
Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

R uszt az 1990-es évek el sô fe lé nek kiemel ke -
dôen je len tôs füg get len szín pa di elôadá sai után
újabb (élet mû vé nek utol só) tár su lat szer ve zô

kí sér le té be kez dett, ami kor elôbb a Bu da pes ti Ka -
ma ra szín ház tag ja ként, majd 1995-tôl mû vé sze ti
ve ze tô je ként foly tat ta több év ti ze des „misszió ját”,
klasszi kus ma gyar és kül föl di drá má kat ra di ká li -
san új raér tel me zô elô a dás so ro za tát.2

Élet mû ve utol só nagy ma gyar klasszi ku sér tel -
me zé se – a más fél év ti ze des vissza té rô ter ve zést kö -
ve tôen, a mil le cen te ná ri um évé ben be mu ta tott Bánk
bán ’96 – kü lö nö sen iz gal mas ab ban a te kin tet ben,
hogy a Ma gyaror szá gon az 1990-es évek ben egy re
pon to sab ban defini á ló dó gon do lat szer ke ze ti vál to -
zás sok ek kor in du ló, ná la akár ge ne rá ciók kal fiata -
labb ren de zôt (pl. Mo há csi Já nost, No vák Esz tert,
Csá nyi Já nost, Te li hay Pé tert, Ba gos sy Lász lót, Har -
gi tai Ivánt) szin tén klasszi kus mû ve ken ke resz tül
tör té nô vi lág- és szín ház- definí ci ó ra sar kallt.

Ruszt fo lya ma to san megújul ni ké pes szín ház -
szem lé le te és gon do la ti nyi tott sá ga alap ján Bánk
bán ’96 elôadá sá nak tétje nem az volt, hogy a ma -
gyaror szá gi dik ta tú ra ket tôs be széd-szük ség sze rû -
sé gé nek meg szûn té vel ho gyan tud ér vé nyes ma rad -
ni az új kul tu rá lis hely ze tek ér tel me zé sei szá má ra,
ha nem hogy a klasszi kus szö veg új ra gon do lá sá ban
mi lyen in terp re tá ciós já ték mó do kat vá laszt.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

R uszt dra ma tur giai át szer kesz té sé ben több év ti -
ze des gya kor la tát kö ve ti, ami kor Illyés Gyu la
átira tá nak fel hasz ná lá sá val és For gách And rás

dra ma turg se gít sé gé vel „új ra for dít ja” Ka to na klasszi -
 kus szö ve gét, hogy a szí né szek szá má ra játsz ha tó,
a né zôk nek pe dig ért he tô, ér tel mez he tô, je len va -
ló szín há zat mu tat has son.3

Min de nekelôtt ra di ká li san irt ják – Ruszt ki fe je -
zé sé vel él ve – a „ba rok ki á dá kat”, min den fé le túl -
be szé lést (je len tô sen meg rö vi dül pl. Bánk és Ti borc

1. ta lál ko zá sa, Bánk „két fá tyolt sza kasz tok el”-mo -
no lóg ja, a bé két le nek nyi tó je le ne te Bánk ér ke zé -
séig, Ti borc és Bánk ré gi is me ret sé gé nek vagy Mik -
hál bán 4. sza kasz be li, a spa nyol múlt ról és csa lád -
já ról va ló el be szé lé se), il let ve avítt, ne he zen vagy
egyál ta lán nem ért he tô ki fe je zé se ket, mon dat szer -
ke ze te ket egy faj ta „szó fej tô, ér te lem fej tô” cél lal ala -
kí ta nak kö vet he tô vé.4 Csak hogy a dra ma ti kus szö -
veg fel tû nôen sem nem egy sé ge sen „mo der ni zál -
ta”, sem nem egy sé ge sen rö vi dí tet te Ka to na szö ve -
gét: az át dol go zás sok arc hai kus meg szó la lást és
mo no ló got (pl. Ti borc 3. sza kasz be li, a nem zet nyo -
mo rá ról szó ló vagy Bánk Ot tó ról és a me rá ni a król
mon dott átok mo no lóg ját) érin tet le nül hagy ta.

Mind az arc haiz mu sok és neo lo giz mu sok, mind
a sor har cok ká tö mö rí tett pár be szé dek és tem pó -
váltó mo no ló gok fo lya ma tos fe szült sé get tar ta nak
fenn a szö veg ben, csakúgy, mint az ide gen nyel vû
be té tek (a bo jó thi ak spa nyol, a me rá ni ak né met
nyel vû meg szó la lá sai) vagy Er kel Bánk bán-o pe rá -
já nak szö veg szin ten is meg je le nô megidé zé se („Me -
lin da he lyett kö szön ni kell!” he lyett „Me lin dáért
kö szön ni tar to zom” mond ja az elôadás ban Bánk
Gert ru dis nak).

Bár a Ka to na-mû szü zsé je tisz tán nyo mon kö -
vet he tô ma radt, te hát nem tör tént meg a cse lek -
mény me net li nea ri tá sá nak fel füg gesz té se, ma ga az
átírás té nye a szö veg ha gyo má nyos érint he tet len -
ség kon ven ció ját tá mad ta meg. Ezért is ért he tô,
hogy Ruszt min den nyi lat ko za tá ban brech ti lép té -

kû szö veg átírás ról, új mû for dí tás ról be szélt,5 hi -
szen a Bánk bán a szö veg köz pon tú szín há zi ha gyo -
mány kiemel ten ter helt mû ve, s az átírás sal a tör -
té nel mi-kul tu rá lis tra dí ció vá kö vült, fra zé mák ká
vált Bánk bán -i mon da to kat kí sé rel ték meg ki sza -
ba dí ta ni a his to ri zá ló sza va lás és a né zôi el vá rá sok
kon ven ciói ból.6

A dra ma ti kus szö veg mó do sí tá sai, a több fé le
nyel vi re gisz ter egy más ba ját sza tá sa le he tô sé get
adott nem csak a sze rep ér tel me zé sek, il let ve a dra -
ma ti kus hely ze tek ki me ne te lé nek és mo da li tá sá -
nak átala kí tá sá ra, ha nem a szín há zi nar ra tí va egy -
sé ges sé gé nek ki bil len té sét is meg cé loz ták.7

A ren de zés

Ruszt, aho gyan a cím vál to zat idô pont-meg je lö -
lé se is mu tat ja (Bánk bán ’96), a je len bôl ol vas -
sa új ra a re form kor ból új raol va sott 13. szá za -

di tör té ne tet. Ren de zé se nem csu pán, sôt, nem el -
sô sor ban szem be sí ti a kü lön bö zô tör té nel mi ko ro -
kat (a hô si múl tat és az ér té kvesz tett je lent), ha nem
a ma gyar Bánk bán-mí toszt olyan in ter tex tu á lis já -
ték ré szé vé te szi, amely nek idé ze tei, stí lus ré te gei
egy mást ér tel me zik, és fo lya ma to san fenn tart ják az
ideo ló giai-po li ti kai és esz té ti kai-szín há zi rep re zen -
tá ció fe lô li ol va sás szük sé ges sé gét.

