
VALLOMÁS 

AZ ÁTIGAZÍTOTT BÁNK BÁN 

Az eszményi néző 

A színpadot minden egyes néző más távolságból és más 
szög alatt látja. Lehetetlen kívánság lenne, hogy valamennyien 
egyforma optikai és akusztikai élményben részesüljenek. Dísz-
lettervező és rendező kompromisszumra kényszerül: egyetlen 
néző látószögéhez igazodik. Ez az eszményi személy a föld-
szint közepén helyezkedik el. Az előtte s a mögötte ülők, 
valamint a tőle jobbra és balra levők apróbb-nagyobb torzí-
tásban látják a színpadképet és a színészi játékot. Persze a kép 
konstrukciója, a rendezés, a nézőtéri székek félkörös elhelye-
zése igyekszik a torzulást a lehető legkisebbre szorítani. A 
legfontosabb jelenetek a színpad fókuszpontjában játszódnak, 
elöl, középen, s nagyjából ugyanannyi a jobb- és baloldali 
portál közelében, hogy a nézőtér szélein ülők ha nem is egy-
szerre, de végeredményben ugyanannyi élményhez jussanak. 

Eszményi nézőre számít a színház szellemi értelemben is. 
Olyan személyre, aki fogékony a színház művészete iránt, 
valamennyire járatos a kor színpadi konvencióiban, hajlandó 
ösztönösen befogadni az élményeket, de ép esze sem szunnyad 
el: észreveszi az előadás és a dráma következetlenségeit. Egy-
felől bizonyos alapműveltséggel rendelkezik, másfelől viszont 
teljesen tájékozatlan: az elébe kerülő produkcióval most is-
merkedik meg. Színházi nyelven „szűzszemű nézőnek" szokás 
nevezni. Ha a bemutatásra kerülő darab újdonság, nyomta-
tásban sem jelent meg odáig, akkor lehet ilyen nézőre számí-
tani. Klasszikus művek előadásánál bonyolultabb a helyzet. 
Mert ha akad is egy-egy Hamlet- vagy Bánk йя'и-előadáson 
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szűzszemű néző, akinek újdonság a mű, de akkor színpadi 
műveltsége hiányos. Vagyis a legnagyobb klasszikusok ese-
tében a két meghatározó tényező kizárja egymást: eszményi 
néző nincs. 

A színház azonban ennek tudatában is kénytelen fönntar-
tani az eszményi néző fikcióját, mert nem tehet mást, hacsak 
nem egységes kultúrájú kiválasztottak részére rendez zártkörű 
előadást. Mihelyt átlagos közönséghez szól, az előkészületek 
során a művészeknek önmagukban kell megteremteniük azt a 
fiktív lényt, akihez az előadás szól. Valakit, aki elég fogékony 
és intelligens, de ezt a művet most látja először. 

Aki egy közismert klasszikus átdolgozására vállalkozik, erre 
az ingoványos talajra lép. A szándék mindig az, hogy a régi mű 
megújhodjék. Meg kell tartani minden erényét és kijavítani 
fogyatékosságait. Csakhogy erények és hibák fölismerését, 
rangsorolását ù klasszikus mű minden ismerője másként végzi 
el magában, s nem lehet egyszerre mindegyiküknek kedvében 
járni. A milói Vénuszt megszoktuk csonkaságában, s idegen-
szerűnek, rossznak hat minden rekonstrukciós kísérlet. Ha-
sonló helyzetbe kerül a klasszikus dráma átdolgozója. Igazí-
tásai, még ha önmagukban jók is, könnyen megbotránkoz-
tatják a mű alapos ismerőjét, aki tudós magyarázatok vagy 
saját fejtörése révén megfejtette és élvezhetőnek érzi a mű 
homályos részleteit, átsiklik hibái fölött. 

Homály és hiba egymással rokon, de nem egyértelmű két 
fogalom, s nem mindig azonos az olvasó és a néző szemében. A 
homályt jegyzetben megvilágíthatja magyarázatával a könyv 
kiadója, ám a színpadon mégis hibává súlyosbodik, ha sajátos 
eszközeivel nem tudja kifejezni a színész. Elhárítására szívesen 
bővíti ki a szöveget, ami ebben a szakmában nem számít 
szentségtörésnek, hiszen itt beszéd és játék egymással egyen-
rangú kifejezőeszköz. Szigorúbb az irodalmi szemlélet, amely 
csak a játékelemek gazdagítását nézi jó szemmel mint rendezői 
vagy színészi kísérletet, és berzenkedik a szövegváltoztatás 
ellen. 
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A két ellentétes szemlélet végletei elfogadhatatlanok, de 
valahol középütt mégis találkozhatnak. A színháznak tudo-
másul kell vennie az irodalmárok magyarázatait, és elfogadnia, 
ami ezekből megvalósítható. Igaz, hogy az irodalmi viták jó-
részt a szakértők szűk köréhez szólnak, kis példányszámú 
folyóiratokban, de a felső- és középfokú oktatás csatornáin át 
mégis eljutnak a közönséghez, s így az „eszményi" nézőhöz. 
Másfelől viszont az irodalmároknak is el kell fogadniuk a 
színház igényét, hogy nem muzeális tárgyat, hanem eleven 
drámát akar bemutatni. 

Az átdolgozó az eszményi nézőre gondolva jegyzi ki magá-
nak a hibákat, s ha jól végezte dolgát, többnyire elszörnyed az 
iszonyatos mennyiség láttára. Válogatni kezd, hiszen minden 
hiba megjelölésével voltaképp azt bélyegzi meg, akin segíteni 
akar, akit szeret és becsül. Kijavítania végül csak azt szabad, 
amit okvetlenül muszáj — és amit lehet. Akadnak ugyanis a 
váznak olyan rosszul nőtt csontjai, amelyeket nem lehet ki-
operálni, mert akkor az egész összeroppan. 

A munka neheze még csak ezután következik: a kivágott 
anyag helyettesítése újjal. Az építész-restaurátor megteheti, 
hogy más színű téglával foltozza ki egy boltív hiányait. Könyv-
formában is elképzelhető régi és új szöveg megkülönböztetése 
kétféle betűtípussal. Á színházi előadásban viszont értelmet-
lenség lenne efféle megkülönböztetés, hiszen az átdolgozás 
célja az, hogy egységes értelmet sugározzon. Az átdolgozónak 
tehát alkalmazkodnia kell az eredeti mű hangneméhez, stílusá-
hoz, szóhasználatához. Apróbb igazításoknál ez aránylag köny-
nyű: egy szórendi csere, egy-két elavult szó helyettesítése nem 
feltűnő. De már a beírt soroknál hatványozódnak a nehéz-
ségek. Az átdolgozónak két rossz közül kell választania. Vagy 
kerüli a feltűnést, s közömbös, szürke szövegeket ír be, amelyek 
jól funkcionálnak, mert kijavítják az eredeti szerkezeti hibáit — 
csak költői megfogalmazás tekintetében maradnak el a mű 
egészének szövedékétől. Vagy saját költői leleményét aján-
dékozza az elődnek — s ez ugyan lehet ékkő, de idegenszerűen 
fog csillogni. 
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Illyés vállalkozása 

Klasszikusok felújításakor a színháznak mindig számolnia 
kell azzal, hogy a jelenkor közönségének ízlése, gondolkozása 
másfajta, mint az egykorié volt. Ez a probléma fel szokott 
vetődni a Bánk bán minden felújítása előtt, és rendszerint 
kompromisszummal oldódik meg: a színház megelégszik né-
hány húzással és apróbb, szinte észre sem vehető stiláris mó-
dosítással. Bízik abban, hogy a közönség nagyobb része az 
iskolában már amúgy is megtanulta, hogy mit miért tiszteljen a 
műben, és azt is hozzáképzelje, ami valójában nincs benne. 
Idegen ajkú közönség számára történt már ennél jelentősebb 
átdolgozás is, magyar színpadon ez kockázatos vállalkozás. 
Hevesi Sándor ilyesmit tervezett az 1930-as felújítás idején, de 
elképzelését akkora felzúdulás fogadta, hogy kénytelen volt 
visszakozni, lemondani módosításai számos részéről. 

