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Bánk bán-átirat szórópisztollyal
Nagy András : Biberá (Másfél tucat szemtelen közjáték Katona drámájához)

Jánosnak barátsággal, tiszteleel.

Nagy András vállalkozása nem át-, hanem inkább ráírás, ahogy erre a szöveget beveze-
tő eligazító, magyarázó szándékú tanulmány címe is utal : A Bánk Bán-graffiti. [Szín-
ház, . május, melléklet.] Akként, ahogy Katona József a történelemre írta művét,
ugyanúgy Nagy András a drámára ír drámát.

Szórópisztollyal, mint az utcai falfirkák készülnek.

Vegyünk egy szórópisztolyt, használat elő rázzuk fel, majd válasszunk
lehetőleg függőleges falfelületet – az sem baj, ha már korábban festeek
rá –, határozo mozdulaal nyomjuk le a szelepet a nyíl irányában… S a
többi.

Ezekkel a sorokkal indítja Nagy András a Bánk bánból Biberára keresztelt, átírt, ti-
zennyolc közjátékból álló jelenetsort. Majd így folytatja :

Különösen hálás feladat már létező, közismert – sőt : akár köztisztelet-
nek örvendő – kompozíció szórópisztolyos „továbbkomponálása”, a hatást
ilyenkor radikális magatartásunk előlegezheti. Figyeljünk azonban arra,
hogy az új ábra ne fedje el a korábbit egészen, inkább csak találékony pa-
rafrázisa legyen, ha úgy tetszik : invenciózus továbbrajzolása, de már egy
új térben, merészen és szenvedélyesen…

Mintha csak történelmi drámát írnánk. Szórópisztollyal.

Pontosan így jár el Nagy András, amikor a magyar drámahagyomány egyik legismer-
tebb és legjelentősebb tragédiájából, Katona József Bánk bánjából megírja Biberá
című szövegét.

Hogy ezt a valóban szokatlan, de mindenképpen eredeti átírását igazolja, több ol-
dalas felvezető indoklást fogalmaz meg. Ebben elsősorban a dráma cselekményével
kapcsolatos történelmi eseményeket tekinti át korabeli s későbbi magyar s német fel-
jegyzések alapján. S teszi ezt azért, hogy olyan mozzanatokra, motívumokra hívja fel
figyelmünket, amelyeket Katona nem használt fel, holo Nagy András szerint fontosak
lehetnek mind a helyzetek, mind a szereplők, mind pedig a köztük levő kapcsolat, vi-
szony szempontjából. Kétségtelenül érdekes felfedezéseket tesz Bánk, Gertrudis, Oó,
Melinda, Endre, Petur, Izidóra és természetesen főleg a címszereplővé emelt Biberá





vonatkozásában. Olyan személyiségjegyek, életrajzi epizódok ezek, amelyeket Katona
nem használt fel. Hogy tudo-e róluk, vagy nem, azt hiszem, Bánk bánja ismereté-
ben teljesen mellékes, hiszen amire ehhez a történethez szüksége volt, azt megtalálta,
felhasználta. Ezt lényegében Nagy András sem vitatja, bár felmerül benne a gondolat,
hogy Katona drámájának vannak hézagai, ellentmondásai, sejtetései, amelyek felül-
vizsgálatra, újra- és átgondolásra csábítják azt, aki képzelete szórópisztolyával meg-
próbál ráírni, -rajzolni, -festeni Katona szövegére.

Nagy András számára a „fecsegő dokumentum”-ok különös epizódokat tárnak föl.
Őt elsősorban Katona drámájának valóban talányos, teljes, megbízható magyará-

zaal nem szolgáló helyei vonzzák. Köztük is az a talány, amiben az irodalomtörténet
mind a mai napig nem juto megegyezésre, hogy Gertrudis bűnös volt-e Melinda Ot-
tó által történt elcsábításában. Illetve, ha igen – Nagy András ezt vallja – akkor miért
vállalkozo erre a fölöébb veszélyes és koázatos kalandra?

