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Bánkról gondolkodom
Ré s z le t ek egy szerepelemzésből

Az ebben az írásban közölt gondolatok csak töredékei annak a munkának, amelynek során a Bánk
szerep megformálásának lehetőségeit kerestem. Azt szerettem volna érzékeltetni, hogy egy ilyen
„klasszikus bukás" - amelyben szinte minden Bánkot játszó színésznek része volt- milyen gyötrő
töprengések „árán" jön létre. Töprengéseim közben igyekeztem összegyűjteni minden véleményt -
jót, rosszat vegyesen - a drámáról és az egyes előadásokról. Kritikákból, egy-egy nagy színész nagy
pillanatát őrző színházi legendából és természetesen a tanulmányok tengeréből igyekeztem kiszűrni
néhány olyan alapigazságot, amelyekre - mint pillérekre - egy-egy szituációt ráépíthetek.
Sajnálattal kellett megállapítanom, hogy a kritikák rengeteg ellentmondást tartalmaznak - irodalmi
és politikai elfogultságuktól függően. A színházi pletykák, legendák nem a lényegről szólnak, hanem
egy-egy jelenetről, de leginkább csak egy-egy gesztusról. A kegyeletes - és filológiailag legtöbbször
alapos - tanulmányokat a darabról olyanok írták, akik sohasem játszottak benne és így nem is
mehettek át a színpadi megoldások keresésének gyötrelmein. Nem érezték meg a félelmet, amit az a
tudat kelt, hogy a Bánk bánban mindig rosszabb színész-nek látszunk - mert illusztrálni
kényszerülünk -, mint amilyenek valójában vagyunk.

A Bánk bánban hibás szituációk vannak. A darab dramaturgiája állandóan méltatlan helyzetben
felejti hősét. Csaknem százötven éve minden kudarcsorozat végén megállapítjuk, hogy Katona műve
egyedülálló remekmű, csak éppen a Bánkot játszó színészre zúdul a néha becsület-sértésig fajuló
negatív jelzők tömege. S a „legtoporzékolóbb" kritika hiányérzete is jogos: Csak éppen az okok
tisztázásával marad adós. De talán már nem sokáig. Pándi Pál legutóbbi írása megmozgatta a
Bánk-kritika állóvizét. Talán ha a hozzá hasonlóan felkészült, lelkiismeretes kritikusok
segítségünkre sietnének, lefejthetnénk e szellemi kincsesládánkról a kegyelet fojtogató vaspántjait.
Mert elsősorban a rosszul értelmezett kegyelet nem engedi, hogy előbbre jussunk.

Nem tudok egyetérteni azokkal, akik igazolva látják, hogy „nem vagyunk drámaíró nemzet"; akik
azt mondják, hogy a Bánk azért jó - mert rossz. Amikor Csokonai, Petőfi, Vörösmaty és Katona
megírták drámáikat Magyarországon nem volt olyan színházi kultúra, amelynek érzékeny
membránján kipróbálhatták volna műveik közönségre gyakorolt hatását. Ezt a feladatot nekünk, az
utókornak kell elvégeznünk: szembesíteni a közönséggel e műveket.

De előbb magunknak is szembe kell néznünk velük.

1968. október



„Bánk bánra nézve a Nemzeti Színház
mintha kissé félreértette volna a tradíció
lényegét. A tradíció nem gépi másolás, ha-
nem szenvedélyes újjáteremtés - úgy hogy
átélem a régit és azt beleélem a mába. A
kegyelet és a tradíció nem egy dolog. Vagy-
is, a kegyelet nem lehet kerékkötője a ha-
gyomány ápolásának, mely a műveknek örök
életet képes biztosítani." (Hevesi Sándor,
1930.)

Minden lelkiismeretes korszakban felmerül a felelősség kérdése irodalmi - s ezen belül kü-
lönösen drámai - hagyományaink múltja, jelene, jövője iránt. Indíttatva érezzük magunkat,
hogy a klasszikusok művészi értékét, nemes hangját, erkölcsi tisztaságát összevessük a jelen
társadalmának művészi-erkölcsi értékével, s magukat a drámákat átmentsük a következő
nemzedékek tudatába.

Féltjük kulturális értékeinket az elkallódástól, de ugyanakkor nosztalgia ébred bennünk
valódi színházi élmények után. Gyakran értetlenül állunk, ha az élmény elmarad. Meglopva
érezzük magunkat, úgy érezzük, szegényebbek lettünk egy szép illúzióval. Ennek okát először
mindig a korban keressük, amely - úgy véljük - nem alkalmas a mű befogadására.

Elfelejtjük feltenni a kérdést, hogy vajon az utókor, a színház megtett-e mindent a mű ér-
vényes életrekeltéséért. Nem közömbös dolog, hogy milyen igény, szenvedély, szándék hívta
életre a bemutatót. A színháznak meg kell teremtenie a klasszikusok újrafogalmazásának
varázslatát. Ha a varázslat elmarad, a klasszikus „meghal". És „halott" marad akkor is, ha a
kegyelet időnként (vagy rendszeresen) színpadra kényszeríti.

Ilyen korszakonként haldokló, újra fel-feltámadó, de valódi életet ritkán élő monumentális
mű a Bánk bán, amelyet szintén a rosszul értelmezett kegyelet tart állandó „színpadközelben" -
és távol színházi életünk mindennapjaitól.

Érdemes tallózni az egykori kritikák között. Gyulai Pál szerint: „Egy tragédiánkban sem
egyesülnek nagy hibákkal oly nagy erények, mint a Bánk bánban... 1848-ig legkedvencebb
eredeti darabja volt a fővárosi és vidéki színpadoknak. Színészeink különös szorgalommal ad-
ták - habár Bánk jellemét teljesen sohasem fogták fel, ami az összhatást némiképp gyöngítette."

(Kiemelés tőlem - B. F.)
Vörösmarty ezt írja: „Legkevésbé sikerült Bánk karaktere, kiben nem láthatunk azon szi-

lárdságot, mely az általa elkövetett merész, nagy felelősségű tetthez kívántatik. Az egész mű
mindenesetre magasabb tehetségre mutat, s nem hűtlen másolata a kornak. Drámai, sőt szí-
nihatást tekintve, a mű ritka tünemény."