Ruszt ér tel me zé se apo re ti kus fe szült sé get hor -
doz azál tal, hogy a dra ma ti kus szö veg ben és a teát -
rá lis rep re zen tá ció ban is egy más nak el lent mon dó

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Ka to n0a Jó zsef: Bánk bán ’96; A be mu ta tó hely szí ne: Bu da pes ti Ka ma ra szín ház As bóth ut cai Kisszín pad, Be mu ta tó dá tu -
ma: 1996.10.16.; Ren de zô: Ruszt Jó zsef; Dra ma turg: For gách And rás; Dísz let ter ve zô: Kis-Ko vács Ger gely; Jel mez ter ve zô:
Schäf fer Er zsé bet; Szí né szek: II. End re, ma gya rok ki rá lya: Ha ás Van der Pé ter, Gert ru dis, ki rály né: Eg ri Ka ti, Ot tó, Berch -
told nak, a me rá ni ai her ceg nek fia, Gert ru dis uno ka öccse: Ka ma rás Iván, Bánk bán, Ma gyaror szág nagy ura: Gálffi Lász ló
m.v., Me lin da, Bánk fe le sé ge: Eg ri Már ta, Mik hál bán: Tyll At ti la, Si mon bán: Ja kab Csa ba, Pe tur bán, bi ha ri fô is pán: Avar
Ist ván m.v., Mys ka bán, a ki rályfiak ne ve lô je: Holl Já nos, So lom mes ter, Mys ka fia: Dó zsa Zol tán, Izi dó ra, tü rin giai leány:
Nagy Eni kô, Bi be rach, egy lé zen gô rit ter: Pind roch Csa ba f.h., Ti borc, pa raszt: Új vá ri Zol tán, Bé két le nek/to váb bi sze rep -
lôk: Hor váth Il lés, Vé kony Zol tán, Ga lam bos At ti la

2 1993-ban Mar lo we II. Ed ward ját, 1995-ben Cal de rón Az áll ha ta tos her ce gét és az Othel lot, 1996-ban a Bánk bán ’96-ot,
1997-ben pe dig a Ham le tet és a II I. Ri chár dot mu tat ta be az As bóth ut cai Kisszín pa don. „/ … / száz nyolc van va la hány da -
ra bot ren dez tem a har minc va la hány év alatt, és ezek nek kö rül be lül a fe le klasszi kus. / … / Az em ber elin dul egy kis fa lu -
ból, ahol szü le tett /… / és sor ra ta lál ko zik ezek kel a da ra bok kal. Az tán azt ve szi ész re, hogy kiala kul va la mi faj ta klasszi -
kus má niá ja, klasszi kus ideál ja. Egy faj ta min ta kö ve tés ez. / … / A szí né szi tech ni ka fej lesz té sé hez pe dig a klasszi ku sok
ad tak iga zán jó ala pot.” Az utol só zsol dos (Ruszt Jó zsef fel be szél get Zol tán Si mon), El len fény, 1996/1. 38.

3 „Ez a mû a ma ga fur csa, egye dül ál ló nyel vé be van be zár va. Azt tu dom, hogy ha ezt a nyel vet hasz ná lom, ab ból elôadás
nem lesz. Ké szül het egy tör té nel mi em lék mû vagy meg ko szo rúz hat juk az is me ret len ka to na sír ját – de ez még nem színház.
Leg sa já tabb ér té ké tôl kell meg fosz ta ni, hogy lé nye gé hez kö zel fér kôz hes sek. / … / ha nem tud juk a da rab tex tú rá ját ráhúzni
a szín pa don lé leg zô em be rek lük te tô ideg rend sze ré re, ak kor nem be szél he tünk szín ház ról. /… / Ugyanis ami játsz ha tó,

az ért he tô. Ma ez a szö veg nem ért he tô – te hát nem játsz ha tó. / … / Ilyen ra di ká lis szö veg ke ze lést, mint ami vel a Bánk
bán kap csán pró bál ko zom, még so ha nem csi nál tam.” B. L.[Bér czes Lász ló], „A Föld la pos, és négy an gyal tart ja”, Ha jó -
nap ló, 1996/1. 17–18.

4 Né hány pél da az arc hai kus ki fe je zé sek mo der ni zá lá sá ra: „Lév nya ló vá let tél” he lyett „tá nyér nya ló let tél”, „cin te rem be” he -
lyett „krip tá ba”, „dö röm bö zött” he lyett „dö röm bölt”, „de majd Me lin da meg bé kél te té” he lyett „de ké sôbb Me lin da meg -
vi gasz tal ta ôt”, „té bul tat” he lyett „té bo lyul tat”, „kik a bé két len ke dôk” he lyett „kik a ha za sza ba dí tók”, „az ily ri kol tót ti tok -
ban szok ták ám elol ta ni” he lyett „az ily ri kol to zót ti tok ban szok tuk ám el né mí ta ni”, „Két fá tyolt sza kasz tok el: ha zám ról
és be csü le tem rôl” he lyett „Két fá tyolt kell le sza kí ta nom, egyet ha zám ról, egyet be csü le tem rôl”, „Csak szú nyo gok – csak
szô nye get ne kik” he lyett „Csak szú nyo gok, há lót rak ni ne kik, hogy fennakad ja nak” hang zik az elôadás ban.

5 Ld. B. L.[Bér czes Lász ló], „A Föld la pos, és négy an gyal tart ja”, Ha jó nap ló, 1996/1. 16–19., Lin ka Ág nes be szél get Ruszt Jó -
zsef fel és Eg ri Már tá val, Petôfi Rá dió, Pén tek tôl pén te kig, 1996. ok tó ber 11. OSZ MI In for má ciós Osz tály, Ruszt Jó zsef Bánk
bán ’96-dosszié

6 Ruszt jól sej tet te, hogy az átirat bot rányt fog ki vál ta ni, akár csak He ve si Sán dor 1928-as, Né meth An tal 1936-os, Illyés
Gyu la 1976-ban ké szült pró zai vagy Ná das dy Kál mán 1939-es ope ra szö veg-át dol go zá sa. A szö veg vál toz ta tá sok 1996-ban
is a kri ti ka – kü lön bö zô in ten zi tá sú – el lenér zé sét vál tot ta ki. Még Szán tó Ju dit és Kol tai Ta más is, akik a legin kább nyi -
tot tan vi szo nyul tak Ruszt ren de zé sé hez, egy sé ge sen til ta koz tak pél dául az egyik szö veg mó do sí tás el len: „Az elôadás má -
so dik meg te kin té se kor már ki ma radt a ka pi tá lis csacs ka ság:«Ot tó s Me lin da egyaránt ôrül tek»- mond ta volt kez det ben
Bánk, de lám, a szín há ziak sze ren csé re oly kor hall gat nak a kri ti ká ra” – ír ja Szán tó Ju dit, s Kol tai mintegy foly tat ja a meg -
kez dett gon do lat me ne tet: „ami nek nincs ér tel me sem Bánk szá já ból, sem sen kié bôl”. ld. Szán tó Ju dit, Bánk, a bál anya,
Szín ház, 1997/1. 20., Kol tai Ta más, Hát ha mégis, Élet és Iro da lom, 1996. no vem ber 8. 17.

