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A Bánk bán
instrukcióiról

A dráma műnemének meghatározó jegye
vagy jellemzője a szituáció. A szituáció a
dráma alakjai között bizonyos mozzanatok
révén kialakult olyan viszony-rendszer,
amely szükségessé teszi, hogy a
kapcsolatoknak az ezt megelőző rend-
szere megváltozzon, hogy az időben ne
haladhasson változatlanul tovább. Ez a
mozzanat Katona József művében Bánk
visszatérése az országjáró körútról, ami
tudván vagy nem tudván, többé vagy
kevésbé és különböző tartalmakkal és
intenzitással, de mindenkinek megvál-
toztatja minden más alakhoz való viszo-
nyát.

A szituációba került emberek között
sohasem lehet ott a drámaíró. Ha vala-
melyik alak akár egyértelműen, akár je-
lentését tekintve azonosítható is vele, az
mindenképpen a drámaíró Énjétől füg-
getlenített, tőle objektíve függetlenül
létező alaknak minősül. (Ellentétben az
epikus alakokkal, akiknek minden meg-
nyilvánulását az író beszéli el. Például
Wilder A mi kis városunk című drámájában
a drámai Éntől független alak a Rendező.)
Így a drámaíró a műben - régi-régi igazság
ez - sohasem szólalhat meg közvetlenül. A
drámának pedig csak azok a szövegrészek
szerves részei, amelyek a szituációban
lévő alakok megnyilvánulásai, vagyis a
dialógusok.

Minden dráma szövege azonban három,
egészen pontosan elkülöníthető részre
osztható. A dialóguson kívül ott van a név
(például Bánk) és az úgynevezett szerzői
instrukciók. A név ugyan a drámaíró
közvetlen megnyilatkozásának látszik,
azonban nem az. Peter Szondi is
megállapította A modern dráma elmélete
című könyvében, hogy a dráma abszolút,
vagyis teljesen önálló, objektív világot zár
magába. Ez annyit is jelent, hogy a
szituációt alkotó embereket nem a drá-
maíró „választja ki", valamint hogy a téma
és a közlendő világkép a szituációt alkotó
emberek tartalmaiba épültek be. Egy
drámában ennek következtében csak azok
az alakok szerepelhetnek, akik

a szituáció tartalmainak érvényre jutta-
tásához szükségesek. A név ezért nem a
drámaíró közvetlen megnyilatkozása, ha-
nem a szituáció valamely alakjának a
megjelölése, s az író munkája „csak" e
megjelölés. Megszólalásaik sorrendjének
a megválasztása sem az ő munkája, ez is a
szituáció tartalmának egy szükségszerű
etap szerint bekövetkező manifesztáló-
dása. Persze nagyon jól tudjuk, hogy a
drámát végül a drámaíró írja, de ő volta-
képp csak „lejegyzője" a szituációnak és a
belőle folyó, abból kibomló cselek-
ménymenetnek. Ezért míg a dialógus fel-
fogható úgy is, mint az író és alakjainak
megnyilvánulása, a név csak mint az
alakoknak az író által történt megjelölése,
amelyben mégsem szólal meg ő köz-
vetlenül.

Más a helyzet az úgynevezett szerzői
instrukciókkal. Ezek nyilvánvalóan ki-
zárólag a drámaíró megnyilvánulásai.
Általában minden drámában - kivétel
persze mindenhol lehetséges - négy nagy
csoportra oszthatók. (Az alábbiakban
kizárólag a Bánk bánból hozunk példákat.)
Az elsőbe azok tartoznak, amelyek a
drámabeli alakoknak kizárólag a fizikai
mozgásait, fizikai cselekvéseit közlik.
Például: „Myska bán egy ritterrel jön";
Biberach „Maga hajából igen keveset
morzsol ujjai közé"; Bánk „Elmegy,
amerre jött"; Melinda „előtte térdepel" stb.
A másodikba az alakok olyan mozgását
közlő instrukciók tartoznak, amelyek
benső állapotra, lelkiállapotra utal-nak.
Például: Petur „vad tekéntettel s vérrel
forgó szemmel felugrik, öklével süvegét
szemére vonván ordítja"; Gertrudis „ajkát
harapva néz utána" (Melindának); Izidóra
„mohón megcsókolja kezét"

(Gertrudisnak); Bánk „aki mind eddig
oszlop módra állott, földre szegezett
szemekkel, most hirtelen felkapja a
kardját" stb. A harmadik csoportba azok
tartoznak, amelyekben kizárólag a benső
állapotra történik utalás, minden fizikai
mozgás közlése nélkül. Például Bánk
„megijed"; Izidóra „dölyfösen"; Gertrudis
„gúnyolva"; Mikhál és Simon „meg-
rémülve" stb. Á negyedik csoportot azok
alkotják, amelyek különböző jellegű
tájékoztatásokat tartalmaznak, például
„félre"; vagy az olyanok, amelyek meg-
mondják, hogy a több jelenlévő alak közül
valaki kinek mondja szavait. (Ez a kétféle
instrukciófajta nincs a Bánk bánban.)
Ehhez a negyedik csoporthoz sorolandók
a mellékszereplőkre, tömegre, népre,
katonaságra stb. vonatkozó instrukciók. Itt
az első felvonás elején:

„Gyakor jön be néhány vendég, iszik, s
ismét megy"; vagy az V. felvonás elején:
„Udvornikok, nép, majd a király több
zászlósurakkal. Izidóra, asszonyok";
illetőleg: „...Az emelet lépcsőin körül az
udvari asszonyok" stb.

Természetesen a bármely csoportba
tartozó utasításoknak a szövegben kü-
lönböző jelentéseik lehetnek.

