A Budai Nagy Antal históriája
„Őszintén szólva nem szerettem színházba járni. Olvasni pedig untam a színdarabot" —
mondotta Kós Károly Huszár Sándorral beszélgetvén a tizenöt esztendővel ezelőtt készült interjúban. Ha a messziből visszatekintve is ily nyugtalanító s nyomasztó a színháznak még csak
a gondolata is, mivel magyarázható, hogy a helikoni gondok, a Szépmíves Céh ügymenete, az
otthoni gazdaság mindennapi feladata, építészi megbízatások, regény- és tanulmányírás közepette mégis kedvre kap, s az 1935-ös esztendőben megírja a magyar történeti dráma egyik legkiválóbb munkáját, a Budai Nagy Antalt?
Kós Károly, amidőn nem sokkal halála előtt Benkő Samuval beszélgetvén arra a kérdésre, hogy miért faragott sakk-készletet, az igényes művész és a mindennapi gyakorlatiassággal
élő ember természetességével egyként felelt: csúnya készletek kerültek forgalomba. Bosszúságában faragott hát magának különbet. Drámaírói gesztusában is volt ehhez hasonlatos.
Az írót és közembert nyugtalanította az erdélyi magyar színjátszás, a kolozsvári színház ügye.
Sürgetően szükség mutatkozott új s igényes színpadi művekre, s amint egyik korabeli beszélgetésben elmondja (Pesti Napló, 1937. 1. 19.) sztánai magányában csaknem egy éven át színműveket olvasott, majd egy fél éven belül megírta a drámát. Budai Nagy Antal históriájának
kisregény-változata már 1932-ben megszületett. S hogy tárgya iránti elkötelezettség is munkált
darabírói elhatározásában, azt igazolja az 1977-es nagyváradi Budai Nagy Antal bemutatójához kötődő vallomása, amelyet a színház műsorfüzetében Farkas István adott közre: „Már a
históriám megírásakor számon tartottam, hogy közeledik a lelkiismereti szabadságért és társadalmi jogokért itt Kalotaszegen lángralobbant, vérébe fullasztott és alaposan elfelejtett parasztforradalom félezer éves évfordulója" — mondotta Kós a darab íródásának egyik motívumát felemlítve.
Gazdasági és szellemi önellátásra hetyke tündökletességgel kész szellem ambícióját tágabb horizontban is érdemes megfigyelnünk.
A könyvkiadás, ismeretterjesztés, az irodalom népszerűsítésének, s annyi más közügyi
kérdésnek programsűrítő alkalmat teremtettek Kemény János otthoniasságában a helikoni találkozók; ebben a törekvésben a színház kérdése is egyre erősebben előtérbe került. Marosi Ildikónak köszönhetően a Helikon kétkötetes levelezési könyvéből tudjuk, hogy 1934. június
22—24-én a kilencedik marosvécsi találkozón V. határozatként szerepelt az erdélyi magyar
színjátszás támogatása. A tennivalók összegzésére hat írót megbíztak, s felkérték Bánffy Miklóst, hogy a következő találkozón számoljon be a tapasztalatokról. Az 1935. június 28—30.