Mielő azonban a végére járnánk ennek a központi dilemmának, lássuk, miféle új
személyiségjegyeket fedeze fel Nagy András a Katona-dráma szereplőinek életében,
történetében.

Gertrudis esetében Nagy András a hatalom megszálloságát a Katona által ismert
Macbeth-re vezeti vissza, de a hatalom erotikája mellé, ami kétségtelenül meghatározta
Gertrudist, Nagy a valláshoz való viszonyt és a testiség hatalmának vonzását is jelen-
tős tényezőnek véli. Az előbbit a családi hagyománnyal magyarázza, míg az utóbbira
a magyarázatot a „sírból előkerült farago szobor-félalak dúsan redőzö ruhája” szol-
gáltatja, amely „ha szentséget nem is, de terhességet bizony sejtet”. Vélekedése szerint
Gertrudis „a közvetlen testiség hatalmának is engede”, úgy is, mint saját vágyainak
kielégítése érdekében, de főleg beteg fivére Oó vigasztalásaként.

Nagy András szerint Bánk közel sem olyan ártatlan, mint ahogy Katona ábrázolja.
„Halics kormányzójaként szerze gyanús nimbuszt magának: erőszakos és zsarnok hí-
rében állt”. De felemlíti azt is, hogy a Benedekként ismert Bánk a királynő-gyilkosság
elő „egy másik bűnügy – Csépán nádor megölése – mia gyanúba” keverede, illet-
ve, hogy „-ben száműzetésre és jogvesztésre ítélik”, s ezt követően „el is tűnik a
színről”. A királynő-gyilkossággal kapcsolatban pedig arról tesz említést, hogy Bánk,
ahogy az okmányok tanúsítják, „még nyolc évig visel magas hivatalokat, majd az új
királyné környezetébe is visszakerül”, hogy a király leghűségesebb jobbágya legyen a
„rovo múltú” hivatalnok.

Melinda sem az a faluról felkerült „együgyű” nő, ahogy Katonánál olvashatjuk,
hanem „híres spanyol szépség”, ahogy erről „Kézai Simon – csaknem (?) szemtanú-
ként – elragadoan ír”, anélkül, hogy Melinda gyalázatát említené, de mivel „szól az
asszony erényéről is”, akkor, ha „ez szóba kerül”(t), annak nyilvánvaló oka „magában az
erényben keresendő”, véli Nagy András, aki oklevelekben te nyomozás után beindítja
képzelete szórópisztolyát és „az erényekre vonatkozó királyi cáfolatokra támaszkodva”
feltételezi, hogy a „szép spanyol asszony megtanulta kedvelni királyi barátnője ked-





veltjeit”, mi több, talán férje karrierjében is közrejátszoak a „dundi szépség” erotikus
szívességei.

Oóról, Gertrudis öccséről, aki Katonánál gyilkosként keres rejtekhelyet királyi
nénjénél, Nagy András nyomozása kideríti, „nem járt Magyarországon – ekkor (a drá-
ma történelmi idejében) bizonyosan nem. Nem az a gond, hogy Katona több fivérből
gyúrta össze alakját, hanem, hogy Nagy szerint, nem kellően differenciáltan jelenik
meg. Ezt pótlandó nála Oó hol herceg, hol merénylő, hol pedig magyar ispán vagy
éppen világfi. Ezzel nyilván az alak ambivalens habitusára kívánt utalni, figyelmeztetni.

Peturról azt látja fontosnak közölni Katona drámájának falfirkásza, hogy „az ok-
levelek tanúsága szerint, nem volt bán, hanem bizony a királyné udvarbírája volt, te-
hát Gertrúd egyik legközvetlenebb tisztviselője, udvarának döntő szerepű hivatalnoka”.
Természetesen ez, írja, nem zárja ki azt, hogy a felgyülemle sérelmek végül is szem-
befordulássá, pártütéssé csomósodjanak Peturban.

