a „komolyabb 
beavatkozások" csoportjába illeszthető szócserék néhány típusát vizsgálom 
meg. 

A befogadást megkönnyíteni akaró magyarázó szándék jut kifejezésre 
az első típusban. 

Pl. Mikhál: Szerette jó hazám, Bojóthl 
(Szerette jó spanyol hazám!) 

Petur: s itt a scepúsi földet elnyeré. 
(szepesi) 

Ottó: Nem a nagyúrtól (reszketek) 
(Nem Bánk bántól) 

Melinda: Hol van Soma? 
(Hol van a fiam}) 

A konkretizálás lehet a célja azoknak a változtatásoknak, melyek a dia-
lógusokban (főleg Gertrudis szájából elhangzó) indulatos felkiáltásokat módo-
sítják. 

Pl. 1. Bánk: Ezt hogy elfelejthetém! — Istenem! 
(Ezt hogy elfelejthetém! —Petur!) 

2. Mikhál: Tekéntsd magad — tekéntsd országodat. 
Gertrudis: Miért? 

{Országomat?) 
3. Gertrudis: Undokság! 

{Fölháborító !) 
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4. Mikhál: . . . ó, add vissza hiveidnek 
azt, amit elraboltál — 

Gertrudis: Balgatag! 
{Elraboltam?) 

5. Mikhál: meg kelle esküdnöm, hogy egyikét 
sem árulom közülök el — 

Gertrudis: Oktalan! 
(Gertrudis: Áruló vagy: Első hited . . . ) 

6. Gertrudis: Esztelen! 
(Vigyétek.) 

Ezek a beavatkozások mélyebb szintekig hatolnak le, értelemmód osítósze-
repük van. A második példában Gertrudis kérdéseMikhál mondatának mind-
két tagjára vonatkozik, az átdolgozott változatban mintha csupán a második 
rész döbbentené mega királynőt. A pártütésről tudomást szerző Gertrudis rea-
gálását is lényegesen letompítja és leegyszerűsíti Illyés módosítása (3. példa). 
Ha a királynő „balgatag"-nak nevezi Mikhált, ebben benne rejlenek a követ-
kező gondolatok is: oktalan beszéd, ilyesmit én nem tettem, különben sincs 
jogod semmit a fejemre olvasnod. Gertrudis a helyzet magaslatáról, saját 
igazáról teljesen meggyőződve beszél Mikhállal. Az „Elraboltam?" ehelyett 
képmutató csodálkozást fejez ki, esetleg felháborodást; a királynő meginog 
(4. példa). 

Az „Oktalan! Első hited mindég királyodé!" mondatok elhangzásakor. Gert-
rudis fölényesen figyelmezteti Mikhált alattvalói mivoltára, egyszersmind 
elmarasztalja a pártütőknek tett esküvéséért. Ennél sokkal erősebb az „Áruló 
vagy:", amely tudatosítja Mikhálban, hogy elárulta a királynőt (nem csupán 
testvérét, ahogy ő — mint az összeesküvők hevét fékezni akaró — hiszi), 
ugyanakkor indokolja is — mint a pártosok egyikének — bezáratását (5. 
példa). 

Milyen óriási fennsőbbség, lenézés világlik ki Gertrudis felkiáltásából: 
„Esztelen!", a „Vigyétek" csupán megismétlése a már elhangzott királynői 
parancsnak, amit csak Mikhál érez igazságtalannak, a szolgák azonban ettől 
függetlenül úgyis teljesítenének (6. példa). 

A szócserék külön csoportját képezik a szinonima-értékű alakokkal való 
behelyettesítések. 

Pl. 1. Simon: Ember, belőled a rossz lélek ordít! 
(kiált) 

2. Tiborc: Tiborc vagyok, kegyes nagyúr. 
(jó) 

3. Petur: . . . és nem látod, mint potyog 
hazádfiának orcáján le könnye? 
(csorog) 

4. Petur: s a jó bolondok, hogy helyét találják, 
kivetik zsebekből önvagyonjokat. 
(erszényüket) 
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5. Melinda: . . . mióta hitvesed 
megszűnt Melinda lenni, mindenik 
vétek lehetséges, 
(ibármi bűn) 

6. Bánk: Hát nem cselekszed? 
(,teszed meg) 

1. példa: Petur kérdése, miért nem maradt Mikhál és Simon spanyol 
hazájukban, sebet szakít fel a két emberben. Simon válaszában az „ordít" ige 
kifejezi az elkeseredést, azt, hogy nem várt ilyet Peturtól; a „kiált" kissé 
talán tompábbnak hat. 

2. példa: Tiborcot személyes szálak fűzik Bánkhoz, jól ismeri, a „kegyes 
nagyúr" megszólítás helyénvaló; őszinte, feltétlen tiszteletet fejez ki; a „jó" 
redukáltabb. 