Szerb Antal szerint „lélektani részletezéseket, tanulmányszerű belemélyedést kíván. Drámai
szerepei csak kiváló színészek kezébe valók. A tragédiának az 1869. évi kiegyezés után a
színpadi érvényesülésért erősen kellett küzdenie. Tömegsikert sohasem aratott. Színpadi
előadásaiban csak történelmi műveltségű és esztétikai hajlamú nézők gyönyörködtek igazán."

És végül Hevesi: „A színpadi hatás mindig alatta marad az irodalmi várakozásnak. Főképpen
Bánk szerepével soha egyetlen egy művész sem tudott igazán megküzdeni. Bánk bán alakítói
úgy kárpótolták magukat az elmaradt sikerért, hogy eljátszották Peturt is, aki a második
felvonásban száz év óta elvitte a sikert Bánk elől. A 80-as évek hős színésze, Nagy Imre, aki
szintén végigszenvedte e szerep mártíriumát, 1891-ben a bécsi Színházi Ki-állításon, ahol a
Nemzeti Színház több estén vendégszerepelt, olyan kudarcot vallott mint Bánk bán, hogy
másnap Az ember tragédiájában lemondta Ádám szerepét és hazaszökött Budapestre."



Hevesi 1928-ban felvetette a mű átformálásának gondolatát. Terve nagy felzúdulást kel-tett.
Különösen Négyessy László támadta koncepcióját, „hatásosan", de a műre nézve haszontalanul
és elfogultan. Hevesi „korszerű dramaturgiai módosításokkal, jelenetek átcsoportosításával és
szövegfelülvizsgálattal" akarta színre alkalmazni a Bánk bánt. Négyessy válasza: „Nem lehet
csodálni, ha egy nagy becsvágyú színigazgató, miután annyi író kéziratát színre-igazította, azt
hiheti, joga van minden színművet átírni, végigszabdalni, újjáalakítani. De a Bánk bánhoz
hasonló alkotásokkal szemben az ilyen vállalkozás tilos. A színigazgató nem javíthatja meg a
maga felfogása szerint a tragédiát. A rendező nem avatkozhatik a mű meg-alkotásába. Vannak
a Bánknak hiányai, ki tagadná? De most már hagyjuk a művet úgy ahogy van. Ne tegyük se
jobbá, s rosszabbá. Ha jó szándékkal nyúlunk is hozzá, a kegyeletből kegyeletsértés lesz.
Sokan már szentségtörésnek is mondhatják."

Nem tudta Négyessy, hogy éppen a túlzott kegyelet miatt lehet a közvagyonból köz-préda.
„Hol venném én azt a bátorságot - írta válaszában Hevesi -, hogy Katona művét át-írjam,

átdolgozzam, vagy akár egy sort is beleírjak? Az egész kérdés abból a mélységes és
évtizedeken át le nem küzdött szomorúságból fakadt, hogy Bánk bánnak nincs meg az a szín-
pad sikere, amilyet megérdemel."

Hevesi fejtegetései szerint „a költői zsenialitás állandóan keveredik a színpadi kezdetle-
gességgel - és nem tudunk a mű és közönség között eleven kapcsolatot teremteni. A szövegen
ma sem kell változtatni, csak el kell ejteni a fölösleges részeket - a retorikát drámaisággal kell
kicserélni".

Persze a Hevesi által felvázolt lehetőségek nagyon tág teret nyújtanak a különféle - bi-
zonytalan - rendezői értelmezéseknek. „El kell ejteni a fölösleges részeket" - írja Hevesi. De itt
az a veszély fenyeget, hogy minden színész, minden rendező lelkialkatának, vérmérsékletének
vagy éppen politikai meggyőződésének megfelelően hangsúlyozza az egyik rész-letet a másik
rovására.

„A retorikát drámaisággal felcserélni" szintén lényegi kérdés. Hiszen ahhoz, hogy egy
mondat drámai hatást keltsen, a „cselekményt a szóhoz kell illeszteni". Ez pedig nem nyelvi,
hanem dramaturgiai beavatkozást kíván.

A megoldás nem tartozik sem a rendező, sem a színész „hatáskörébe". Több mint egy
évszázad lelkiismeretes kísérletezése bizonyítja ezt. El kell dönteni magunkban: vagyunk-e
annyira erősek, hogy Katona zsenijével „szellemet szellembe öltve" tovább folytassuk a
küzdelmet a dráma valódi megújításáért.

Tudom, hogy sokan eretnekségnek tartják az „alkotó szentélyébe való betörés"-t. De hiszen
a Bánk bán előadói száz éve mást se csinálnak! Egyik részletet hangsúlyozzák a másik rovására.
Soha még csonkítatlanul nem került színpadra. Az ötödik felvonásból egyes szak-emberek
hetven százalék húzást javasolnak, s aki megteheti, meg is teszi. (Akadt olyan kritikus, aki
szerint az egész utolsó felvonás felesleges!)

Végtelen a dráma elleni merényletek lehetősége!
A színpadot, a színészt, a rendezőt és természetesen elsősorban a művet fenyegető veszélyek

közül a legveszélyesebb rendszerint a „nyelvi korszerűsítés" álarcában jelentkezik. Az
elmaradt sikerért gyakran Katona drámai nyelvét teszik felelőssé. Pedig Katona csodálatosan
tömör drámai nyelve szinte mindent ki tud fejezni - természetesen csak akkor, ha alkalmas
szituáció is van hozzá. A Bánk bán nem nyelvi, hanem dramaturgiai okokból érthető nehezen.
Néhányan azt hiszik, ha Katona drámai nyelvét a hétköznapi nyelv modulációjában ejtjük,
érthetőbb lesz a darab. Mintha Csokonait fordítani kellene ahhoz, hogy megértsük?!