Csak utalni tudunk az instrukciók kü-
lönböző általános, elvi kérdéseire. Fel-
tűnő, hogy a romantikus drámákig alig
találunk az alakok benső, pszichikai álla-
potára vonatkozó utasításokat. Egészen
kevés azoknak a fizikai mozgásoknak,
gesztusoknak a közlése is, amelyek benső
állapotra utalnak. A lélektani dráma
kimunkálójának tartott Racine drámáiban
talán egyetlen olyan instrukció sincs,
amely benső állapotot jelöl. Az ilyenek - a
színhely részletes leírásával és az okokat
tekintve egymással szoros összefüggésben
- a romantikus drámákban szaporodnak el,
majd a XIX. század második felében
válnak jellemzővé. A mostani keretek nem
teszik lehetővé, hogy az okokat
részletezzük. (Erre vonatkozóan lásd Az
írott szövegek és a színjáték című
tanulmányunkat; SZÍNHÁZ 1979/1. sz.) A
legfőbb ok, hogy megváltozik az ember és
cselekvése közötti viszony. Ahol és
amikor a társadalmi munkamegosztás
következtében az ember már nem azt teszi
tényszerűségé-ben, ami egyéniségéből
fakad, hanem azt, amit a szociológiai
státusának tör-vényszerűségei „írnak elő",
akkor és ott az ember és a saját cselekvése
közötti viszony megváltozik. Éppen ezért
ekkor már nem a tettek tényszerűségei
jellemezhetik az embert, hiszen minden
hasonló szociológiai státusban lévő ember
ugyanazt teszi, hanem tetteinek mi-
nősége. A szavak, a megnyilvánulások és
így egy drámabeli alak egyénisége,
cselekvéseinek egyéniségre szabott vagy
abból következő volta már abban a benső
állapotban jelenik meg, amellyel kimond-
ják és megteszik, mert maga a „meg-tétel"

már nem egyéni-egyedi, hanem a
társadalmi munkamegosztásban elfoglalt,
szociológiai státus kívánalmának, sőt
kényszerítő erejének következménye.

A benső állapotra vonatkozó szerzői
instrukciók ezért nem a színésznek vagy a
rendezőnek szólnak. Ha nekik szólná-nak,
akkor is találkoznánk velük, amikor a tett
még az egyéniségből fakadt. Az



„utasítások" az olvasónak szólnak: szá-
mítsa bele, vegye figyelembe az alak
egyéniségének minőségébe vagy milyen-
ségébe azokat a benső állapotokat, ame-
lyekben vagy amelyekkel kimondják a
szavakat, megteszik a tetteket.

Mielőtt ez a helyzet kialakult volna, a
benső állapotokat jelölő instrukcióknak
más volt a funkciójuk. Á romantikus drá-
mák előtt olyan esetekben találhatók,
amikor a benső állapot kinyilvánítására a
dialógus nem lehet hiteles. Tudjuk, a
lélekállapotok művészi „lefestésére" nem
is alkalmas a dialógus. Erre a versforma
alkalmas. Ha dialógusban történik, min-
denképpen „konferáló" jellege lesz. Az
alakok fizikai mozgására, bejövetelére és
kimenetelére vonatkozóan éppen ezért
olvashatunk már a görög drámákban
utasításokat, mert ezeket nem lehet hi-
telesen dialógusokban építeni. Az egyik
alak bejövetelét rendszerint nem közöl-heti
senki egy másik jelenlévővel, hiszen
mindketten látják a fizikai akciót. Most
folyó eseményeket a jelen időben csak
olyan emberek számára lehet szavakká
tenni, akik ezeket nem látják. Ez a köz-
lésforma a „közvetítés". Azok számára,
akik látják az eseményt, nem lehet, nem
érdemes „közvetíteni", s ha megtörténik:
hitel nélkülivé válik a szöveg. A benső
állapot milyenségét is lehet hasonló
módon „konferálni", aminek épp-úgy nincs
hitele.

A romantikus drámák, elsősorban
Victor Hugo előtt (ő persze csak „körül-
belüli határ") a benső állapotra vonatkozó
instrukciók zöme felesleges is, mert amit
közölnek, pontosan benne van a
szövegben. Azonnal látunk példákat erre a
Bánk bánból.

Feltűnő ugyanis, hogy a Bánk bánban

rengeteg az instrukció. Sokkal több, mint
az időben előbb vagy nagyjából vele egy
időben keletkezett drámákban; jóval több,
mint például Schiller vagy Kleist
műveiben. Mennyiségileg ennyi
utasítással majd épp Hugo drámáiban
találkozunk.

Nem lehet célunk, hogy a dráma inst-
rukcióinak most mindegyik csoportját
megvizsgáljuk. Ugyanakkor csak jelen-
téseiket elemezhetjük. Az előbbiekben
elmondottak bizonyítására idézzünk olyan
instrukciókat, amelyek feleslegesek. Az 1.
felvonás elején Simon második
megszólalása így hangzik: „De mégis, én-
/ velem csak fogsz ürítni egy po

hárt? / No - a bojóthi Mortundorfok!"

Ezután következik a szerzői instrukció:
„Pohárt emel", amit nyilván fölösleges
közölni. A szöveg nemcsak kívánja, de
mintegy „előírja" a pohár felemelésének
fizikai mozgását. A második utasításfaj-
tából is találunk fölöslegeseket. Amikor
Simon közli, hogy hét fia született, ezt
olvassuk: Mikhál „elszomorodva leül", s
ezt mondja: „De ez már csúnya tréfa." A
hetes ikrek lehetetlensége, s az, hogy
Mikhálnak ez kioltja családjuk jövőjét
illető reményeit, egyértelmű a szövegből
és az összefüggéseiből. Ezért fölösleges
közölni, hogy elszomorodv

a leül. Az I.
felvonásban Biberach és Ottó első jele-
netében Biberach azt mondja: ,,Mert sem
a búdban, sem a szerencsédben soha / ok
lenni nem kívánok." Ottó erre ezt mondja:
„Ostoba!" E szöveg előtt azonban ismét
egy fölösleges instrukciót olvashatunk:
„felbosszankodván, megvetőleg"; a szöveg
és a helyzet ugyanis egyértelműen
tartalmazza az instrukcióban megjelölt
benső állapotot.

Olyan instrukciókat is találunk, ame-
lyekben vagy a jelzett fizikai mozgást nem
lehet megtenni, vagy a jelzett benső
állapotot nem lehet azzal érzékeltetni. A
II. felvonás végén, amikor már Bánk és
Biberach elment Petur házából, ezt
olvashatjuk: „Mind; ( ...) az asztalra
békétlenül könyökölnek." Nyilván kép-
telenség, hogy egy könyöklésből az
derüljön ki: ők éppen „békétlenül" kö-
nyökölnek. A IV. felvonásban, Ottó be-
rontásakor, közvetlenül a királyné meg-
ölése előtt ezt az instrukciót írja: Gertrudis
„Ottó megjelenésével undorodva rogyott
székébe ..." Undorodva szék-be rogyni
éppúgy képtelenség, mint békétlenül
könyökölni. Az V. felvonásban, Melinda
holttestének behozatala után, Bánk nagy
fájdalomkitörése végén olvasható: „Fejét a
földhöz nyomva görgeti." Ezt a mozgást
egyszerűen nem lehet megvalósítani, sem
Bánknak, sem az őt játszó színésznek.

