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JEGYZETEK GERTRUDIS JELLEMKÊPËRÔL* 

Hamlet: 
Lesd a királyt jól: ha rejtett bűne 
Ott egy beszédre lyukból ki nem ugrik: 
A kárhozatnak lelke volt, amit 
Láttunk együtt, s képzelmem oly sötét, 
Mint Vulcán pó'rölye. Jól megfigyeld; 
Mert én arcába kapcsolom szemem; 
S majd összevessük a látszat felől 
Kettőnk ítéletét. 

(Arany János fordítása) 

Az első felvonás 13. jelenete 

Az előző fejezetben már jeleztük, hogy e rövid jelenetnek 
fontos szerepe van annak a biztatásnak a drámai realizálásában, 
amelyet Ottó kapott Gertrudistól a 12. jelenetben. A realizálás 
terve Biberaché, aki hallotta Gertrudis és Ottó párbeszédét az 
ajtó mögül. De a „felhatalmazó" biztatás a királynétól szárma-
zik. És nem marad szerep nélkül Gertrudis magának a realizá-
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lásnak a folyamatában sem. A terv lényege az, hogy Ottó 
menjen nénje után, kérje bocsánatát, s mondja neki, hogy 
mindaz, ami Melindával történt, „csak próba volt", a magyar 
feleségek híres „állhatatosságáról" akart meggyőződni a her-
ceg. A terv első üteme tehát a kapcsolat helyreállítása Ottó és a 
dühösen távozó Gertrudis között. Tegyük hozzá: gyors helyre-
állítása, hiszen közeleg a hajnal, másnap Ottónak távoznia kell, 
s addig még meg kell szereznie Melindát. 

Álljunk meg ennél az első ütemnél egy megjegyzésre. Aki 
drámai igazsága szerint fogja föl az előző, 12. jelenetet, s abban 
Gertrudis szerepét, jellemét, formátumát, annak feltűnhet, 
milyen átlászóan kimódolt magyarázkodást kell tudomásul 
vennie a királynénak ahhoz, hogy Biberach terve végrehajtható 
legyen. S mivel ennek a tudomásul vételnek döntő szerepe van 
magában a tervben, úgy is mondhatjuk, sine qua non-ja ez a 
biberachi elképzelés megvalósításának. A ritternek tehát 
ugyancsak pontosan kellett érzékelnie a királyné helyzetét és 
jellemét, hogy az ő közreműködésére, mint alapra építse a terv 
emeletét, emeleteit. Biberachnak a 13. jelenetben adott taná-
csa egyrészt feltételezi Gertrudis, Ottó és Melinda összhangba 
kerülő viselkedését egy szituáció-láncban. Másrészt, azon a 
ponton, ahol a ritter már nem látja biztosítottnak ezt az 
összhangot, előkerülnek a porok, amelyek elháríthatják a vég-
rehajtás akadályait. Tudjuk, hogy a drámai események iga-
zolják a ritter tervének megalapozottságát, Biberach ember-
ismeretét. 

Ami Gertrudist illeti, a feltételezés azt előlegezi, hogy a 
minden indulatosságával, elfogultságával, együtt is eszes és for-
mátumos királyné hajlandó lesz saját értelmi színvonala alá 
ereszkedni és elfogadni Ottó magyarázkodását, mert érdekében 
áll, hogy számára megnyugtatóan rendeződjön a Melinda-tigy. 
Ez a feltételezés inherenciaként tartalmazza azt is, hogy 
Biberach szerint a királyné értelme felfogja azt, hogy Ottó 
hazudik, de éppen mivel érdekében áll, hogy ne leplezze le a 
hazugságot, jelleme hajlik arra, hogy igazságként fogadja el azt, 
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ami hazugság. Biberach Gertrudis szándékának és félelmének 
ismeretére, a királyné értelmére és jellemére, rossz jellemére 
építi tehát a tervet. Fontos momentum ez, hiszen Gertrudisnak 
nemcsak meghallgatnia kell Ottót, hanem aktivizálódnia kell 
- Biberach elképzelése szerint — Ottó és Melinda kapcsolat-
felvételének érdekében. Tehát Ottóval el kell mennie Melindá-
hoz, meghallgatásra kell ajánlania — megjelenésével, szavával — 
Melindának Ottót. Csakis a királyné teheti ezt meg, ő, aki a 11. 
jelenetben azzal reagált Melinda keménységére, hogy „Negyed 
napig / előmbe nem bocsájtatik." Lehet, hogy Biberach már 
ezt is hallotta az ajtó mögül, lehet, hogy nem. Az azonban 
bizonyos, hogy abból, amit a 12. jelenetből hallhatott, okkal 
következtethetett arra, hogy Gertrudis vállalni fogja öccse „fel-
vezetését" is. Azaz a számára is kudarccal végződő 12. jelenet 
után azt a presztízsveszteséget is elviseli majd Melinda előtt, 
amelynek még a gondolatát sem engedte magához a 12. jele-
netben. Biberach tervépítése drámailag szerves, hiszen azt a 
Gertrudist tekinti alapnak, aki a 12. jelenetben előttünk meg-
mutatkozott. 