A másik veszély a klasszikusoknál oktalanul alkalmazott demitizálás-deheroizálás. Ha
tagadjuk a mítoszt, nincs tragédia. A dráma erőszakos megcsonkítása az aktualizálás, a színészi
játék szenvedélyességének elsorvasztása a „modern lélektaniság" javára egyik betegsége
napjaink színjátszó gyakorlatának.



Ez a veszély fenyeget akkor, ha Bánkot, Peturt, Tiborcot vagy a darab bármelyik figuráját
kivesszük korából, megfosztjuk akár nyelvi monumentalitásától, akár szenvedélyétől. Ezáltal
Bánk kisszerű bürokrata lesz, Petur zsörtölődő fajankó, Tiborc szánalmas tyúktolvaj. S ez
történik akkor is, ha Melinda „kacérkodik" Ottóval, ha a királyné elsősorban nem nő, ha-nem
machiavellista politikus, ha Mikhál totyogó öreg. Ebben az esetben az író teremtette szituációk
nem jönnek létre, nem érdekel a szereplők sorsa.

Nem a Bánkot játszó színészek mentségére kutatom a darabban levő ellentmondásokat. Azt
szeretném elérni, hogy a figuraalkotás nehéz munkája értelmes - és sikeres - feladat legyen. De
ez csak akkor lehetséges, ha számot vetünk a dráma dramaturgiai hibáival. Általában a
cselekvés logikája, a dramaturgia törvényei kényszerítik a rendezőt a mű „belső rendjének"
tiszteletben tartására. A Bánk bánból hiányzik ez a parancsoló rend.

Ha lett volna bátorságunk elhatárolni magunkat a darab korábbi előadásainak sokszor nagy
egyéniségek által kialakított, de időközben modorossággá idegződött megoldásaitól, talán már
továbbjuthattunk volna. Sok minden azért válhatott modorossággá, mert gyakran nem lehet
eljátszani a szituációt, csak illusztrálni. De nem bújhatunk állandóan a mindent meg-értő,
mindent megbocsátó - és minden készületlenséget felmentő - „kísérletezés" mögé sem.

„Katona tragédiája hű rajza a 13. század Magyarországának, de a 19. század magyarjainak
van írva. Személyei semmit se mondanak, ami a korral ellenkeznék, de mind olyat monda-nak,
ami most is visszhangra talál minden szívben" - írta Gyulai. Ez ma is érvényes gondolat. Csak
végre tartalmat is kellene adnunk neki.

I . felvonás

Bánk: „Hogy mindent így kelletik találnom!..." Bánk akkor lép csak be, amikor a szín
teljesen üres. Mondjuk, hogy ez az „így kelletik találnom" arra vonatkozik, amit a közönség
eddig látott: a „züllött", idegenektől hemzsegő udvarra.

A züllött udvar ábrázolása a színpadon mindig kivihetetlen. Korabeli pincérek aranykan-
csókat, aranyserlegeket, díszített fácánokat, sült malacokat hordanak aranytálon. Csókolózó
párok egy-egy oszlop mögött vagy bemélyedésben. Nádasdy Kálmán írja egy helyen: „Mit
jelent a színpadi züllöttség és a jókedv? Evés, ivás, táncolás, de leginkább a nevetés bűnös
tevékenységként szerepel a színpadon, ami teljesen tarthatatlan. Ez nemcsak Bánkra vonat-
kozik, már nem is tudom, hogy ez az örökség honnan maradt ránk. Ha hangosan nevetnek a
színpadon, az már züllöttséget jelent. A közönség dermedten ül és nem érti, hogy azok a
kedves, ártatlanul táplálkozó, ugra-bugráló emberek miért elítélendők?"

(Később a Tiborc által megfogalmazott néhány mondat többet mond az udvar züllöttségéről,
mint szánalmas kísérleteink a züllöttség megjelenítésére. Tiborc azt mondja: „Lenn a királyi
ház előtt soká ólálkodék. Vígan valának abban, és sokszor azt vettem csak észre, hogy nyelvem
kiöltém, mintha azt akarnám felnyalni, amit ott fenn ellocsoltak.")

A züllöttség illusztrálása helyett a szemünk előtt történő eseményeket kellene „veszélye-
sebbé" tenni. A bálon „baj van", de ezt csak Peturon látjuk, a többieken nem. Nincs rá megfelelő
szituáció. Ennek híján pedig nem lehet elérni, hogy világossá váljék a néző számára a Katona
szövegében levő hangulat: a merániak gondtalanul vigadnak, a magyarokat gondok gyötrik.
Bánk első megszólalását ezért túlzott aggodalmaskodásnak érezzük.

Bánk színrelépésének indulati töltését keresem. A felesleges feldúltság, túlzott izgatottság,
titokzatosság a helyzet belső drámaiságát gyengíti. A Katona jellemzéséből nyilvánvaló fojtott
tűzzel, „mely minden pillanatban kitörni láttatik", és „mindenkor nagyobb indulat dühösködik
belülről", takarékosan kell bánnunk. Ha itt mindjárt meglódul egy feleslegesen kitörő indulat, a
későbbiekben felborul a ritmus.

Petur közli Bánkkal : „Sokat fogsz még te itt találni, ami akkor nem volt, midőn elmentél."
Hogy amit most lát, az még nem minden, van „titok" is, s hogy Bánk is bele van keverve,



és ha „veszteségre jön a dolog", az övé lesz a nagyobb. Mire céloz Petur? Mit tud? Hol tart
szerinte Melinda és Ottó ügye? És egyáltalán: mivel bírta rá Bánkot, hogy visszajöjjön
országjárásából?

Petur még azt is mondja a „titok" szóra kővémeredt Bánknak, hogy „Jöjj még az éjjel - itt ha
eloszlanak - házamhoz. A jelszónk lészen Melinda!" Arany János megjegyzése szerint: „Ez az
első szúrás a féltékenységre." De mire Bánk visszakérdezhetne, vagy csak fel is ocsúdhatna
meglepetéséből, Petur magára hagyja őt szörnyű kétségek és sejtések között. „Sok ideig nem
tudja magát szóra venni" - mondja Katona instrukciója. Ez alatt a „sok ideig" tartó szünet alatt
fogalmazza mondatokká Bánk azt, hogy a titok és Melinda neve összetartoznak: »Titoknak lett
zára a Melinda szabad neve."