> 
A következő négy példa módosításai inkább stilisztikai jellegűek, az 

archaikusnak tűnő alakok modernizálását célozzák. 
Ezekhez állnak közel a simító szándékkal átformált szövegrészek is: 
Petur: No, nyeld le a bilincsed 

jajgatva, s edd magadnak a halált! 
{rágd csak) 

Bánk: Ó, többet is, mintsem reménylheték\ 
(iképzelni mertem) 

Bánk: Király, Gertrudisod koporsó-
aljára vágom a hatalom jelét. 
{holtteteme elé) 

Az „erőszakos rimánkodás" jelzős szerkezetben rejlő, kifejező erőtől duz 
zadó ellentét feloldódik, eltűnik az Illyés-féle „sürgető rimánkodásból"-ból; a 
„dühösség" szót talán nehézkesnek érzett formája miatt váltotta fel Illyés, 
nem túl szerencsés megoldás az ő „düh-kórság"-a sem. 

„Embertelen!" — förmed Ottó Biberachra beteljesületlen szerelme 
(vagy puszta érzéki lángolása) sürgetésében, és ha általában más kontextusban 
használatos is a szó, itt sem hat erősnek. A helyette alkalmazott „Arcátlan!" 
kevésbé tudja érzékeltetni Ottó lelkiállapotát. Ugyanez az eset a következő 
példában is: „S valóban oly gödörben lennék? Tanácsolj, Biberachom\" 
Ez a birtokos személyragos megszólítás a nehéz helyzetbe került ember 
kétségbeesett segélykiáltása; az átigazításban így áll: „Tanácsolj, Biberachl" 
ez inkább egy parancsoló, még mindig fölényes Ottóra utal. 

Izidora panaszkodik a IV. szakaszban Gertrudisnak, hogy az „udvar 
— milyen mohón/kap a gyalázaton, hogy gúnyolódjonV—bárkin, akin le-
het, és nempedig „gúnyoljon" — engem (Izidorát), ahogy Illyésnél találjuk. 

Lényegesen módosul az eredeti szöveg a változtatás folyamán a következő 
esetekben : 

Petur: . . . ez bőrét siratja, mert merániak 
takargaták be abba testeket. 
{göncét) 
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Mekkora különbség, ha valakiről pótolhatatlan bőrét nyúzzák le a kegyet-
len idegenek — persze képletesen —, illetve „csupán" göncét veszik el. 

Mikhál: s od'adtad saját hazádbeli 
udvornikidnak. 
(,házadbeli) 

Egyetlen ékezet jelentésmódosító szerepet kap ebben az esetben. Az 
elrabolt „nyugodalmat, békességet és/az életen való gyönyörködést", a Mik-
hál által felsorolt többi dolgot Gertrudis csak merániai honfitársainak, vagy 
az udvarához tartozó valamennyi alattvalójának adta? 

Király: Magyarok! Előbb mintsem magyar hazánk — 
előbb esett el méltán a királyné! 
{ekként) 

Katona egyetlen határozóval érzékeltetni tudja, hogy Endre elismeri Gertru-
dis bűnösségét; Illyés semleges megoldást alkalmaz, az „ekként" utal a tör-
téntekre, de megfosztja a királyt az állásfoglalástól. 

A nagyobb egységek: mondatok, dialógusok, monológok módosításánál 
még inkább kifejezésre jut az egyszerűsítő szándék. Illyés igyekezett úgy 
változtatni a szövegen, hogy a lényeg kiemelésével, a hangsúlyok aláhúzásával 
valamilyen formában az élőbeszédhez közelítse, amire elsősorban azért van 
szükség, mert a nézőnek nincs lehetősége arra, hogy egy bonyolultabb rész 
értelmén töprengjen. Emiatt „űrök" keletkezhetnek, amelyek ha nem aka-
dályozzák is a darab egészének megértését, szegényebbé tehetik a színházi 
élményt. A szöveg e szintjén végrehajtott javítások jó része összefonódik 
az átdolgozás másik fázisával, a betoldásokkal; módosítások helyett inkább 
átírásról beszélhetünk. 

Puszta szövegtisztítás történt a következő esetekben: 
Ottó: . . . Melinda szánakoz 

rajtam, midőn komor tekéntetem 
tartom szegezve rajta. . . 
{hosszan rászögeztem) 

Ottó: Úgy, úgy; de a szemem közé se néz — 
{De közben le-lehunyta szemét) 

Petur: . . . — Most fogok 
hallgatni, — még ma néma lenni, mint egy 
carthausianus. 
(. . . — Most még hallgatok, 
ma még néma leszek, akár egy 
Carthausianus.) 