Ötödfél évtizeddel később vállalkozott erre a munkára 
Illyés Gyula, s az átdolgozott szöveg rövidesen megjelent 
nyomtatásban (Új írás, Magvető, 1976), színre került Pécsett, a 
budapesti Tháliában és némi változtatással Székesfehérvárott. 
Bevezetőben azt írja, hogy meg akarta csiszolni ezt a drága-
követ ott, ahol a mi időnk kívánja, mert rajta még egy régi kori 
kőzet nyoma. Célja, hogy a mű ne csak könyvtári, hanem 
nézőtéri siker is legyen. Módszere voltaképpen szövegmagya-
rázat, de nem lábjegyzetben, mint tudományos könyvekben 
szokás, hanem magán a szövegen. S az egész: hódolat Katona 
nagysága előtt, kartársi segítség. Ajánlat, amelyet elfogadhat 
vagy elutasíthat a közvélemény, folytathat más. 

A kritika Illyés költői és drámaírói rangjához mért tiszte-
lettel, de bizonyos tartózkodással fogadta ezt az „ajánlatot". 
Úgy hiszem, hogy ez a mű alaposabb elemzést érdemel. 

Az alcím igen szerényen „átigazítást" ígér. A szöveg sok 
helyt több ennél: átdolgozás. A kettő pontosan el nem választ-
ható, mégis úgy érzem, hogy átigazításnak tekinthető a legtöbb 
stiláris — mondhatni: kozmetikai — változtatás, amely kiha-
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gyásokkal, szórendi cserékkel, elkopott szavak, fogalmak 
helyébe írt másokkal, néha egy-két sor beírásával az eredeti írói 
szándékot teszi világosabbá. Az átdolgozás ennél mélyebbre 
ható dramaturgiai — operatív — beavatkozás, amely megvál-
toztatja a mű strukturális elemeit és arányait, vagyis az eredeti 
cselekmény, az ember- és társadalomábrázolás és a mondani-
való egymással összeszövődő hármas egységét. Pontosabban 
szólva e három bármelyike változik meg, az kihat a másik 
kettőre, csak tán amazoknál kevésbé feltűnő. Gyakorlatilag 
azonban elmosódnak a határok. Egy igealak megváltoztatása 
igazításnak is tekinthető, amely jobban megvilágítja Gertrudis 
szerepét, átdolgozásnak is, ha úgy gondoljuk, hogy Katona 
szándékosan homályban akarta hagyni ezt a pontot. Az ember-
ábrázolás ugyan sarkalatos eleme a drámának, ám Simon bán 
habozó egyéniségét jóformán egyetlen sztereotip mondat jelzi: 
„De hátha mégis úgy lehetne?" Az ő alakját Illyés egy árnya-
lattal színesebbre festi, mikor a mondatot egyszer így fejezi be: 
. . . rosszra fordul? Egyszer pedig így:. . . nála az igazság? 

Igazitások 

Szorosan vett igazításnak tekinthető az olyan változtatás, 
amely a homályos szöveget megvilágítja anélkül, hogy értelmét 
megmásítaná. Csak néhány példa a sok közül. Szokatlan az 
unott személy, jobb a fásult személy; a kirugdalódzó nem vált 
közhasználatúvá, értelme: kéjenc kicsapongó; üvegszemen 
Katona is nyilván pápaszemet értett; az esetlen kinézéseimné\ 
kifejezőbb ez: dicső, nagy terveim. Az oktalan szóhoz ma némi 
elnéző, megbocsátó hangulati árnyalat tapad. Katonánál igen 
erős az indulati töltése, s Illyés egy helyt jó érzékkel így 
„fordítja": áruló. Kevésbé szerencsés a nádor emlegetése. 
Katona ugyan tévesen gondolta, hogy ennek lehetett régi for-
mája a nagyúr, de tévedésében mindvégig következetes maradt: 
Melindát is nagyúrnénak nevezi. A nagyúr hozzátapadt Bánk 
alakjához; több, mint hivatali rang: a nádori címet megvon-
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hatják tőle, de haláláig nagyúr marad. Megfordítva: a virtus 
sokat veszített ugyan régi zamatából, a maga helyén mégis 
jobb, mint az újsütetű erény. 

Az eredeti szellemében világosodik meg Ottó cselszövényé-
nek expozíciója és Biberach gunyoros kétkedése: „Talán ha 
belelátnál, / nem szerelem, utálat nézne rád." Ottó színleg 
feláldozná szerelmét, hogy eredményt érjen el, amire telitalálat 
Biberach válasza: „S áldozatod lesz? S a fő áldozat Bánk?" — 
egy alig érthető sor helyett: „De Bánk - az áldozat-kipó-
toló?" Világos a folytatás is: „csalatkozol, hogy a szerelmes / 
Bánk bán szemet huny" - ahelyett, hogy „szemének illy titok 
nehéz". 

Gertrudis megütközik, hogy Ottó Melinda elcsábítására tör, 
de bántja hiúságát, hogy az ő öccse nem tud kifogni egy 
asszonyszemélyen, s épp ez ingerli cselekvésre a herceget. Ez a 
kétértelmű viselkedés szerves része a drámának, ám ezen belül 
van egy másik, fölösleges kétértelműség. A magyarázók évti-
zedek óta vitatkoznak egy igealakon: hogy a kikergettetni 
szenvedő vagy műveltető értelmű-e, vagyis ha Ottó kudarcot 
vall, Gertrudis maga hagyná el az országot vagy öccsét űzné el. 
Vannak indokok mindkét magyarázatra, de ezek mit sem ér-
nek a színpadon. Illyés igen helyesen egyértelművé tette: 
„Kész lennék téged kikergetni tüstént." 

Nehézkes, homályos Bánk első megszólalása a békételenek 
körében. Illyésnél ugyanez így hangzik: „Isten áldása e gyüle-
kezet / tervére, ha helyénvaló s igaz, jó." Petur vérlázító 
ékesszólással mondja el Gertrudis fennhéjázó viselkedését a 
thüringiai követek előtt. De a lenyűgöző szónoklatban érthe-
tetlen az egyik mondat: „Egész ország csupán nyelvén lebegni 
láttatott." Illyés kitűnő megoldást talált rá: „Egy-egy könnye-
dén / kiröppentett szavával odadobta / volna egész hazánkat." 
Világosabb és szebb az eredetinél a kibékített Petur mondása: 
„hű marad / szívem s abban szent a haza s a béke". 