közötti helikoni összejövetelen Bánffy kedvező jelként észleli, hogy az eltelt szezonban erdélyi
drámaciklust tartott a kolozsvári színház, s mint mondta: „ H a az írók leveszik tekintetüket
Budapestről s a helyi viszonyokkal számolva Erdélynek dolgoznak, az erdélyi drámaírás váratlanul fel fog lendülni." Fontosnak tartotta, hogy a technikai kérdések elsajátítására az írók
folyamatos kapcsolatot tartsanak a színházzal, továbbá sürgette egy színművészeti akadémia
létesítését. Kádár Imre, a kolozsvári színház igazgatója a színikritika készületlenségét említette
felszólalásában — a tizedik vécsi összejövetel színházi fóruma ebben ki is merül. Kós Károly
ekkor már írja darabját. Tárgyunkban fontos a következő találkozó, amelyet 1936. július
2—4. között rendeztek. Fordulatot mutat az erdélyi dráma sorsában. Bánffy Miklós bejelentette, hogy a Szépmíves Céh a Magyar Színházzal közösen pályázatot hirdet; az első díj összege 35 ezer lej, ebből 25 ezer pályázati jutalom, tízezer pedig a színháztól esedékes szerzői honorárium garanciája. A pályázat témája kötetlen, beküldési határideje: szeptember 15. A jelenlévők elfogadták Bánffy javaslatát a bíráló bizottság összetételét illetően: Kádár Imre, Járosi Andor — és Kós Károly. Akinek darabja immár elkészült. Kós pályázatáról, összeférhetetlenség okán, természetesen szó sem lehet, ezt majd többször elmondja a dráma bemutatója
közelében született interjúkban is. Kós Károlyt már müve fénykörében is erősebben foglalkoztatja az erdélyi dráma kérdése. Ennek jele az is, hogy tanulmányt írt Tamási Énekes madár cí50

mű játékáról. Nem igazán gondolta át mondandóját. Noha kedves darab neki, mint
esztétikai-dramaturgiai kifogást említi, hogy hiányzik a szerelmi háromszög. Merev és sematikus szempont ez, mert nem veszi észre, hogy a mű kívánalmának sokszorosan megfelel, igaz
nem a hagyományos értelemben. Hiszen Magdóért a két öreg legény is vetélkedik azon a fülledt nyári éjszakán, Móka iránt pedig a két öreglány áhítozik. További ellenvetése, hogy
„nincs igazi akció, csak mozgás, játék, s nem okok-okozatok, nem erők és eredők logikus dinamikáját viszi költői formában a színpadra". Nem feladatunk itt Kós Károly ellenérveit cáfolni s elemezni Tamási játékát. Annyit jelzünk csupán, hogy Kós szívével, otthoniassági érzésében bólintott a műre, de igazi mélységében, színpadi jelentőségében nem látta az Énekes madár erejét.
Az 1936-os vécsi összejövetelen Bánffyhoz kapcsolódva érdemes Tamási hozzászólását
megemlíteni, akinek „Javaslatára kívánatosnak mondják ki Helikon írói, hogy itthoni szerzőink darabjainak ősbemutatója színházunkban (Kolozsváron — A. L.) legyen." Október 24-én
a bíráló bizottság már közli: Tamási Tündöklő Jeromosa nyerte a pályadíjat, s további négy
munkát, egyebek között Nagy István Özönvíz előtt című darabját a Magyar Színház figyelmére
érdemesítettek. Ám ekkor már Kós a maga darabja ügyében, Possonyi László biztatására, levelet írt Németh Antalhoz, a budapesti Nemzeti Színház igazgatójához. S mint majd az Esti
Újság 1937. I. 26-i számában közzétett Németh—Kós levélváltásból kitűnik, a direktor némi
késedelemmel válaszolt. Ez az az idő, amiközben Bánffy, a Tündöklő Jeromos kolozsvári bemutatóján megállapodik Jób Dániellel, hogy a Vígszínház a Szépmíves Céh íróinak darabjaiból sorozatot mutat be. November folyamán az üzleti vállalkozás kikerekedik; a Révai Irodalmi Intézet is bekapcsolódik az érdekeltségbe, s mint Marosi Ildikó dokumentumkönyvében olvasható; már-már követhetetlen jogi s anyagi tisztázó folyamat kezdődik Révai, Bánffy és