Mindezeket egyáltalán nem azért em-
lítettük, hogy kimutassuk: milyen lehe-
tetlen instrukciókat írt Katona József.
Ezek ugyanis csak akkor képtelenségek,
ha azt várjuk, hogy a megjelölt fizikai
mozgások a megadott jelentéseket - vagy
„metakommunikációt" - hordozzák, vagyis
ha a színésznek szóló utasításnak
tekintjük. Azonnal jelentéstelivé válnak
azonban, ha az olvasónak szóló közlésként
értelmezzük. Ekkor a benső látvány
számára - illetve ezen a jelentéssíkon

tárgyiasítanak egy-egy benső

tartalmat. Ha így, s következésképpen
metaforának értelmezzük, hogy Bánk
„Fejét a földhöz nyomva görgeti",
azonnal Bánk benső állapotának a benső
látvány számára megjelenő, metaforában
közölt tárgyiasítása lesz. Így, ebből a
szemszögből mindegyik utasítás jelen-
tésteli, ezért értelme van. Ezek is bizo-
nyítják, hogy az úgynevezett szerzői inst-
rukciók nem a színésznek s nem a
rendezőnek szólnak.

Katona József más esetekben is épít a
befogadó benső szemére, benső látvá-
nyára. Igen sok olyan „közvetlen közbe-
szólást", vagyis instrukciót olvashatunk,
amelyeknek tartalma, a benne közöltek,
semmiképpen nem derülnének ki a dia-
lógusokból.

Az I. felvonásban négy, a IV.-ben kettő,
az V.-ben ismét két olyan fontosabb,
lényegesebb mozzanatot közöl, amelyek
nem lennének a dialógusokból akár
egyáltalán, akár pontosan kideríthetőek.
Jóval több azoknak a száma, amelyeket
ugyanígy tudhatunk meg, de nem
lényegesek a dráma egész világában vagy
menetében. Nézzük csak a fontosabb
mozzanatokat.

Az I. felvonásban: I. Petur és Bánk
találkozása után „Biberach, aki éppen ke-
véssel előbb, mint valakit kereső, belépett,
amint Bánkot meglátja, megijedve vonja
egy szegletbe magát, és alighogy Petur
elvégzé beszédét - hamarébb ki-suhan".
Legfeljebb csak később gyanít-hatnánk,
hogy Biberach itt jelen volt, hiszen itt
hallhatta az összeesküvők jel-szavát. z.
Ottó és Melinda jelenetében Ottó
„Sóhajtva Melindának lecsüggő keze után
hajol, s azt hosszasan homlokához
nyomja". Sem Bánknak, sem senki másnak
a dialógusaiból vagy monológjából nem
derülhetne ki, mi történt itt Ottó és
Melinda között, vagyis: mit látott Bánk. 3.
A Gertrudis-Ottó-jelenet után Biberachot
„a kis ajtó figyelmessé teszi. Végre
megfogja Ottó kezét, és az ellenkező
oldalnak elejére kivezet-vén, ezt súgja". A
szövegből sem azt nem tudnánk meg,
hogy Biberachot az ajtó figyelmessé tette,
sem azt, hogy a másik oldalra húzza Ottót,
s ott suttogva beszél neki, hogy Bánk ne
hallhassa. 4. Később Bánk „előjön a
rejtek-ajtóból meztelen fegyverrel ..." A
„meztelen fegyverrel" kizárólag az
utasításból derül ki.

A IV. felvonás utasításai: i. Az elején



ezt olvashatjuk: az udvornik „egy már
megolvasott levelet tart", s csak ebből
tudhatjuk, hogy a levél „megolvasott". 2.

A királyné megölésekor csak az inst-
rukció közli velünk, és semmi más, hogy
Bánk azzal a fegyverrel öli meg Gertru-
dist, amivel ő támadt rá: „Megfordulván
kitekeri kezéből a gyilkot."

Az V. felvonás hasonló utasításai: i.
Amikor Bánk „oszlop módra" áll egy kis
ideig, vagyis az, hogy pontosan mi-ként,
milyen módon, milyen benső tartalommal
áll és hallgat. 2. A dráma vége felé a király
atyjának intelmére emlékszik, aki halálos
ágyán „emberi uralkodásra" intette fiait;
vagyis ez indítja arra, hogy
megkegyelmezzen Bánknak. A hosszabb
szövegrész után ez az instrukció olvasha-
tó: „Nyájasan visszafordul; de Gertrudis
látásán fellobban, midőn Izidóra a lép-
csőkön félig lejött, mintegy könyörögve a
királyfiakkal." Ezután ismét egy hosz-
szabb szövegrész következik, amelyben
már elítéli Bánkot, hiszen ezzel a szóval
végzi, Bánkra értve: „Vigyétek." (Ez-után
következik Tiborc és Solom kegye-
lemkérő dialógusrésze, amelynek hatá-
sára a király végleg megkegyelmez
Bánknak.) Az instrukció „Nyájasan"

szavából tudjuk csak, hogy már itt meg
akar kegyelmezni, s azt is csak az uta

sítás közli, hogy ez a szándék most miért
fordul meg: meglátja Gertrudis holttestét
és Izidórát a királyfiakkal. E nélkül az
instrukció nélkül a „fordítást" sem érte-
nénk.

Látható, nem kevés azon mozzanatok
száma, amelyekben Katona József köz-
vetlenül, nem az alakok dialógusaiban ad
lényegesebb tényezőket a befogadó
tudtára. Elemezzünk közülük két fon-
tosabbat és egy jóval kevésbé lényegeset.
Kezdjük az utóbbival.

A 1I. felvonás színleírásakor ezt ol-
vashatjuk: „Mindenik békétlen mellett a
székhez egy béfedett pajzs van támaszt-
va." Nem sokkal ezután Petur „Felkapván
a mellette levő pajzst, arról a takarót
lerántja, és a címer rajta egy a trónus alatt
véresen fetrengő asszony". Ezután
következik Petur szövege: „Ím, csak ide
tekéntsetek! . . .", majd egy újabb
instrukció: „Mind bámulva vonják le
mellettük lévő pajzsaikról a takarót, s
mindeniken az előbbeni címer látszik",
ami után ismét Petur beszél: „Egy véres
asszony a királyi szék alatt." Számunkra
mindebből most csak két mozzanat
lényeges. Az első: csak az instruk-

cióból tudjuk, hogy a befedett pajzs
mindegyik békétlen mellett ott van. A
második: a második instrukcióból, va-
lamint Petur ezután elhangzó mondatából
tudjuk: mi látható rajtuk. A pajzsokon
látható kép ekkor azonnal kapcsolatba
kerül - méghozzá minden utalás, célzás
nélkül - az ugyancsak a II. fel-vonás
elejének színleírásában olvasható képpel:
Petur bán „feje felett, a falon egy kép
függ, mellyen egy a trónuson büszkén ülő
asszony látszik".