A harmadik felvonást indító feszült jelenet tele van kiválóan 
átigazított sorokkal: 
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Melinda:. . . bár a hazugság védne angyalomként. . . 
Bánk: Egy becsre semmi asszonyt? 
Melinda: Oh Istenem! Nem vagyok becstelen. 
Bánk: Ártatlan? És az udvar nyelve mért 

veri sárral az én becsületem? 
Melinda:. . . nem becstelen, szerencsétlen vagyok csak 
alább: nem a feleség, 

az anya kéri tőled, fiad anyja. 

Világosak és szépek Bánk megújított sorai a Tiborc-jelenet-
ben: „Keresse bár az ember a / tisztaságot legközelebb magá-
hoz, / van, amiben mocskos a tiszta is". Majd alább: „Ha 
lerontjuk a rend korlátait, / a pártütés az ellenséggel együtt / a 
jó barátot is lezúzza és / ha célra értünk, közös lesz a sírás". 

Egy árnyalattal túlnő ezeken a felvonásvég. Katona korának 
szokása szerint öt „szakaszra" tagolta a művet. Ez a beosztás 
(négy felvonásközi szünettel) a múlté; ma a legtöbb darabot 
egy szünettel, két részben szokták játszani. A régi konven-
cióból ered az a furcsaság, hogy Melinda szobájába lép be 
Biberach, majd néhány pillanat múlva Ottó. Jóformán az 
ajtóban, vagy valamivel odébb, a folyosón szinte összeütköz-
hetett volna a dühödten kirohanó Bánkkal. Katona — úgy 
ahogy - megindokolja Biberach beléptét: „Bán! asszonyod 
magánkívül futott el". Mintha így akarná folytatni: fuss utána. 
Van egy kurta közös jelenetük, majd Bánk távozása után 
Biberach ezt mormogja: „És magam maradjak itt?" Valójában 
erre semmi oka. De még kevesebb oka van idejönnie Ottónak, 
aki - következő szavai szerint — tudja, hogy Melinda a király-
nénál van, Bánk pedig itthon, s vele nyilván nem óhajt talál-
kozni. Illyés kihagyja Biberach belépésének vékonyka indokát, 
s a Bánkkal folytatott kurta párbeszédet. így azonban teljes 
értelmetlenséggé válik ez a helyszín a Biberach-Ottó jelenet 
számára. Egyszerűbb, s logikusabb lett volna az első részt Bánk 
távozásával befejezni, s a másodikat új színhelyen - a palota 
más részében — a Biberach—Ottó jelenettel kezdeni. 

A negyedik szakaszt Katona némajátékkal indítja: Gertrudis 
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kiveszi az udvornik kezéből a „már megolvasott" levelet, s 
megvetően mondja: „Csak szúnyogok!" Mivel a levél tartal-
mával a néző csak az utolsó felvonásban ismerkedik meg, ez a 
jelenet érthetetlen. Illyés jó érzékkel előrehozza a levél felol-
vasását, s ezzel világossá teszi, hogy a királyné tud már valamit 
az összeesküvésről, természetesebbé, hogy Mikhálon keresztül 
elkezdi felgöngyölíteni. És indokolt Illyés két szép sora: 
„Fölkél a sors és az akar nekem / utat rendelni — hátrálásra? 
Nem." 

Alább több szerencsés, apróbb igazítás mellett különösen 
jól sikerültek Bánk keserű szavai: „ . . . a hír tartja / a trónt, a 
rendet; s azért kész lerakni / áldozatul mindenét a magyar; ám / 
áldozását dicső udvornikid / emésztik el; de zeng is a dicsérő / 
hir, hogy mily boldog, mily bőkezűen / adóz a nép". 

A túlzsúfolt felvonásvéget - Peturék berohanását s a vias-
kodást - Illyés némileg leegyszerűsítette, de nem tudott vele 
csodát művelni. Az utolsó felvonás alaposan át van dolgozva, 
itt már szorosan vett igazítás alig akad. 

Költői ajándékok 

Igazítás és átdolgozás határvidékén helyezkedik el minden 
olyan változtatás, amely feltűnés nélkül belesimul az eredeti 
koncepcióba, ám valójában a kései pályatárs titkos ajándéka az 
elődnek. 

Petur egyike a leghatásosabb alakoknak, olyannyira, hogy 
évtizedeken át sok színész jobban szerette ezt a szerepet, mint 
Bánkét. Illyés azonban egy Peturhoz illő új gondolattal gazda-
gítja a nemzetről vallott nézeteit: „Erénye a hibája. Jószívű, s 
így / szivével fog föl mindent, szinte szellő- / fuvallatokra indul 
és forog". Igen jó gondolat volt Bánk szónoki kérdését vádként 
Petur szájába adni: „ez asszonynak a hatalma büntetlen / teszi 
azt, mit a közönséges zsivány / talán fizetne életével is". 

Vitatható a Gertrudis-kép körüli jelenet módosítása. A néző 
nemigen érti, hogy Katona miért helyezte el ezt a képet Petur 
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házába. Esetleg újabbkori hivatali helyiségre asszociál, ahol 
kitüntetett helyet foglal el az államvezetők képe. Katonának 
nyilván az volt a fontos, hogy az összeesküvés színhelyén egy 
jól látható tárgy segítségével jelképesen a nagy ellenfél is jelen 
legyen, s talán nem gondolt az előzmény valószínűtlenségére, 
hogy egyszer ezt a képet ide kellett tenni. Elképzelhető azon-
ban más magyarázat is. 

Színpadon soha nem szokták megvalósítani Katona másik 
vizuális ötletét: „Mindenik békételen mellett a székhez egy 
béfedett pajzs van támasztva". Utóbb Petur lerántja az egyik 
pajzs takaróját, s láthatóvá válik a trónus alatt véresen fetrengő 
asszony képe. Ugyanez van a többi pajzson is. Ez a lovagdrá-
mába illő jelenet méltán szokott kimaradni, de világot vet arra, 
hogy Petur gondosan fölkészült az összejövetelre, látványos 
gesztust, provokációt tervezett. Ez a magyarázat érvényesít-
hető a Gertrudis-képre: Petur provokatív célból akasztotta ki, 
következésképp neki kell egy alkalmas pillanatban ledobnia, s 
nem, mint Illyésnél, az egyik békételennek. 

Biberach kiválóan jellemzett alak; egyik vonása szerető-
jéhez, Lucihoz való viszonya. Luci nem szerepel a darabban, s 
nem fontos, hogy Magyarországon vagy egyebütt él-e, meg-
halt-e. Elég annyi, hogy kikapós teremtés, amit Biberach nem-
igen vesz a szívére, de így kérkedik: „Én beüthetem hüs vérrel 
Lucim nyakába kardomat. . ." Illyés egy t betű megkettőzé-
sével múlt időbe teszi az igét, amivel a cinikus szájhősből 
fölöslegesen gyilkost csinál, s biztonság okáért meg is magya-
rázza: „hogy árulásra kész ajkát lezárjam". 