Kós között. A Révai Irodalmi Intézet igazgatójának 1936. november 19-én Kós Károlyhoz
írott levele már a végleges vígszínházi műsort rögzíti. A Budai Nagy Antallal kezdődik a sorozat, majd a Tündöklő Jeromos következik, ezután Kakassy Endre A vörös kör című, ugyancsak a helikoni pályázaton méltányolt művét tűzik műsorra, s végül Bánffy új műve zárja a
sort. A Szépmíves Céh tisztségviselője drámaíróként elkötelezett a Vígszínházhoz. Nem véletlen hát, hogy halogatja a levélírást Némethnek, amidőn már a Nemzeti bemutatójával kapcsolatos részletekre kerülne sor. Kós kínos helyzetbe került, de Bánffy és a céh iránt kötelezettségei vannak! (Magyar Bálint a Vígszínházról írott könyvében úgy tudja, hogy Bánffy azért a
Víggel egyezkedett, mert feleségét Váradi Arankát mellőzték a Nemzetiben.) S hogy az Esti
Újság imént idézett száma által közölt levélváltás se tisztázta az irodalmi és színházi világ mögötti manővereket, arra szerény igazolás Kós Károlynak egy 1942. augusztus 6-án keltezett levele, amely Szűcs Lászlóhoz, a Nemzeti dramaturgjához szól. Még mindig a Budai Nagy Antal rossz emléke kísérti, midőn az Országépítő bemutatójára készül — immár a Nemzetiben,
„...bevallom azt is, hogy kicsit zsenírozott engem az a régi kellemetlenség, amit annak idején
a Budai Nagy Antal vígszínházi és nem Nemzeti színházi előadása okozott, s amint én szenvedő részese voltam akkor, de sok okból viselííem kellett a következményeket és fedeznem kellett személyedet" — olvasható a Széchényi Könyvtár levéltárában őrzött sorokban.
Bánffy, mint a ciklus főrendezője decemberben már készül Kós darabjára, s 25-én már
több lap is tudósít a Vígszínház januári újdonságáról. A 8 Órai Újság hosszan ismerteti a Budai Nagy Antal szerelmi szálát, majd így folytatja: „...nehezebb probléma elé állítja Antalt a
vallásos kérdés. A csehországi kelyhesek tanait hozta magával külső országból és ez tölti be a
cselekmény jelentősebb részét." S ez már szempontunkból figyelemreméltó csúsztatás, a darab további sorsában az előadásról szóló értekezésekben hangsúlyozottan s visszatérően a
Bese Annával való kapcsolatot és a huszitizmus, egyházbéli kérdéseit említik Kós drámájával
kapcsolatban. Feledni igyekszenek legtöbben a társadalmi forradalmi gondolatot, amely a mű
igazi erejét és monumentalitását adja. Jellegzetes történeti—esztétikai nézőpont az is, ahogy
az újság Kós Károly munkája kapcsán Herczeg Ocskay brigadérosát említi: „minden történeti
vonatkozástól elvonva is jól megkomponált alkotás volt. A történelmi légkör — folytatja a
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8 Órai Újság — így vált hasznára abban az időben, amikor mindenki meglehetősen fázott a
jelmeztől. Selyem, bársony, arany hímzés, inkább operettben kelt el. És elmondhatjuk, hogy
az elhidegülés a történeti összeütközésektől, harcoktól, nagyhangú szólamoktól máig sem engedett. Legény legyen a talpán, aki ezzel az elhidegüléssel meg akar birkózni. Kós Károly alighanem ilyen legény." Milyen finomkodó értekezés az ízlésről! A történelmi dráma, mint jelmezkérdés — és a nézőszociológia összefüggésében! Egyetemes minta ebben az Ocskay brigadéros! Nem véletlen, hogy éppen Herczeg művére hivatkozik; 1936. december 5-én a „Kormányzó úr Őfőméltósága névünnepe alkalmából új betanulással" a Nemzeti mutatta be.