7 Ruszt elôadá sa eb ben a te kin tet ben (is) össze kap cso ló dik a Bánk bán-ját szás ha gyo má nyá nak el sô ra di ká lis új raér tel me -
zé sé vel, Mo há csi Já nos ka pos vá ri 1984-es Ho gyan vagy par ti zán? avagy Bánk bán cí mû elôadá sá val.
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ér tel me zé sek so ka sá gát ve ti fel, ame lyek re nincs át -
fo gó, ön ma gát tö rés men te sen el fo gad ta tó kon cep -
ció.8 Az elôadás ke re te Gert ru dis te me té se: a nyi tó -
je le net ben er re ké szü lôd nek, a zár lat ban pe dig ezt
hajt ják vég re, mintegy a nagy nem ze ti meg bé ké lés -
kí sér le tek fel mu ta tá sa ként – Bánk és End re kéz fo -
gá sá val –, kan de lá be rek kel, a szim bo li kus föld há -
nyás ásó üté sei nek hang já ra, mi köz ben az összes sze -
rep lô, élôk és ha lot tak egyaránt meg je len nek, hogy
drót szá rú szeg fû ket do bál ja nak a ki rály né sír já ra.9

Mind az, ami az év szá za do kon átíve lô te me té sek
és új ra te me té sek po li ti kai rí tu sai köz ben tör té nik,
mint ha csak po li ti kai szín já ték len ne, „vé res tra gédiá -
nak lát szó tör té nel mi bo hó zat”.10 Ruszt nem ze ti drá -
ma-ol va sa tá nak po li ti kus sá ga olyan rí tust mutat,
amely ben a nem ze ti tra gé diák vál to zó kül sô sé gek
kö zött is vál to zat lan ter mé sze tûek ma rad nak: a dikta -
tú rá kat sza bad ság har cok, for ra dal mak és el len forra -
dal mak, lát szat kiegye zé sek, te me té sek és új ra te me -
té sek kö ve tik, mi köz ben ál lan dó sá got ki zá ró lag a
bel vi szá lyok, áru lá sok és a bé két len ke dés je len tik.11

Bánk ki rály né gyil kos sá gá nak és a ná do ri cím rôl
va ló le mon dá sá nak nincs megol dá sa, „a for ra dal -
mi ne gye dik sza ka szo kat el kent, össze ma sza tolt
ötö dik sza ka szok kí sé rik. / … / Egy ese ménnyel ki
le het egyez ni, de egy egész tör té ne lem mel le he tet -
len” – mond ja Ruszt.12

A szü zsé po li ti kai-i deo ló gia új raol va sá sá nak ka -
taszt rofikus-t ra gi kus tör té ne lem szem lé le té hez
Ruszt – mintegy azt fe lülír va – elôadá sa meg ha tá -
ro zó teát rá lis kód rend sze réül a rep re zen tá ció já ték -
ba ho za ta lát vá lasz tot ta. A pró zai és ope rai Bánk
bán-ját szás szín ház tör té ne ti pa nop ti ku ma, kü lön -
bö zô ko rok elôadás-ha gyo má nyai nak, já ték stí lu -
sai nak és gesz tus rend sze rei nek megidé zé se Ruszt
elôadá sá nak egyik legiz gal ma sabb, új faj ta szö veg -
ér tés re fel hí vó moz za na ta.13

Az el té rô stí lus ele me ket ke ve rô, s így fo lya mato -
san stí lus tö ré se ket hor do zó mi se -en-s ce ne a múlt
ér tel me zé si kon ven cióit fel mu tat va ala kít ja ki eklek -
ti kus, sti lá ris egy ség nél kü li szín há zi kód rend szerét.

Szí né szi já ték

A sze rep lôk te hát egy szer re iden ti tás- és szín ház -
tör té ne ti szó la mok hor do zói, akik hol a his to -
ri zá ló-dek la má ló, hol a pszi cho lo gi zó il lú zió -

szín ház já ték tra dí cióit (pon to sab ban azok csôd jét)
mu tat ják meg, s te szik mû vi sé gük kel oly kor ko mi -
kum for rá sá vá.14

Ruszt elôadá sá ban a stí lus egy ség hi te les ség de -
konst ru á lá sa gyak ran a tra gi kus-pa te ti kus és ko mi -
kus-i ro ni kus-sza ti ri kus ele mek ke ve re dé sé ben je -
le nik meg. Év ti ze des lé lek ta ni rea lis ta sze rep áb rá -
zo lás ha gyo má nyát ját szat ja új ra Pe tur meg hó dol -
ta tá sá nak, Me lin da meg té bo lyo dá sá nak, Bánk és
Gert ru dis vi szo nyá nak vagy a ki rály né gyil kos sá -
gnak a je le ne te, mi köz ben a nem ze ti tra gé dia já -
ték tra dí ció já tól ko ráb ban szin te tel je sen ide gen
Bánk bán -i ko mi kum ol va sás le he tô sé gét is meg mu -
tat ja. Ot tó has ban szúr ja Bi be ra chot, mi re a lé zen -
gô rit ter köz li Mis ka bán nal: „Ot tó dö fött le – há -
tul ról”, Ot tó Me lin da el csá bí tá sát kö ve tôen vö rö -
ses szô ke pa ró kát vesz fel, s így buj kál nô vé re és
Bánk elôl. Az il lú zi ó szín há zi já ték mód kli séi nek
megidé zé sé vel ugyanígy vá lik ne vet sé ges sé az álom -
kó ros és/vagy ré szeg Mik hál bán (Tyll At ti la), a hor -
dó szó nok ként hô bör gô, oly kor to por zé ko ló Pe tur
(Avar Ist ván) és a bé két le nek min dent ér ze lem nél -
kül, han go san szaj kó zó csa pa ta.15

A megidé zett já ték ha gyo má nyok anak ro nisz ti -
kus, oly kor stí lus pa ró diá nak ha tó ha mis hang jai és
rég volt Bánk bán-e lôadá sok fo tó do ku men tu mait
idé zô je le net beál lí tá sai szin te báb sze rû vé te szik a
figu rá kat: Gert ru dis a ha ta lom és nôi ség hisz té rikus
meg szál lott ja ként mintegy hoz zá ta pad trón jához
és ural ko dói pa lást já hoz, Bánk kard já hoz, Melinda