Van egy hasonlóan apró igazítás Bánk vádbeszédében a 
király előtt. Az eredeti: „kezét csókoltam volna a gyilkosnak, 
aki véremet megölte?" Rejtvény a nézőnek, s a megfejtése 
körülbelül ez lehet: aki becstelenné tette minden leszármazot-
tamat ősanyjuk megbélyegzésével. Személyes, távoli gond ez, 
kívülesik a dráma körén. Illyés így igazítja meg: ki véreimet 
ölte. Kristálytisztán egy egészen más, de ideillő, lényeges sére-
lemről van szó, amely az egész országot érte. 
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A dráma szerkezetében elég lényeges szerepe van az alakok 
mozgatásának. Hevesi észrevétele szerint rossz érzést kelt a 
nézőben, ha a szereplők indokolatlanul sokat ,jönnek-men-
nek" a színpadon. Katona tisztában volt a szabállyal, hogy 
szereplőit logikusan mozgassa, de az ebből eredő problémákat 
nem sikerült mindenütt kifogástalanul megoldania. így például 
Bánk először azzal távozik, hogy elmegy a „sötétben ólálkodók-
hoz", de mint utóbb kiderül, „vad indulata" mégis visszakerget-
te a palotába, s így lehet szemtanúja Ottó és Melinda együtt-
létének. Visszaszédeleg a rejtekajtó mögé, majd mikor a terem 
kiürül, ismét kilép, elmondja hatalmas felvonás-záró monológját. 

Illyés némi igazítással, átcsoportosítással próbált segíteni a 
döccenőkön. Elhagyta az első távozás zárómondatát, nyilván 
abból a meggondolásból, hogy félrevezető, hiszen Bánk most 
még nem ment el a békételenekhez. így igaz, bár ilyenformán 
utolsó mondata - „világot itt, világot" - még nagyobb ho-
mályt kelt a nézőtéren: vajon hogyan, kitől szeretne megtudni 
valamit Melinda felől? Következő belépését és visszatántorodá-
sát változatlanul meghagyja, ám a nagy monológot - alaposan 
átdolgozva - Biberach és Ottó jelenete elé illeszti. A csere vilá-
gossá teszi, hogy Bánk mit sem sejtett a Melinda elleni terv rész-
leteiről, az Ottónak adott hevítőről és altatóról (amit a színházi 
előadások pusztán játékkal szoktak megoldani), s a felvonás itt 
egy másodrendű szereplő, Izidora némajátékával fejeződik be. 

Izidora nem sokat nyer a későbbi igazítások során sem. A 
harmadik szakaszban az eredeti szerint Melinda távozása után 
töri fel az oldalszoba ajtaját és ront be a színpadra. Az ő szavai 
folytatják és valamennyire megvilágítják a Melinda-ügyet, s ez 
a jelenet jó helyt van. Az ajtó-betörést, amely felemás hatást 
szokott kelteni, Illyés dörömböléssel helyettesíti, s Bánk nyit 
neki ajtót. Hátrányos viszont Izidora számára, hogy az új 
változatban belépte előtt lezajlik a Tiborc-jelenet, amely a 
súlyosabb ügyről, a hazáról szól. Izidora új szavaival más baj is 
van: túlontúl elmagyarázza Gertrudis ártatlanságát a szerelmi 
légyott ügyében, s „kigyó nyelvével" nem Melindát bökdösi, 
mint az eredetiben, hanem Ottót. 
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Melinda könnyeinek nagy hatása van a férfiakra. „Szép 
könnyeid elbusithatnák az ég lakossit" — mondja Bánk, s 
Ottóban is ezek a könnyek szították föl a szerelmet. Illyés egy 
apró mozzanattal érzékelteti, hogy Ottó félreértette Melinda 
viselkedését: az asszony könnyeit az ő személyének szóló 
rokonszenv megnyilvánulásának vette. Biberach hiába adja 
eszére, hogy „Tán elszomorította / hajdani sorsa. Mert hogy 
idegen vagy / s ő is idegenből szakadt ide. / Nem téged siratott 
ő: hajdani / spanyol hazáját". Ottó és Melinda párjelenetében 
ismét szóba kerülnek ezek a könnyek, s most már maga az 
asszony igyekszik tisztázni a félreértést. Előkerül ez még a 
későbbiek során is, s lehet, hogy egy picit „túlbeszélik". A 
gondolat azonban igen költői, emberileg hiteles, az átdolgozó 
fényes ajándéka. 

Jó gondolat volt az udvari ünnepség jelentőségének fölna-
gyítása. Illyésnél a színre lépő Bánk első szavával elmagyarázza, 
hog) míg a király „messze földön / hadat visel, a megpróbál-
tatáshoz / méltó fegyelem s megtartóztatás / legyen minde-
nütt." Idáig nem figyeltünk eléggé arra, hogy az udvar züllött-
ségére utal Melinda vádja (,.királyházban bordélyt nyitottál"), 
Bánké („aki lábat ád a bujálkodónak"), Izidora szerelmi ka-
landja Ottóval (ha kissé ködösen is). Az előadások a vádakat 
pusztán a Melinda-ügyre vonatkoztatják, s Izidora viszonyát 
nevetséges hisztériának értelmezik. így aztán az udvari bál 
illedelmes, esztétikus produkció szokott lenni, s a néző nem-
igen értheti, miért találja ezt a belépő Bánk rémítőbbnek az 
országjárás során tapasztalt bajoknál. 

A mérleg serpenyői 

Bánk országvizsgáló körútról tért vissza titkon, Petur hívá-
sára, s első szavaival annyit elárul, hogy jajt és bánatot tapasz-
talt, amerre járt. Jóval később, a negyedik-ötödik felvonásban 
hivatkozik majd a készülődő pártütésre és az országos sérel-
mekre, amelyekért mindenki Gertrudist okolja. Az első felvo-
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násban leginkább az őt és Melindát kerülgető veszély foglal-
koztatja. Miután fiiltanúja lehetett Ottó és Melinda, majd Ottó 
és Gertrudis jelenetének, fölvillan előtte a haza állapota, hiszen 
mind a becsületét, mind a hazát fenyegető veszélynek gyanúja 
szerint a királyné az okozója. Ez a gondolattársítás lélektanilag 
indokolt ugyan az országjárás tapasztalatai alapján, de a dráma-
irodalom elfogadott szokásai szerint kevésbé, s a felvonást záró 
monológot, különösen annak második felét sokan indokolat-
lannak és retorikusnak tartják. 

Illyés két jelenet fölcserélésével előbbre hozta és átköltötte 
a monológot. A hazára vonatkozó gondolatsort áttette a har-
madik felvonásba, itt pedig arra ad magyarázatot Bánk szavai-
val, hogy mit művelt a rejtekajtó mögött, és miért nem rontott 
elő. Az új monológ vezérszólama a Melinda és az ő becsületét 
fenyegető veszély, amelyre Petur célzott, s amely félig-meddig 
beigazolódott az imént, fuie hallatára. Ebbe szövődik a többi: 
Ottó és a háborús időben illetlen táncmulatság megítélése, 
felháborodása a királyné kétértelmű viselkedésén, saját király-
helyettesi feladata, amely önfegyelemre kényszerítette. El-
megy hát Peturékhoz fölvilágosításért Melinda ügyében. 

