
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Bánk bán becsülete és bukása 

Katona eredeti történeti drámáit egyetemi tanulmányai végeztével, jurátusi évei idején írta. 
1813-ban esküdött fel joggyakornoknak Dabasi Halász Bálint pesti ügyvédi irodája mellett, 1815 
decemberében letette az ügyvédi vizsgát, de továbbra is megmaradt ebben az irodában - egészen 
1818-ig. Dabasi Halász Bálint ugyanis nemcsak principális volt az író szemében, hanem barát is. 
Mályuszné Császár Edit kutatásai tisztázták, hogy sok estét töltöttek együtt, vitatkozva, eszmét 
cserélve. A Pest megye közéletében részt vevő Halász főként a magyarság kizsákmányoltságáról, a 
devalvációról, a napóleoni háborúkról, az 1807. és 1811-12. évi országgyűlés törekvéseiről 
beszélgetett Katonával. Olyan időszerű problémákról, amelyek közrehatottak a Bánk bán ihletésében. 

Jurátus volt még Katona akkor is, amikor elolvashatta az Erdélyi Múzeum című folyóirat ösztönző 
erejű drámapályázati felhívását. Az 1814-ben induló folyóirat első kötetében a szerkesztő, Döbrentei 
Gábor Eredetiség s jutalomtétel címmel egy hétszáz és egy háromszáz forintos pályadíjat tűzött ki a 
magyar történelemből vett drámák alkotására, melyeket 1815 szeptemberének végéig kellett hozzá 
beküldeni. A nyerteseknek azt is megígérte, hogy a megjelentetés mellett a felépülő kolozsvári színház 
az ő műveikkel nyitja meg majd a kapuit. 

Katona írói ambícióját felpezsdítette a hír, addig - a cenzúra miatt - drámáinak bemutatására nem 
számíthatott. 1815 júliusának végéig megírta a Bánk bánt, elküldte Kolozsvárra, és várta a választ. 
Évekig várt - hasztalan. A bírálók csak 1817 nyarán döntöttek, s határozatukat Döbrentei 1818-ban, 
az Erdélyi Muzéum utolsó megjelent kötetében tette közzé. Az ő nevét meg sem említették. Ez 
azonban elkerülte Katona figyelmét, mert még 1819 nyarán is azt írja, hogy nem tud az eredményről. 

Az elkészült drámát mindenesetre megmutatta két embernek. Egyikük Udvarhelyi Miklós színész 
volt, akinek 1816-ban Kecskeméten felolvasta, a másik pedig íróbarátja és volt diáktársa. Bárány 
Boldizsár, ki bírálatot mondott róla. Igen szerencsés lépés volt mindkettő. Udvarhelyi Miklós lesz 
ugyanis az, aki a feledésbe merülő alkotást megmenti majd a színpad számára: 1833-ban az ő 
jutalomjátékaként kerül a Bánk bán Kassán először színpadra. A fejlett ízlésű és a romantika 
irodalomelméletében tájékozott Bárány Rostáját pedig az író a dráma átdolgozásánál sokrétűen 
hasznosítani tudta. Barátjának Katona művében annak eredeti nemzeti volta, festőisége, „szárnyaló 
fellengsége", különálló karakterei, gótikaisága, „fantasztikussága" nyerte meg tetszését - azaz a telivér 
romantika. Főleg pedig azt emelte ki érdeméül, amire Katona valóban fokozottan törekedett: lélektani 
koncentráló képességét, pszichológiai változatosságát, emberismeretét. Elmarasztalta viszont - igen 
helyesen - a Sturm und Drangszerű kiáltozásokat, a külsőséges szentimentális-patetikus elemeket, a 
drámában még fellelhető hangzatos retorikát, ,,ördög és pokof'-típusú deklamálást, - amelyeknek 
túlnyomó részét Katona utóbb ki is iktatta színművéből. 

Az említett átdolgozásra 1819-ben került sor, akkor, amikor a székesfehérvári színtársulat vendég
szereplésre Pestre jött, s Katona tanúja volt Kisfaludy Károly hatalmas színpadi sikereinek. Ennek 
nyomán határozta el, hogy a szükségesnek ítélt javítások után megjelenteti és előadatja művét. A 
cenzor azonban csupán a kiadást engedélyezte, a Bánk bán színpadi előadását nem, s ezzel derékba 
törte Katona drámaírói pályáját. Majd egy évtizede vágyott már színházi bemutatóra, s ugyan 
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várhatta-e, hogy elő nem adott drámáját a közönség elolvassa? A cenzort mégsem hibáztathatjuk. 
Amikor úgy vélekedett, hogy Bánk nagysága elhomályosítja a királyi házét - a maga szempontjából 
igaza volt. Szabályszerűen járt el: királyi személy meggyilkolását és uralkodóház elleni lázadást a 
rendeletek értelmében nem volt szabad színpadra engednie. Waldapfel József joggal említi meg, hogy a 
megjelentetést engedélyező gesztusát inkább enyhének tarthatjuk. Elmarasztalásban is részesült utána 
Bécsből. 