ôrü le tét fe jé nek in ga tá sá val és tá vol ba te kin tés sel
jel zi, Pe tur dü hé ben top pant, Bi be rach (Pind roch
Csa ba) az int ri ku si sze rep kör já ték kli séit hasz nálja
(„fél re”-meg szó la lá sok ban be szél, gri ma szol, gúny -
ka cajt hal lat, moz du la tai ban is ár mány ko dik).16

Ruszt a Bánk bán-ér tel me zé sek sok szo ros fe -
lülírá sát hajt ja vég re új faj ta sze rep ol va sá si stra té -
giái val. A hi deg vér rel mo soly gó, min den mon da -
tá ban ha mis Ot tó (Ka ma rás Iván) és Gert ru dis (Eg -
ri Ka ti) kö zött sejt he tôen in cesz tu ó zus kap cso lat
van: Ot tó, akit a Ka to na-szö veg is „faj ta lan vé rû -
nek” ne vez, fo lya ma to san nén je lá ba kö zé hez nyúl -
kál. Me lin da pe dig, akit a já ték ha gyo mány hoz ké -
pest idô sebb szí nész nô, Eg ri Már ta ját szik, egyál -
ta lán nem uta sít ja el, sôt, lát ha tóan él ve zi a jó ké pû
Ot tó kö ze le dé sét („Ó, én csak sír ha tok” – mond ja,
mi köz ben be szé dé re rá cá fol va ne vet, s mintegy
nyil vá nos ság elôt ti sze xuá lis elô já ték ként az if jú
her ceg hez ta pad va ke rin gô zik to vább). Gert ru dis
és Me lin da alak ja – a majd nem egy ko rú Eg ri-nô -
vé rek együtt ját sza tá sán túl is – iz gal ma san kap cso -
ló dik össze: akár ri vá li sok ként, akár ha son ló nôi
sor sok meg tes te sü lé sei ként is ol vas ha tóak, hi szen
mind ket te jü ket hosszú idô re ma gá ra hagy ta fér je,
s fér jeik hí ján mind ket ten Ot tó nem csak sze xuá lis,
ha nem éle tük kel is fize tô ál do za tai vá vál nak.

Új vá ri Zol tán Ti bor ca sem az el nyo mott pa raszt -
ság meg sze mé lye sí tô je, ha nem a túlél ni aka ró és min -
den kor éhes ki sem be ré: hol ag resszí ven lej mo ló kol -
dus, hol há bo rús túlélô, ba ka ru há ban, aki a bá li ma -
ra dé kot tö mi ma gá ba, mi köz ben mél tat lan kod va ök -
len de zi fel a mus tá ros kol bászt és pa nasz ára da tát.

Gálffi Lász ló Bánk ja az egyet len sze rep lô, akit
nem a ma ni pu lá ció és az ámí tás irá nyít. Ruszt több
elôadá sá nak is vissza té rô szí né sze,17 s most is Ruszt

18 Hu ber Beá ta ki vá ló Ruszt -é let mû össze fog la lá sá ban Do mi nick La Cap ra A gon dol ko dás tör té net új raér tel me zé se és a szö veg -
ol va sás cí mû ta nul má nya alap ján fel hív ja a figyel met ar ra, hogy „Bár a ha tás tör té ne ti szem pont [értsd: Gro tows ki ha tá sa]
ér vé nye sí té sé vel ko he rens kép ala kít ha tó ki Ruszt ren de zôi for ma nyel vé rôl, mindez az zal jár, hogy el vész az egyes elôadá -
so kat jel lem zô vál to za tos sá got, a zárt«kom po zí ció ba»nem il lô ap ró rész le te ket, s az ezek ben rej lô kü lönb sé ge ket fel tá ró
as pek tus. /…/ az élet mû vek, kü lön bö zô sé gük nél fog va, egy más tól el té rôen bont ják meg a sza bá lyos min tát; ehe lyett an -
nak be lá tá sát hang sú lyoz za, hogy a szö ve gek nem zá rul nak her me ti ku san ma guk ba, ugyanis a mon tázs és az idé zet ré -
vén össze kap cso lód nak más írott szö ve gek kel, va la mint a tár sa dal mi dis kur zus egyes ele mei vel.” Hu ber Beá ta, Tran(s)zak -
ci ók. Ruszt Jó zsef szer tar tásszín há zá nak új raol va sá sa, in Al ter na tív szín ház tör té ne tek. Al ter na tí vok és al ter na tí vák, Im re Zol -
tán (szerk.), Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2008. 176.

19 „Én lé nye gé ben be hoz tam azt a ma gyar fél múl tat, amit Rajk-te me tés nek le het ne vez ni, Nagy Im re-te me tés nek le het ne -
vez ni, te hát tu laj don kép pen mind azt, ami a Szó zat után kö vet ke zett, hi szen a Bánk bán ban min den ben ne van, elô re
min den ben ne van: az 1. vi lág há bo rú, a 2. vi lág há bo rú, szin te min den mint egy nagy pró fé cia ben ne van: ez a vég sem -
mi sé ge. /…/ Meg csi nál tam a Szó zat nak a foly ta tá sát,«Hol nem zet süllyed el», Rajk kal el süllyedt egy nem zet, Nagy Im ré -
vel el süllyedt egy nem zet, ha tet szik, Ká dár Já nos sal is el süllyedt egy nem zet. /…/ Hát tán ez a ka tar zis, ami ma radt.” Ér -
di Sán dor be szél get Ruszt Jó zsef fel és Sán dor Iván nal, Ma gyar Te le ví zió, Stú dió ’96, 1996. ok tó ber 8. OSZ MI In for má ciós
Osz tály, Ruszt Jó zsef Bánk bán ’96-dosszié

10 Sán dor L. Ist ván, Árny ala kok, Szín ház, 1998/1. 32.
11 Ruszt ér tel me zé sé re kü lö nö sen nagy ha tás sal volt Sán dor Iván 1993-ban meg je lent Bánk bán- mo no gráfiája (Sán dor Iván,

Vég sem mi ség. A száz het ven éve fel nem fe de zett Bánk bán, Pécs, Je len kor Kiadó, 1993.), amely „/ … / mi köz ben«hely re rak -
ta»ben nem a mû vet, új ra be zár ta azt hat van ezer la kat tal, mond ván: nyel vé ben van a mû lé nye ge.” B. L.[Bér czes Lász ló],
„A Föld la pos, és négy an gyal tart ja”, Ha jó nap ló, 1996/1. 17.