A Bánk bán-graffitit készítő Nagy András számára, ha már a közjátékok címsze-
replőjévé Biberáot választja, a „lézengő rier” története minden más szereplő törté-
neténél érdekesebb, vonzóbb.

Hogy Biberá a közjátéksorozat központi alakja, annak magyarázatát a biberái
keősségben kell látni, hogy kóbor lovag is és szabad vitéz is, s eől válik öntörvényű
szereplőjévé ennek a történetnek. Hogy kívül áll a „hűbéri hierarián”. Eől, ezért le-
het a történelmi tárgyú dráma játékmestere, ahogy Nagy András írja, „a színmű rejte
demiurgosza”. Természetesen nem arra kell gondolni, hogy Biberá más lenne, mint
Katonánál. Továbbra is intrikus, sőt nagyobb baj- és méregkeverő, mint az eredetiben.
Nagy András nem festi át, nem kegyelmez neki, hanem szinte pimaszul felhasználja ah-
hoz, hogy a történetre ráírt új változat működőképes legyen. Nem tagadja ellenszenves
vonásait, ellenkezőleg mélyebbnek látja ezeket, hiszen ő „az egyetlen értelmiségi a nagy
ívű freskón”, ami csak tetézi elvetemültségét. Értelmiségiként látnia kell, mi történik,
látja is, de felülkerekedik benne a haszonleső intrikus, az alkimista. Szakértője a hata-
lomnak, de cinikusan szemléli mind a hatalmat, mind a benne levőket. Nagy András
sokkal nagyobb szereppel bízza meg. Nála nem lenéze lovag, hanem Bánknak, Gertru-
disnak, Melindának, Oónak egyaránt bizalmasa, tanácsadója. Ismeri titkaikat, és ter-
vei vannak velük kapcsolatban. Mindenkiről tud mindent. De hogy nem l’art pour l’art
játssza, vállalja az intrikus, helyesebben a méregkeverő szerepét, arról nemcsak hogy
gondoskodik Nagy András, hanem a szereplőket mozgató szálakat is az ő kezébe adja.
Ennek érdekében, hogy érdekelt legyen a történetben és a szereplők közöi kapcso-
latokban, viszonyokban, szerelmessé teszi Biberáot. Nem a Katonánál is emlegete
Lucibe szerelmes, aki különben Nagynál, Katonával szemben szereplője, pontosabban
krónikása a történetnek, hanem egyenesen Gertrudisba szerelmes Biberá.

Minden tee ebből következik.
Az is, hogy a halála elői pillanatban Gertrudist ártatlannak vallja, holo tudja,

hogy a királyné „társtees a csábításban”. Reménytelen szerelmét védi, amikor Gertru-
dis ártatlanságát említi. Szép, nemes gesztus, kivált, ha tudjuk, hogy a királyné (aki „jó





Biberának” nevezi), azért szegődik teestársul Melinda elcsábításában, mert így akar
bosszút állni Bánkon, akibe éppen a királyné szerelmes. Melinda elcsábítása tehát nem
Bánk felesége elleni merénylet, mert lehet-e hírbe hozni azt, aki „mindenki szalma-
zsákja”, hanem azért kerül rá sor, hogy ily módon megalázza azt a férfit, akire ő olyan
szenvedéllyel vágyakozik. Nyilván így gondolta a büszke, de immár sérte férfit/férjet
magának megszerezni.

Ekképpen látja Nagy András indokoltnak azt, ami a szereplőkkel történik.
A Bánk bán-történetnek ebben a változatában nem a politika a szereplőket mozgató

erő, hanem kifejezeen a szerelem, pontosabban a testi vágy. Gertrudis Bánkba szerel-
mes, Biberá Gertrudisba, Myska bán is Gertrudisba, Luci természetesen Biberába,
Izidóra pedig Oóba, de ez nem gátolja meg abban, hogy ne „szálljon el” akkor, amikor
Bánk mögé áll és átöleli, a dundi szépség, Melinda pedig, amint jeleztem, állhatatlan,
ha szerelemről van szó, és Bánk sem olyan hajthatatlan, mint Katonánál.