Az átdolgozás után a szerző egy Kecskemét főbírájához és tanácsához intézett verses ajánlást, majd 
egy Jegyzés"-t illesztett műve elé. Ebben az első kidolgozást maga is gyengének vallja, s hozzáteszi: 
„ . . . ezzel nem azt célzóm, hogy most egy fénikszet mutatok elé, - nem, hanem csak jobbat." 
Jegyzéséből is kitűnik, hogy gondos történeti stúdiumok alapján készült fel a dráma megalkotására. 
Legfőbb forrása Bonfini, illetve az ő nyomán dolgozó Heltai Gáspár magyar történeti krónikája volt. 

1820 novemberében megjelent a Bánk bán, de Katona életében érdemi visszhangot nem keltett. Az 
lett volna furcsa, ha sorsa másként alakul. Úttörő mű volt és egyedülálló. A közönség sem arra nem 
volt felkészülve, amit mondott, sem arra, ahogyan mondta. Eszmeileg és esztétikailag egyaránt 
évtizedekkel megelőzte korát. 

Már a témaválasztás is szokatlan volt, még inkább az eszmeiség. Katona ezúttal is ahhoz a 
tárgykörhöz nyúlt, amelyik kezdettől fogva foglalkoztatta: a hatalommal való szembefordulás, az 
uralkodóház elleni összeesküvés témájához - ezúttal azonban hazai viszonyok közepette. A kor 
magyar nemessége viszont - bár kétségkívül mind nagyobb idegenkedéssel viselte csak el a Habsburg
hatalom abszolutizmusát - fényévnyire állott távol a pártütés, még inkább a királygyilkosság 
gondolatától. Emlékezetében amúgy is ott derengett még Martinovicsék sorsának visszfénye. Ez a 
nemesség ez idő tájt legfeljebb előjogai védelmét igényelte az udvartól, s ha azt biztosítva látta, 
mindent biztosítva látott. S most egy olyan írói hang szólalt meg, amelyik merőben mást értett 
nemzeten és népen, országon és hazán, mint ők, amelynek más, sokkal több fájt, mint nekik. 
Mélyebbről szakadt fel ez a fájdalom, gyötrelmesebben és elcsuklóbban annál, amihez a táblabírák 
hozzászoktak. Szerb Antal érzékeny fogalmazása híven tükrözi ezt a különbözést: „ . . . Abban a 
korban, amikor a legmagyarabb költők is versengve dicsőítik Ferencet, a császárt, Katona József 
egymaga jajdul fel az idegen uralkodóház ellen; abban az időben amikor Kisfaludy Sándorban a magyar 
nemesség költői apoteózisát éri el, Katona József Tiborcának ajkán szót talál az örök magyar 
jobbágykeserűség." XIX. századi irodalmunkban Katona először ábrázolja siralmasnak, sőt tragikusnak 
az ország állapotát, látja széthulló kévének a hazát és lakóit, s elsőként jeleníti meg - hallatlan 
szigorral és eltökéltséggel - mindebben az uralkodóház felelősségét, az idegen elnyomást. 

Katona úttörő abban is, hogy szemléletében immár átalakul a feudális nemeztfogalom. A rendi 
felfogás a nemességgel azonosította a nemzetet, a Bánk bán alkotójának szemében viszont osztályosa 
lett annak a nép is. Előtte a jobbágymilliók nem csupán névtelen és karaktertelen szolgálattevői az úri 
rendnek, hanem történelemformáló erők. Az ő Tiborca vérével védi a hazát, verítékével tartja fenn az 
országot, s ha bajba jut a nemesség, csakis ő áll mellette. Tetszhetett-e vajon e merőben új nemzetfel
fogás az „una eademque nobilitas" elvét valló karoknak és rendeknek? 

Katona a nemzeti múltból merítette témáját, de azon is mást értett, mint a közönsége. Annak 
szemében a nemzeti hagyományok az ősi dicsőséggel, a nemesség hajdani kiváló tetteivel voltak 
egyértelműek. Azért is fogadták olyan rajongással Kisfaludy Károly ilyen szemléletű darabjait. A Bánk 
bán írója viszont jobbára csak szenvedést és pusztulást, megpróbáltatást és megaláztatást lát a letűnt 
századokban. Nem elzsongítani, hanem felrázni akar: a múlt nem arra szolgál nála, hogy az olvasó a 
jelenről elfeledkezzen, hanem hogy mind súlyosabb gondjaira ráeszméljen. A múlt nem pótszere itt 
különböző rendi illúzióknak és nosztalgiáknak - a régi századoknak gondja jelenné válik a Bánk bán 
színpadán. 

Ebben a teátrumban nincs jótékony feloldás, a dráma szereplői bensejükből fakadó következetes
séggel rohannak végzetük - az ország végzete! - felé. Mindenen és mindenkin elömlik az írói látás 
végletes pesszimizmusa. Ez a tragikus élethangulat egyaránt táplálkozik az 1815. évi bécsi kongresszus 
ellenforradalmi restaurációjából, a népek elnyomására alakult Szent Szövetség létrejöttéből s annak a 
feudális nacionalizmusnak hazai előretöréséből, amelyet Katona lelke mélyéből megvetett. A 
rendiségen kívül álló értelmiségi, az ún. honorácior fiatalember nem lát maga előtt semminő kiutat az 
adott társadalomban - drámáját ez tölti fel szinte fokozhatatlan pesszimizmussal. Hogyan is érezhetett 
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volna rá e mű katartikus erejére az a nemesség, amely ez idő tájt az öntömjénezés és önmaga siratása 
felszínes érzelmi pólusai között hányódott? Eszményiességhez, vértelen és emberfeletti ideálokhoz 
szokott hozzá a színpadon, az isteni világrend megsértése esetén annak gyors helyreállásához, a nemzet 
életének zavartalanul harmonikus működéséhez. A Bánk bán pedig vádak egész sorát fogalmazta meg, 
sőt teljességgel elmarasztaló ítéleteket is - az idegen elnyomás, az udvari politika páratlanul éles 
megbélyegzését. A dráma a változtatás igényét sugározta minden ízében azoknak, akik egyelőre 
mindent inkább akartak, mint változást. 