Ottó: Frissen — beszélj — találhattad magát? 
{megtaláltad őt) 

Izidora: — Biberach, ó szólj, tudná magát 
Melinda elfelejteni? 
{tudna magáról 
Melinda megfeledkezni?) 

A bonyolultnak, „bőbeszédűnek" érzett szövegrészeket Illyés leegy-
szerűsíti. 

10 



A Z „ Á T I G A Z Í T O T T " B Á N K B Á N 557 

Ottó: És még ma kell, hogy ő enyém legyen! 
Szerelmet érzek én, s csak az meríthet 
végnélkül édes Elysiumba, hol 
önnön szerelmünk önkirálynénk, 
szép életünk világa, valódi jó 
forrása annak, ami nagy, koporsó 
űrében élet, és kívánt jövendőnk 
egyetlen egy kezesse — az, de az! — 
(Pedig még ma kell, hogy enyém legyen! 
Tudod, miért. Szerelmet érzek és 
Elysiumból leszek száműzött, 
ha nem nyerem el még ma a szerelmét.) 

Bánk: S egy ember, egy haszontalan por — az 
ütné ki őtet karjaim közül? 
Őtet? Ki lenne az? Ki lenne az? — 
(De kicsoda, milyen ember fia 
ütné ki őtet karjaim közül?) 

Bánk: Csak egyszer őt a kezem közé 
vehessem, ó, mikép fogom kacagni 
a gyáva herceget; s ha húsomat 
lerágja a kerítő asszony, akkor 
még csontomon is elviszem Melindát. 
Egy elhagyattatott helyen legyen 
inkább kenyéren s vízen, mintsem itt 
pompába, bíbor és a hermelin 
bemocskolására eszközül vettessen, 
s szolgáljon egy bujának, akinél még 
drágább s becsesb előttem a kutyám. 
(. . . Azt meg. Csak kapjam a kezem közé 
azt a bitangot. És az a kerítő 
ha húsomat lerágja, akkor is, 
a csontomon is elviszem Melindát.) 

Az új változat színpadszerűbb, ennek egyik oka a lerövidítés, amely 
megakadályozza, hogy a viszonylag terjedelmes szövegek „odaszögezzék" a 
színészt egy ponthoz, és ezzel lelassuljon az előadás ritmusa. Az első hallásra 
talán kissé nehezen érthető dialógusrészek leegyszerűsítése a befogadó-néző 
és az előadás szempontjából egyaránt előnyös. 

Az átdolgozásnak ezen a területén is találunk olyan módosításokat, amelyek 
nem egyeznek meg teljes mértékben az eredeti szöveg értelmével. 

A „Lennél csak egyszer enyim, Melinda. . ." illetve „Lehetnél csak az 
enyim, oh, Melinda" mondatok közti különbség nyilvánvaló. Katonánál Ottó 
kérést, ígéretet tolmácsol, Illyésnél a királynő valóban szerelmes öccsét 
mintha objektív tényezők gátolnák célja elérésében. 

Szintén Ottó mondata az Előversengésből: „ . . . Most oktatásra nincs/szük-
ségem.", helyette az átdolgozásban ez áll: „Most nem oktatásra van/ szüksé-
gem." Az utóbbi valami többletet fejez ki apró változtatással és puszta átcso-
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portosítással: nincs szükségem oktatásra — kategorikus leintés; nem oktatásra 
van szükségem — (hanem másra), sürgetést fejez ki. 

Bánk: ha a hordó üres, leginkább kong. ( = az üres hordó kong legjobban); 
Illyésnél: ha a hordó üres, csak annál kongóbb ( = minél üresebb a hordó: 
annál jobban kong). 

A találomra kiemelt példák mellé számos hasonlót sorakoztathatnánk — azt 
illusztrálják, nem minden esetben szükségszerű és indokolt a szövegmódosítás. 

Az átírás másik változata a magyarázó típus, amely még inkább a közért-
hetőséget kívánja szolgálni: 

Simon: Boldog, ki hisz, mert meg nem váltja a 
jelenvaló kisebb rosszat talán 
rosszabb jövendővel. Mi lesz hazádból 
akkor? 
(Boldog, ki nem is mérlegel olyat, hogy 
mi lesz, ha a mai rosszat a tett még 
rosszabb jövőre váltja? Akkor 
mi lesz hazánkból? Ezt kérdezzük.) 

Bánk: Az Isten e gyülekezet álmodott 
céljával, az ha elsül, és igaz jó! 
(Isten áldása e gyülekezet 
tervére, ha helyén való és igaz jó!) 

Petur: Nem álmodott ez, elsül és igaz jó. 
(Már nemcsak terv. S helyén való s igaz jó.) 