„Elárultattam?" - kérdi Bánk, amikor észreveszi Tiborcot. Ez az „elárultattam" csak azt
jelentheti, hogy felfedezték hazajövetelét, s nem vonatkozhat Bánk belső ügyeire, mert ez azzal
lenne egyenlő, hogy Melinda elárulta őt. De itt még nem tartunk.

Tiborc többször is kapcsolatot akar teremteni Bánkkal, de nem sikerül, mert a nagyúr itt első
féltékenységi rohamával viaskodik, „hogy e nagy fátyolon átlásson és eszével a halandók
szívébe nézhessen, mint tükörbe." Sejtései rettentőek: „Talán ez a királyos asszony azért tetéz
munkákat a munkákra, hogy szemem elkábulásakor, szívemben a benn lakó becsületet megölje
?"

Azért! Igen, Gertrudis minden tette arra szolgál, hogy Bánkban elpusztítsa a morális lényt, s
ezáltal aláássa a magyarok tekintélyét az udvarnál. Ezt mondja Ottónak: „Tudd meg kicsiny
lelkű, hogy e dolog, ha Melinda érdemét temette volna el, úgy kikergettetni kész lehetnék
országaimból." Ebben a mondatban világosan - „merániul" - benne van Gertrudis politikai
koncepciója, aki Melinda és Bánk erkölcsi erejének tönkretételével a magyarokat akarja
diszkreditálni.

Gertrudisban mindannak a veszélynek összpontosulnia kell, ami a darabban Magyarországot
fenyegeti az idegen elnyomók részéről. Ha ezt a veszélyt kisebbítjük, Bánk harca, haza-féltő
aggodalma egy kicsinyes bürokrata aggályoskodásává silányodik. Az „európai szín-vonalú"
udvar, mint valami hatalmas élősdi ráfekszik a magyarságra, amelynek folyton Koppány és
Vata módjára kell visszaütnie. A Gertrudis képviselte „nyugati életforma" eltorzulva érkezik
hozzánk, és eszköz lesz a megrontásunkra. Gertrudisok állanak a hatalom trónusán,
becsempészett ál-fenségek, akik lelkiismeretlenül zsarolják népünket.

Ezért írhatta Szerb Antal Katonáról: „A nagy mozgalmat minálunk ő képviseli egymaga,
meg nem értve kortársaitól. A benne rejlő gyújtóanyagot csak Széchenyi István vette észre, aki
az előadás után ezt írja naplójába: »Megfoghatatlan, hogy a kormány megengedi egy ilyen
esztelenség előadását. Rossz, veszedelmes tendencia.«"

Bánk első monológjának vége: „Hát a világnak egyik pólusától a másik pólusig szerel-
meimben én miért öleltem mindent egybe? Miért mindent? Miért tebenned, oh Melinda?! S egy
ember - egy haszontalan por - az ütné őtet karjaim közül? Őtet!? Ki lenne az? Ki lenne az?
Világot, itt! Világot! A setétben ólálkodókhoz elmegyek!"

A monológ csaknem végig világos, követhető. De az utolsó mondat megint egy csomó kér-
dést vet fel. Miért a setétben ólálkodókhoz? Miért nem Melindához? Hiszen eddig más nem
jutott el hozzá, mint Melinda féltése. Még a setétben ólálkodókhoz is az vinné, hogy „Melinda
jelszavuk". Az a magyarázat nem állja meg a helyét, hogy bízik Melindában. A monológból ez
nem derül ki. (Mint mondja, „egy ember, egy haszontalan por kiüthetné őtet karjaim közül".) A
jellemből fakadó szubjektív erők elszabadulása egyensúlyzavart teremt a lelki-állapot és a
cselekvés iránya között.

Most következik az az ősidők óta kifogások jelenet, amelyből megtudjuk, hogy Bánk előbbi
elhatározása után nem indult sem Melindához, sem a setétben ólálkodókhoz, akiktől pedig
„világot" remélt gyötrő kétségeire. De vajon miért? Talán mert Melinda itt van a bálban, és
ezért képtelen elmenni? De Bánk tudja-e, hogy Melinda még itt van? Ha tudja,



akkor érthető, hogy miért jön vissza, de nem érthető, hogy miért nem hozzá siet ilyen pokoli
féltékenységi roham után? Az Ottó-Melinda jelenetből saját szemével láthatja, milyen veszély
fenyegeti Melindát, s azt is megtudja ki az, aki „kiütheti őt karjai közül".

Világot akart, s amikor mindenre fény derül, kimegy, vissza az ajtón. Miért? Hallgatózni?
Ezt Bánk jellemével összeférhetetlennek érezzük. De nem-hallgatózni nem lehet.

Vörösmarty Mihály így vélekedett erről a jelenetről: „Kihagyatni kívánnók azt, midőn Bánk
együtt találja Melindával Ottót - ha egyáltalán ez a megjelenés nem a színész tévedése volt.
Hogy mint valószínű, megrohanja - visszamegyen."

Feltételezhető tehát, hogy Bánk hallja Ottó szerelmi vallomását. Valószínű, hogy azt a bi-
zonyos kardot, amellyel a továbbiakban szintén nem lehet mit kezdeni, most húzza ki a rej-
tekajtó mögött. (De csak akkor jön elő a karddal, amikor már teljesen üres a színpad!) Hallja
továbbá azt, hogy a királyné megérkezett, hallja azt, hogy Melinda eltávozott. Hallja a
királyné Ottóhoz intézett félreérthetetlen szavait, amelyekben nem ítéli el Melinda elcsá-
bításáért, csak „módjait utálja". Ezek után jön elő Bánk a rejtekajtóból, Katona instrukciója
szerint „meztelen fegyverrel, magánkívül sok ideig tipeg-topog". Első szavai: „Hogy e tetem
fagyos, hogy e szemek vakok, hogy e fülek dugulva nem valának! ... Felébredék."