Esztétikailag is egészen mást nyújtott a mű, mint amihez a közönség hozzászokott. A klasszicizmus 
kiegyensúlyozottsága és a szentimentalizmus érzelmessége helyett Katona alkotása csupa tűz volt, 
csupa lobogás; a félbetört mondatok, elharapott, sejtelmes szavak egész lelkiállapotokat fejeznek ki itt, 
emberi sorsok mélyébe világítanak be. E dráma írója nem ismer nyugvópontot, művének elemi sodrása, 
dinamikája van, a szereplők szenvedélyei fehérizzásig hevítettek. Egy egész kor belső feszültsége, 
fájdalma és forrósága összpontosul ezúttal Katona József színpadán. 

A Bánk bán azt mutatja be, hogyan lesz a trón meggyőződéses hívéből a körülmények leküzd
hetetlen hatalma alatt a királyné gyilkosa, hogyan kényszerül arra, hogy a rend védelméért végül is 
„felforgassa" a rendet. A végzetes eseményeket Gertrudis, az idegen származású királyné váltja ki 
zsarnoki uralmával, azzal, hogy mindenben élősdi rokonainak kedvez a kiszipolyozott ország rovására. 
Kétértelmű magatartásával azt is előmozdítja, hogy öccse, Ottó herceg álnok módon elcsábítsa az 
ország első emberének, Bánk bánnak feleségét, Melindát. A despotikus uralom miatt elkeseredett 
magyar nemesek összeesküvést szerveznek ellene. Bánk, a törvényesség legfőbb őre ehhez ugyan nem 
csatlakozik, de magánéletének sérelme, a féltékenység és a szégyen egyfelől, az ország állapotainak 
feltáruló nyomorúsága másfelől arra késztetik, hogy fellépjen a zsarnokság megtestesítője ellen, 
megölje Gertrudist. Elvakultságával ezt maga a királyné is kiprovokálja. Közben az összeesküvő 
nemesek, a „békétlenek" zendülése kitör, amelyet a hatalom gyorsan elfojt. Hiába volt azonban a 
nagyúrnak messzemenően igaza, hiába érte el Gertrudist a megérdemelt sors: tettével Bánk végzetes 
eseménynek lett az elindítója. Legkedvesebbje, Melinda áldozatul esett a királyné megölését követő 
forrongásnak. A királynak és az udvarnak az ország és a maga igazságát büszke öntudattal szemébe 
vágó nagyurat ennek híre zúzza szét, ezért lesz „végsemmiség" az ő ítélete. Amitől mindig tartott, az 
erőszakos tett kiszámíthatatlan következményei, azok nemezisként elérték őt. A Gertrudis felelősségét 
belátó és magánemberi érzelmeit végül is legyőző király nem tehet mást: megkegyelmez a gyászában 
élőhalottá vált Bánknak. 

A cselekmény vázlatos ismertetéséből remélhetőleg kitűnt: a Bánk bán társadalmi atmoszférájában 
immár nemcsak a jobbágyság, de a nemzet egyetlen osztálya sem képes a régi módon élni, elvisel
hetetlen számukra az adott idegen uralom. A dráma konfliktusának kibomlásával a főnemes Bánk 
éppúgy ..lázadó"-vá válik a rend ellen, mint a köznemes Petur vagy a sérelmeit oly vádlóan panaszló 
Tiborc - s ami e kérdés másik oldala: a színpadon egyetlen elégedett embert sem találunk. S az egyes 
osztályok sérelmei egyetlen középpontban koncentrálódnak: az idegen elnyomás, a királyi udvar zülött 
szellemiségének gyűlöletében, az udvaronc miliő elkeseredett elítélésében. Az, ami a reformkor 
társadalmi harcainak és irodalmi fejlődésének legfontosabb specifikuma lesz - nemzeti függetlenség és 
jobbágykérdés elválaszthatatlan összefonódása - , immár megjelenik a Bánk bán mind sűrűbb légkörű 
jeleneteiben. 

Mint már a Jeruzsálem pusztulásának, a, Bánk bánnak is legfőbb művészi értéke a jellemzés, - a mű 
eszmeisége, az írói ítélet elsősorban ezen keresztül érvényesül. A lélekrajz, a pszichológiai változatos
ságon át szuggesztíven kibomló művészi igazság teszi Katona művét mindmáig legnagyobb nemzeti 
drámánkká, ennek köszönheti szimbólum erejű hazafias és szociális jelentéssugárzását. Kétfajta emberi 
minőség végletei között bomlik ki előttünk és összegeződik rendszerbe a dráma főszereplőinek gazdag 
karaktersorozata. Az egyik oldalon Bánk, Melinda, Petur és Tiborc tragikus négyese, a Masikon 
Gertrudis, Biberach, Izidora és Ottó tragikus fejleményeket előidéző, de jórészt ugyancsak romlásba 
hulló együttese. A főbb jellemeknek ez az egymásnak feszülő megoszlása magában hordja a dráma 
tézisét és antitézisét. S a szintézis? Arany János ugyan felállítja a jellemeknek harmadik csoportját is, 
Endre király személyében és körében, de maga is megjegyzi, hogy ez „nem oly jelentékeny". A 
szintézis a jellemek rendszerének szintjén elmarad. 