Megindultak az előkészületek; az újságok folyamatosan beszámoltak az eseményről, így
például az 1937 január eleji híradások tudatják, hogy Bese A n n a szerepében Ölvedy Zsóka
erőtlennek mutatkozik, s Bánffy Dayka Margitot hívta meg. Eközben még apróbb változtatásokra is szükség van; ezzel kapcsolatos Kós Károlynak január 13-án keltezett levele Kolozsvárról, amely némely szövegszerű változtatásokra válaszol (Marosi Ildikó említett helikoni
gyűjteményének I. kötete, 294. számú levél). A kolozsvári bemutatót elindítandó Bánffy Pestről utasítást küld a színháznak, minthogy ennek rendezését is ő vállalta. Feltehetően a Kolozsvárnak szóló tanácsok, szövegmódosítások már a vígszínházi próbafolyamat némely tanulságát összegezték. Ahogy Kós jóváhagyásáról tanúskodó levélből kiolvasható, Bánffy a színszerűség kérdésében javasol változtatásokat. Amelynek nyomán újabb jelenetet, helyzettisztító
gondolatokat fogalmazott meg a dráma írója: Például a Budai Nagy Antal halálát megelőző
pillanatokban, amikor a gyilkos Szilágyival szembesül. Aztán Bese Anna bejövetelének pontos ritmusát is újragondolja, hogy a lánynak hitele legyen Bálint pap ellen szólnia. Ebben a levélben Kós a kolozsvári előkészületek késettségéről is szól. Tamásinak a helikoni találkozón
említett óhaja tehát semmiképp se teljesülhet. Előbb jön a budapesti, s csak aztán a kolozsvári
bemutató.
Váradon turnézik a színház, a szereposztást még nem közölték, így hát a január 26-i premier kérdésesnek tűnik. Amint az is lett, s a kolozsvári bemutatóra majd csak márciusban került sor. Gyorsasággal hivalkodó korunkban azért irigykedve tűnődünk el a korabeli postajáráson. Figyeljünk csak az időpontokra! Kós 13-án ír Pestre, közli, hogy „ha a vármegye nem
okoskodik az útlevelemmel" vasárnap utazik. Szerdán írta ezt Bánffynak, s biztos abban,
hogy a címzett két-három napon belül kézhez kapja. Nem fontos várni még e közeli, hétfői
személyes találkozásig sem! 18-án már bizonyos, hogy Pesten vem, mert 19-én interjú olvasható vele a Pesti Naplóban. íróként is az építész gondolkodása tűnik fel véleményében: „a darab is csak olyan, mint a jól megkonstruált épület. Az kell hozzá, hogy szilárdan álljon a szerkezet a jó fundamentumon, meglegyen az egyensúly és finomak, minden toldástól mentesek
legyenek az épületen a díszek." „Nem fél?" — kérdezi tovább a Pesti Napló munkatársa, mai
jólnevelt zsurnaliszta közéletünkben illetlennek tűnő nyíltsággal. „Nem — válaszolja Kós, a
rá jellemző legényességgel, majd így folytatja: — Megbukhatom a darabbal? Nem izgat túlságosan. Egyedül csak az érdekel, hogy miképpen jön ki a színpadon a d a r a b . " Felfokozott s
némiképp hergelődő sajtó figyelem középpontjába került Kós műve. Feltűnő és nagyon is jellemző ; kevésbé a drámai gondolat került szóba, sokkal inkább a Vígszínházba híreit drámai
ciklus hovatartozandóságának tendenciózussága. Több tucat újságközleményt elolvastunk;
sehol egyetlen utalást se találtunk arra, hogy Kós drámája a Budai Nagy Antal-felkelés 500.
évfordulóját ünnepli. Minden másról inkább! A színpadi kiállításra is vissza-visszatérnek; s
ebben is mutatkozik célzatosság. Több lap tudni véli, hogy a díszletet és jelmezt is a Nemzeti
kölcsönözte a Vígnek. Mögöttesen a híradásokat már sandaság is vezeti, ami majd a bemutató
után világosul meg igazán: a Nemzeti—Víg ellentétezettség. Amelynek néhány dokumentumára korábban hivatkoztunk, miszerint a Budai Nagy Antal helye a Nemzetiben lett volna.