Költői kép ez a feldúlt lélekről, s választ ad nézőnek, 
Bánkot alakító színésznek egyaránt, mi játszódott le a nagyúr 
agyában a rejtekajtó mögött. Ám amikor erre sor kerül, már 
késő előhozakodni a „lépcsőházi gondolatokkal". Mivel innét 
kimaradt a haza, pártütés problematikája, Bánk olyan ember-
nek mutatkozik, akit pusztán saját féltékenysége és pozíciója 
foglalkoztat. Az a látszat kerekedik, mintha a közügyekre csak 
kcsőbb, Petur és Tiborc szavai nyitották volna föl a szemét. Az 
eredetiben a lélekből kiszakadó indulat jelentékenyebb egyé-
niséget ábrázol. Államférfit, akire bizalommal tekinthet úr és 
paraszt (tehát az egész ország): méltán elismert vezető. 

Nem szerencsés a szereplők mozgatása. Az eredetiben Ottó 
a királyné távozása után bekiáltja Biberachot, az pedig — akár 
hallgatódzott, akár kitalálta a történteket — nyomban előáll 
tanácsával és a porokkal. A gyors egymásután világossá teszi, 
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mire magyarázta Biberach a királyné kétértelmű viselkedését: 
nincs kifogása Melinda elszédítése ellen, csupán segédkezni 
nem óhajt benne. Ezt az összefüggést homályosítja el a meg-
változtatott sorrend. 

Pedig az egész jelenetsor a cselekmény expozíciójának leg-
kényesebb része. A kétértelműség nemcsak Ottót és Bánkot 
ejtette zavarba, hanem a dráma kritikusait is. Homályban 
marad ugyanis, hogy Gertrudis bűnös-e vagy ártatlan a Melinda 
elleni merényletben. Hiszen Ottó fölbiztatását tilalom vezeti 
be; a hevítőről, altatóról nem tud: halála előtt ártatlannak vallja 
magát és ártatlannak mondja őt a haldokló Biberach. A halálos 
ágyon tett vallomás pedig a kor felfogása szerint szükségképp 
igaz, mert meg nem gyónható, hamissága örök kárhozattal 
fenyeget. A legsűrűbben hangoztatott vélemény szerint Gert-
rudis „magában a tényben" ártatlan volt. 

Illyés is ezt a magyarázatot tette magáévá, s bár az esemé-
nyeken nem változtatott, de néhány árnyalattal igyekezett 
világosabbá tenni, hogy nem a királyné a bűnös, hanem egye-
dül Ottó. Őt vádolja a zárkájából kiszabadult Izidora, aki aztán 
a királynénak a kelleténél is jobban elmagyarázza, miféle ár-
mánykodás történt az ő tudtán kívül. Mikor távozása után 
Gertrudis egyedül marad, kifakad: azért hívta volt Melindát 
búcsú-pohárra, hogy Ottó helyrehozhassa lovagi botlását, s 
íme, lovagi bűnt követett el mind Melinda, mind ő ellene. A kis 
monológban emlegetett lovagi viselkedésre utóbb a király is 
kitér. 

A romantikus lovageszmény, amelyet a magyar néző leg-
inkább a Tankréd-jelenet vagy a Toldi-trilógia nyomán képzel 
el, a valóságban elég problematikus volt. Fölösleges új színfol-
tot hoz be a lovag szó, amelyet Katona nem használt; helyette 
inkább a vitéz (Pontio di Cruce), a ritter (Biberach) vagy — 
Bánk esetében - a leventa szó szerepel. Nagyobb baj, hogy a 
királyné önvallomása vélt vagy valódi bűnét átminősíti meg-
bocsátható tévedéssé. Ám ha a mérleg egyik serpenyőjében 
Gertrudis magasabbra emelkedik, Bánkot lehúzza meggondo-
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latlansága és indulata: oktalanul gyilkolt meg egy ártatlan 
személyt. 

A korábban járhatónak látszó útról az utolsó felvonásban 
kiderül, hogy csapdához vezetett. A néző megismerte a tör-
ténet lényeges mozzanatait, már csak a megoldás van hátra. 
Nem lehet elodázni, egy hatodik felvonásra hárítani a döntést: 
ezt Endre elutasította, s így itt és most kell döntenie. 

A megnyugtató ítéletnek fontos kelléke a teljes igazság 
ismerete, de némi költői szabadsággal mellőzhetők a tanúval-
lomások mindarról, amit a közönség már amúgy is tud, ha 
cserében a király - mondjuk: isteni képességei folytán -
ugyanezt ugyanúgy tudja. Az átigazított szöveg szerint Gert-
rudis a Melinda elleni merényletben ártatlan, Bánk tette így 
nem jogos megtorlás, hanem gyilkosság, amelyért halállal kel-
lene fizetnie. 

Tragédiáról szólván ez lenne a legegyszerűbb megoldás. 
Mellesleg a történelem, főként az újabb kutatások nyomán, 
kínálna is ilyen lehetőséget, hiszen Gertrudist valószínűleg 
Petur és Simon (Bánk veje) kaszabolta le, s őket kivégezték. Ez 
azonban egy másik darab lenne. Katona nem őket állította a 
középpontba, hanem — egy másik verziót követve — Bánkot, 
aki a történtek után, tette ellenére életben maradt. 

Nehezebben bár, de erre is lehet formulát találni: noha 
Gertrudis ártatlan és Bánk bűnös, a király mégis kegyelmet 
adhat neki. Szánalomból? Inkább azért, amit Endre mond: 
„Magam büntetni nem tudtam — s magában hozzáfűzi: — nem 
mertem is." Mai fejjel elgondolkozhatunk ezen a kurta önval-
lomáson, amelyből szintén kitelt volna egy másik dráma: oly 
erős az országos ellenállás, hogy a király tehetetlen vele szem-
ben. Sok szó esett erről, de a probléma másutt csúcsosodik: 
Bánk és Gertrudis személyi ellentétében. 

Illyés nem akart új darabot írni a régi helyett, így viszont 
tőrbe csalta önmagát. Nem marasztalható el se Gertrudis, se 
Bánk, tovább libeg az igazság mérlege, a dráma megoldatlan 
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marad. A király ugyanis ítélkezés helyett beéri egy semmit-
mondó ténymegállapítással: „Előbb, mintsem magyar hazánk, 
előbb esett el ekként a királyné." 

A király becsülete 

Az első négy felvonás tömör egységet alkot, nemigen szo-
rult operatív beavatkozásra. Az utolsó annál inkább; kritika és 
színház mindig is ezzel volt a legjobban megakadva. Katona 
olyan színteret írt elő — kettős csarnok, a háttérben a felrava-
talozott Gertrud is —, amely ugyan nélkülözhetetlen a cselek-
mény ábrázolásához, de hosszú időn át korlátozza hiteles 
kibontakozását. Az udvari néppel körülvett ravatal igen hatá-
sos, amikor szétvonják takaró függönyét, s a néző megpillantja. 
Utóbb is drámai szerephez jut, amikor Bánk belép és odavágja 
hatalmi jelvényét. Közbül azonban 10—15 percen át alkal-
matlan arra, hogy az előtérben hangos, mozgalmas jelenetek 
játszódjanak le, hiszen a háttér csöndet, áhítatot igényel. Ha az 
udvari nép fölfigyel a véres karddal belépő Solomra, megbom-
lik a gyász áhítata, érdektelenné válik a halott királyné. Ha 
viszont fojtottan, fedetten játszódik a jelenet, ellentmond a 
szereplők indulatainak. 