Maguk a jellemek, az emberi habitusok az író szüntelenül ellentétező dialektikájának kifejezői. A 
két tábor emberi minőségeinek sarkalatos eltérése folytonosan érzékelteti ezt. Az egyik oldaton áll 
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Gertrudis formátumos gonoszsága, mindentől elidegenedett hatalomvágya, megszállott dinasztia
szeretete, az ország iránti érzéketlensége, kétszínű ravaszsága. A másikon Bánk emberi nagysága, 
angyali tisztasága, hatalmat gyakorló feleló'sségtudata, hitvesi szerelme s a becsületért lángoló 
indulatossága, mely végül elsöpör minden meggondolást. A drámában övé a főszerep: nagyszerű és 
mégis emberien hiteles vonásainak megalkotásával Katona a népért küzdő, nemzetét felemelni akaró 
nemes eszményi típusát állította nézői elé. Bánk bán maga a becsület - a hitvesi szerelem és az 
államférfiúi kötelesség között őrlődő szavai például valósággal megtestesítik a hazafi követendő 
ideálját: 

„Itten Melindám, ottan a hazám -
a pártütés kiáltoz, a szerelmem 
tartóztat. — Énrám bíz a szunnyadó 
gondatlan, - énreám tévé le a 
szegény paraszt elfáradt csontjait: 
nem vélik ők a zendülést, mivel 
Bánk a király személye, - esküszöm, 
meg is fogok felelni ennek, és 
habár tulajdon síromon fog is 
a békességetek virágzani.'" 

A két főszereplőt körülvevő csoportokban pedig - az alapvető érdekazonosságon belül - mily 
széles skálája bontakozik ki az egymást kiegészítő-feldúsító eltéréseknek! Gertrudis mellett a törpe 
Ottó, az érzéketlenné dermedt Biberach és Izidora, a hisztérikus udvarhölgy: a „bíboros" öccs, aki 
maga az aljasság és a jelentéktelenség, meg a hideg udvaronc, aki nem csekély szellemi képességeit az 
adott udvari környezeten belül csak önérdekére és a nagyság megalázására képes felhasználni. S Izidora 
is csupán bábja tud lenni saját torz érzelmeinek. A másik oldalon viszont: Tiborc, a magyar paraszt 
mindmáig legszebb ideáltípusa, akiben már megszólal - a szeretett Bánkkal szemben is! - az 
emberjogot követelő öntudat, de még nincs módja cselekedni. S akinek inkább van, Petur, az csak 
önmagáért és osztályáért vállalkozik arra, a Tiborcokat meg sem látja, szemhatára a magyar nemesség 
kiváltságain túl nem terjed. Bánk hitvese, az ártatlan és áttetszően egyszerű, egyszersmind naiv és 
tapasztalatlan Melinda alkatánál fogva olyan, hogy eleve áldozatául kell esnie az udvar praktikáinak. 

S Endre, az igazságot osztó nemzeti király alakja? A kor szemléletében és Katona majd mindegyik 
előző drámájában a király abszolútum, a biztonság és a fensőbbrendűség képviselője. Az ehhez fűződő 
illúziót az író most sem adta fel teljesen, de hol van már e hit hajdani naiv bizalma! A jó király ezúttal 
"is igazságot tesz, de vajon be lehet-e érni ezzel az igazsággal? A Bánk bán ötödik felvonásában - Pándi 
Pál mutatott rá erre - a királynak azzal, hogy a közállapotok romlásáért Gertrudist folyvást el
marasztalni kényszerül, egyszersmind hátrálnia is kell az ország igazsága elől. Amikor a dráma végén 
elfogadja Bánk álláspontját - „ . . . Előbb mintsem magyar hazánk - előbb esett el méltán a 
királyné!" - abban a maga gyengeségének közvetett beismerése is benne rejlik. Kétségtelen: van a 
Bánk bánban lojalitás az uralkodóházzal szemben, de Gertrudis bűnössége és Endre szerepének 
kényszerűsége beárnyékolja azt. A Katona alkotta jellemek egyfelől azt sugározzák, hogy alkotójuk 
továbbra is híve a törvényességnek és ellenzője a forradalmi útnak. Másfelől viszont az, hogy a 
törvényesség legfőbb képviselője a forradalom elkerülésére ily radikális tettet kényszerül elkövetni, 
egyszersmind jelzi, hogy a gondolkodó elmék kezdik megkérdőjelezni nálunk király és nemzet addigi 
kapcsolatát. 