Kíséreljük meg ezt az instrukciót Petur
szemszögéből, mintegy az ő pszicho-
lógiájából értelmezni. Látszólag csak így
lehet, hiszen az ő házában játszódik a
jelenet, vagyis a pajzsok csak Petur akara-
tából, szándékából kerülhettek oda. (A
békétlenek „bámulva" vonják le a takarót,
vagyis nem tudják, mi van rajta.) De
hogyan kerülhettek a pajzsok oda? Nyil-
ván úgy, ahogyan a falon függő másik
kép: Petur előre megfestette. Annyi paj-
zsot festetett meg előre, ahány békétlen a
házában majd összegyűl vagy többet; az-
tán előre betakartatta mindegyiket, s a
székek mellé állíttatta. Nyilván felvetődik
a kérdés, miért? Föltehetően azért, hogy a
békétleneket - mondjuk ezzel a mai szóval
- sokkolja, a habozókat maga mellé állítsa.
Azonban mindez a tudatos, nyilván
előzőleg komoly mérlege-lést igénylő
akciósorozat (a sokkhatást elérhető
valaminek a kigondolása, meg-festetése,
betakartatása, odaállíttatása) nagyon is
valószínűtlen Petur jelleméből. A pajzsok
jelenlétét tehát máshonnan kell
megértenünk.

Említettük, a szerzői instrukciókban a
drámaíró közvetlenül nyilatkozik meg,
amely azonban nem szerves része a dráma
szövegének, noha gyakran szorosan
hozzátartozik. Mit eredményez, ha eb-ben
a két instrukcióban Katona József
megszólalását látjuk? Nyilván azonnal
adódhat a válasz: hatásos színpadi jelene-
tet. Azonban nem azt kérdeztük, mit akart
Katona József elérni a közvetlen
beleszólással, hanem: mit eredményez,
méghozzá a dráma menetében ? A kérdést
nem érdemes Katona József szemszögéből
feltenni, mert a közvetlen írói szándék
egyfelől kideríthetetlen, másfelől ér-
dektelen. A fontos : mit eredményez egy-
egy megoldás a dráma világában.

Mindenekelőtt utaljunk arra: két kép
van. Jelentésüket nyilván felfoghatjuk úgy
is, hogy a mostani és a későbbeni
Gertrudist ábrázolják; illetőleg egy ki-
rálynét. Véleményünk szerint ennek nem-
csak azt a további jelentést adhatjuk,
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hogy a pajzsokon levő kép Gertrudis sor-
sát vetíti előre, vagyis hogy itt Katona
József előre elmond valamit. Értelmez-
hető akként is, hogy a drámaíró közvetlen
megszólalásában Petur benső világának
tartalmai tárgyiasulnak az olvasó benső
látása számára, ezen a jelentéssíkon.
(Péterfy Jenő szerint: „ ... a pajzs czímere
véresebb szándékra mutat, mint aminőt
Petur szóval bevallott. Elébb pusztán a
királyné elzáratásáról beszélt, a czímer
pedig megöletésére czéloz." Katona József

Bánk bánja; Magyarázta Pé-terfy Jenő;
Budapest, Franklin-Társulat 1833. 48.)

Ugyanakkor megfigyelhetünk benne
egy sajátos „menetrendet", ami - ha is-
métlődik - módszerként is felfogható.
Katona előbb utal valamire, s azután je-
leníti meg konkrétan és/vagy pontosan.
Előbb az író közvetlen beleszólásából
tudjuk, hogy pajzsok vannak, majd ké-
sőbb látjuk és halljuk, mit ábrázolnak.
Ezzel a megoldással az tárgyiasul, hogy
milyen tartalom, törekvés avagy vágy él
Peturban. A képet a második instrukció
után a dialógusokba s ezzel az alakok
közötti viszonyokba is beépítette.

A két képre ráhangolódik a IV. fel-
vonás megfelelő jelenetének egy mondata
és látványa. Az „agyonszurdaláskor"

előbb Gertrudis „lerogy", majd „fel akar
emelkedni" és ezt mondja: „Meg-halni -
nem királyi széken - ah !" Igy a II.
felvonás két képe ismét utalás valami
olyanra, ami később jelenik meg
konkrétan, de ekkor már szavakba épített
akciókban: Gertrudis jellemének
megnyilvánulása egy a pajzsokon levő
képhez hasonló helyzetben.

A műben két vagy több mozzanat-nak
hasonló összekapcsolódása, egymás-ra
hangolódása egyáltalán nem ritka,
ahogyan erre később kitérünk.

Nézzük a két fontosabb mozzanatot.
Ugyancsak instrukciókból, a IV. fel-vonás
elején olvashatóból derül ki, hogy az
udvornik kezében levő levél már
„megolvasott", vagyis hogy a királyné már
ekkor tudja a tartalmát. Az az utasítás,
hogy „megolvasott", nyilván nem szólhat a
színésznek, hiszen ezt eljátszani nem lehet.
Csak azt lehet érzékeltetni, milyen a
viszonya a levél tartalmához. Az instrukció
további részéből ez ki is derül. Gertrudis „a
levelet kivévén kezéből (tudniillik az
udvornikéból), feláll, meg-nézi, s ismét
visszaveti az asztalra". Ez-

ezt raboltad el, / s od'adtad a saját ha-
zádbeli / udvarnikidnak." S ezután kö-
vetkezik az instrukció.

Először annyit kell megjegyeznünk,
hogy az elemzők közül többen - például
Orosz László - említették, hogy ezek a
mondatok Tiborc panaszára hangolódnak
rá, miként a későbbiek Petur vádjaira.