Természetes, hiszen kiderült minden veszély, amely mint magánembert, mint államférfit
fenyegeti és minden felelősség, amellyel mindkét minőségében szembe kell néznie.

Ezek után Bánk már nem hihet a királynénak.
Mégis, minden felvonásban újra és újra összegyűjti a királynét terhelő bizonyítékokat és ez

mindig új megdöbbenést vált ki belőle. Holott már itt, az első felvonásban saját szájából
hallhatta ördögi tervét!

Bánk színrelépésének első pillanatától eddig a pontig csodálatos ívet kellene a színésznek
felrajzolnia. Csakhogy már eddig is több dramaturgiai buktató tette lehetetlenné Bánk jelle-
mének töretlen fejlődését. Már Vörösmarty is megjegyezte: „Bánk jellemében nem látni azon
szilárdságot, mely az általa elkövetett nagy felelősségű tetthez kívántatik."

De vajon igaza van-e Vörösmartynak, amikor Bánk jellemében szilárdságot követel? Nem
éppen ez-e Bánk tragédiája, hogy e szilárdságra képtelen?!

„Bánk jellemében organikus zavarok vannak" - mondja Vörösmarty. Dramaturgiai vál-
toztatásokkal kellene módot nyújtani arra, hogy a Katona által felrajzolt drámai jellemzés
érvényesülhessen.

Nézzük tovább a monológot. „De, hát Melinda! Oh! Hát a haza! Itten Melindám, ottan a
hazám." Tehát a „lenni vagy nem lenni" kérdését kell eldöntenie. Mint államférfi, a hazája
sorsát fenyegető veszélyt akarja elhárítani. Miért ? Talán a Melindát érintő támadás a morális
lény ellen jelentéktelenebb? Vagy már döntött, hogy feláldozza őt? (Az opera szövegében
valamivel világosabb a dilemma: „Zokog, de szolgálja népe szent javát." Ebben a „zokog"

szócskában sejteni lehet a döntést. Hasonlít ez a motívum a Teleki-dráma Maximus-prob-
lémájához.)

Dehát miért áldozza fel szerelmét? Talán mert fél a királynét leleplezni? Bánk „áldozatát"

csökkenti, hogy nem elkerülhetetlen helyzetről van szó. Az eredmény: a közönség nem hisz
sem Bánk szerelmében, sem államférfiúi döntésében.

Ezeknek a gondolatoknak a kiegészítésére, igazolására ismét Szerb Antalt idézem: „Csak-ugyan a
jellemekkel van valami baj ... Bánk könnyűszerrel megmenthetné felesége becsületét, hiszen
idejében figyelmeztetik, de ő csak tipeg-topog és a politikát fontosabbnak tartja családi életénél."

Szerb Antal fejtegetéseinek legfontosabb megállapítása ez: „A szükségszerűség ércgyűrűje
nem oly szoros, mint ahogy a tökéletes tragédia megköveteli." (Kiemelés tőlem. B. F.)



II. felvonás

A békétlenek jelenete. Ez a jelenet szinte megoldhatatlan mind a rendező, mind a színész
számára. A békétlenek erkölcsi és drámai jelentőségének meghatározása még sohasem sikerült
a Bánk egész színpadi történelme folyamán. Pedig a Bánk és Petur jellemében rejlő
különbségek és egyezések itt válnak teljesen érzékelhetővé.

„Ahol Bánk elmondja a helyes nemzetköziségről és a helytelen sovinizmusról a véleményét,
ott mindenkinek összeszorulhat a torka. Valójában ez képviseli a darab igazi politikai mon-
danivalóját. S hogyan szürkül ez el és hogyan tűnik el Petur mondanivalója javára, az félel-
metes" - mondja egy mai bíráló. A siker is mindig Peturt igazolja. Miért? Mert Petur-nak igaza
van, amikor Gertrudis rothasztó uralma ellen lázad. „Amikor a legmagyarabb költők is
versengve dicsőítik Ferencet, a császárt, Katona egymaga jajdul fel az idegen uralkodóház
ellen" -írja Szerb Antal. Tehát Petur jellemében „helytelen sovinizmusról" beszélni valami
rossz egyszerűsítés eredménye, és a figura teljes elsilányításához vezethet.

Bírálni szokták a békétlenek szerepfelfogását is. Nagy Péter írja az 1950-es előadásról szóló
kritikájában: „A békétlenek pedig teljesen egyéniség nélkül - mintegy az elhangzottak gesz-
tusbeli visszhangjaként - valamilyen antik kórusra emlékeztetően mozognak, megfeledkezve
arról, hogy itt az országos politika jelentős alakjai - bánok, várispánok, az ország akkori urai -
vannak jelen."

Úgy gondolom, ez igen hasznos vélemény, ellentétben azzal a másik feltevéssel, amely
szerint ez az arcnélküli, jellemnélküli, csak Petur visszhangjaként szereplő társaság politikai
tehetetlenségüket van hivatva kifejezni. Még ha el is fogadjuk ezt a koncepciót, akkor sem
elégedhetünk meg jelentéktelen figurákkal. Ha egy silány társaság tehetetlen, abból nem szü-
letik dráma. Legfeljebb, ha egy hatalmas erőket magában hordozó csoport cselekvésképtelen.

A II. felvonásban adódna lehetőség a Bánkot játszó színész számára, hogy megteremtse a
felelős államférfit. És ez éppen itt nem sikerült még soha senkinek. Ha Bánk „taktikázni" akar,
és az a célja, hogy leszerelje a lázadást, ehhez érvek kellenének. Bánknak az egész jelenet
folyamán jóformán nincsenek érvei Peturral szemben, aki elmondja a nemzet szinte minden
sérelmét. (Mint ahogy később Tiborccal is elmondatta Katona a paraszt sérelmeit, sőt ugyanezt
még Mikhállal is megismételteti.) Ha az ország alkotmányos rendjének meg-védésére, a
megtépázott jogok visszaállítására törvényes keretek között lett volna lehetőség, mint Bánk
állítja, a békétlenek összejövetelére nem került volna sor. Vagy ha a békétleneket csak
személyes - vagyoni, rangbeli - sértettségük tartja itt, akkor meg éppen nem érthető, miért
állnak oly gyorsan Bánk oldalára. Az ellentétek nem oldhatók fel ilyen könnyen. És különösen
nem az elmérgesedés utolsó stádiumában.