A dialektika egyébként az egyes szereplők kedélyvilágának szüntelen hullámzásában s ezáltal remek 
pszichológiai motiváltságukban is érvényesül. Csak két példát említünk: Bánk lelkisége akkor van a 
legnagyobb mozgásban, amikor valójában semmit sem tesz, „csak" őrlődik aggály és tettre elszánás 
között. Gertrudisra feltétlenül visszataszítóan hat öccsének kisszerű intrikája Melinda megnyerésére, de 
még jobban taszítja őt az a gondolat, hogy a királyi sarjadéknak valaminő terve kudarcot vallhat. A 
drámában tehát semmi sem kialakult, semmi sem végleges: a szereplők a pillanatnyi lélekrezdüléstől a 
háborgásig terjedő állandó lélekállapot-változás közepette haladnak a végkifejlet felé. 

S még mindig a jellemek dialektikájánál maradva: Katonához nyilvánvalóan Bánk alakja áll 
legközelebb, mégis, közvetett, de határozottan kivehető művészi kritikában részesíti az ő magatartását 
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is. Révai József joggal jegyzi meg, hogy az író Bánk vonalával sem ért egyet. A nagyúr megannyi erénye 
közt ugyanis a legszámottevőbb, hogy a II. felvonásban, a békétlenek közt fejjel magaslik ki a többi 
nemesi figura közül, országban, nemzetben, sőt népben gondolkodó politikusnak bizonyul. Körül
tekintő, saját szenvedélyes lényét megfegyelmező államférfit ismerünk meg benne. Biberach álnok 
közlésétől kezdve azonban ez megváltozik: Bánkot azontúl mindenekelőtt indulatai, bosszúvágya 
vezetik, s bár a haza sorsa iránti aggodalom nem halaványul el benne, cselekvésre való elhatározásaiban 
szubjektív sérelmének megtorlása, a becsületén esett csorba kiküszöbölése az elsődleges szempont. Ez a 
becsület pedig nem annyira a magánemberi erkölcsöt jelenti az ő szemében, mint inkább a feudális
lovagi morál ,jóhír"-ét, nemzetségének feddhetetlenségét, az udvari megítélés előtti szeplőtlenségét. 
Tudatában összeütközik a nemzet-nép gondjának objektív mérlegelése és a feudális mentalitás követel
ményeinek szubjektív jellegű teljesítése. 

A vérbosszú nemesi előírásaitól, a „leventéi" becsület helyreállításától ösztönözve Bánk elveszti az 
uralmat indulatai fölött, nem gondolja végig elkövetendő - különben teljesen jogos - tettének 
következményeit. Nem számol kellőképp - politikus módjára! - a hozzátartozók s tágabban az ország 
jövendő helyzetével, nem gondoskodik Melinda biztonságáról. Hogy a jóhírén esett csorbát 
mihamarabb és a feudális „vérkeresztség" szokásrendje szerint kiköszörülje, nem keres szövetségeseket, 
tettét egyedül hajtja végre, s közben sorsára bízza Melindát. 

Katona tehát büntetlennek ábrázolja Bánkot Gertrudisszal szemben, de nem menti fel - mint arra 
már Barta János és Sőtér István utalt - Melinda ellenében. Teljességgel indokoltnak tartja a királyné 
megölését, de ábrázolásának művészi szuggesztiójával bírálja annak módozatát, a kellő mérlegelés 
hiányát, az érzelmek túlhabzását. A politikában elengedhetetlen a józan racionalitás, a gondos 
helyzetismeret, az összefüggések teljességre törő felmérése - ez a tragédia Bánk személyiségét érintő 
egyik kritikai sugallata. S a másik: hasonlóképp elengedhetetlen a társak szerzése, az összefogás 
biztosítása. Nem sokkal későbbi műszóval: az érdekek egyesítése. 

Magas fokú igényességről tanúskodik s az olvasótól kifejezett szellemi koncentrációt követel a 
dráma szerkezete. Nemegyszer lehetünk tanúi oly mozzanatoknak, amelyeknek dramaturgiai funkciója 
csak jóval később világosodik meg előttünk. Emellett a Bánk bán már jó ideje tartó események 
középpontjába ragadja az olvasót, a szereplők oly viszonylatokról szólnak, amelyek a drámai történés 
kezdete előtti eseményekkel függenek össze. (Ezért is oly nehéz a színházban első látásra felfogni a 
Bánk bán utalásait!) Katonánál az egyes, mégoly apró mozzanatok is jelentéssel bírnak, még inkább 
azok láncreakciói. Ugyanakkor szinte alig van olyan elem, utalás, amely ne lenne építőköve a dráma 
hatalmas boltozatának. Jellemző példája e szerkezeti folytonosságnak az a jelenet, amikor Ottó a 
szokványos udvari konvenciók szerint oly módon próbálja meghódítani Melindát, hogy letérdepel 
előtte, s erre Bánk hitvese a következőképpen reagál: 

Melinda 
S ő térdepel! - Bánk, Bánk, emlékezek 
szavadra 
Ottó 
felemelkedik 
Bánknak a szavára? 
Melinda: 

