
Színház

Grillparzer Bánk bánja
Nyíregyházán

Az osztrákok nemzetközi költője szót
kért magyar színpadon. Ezúttal történelmi
drámával, az Ein Treuer Diener seines
Herrn-nel, amelynek új fordítása - Márton
László gondos munkája - a Bancbanus cí
met kapta, a főhős után. (Megjegyezzük:
szerencsésebb lett volna meghagyni az ere
detit: Urának hű szolgája.)

A nálunk jobbára csak a Medeával is
mert múlt századi drámaíró művét először
44 esztendeje állította a Nemzeti Színház
színpadára az akkor fiatal Fábri Zoltán,
akinek rendezése - amint Keresztury De
zső kritikájában megjegyezte - "igyekezett
ugyan egységes jelleget adni az egésznek,
de sem tiszta lélektani, kifinomult benső

séget, sem meggyőzőmonumentalitást nem
tudott elérni" (Grillparzer-ünnepség a
Nemzeti Színházban). Pedig a "tiszta lélek
tani kifinomult bensőség" az, amivel legin
kább lehet jellemezni az osztrák drámát is
(mint minden Grillparzer-darabot), a mo~
numentalitás csupán a régi Nemzeti "sha
kespeare-ien oldott" heroikus-patetikus
hagyományára vonatkozik, amely - úgy lát
szik - megalkuvásra késztette akkor a
rendezőt.

Grillparzernél monumentalitásról nem
lehet beszélni. Talán ebben a vonatkozás
ban érdemes összevetni Katona drámájá
nak tablóival (e két művet mindössze 9
esztendő választja el egymástól), hogy lás
suk: az utóbbi "sziklatömbjeivel" szemben
az előbbi csipke-rajzolatú részletei állnak,
s nem az építkezés nagy íve, hanem az "ap
rólékosan pontos lélekrajz" jellemzi mind
az öt felvonást. Eszmei koncepciójában
Grillparzet elsősorban a kanti kategori
kus imperativuszt követi, amely a korábbi
Sappho-drámában már pontos megfogal
mazást nyert, hogy tudniillik az élet törvé
nye az, hogy az ember legyen hűséges ön-

magához, maradjon meg azon a területen,
melyet egyénisége kijelölt neki. De a hűsé

ges Goethe-tanítvány - az Iphigenia isme
retében - annak 'az európai humanitás-esz
ménynek is helyet adott, amely mindenekfö
lött értékelte "a tiszta emberség kibékítő,

életadó hatalmát", ennélfogva hőseiből telje
sen hiányzik a gondolat dialektikája.

Jobb szó híján úgy is mondhatnók: a
Bancbanus statikus darab, s igazán csak
egyetlen, minden - ízében kidolgozott sze
replője van, Meráni Ottó, ez a kamasz
szerelmes, akitől távol áll a romantikus he
vület, pszichoanalízise a modern ember
bonyolult alkatára utal. Elgondolkodtató,
miért ezt a figurát emeli ki a - Kosztolányi
jellemzésével - "gondolkodásában tenné
szethűen ősíen drámai" szerzó anélkül
h.0gy mindenki mást hozzá víszonyitana?
Onéletírásában (Grillparzers Sámtliche Wer
ke, Leipzig, 1903) megemlíti, hogy (a
Katonának is forrásul szolgáló) Bonfini és
Istvánffy munkáit forgatva Bancbanus ná
dOITa lett figyelmes, miközben egy megbí
zatásnak akart eleget tenni: L Ferenc csá
szár feleségének, Carolina Augustának ma
gyar királynővé koronázására magyar tör
ténelmi tárgyú drámát írni. Ő ugyan hang
súlyozza, hogy a kötelességtudat hősiessé

gét akarta kifejezni az urának mindenben
hűséges szolga, Bánk bán alakjával, de úgy
látszik, a szándék már akkor túlságosan
szembetűnő volt, hiszen szolgalelkűséggel