Miért nem tud hát a színész mit kezdeni Bánkkal ebben a jelenetben?
Azt hiszem azért, mert mindig is beleálmodtunk Bánk jellemébe egy csomó nem létező hő-

siességet. Petur és Bánk dialógusát olvasva, az az érzésünk támad, hogy maga Katona is
„elgyengül" Petur érveinek erejétől, és igazával nem tud sem elég bölcsességet, sem elég szen-
vedélyt szembeállítani. Katona személyes drámáját hordozza Bánk végig e darabon.

A szentimentális kibékülés után Petur engedelmesen megismétli Bánk szavait: „Már legyen
akárkié a föld és a vagyon, egy szív marad, s így - szent haza, békesség!" Hogyan? Azt jelenti
ez, hogy legyen idegenek kezében az ország, a föld, és a vagyon, csak mi szeressük egymást
békességben? E replikának minden szava jelent valamit külön-külön, de együtt nem jelentenek
semmit. Bánk és Petur sírása, egymás nyakába borulása teljesen megállítja a cselekményt. Két
szakállas öregasszony siratja a hazát!

Nádasdy Kálmán írja: „Amíg egyszer nem sikerül szakmát adni Bánk bánnak, addig nem
sikerülhet a helyes egyensúly az értelem és érzelem között. Szakmán itt azt értem, hogy meg
kell teremteni az államférfit. Ez az, amit mindig számonkérnek a Bánkot játszó színésztől. De
ez nem múlhat a színészen. Ez valójában nem sikerült száz év óta. Mindig a bánatos oroszlán
jön be. Meg kell adni Bánknak egy zárt társadalmon belül félreérthetetlen szere-



pét, funkcióját. Mert egyelőre ott áll, ahová Petur le akarja rángatni őt. És ez nemcsak a szí-
nészen múlik. Most olyan Bánk van, akit Petur ugráltat."

Bánk győzelme ebben a jelenetben nem az államférfiúi bölcsesség eredménye, hanem az írói
erőszaké. Az emiatt elmaradt színpadi hatást mindig a színész nyakába szokták varrni. Azzal
vádolják, hogy nem tud államférfiként gondolkozni. Csak éppen azt felejtik el, hogy az író
nem teremtett szituációt ehhez.

III. felvonás

Melinda szobája. Az egykorú kritika ezért a jelenetért szintén megrótta Katonát: „Melinda
esetének homályosságáért", amely „nem eléggé átlátszó - s nem tudhatni, vajon Ottó elkövet-te-
e a merényt, vagy csak akarta." Katona elhárította ezt a kritikát, mondván : „A nagyobb vi-
lágosság csak a jó ízlést sértené." Az első szó: „Hazudsz", egy eddig történt vallomásnak lehet
az elutasítása. Mit akar megtudni Bánk Melindától? A vád a legrettenetesebb: „Ottó és
Melinda egyaránt örültek."

Ezt a „hazudsz" szót elmondtuk már elgyötörve, közömbösen, lemondóan, vádolóan,
őrjöngve. Az illusztrálás szinte elkerülhetetlen. El lehet kezdeni ezt a jelenetet úgy, mintha
egy hosszú, őrjítő veszekedésnek kifulladt, elfáradt vége lenne. Bánk belefáradt a kérdezésbe,
Melinda a válaszolásba. De mégis csak elölről kell kezdeni egy jelenetet, s ez még ráadásul
felvonáskezdés is, amit szünet előz meg. Marad a kérdés: mi volt előtte? Mit kell a színész-
nek „tudnia" ? Mit kell átélnie?

A Bánk-Tiborc jelenet problémái. Tiborc monológja annyira „kitölti" a színpadot, hogy nem
is igen lehet másra figyelni. Bánk ehhez semmit sem tud hozzátenni, szinte felesleges a
jelenléte. Pedig Tiborc panaszát Bánk meggyötrésére, „keresztrefeszítésére", „megkísérté-
sére" kellene felhasználni. De nem lehet, hiszen „alig van jelen" ennél a résznél! Tiborc
elfoglalja a színpadot, Bánk pedig félreeső helyen ül, vagy fejét az ablakfához nyomja!

Pedig néhány megszólalása („buzogj vér, csak buzogj") már-már arra enged következtetni,
hogy kapcsolatba került Tiborccal. De mégse: amikor Tiborc már eljut kétségbeesésének
szinte legvégső határáig, Bánk még mindig csak azt tudja mondani: „Tűrj békességgel." Es:
„Szánom keserveiteket, emberek."

Tiborc küldött, a nép küldötte! De itt az újabb probléma. Hiszen a jelenet során Tiborc
minél inkább az, aminek lennie kellene, Bánk annál inkább nem az, és ezt lehetetlen ábrázolni.
Amikor már mindenki lázad a nézőtéren, Bánk még egy lépéssel sem jutott közelebb Tiborc-
hoz. Talán Peturnak akkor is igaza van, amikor ezt mondja Bánkról: „Panaszát nem hallod
elnyomattatott hazádnak! - S nem látod miként potyog hazádfiának orcáján le könnye?!"

Tiborc egyik mondata után („A magyar se gondol oly sokat velünk, ha a zsebe tele van" -
feltűnő itt a rokonság Petőfi Tigris és hiénájának híres soraival: „Itt minél kevesebb kivétellel
csak az a valódi hazafi, ki semmit sem tehet a hazáért - aki pedig tehetne valamit, az
gazember") azt hinné az ember, hogy most történik valami. Hiszen Tiborc, mint később el is
mondja („Azt akarom, hogy vesszek el") a végletekig kiélezte saját helyzetét. De nem. Ami itt
következik, megint csak ellentmond a helyzet logikájának, s a darab dramaturgiája újra
lehetetlen helyzetben hagyja hősét. Ez történik: Bánk haraggal tekint Tiborcra, de szeme
megakad a homlokán levő sebhelyen. Mitől is Bánkban felbuzognak a hála érzései, „Tiborc
homlokát megölelvén, majd egy erszényt nyom a markába".