Mert színpadi kiállítását, a játék hagyományát tekintve a Víg ennek nem tud megfelelni. De
még a bemutató előtt tartunk, jelmez- és díszletkérdésben idézzük a nagyváradi Állami Színház műsorfüzetét: „Nemcsak színes rajzokat, de kellékeket is »szállítottam« a bemutatóra —
mondja Kós Károly. — Én adtam például eredeti kalotaszegi férfiingeket. Asszonyviseletre is
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én adtam mintát. Hát nem varrták ki olyan aprólékosan, mint a mi asszonyaink, de rivaldafényben azért jól mutattak." Kós Károly drámáját kalotaszegi otthoniasságában írta, s folklorisztikus hitelességében képzelte el a színpadon is. A mából visszatekintve némiképp avitt írói
és színpadi esztétikai igényességnek vélhetjük. De ha szerény ismereteink szerint áttekintjük,
hogy a magyar színpad a népi játékot urambátyámozó, pántlikás és karimáskalapot böködő
aszfaltvízióban jelenítette meg, akkor a valósághoz való ragaszkodás valamiféle fegyelmező
erőt is tételez egy realista-naturalista színpadi játékra.
Elkövetkezett a bemutató. A protokoll a legmagasabb: Hóman Bálint, Bethlen István,
Herczeg Ferenc, s maga a legfelsőbb úr, a kormányzó Horthy Miklós és felesége. Kitüntetett
jelenlétében csöndesedik el a nézőtér. S mint az Esti Kurir beszámol róla (I. 23.), az első felvonás után huszonkétszer hívták függöny elé Kós Károlyt. Ebben a felhabosodott hangulatban
ma már nem tudjuk, hányszor lebbent a függöny a mögöttes szándék tapserejétől vezettetve.
Talán nem túlzunk abbeli feltételezésünkben, hogy a hatásos társadalmi—forradalmi parasztmozgalom színpadi ereje kevesebb éltető hangerőt indukált, mint Kós Károly földrajzi hovatartozandósága. Móricz Zsigmond Az Estben, Illés Endre az Esti Újságban méltatta Kós Károlyt és darabját. Hosszú kritikusi listát adhatunk; elmélyült elemzésre kevés vállalkozott.
Legtöbb írás szóvirágokkal éltette az előadást. Pünkösdi Andor az Újságban azért mélyebbre
tekint. Ilyen művekkel, mondja, „megtisztulhat az elüzletiesedő magyar színház. Él ő is a Tamásival kapcsolatban annyiszor használt közhellyel, mondván: a Budai Nagy Antal olyan,
mint a „hegyi levegő". Kárpáti Aurél úgy vélekedik, hogy a szerelmi motívum csak „virághímes dísz", a dráma alapszöveté komor és sötét. Véleménye szerint az első két felvonás tömör,
de a kolozsmonostori jelenettől melodramatikus színezetű, s a dráma előrehaladását „külső
esetlegességek irányítják". Legtöbben Somlay Csáky vajdáját dicsérik, Gregusst, akinek ez a
vígbeli bemutatkozást jelenti, változóan minősítik, Kós Károlynak valamennyi Budai Nagy
Antal-alakítás között Gregussé tetszett leginkább; Dayka Margit Bese Annáját is ellentmondóan értékelik. Pünkösti úgy vélekedett, hogy „mint mezei virág nyílik ki", a Magyar Lapok
úgy látja, hogy „nem a falu gyermekének tisztaságát, hanem egy kalotaszegi ruhába öltözött
városi fruska naivságát adta". Jómagam ez utóbbinak inkább hiszek, mert majd Móricz Kismadarában Németh László is ilyesképp látta az akkor még üdvöskeként éltetett, s majd évek
múltán nagy színpadi és filmszerepekre beérő színésznőt. Apró ellenérzések sorában túlzottan
is hangosnak tűnik a Nemzeti Újság cikke, amely történelemhamisítással vádolja Kós Károlyt.
Mondván: az egyházról gyűlölködő szenvedéllyel szól, s darabjában minden pap „alávaló".