Arra. 
Midőn kezem megkérte, nem rogyott 
ő térdre - ! Szép se volt igen; de egy 
Alphonsus, egy Caesar állott előttem. 
„Szabad tekéntet, szabad szív, szabad 
szó, kézbe kéz és szembe szem, - minálunk 
így szokta a szerelmes: aki itt 
letérdel, az vagy imádkozik, vagy ámít!" 
Ő mondta ezt, ámító! És bizony 
Bánk nem hazud: s ezért megvet Melinda. 
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A szerkezet elsődleges érvényesítő közege a mű alapvető sajátosságának, a hallatlanul nagyfokú 
lélektaniságnak. A cselekményt ugyanis Katona úgy rendezi el, hogy a szerkezeti felépítés a szereplők 
folyvást alakuló pszichológiai reakcióinak nemcsak keretéül, de kiváltóiul is szolgál. Áramlóan gyors, 
vibrálóan élénk ritmusú különben ez a szerkesztésben is kitűnő drámai folyamat: egyetlen éjszaka és 
egyetlen nappal megy végbe megannyi emberi sorsnak az egész ország életére is kiható drámája. A 
tömörítő egység a helyszínre is vonatkozik: a királyi palota néhány termében és Petur házában 
összpontosul egyén és társadalom létének teljessége. Ami pedig ez időben és e helyeken történik, az 
nemcsak szüntelenül történik, de a kontrasztos felépítés által a szerkesztés dialektikus feszítettségében 
valósul meg: a jelenetek ellenpólusok, Bánk tábora, illetve az udvari csoport egymást váltó fellépései 
szerint alakulnak. Méghozzá akként, hogy az egyik csoport jelenetsora már némiképp magában hordja, 
előkészíti a másik pólus dramaturgiai ellenpontját: kimondatlanul is sejtet valamit a következő 
jelenetekben bekövetkezőkből. A főszereplők, Bánk és Gertrudis pedig akkor is Jelen vannak", ha 
nincsenek is a színen - róluk folyik mindig a szó. Ennek fordítottja is igaz: amit egyikük mond vagy 
tesz (vagy amit róla mondanak vagy vele kapcsolatosan tesznek), az a másik sorsát befolyásolja. A 
szerkezet tehát csak ritka esetben megereszkedő összefüggésrendszer (e ,,megereszkedés"-re példa 
Simon hét fiának mondája az I. felvonásban, vagy amikor Bánk a másodikban „banki sértődés"-t 
emleget, mielőtt tudomást szerezne a történtekről), - a kiérlelt eszmei-művészi koncepció eredménye 
és nagymértékben vissza is hat annak érvényesülésére. 

Két korszak határán született a Bánk bán, s ez abban is tükröződik, hogy nem sorolható be 
egyöntetűen egyik irodalmi irányzat körébe sem. A felvilágosodás áramlatainak, a klasszicizmusnak, a 
szentimentalizmusnak, a Sturm und Drangnak stb. jellegzetes vonásait benne éppúgy megtaláljuk, mint 
az idehaza éppen ekkor induló romantikáét. Az előbbire vall az egyéni integritás és szuverenitás 
gondolatának hangsúlyozása, az egyéni érzelmek polgárjoga, a kiemelkedő emberek kultusza, az 
erkölcsi világrend hite, a zsarnokellenesség, a jó király személyébe vetett hit, stilárisan egyes 
monológok túlburjánzása, a hang időnkénti túlzott pátosza, szertelenné válása. Nem utolsósorban 
pedig a más szerzőktől átvett és a drámába beillesztett idézetek szerepe. Waldapfel József kutatásai 
nyomán tudjuk, hogy A Bánk bánba írója egész mondatokat vett át Schiller, Wieland, de leginkább Veit 
Weber műveiből, például a Sagen der Vorzeit-bői kétszázötven sort. Tiborc panaszának nagy része 
innen való. Katona tehetségére vall, hogy paradox módon az átvételek nem kezdik ki, hanem 
éppenséggel aláhúzzák írói ihletének és koncepciójának eredetiségét, oly természetesen és lendületcsen 
simulnak a műegészbe. Azt viszont, hogy mi kapcsolja a drámát a romantikához, első kritikusa, Bárány 
Boldizsár összegezte elismerő megjegyzéseiben. Idézzük fel: eredeti nemzeti voltát, „gótikaiságát", 
azaz a történeti múlt művészileg hiteles életre keltését, ,,fantasztikusságát" vagyis képzelőerejét, 
pszichológiai kifinomultságát, az indulatok mesteri továbbszövését, a fájdalom szélsőségeinek észre
vétlen érzékeltetését dicsérte. A romantikának azokat a vonásait, amelyek a lélektan síkján már a 
realizmussal is érintkeznek. S tegyük hozzá: romantikus már a nyelv nem pusztán ábrázoló, hanem 
kifejező, a lélekmozgást egyenértékűen elénk vetítő jellege is. 

E tragédiában minden szereplő a saját nyelvét beszéli, egyéniség és nyelv, lélekállapot és nyelv 
éppúgy egybeolvad, mint helyzet és nyelv: a szó az azt kimondó ember legbelsőbb valójának 
hullámzását sugározza, sőt újabb pszichikai reagálásokat idéz elő. A nyelv annyira nem különül el a 
cselekvéstől és a cselekménytől, hogy a legtöbbször foglalata a drámának és a drámaiságnak. Waldapfel 
József fogalmazta meg ezt lényeglátóan: ,,a Bánk bánban minden megszólalás ugyanakkor, amikor 
jellemet világít meg és lélekállapotot fejez ki, sőt akkor is, amikor eseményeket közöl, emlékeket idéz 
- egyben mozdulatot is jelez és tovább mozgat, akciót is kísér és maga is akció tényezője." S a lelki 
folyamatok nyelvi tükrözésének fontosságát, a puszta szó drámai értékét az is kiemeli, amit Németh 
László állapít meg: Talán semmi sem jellemzőbb erre a drámára, mint hogy az emberek benne 
nem egymással, hanem egymás mellett beszélnek." A szó nemcsak a cselekményt, s a szereplők 
pillanatnyi Iélekrezdüléseit tárja itt fel. hanem azon túl valami egyetemesebbet - a szereplőknek és 
magának az írónak társadalmi léthelyzetét. 