A következő replikában úgy tetszik, mintha Bánk jelleme „minőségi változáson" esne át.
Azt mondja: „Tiborc! Menj, menj; keresd fel asszonyomat, s ha megtaláltad, úgy jöjj
várakozz reám. Hazamegyek, ott megmondhatod, hogy él még Bánk!" Valamilyen erős el-
határozást sejtet e replika, sőt úgy hangzik, mint valami üzenet. Talán azt jelenti, hogy az
elnyomottak vezérüknek tekinthetik őt? De nem világos, hogy Tiborc monológjának melyik
részénél érik meg benne az elhatározás a leszámolásra. És az sem, hogy cselekedetének mi a
lelki indítéka ? Pedig e mondatban szinte végrendelkezni hallottuk Bánkot.



IV . felvonás

A királyné szobája. Bánk következő színre lépéséig a IV. felvonásban némi időzavar
mutatkozik. Az előadások hiányosságai között szokták emlegetni (s rendszerint a színész
számlájára írják), hogy Bánk jellemfejlődésének vonalát nem sikerült kellően felfuttatni.

Lássuk, mi ennek az oka. Már az is furcsa, hogy Bánk Melindát jön keresni, mivel Tiborc
nem találta meg. Bármilyen „fenyegetően" oldja meg a színész a Tiborccal való jelenet végét az
előző felvonásban, bármilyen „sokat ígérően" búcsúzik is fiától, a mostani megjelenésig eltelt
idő (közben lezajlott Gertrudis és Izidóra, Gertrudis és Melinda, Gertrudis és Mikhál jelenete),
valamint Bánk lelkiállapota a színre lépés pillanatában megint egyfajta elölről kezdésre
kényszeríti a színészt.

Mindjárt a Bánk-Gertrudis jelenet elején a királyné, megérezve a helyzet veszélyességét
(vagy nem tudni miért) kimegy a színpadról. És Bánk hagyja őt kimenni! Vajon miért jött hát
ide? Leszámolni, vagy csak Melindát megkeresni? A leszámolásra ösztönzik az eddig
történtek. Hiszen itt már nemcsak egy „egérfogónyi" bizonyíték van, mint a Hamletben. De ő
hagyja kimenni a királynét. Vajon, ha Gertrudis nem jönne vissza, hogy folytatódna a
d r á ma . . . ?

Még mielőtt a királyné elhagyja a színpadot, egy ideig farkasszemet néznek Bánkkal. Ez-
alatt Bánk félig kirántja a kardját. Ha Gertrudis látja ezt a gesztust mielőtt kimegy, akkor
nyilván nem jön vissza. Ha pedig nem látja, akkor a gesztus felesleges.

Most egy hatalmas és félreérthetetlen fogadalmat tesz Bánk, amely hivatva lenne megha-
tározni a további cselekvéseket, egészen a leszámolásig. „Meg fogok tán nemsokára nektek
fizetni, jó név gyilkolói! Egész szegény nemzetségem megölt nevében kívánok majd szám-
adást. Oh, semmi sincsen oly gyalázatos, mint visszaélni az asszonyi gyengeséggel!" Mire ezt a
fogadalomnak tűnő szöveget elmondja Bánk, megjelenik Gertrudis Melindával. Azt várnánk
ebben a helyzetben, hogy megjelenésük olaj a tűzre. De nem! Helyette egy szentimentális
kimagyarázkodás következik, amelyben még Mikhál ősz fejéről is szó esik, csak a lényeg-ről
nem.

Talán ezt unja meg Gertrudis, mondván: „Távozzatok!" És mi történik? Előbbi erős
fogadalmának ellenére Bánk megfogja Melinda kezét, és meghajolva a királyné előtt elindul
vele kifelé, e szavakkal: „Jobbágyaid vagyunk."

E magatartásból kiderül, hogy Bánk a kötelességteljesítésnek nem hőse - hanem mártírja.
Gyulai azt írja, hogy ez azért történik így, mert a „királyi felség sérthetetlenségében való hitnek
oly varázsa van kedélyére, hogy önkéntelen tétlenségbe esik vissza". Ez magyarázat-nak lehet
helyes, de a színész számára „akcióban" kifejezhetetlen.

Bánk tehát elhatározása ellenére megint elment volna, ha a királyné nem tartja mégis itt. S
az, hogy a királyné parancsára itt kell maradnia, oly rémülettel tölti el Bánk lelkét, hogy a
falhoz tántorodik, de mégis kimondja: „Vége! Vége már neki." Ez az újabb elhatározás szinte
Gertrudis halálos ítéletének tekinthető.

Innen megint jókora kitérő kezdődik, „szavakkal ölés", s a dialógus ismét szétesik. A fe-
szültség a partnerek között újra megszűnik. Bánk térdenállva könyörög Melindáért, mire a
királyné egy hosszú, ide nem illő anekdotával válaszol. A Bánkot játszó színész pedig olyan
bénító helyzetbe kerül, amelyből cselekvően kilépni szinte lehetetlen.

Es a tehetetlenségében acsargó Bánk most már „ultima ratio" -ként kihúzza a kardját, azzal a
szándékkal, hogy megöli Gertrudist. Azaz megölné, ha nem jönne (nem, tudom honnan és nem
tudom miért) Ottó. De Bánkot meglátva visszaszalad, becsapja maga után az ajtót. Bánk ott
marad a bezárt ajtónál és átkozódik. A jelenet úgy szokott lezajlani (és ennek már
hagyományai vannak), hogy azt a kardot, amelyet Gertrudis felé kirántottunk, és amelynek
„használatában" megzavartak bennünket, a menekülő Ottó után vágjuk. Tehát a továbbiakban
teljesen fegyvertelenek vagyunk, itt állunk, s miközben „ég és pokol bosszúra ösztönöz", nincs
mivel ölni. De tegyük fel, hogy nem vágjuk Ottó után a kardot. Akkor is



ott állunk egy vígjátéki helyzetben: karddal a kezünkben egy bezárt ajtó előtt, és rázzuk a
kilincset. Ilyen helyzetből már nem lehet „szegény nemzetségem nevében megfizetni a jó név
gyilkolójának".