12 B. L.[Bér czes Lász ló], „A Föld la pos, és négy an gyal tart ja”, Ha jó nap ló, 1996/1. 18.
13 „Az új teát ra li tás cél ja a dra ma ti kus és szín há zi tra dí ció át sa já tí tá sa, il let ve a rep re zen tá ció alap jai nak a já ték mód szem -

pont já ból tör té nô meg kér dô je le zé se. Ez azt je len ti, hogy a klasszi kus szín da ra bok szö ve gei re rá ra kó dott li be rál- hu ma nista
esz mei sé get rend re átér tel me zik egy faj ta de konst ruk tív exp resszi vi tás ál tal. Mo há csi Já nos Ár mány és sze re lem, Csá nyi János
Szen ti vá né ji álom, No vák Esz ter Üd lak, va la mint Ruszt Jó zsef Bánk bán ’96 cí mû ren de zé se pél dául fo lya ma to san fe szült -
ség tár gyá vá te szi a dra ma ti kus szö ve gek al te ri tá sa és a nar ra tív zárt ság fel nyi tá sá ból kö vet ke zô kortárs szem lé let mó dok
kö zöt ti felold ha tat lan el len té tet.” Ké ke si Kun Ár pád, A rep re zen tá ció já té kai. A ki lenc ve nes évek ma gyar ren de zôi szín -
háza, in Tü kör ké pek lá za dá sa. A drá ma és szín ház re to ri ká ja az ez red vé gen, Bu da pest-Pécs, JAK- Ki já rat Kiadó, 1998. 94–95.

14 „Így a szín pa don zaj ló cse lek mény fo lya ma to san idé zô je lek kö zé ke rül, fel füg gesz tô dik a szín le lés, és le he tet len né vá lik
a né zôi be leélés. Az új teát ra li tás te hát a já ték ki ter jesz té sé vel vi szony la go sít ja a szín pa di hely ze te ket, és így egy faj ta me -
ta teát rá lis di men zió hoz, a«szín ház a szín ház ról»as pek tu sá hoz jut el. / … / a rep re zen tá ció ból sem a szín ház ban, sem az
élet ben nem le het ki lép ni, vagyis az au ten ti kus ság az ite ra bi li tás okán fo lya ma to san dif fe rál (ma gya rán: a va ló di pil la nat
a so ha sem önazo nos is mét lés miatt el ha lasz tó dik).” Ké ke si Kun Ár pád, A rep re zen tá ció já té kai. A ki lenc ve nes évek ma -
gyar ren de zôi szín há za, in Tü kör ké pek lá za dá sa. A drá ma és szín ház re to ri ká ja az ez red vé gen, Bu da pest-Pécs, JAK- Ki já rat
Kiadó, 1998. 102–103.

15 Ná nay Ist ván sze rint az elôadás vol ta kép pen a shakes peare-i dra ma tur gia egyik jel leg ze tes sé gét hoz ta já ték ba, ami kor a
ko mi kus és tra gi kus szá lak egy más mel let ti sé ge és össze fo nó dá sa se gít sé gé vel ki bon tot ta a cse lek mény iro ni kus-öniro ni -
kus ré te geit. Ná nay Ist ván, Ruszt, Bu da pest, Új Man dá tum Könyv kiadó, 2002. 121–136.

16 Ért he tô, hogy több kri ti kus is azo kat a sze rep for má lá so kat di csér te, ame lyek egy fé le (fô képp a ko mi kus-i ro ni kus) já ték -
mó dot kép vi sel tek. Pl. „Eb ben a ne he zen ma gya ráz ha tó ek lek ti ká ban Ka ma rás Iván ala kí tá sa a leg frap pán sabb. Ot tó ja
meg ma rad az el sô, bá li kép ke re tei kö zött, s vé gig azt játssza, hogy ját szik.” Stu ber And rea, A ho mály hosszú órái, Nép -
sza va, 1996. ok tó ber 19. 11.

17 Ér de mes meg je gyez ni, hogy Bánk sze re pét ere de ti leg Ba gó Ber ta lan ját szot ta vol na. (Ná nay Ist ván szó be li köz lé se, 2013.
áp ri lis 26. Bu da pest) Kü lö nö sen iz gal mas in for má ció ez ab ban a te kin tet ben is, hogy Ba gó 2011-ben a Kecs ke mé ti Katona 
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élet mû vé nek emb le ma ti kus figu rá ját játssza: a vi -
lág, az em be ri ség, a ha za bû neit ma gá ra vál la ló, hôsi
pá tosszal és szen ve déllyel küz dô, de rá kény sze rí -
tett sze re pei ben vol ta kép pen sod ró dó ál do za tét,
aki nek „pro fán pas sió ja” iro ni kus beava tá si szer tar -
tás sá tor zul az End ré vel va ló elôadás zá ró kéz fo gás -
ban.18 Bánk kí vü lál lá sa, más sá ga és nai vi tá sa eb ben
a po li ti kai, tár sa dal mi kö zeg ben in teg rál ha tat lan,
vá lasz tá sa nincs, legalább kül se jé ben ha so nul nia
kell a kör nye ze té hez.19

Az elôadás zá ró je le ne té ben ér ke zô II. End re rez -
ze nés te len ar cú, pro fesszio ná lis és rop pant fiatal ál -
la mi ve ze tô (Ha ás Van der Pé ter), aki nek ta lán egyér -
tel mû, ta lán mindegy is Gert ru dis bû nös sé ge vagy
bûn te len sé ge („Ô a hi bás, hi szen más képp nem ölte
vol na meg ma gyar” – mond ja min den fé le ön saj nálat
és he zi tá lás nél kül). Lop va az órá já ra néz, majd a
fe ke te nap szem üve ges, test ôr ki né ze tû So lom (Dózsa
Zol tán) zse bé bôl hoz zá ke rü lô, te hát elô re megírt
pa pír lap ról ol vas sa fel dip lo ma ti kus és elôadás zá ró
bé kí tô mon da tát („Elôbb mint sem ma gyar ha zánk –
Elôbb esett el mél tán a ki rály né!”). Egyet len könnyet
ejt fe le sé géért, s könnye le tör lé sé nek mozdu la tá ban
ugyanaz a gesz tus is mét lô dik meg, ame lyet Bánk
Mik há lért hasz nált ko ráb ban. A két fe le sé gét vesz -
tett férfi eb ben a moz du lat ban azo no sí tó dik egy -
más sal, s im már azo nos vi se let ben, azo no san ki de -
rít he tet len mo ti vá ció val fog ják egy más ke zét.