Ha tehát Biberach feltételezése reális, ha Gertrudis Ottó 
hazugságát tudva-sejtve fogja — és fogja! - igazságként tudo-
másul venni a herceg mentegetőzését s ennek értelmében elő-
segiteni öccse következő lépését, akkor érzékelnie kell azt is, 
hogy a János-áldás ceremóniája egy hazugságra, egy hazugság 
igazságként való elfogadására, továbbá a Melindában felülkere-
kedő megbékélés-óhajra és tekintélytiszteletre épülhet. Ez a 
struktúra önmagában véve is hordoz valami nyugtalanítót, amit 
elnyomhat Gertrudisban - így is történik majd - az érdek, a 
kiengesztelő elrendezés sürgető óhaja. De hogy ez a nyugtalan-
ság csak elszunnyad a királynéban, s a másnapi ébredéssel 
együtt ez is felébred benne, arról a dráma folytatása győz meg. 

Egyébként okkal számított Biberach arra, hogy a következ-
ményektől való félelem elhallgattat Gertrudisban minden 
olyan kérdést, amely arra vonatkozhat, hogy miért tartja a 
néhány perce még hallatlanul értetlen s néhány óra múlva 
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távozó Ottó oly szükségesnek nénje kiengesztelését (amire 
egyébként nem nehéz magyarázatot adni), sőt Melinda ki-
engesztelését is a királyné és öccse iránt. A ritter nem alaptala-
nul vélte, hogy a megoldáshoz indítékot kapó Gertrudisban a 
megoldás reménye lesz az irányító erő. „Örömében még maga / 
fog a királyné elvezetni hozzá" (ti. Melindához), mondja 
Biberach a hercegnek. S jól sejtette azt is, hogy az új helyzet-
ben egyáltalán nem fogja zavarni a királynét az a látszat, hogy 
Ottó magyarázkodásának elfogadása azokat a tiltásként értel-
mezhető szavakat erősítheti meg öccsében, amelyeket ő a 12. 
jelenet elején mondott neki, s nem a csábításra való biztatást, 
amelyet az előző jelenet nagyobbik része tartalmaz. A terv erre 
a nagyobbik részre épül. A látszat a jelenet kezdetére, ponto-
sabban annak ottói értelmezésére. A fordulat elfogadása tehát 
azt a megkönnyebbülést is kínálja Gertrudisnak, hogy „törlőd-
nek" a 12. jelenetben elhangzott egyértelműen felbújtó szavai. 
Természetesen nem a néző emlékezetéből. 

A Biberach számításaiban élő kép Gertrudisról lényegileg 
ugyanazokra a jelenetekre épül, mint a néző benyomása a 
királynéról. (Pontosabban: bizonyára többre a drámán kívül, s 
talán kevesebbre a drámán belül.) Ez a megismert Gertrudis 
pedig tovább él Biberach tervének első és második ütemében, s 
a harmadik ütem — amelyben már a porok veszik át a hatalmat 
- csakis erre az előző két ütemre következhet. Katona szín-
padi érzékét dicséri, hogy Biberach tervének megvalósulá-
sát már nem viszi színpadra, hanem másképpen, drámailag 
igen csak feszítő beékelésekkel teszi a tragédia fontos moz-
zanataivá a terv realizálódását jelentő drámai információkat. 
De erről még lesz szó. 