Petur: . . . Egész ország csupán 
nyelvén lebegve láttatott: 
(. . . Egy-egy könnyedén) 

(Petur: kiröppentett szavával odadobta 
volna egész hazánkat. . . ) 

A példákból kitűnik, nem mélyreható változtatásokról van szó, a magyará-
zatok csupán a szövegellenállás csökkentésére irányulnak, ismét a nézőt tartva 
szem előtt. Illyés változata kétségtelenül közelebb áll hozzánk nyelvi szem-
pontból, Katona szövege azonban nem mondható olyan mértékben archaikus-
nak, hogy ez a megértést zavarná. A Bánk bán XIX. századi mű, a kor nyel-
vén íródott, az effajta részleges modernizálás félmegoldás. 

A betoldások idézik elő a dráma egésze szempontjából a legjelentősebb 
változásokat, Illyés kiegészíti a Bánk bánt, ez bizonyos értelmezésmódosítást 
feltételez. Más dimenziókat kapnak az egyes alakok, a dráma „homályosságát", 
a többféle interpretálásra módot adó részeket egyértelművé bontja le — ren-
dezőként dönt, illetve még szigorúbban: a módosított szöveg fel sem veti a 
különböző tolmácsolási lehetőségeket. 

Melinda Ottóhoz való viszonyát s ezzel az asszony jellemét határozottan 
módosítja-egyszerűsíti a következő dialógusok átírása: 

Ottó: De sírt, midőn vele valék, — 
sírt, Biberach! 

Biberach: Nevetni vagy pedig 
könnyezni; az mindegy az asszonyoknál. 
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(Tán elszomorította 
hajdani sorsa. Mert hogy idegen vagy 
s ő is idegenből szakadt ide. 
Nem téged siratott ő: hajdani 
spanyol hazáját. 
Könnyezni vagy pedig 
nevetni; az mindegy az asszonyoknál.) 

Ottó: Midőn 
Fülöp király ölettetése végett 
gyanúba jővén szenvedésemet 
elébeszéltem, oly szerelmes érzés 
csillámla kedves könnyeidben — 

Melinda: Jaj, jaj tehát azon könnyeknek! 
' (Melinda: Részvét, láthattad. Az új hontalannak 

bajában a volt hontalantól.) 
Az új változatban Melinda ártatlan, Illyés megindokolja az asszony visel-

kedését, az álhatatosság és jószívűség szobrává teszi, lecsippent egy darabot 
asszonyiságából: megfosztja egy természetes női vonástól — a tetszés öröme, 
a bókok kiváltotta bizsergető érzés a feddhetetlen Melinda racionális szánal-
mává egyszerűsödik. 

„Ó, hogy és csak sírhatok!" — kiált fel Melinda elkeseredésében, hogy nem 
tudott uralkodni magán, Ottó „rajtakapta", könnyeivel elárult valamit, ami 
téves (?) következtetések levonásáig vitte a herceget. Illyésnél kimarad ez a 
mondat, helyette egy sértettségében felmagasztosuló asszony magyarázkodik: 

„Kétségbeejtő, hogy mibe 
nem kever bennünket a szánalom. 
S mintha még mi lehetnénk vétkesek, mert 
akaratlanul másnak bajt okoztunk. 
Mintha most itt még nekem kellene 
jóvá tennem valamit, téged itt 
megengesztelnem. . . Oh, kétségbeejtő!" 
Hogy az aránylag rövid betoldások mennyire más irányba képesek vinni 

egy-egy jellemet, Bánk példája még inkább illusztrálja. 
A titokban hazatérő bán Peturral találkozva így szól: 
„Petur! Ha! — hogy mindent így kelletik/találnom! —" A „problema-

tikus" rész az „így kelletik találnom", azt a kérdést veti fel, mit látott Bánk, 
mire utal az „így,, határozószó. Bessenyei Ferenc Bánk bán-elemzésében 
(Bessenyei Ferenc: Bánkról gondolkodom. Színház, 1968. január, 28. oldal) 
ez külön hangsúlyt kap, fontosnak tartja, hogy „Bánk csak akkor lép be, amikor 
a szín teljesen üres", ebből következik, hogy gyakorlatilag indokolatlan a 
kifakadása. Ha csak a megüresedett színt látja is, a rejtőzködő bánnak alkalma 
volt hallani az udvari „züllést", auditív élményei alapján következtethet, 
jogos a felháborodása. Az „így kelletik találnom" arra vonatkozik, amit a 
közönségnek látnia kellett — az udvari mulatságra. Pusztán technikai kérdés 
— a rendezői lelemény kérdése —, hogy a színpadon hogyan elevenedik meg 
a dorbézolás, mennyire válik érzékelhetővé, ki vigad és kit gyötörnek gondok. 
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Ha ez megvalósul, nem hat Bánk első megszólalása „túlzott aggodalmasko-
dásnak", ahogy azt Bessenyei érzi. 