1 la a levél felemelését ismét pszicholó-
giailag akarnánk megérteni, nem kapnánk
rá magyarázatot. Gertudis tudja, mi van a
levélben, ezért nincs szükség arra, hogy
önmagát figyelmeztesse, emlékeztesse rá;
az instrukció szerint nem is néz bele. De
erősen ránéz Mikhálra. A levél
felemelésének jelentését ismét a dráma
szemszögéből és nem a dráma-beli alak
pszichológiájának szemszögéből kaphatjuk
meg. A gesztussal a dráma-író juttat
érvényre egy jelentést, itt még önmaga
közbeszólásával, s nem az alakok
viszonyrendszerébe építve. A fel-vonás
elejének „visszavető" gesztusa
összekapcsolóddk a mostani „visszavető"

gesztussal, s ezen a réven, azon szövegek
miatt, amelyeknek elhangzása után történik
meg, a levél jelentése egy lépéssel bővül,
noha még homályban marad. A levél
tartalma ekkor nyilván azon szavak
tartalmával kerül összeköttetésbe,
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után következik a felvonás első mondata:
„Csak szúnyogok - csak szőnyeget
nekik." Gertrudis leírt gesztusa - „visz-
szaveti az asztalra" - és az első dialógus
másodlagos jelentése („konnotációja")
azonos: a levél tartalmát lekicsinyli, va-
lakiket vagy valamit megvet, lebecsül.

A levélre történő utalás éppúgy elő-
készítője valaminek, mint a pajzsok le-
takartsága; az első mozzanatban a levél
tartalma is rejtve marad.

Másodszor a Mikhállal való jelenet-ben
kerül elő. Gertrudis „felkapja a levelet -
erősen megnézvén Mikhált -- ismét
visszaveti". Gertrudis szövege sem ezen
gesztus előtt, sem utána nem tartalmaz
konkrét utalást a levélre; vagyis az, hogy
felkapja és visszaveti, ismét csak az
instrukciókból tudható, a drámaíró
közvetlen beleszólásából. Az inst-
rukcióban nem az olvasható, hogy Gert-
rudis belenéz a levélbe, hanem hogy
Mikhált nézi erősen. A levél felemelésé-
nek gesztusa Mikhál ezen mondatai után
olvasható: „ ..ó, add vissza híveidnek /
azt, amit elraboltál - . .
A nyugodalmat, békességet és / az életen
való gyönyörködést - / a volt vagyont, a
testi-lelki meg- / elégedést, fazékok
mellől a / fát, ételekből a húst és
ágyokból a / szalmát / . . . / Mert biz



amelyeket Mikhál mond el közvetlenül a
gesztus előtt, s ez Gertrudis bűnössége.

A levél az V. felvonásban immáron
nem instrukcióban kerül elénk. Solom
hozza, s hogy ne legyen kétségünk róla,
ezzel adja át: „Királynénk asztalán ezen /
levelet találtam, hogy jövék." S ezután a
Zászlósúr felolvassa, amiből a befogadó
megismerheti konkrét tartalmát.

A levél így három lépésben vált is-
mertté, s ezen a módon derült ki tartalma.
Ebben ugyanazt a módszert vehetjük
észre, mint ami a letakart pajzsok tartalmát
tette ismertté: először a tárgy-. ra, majd
jelentésének körvonalaira, eset-leges, noha
nem pontosan meghatározott tartalmára
történik utalás, majd szavakba épített
akciókban megvilágosodik a konkrétum.

Az, hogy Katona József kétszer is
megmutatja a levelet, de ekkor még csak
instrukciókban, vagyis még nem teszi az
alakok közötti viszonyrendszer részévé,
rávilágít pontos drámabeli jelentésére. A
levélnek nem az a jelentése és jelentősége,
amit a IV. felvonásban Gertrudisnak a
tartalmához való viszonya adhatna neki.
Ez a jelentés kétségkívül érvényre jut,
vagyis: Gertrudis tud a délvidéki lázadásról
és lekicsinyli azt. A levél drámabeli
jelentése csak akkor fénylik föl, amikor
azon viszonyrend-szereknek válik részévé,
ahol ezt jelen-ti: m á s o k számára derül ki,
hogy máshol is volt vagy készülőben van
összeesküvés, méghozzá az ő
kormányzásának szokásai, módszerei
miatt. Ez azt is jelenti továbbá, amit a
király von le belő-le a levél felolvasása
után: „Úgy van! / . . . / O hibás", abban
tudniillik, hogy összeesküvések, lázadások
vannak. Így tulajdonképpen a délvidéki és
az itteni - a Peturék-féle - összeesküvés
össze-kapcsolódik, jelentésében egymást
ki-egészíti - a levél közvetítésével -, ami
Gertrudis bűnösségének objektív és mások
által el- és felismerhető voltát jelenti.

A levelet azonban mindenképp meg
kellett valahogyan „mutatni", két okból is.
Először - s ez a jelentéktelenebb -, hogy
(igaz, visszafelé) jellemezze Gertrudist
azzal, hogy lebecsülte ellenfeleit.
Másodszor, s ez a fontosabb, mert ha csak
az V. felvonásban kerül először a
befogadó elé, nem tölthette volna be azt a
funkciót, hogy tartalma mások számára
bizonyítsa Gertrudis általános ér-vényű,
objektív bűnösségét. Hiába szólt volna
cím szerint neki, hiába lett volna azonos a
tartalma, drámailag nem került

volna vele szoros kapcsolatba. Amit
tartalmaz, így csak logikailag, fogalmilag
kötődhetne össze vele, illetve a kor-
mányzásban alkalmazott „szabásaival".
Felolvasni viszont a 1V. felvonás elején
nemcsak azért nem lehetett volna, mert a
király előtt mindenképpen fel kell olvasni,
s így drámailag tökéletes tautológia lenne.
Elsősorban azért lehetetlen fölolvasni
akkor, mert tartalma Gertrudis jellemére
adott volna csak magyarázatot, de olyat,
amely a viszonyrend-szerektől független
magyarázat, ami viszont nem drámai
megoldás. Így ott csak kicsi és
jelentéktelen mozzanat lett volna a
királyné jellemét érintően. A viszonyok,
méghozzá a király és Bánk közötti
viszonyok tartalmává csak az V.
felvonásban válhat. Ekkor ugyanis a ki-
rályné bűnösségének objektív, mintegy a
„rendi bíróság" előtti megítélése folyik,
aminek eredményétől függ Bánk élete
(Nem tragédiája!). S ebben van a levél
drámai jelentősége és jelentése.