Biberach elképzelésében megalapozottabbnak tűnik föl a 
Gertrudisra építő mozzanat, mint a Melindával számító feltéte-
lezés. A ritter tervében biztos pontként szerepel Melinda kész-
sége a megbocsátó búcsúvételre, noha az előzmények inkább 
kétséget kelthetnek Melinda ilyen viselkedése iránt. A ritter 
azzal biztatja cselekvésre Ottót, hogy „a résztvevésig úgyis 
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megpuhult /Melinda tán öleléssel is köszön/ el nem rabolt 
bizodalmáért". Az ölelés itt a gyöngédség gesztusát jelenti, a 
résztvevés a részvétet, szánalmat, sajnálatot. Erró'l a szánalom-
ról, Melinda könnyeiről esett már szó Ottó és Biberach között 
az Előversengésben és az első felvonás 7. jelenetében. De 
Biberach sem előbb, sem utóbb nem erősítette meg Ottó 
reményeit, s a 7. jelenetben a lebecsült asszonyi jellemkénpel 
biztatja a herceget: 

Hm - ! minden, ami a fehérszemélyek 
szív-büszkeséginek hízelkedik, 
egyúttal az már tetszik is nekik. 
Ők a legundokabb kirugdalódzót 
is még dicsőségesnek ismerik, 
ha benne egy kis rendkivül-való van. 
Egy herceg - egy királyi néne - egy 
kereszt - arany lánc, mind egérfogók 
az asszonyokra nézve. 

Most, a 13. jelenetben, ezeknek az érveknek a körét tekint-
heti Biberach Melinda feltételezett viselkedése alapjának, bizo-
nyára kiegészítve mindezt Melinda fiatalságának, tapasztalat-
lanságának, a botránytól való érthető irtózásának ismeretével. 
De Biberach a résztvevésig megpuhult Melindáról beszél, mert 
ez az indok cseng össze a herceg korábbi reményeivel. Kártya-
ként keveri az érveket a riiter, s maga ez a keverés jelenti 
számára a becsvágyát kielégítő intrikusi hatalmat, a fölényérze-
tet. És ha nem rugaszkodunk el nagyon a dráma történelmi 
korától, akkor okkal feltételezhetjük, hogy Biberach a drámá-
ban előzőleg történtek után is épít arra, hogy a királyné és a 
herceg megjelenése Melindánál elegendő ahhoz, hogy Bánk 
felesége kiigya a búcsúpoharat. De csakis erre lehet elegendő, 
ezt jól sejti a ritter. 

Tegyük hozzá mindehhez, hogy Katona írói, drámaírói 
tehetségét, az embermozgatásban érvényesített hitelesség-
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igényét dicséri, hogy Melinda nem közvetlenül jelenik meg a 
színpadon a biberachi terv keretében, hanem csak a ritter 
tömören előadott elképzelésében, illetve az utóbeszámolók-
ban. Amit később látunk, az már post festa történik, ha a 
„festa" szó egyáltalán alkalmas itt a történtek jelzésére. Elkép-
zelve azt, hogy Melinda az általunk látott (olvasott) előz-
mények után közvetlenül, nyílt színen „adja elő" megbocsátó 
készségét, hitelét vesztheti a jelenet, mivel nem lenne áthidalás 
a korábbi és a János-áldást tartalmazó jelenet Melindája 
között. De mivel ez utóbbi csak mások tervében (Biberach) és 
közlésében (Izidora) szerepel, tehát elképzelésben és közlés-
ben, ez az ábrázolási „transzmisszió" csökkenti a Melinda 
viselkedésével kapcsolatos bizonytalansági tényező zavaró 
hatását. Hogy miként zajlott le valójában a találkozás, azt nem 
látjuk, s Izidorától is csak hézagosan értesülünk a történtekről. 
Tehát van itt egy „szabad tér", amelyet betölthet a befogadói 
képzelőerő. 

Mindezt annak tudatában kell értelmeznünk, hogy Biberach 
elképzelésében Gertrudis várható magatartása a helyzetalakulás 
tengelye. Említettük már, hogy Gertrudis fellépését még min-
dig meghatározónak vélheti a ritter Melinda viselkedésére. 
Melinda egymaga is képes volt arra, hogy élesen, visszautasí-
tóan válaszoljon a sértő gesztusokra. De ebben a drámai struk-
túrában Melinda nem rendelkezik annyi erővel, hogy egymaga 
szálljon szembe a királyi ház erőcsoportjával. Tehát Biberach 
tervében nem oktalanul kap helyet az a feltételezés, hogy az 
Ottó hazugságát igazként elfogadó Gertrudis következő lépése 
(tudva vagy sejtve: hazugságot közvetítő lépése) а rossz áttöré-
sét jelentheti, mivel az elképzelt helyzet erőviszonyában (ide-
értve a megtévesztést is!) a rossz erő dominál. 