Illyés javaslata a palotának másik, pontosabban meg nem 
jelölt része, amely lehetővé teszi, hogy a felvonást indító 
informatív jelenetek a király előtt, de a ravatal és a gyászoló 
udvarnép távollétében játszódjanak le. Hasonló a helyzet a 
bevezető jelenetek megkurtításával. Mindez, úgy hiszem, meg-
valósítható lenne az eredeti helyszínen is, a háttérfüggöny 
szétvonása előtt. A húzások persze némi vérveszteséggel járnak. 

Kimaradt az udvornik bevezetője a király megérkezéséről, 
amit enélkül is azonnal tudomásul vesz a néző, és Myska bán 
megjutalmazásának híre, ami érdektelen. Illyés nem tartotta 
meg azt sem, hogy Endre igyekszik titkolni fájdalmát: „Egy 
királynak kell látnia minden könnyeket: magának könnyezni 
nem szabad". Ezek a szavak valamennyire megvilágítják Endre 
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egyéniségét, ami később még árnyaltabbá válik: a jó király 
szinte isteni személy, úrrá kell lennie emberi érzelmein. Elég 
lényeges színfolt, mert nyomatékosabbá teszi a végső ítéletet, 
ám ha a dráma az említett nyilatkozatban kulminál, ennek 
kimondásához más szabású egyéniségre van szükség. 

Illyésnél a véres karddal belépő Solom indítja a felvonást: 
megkezdte a lázadás fölszámolását megölte Peturt, a királyné 
vélt gyilkosát. Szavait rögtön helyesbíti apja, Myska bán: nem 
Petur volt a gyilkos. Egyszerűbb, szerencsésebb megoldás az 
eredetinél, ahol az odahurcolt Simon vallomásából derült ki a 
tévedés. Kimaradt a glogoncai levél fölolvasása (ugyanis ez már 
a negyedik felvonásban elhangzott), valamint Endrének érthe-
tetlenül gyors ítélkezése Gertrudisról: „Ő hibás; hiszen máskép 
nem ölte volna meg magyar". Néhány pillanattal később 
viszont ezt mondja: „Minden tökélletességgel ruházta fel őtet 
a természet - benne csak a halhatatlanság hibáza". Az ellen-
tétes gondolatoknak ez a gyors villódzása lélektanilag magya-
rázható ugyan, de mások előtt elmondva csak a tanácstalan 
embert jellemzi, nem az ítélkezésre méltó királyt. 

Illyés kihagyta a vén Mikhál bán s a rábízott gyermek, Soma 
megjelenését. A drámának ezen a pontján, úgy hiszem, valóban 
fölösleges az öreg sopánkodása, s későbbi szerepe, az a könny-
facsaró ötlet, hogy a gyermekkel együtt majd koldusként 
tengetik életüket. 

Az egészséges húzások után Tiborc lép be a gyermekkel (bár 
azt Bánk az átigazított verzióban is Mikhálra bízta), és hozza 
Melinda halálhírét. Ez tán abból az aggályból fakadt, hogy két 
halott behozatala nemcsak megrendítő lehet, hanem átbillen-
het a komikumba. A rövidesen belépő Bánk csak fiát látja meg, 
Tiborcot nem, másként nyomban megkérdené, hol van 
Melinda. A király viszont, bár tudja a gyászhírt, nem szól róla. 

Bánk föltehetően számadásra jött a királyhoz, de mielőtt 
szólhatna erről, behozzák és leteszik Gertrudis holttestét. 
Mindenki áhítatosan letérdel, kivéve Bánkot, aki a koporsó 
lábához vágja a Gertrudis vérétől vereslő hatalmi jelvényt. Az 
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indulatos gesztus értelme kettős: lemondás méltóságáról és 
tettének bevallása, egy csomóba fogja a köz- és magánügy 
kettős szálát. Katona folytatásként előbb az országos sérelme-
ket mondatja el a nagyúrral, s ebbe szövődik utóbb saját 
becsületügye. Illyés megcseréli a sorrendet, s a jelenet első 
mondataiban elhangzik Bánk önigazolásának legfőbb ment-
sége, hogy a királyné kerítő volt. 

Ezt a szót Katona csak a Gertrudis ledöfése előtti pillanat-
ban adta Bánk szájába; itt választékosabb — és homályosabb -
körülírást használt. De akár így, akár úgy hangzik el, minden-
képp a király féiji becsületébe vág. (Kevésbé hat a mai nézőre, 
hogy a szégyenbélyeg - mi volt Gertrudis — rátapad majd az 
egész királyi nemzetségre épp úgy, mint Bánk nemzetségére az, 
hogy mi volt Melinda. Bánk első indulatában szinte megölte 
fiát, hogy ettől a szégyentől megóvja.) A sértés és folytatása 
azonban elhomályosítja Bánk becsületügyét, mert a királyé 
kerül az előtérbe, előbb ezt kell megoldani. 

Az elhangzott sértésre a király egyetlen szóval sem reagál. 
Előbb Izidora kezdi cáfolni, majd Myska bán hozakodik elő a 
haldokló Biberach vallomásával, Ottó szerepének ismerteté-
sével. Mindez a nézőben legföljebb az ismétlés erejével hat, ám 
a királyt (és tán az udvart) meggyőzi Gertrudis ártatlansága 
felől, s végre megszólal. Ebben a verzióban Tiborétól tudja 
már, hogy Melinda halott, Ottó emberei gyilkolták meg, azt 
viszont az elhangzottakból nemigen vehette ki, mi történt vele 
korábban. Hitelt adva Izidora és Myska bán szavainak mégis 
ítélkezni próbál: „Nem lovagi bosszuló vagy, de gyilkos". Le 
kell tartóztatni, s utóbb fog ítélkezni fölötte. 

Bánk tiltakozik. Ebben az ügyben, mint egyaránt beszeny-
nyezett, Endre nem lehet bíró. Segítségére siet egy véletlen: 
épp most hurcolják el az ablak alatt Petur ártatlanul felkoncolt 
házanépét. Ez idézi föl előtte az ország ügyét, a zsarnoki 
elnyomást, amit második vádként vagy mentő körülményként 
kapcsol a maga igazához. Erre Endrének nincs mit válaszolnia, 
kiolvashatja az igazságot udvarnépe némaságából. Előhoza-
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kodik hát saját becsületügyével, noha „Király s jobbágya 
között nem lehet becsülettisztitó párbaj". Mivel helyettes nem 
akad, saját maga állna ki megvédeni holt hitvese jó nevét. Bánk 
azonban kardját leoldván a király elé teszi, mert istene s hazája 
után királya a legszentebb előtte, vele nem harcol. Illyés ki-
hagyta Solom vállalkozását és visszalépését, s úgy hiszem, jól 
tette. Zavart keltő ugyanis, hogy Solom ugyanazért vállalkozik 
a bajvívásra, amiért eláll tőle: mert Myska bán szerint a király-
né ártatlan volt. A fegyverletétellel az eredeti dráma valójában 
holtpontra jutott, s a közjáték után ugyanide kanyarodott 
vissza: emberileg megoldhatatlanná vált a probléma. 