Erre az is közvetett bizonyíték, hogy az
V. felvonásban csak egyetlen mondat utal
Ottó és Melinda ügyére. Myska bán ezt
mondja: Gertrudis „Semmit sem is tudott /
Ottónak ízetlenkedéseiről". (Bánk más
szavai, például: „ ...ha széjjel- / szaggatta
gyermekeimet, feleségemet [...] ő jónevét
ölé meg nemzetem-nek / rút öccse által, s
feláldozott / becsületet kiűzte udvarából"

példaként, metaforaként is értelmezhetők,
különösképp olyan valaki által, aki nem
tud Ottó és Melinda dolgáról.) Hogy mi
volt Ottó „ízetlenkedése", azt a Galíciából
most hazatérőkön kívül mindenki tudja - a
be-fogadó is! -, csak éppen az nem,
akinek ítélnie kell, a király. A király az
ítélet meghozatalában tehát nem tudja azt,
ami a meggyilkolásban lényeges, és Bánk
részéről szubjektív mozzanatként sze-
repelt. („ ...Bánk drámai útján mind-végig
szubjektív primátusa van a Melindáért
tornyosuló aggodalomnak, majd a
Melinda tragédiája miatt érzett megtorló
tudatnak" - írja Pándi Pál. Az ö t ö d i k , f e l -

v o n á s . In: E l s ő a r a n y k o r u n k ;
Szépirodal-mi Könyvkiadó, 1976; 86.
Kiemelés a szerzőtől.) A királynégyilkos
minősítésében és így az ítéletben Melinda
ügye egyáltalán nem kerül elő. De nem
kerül elő Gertrudisnak ebben játszott
szerepe sem. A király Myska azon
szavaiból, hogy „Ottó ízetlenkedései",
éppúgy nem gondolhat Melinda
elcsábítására, mint ahogy ebből: „a
nagyasszonyunk ártatlan ( . . . ) Semmit
sem is tudott ..." arra, hogy Gertrudisnak
egyáltalán sze-

repe lett volna. „A király úgy jut el fe-
lesége elmarasztalásához, hogy nem is-
meri a Melinda-ügyet" - írja Pándi Pál.
(Pándi Pál. i. m. 54.)

Azt, hogy valójában mi volt a királyné
részessége, egyedül és kizárólag Bánk
tudja; vagyis azt, hogy kétféleképpen
beszélvén gondolatjait, biztatta is Ottót.

A levélnek tehát előbb kell összekap-
csolódnia Gertrudisszal, még az ő életé-
ben, hogy a dráma világában érzékletesen
jelenthesse azt, amit jelentenie kell:
Gertrudis objektíve és általánosságban is
bűnös.

Így a levél drámabeli helyzete megerő-
síti azokat a véleményeket - elsősorban
Pándi Pálét (Endre „drámai helyzetét
egyrészt az határozza meg, hogy köz-jogi
tiszte szerint döntenie kell Bánk sor-sáról,
véleményt mondania az ország
helyzetéről" - írja, majd más helyen ezt:
„Az a tény, hogy a dráma királyi
igazságszolgáltatással zárul [ . . . ] olyan
eszmei-dramaturgiai szituáció kiküzdése
is, amelyben egyszerre valósul meg a köz-
ponti írói szándék, az elnyomás elleni
radikális nemzeti tiltakozás igazolása és a
hagyományos igazságszolgáltató hie-
rarchia királyban csúcsosodó gótikus
szerkezete." Pándi P. i.m. 64. és 133.) -,
amelyek az V. felvonás lényegi tartalmá-
nak Gertrudis objektív megítélését tartják,
hiszen a levél csak így válhat a drámai
alakok közötti viszonyrendszer részévé.

A levél drámabeli megjelenítésében
pedig, noha egy lépéssel több van itt, az a
módszer érvényesül, mint a pajzsok
esetében.

A harmadik megvizsgálandó instrukció az
I. felvonásban olvasható. A fel-vonás
végén, miután kihallgatott több jelenetet,
„Bánk bán előjön a rejtekajtóból meztelen
fegyverrel; magánkívül sok ideig tipeg-
tapog", s ezután következik a felvonást
záró monológ. Az, hogy Bánk „meztelen
fegyverrel" jött elő, vagy hogy a kard ott
van a kezében, a monológ szavaiból
egyáltalán nem derül ki, arra még célzás
sem történik.

A kard kihúzását a mű elemzői Bánk
pszichológiájából értelmezik. Ezek szerint
akkor rántotta ki, amikor visszafordulván
a Petur házához vezető úton, ismét ide
jött, s meglátta, amint Ottó „Só-hajtva
Melindának lecsüggő keze után hajol, s
azt hosszasan homlokához nyomja."

(Péterfy Jenő így magyarázza: „meztelen
fegyverrel = vele Ottóra



akart rohanni . . ." Péterfy i. m. 42.)

Említettük, kizárólag az instrukcióból
tudhatjuk, mit látott Bánk. Az „Ó,
véghetetlen szent könyörületesség!" fel-
kiáltás egyáltalán nem tartalmaz konk-
rétumokat arra vonatkozóan, mit láthatott.
A szöveg csak a benne kiváltott hatást
közli, másodlagos jelentéssíkon. Ez-után
következik még Ottó és Melinda, Gertrudis
és Ottó, Ottó és Biberach jelenete, majd
egy ismét csak instrukcióban olvasható
jelenet: Biberach „a be-lépő Izidórának
Ottó után mutatván, a más oldalon elmegy".
Bánk a rejtekajtó mögött tehát
meglehetősen hosszú ideig áll, jóval
hosszabb ideig, mint az V. fel-vonásban a
dráma terében „oszlop mód-ra". A
pszichológiai értelmezés szerint erős
felindulása és a dráma terében le-zajló
eseményekre való erős koncentrációja
miatt nem teszi vissza hüvelyébe a kardot.
A kard azonban - innen nézve -
mindenképpen az Ottó elleni indulat jele. S
azért nem használja Bánk, mert vagy
bénítóan hatott rá a látvány, vagy
megnyugtatták Melinda elutasító szavai.
Az pedig, hogy Melinda visszautasította a
herceget, nem módosítja, mikor húzta ki.