A terv következő üteme már az előkészítés jegyében zajlik 
le, Biberach átadja a porokat Ottónak. A kísérőszöveg -
„ . . . ne, itt egy kis hevítő; (porokat ad által.) / emez pedig 
nénédnek altató. / Ha ezt az álom elszólítja onnan, / te vissza is 
mehetsz Melindához megént - " - nem hagy kétséget afelől, 
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hogy az eseményeknek abból a szakaszából, amely a hazugságra 
következik, a ritter, Ottó által, kikapcsolja a királynét. Saját 
magát védve ezzel, ha netán rossz fordulatot vennének a dol-
gok, s tudva jól azt is, hogy Gertrudis nem járulna hozzá 
semmiféle tudott erőszakos megoldáshoz. Elég az, amit a 
királyné eddig megtett. Elég az Biberachnak és Ottónak a terv 
kiagyalásához, illetve végrehajtásához. És elegendő a királyné 
eddigi megnyilatkozás-sora ahhoz is, hogy érzékelhessük, mi-
ként csap át Gertrudis pusztító hatalmi megszállottsága, bete-
ges öntudata és hiúsága, rossz emberi jelleme a közéletből az 
egyéni sorstiprásba, ha úgy kívánja az érdeke. Olyan tragikai 
bűnt követett el immár, amely az altatóval történendő félreállí-
tásától függetlenül is egyértelművé teszi a királyné drámai 
felelősségét. 

Biberach tervét hallva, Ottó - Katona rendelkezése szerint 
— „megrázkódik az öröm, félelem és Biberach iránt való utálat 
s szeretet között." —, jelezve ezzel, hogy az „Irtóztató! "-nak 
mondott és megköszönt terv túlmutat azon a határon, ameddig 
a vágytól csigázott és jelentéktelen Ottó züllési fantáziája ter-
jed. De vállalja ennek végrehajtását is, hiszen erősíti őt nővére 
biztatása, továbbá az a tudat, hogy Gertrudis tudtán kívül fog 
megtörténni mindaz, aminek végcéljáról, Melinda bírásáról a 
királyné bátorítóan szólt a 12. jelenetben. 

Az viszont nem csupán a drámai továbbhaladás szempontjá-
ból kíván figyelmet, hogy Biberach, aki nem találta elégséges 
ösztönzőnek az Ottótól pénz helyett kapott „köszönöm"-öt -
szóltunk erről már az előző fejezetben — újabb köpönyegfordí-
tást jelent be: „ . . , Most jobb lesz tartani, / jó herceg, a 
magyarsággal." Az eszére hiú és ridegen haszonelvű ritter vi-
szonylag gyakori színváltásai nemcsak egy intrikus figura jel-
lemzői, hanem egyúttal a magyarok és a merániak, a Bánk és 
Gertrudis közti erőviszonyok mérlegmozgásának jelzői -
Biberach tudatában. Annak az okos és aljas ritternek a tudatá-
ban, aki eszével és gátlástalanságával legszívesebben mindkét 
erő fölé tornázná magát, gondoskodva a szükséges önbiztosí-
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tásról és praktikái megfelelő hasznáról. De mindez már egy 
Biberach szerepét elemző fejtegetés tárgya. 

* 

A mi érdeklődésünk most más irányt követ. Az első fel-
vonás 13. jelenetéről szólva ki kell emelni, hogy a maglódi 
kézirathoz képest a végleges változat itt mutatja a legnagyobb, 
a drámai cselekmény magvát érintő változást. A korábbi kidol-
gozásban szó sincs porokról, Biberach ott csupán ezt a taná-
csot adta, „súgva Ottónak, sátáni mosolygással": 

Mondd, hogy bocsánatot kérsz tőle, még 
Gertrudis önmaga fog Ádelájd 
elébe vinni. Térdre fogsz borúlni -
négy szem között való meghallgatást kérsz, 
és - a királyné véle hágy magad. 

Érdekes, hogy ehhez a nagyon is egyszerű, naivnak mond-
ható tanácshoz Katona ugyanolyan, sőt szélsőségesebb színészi 
magatartás-rendelkezéseket csatolt, mint a végleges szövegben 
olvasható valóban ördögi tervhez. A maglódi kéziratban 
Biberach „sátáni mosolygással" súgja meg Ottónak tanácsát, a 
végleges szövegben csak az „elmosolyodó" ritter áll előttünk. 
De Ottó reagálása Biberach ördögi tervére szinte szóról szóra 
megegyezik a korábbi, nem-ördögi tanácsra válaszoló magatar-
tással: Ottó „(megrázkódik az öröm, félelem és Biberach iránt 
való útálat s szeretet között./' A maglódi szövegben a „meg-
rázkódik" helyén „eliszonyodik" áll. Ez a kis összehasonlítás 
megvilágíthat valamit az alkotói küzdelemből. A maglódi kéz-
iratban az igazi tragédia követelményei e ponton a Biberach és 
Ottó arcmozdulatait, viselkedését szabályozó írói rendelkezé-
sekben tükröződnek, a beszélt szöveg itt még távol áll az 
optimális megoldástól. A végleges változatban Katona össz-
hangba hozta a drámai cselekményt a korábbi írói rendelkezé-
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sekkel, s így válik e jelenet a tragédia szerves, immár mozdítha-
tatlan részévé. Hogy Katona szükségesnek érezte a korrekciót, 
abban része lehetett Bárány Boldizsár észrevételeinek, amelyek 
nemcsak azt jelzik, hogy e jelenet következményeit nehéz 
kihámozni a drámából, hanem azt is, hogy e következmények 
mikéntje (az első változatban Ottó nem teszi magáévá Adeláj-
dot) szorosan összefügg Gertudis drámai „stellungjával". 