A Bánk bán szűkszavúságáról, tömörségéről, a nyelvi megjelenítés ritka gazdaságosságáról, célra
töréséről, feszültséghordozó és -teremtő stíluseszközeiről már sokan és sokat írtak. Scjtetésci, ki
hagyásai, utalásai, célzásai, elhallgatásai, félbetört mondatai, inverziói, rejtett második jelentést 
tartalmazó mondatai már valóban mind a nyelvbe rejtett drámai funkcionalitásnak elsőrangú lehető
ségei. Egyetlen példát erre: a dráma legkezdetén a Melinda elcsábítására készülő Ottó kitörésére 
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Biberach mindössze hat - szakadozottan előadott! - szóval felel: „Hm, hm, ugyan bizon! Melinda? 
J ó ! " Kétség, hideg közönybe burkolt érdekló'dés, fitymálás, gúny, fensőbbségtudat, cinizmus, ravasz
kodás egyaránt benne rejlik válaszában. Benne rejük Biberach karakterének lényege. De benne Ottó is, 
akiről ez a válasz értékítéletet tükröz - Biberach megvetését, S ez a szűkszavúság, lakonikus meg
nyilatkozás azonnal bevezet a dráma légkörébe, a jellemzésbe, a problémavilágba, a konfliktus kezdó'dó' 
alakulásába. 

Ugyancsak eszköze a drámaiságnak a mondatalkotás jellege, a szintaktikai közlés különlegessége. A 
Bánk bán mondatfajtái közt szembetűnő a felkiáltó, kérdő, felszólító mondatok túlsúlya, s az, hogy a 
kijelentő mondatok is gyakran telítettek az átlagosnál jóval feszültebb érzelmi állapotokkal. Emellett a 
mondattípusok többnyire ellentétező módon váltják egymást a szereplők egymásra következő meg
nyilatkozásaiban. A mondatépítés tehát eleve áradó szenvedélyeket hullámoztat elő, nagyfokú fel-
indultságot sugároz s azt izzítja tovább, oly expresszivitást, mely a lélekhullámzás szélsőségeiig ível. A 
tragédiának majd mindegyik szereplőjére és minden helyzetére jellemző e nyelvben kiütköző túl
feszültség. Tiborc híres panaszából idézünk: 

„ . . . ök játszanak, zabálnak szüntelen, 
úgy, mintha mindenik tagocska bennek 
egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk: 
kéményeinkről elpusztulnak a 
gólyák, mivel magunk emésztjük el 
a hulladékot is. Szép földeinkből 
vadászni berkeket csinálnak, a-
hová nekünk belépni sem szabad;" 

S amikor Bánk felelősségre vonja Gertrudist, a következő nagy intenzitású képben vetíti ki számonkérő 
indulatát: 

, , . . . - Midőn ti leg
először, asszonyom, hazánkba jöttetek, 
a békességnek édes istene 
Pannóniára monda akkoron 
egy átkot, és a romlás angyala 
mormogta rá az áment." 

Nagy hatással van az olvasóra a dráma páratlanul egyéni szóhasználata is. Elemzői nemegyszer 
mutattak rá e zömében nyelvújítás előtti szókincs régiességére, ódon veretességére, ősi komor 
fenségére, s arra, hogy még új szóképzéseinek és szóösszetételeinek is régies színezete van. A hivat
kozott példák meggyőzőek: alázódás, esenkedés, zendítő, irtóztatóság, atyaátok, becsrangpor, 
gyászasztal, végsemmiség, - s ezeket még ki lehet egészíteni jó néhánnyal: mulatópalota, lévnyaló, 
békételen, királyos asszony, setétes, ölettetés, ércpohár, cinterem, lenyugodott szülő, kicsikort, 
oltalom-pajzs, vérverejték. (A szavak a dráma hangulatiságára önmagukban is jellemzőek!) A szak
irodalom ugyanakkor arra is jó érzékkel figyelt fel, hogy Katona magyarsága mennyire őrzi a 
parasztosan nehézkes kecskeméti beszéd ízeit. Igazoljuk ezt is néhány példával: fölöstök, orra vére 
folyna, donognak, megállja a sarat, szőrszálhasító, csapra ütik véreket, vasas marok, orrára koppintani, 
bódorogni, eszem fel kell tekerni, dörömböz, poronty stb. 

Több összetevője van a szókincs e nagyfokú különlegességének. Mindenekelőtt a művészi igény az 
addig ismeretlen költői szépség elérésére. A Bánk bán nyelvének érzékletességét, láttató erejét, 
szemléletességét, festőiségét, ritmikai intenzitását - egyáltalán hangulatteremtő erejét Katona jórészt e 
mással össze nem hasonlítható szóhasználatával éri el. Azt eredményezi, hogy az olvasóban mind 
erőteljesebbé válnak az erő és a nagyság, a szenvedély és a szokatlanság sugalmai. 