Az értelmezésekben ritkán szokták
említeni, de hadd emlékeztessünk rá: a
monológban nem esik szó Ottóról, no-ha a
pszichológiai értelmezés szerint el-lene
húzta ki a kardot. („ ...midőn magához tér,
kardot húz, hogy megrohanja Ottót ..." -
írja Gyulai Pál is. Gyulai Pál: Katona József
és Bánk Bánja; Buda-pest, Franklin-
Társulat, 1907; 210.) Igen sok szó esik
azonban a királynéról. Benső világát ekkor
az a „fertelmes asszony" foglalja el, akinek
„ördögi érzései" van-nak, s aki
„érthetetlenül beszéli kétféleképpen
gondolatjait". A monológ első sorában,
amikor még „magánkívül" és nem
„hidegülve" beszél, „Egy király-né és -
Melinda -" kerül egymás mellé, és nem
Ottó, és Melinda. De ha ekkor már nincs
gondolataiban jelen Ottó, Katona József
miért írja, hogy meztelen fegyverrel jön
be? Pusztán csak azért, hogy ezt közölje:
Bánk le akarta rohan-ni vagy szúrni Ottót,
de nem tette? Mi értelme lenne ennek a

közlésnek?
A dráma instrukcióiban tizenkilenc-szer

szól Katona József kardról vagy tőr-ről.
Tőrt csak a királyné megölésekor említ,
négyszer. A fennmaradó tizenötből
nyolcszor van szó Bánk kardjáról.

Először az feltűnő, hogy instrukcióban
a kard egyszer jelenik meg az egész I.
felvonás során, s így az egész drámában
először, méghozzá épp akkor,

amikor Bánk „meztelen fegyverrel" lép ki.
A másik, hogy ez az egyetlen instrukció,
amelyben a kard helyett „fegyver" szó
olvasható. (Tőr helyett egyszer van, hogy
gyilok.) A II. felvonásban kétszer van szó
Bánk kardjáról. Egyszer „Bánk kardjához
kap", s ekkor önvédelmet jelent a
„haramiák" ellen. Másodszor: amikor
Mikhál elmondja, mit hallott fel-
ébredésekor „Le a királyi székből! -
Pártütés!", „Bánk egészen kivonja kard-
ját", ezt mondván: „Való tehát?" A gesztus
jelentése: a pártütés ellen kardjával lép fel.

Bánk a IV. felvonásban kétszer félig
húzza ki a kardot. Először, amikor Gert-
rudis kiment, hogy bevezesse Melindát, s
ekkor ennek a szövegnek a kíséretében:
„Jó angyalod / susogta ezt neked! ...",
vagyis Gertrudisnak azt, hogy menjen ki.
Ha itt marad, megöli. A kard kihúzása
tehát itt már egyértelműen a megölési
szándékot tárgyiasítja. Ugyanis itt sem
utal a szöveg arra, hogy Bánk kihúzta a
kardot, ezt itt is csak instrukcióból tudjuk.
Másodszor ismét félig rántja ki, amikor
közli Gertrudisszal, hiába kiált, nem jön
be senki, mert „úgy parancsoló Bánk bán,
Magyar- / ország királya." A gesztust
Katona József a szöveg előtt közli, s így
Bánk előbbeni szándékát éppúgy
tárgyiasítja, mint ahogy nyomatékosítja a
kívül kiadott parancsot és az ő saját
méltóságát.

Mindebből a következők láthatók. Bánk
kardjáról mindig csak instrukciókban van
szó, és mindaddig, míg Gertrudis él,
valahányszor félig vagy egészen kihúzza,
mindig Gertrudisszal van össze-
függésben. (A „Haramia?"

szóra csak
„kardjához kap".) A kard tehát nem válik
az alakok közötti viszonyok részévé. Ez
csak az V. felvonásban tapasztalható. (Itt,
miután „oszlop módra" állott, "hirtelen
felkapja kardját", amire a Zászlósúr ezt
mondja: „Ha! Kardot / emelt", s az
udvornikok hozzá is teszik: „Királyi
gyilkos! El vele!") Ugyanekkor a kardot a
drámaíró mindig úgy köti Bánkon
keresztül Gertrudishoz, hogy Bánknak a
vele kapcsolatos tartalmait tárgyiasítja.
Még a II. felvonás azon jelenetében is,
amikor a királyné elleni pártütés ellen húzza
ki.

Elképzelhető tehát, hogy a „meztelen
fegyverrel" instrukciónak a jelentésére is a
dráma világából, a dráma szemszögéből
kapunk magyarázatot. Ha a kard minden
más esetben Bánknak a királynéval
kapcsolatos benső tartalmait tárgyiasítja -
legalábbis amíg ő él -, elkép

zelhető, hogy az I. felvonás végén is ezt
jelenti.

A konkrét jelentés megtalálásához
utaljunk ismét arra, hogy a monológban
nincs szó Ottóról, annak ellenére, hogy ha

az ellene való indulat oly erős, hogy
kardját kihúzta, nagyon is valószínűen
kellene Ottóról szólani a monológban. De
mivel ez nem történik, a „meztelen
fegyverrel" a dráma világából értelmezve
már itt is a királynéval kapcsolódik össze.
Ez nyilván nem jelentheti -- ennek sok-
sok szöveg teljesen ellentmondana-, hogy
Bánk bánban mint drámai személyiségben
már ekkor egyértelműen vetődött volna
föl a királyné megölése. Az azonban
egészen bizonyos, miként Sőtér István
állítja, hogy a monológban el-mondott
tényezők az a „legelső lépés", amikor az
„az angyal, mely jegyezte" Bánk
botlásainak számát, ekkor „rémült el dicső
helyén". Sőtér István pontosan
megmondja, hogy az első lépés akkor
történt „Amikor az első felvonás-végi
monológban a »tündéri láncok«
szétszakítására szólította föl lelkét, s »két
fátyolt« szakasztott el, a hazáról és a be-
csületről, vagyis amikor azt akarta, hogy
olyan pusztán álljon a lelke, minta »resz-
ketve engedő« Chaoszból való kibocsáj-
tatása után." (Sőtér István: A Teremtés
vesztese; ln: Az ember és műve; Akadémia
Kiadó, 1971; 190.) Ezért kétségtelenül
ebben a monológban található az a
mozzanat, amely az „ily következést húzó
legelső" lépésnek minősíthető. Ha az „ily
következés" végső soron Melinda
megölése is, ez a királyné meggyilkolá-
sának következménye, mint Ottónak erre
adott bosszúválasza. De ebben az
összefüggésben kevésbé lényeges, hogy
Bánk számára mi az „ily következés"; a
fontos az, hogy az úton itt történik meg az
első lépés, ami a királynéval van
összefüggésben. Hiszen az első lépés
akkor vált visszavonhatatlanul meg nem
történtté, amikor megölte Gertrudist.
Ezért értelmezhető az instrukció úgy,
hogy itt Katona József közvetlen közbe-
szólása, a „meztelen fegyverrel", a drámai
úton megtett s a Gertrudis elleni első
lépést tárgyiasítja.