A mulatozás megelevenítési nehézségeinek alátámasztására, miután ki-
mondja, hogy „A züllött udvar ábrázolása a színpadon mindig kivihetetlen", 
Bessenyei Nádasdy Kálmánt idézi: „Ha hangosan nevetnek a színpadon,ez már 
züllöttséget jelent. A közönség dermedten ül, és nem érti, hogy azok a ked-
ves, ártatlanul táplálkozó, ugra-bugráló emberek miért elítélendők?" Biztosan 
számtalan lehetőség létezik egy ilyen jelenet megoldására; Illyés szövegbe-
toldása aligha menti fel a rendezőt e lehetőségek felkutatásának feladata alól: 

„Királyi szóra, mint király helyettes 
kell ügyelnem, hogy míg ő messze földön 
hadat visel, e megpróbáltatáshoz 
méltó fegyelem s megtartóztatás 
legyen mindenütt. Az volt itt is útra-
keltemig. De most e hangos mulatság?" — szól az új szöveg. Illyés 

fontosnak érezte a néző tájékoztatását, ezek az információk szinte nagyképűnek 
hangzanak, Bánk jellemével összeférhetetlen egy ilyen „dicsekvés". Kihat a 
dráma későbbi folyamatára is — Katonánál Bánk csak a dráma kulcsfontosságú 
pillanataiban emlegeti királyhelyettesi-királyi rangját, így viszont kevésbé 
lesz meglepő, amikor a bán a második felvonásban e hatalmának felhasználá-
sával szereli le Peturt. 

Itt kell szólnunk Bánk első felvonás végi nagy monológjáról, amelyet 
Illyés olyan mértékben dolgozott át, hogy „saját" szövegeként is kezélhető. 
Czímer József ezt a helyet a „dráma leglehetetlenebb pontjá"-nak tartja. 
„ . . . ha mindent, ami ebben a monológban van, megvédünk, a szerep a 
továbbiakban eljátszhatatlan, és Bánk figurája egy itt is, ott is dühösködő, 
sértett, bosszúálló, nem bonyolult, hanem következetlen, sőt követhetetlen, 
érthetetlen szavaló hőssé válik". Tanulmányában részletesen elemzi a mono-
lógot, és arra a következtetésre jut, legnagyobb hibája: Bánk itt úgy gondol-
kodik, mintha olvasta volna a darabot, ismerné a rá váró bonyodalmakat, 
a megoldást (i. m. 88. oldal). 

A látottak súlya alatt néhány pillanatra megroppant Bánk vívódásai, 
lelkiállapotából következően nem egyértelműen tolmácsolható felkiáltásai 
(„De hát Melinda! ó, hát a haza!"), a fogadkozás („Énrám biz a szunnyadó/ 
gondatlan, — énrám tevé le a/szegény paraszt elfáradt csontjait:/nem vélik 
ők a zendülést, mivel/Bánk a király személye, — esküszöm,/ meg is fogok 
felelni ennek. . ."), kétségbeesett erőfeszítése, hogy „rendbeszedje" magát, 
és „pusztán" tudjon megállni az őt körülvevő káoszban, felelőssége teljes 
tudatában elfogulatlanul ítélni — mindez a sejtések és felismerések töme-
gétől elkábult ember zavaros, de egyre tisztuló világlátásán átszűrve jelenik 
meg a monológban szenvedélyesen, felfokozóttan. 

Illyésnél ez a szöveg sokkal konstruáltabb, Bánk higgadtabban mérle-
geli helyzetét, a felvetődő kérdések logikus gondolatmenetet tükröznek; 
kihagyja azokat a részeket, amelyek előrevetítik a későbbi eseményeket (pl. 
„Irtóztató kilátás a jövő nappalra!"), de betold valamit, ami Katonánál csak 
a szövegelemzésből derül ki, mélyebb rétegben található: „Oh, ne volnék 
csak képmása a királynak: /magam dolgában és minden dologban/azonos ve-
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le, helyette cselekvő/s ítélő!" — Molnár Gál Péter szerint Bánk „megfogalmaz-
za konfliktusát" (Molnár Gál Péter: Az „átigazított" Bánk bán. Népszabadság). 
Sőtér István egész Bánk bán-elmélete éppen ezen a monológon alapul, ebből 
bontja ki a dráma értelmét, a jellemek rendszerét. Bánk itt „kijelöli a maga 
tragikus drámai útját, mintegy a további tetteinek tervét és indítékát, tehát 
tragikumának okát és értelmét is. [. . .] Valójában Bánk az I. felvonás végén 
gyökeresen megváltozott emberként áll előttünk, — olyan emberként, aki 
eltávolodott mindattól, amit a világban birtokolt, s már csak legsajátabb, 
legbensőbb természetének sugallatára akar ezentúl cselekedni" — olvas-
h a t j u k ^ teremtés vesztesé-ben. (Sőtér István: Az ember és műve. A teremtés 
vesztese, 185—186. oldal) A problematika igen jelentős; igazolja Bécsy 
Tamás megállapítását is, hogy „ha egy mégiscsak kitűnő dramaturgiai érzék-
kel megírt mű egyik részén módosítások történnek, az egy másik helyen 
változásokat hoz létre" (Bécsy Tamás: Katona József: Bánk bán— Illyés 
Gyula átigazításában. Kritika 1976/6. 26—28. oldal). 