Illyés kihagyta Mikhál bán érzelgős koldusénekét, majd a 
király és Bánk tűnődését, hogy mitévők legyenek. Az egyikre 
lesz még alkalom, a másikat pedig, s főként, hogy mit akart 
volna tenni Bánk ismét fölragadott kardjával, az irodalom 
hiába magyarázza, színész ki nem fejezheti saját eszközeivel. 
Helyettük Illyésnél Myska bán lép közbe. A lovageszmény 
nevében kér kegyelmet lovagtól a lovagnak. Endre azonban 
végre megtalálja azt a szót, amellyel ellenfelét leterítheti, s elég 
lovagiatlanul most árulja el, hogy Melindát meggyilkolták. 

A hírre, még ha Tiborc megerősíti is, a természetes reakció a 
hitetlenség lenne: odarohanni, saját szemével látni a halott 
Melindát. Illyés azonban ideilleszti — lerövidítve - azokat a 
szavakat, amelyek az eredetiben a halott láttára szakadnak ki 
Bánkból. Ebben a helyzetben mindez az átélés jóval cseké-
lyebb hitelével tud csak elhangzani. Ugyancsak lerövidül a 
király tépelődése. Látván ezt az összeomlást és tudni vélvén a 
maga igazát végül is mit tegyen? Myska bán és Solom kegye-
lemadást javall, de ennél erősebben hat rá Tiborc siráma, 
amelyet Illyés megtold valamelyes mai ízzel: „a szolganép 
keserve is, ki tudja, mivé harsan, ha nem lesz fül, mely le, 
felénk, ugy hajol, hogy a száj föl bátran beszéljen". 

így talál rá Endre a kibékítő formulára, amelyet az isteni 
büntetés szóvirágával ékesít, hiszen Bánk összeomlását jókor 
odavetett szavával ő maga idézte elő. A királyné halálának 
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elismerése egy sajnálatos tény megállapítása értékelés nélkül, s 
így Bánk tette is megítéletlen marad. Remélhetőleg a gyász 
majd lecsöndesíti a viszályt, s a bajokat orvosolni fogja a béke. 

A két fátyol 

A dráma kétéltű műfaj, a kimagasló alkotások irodalom és 
színház világában egyaránt otthonosak, s egyformán jogosult a 
müvek rejtett szépségeinek fölfedezése, a homályos részek 
megvilágítása mind az irodalomkritika, mind a színjátszás esz-
közeivel. A kétfajta megközelítés egymással kölcsönhatásban 
áll, de a módszerek különböznek, s az egyik eredményeit a 
másik nem tudja mindenestül fölhasználni. 

Illyés munkája hatalmas tett újszerűsége, bátorsága és alá-
zata miatt. Egy költő és drámaíró színszerű „magyarázata" 
elődje munkájának. Az irodalmi elemzések tanulsága nyomán 
elejétől végig eljátszható szöveget ad a színházaknak, a lehe-
tőségekhez mérten megvilágítja a homályos pontokat és kiiga-
zítja a valódi és a vélt hibákat. Legalább száz helyen annyi 
odaillő új szóval, gondolattal gazdagította a művet, hogy 
ezeket — ha valami csoda folytán lehetne — legjobb lenne 
ugyanúgy beilleszteni a Bánk bán kanonizált szövegébe, mint 
Arany változtatásait Az ember tragédiájába. Ennek tizede tán, 
amit az eredetinél gyöngébbnek, elhagyandónak vagy tovább 
igazítandónak érzek. 

A kevésbé sikerült részek közös jellemvonása, hogy Katona 
tágabb teret engedett a pátosznak, Illyés inkább az ésszerűség 
felé tartott. Mindkét módszer jó. Az utóbbi modernebb, a 
színház az előbbit is tudja használni. Kérdés, hogy ide melyik 
illik inkább. Bár az összefüggések szoros logikai rendje a leg-
több drámának előnyére válik, itt néhol csapdákat rejt. Kri-
tikus pont Gertrudis szerepének megítélése. Illyés számos 
magyarázóval összhangban fölmenti a királynét a Melinda 
elleni merényletben való bűnrészesség vádja alól, s ezt a 
gondolatot következetesen végigvezeti. A színházi gyakorlat 



438 Vallomás 

viszont figyelembe véve a közönség elvárását inkább ennek az 
ellenkezőjét igyekszik megvilágítani. 

Idevágó tény, amelyet a néző is látott, Gertrudis és Ottó 
páljelenete az első felvonásban, amelynek Bánk fültanúja a 
rejtekajtó mögött és föltehetően Biberach a szomszéd szobá-
ból. A királyné itt kétértelműén viselkedik ugyan, de ez színé-
szi eszközökkel a néző számára egyértelművé tehető a szavak 
mögötti gondolatok érzékeltetésével, s ha mégis maradnának 
kétségek, eloszlatja Biberach, aki a királyné szándékának meg-
felelő tanácsot ád és mellékletül a hevítő és altató porokat. A 
szándék, bár kendőzötten, de mégis elhangzott, s épp ez volt 
Gertrudis bűne a merényletben. Önmagában véve apróság, 
amelyet könnyen kivethet az emlékezet mind Gertrudis, mind 
Biberach tudatából haldoklásuk pillanatában. Csakhogy ez az 
apróság súlyos következményekkel járt, mint a hegytetőről 
lerúgott kavics, amelyből kőomlás keletkezett. 

Kiegészíti ezt az előzmények logikus összefüggése a szerep-
lők képzeletében: Gertrudis azért hívta udvarába Melindát, 
azért távolította el Bánkot, hogy őt becsületében megalázza. 
Valójában minden mozzanatnak lehetett más oka, mint ez a 
gondosan kieszelt cselszövés. Az viszont tény, hogy Bánk 
szemét fölnyitotta országjáró körútja, s ő joggal tekinti a 
meráni önkényuralom vezetőjét politikai ellenfelének, akitől 
ilyen aljas intrika is kitelik. És vele együtt a közönség. 

A dráma egészének légkörében ugyanis ténynek, objektív 
igazságnak minősül a Gertrudist vádoló többi sérelem, ami a 
haza ügyében elhangzik, lévén a közönségnek számos ilyen 
természetű élménye, mondhatni prediszpozíciója. Valójában 
amit erről elmond Petur, Tiborc, Mikhál, maga Bánk a király-
né, majd a király előtt, megannyi egyéni vélemény, szubjektív 
igazság. Olykor egyenest a közönséghez szól, máskor ellenér-
vekkel helyesbíthető, cáfolható. És mégis az objektivitás ere-
jével hat, fontossága elhomályosítja a magánügyét. Ettől vált a 
Bánk bán nemzeti drámává, ez nyomja rá bélyegét színpadi 
sorsára: őszinte sikerre (és ellenintézkedésekre) olyan idő-
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szakban számíthat, amikor a közönséget a szokottnál erőseb-
ben foglalkoztatja a nemzeti függetlenség problémája. Ilyen 
légkörben a nemzeti eszmét képviselő Bánk egyéni sérelme 
közösségi üggyé váík, s az ő gyanúja, szubjektív igazsága csak-
nem objektív erejűvé. 