Szín há zi lát vány és hang zás

A z elôadás vi zuá lis és akusz ti kai rend sze re is a
megidé zett teát rá lis ha gyo mány frag men tu mai -
val, in ter- és int ra tex tu á lis uta lá sai val, mintegy

önér tel me zô-i ro ni kus ke ret ként hoz lét re fe szültsé -

get a tör té ne ti kon tex tus és a já ték ak tua li tá sa között.
A szá rá val a né zôk kö zé be nyú ló T-a la kú do bo -

gó rend szer já ték te re, a hát só és az elô re nyú ló szín -
pad rész ta lál ko zá sá ban osz lop pal Ruszt As bóth ut -
cai stú dió-e lôadá sai nak vissza té rô tér for má ja.20 Az
alig hatvan fé rô he lyes kis szín ház tér ér tel me zé si ke -
re tet is adott elôadá sai nak: biz to sí tot ta a já ték- és
a né zô tér fron tá lis el vá lasz tá sá nak meg szün te té sét,
az in tim kö zel sé get né zôk és ját szók kö zött, és
felerô sí tet te a szí né szek min den gesz tu sát, Ná nay
Ist ván meg fo gal ma zá sá ban „akár csak Ar taud el kép -
zelt és Gro tows ki meg va ló sí tott szín há zá ban”.21

Kis-Ko vács Ger gely dísz let ter ve zô mint ha Oláh
Gusz táv 1940-es tör té nel mi rea lis ta, kö zép kort idé -
zô ope ra dísz le té nek ro mán osz lo pait és bolt íveit
idéz né meg tör me lé kei ben a já ték tér ol dal fa lain.
Gert ru dis pu ri tán trón szé ke, Pe tur ven dég ter mének
fa asz ta la és tám lát lan kis szé kei mint a Bánk bán-
ját szás kon ven cio ná lis tér ele mei ke ve red nek az
elôadás re fe ren ci a li tást vi szony la go sí tó, ri tuá lis-
szim bo li kus vi zuá lis je lei vel és rek vi zi tu mai val. Me -
lin da bûn val lás je le ne té ben pl. egy vö rös szí nû leplen
tér del (amely Ruszt több elôadá sá nak is vissza té rô
szim bó lu ma), s a lep len ott a tel jes elôadást szin te
vé gig kí sé rô, Ot tó tól ka pott sár ga ger be ra, majd a
Bánk tól ve zek lés kép pen ka pott fe ke te fátyol.22

Az elôadás so rán min den sze rep lô tör té nel mi
ko ro kon átíve lô jel mezt cse rél, mint ha Bánk „nem
go nosz sá gért gyû löl, ha nem azért, mi vel más más
kön töst vi sel” mon da tát lát nánk meg va ló sul ni. Ottó
szmo king ban mu lat, majd kö zép ko ri jel mez ben és
pa ró ká ban me ne kül. Ti borc kol dus jel me zét vált ja
ron gyos ba ka ru há já ra. Me lin da a Bánk bán-ját szás
ope rai ha gyo má nyát megidé zô fe hér al só ru há ra cse -
ré li bá li jel me zét, míg Gert ru dis bá li nagy es té lyi jét

vált ja Tô kés An na és Gob bi Hil da sze rep ket tô zés -
sel ját szott nem ze ti szín há zi, Ma jor Ta más és Vámos
Lász ló ren dez te 1951-es elôadá sá nak vi se le té re.

Bi be rach rosszul szá mít ja ki, hogy mi kor kell lé -
zen gô rit ter ként ud va ronc jel mez be öl töz nie, mi kor
pe dig szmo kin gos úr nak, ugyanis így je le nik meg
a bé két le nek kö zött. Csak hogy a nyi tó bá li je le net -
ben szmo kin gos, cso kor nyak ken dôs, pezs gô zô ma -
gyar és spa nyol urak ép pen a bé két len ke dés hez öl -
töz tek át suj tá sos, his to ri zá ló dísz ma gyar ba. Bánk
is tra di cio ná lis, his to ri kus dísz ma gyar ban je le nik
meg, ol da lán kard dal, s jel me zét csak a zár lat ban
cse ré li a min den ki ál tal vi selt fe ke te gyász ru há ra.

A nyi tó je le net ben, Gert ru dis te me té sé nek elô -
ké szü le tei alatt Bee tho ven Eg mont-nyi tá nya szól
(egyér tel mû uta lás sal az 1956-os ma gyaror szá gi for -
ra da lom ra),23 s en nek har cias hô sies sé gét sza kít ja
meg a mu la tó pa lo ta bá li je le ne té ben Jo hann Strauss
ke rin gô je. Az elôadás zár la tá ban, a fe le sé ge te meté -
sé re ér ke zô és vá ra ko zó End re meg je le né se alatt
Erkel Hu nya di Lász ló-o pe rá já nak gyász in du ló ja hall -
ha tó, majd szin tén Er kel Bánk bán- já nak „Ha zám,
ha zám”-áriá ja. Mindegyik megidé zett ze ne mû a
nem ze ti szent ügy, a ha zafiság és a me lan ko li kus
gyász olyan al le gó riá ja, ame lyek tri via li tá suk kal –
az elô a dá se gész fe lôl te kint ve iró niá juk kal – nem -
csak a mí to szok de he roi zá ló dá sát, a pa te ti kus Bánk
bán-e lôadá sok ide jét múlt kép te len sé gét han go sít -
ják meg, ha nem azok tra gi kus, meg rá zó hiá nyát is.

S a ze nei kom po zí ció – akár csak az egész elôadás
– kü lö nös szép sé ge, hogy Ruszt egy ko ri mes te rét,
Ná das dy Kál mánt is több szö rö sen megidé zi, aki év -
ti ze dek kel ko ráb ban szin tén ha son lóan ra di ká li san
dol goz ta át mind Er kel Hu nya di Lász ló- ját, mind
Bánk bán-o pe rá ját.24

Az elôadás ha tás tör té ne te

J el lem zôen a kri ti kai reflexió ko ra be li (1996-os)
ál la po tá ra és el vá rás rend sze ré re, szin te to tá lis ta -
nács ta lan ság, dü hödt, bosszan ko dó ér tet len ség

és dia ló gus kép te len ség fo gad ta az elôadást.25 Még
a né hány – Szán tó Ju dit és Kol tai Ta más – ki vé tel -
nek te kint he tô, el sô sor ban nem ér té ke lô, ha nem
ér tel me zô elem zés sem tu dott mit kez de ni a mi se -
en-s ce ne per for ma tív sok szí nû sé gé vel, a já ték mó -
dok egy mást átíró, mel lé ren de lô plu ra liz mu sá val.26

Holott a Ruszt -e lô a dás fel tét len ér de me, hogy a
kü lön fé le dra ma ti kus és teát rá lis ha gyo mány egy -
más ra írá sá val min de nekelôtt a drá ma szín pa di in -
terp re tá ciói hoz kap cso ló dó el vá rá sain kat kezd te ki.
A har mo ni kus kom po zí ciót fo lya ma to san meg tö rô
teát rá lis sti li zá ció val, az el té rô szín há zi kó dok és
kon ven ciók új ra ke ve ré sé vel (a megôr zés és új raírás
já té ká val) tör té ne ti kon ven cióink lét re jöt té nek és
hi tel te le ní tô dé sé nek me cha niz mu sá val szem be sí -
tett, mi köz ben a klasszi kus szö veg új raér tel me zés -
re al kal mas nyi tott sá gát is meg mu tat ta.27

Jó zsef Szín ház Ruszt Jó zsef Ka ma ra ter mé ben ren dez te meg – pl. a nyel vi, dra ma tur giai átala kí tá sok, a sze re pek új raol va -
sá sai vagy a ze nei ke re te zés fe lôl Ruszt elôadá sá val pár be széd be lép tet he tô – Bánk bán-ér tel me zé sét.