Új szövegeket kap Bánk az V. felvonásban, valószínűleg a „színháziak" 
sugallatára, akik több ízben kifejtették, hogy szótlanságával eltörpül, a Bán-
kot játszó színész mintegy kulisszává válik a színpadon, megszűnik fősze-
replő lenni, mivel többé semmi sem függ elhatározásától. Pándi Pál a kö-
vetkezőket írja az V. felvonásról készült elemzésében: „. . . ha egy dráma 
főalakja, címszereplője (aki igen aktívan vesz részt belépése óta az V. fel-
vonásban) egy viszonylag hosszú drámai szakaszon némaszereplő, akkor 
ez a megoldás vagy dramaturgiai hiba, vagy tartalmas csend, drámai némaság, 
amely szervesen hozzátartozik a dramaturgiai építményhez. Jelen esetben 
az utóbbiról van szó. [. . .] Bánk „oszlopmódra állott", tehát kimagasodva, 
egyenesen, mozdulatlanul; mégpedig „földre szegezett szemekkel", tehát 
lelkileg meggyötörten, nyomottan; fenntartva erkölcsi igazságának öntu-
datát, de ehhez itt már belső elborulásának lelkiállapota is társul" (Pándi 
Pál: Az ötödik felvonás. Kortárs 1975/6. 971. oldal). 

Ennek értelmében egy „bőbeszédűbb" Bánk, aki tettét indokolja külön-
böző érvekhez kapkodva, kevésbé képes a tett utáni kiégés, a „végre minden-
nek vége"-lelkiállapot tolmácsolására, összeomlása sem annyira kifejezett. 

A királynét egysíkúbbá, „törpébbé" teszik a betoldások (nemcsak saját 
szövegeinek bővítése — Melinda pl. a király távollétében „cincogó" Gert-
rudisról beszél). 

A IV. felvonásban az „Uralkodás! Parancsolás. . ." kezdetű rész elé 
a következők kerültek: 

„Fölkél a sors és az akar nekem 
utat rendelni — hátrálásra?! Nem. 
A meráni vér mondatja velem:" 

Nem a politikus királyné gondolatai ezek többé, hanem a nagyravágyó meráni 
asszonyé. 

A megalkuvásra hajlamos, bizonytalan Simont a gyakori „De hátha mégis 
úgy lehetne?" kérdés jellemzi leginkább. Illyés ezt vagy módosítja (pl. „De 
hátha mégis rosszra fordul?"), vagy kihagyja. 
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Számos kisebb betoldást is találunk a szövegben, ezek magyarázó jel-
leggel kapcsolódnak a dialógusokhoz. 
Pl. Biberach: Hisz Isten 

én nem vagyok — ha mást szeret 
(+ o a királyi öccs.) 

Ottó: {-\-Mint értsem viselkedésed? 
Egy nap megengedsz vágy-
nom bármit. Aztán 

semmit is?) Egyszer minden utakat 
számomra készíted — aztán pedig meg-
gyalázol! 

Melinda: Bánk! Bánk! Taposs meg legalább engemet! 
Én bűntelen vagyok. Ó, ne mondd meg ezt 
testvéreimnek: nem (a) feleség — (az) anya. 
(+kéri tőled, fiad anyja.) 

Külön kategóriát képez a szövegrészek átcsoportosítása. Az Első sza-
kaszban Gertrudis és Ottó jelenete után lép be Bánk, a felvonásvégi mo-
nológ így az Ottó — Biberach-párbeszéd elé kerül. Ennek a megoldásnak 
két vetülete van. 

A királynővel való vitában megalázott Ottó Biberachért kiált, és kisiet. Va-
lóban szüksége van a lovag tanácsára, de talán mégis méltóságán aluli, hogy 
maga induljon keresésére. Ha Biberach nem hallgatózott, aligha utasíthatja 
a herceget olyan találóan további teendőiről, ha viszont fültanúja volt az 
eseményeknek, a közelben kell tartózkodnia, Ottó azonnal rátalál, késle-
kedésük nem logikus. 

A monológ szükségszerűen lelassítja a dráma menetét, események híján 
csökken a várakozás feszültsége — ennek kiküszöbölése a csere másik ve-
tülete, pozitívumként könyvelhetjük el. 