Ezt nemcsak azok igazolják, hogy itt
van szó instrukcióban először a kardról, és
hogy egyedül itt nevezi fegyvernek, hanem
a benső tárgyiasításának mód-szere is.

A letakart pajzsok és Pontio de Cruce
levelét illetően láthattuk, hogy előbb
mutatta meg a tárgyat, amely - akár tárgyi
mivoltában, akár jelentésében - az



első alkalommal homályban maradt, de
amely később megkapta a maga pontos
jelentését.
A „meztelen fegyverrel" először inst-
rukcióban jelenik meg anélkül, hogy
jelentését ismernénk. Erre azonban már
utal a II. felvonásban a királyné elleni
pártütés ellen kihúzott kard; a jelentés
tovább bővül a IV. felvonásban, Gertru-
disszal összefüggésben: a kétszer is ki-
húzott kard; majd pontos jelentését az
említett V. felvonásbeli szöveg adja meg;
vagyis ekkor teszi az „első lépést" a drá-
mai úton Gertrudis ellen.

Említettük, hogy az instrukció soha-sem
szerves része a dráma szövegének.
Méghozzá azért nem, mert az így közöl-
tek - épp, mivel közvetlen írói megnyi-
latkozások - nem lehetnek a szituációt
alkotó emberek közötti viszonyok részei.
Az elemzett instrukciók mindegyike
először csak tárgyi értelemben említi a
dolgot, a meztelen fegyvert, a letakart
pajzsokat és a megolvasott levelet. A
következő lépésben bővül vagy konk-
retizálódik jelentése, vagyis épp az, hogy
miként válhat a viszonyok részévé, de
ekkor még ismét a drámaíró közvetlen
megnyilatkozásában. Csak a következő
lépésben lesz a viszonyok részévé, mert
dialógusban is megjelenik.

Ezeknek jelentése természetesen „rá-
hangolódás" révén jut el a befogadóhoz.
Ahogyan már említettük, ez az eljárás
igen gyakori ebben a drámában. „A
»titok« szó alakváltozatai hatszor for-
dulnak elő a rövid 4. jelenetben" - írja
Pándi Pál az I. felvonás egyik jeleneté-ről.
(Pándi Pál: Bánk bán gyötrődése és
nagysága; Kortárs, 1978/1. és 2 . szám. Idé-
zet: 1. szám 108.) „A szabad mozgást
akadályozó lánc, bilincs, kalitka, gödör
képzete átszövi az egész drámát" -
mondja Orosz László (Orosz László:
Katona József; Gondolat Kiadó, 1974;
168.); vagyis ezek is egymásra
hangolódnak. De ugyanez mondható el a

fátyol szóról (az első Bánk-Tiborc
jelenetben és az I. felvonás
zárómonológjában); a napról Bánk,
Gertrudis és a király szövegeiben; az

angyal szóról Bánk, Tiborc és Melinda
dialógusaiban. De másfajta mozzanatok is
egymásra hangolódnak: ,,... az »utolsó
tánc« bejelentése s e színpadi jelenetsor
között atmoszferikus-szimbolikus
kapcsolat van" - írja Pándi Pál. (Pándi Pál:
Bánk bán gyötrődése... i . szám 120.)

Melinda megőrülését jelző szövegekből a

hold ráhangolódik Ottó Endymion szavára,
a királyi lakodalom és a két nyíllövésnyi
Bánkhoz való viszonyára. Ottó az
Előversengésben Endymion akar lenni
Melinda által. A név, Robert Graves
szerint az enduein (latinul: inducere)
szóból származik, ami azt is jelenti:

csábítani. Ottó valóban erőszakosan csá-
bítja el Melindát, ami után az asszonynak
már csak egy új lakodalom, vagyis a
házasságkötés előtti állapotba való visz-
szatérése révén lesz lehetséges Bánk hit-
vesévé lenni. (Robert Graves írja: „The
name Endymion, from enduein [Latin:
inducere], refers to the Moon's seduction
of the king, as though she were one of
Empusae, but the ancients explain it as
referring to somnum ei inductum, »the
sleep put upon him. «" [R. Graves : The
Greek Myths; George Brazillier Inc, New
York, 1959; 221 . ] A ráhangolódás esetén
az ilyen „megfordulások", vagyis hogy itt
a férfi [Ottó] és nem a nő, aki az életerőt
elszívja, és aki a kómát a másikra
bocsátja, gyakori és érthető.) S ez nincs is
„távol", vagyis nem lehetetlen, hiszen -
Melinda tudja! - ők nem örültek
mindketten Ottóval.

A ráhangolódás éppúgy, mint a lé-
nyeges cselekményfordulatoknak inst-
rukcióban való közlése voltaképp nem
drámai megoldás. Nem azért nem az,
mert a színházi nézőnek rendszerint elsik-
kadnak. (Bár ez sem szabály vagy szük-
ségszerűség.) Hanem azért, mert azok a
tartalmak, amelyek hiába hangoznak el,
nem kerülnek az emberek közötti viszo-
nyokba. Ottó és Melinda közöttibe nem az

Endymion és a hold kerül, Melinda és Bánk
közöttibe nem a királyi lakodalom és a két
nyíllövésnyi, hanem azok a benső
tartalmak, amelyek cselekvésbeli akcióvá
válhatnak.

A ráhangolódások, az egymásba ját-
szódó mozzanatok, tudjuk, a líra mű-
nemére jellemzőek, annak műnemi sajá-
tosságai, az instrukciók nagy száma pedig
epizáló tendencia. Ha a Bánk bánban sok
instrukciót találunk, nem jelenti, hogy az
alakok már ekkor és már itt nem a saját
egyéniségükből fakadó tetteket hajtanak
végre, s nem jelenti, hogy a drámaírónak
instrukcióban történő közbeszólásával
kell ezeket egyénivé avatnia. Ha a Bánk
bánban sok egymásra hangolódott
mozzanatot találunk, nem jelenti, hogy a
mű a „lírai dráma" irányába tolódott el. Itt
a dráma egész világát és
cselekménymenetét tekintve nem olyan
mozzanatokat, fordulatokat tudunk meg
csak instrukciókból, amelyek az alakok
egyéni cselekvései helyett jelennek meg, s
az alakok sem válnak lírai képmásokká.
Ez a mű kitűnő dráma, nemcsak értékét,
hanem természetét tekintve is. Az
instrukciók nem helyettesítik a drámai
megoldásokat, hanem más jelentéssíkon
hordoznak tartalmakat.
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