A meráni önkény legsúlyosabb tényszerű igazsága az ártatlan 
asszonyon esett sérelem. (Mikhál letartóztatása nemcsak zsar-
noki tett, hanem egyben jogos önvédelem; a békételenek 
berohanása elkésett akció; Peturék felkoncolása, Melinda 
meggyilkolása utóhatása egy már megoldott problémának.) Ha 
Bánk és Gertrudis szembenállását — mai szemmel — politikai 
ellentétnek fogjuk fel, itt ésszerű harci eszköz a legfőbb ellen-
fél nevetségessé tétele és ezzel a hatalomból való kibuktatása. 
Bánk rangja szerint a király helyettese, és mivel az egész ország 
bizalmát bírja, vezető egyéniség. Félreállítása elrettentő példa, 
s a becsületén esett sérelem kimagasló jelképe mindannak, ami 
az országgal történik. 

Sokan kifogásolják, hogy a magán- és a közügy nem szövő-
dik szerves egységbe. A kapcsolat valóban lehetne szorosabb, 
de ez még nem elegendő ok arra, hogy még ott is szétválasszuk 
a párhuzamosan futó két szálat, ahol valami módon mégis 
összecsomósodnak. 

Ilyen az első felvonás eredeti zárómonológja. Előkészítet-
len, dramaturgiailag szabálytalan, hogy Bánk a Melindát fenye-
gető veszélytől a hazát fenyegető veszélyre asszociál, mivel 
mindkettőben Gertrudist látja vétkesnek. Csak lélektanilag 
igaz, teszik indokolttá országjáró útján szerzett tapasztalatai, 
amelyekről a néző majd jóval később szerez tudomást. Cseré-
ben viszont hatalmas hangütéssel szólal meg a dráma másik 
vezérmotívuma, a haza ügye. „Két fátyolt szakasztok el, 
hazámról és becsületemről" — ez a felkiáltás jelzi, hogy a két 
ügy valójában egy, hiszen azonos a hős, azonos az ellenfél. 

A monológ, mint egy pillér dúcolja alá a dráma ívét, ame-
lyet túlfelől egy másik pillér tart : Bánk megszólalása a király 
előtt ugyanerről az összecsomósodó kettős ügyről. De most a 
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sorrend megfordul. Az indulatos gesztus egybe tömöríti a 
hatalomról való lemondást és a tett bevallását, s igen nagy 
hangsúllyal zendül meg az országos ügy, amelybe másodla-
gosan szövődik a személyes sérelem. Az előbbi emelt fővel 
vállalható, s jelzi, mekkorát fordult Bánkkal a világ, hiszen 
tegnap még ugyanezért láncra verette volna Peturt. Indoka 
azonban más: így akadályozta meg a polgárháborút. A vezető 
ártalmatlanná tétele jóformán kötelessége volt, megölése pedig 
jogos bosszú személyes sérelme miatt. 

Ezt elég körülményesen fogalmazza meg. Talán azért, mert 
figyelmeztetésnek szánja. Vádja azonban nemcsak Gertrudis 
jóhírén ejt foltot, hanem a király féiji becsületén is. Endre, 
mintha ezt meg sem hallaná, elrendeli Bánk letartóztatását. 
Bánk joggal tiltakozik Endre önbíráskodása ellen, mert a két 
nemzetség pőrében csak az ország dönthet. Más szóval: az 
egész ügyet a nyilvánosság elé kell vinni. Most már kénytelen 
világosabbá tenni a becsületsértő vádat: „Jobban be van neved 
mocskolva, mint az enyém". Kapóra jön — kissé mesterkélten — 
a véletlen, Petur háznépének felkoncolása odakünn, s így 
visszatérhet a haza ügyére. Meghökkenti ugyan, hogy a hal-
dokló Petur a gyilkost alattomosnak nevezte, ami fenyegető 
jelzése a jóhírére tapadható foltnak, de ezt még elháríthatná a 
nyilvánosság előtt tartandó tárgyaláson. Csakhogy Endre 
perdöntő párbajt hirdet. 

Katona kétségkívül ismerte ezt a középkori jogszokást, az 
viszont nemigen dönthető el, hogy mennyire hitt érvényében. 
Nem a maga, hanem szereplői nevében. Ez a párbaj ugyanis 
istenítélet, amely emberileg eldönthetetlen ügyek eldöntésére 
szolgál. Mint itt. Az országos vádakra Endrének szava sem 
lehetett, a családi becsületet sértő kijelentést azonban, ha már 
a nyilvánosságot kirekesztette, rágalomnak bélyegzi puszta 
kiállásával. Súlyos próbatétel ez Bánknak. Hiszen ha vállal-
kozik a viadalra, és igaza tudatában megöli a királyt, egész 
múltját, erkölcsi világát kell megtagadnia, átállnia a pártütés 
oldalára. Inkább fölajánlja puszta életét, leteszi a fegyvert, s 



Vallomás 441 

ezzel voltaképp lemond Melinda és saját becsülete védelméről. 
A dráma így holtpontra jutott, hiszen a fegyvertelent, hívét, 
országa megmentőjét Endre nem szúrhatja le. 

Ezeket a pillanatokat a legtöbb előadás elsieti. Pedig ha, 
egyetlen szó beírása nélkül bemutatná az istenítélet szertar-
tásos előkészületeit, világosabbá válnék a befejezés. 

Mint említettem, a most következő jeleneteket Illyés rész-
ben előbbre tolta, részben kihagyta. Véleményem szerint böl-
csen, mert a történet e kitérők után ugyanerre a holtpontra jut 
el. Az ideillő folytatás, hogy az előkészített istenítélet most 
mégis bekövetkezik, de nem a tervezett módon, hanem Tiborc 
pásztorsípjával és a halott Melinda behozatalával. 

Ősi és ősidők óta gúnyolt eleme a drámának a deus ex 
machina, s mégis alkalmazzák az írók mindmáig ilyen vagy 
amolyan formában, ha a fölvetett problémát a szereplők nem 
oldhatják meg. Hasonló a helyzet a halottak behozatalával. 
Akár tudatosan, akár jó ösztönnel elevenítette föl Katona e két 
régi fogást, okosabbat nemigen tehetett. 

Ha a színház a szereplőkkel komolyan véteti, amit maguk 
mondanak, Bánkon beteljesedik saját, fájdalmasan szép mon-
dása: az Isten nem segít fölkent királya ellen. Hiába volt 
igaza, ha bizonyítani nem tudja; oda hatalma és maga okozta 
Melinda halálát. Ez az ő „végsemmisége", büntetés egy meg-
gondolatlan, indulatában elkövetett emberölésért. így az 
emberi elégtételt Endre is megkapja: elveszített hitveséért Bánk 
a maga hitvesével fizetett. Ám ő, mint Isten földi mása ítélke-
zésre kényszerül, s bár megszólalnak lelkében atyja intelmei, 
előtte környezetének szavai, de felsőbb sugallatra mondja ki a 
haza és a magánélet ügyeit egyaránt lezáró keserves isteníté-
letet, hogy méltán esett el a királyné. Itt ismét összefutnak a 
szálak: Gertrudis a másik, kifürkészhetetlen ügyben is vétkes 
volt, méltán lakolt. 

BENEDEK ANDRÁS 