A Második szakasz átcsoportosításai az élénkítést szolgálják; a Harma-
dik szakaszban a Bánk — Izidora és Bánk —Tiborc jelenetek cserélnek helyet. 
Ez a változtatás felpörgeti az eseményeket, de míg Katonánál Izidora nyel-
velése olaj a tűzre, fokozza Bánkban a Melindával folytatott vitából származó 
indulatokat, Tiborc megjelenése más irányba tereli a bán gondolatait. A 
másik dolog: „Nem Tiborc ad erőteljes lökést Bánk tettének jogosultságához, 
hanem Izidora értesítése. Vagyis a politikai drámából ez a változtatás visz-
szavezeti a hatást a szerelmi-féltékenység drámához" (Molnár Gál Péter). 

A Negyedik szakasz elején Gertrudis felolvastatja Pontio di Cruce 
levelét, ezzel az V. felvonásban ez feleslegessé válik, csupán Solom említi 
a királynak. Endre így csak közvetve értesül felesége helytelen politikájáról, 
Katonánál viszont éppen e levél a döntő — meghallgatása után mondja 
ki a király: „Ő hibás", az Illyés-változatban szó sem esik Gertrudis bűnös-
ségéről. 

Az utolsó felvonás okozza a legtöbb gondot a Bánk bán színszerűségé-
ről értekezőknek. Gzímer József igen szigorúan ítélkezik fölötte: „Az ötö-
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dik felvonás konvenciója Katonát arra kényszerítette, hogy a végső tett után 
ne egyenesen Bánk belső világának feltárására keressen szituációt az össze-
omlástól a katarzisig, hiszen — görögösen és nem shakespeare-ien — meg 
sem ölte Bánkot, hanem valami álcselekmény elemeivel kénytelen a befe-
jezést nyújtani, például azzal a rejtvénnyel, hogy ki ölte meg a királynét, 
Ottó vagy Petur, míg a végén kiderül, hogy Bánk, amit mellesleg a néző 
amúgyis tudott." (i. m. 77. oldal) Vannak ellenvélemények is — Pándi Pál 
Sőtért idézi: „az V. felvonást . . . csak az olyan rendezői felfogás halványít-
hatja el, mely nem Katonának, hanem a magyarázók némelyikének felfo-
gását követi." (i. m. 205. oldal). 

Hogy az V. felvonás nem felesleges késleltetése a befejezésnek, legin-
kább bizonyítja Illyés alaposan összezsugorított, meghúzott, átírt változata, 
melynek vezérelve, a tömörítés, a pozitívumok mellett sok lényeges mozzanat 
elhanyagolását eredményezte. 

Nem biztosít teret a király jellemének és drámájának teljes és árnyalt 
bemutatásához, Bánkot pedig megfosztja a „lépcsőzetes" összeomlástól. 

Illyés elhagyja az első jelenetet, konkrétummal indít: Solom leteszi 
a véres kardot Endre elé a következő szavakkal: 

„Engesztelődjél sorsoddal, királyom! 
Elérte bosszúálló fegyvered 
karom által a gyilkost." 

Beszámol az előzményekről, Peturt vádolja a gyilkossággal, itt esik szó a 
már említett levélről is. Myska bán fültanúja volt a királyné utolsó szavai-
nak, ennek alapján bizonygatja, hogy a tettet Ottó követte el. Tiborc hozza 
Bánk fiát (Katonánál Mikhál — hisz őrá bízta Bánk), elbeszéli Melinda 
halálát; a király — Simon — Mikhál beszélgetés kimarad, Bánk lép színre. 
Bevallja a gyilkosságot: a kerítőt ölte meg, nem a királynét. Myska ismét 
bizonygat: Gertrudis ártatlan volt Melinda elcsábíttatásában (nem való-
színű, hogy hisznek neki). Ezután Peturról folyik a dialógus (nem említik 
Petur átkát — Katonánál ez lényeges momentum, megrendíti Bánkot), 
majd Bánk és Endre vitájában a bán Gertrudisnak az ország ellen elkövetett 
vétkeit sorolja tette indoklására (noha vallomása szerint nem a „királynét" 
ölte meg, most mégis őt gyalázza). Endre párbajra hívja Bánkot (itt nem 
jelentkezik Solom, hogy megvívjon a halott királyné becsületéért — ez ta-
lán Bánk igazát nyomatékosítja, de nem tűnhet fel annak, aki nem ismeri 
az eredetit,) az visszautasítja; Myska kegyelmet kér a bánnak (szavai eleve 
nem lehetnek nagy jelentőségűek eddigi szerepléséből következően). Ekkor 
értesül Bánk Melinda haláláról (Tiborcnak meg kell ismételnie, amit az 
udvar már tud); a holttest nincs jelen, elmarad a megrázó fájdalomkitörés. 
Illyés szövege visszafogottabb, mégis kár Katona gyönyörű soraiért („Szag-
gassatok/homloktokon sebeket s vért sírjatok;/letépetett az Istennek remek 
je"). A király tanácstalan — Izidora igazságot követel, Myska hajlik előbbi 
szavára, Bánk fásult, Endre dönt: „A jog kíván elégtételt. Vigyétek." 