Támadásának újabb kérdése: „Miért nem mondatja az apáttal, hogy a huszita papok miképp
fajtalankodnak." Hamisításnak minősíti, hogy Lépéssel „ilyen szavakat ejtet ki, paraszt, koszos paraszt". (Valójában „koszos pór" hangzik el a darabban.) Valamennyi érv jellegzetesen
a katolikus egyház sértettségét fedi. Mint Magyar Bálint Vígszínházról írott könyvéből értesülünk, ebbeli aggodalmak okán több, a klérusra vonatkozó szövegrészt már az előkészületek
során kihúztak. Tizenhét alkalommal játszották a Budai Nagy Antalt, s az előadás folyamában a premieri tapsorkán hamar elapadt. Nem tiltották be tehát, mint ahogy késői utódok effajta mítoszt igyekeztek vonni a Budai Nagy Antal egykori vígszínházi bemutatója köré.
Érdemes ennek tényeit, tanulságait részletesebben is felfejteni. Forró színházi eseményt
jelentett az akkor még Székely Színház néven működő marosvásárhelyi színház magyarországi
vendégszereplése 1958 november végén, december elején. Két alkalommal, november 26-án
Budapesten, december 2-án Sopronban Tompa Miklós rendezésében Kós Károly jelenlétében,
Csorba András címszereplésében bemutatták a Budai Nagy Antalt. Komlós János, a Magyar
Nemzet 1958. november 28-i számában így méltatta a Székely Színház vendégjátékát: „Példamutató, gondos elveiben és gyakorlatában egyre mélyültebb szocialista nemzetiségi politika
győzelmét hirdeti ez a kis színház és e politika mélységes tapintatosságát és figyelmességét bizonyítja az előadás." A darab sorsával, budapesti és kolozsvári bemutatójával kapcsolatban a
következőket állítja: „Néhány nap múltán a darabot betiltották. Csáki vajda és Lépes püspök
utódai a szellemidézéstől is holtra rémültek." Mint említettük, a darabot nem tiltották be, a
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Vígszínház után a premier következett Kolozsvárott, márciusban, s még ebben a hónapban
Nagyváradon is vendégszerepeltek, májusban pedig elvitték Brassó közönségének is. A drámát 1942-ben felújították Kolozsvárott. Fölösleges legendateremlés helyett mindezt Komlós
megtudhatta volna a magyarországi vendégjátékra a társulatot elkísérő Kós Károlytól, vagy a
darab rendezőjétől, Tompa Miklóstól. De a dráma 1957-es, Kós Károly díszlet- és jelmezterveivel illusztrált kiadásából is értesülhetett volna, hiszen a szép kivitelű könyvecske a Magyar
és Román Népköztársaság közös könyvkiadásának keretében a Szépirodalmi Könyvkiadó jóvoltából nálunk is megjelent.
A drámát tehát játszhatták. Az érdektelenség kényszerítette le a színpadról. Előtte Fodor
László Társasjátékát, Budai Nagy Antal előadását követően Bús Fekete László Jánosát játszotta a színház sokkal visszhangosabb anyagi sikerrel. Magánszínház lévén, Roboz Imrének
ez mindenekfeletti szempontot jelentett. S a Lipótváros színházi közönségének is inkább volt
erre érdeklődése. Mert évtizedeken át Molnárral, Heltaival, s francia bulvárokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, érthető, hogy ehhez szokott, ezt igényelte. Ebben a jobbára brilliáns
szórakoztatás körében fogant előadás-áradatban természetes közönségszociológiai tény, hogy
a Budai Nagy Antalra nem rezonáltak igazán.