vádolták az írót, aki önmagához hű követ
kezetességgel bizony. komikusba és gro
teszkbe csapott át, amikor főhősét korlátolt
vénemberként állította szinpadra..A tragí
kumot valójában Ottóban érezte meg. \Ép
pen annak a görög harmóniának (erkölcsi
ségnek) a feloldásában, amely a Medea
Jasonjának is (modern) tragikuma, hogy
tudniillik a fellobbanó szenvedély (hata
lomvággyal párosulva) az embert olyan
tévútra vezeti, amelynek vége a meghason
lás, a "megőrizni önmagunkat" erkölcsi
kategória elutasítása.
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.-\ üY1I·éf-,'Yhi.zi előadás rendezője: Sala
.uon Sur», László Ottóra koncentrált. Hoz
L" .,dluIGfV"" nyert kidolgozost minden
egyes ,81el1('1, melyekben ,~ hangsúlyozott
~"OlesLK érzékenyen követi a történelmi
"esetnenY1", Ll. András magatartását, kitű

noeu érzekelterve a történelmi idó másod
'i.gossi.gát, hogy még biztosabb legyen a
lélektani indíték, amely végül is élteti a
darabot. (Mouvációnak viszont elsőrangú a
vcí.akozó színpad-kép, ü bécsi hangulat fel
idezesetól J. szabadságáért küzdő magyar
ság ~ egészen Rákócziig vissza- vagy előre

mutató - sorstragédiájáig.) /
GlilltJurzerm jellemző, hogy darabjai

Dan elsősorban az a zseniális, ami mellé
kes, s ez olykor a motivációkra értendő.

Például: .:.. Bancbanus kétségtelenül fontos
Lélektani csúcspontja, amikor Erny, Bánk
D<in felesége férjének megmutatja azt a
..iapirlapot, amely az Ottó által kért légyott
fi. az igen választ tartalmazná. Azonban a
cet!ire az asszony semmit sem írt. Szándéka
mégis a megvalósítást jelenti számára.
Egyetlen motívuma ez annak a mélylélek
taní sornak, amelyet kibogozni lélekbúvá
roknak ad feladatot. A rendező jó szemmel
vette ezt észre, amint más, "jelentéktelen",

Képzőművészet

Barokk szentképek
Magyarországon

A magánáhítatra szolgáló grafikai jellegű

szentképek tudományos kutatásának Ma
gyerországon ma még csak a kezdeteiről

beszélhetünk.
A jelentősebb közgyűjtemények hosszú

ideig elhanyagolták ezeknek az ábrázolá
soknak a rendszeres gyűjtését, a ma feltá
rásra és feldolgozásra váró anyag legna
gyobb része alig vagy csak nehezen hozzá
férhető magángyűjteményekben található.
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a darab életéből mégis nélkülözhetetlen
mozzanatot.

A szereplők kőzül a főérdem kétségte
lenül az Ottót alakitó Safranek Károlyé.
Tehetsége az ilyen szerepekre predesz
tinálja. Meglepő ér-ettséggel-érzékenységgel
éli át az egyetlen figurába sűrített többarcú
szerepet. (Egyszer talán a Homburg hercegé
ben is láthatjuk, vagy legalább újabb Grill
parzer-darabokbanl) Fiatalsága az oka, hogy
időnként túlságosan elkapja a hév, amelynek
a szövegérthetőség vallja kárát.

Bárány Frigyes a címszerepben végig azt
nyújtotta, amit az írói fantázia elképzelt, a
sztoicizmusnak olyan fokán, amely már
már elviselhetetlen. Tiszta pillanatokat te
remtett Varjú Olga (Emy alakításában),
míg Gertrud jelmezében Gaál Erzsébet túl
játszott, Csikos Sándor (II. András) pedig
úgy mozgott a színpadon, mint akinek sem
mi köze az egészhez. Dicséret illeti az ud
varoncok vérbő komédiázását, a bál-ren
dező Rókás László középkort és bieder
meiert ötvöző ötleteit, a díszlettervező

Khell Csörsz idő-dimenziójú színpad-képeit.

Tóth Sándor

A tudománytörténeti előzményekközül ér- .
demes megemlíteni Ebenhöch Ferenc győri

kanonokoknak és múgyújtónek, Némethy
Lajos történész papnak, Csatkaí Endre mú
vészettörténésznek és Bálint Sándornak, a
népi vallásosság legkiválóbb magyarorszá
gi kutatójának a nevét, akik egyaránt felfi
gyeltek a szentképek kultúrtörténeti jelen
tőségére, részben többet közöltek belőlük.

felhívták a figyelmet a téma fontosságára és
jelentős gyűjtemények létrehozói is voltak.

Ebbe a sorba illeszkedik a művészettör

tériész plébános Szilárdfy Zoltán munkás
sága, aki már több kisebb tanulmányban