Tiborc kérése változtatja meg álláspontját; a bán lelkiállapotát olyan nagy-
szerűen kifejező sor — „Engedd meg illendően eltemettetnem" — kimarad, 
a király szövegéhez toldott sorok: 
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„Tegyük le őt oly sírba, mely körül 
a gyász csöndet mond a viszálynak is, 
hazánkat oly békére szelídítve 
amely minden bajt orvosolni kezd" — inkább az író zárószavai, mint 
Endre lelkéből fakadó konklúzió. 
A felvázolt szerkezetből kitűnik: az események gyorsabban követik egy-

mást, a szereplők aktívabbak, de ami a színésznek talán segítség (Bánk ki-
bővített szövege pl.), megmásítja a drámát — a bán cselekvőbb, de veszít 
méltóságából; Endre „erősebb" király, de ha nem ismeri el Gertrudis bű-
nösségét — (egyetlen szón múlik csupán: „ekként" vagy „méltán" esett 
el a királyné) —, nem csak gyöngévé, hanem jelentéktelenné is válik, el-
tűnik férji-királyi mivoltából eredő dilemmája. 

Illyés az egész drámában, a szöveg különböző szintjein végez húzáso-
kat. A jelentés szempontjából nem elengedhetetlenül fontos, kevésbé ter-
helt részeket töröl. 
Pl. Petur: Ó miképp tekéntett 

le ránk! Csak a merániakra néz. 
Bámulja a harisnyát, — a magyar 
csak hátul áll. . . 

Bánk: Mennyben lakó szentéges atyám! Ide 
mindentudásod égi cseppeit! 
Nekem — nekem, hogy e nagy fátyolon 
átlássak, és eszemmel a halandók 
szivébe nézhessek, mint a tükörbe. 

A nagyobb egységek közül kimarad pl. Simon elbeszélése a hetes ikrekről 
az első szakaszban, mert nem tartozik szervesen a drámához, a további szö-
veg egyetlen momentumához sem kötődik. 

„A Bánk bán — mint minden szellemi remek — nem olyanformán 
egyedüli már, mint a Gioconda, mint a képzőművészet remekei. Itt az 
eredetit semmiféle hozzányúlás nem érintheti, nem másíthatja. Amit én 
végeztem: ajánlat. Elutasítható és folytatható. Az eredetit nem kisebbítheti, 
csak emelheti. Vele nem sérteni, hanem szolgálni akartam. Ha nem sike-
rült, magam tépem el" — mondja Illyés Gyula az átigazítás elé írt beve-
zetőjében (Űj írás, 1976. április, 3. oldal). Ahelyett, hogy a százkötetnyi 
Bánk bán-tanulmány mellé egy százegyediket írt volna, a szövegen igye-
kezett illusztrálni a magyaráznivalót. Többször elhangzott: a dráma színpadi 
sikere érdekében. 

Az új változat azonban nem oldott meg mindent — az Illyés-szöveg 
alapján készült előadásokat nem ünnepli egyértelműen a kritika. A meg-
váltás elmaradt — a Bánk bán-kérdés nem oldódott meg. Azt jelentené ez, 
hogy még várni kell az „igazi" rendezőre, a „valódi" színészre? Talán. Két-
ségtelen, hogy egy friss, az eddigi értelmezések kényszeréből merészen ki-
törő szövegelemzés, szerepfelfogás sokat segítene. Illyés vállalkozása utat 
mutat a Bánk bánhoz való viszonyulásban. 
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Vitathatatlan: Katona Józse Bánk bánja halhatatlan — a színpadon 
tetszhalott. Felélesztéséhez talán elegendő lenne megszívlelni Sőtér tanácsát: 
„Szükséges, hogy minden kor a maga számára fedezze fel újból és újból 
a Bánk bánt, de ez a felfedezés csak akkor lehetséges, ha a mű eredeti és 
valódi szándékában keresi meg azt, ami egy új kor számára érdekessé, lé-
nyegessé válhatik. Ha a valódi értelmet elfedi a vélt, vagy beléolvasott ér-
telmezés, akkor az újbóli felfedezés nem az alkotót támasztja fel, hanem az 
értelmezőket. Katona eredeti szándékát azért kell rekonstruálnunk, hogy 
ebben a szándékban keresse meg a mai, vagy a jövőbeni igény mindazt, 
amivel táplálkozni képes" (i. m. 185. oldal). 
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