A Komlós által kezdett osztályharcos kultúrpolitikai legendateremtés tovább folytatódott, amikor, feltehetően a Székely Színház nagyon meggyőző előadása nyomán, 1959 nyarán
a Szegedi Szabadtéri Játékok alkalmával is bemutatták a Budai Nagy Antalt. A Délmagyarország 1959. augusztus 5-i számában (tévesen írja, hogy Kós csak egy drámát írt, elfelejti az Országépítőt) az 1937-es előadásra utalva az alábbi olvasható: „A közönség nagy tetszéssel fogadta és három hétig minden este megtöltötték a drámáért a színházat, ám a kultúrpolitikusok
nem szívlelhették tovább, levették a műsorról." Rajk András a Népszavában (augusztus 12.)
szintén azt írja, hogy „levették a műsorról". Lőkös Zoltán nemzetiségi osztályszempontú
színháztörténetet kreál: „A román királyság népelnyomó uralmában csak szerény formák között adhatták elő a művet." (Népszabadság, augusztus 11.) Idéztük Kós es Bánffy levélváltását, említettük, hogy a szerző elgondolása szerint készültek díszletek, jelmezek, Kádár Imre,
Bánffy Miklós úgy vitte színre, ahogyan anyagi lehetőségeik közepette, s a mindennapi színházi ügymenetben lehetett. A Széchényi Könyvtárban őrzött Németh Antal-hagyatékban az
erdélyi dráma magyarországi bemutatóit összegző tanulmány olvasható, amelyben a Nemzeti
egykori igazgatója Kós művével kapcsolatban sikertelenséget említ. Okát pedig a „kényes
tárgy"-ban látja — a paraszti—vallási harcra gondol bizonyára, a kudarcra utaló észrevétele
pedig „a tragédiát mint műfajt sehogysem kedvelő közönségben". Az egykori előadásban a
Bálint papot alakító Bihari József egy magánbeszélgetésben úgy vélekedett, hogy a sikertelenség oka az volt, hogy a Vígszínház együttese, s közönsége úgyszintén, készületlen volt e f f a j t a
monumentális történelmi dráma színpadi érzékenységére.
Februárban már nemcsak a dráma, hanem az erdélyi ciklus körül is elcsendesedik a sajtó.
Már csak a Virradat, az Új Magyarság s a Szabadság kérdezi: mi van a további ígéretekkel?
Mint Magyar Bálinttól értesülünk, A vörös kör nem tetszett a színháznak, Bánffy új művét
meg se írta, s a Tündöklő Jeromostól közös megegyezéssel eltekintettek; majd két évvel később a Nemzeti műsorán tűnik fel. A drámát, mint említettük, 1942-ben, majd 1947-ben,
1967-ben Kolozsvárott újították fel, a hazánkban is látott marosvásárhelyi előadás premierjét
1957 januárjában tartották, de a hatvanas években bemutatta a vásárhelyi Szentgyörgyi István
Színművészeti Intézet is, a váradiak pedig 1977-ben tűzték műsorra, s az 1978-as 1. Sepsiszentgyörgyi Színházi Kollokviumon is ezzel az előadással szerepeltek. Hazánkban tudunk egy pécsi bemutatóról, a MOM-ban az Országos Kamaraszínház mutatta be 1958 áprilisában, s a
már többször említett 1959-es Szegedi Szabadtéri előadásra Hubay Miklós dolgozta át a.művet. Az intimebb jeleneteket igyekezett kibontani, és látványos, nagyszínpadi jelenetekké alakítani, emlékszik igazító munkájára Hubay. Szabolcsi Gábor az Élet és Irodalom 1959.