18 „Mint az or szág el sô em be ré nek, jó apá nak és férj nek, a sze gé nyek és el nyo mot tak gyá mo lá nak s egy ma ga sabb esz mény,
a ki rály hû ség és ha zafiság meg tes te sí tô jé nek kel le ne len nie, de min den ki be csap ja, ki hasz nál ja, ki sem mi zi.” Ná nay Ist -
ván, Ruszt, Bu da pest, Új Man dá tum Könyv kiadó, 2002. 131.

19 „Húsz évig pas sió kat ren dez tem, most pe dig kü lö nös«iró niá kat». Ha klasszi ku so kat ál lí tok szín pad ra, ma már min dig
ott a mo soly, sôt: a vi gyor. 1994-ben csi nál tam az el sôt, ami kor el vesz tet tem bi zal ma mat a po li ti ká ban, ab ban az elit ben,
amely hez ad dig tar toz tam.” Idé zi: Ná nay Ist ván, Ruszt, Bu da pest, Új Man dá tum Könyv kiadó, 2002. 127.

20 Ez a tér konst ruk ció je lent meg Ruszt sa ját ter ve zé sé ben Mar lo we II. Ed ward -e lô a dá sá ban, majd az Othel lo ban, a Ham let -
ben és a II I. Ri chárd ban is.

21 Ná nay Ist ván, Ruszt, Bu da pest, Új Man dá tum Könyv kiadó, 2002. 117.
22 A Füg get len Szín pad Ró meó és Jú lia-e lôadá sá ban is meg je le nô vö rös le pel rôl és a rek vi zi tu mok jel mo bi li tá si- po li funk ci -

o ná lis me cha niz mu sá nak rusz ti meg va ló su lá sá ról rész le te sen ír Kiss Gab riel la ta nul má nyá ban. Kiss Gab riel la, A pro duk -
ti vi tás vizs gá la ta a ma gyar másszín ház pél dá ján, in (Ön)kri ti kus ál la pot. Az elô a dá se lem zés sze mio ti kai mód sze ré nek vizs gá -
la ta, Bu da pest-Veszp rém, Or pheusz Kiadó-Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2001. 193–203.

23 Mi vel a for ra da lom ban meg sé rült a Ma gyar Rá dió épü le te, ezért a rá dió adá so kat so káig az Or szág ház ból su gá roz ták, s
1956. ok tó ber 24-én – mintegy „szü net ze ne ként” – fo lya ma to san az Eg mont-nyi tányt, il let ve Er kel Bánk bán ope rá ja Bánk-
 Pe tur- Bi be rach je le ne té nek fel vé te lét ját szot ták.

24 Ná das dy (Oláh Gusz táv val kö zö sen) a Hu nya di Lász lót 1935-ben, a Bánk bánt 1939-ben dol goz ta át. Az elôadás zá ró áriá -
ját – mint Ruszt al ko tó tár si tisz tel gô gesz tu sát – Ná das dy 1940-ben be mu ta tott elôadá sá nak cím sze rep lô jé tôl, Pal ló Im -
ré tôl hall juk hang fel vé tel rôl.

25 „Mint ha Ruszt hol a da ra bot ren dez né, hol an nak pa ró diá ját, de az sincs egé szen ki zár va, hogy blöf föt.” Stu ber And rea,
A ho mály hosszú órái, Nép sza va, 1996. ok tó ber 19. 11., „Ami kor a szín há za kat még igaz gat ták, a di rek tor azt mond ta
vol na a Bánk ren de zô jé nek: Édes úr, föl te szem, oda ha za a pad lá son ôr zi még gyer mek ko ri báb szín há zát. Ott ren dez ze
meg el kép ze lé seit, ne a szí né szei met kí noz za és a né zô ket un tas sa, akik vé gül is pénzt ad nak a je gyü kért!” M. G. P. [Mol -
nár Gál Pé ter], Ruszt Bánk bán ja, Nép sza bad ság, 1996. ok tó ber 19. 10., „Ez az elôadás nem a nagy kö zön ség nek ké szült.
Ez akár már baj is le het. De va jon hány em ber bôl kell áll jon az a kö zön ség, amely nek szán ták? Egy bôl? Vagy ne tán sok -
kal töb bôl? Mond juk ket tô bôl? Ez vi szont – na gyon nagy baj.” – be, Ti borc mus tár ral, Pes ti Mû sor, 1996. ok tó ber 24–30. 3.

26 „Mert két ség kí vül jól szó ra koz tam, egy-egy ga gen szív bôl ne vet tem, az át fo gó el gon do lást ér te ni is vél tem, még sem érez -
tem úgy, hogy je len tôs elôadást lá tok, mi több: még ma gát a vál lal ko zást sem érez tem je len tôs nek. / … / az elôadás
mindun ta lan meg-meg zök ken egy-egy ilyen ta lá lós kér dé sen, amely nek in do kolt sá ga elég gé hé za gos, és az em ber óha -
tat la nul azt gon dol ja: ehe lyett in kább az elôadás át fo gó, ön ma gát tö rés men te sen el fo gad ta tó kon cep ció já nak ki dol go zá -
sá ra kel lett vol na több idôt s le le ményt for dí ta ni. / … / Több ke mény ség gel, ke ve sebb la za ma sza to lás sal, sum ma sum -
má rum, jobb elôadás is szü let he tett vol na.” Szán tó Ju dit, Bánk, a bál anya, Szín ház, 1997/1. 18–20.