Nemis történne semmi, ha Gertrudis sértett nemzeti önérzetében nem ragadna tőrt hazája
becsületének védelmére. Ezt a pillanatot szinte „kihasználja" Bánk: hiszen csaknem önvéde-
lemből öl.

Egyes szakemberek szerint itt van vége a felvonásnak, ahol a királyné meghal. A IV.
felvonás végén valóban nagyon nehéz megoldani a békétlenek palotába való betörését, de ha ez
nincs, nincs lázadás sem. A Petur-Ottó-Solom közötti jelenetet nem könnyű a haldokló királyné
feje fölött eljátszani, s megértem, hogy eltántorítja még a „bátrabb" rendezőket is.

V. felvonás

Vörösmarty írja a Bánkról szóló kritikájában: „Az V. felvonást kívánnék kiigazítani, mely
lassú és fárasztó."

Az V. felvonás nagy erénye, hogy Bánk úgy viselkedik, ahogy eddig viselkednie kellett
volna. Hibája, hogy gyakran hangoztatják a királyné ártatlanságát. Ez teljesen megzavarja a
nézőt.

El kellene dönteni, milyen itt az idegenek és a magyarok közötti viszony. A király - Gert-
rudis ártatlanságáról hallva - csak kénytelen-kelletlen bocsát meg Bánknak. El kell dönteni, ki
lehet-e, ki kell-e egyenlíteni az idegenek és a magyarok között fennálló ellentéteket. Való-
színű, hogy Katona a nép és a király között levő szakadékot akarta megmutatni, de nincsenek
meg hozzá a szituációk.

Bánk sorsa is elintézetlen. „Büntetése - mondja Gyulai - nem halál, nem politikai meg-
bélyegzés, hanem a maga lelke felől támadó erkölcsi válság s családi élete összeomlása." A
valódi történetből tudjuk, hogy Bánk még sokáig élt, és magas hivatalt viselt. De a dráma
törvényei mások, mint az élet törvényei. Különösen, ha hiszünk a tragikai vétségben.

Egyáltalán: van-e a Bánkban tragikai vétség? És ha van, mik a következményei?
Bánk az V. felvonás első felében teljes emberi nagyságában áll előttünk. Sajnos színészi

szempontból ezt a minőségi változást ismét előzmény nélkül kell színpadra hozni. Hiszen Bánk
Gertrudis megölése után szinte tettétől megrémülve menekül a színhelyről. „Reszket a
bosszúálló! . . ." Nincs ereje vállalni tettét. Hol és hogyan történt benne ez a hatalmas változás?
A király előtt a „legpeturibb" mondatokat mondja el: „Szükségtelen beszélni tetteit: felért az
égre a sanyargatott nép jajgatása s el kellett neki akármikép is esni, hogy hazánk ne essen el
polgári háborúban."

S ami utána jön: „S mégis kezét csókoltam volna a gyilkosnak, aki véremet megölte, csak
azért, mivelhogy gyűrűjére egy rangbéli címer volt felmetszve?" - ez már nem is peturi mondat,
sokkal több annál, ezt egy „jakobinus" mondhatná. De még ennél is tovább megy: „Azok tevék
ezt, akiket te külső földekről országodba csődítél."

Igaza van Szerb Antalnak, aki ezt írja: „Ebben az atmoszférában nincs más megoldás, mint
egy Hamlet-szerű tömeghalál. Érzi ezt Katona is, és megölet minden mellékszereplőt. Csak
maga Bánk éli túl erkölcsi halottként a vihart. De a darab zártabb volna, ha Bánk is meghalna."

Ha viszont életben marad - teljes erkölcsi győzelmet kellene aratnia. A kielégített bosszú-
vágy - és a megmaradt kínzó önvád - sivár „elégtétel" Bánknak. Ezzel tovább élni nem lehet.

Gyulai ezt írja: „Bánk bukása leginkább bensőleg van elénk állítva. Bánk sem karddal
kezében nem eshetik el, sem vérpadon nem végezheti életét, mert e leginkább önmaga iránt
támadt jellemnek önmagában kell megsemmisülnie. S a történelmi hűség is azt kívánja, hogy
ne haljon meg." Nyilvánvaló, hogy Gyulainak azért kellett ez a tetszetős magyarázat,



hogy enyhítse azt a hiányérzetet, ami Bánk jellemének, tragikai vétségének, büntetésének és
bűnhődésének tisztázatlansága miatt irodalomkritikánkban felmerült.

Az V. felvonásban a királyné „ártatlanságára" vonatkozó replikák is zavart keltenek, akár-
csak a „Petur engem átkozott alattomos gyilkosnak" kezdetű Bánk-szöveg, amely súlyos
lelkifurdalást takar, de itt nem helyénvaló.

Az V. felvonás második felétől eljátszhatatlan szituációk váltogatják egymást. Itt már bármit
tesz rendező és színész, a zenés szomorújáték elkerülhetetlen. A darabot egyszerűen nem lehet
befejezni, csak valahol egy kényszeredett „függöny-végszót" keresve, abbahagyni.

És a függöny legördülte után semmivel se lettünk okosabbak. Nagy kérdőjel marad bennünk
- bár lehet, hogy csak azokban, akik szerették volna tudni, mi is történt valójában.

Illyés Gyula írja a Kegyenc előszavában: „Van tehát egy közismert alkotásunk, amely
igazában nem végez funkciót. Van egy mozdonyunk, amely helyben jár, egy lámpánk,
amelynek üvege nem ereszti át a fényt, mert a mai olvasó is azt érzi, hogy erő is, világosság is
van e műben. Mi a nagyobb kegyetlenség, elvégezni rajtuk a restaurálást (amit festményeknél
mindenki természetesnek tart) vagy kidobni a használatból?"

A jól feltett kérdésekre válaszolni kell.