augusztus 14-i számában eltérésekre utal; ma már nem ítélhető meg pontosan, hogy mennyiben Hubay s mennyiben a rendező Marton Endre elképzelésének tudható: „Világosabban és a
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gyűlölettől áthatottabban él az eredeti műben a négy nemzet urainak szövetkezése a fellázadt
parasztok ellen, a román és a magyar jobbágyok összefogása a harcban, s tisztább Anna alakja is. Itt a színpadon olyan Annát látunk, aki egy pillanatra sem értette meg szerelmét, holott
Kós eredeti darabjában van Budai Nagy Antalnak és szerelmének egy felejthetetlen, s Anna
nagyszerű asszonyi jellemvonásaira valló találkozása." Nagyszabású s monumentális képeket
említenek a Dóm téri előadással kapcsolatban; amikor például a háborúra gyülekező parasztok esküre készülnek, felzúgtak a Dóm harangjai is. Bessenyei Budai Nagy Antalát dicsérik
legtöbben, Berek Kati Bese Annáját elmarasztalták, talán ezzel is magyarázható, hogy a szerepet ősszel a Nemzeti-beli bemutatón már Pápay Erzsi vette át. A legtöbb kritika számonkérte
a befejezés történeti hűségét. Kós Károly darabjában ugyanis Szilágyi, egyik harcosa öli meg
Antalt. A valóságban pedig az urakkal vívott háborúban halt meg; Kós a kisregényben az ere-

KÉP A NEMZETI SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBÓL

deti történeti változat szerint írta meg a históriát. Még előző évben, 1958-ban a már idézett
kritikában Komlós jó időn át nagyon gyanússá tehető esztétikai—politikai minősítéssel intézte
el a dráma kimenetét, mondván: „A Budai Nagy Antal a középutasság dicsérete." Ebben a
gondolatkörben nem tudom, hogy a Bánk bán minek a dicsérete. Tragédiával kapcsolatosan
lehet-e effajta politikusi érvelést esztitikai minősítéssé emelni? Illyés Gyula figyelmeztet, a tragédiának minő mély, beláthatatlan nézői-lélektani sugárzása, ereje és hatása lehet. Tanácsos
óvatosabban fogalmazni egy-egy mű színpadi sugallatával. Különösképp, ha mélyebben átgondoljuk azt a tényt, hogy Kós miért is módosította hősének tragédiáját. Színpadi szerzőként
nem óhajtott csataképíró lenni. Történeti hűségében a gondolati igazságot nem tudta volna
megfogalmazni. Kós az azonos társadalmi igénnyel szervezkedő közösség széthúzó, bomlasztó, emberi tényeire akar figyelmeztetni. Tragikus erővel. Hogy nem a megosztottság, hanem
az összefogás jelében lehet csak közösségi építkezésbe kezdeni. Történelmi jelenidejőségében
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erősödő aktualitás volt ez; a vásárhelyi találkozó közelében vagyunk! Kardos Jákobra és legényeire is szükség van ebben a harcban! S nem fanatizmussal, hanem összefogó gondolattal lehet gyarapítani a sereget és szolgálni az ügyet. Ellenkező esetben fogynak a katonák, viszály
lobban az emberek között, s elvész a küzdés értelme maga.
Nem feladatunk most a darab elemzése, noha a dráma előadásával kapcsolatban fontos
részletekről még nem beszéltek eleget. Hogy a képzőművész erejével láttat instrukcióiban Kós
Károly, amely a rendezőt a képi gondolkodáshoz segíti. Milyen népballadai megfogalmazás,
ahogyan a házasságról beszélnek! S majd egy másik elemzés tárgya lesz a Budai Nagy Antal
hatását felmérni az új magyar történelmi drámára. Hogy Illyés a Budai Nagy Antalból indult,
amikor Dózsáját és háborúját színpadra képzelte. A forradalmi vezér mellett ott van a lobogó
Mészáros Lőrinc, akár Antal mellett Bálint pap, s ez a kettősség nem ível-e egészen a Tisztákhoz, Perella és En Marty egymásmellettiségében is két út képviseletéhez? S az Apát nem úgy
békítene megnyugvásra, ahogyan Zápolya adná kezét Dózsának? És Sütő András művében.
Szervét és Kálvin küzdelmének mélyében vajon nem Kós Károly-i aggodalom feszül; hogy
küzdelmeink mélyén ne a lehetetlenséget, hanem az összekötő szálakat keressük. Mert különben önmagunkat pusztítjuk el. Nem is harcban, hanem egymás által vérzünk el. Nincs megnyugtató feloldozás — így látta Kós Károly, így Illyés Gyula, s így Sütő András is. Valamennyiüknél komor, leverő a végeredmény. S mindannyian azzal az emberiességükben fel
nem adható tanulsággal zárják, ahogy Kós Károly Apátja: „Ami igazság volt, az nem halt
meg bizonyára..."
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