A Bánk bán különös ízű, régies és népies szavai, szófűzései azonban mást is jeleznek. Az író 
különállását, egyediségét, alkotói öntudatát. A meglevő irodalmiságtól való elkülönülését. Azt, hogy 
Katona nem vállal közösséget nyelvileg kora uralkodó áramlataival. Sem a feudális ortológiával, sem a 
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Kazinczy-féle neológiával, az új irodalmi nyelvvel. Régi és népi szavakból, szólásokból kiképezi 
szókincsének egy olyan, folyvást eló'nyomuló rétegét, amelyik már nem a korabeli nemesség szava
járásán, azaz gondolkodásformáin alapul. Egyéni „szótár" ez: alkotója robusztus egyéniségének és 
kirobbanó tenniakarásának, roppant feszültségeinek és újat keresó' elszántságának sajátos művészi 
tükre. 

S tükre - ez az előbbiekbó'l ugyancsak következik - Katona társadalmilag újszerű közösségkeresó' 
mozdulatának. Abból a mezővárosi polgári öntudatból fakad, amelyet Kecskeméten szívott magába. 
Oly társadalmi rétegek szó- és mondatformáit képezi ugyanis tovább magasrendű drámai nyelvvé, 
amelyek másként szólnak, másképpen kívánnak szólni, mint az országos átlag, mert másként élnek, s 
még inkább ezt igénylik a jövőtől. S amely rétegek a dagályos nemesi frazeológiával szemben 
nemegyszer a csend szavával mondják el azt, amit akarnak. A hallgatás beszédét Katona elsősorban 
tőlük tanulta el. 

S nála még az archaizmusok is voltaképp ezt a polgári igényt tükrözik. A feltörekvő, rendiségen 
kívül álló tömegek immár érzik, hogy nekik is van múltjuk, illetve a nemzeti múltnak ők is részesei. A 
Bánk bán „régiességei" némiképp ebből az újfajta társadalmi tudatosságból, a nemzet múltján való 
osztozás igényéből is fakadnak. Az ódon patinájú, századok mélyét idéző szavak sokasága a polgári 
nemzetté válást előkészítő, sarjadó új hagyományszemléletnek megnyilatkozásai. 

Drámaköltő műve a Bánk bán, s a kompozíciót átható költőisége nem kis részt Katona képteremtö 
fantáziájának eredménye. T. Lovas Rózsa példamutató gondossággal elemezte végig a költői képeket, 
mutatott rá azok esztétikai-dramaturgiai értékére. Kétségtelen: az oly gazdag kifejező erejű képek, 
mint az egy jól megtermett asztal Legyekbe nem szűköldökik; A kis majom harap; halálos ágyba fekvő 
szép virtus; szakaszd szét mindazon tündéri láncokat; prüszkölő-becs-rang-por; Csak szúnyogok - csak 
szőnyeget nekik stb. a drámában nemcsak láttatnak, de jellemeznek, illetve helyzeteket összegeznek. 
Észrevételeihez azonban érdemes azt is hozzátennünk, hogy e képek jelentős része határozott eszmei, 
világkép-jelző tartalommal bír. Részben a való világ elégtelenségének tükrözői, részben e világ lírai 
kitágításának eszközei. Magukba sűrítik a megjelenített valóság lefojtottságát éppúgy, mint az abban 
élni kényszerült emberek ellenállását. Láttatják a széthullás folyamatát s az azzal meddőén szembe
forduló szenvedélyeket. A képekben művészileg egyaránt kifejeződik a valóság határa és a vágyak 
határtalansága. Kifejeződik nemcsak az, hogy milyen a világ, hanem az is, hogy másnak kellene lennie. 
Mindezzel együtt e sugárzó invenciójú képalkotás a maga egészében is ellentmond az adott sivár 
jelennek. Oly dinamikusak e képek, hogy együttességükben szimultán ellentétét képezik a 
„láncaikkal" küszködő, „bilincsbe" vert, „kalitkába" zárt és ,gödörbe" hullott szereplők vergődé
sének. 

Rímtelen jambusokban Katona írt először drámát irodalmunkban, a két Kisfaludy és Szemere Pál 
csak évekkel később vállalkozott hasonló kísérletre. Hasonlóra, mert a Bánk bán szerzője nem él a 
soros tagolás szenvedélyeket hűtő, mértékelő lehetőségeivel, az ő jambusa áttör a sorhatárokon. Nála 
nem a gondolatok és érzelmek puszta köntöse a legkülönbözőbb sorfajtákra tagolódó metrum, 
hanem eggyéforr a megszólalással. Időnként szabálytalanul, időnként zökkentve alakul az új verselés, 
de annak lüktetése, sodra csakúgy érzékelteti a költő lírai hevületét, mint a szereplők belső 
viharzását. Katona azért vállalja a jambus kötöttségét, hogy az akkor különlegesnek számító mérték 
segítségével minél mélyebbet és megindítóbbat villanthasson elénk alakjai tragikumából, sorsuk 
pátoszából. Ünnepélyesség és közvetlen megnyilatkozás újszerű elegye tehát az ő beszédhez simuló, 
azzal összeolvadó jambusa: mint a formaképzés más rétegei, úgy ez is egyszerre fejezi ki az adott valót, 
s lendít túl egy áhított világba. Egyszerre hű tükre a világkép romantikájának és a lélekrajz realiz
musának. 

Fenyő István 
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