27 „Az ol va san dó szö veg és a meg fej ten dô mi se en sce ne töb bé nem a meg ta lá lás ra, in terp re tá lás ra, köz ve tí tés re vá ró je len -
tés ôr zôi. / … / A poszt mo dern szín ház az el mé le tet a já té kos te vé keny sé gek rang já ra eme li; a múlt új jáal ko tá sá nak vagy
be ke be le zé sé nek tet te té se he lyett új ra ját szá sá nak le he tô sé gét mu tat ja fel egye dü li örök ség ként.” Pat ri ce Pa vis, A poszt -
mo dern szín ház ese te (A mo dern drá ma klasszi kus örök sé ge), ford. Ják fal vi Mag dol na, Szín ház, 1998/3. 22.
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

T eli hay ren de zé se rész ben a kortárs másszín házi
tö rek vé sek,2 rész ben a Cse hov-ját szás ha gyo má -
nya (azon be lül is el sô sor ban a 1970-es évek tôl

az 1990-es évek kö ze péig tar tó idô szak) fe lôl ol vas -
ha tó. A ’70-es és ’80-as évek ha zai szín há zi Cse hov-
re ne szánsz ból két irány(zat) emel he tô ki: az egyi ket
Hor vai Ist ván víg szín há zi, a kor sztár jait fel vo nul ta -
tó ren de zé sei kép vi se lik, a má si kat a vi dé ki szín há -
zak nál kez dô fiatal ren de zôk (Szé kely Gá bor, Zsám -
bé ki Gá bor, Ascher Ta más) kis re a li sta elôadá sai. Bár
Hor vai a lé lek ta ni rea liz mus, a Szta nyisz lavsz kij -is -
ko la kö ve tô jé nek val lot ta ma gát, va ló já ban a víg szín -

há zi bul vár na tu ra liz must pró bál ta beol ta ni (az oly -
kor a Mû vész Szín ház Cse hov-ér tel me zé sé vel po le -
mi zá ló) kül föl di neoavant gárd tö rek vé sek kel (pél -
dául Ot to mar Krejca, Ana to lij Ef rosz és Ge or gij
Tovsz to no gov ren de zé sei és Jo sef Svo bo da dísz le tei),
va la mint a Nyi ki ta Mi hal kov-filmek (pél dául Etû dök
gép zon go rá ra, Ob lo mov né hány nap ja) at mosz fé rá já -
val, imp resszio nis ta tab lói val. Az eb bôl (azaz, hogy a
kü lön bö zô anya gok/ha tá sok nem tud tak egy ség be
szer vül ni) lét re jö vô disszo nan ciát ér zé kel het te Pe ter -
di Nagy Lász ló, mi kor a kö vet ke zô kép pen írt Hor vai
1972-es Há rom nô vér ren de zé sé rôl: „A Víg szín ház
elôadá sa […] mindössze lel ki is me re tes és szor gal mas
össze fog la lá sa mindan nak, amit az eu ró pai szín ház

1 A ta nul mány a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te men meg ren de zett „PHIL THER. Szín há zi net-filo ló gia” cí mû kon fe rencián
2013. áp ri lis 26-án el hang zott elôadás szer kesz tett vál to za ta. Megírá sát a 81400 szá mú OT KA-p ro jekt tet te le he tôvé.
Cse hov: Há rom nô vér (A há rom húg); Sze ge di Nem ze ti Szín ház; Be mu ta tó: 1998.03.20.; Ren de zô: Te li hay Pé ter; For dí tó:
Kosztolányi De zsô; Dra ma turg: Fa ra gó Zsu zsa; Dísz let: Men czel Ró bert; Jel mez: Tresz Zsu zsa; Szí né szek: Sze ré mi Zol tán
(And rej Pro zo rov), Lé tay Dó ra (Na ta sa), Mül ler Jú lia (Ol ga), Czif ra Krisz ti na (Má sa), Ba logh Ce cí lia (Iri na), An do rai Pé -
ter (Ku li gin), Der zsi Já nos (Ver si nyin), Se ress Zol tán (Tu zen bach), Qu in tus Kon rád (Szol jo nij), Ki rály Le ven te (Cse bu ti -
kin), Mé szá ros Ta más (Fe do tyik), Kan csár Jó zsef (Ro de), Ja kab Ta más (Fe ra pont), Tí már Éva (Anfisza), Ja nik Lász ló (Pro -
to po pov), Czeg lé di Esz ter (Ká tya)

2 A „másszín ház” Bér czes Lász ló fo gal ma (er rôl rész le te sen: Szín ház 1996/3, 1996/4, 1996/5), mely ’89 után már nem egy -
sze rû sít he tô a po li ti kai el lenál lás ra, ha nem a va la mi el le né ben lét re jö vô szín ház ként ír ha tó le, ahogy a szer zô is zár ta (e té -
má ban har ma dik) ta nul má nyát: „Ez a »va la mi« a fo gyasz tói igényt táp lá ló és ki szol gá ló szín há zi nagy üzem, ez a töb bé-
ke vés bé hi bát la nul mû kö dô, kom mer szet po tyog ta tó au to ma ta, ahol min den pro fesszio ná lis, csak ép pen a szín pad ról is,
a né zô tér rôl is hiány zik a részt ve vô, ta lál ko zás ra vá gyó em ber. Ez zel szem ben áll az iga zi szín ház, ame lyet ne vez he tünk
akár ha gyo má nyos nak, akár ama tôr nek, al ter na tív nak, el len zé ki nek, vagy akár Eu ge nio Bar ba sza vá val har ma dik szín ház -
nak – lé nye ge egy olyan kö zeg lét re ho zá sa, amely ben ke zét nyújt hat ja egy más nak al ko tó és be fo ga dó. Eb ben lá tom én a
ma gyar (más) szín ház felada tát 1989 után.” Bér czes Lász ló: Másszín ház Ma gyaror szá gon 1945–89, Szín ház 1996/5, 48.

KÁLMÁN MÁRIA

Az em lé ke zés já té ka 
és a já t-+e konst ruá lá sa. 

Te li hay Pé ter: A há rom húg (Há rom nô vér), 19981
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28 „Mert nincs már tíz évem hát ra, nincs idôm ar ra, hogy ki vár jam en nek az egész nek a vé gét. Egy szer egy kol lé gád olyas -
mit írt ró lam egy – amúgy en gem mél ta tó – cik ké ben, hogy a há bo rú vé get ért, én pe dig az utol só par ti zán va gyok, aki
ma is rob bant gat, a bé ke ide jé ben. Ev vel az eggyel nem ér tek egyet. Va la mi vé get ért, de ugyanak kor egy má sik va la mi
új ra kez dô dött. Át ren de zôd tek a front vo na lak, más hol hú zód nak a lö vész ár kok. De ez is egy há bo rú, ez is ró lunk szól –
ró lad és ró lam –, nem ma rad ha tok ki be lô le. Év ti ze dek kel ezelôtt, las san negy ven éve, hogy el kö te lez tem ma gam: zsol -
dos va gyok, ez a dol gom.” Az utol só zsol dos (Ruszt Jó zsef fel be szél get Zol tán Si mon), El len fény, 1996/1. 39.

A új ra gon do lás ban meg for má ló dó in terp re tá -
ciós já té kos ság, a rep re zen tá ció já ték ba ho za ta la, a
kö zel ség és a meg mu ta tás gesz tu sa, amely dis tan -
ciát te remt né zô, tör té net és já té kos kö zött, mind
olyan iz gal mas kér dés fel ve té sek, ame lyek Ruszt

Bánk bán ’96-e lô a dá sát nem csak az 1990-es évek
ma gyar szín ház tör té ne ti pa ra dig ma vál tá sa, ha nem
az ez red for du ló nem zet kö zi szín há zi irány za tai fe -
lôl is szem lél he tô vé te szik.
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