Ha ennyi szerelem van együ, egy rakáson, sőt ennyi szenvedélyes és viszonzat-
lan szerelem, akkor mi sem természetesebb annál, hogy Biberá „füvekkel-főzetekkel”
táplálja s tartja életben a mindenkit erősen, mélyen átjáró szerelmi narkózist.

Annak bizonyítására, hogy bár Nagy András változatából sem hiányzik a politi-
ka, az országos érdek, történelmi drámáról lévén szó, nem is hiányozhat, de sokkal
hangsúlyosabb a magánszféra, ezen belül is a szerelem, a legalkalmasabb összevetni
a második szakasz azon jelenetét, amelyben a békételenekkel folytato vita hevében
Petur felkapja a „mellee levő pajzst”, lerántja róla a takarót (a pajzson, „a trónus ala
véresen fetrengő asszony” látható, mindenki pajzsán ez a kép van), a Nagy András-
féle változat erre rímelő jelenetével. A pajzsot Biberá hozza be Gertrudishoz, azzal
a szándékkal, hogy jelezze, Bánk valóban milyen érzelmeket táplál a királynő iránt, s
teszi ezt a Gertrudisba szerelmes Biberá annak reményében, hogy a Bánkért rajongó
Gertrudist kijózanítsa. Csakhogy i, ebben a változatban Gertrudist ez a kép, melyen ő
látható vérben fetrengve, nem ejti kétségbe. Amikor Biberá figyelmezteti arra, hogy
a véres jelenetben ő látható, Gertrudist saját külseje, foglalkoztatja, azt kérdezi : „Ilyen
apró malacszemeim volnának?”, majd miután Biberá felhívja a figyelmét arra, hogy
a tőrt nézze, „ahogy beléd hatol”, akkor megjegyzi, a látvány valóban „borzongató”, de
azonnal Bánk foglalkoztatja, aki „mekkora gyerek”. Biberá arra gondol, Bánkot azért
tartja Gertrudis gyereknek, mert a pártütők közül senkit sem tartóztato le, de a király-
nő nem erre célzo, hiszen ami a képen látható, számára csupán egy kis malaodás.
Őt nem rendíti meg saját sorsának előképe, inkább az érdekli, Peturéktól hová ment
Bánk. Amikor azt hallja, hogy Melindához, akkor megnyugvással állapítja meg, hogy a
férfi lelkében dúló szenvedélyt biztos nem tudja kielégíteni a „gömbölyű spanyol baba”,
mert a Bánkban tornyosuló szenvedélyek „bizonnyal meghaladják Melinda erejét”, aki
különben „hogyan is lehetne méltó egy olyan nemes példányhoz, mint Bánk!”.

Biberá valóban nem hazudo mielő meghalt volna: Gertrudis ártatlan volt,
mert csak vágyakozo Bánk után. Azért pedig, hogy nőként neki Bánk kell, a kivé-
teles hímpéldány, valóban nem tekinthető bűnösnek.





Ezek után joggal merülhet fel a kérdés, mi maradt meg a Nagy András-féle válto-
zatban Katona József drámájából.

Nem sok. Az mindenképpen illúzió, amit Nagy András gondol, hogy közjátékai
„akár beilleszthetőek a dráma képei közé”. S nem is csak azért, mert közös drámába
nem fér meg a kétféle koncepció. Ez természetesen nem zárja ki, hogy az eredeti szö-
veg bizonyos ismert mondatai (utolsó tánc, a királynő álmos volt, aludni ment stb.) ne
kapjanak helyet a rá írt változatban, de ezek sem tartalmilag, sem probléma tekinteté-
ben nem kötik, nem köthetik össze a két szöveget.

Akkor pedig mi jön ki Nagy András graffitijéből?
Felsejlik egy másik dráma.