A maglódi szöveg szerint nyújtott tanács és az írói rendelke-
zések között tehát nem volt összhang. Tehát aránytalanság volt 
a korábbi terv és Biberach szellemi-jellemi természete között 
is. És aránytalanság volt e szolid tanács és a rettenetes folyta-
tás között, ami egyben azt is jelenti, hogy Biberach korábbi 
terve nem vitte tovább drámai módon Gertrudis előző jelenet-
ben kimondott súlyos intencióit. És a „maglódi Biberach" 
nem vette kellőképpen számításba a királyné egyéniségét, for-
mátumát sem. A korábbi tanács szinte csak mellékesen érinti 
Gertrudist, a „Mondd, hogy bocsánatot kérsz tőle, még / 
Gertrudis önmaga fog Ádelájd / elébe vinni" — azt jelenti, 
hogy Ottó Ádelájdtól kíván e terv szerint engesztelődést kérni, 
Gertrudist csak ezzel vezetné féke. Ez azonban kevés a meg-
ismert királyné megmozdításához, s nem kellően előkészített 
így a ritter tanácsának végső üteme: „a királyné véle hagy 
magad". E korábbi tervnek a tükrében az előző jelenetben 
megismerthez képest egy szimplifikált Gertrudis rajzolódik 
elénk. Ez a ritter által itt feltételezett királynéi magatartás va-
lóságos formátumánál kisszerűbbnek, jelentéktelenebbnek tün-
teti föl Gertrudist. A végső kidolgozásban megváltoztatott terv 
nemcsak a porok beiktatásával tér el a korábbi tanácstól, 
hanem azzal is, hogy Katona gondosan beledolgozta a terv-
be Gertrudis valóságos egyéniségét, az események folytatá-
sába belekapcsolva, majd abból kikapcsolva a királynét. S 
megemlítendő az is, hogy a drámai végkifejlet tragikuma, a 
dráma fajsúlya és atmoszférája Ádelájdnál egy fokkal árnyal-
tabb és — a királynéval szemben — keményebb Melindát kíván. 
Egy ilyen Melinda megbecstelenítéséhez pedig a maglódi szö-



878 Pándi Pál 

végből ismert tanácsnál drasztikusabb, ördögibb tervre volt 
szükség. Okkal írta Waldapfel József, hogy a „valósággal meg-
történt erőszak magyarázatául a tudatosabbnak is képzelt 
Melindával szemben jónak látja elfogadni az ártatlanság megej-
tésének Richardson óta drámában és regényben egyaránt diva-
tos eszközeit". Tegyük ehhez hozzá, hogy erről az eszközről 
rendkívül kialakult fogalmak voltak már a shakespeare-i világ-
ban, gondoljunk például Brabantio gyanakvására a „vér-pezsdí-
tő főzetek"-re az Othello ban, s hogy az Angliába is eljutó olasz 
kereskedők bájitalokat is árultak, amelyeknek felhasználását 
egyébként Velencében törvény tiltotta. 

A változtatás sűrűbbé tette a drámát, Gertrudis „felhatal-
mazásának" konzekvenciái szigorúak és szervesek, a tragikai 
szükségszerűség itt feszesebb, mint a maglódi szövegben. 

... és ami utána következik 

Az első felvonás 13. jelenete tehát Biberach „irtóztató" 
tervével ismertet meg, s látjuk és halljuk a tanácsért „köszö-
nöm"-mel fizető herceget. Szó esett arról is, hogy a terv nem a 
színpadon realizálódik; az előrehaladás drámai feszültségét 
színszerűen fokozó közlésekből szerzünk majd tudomást a 
megtörténtekről. 

Miután Ottó megismerte és megköszönte Biberach tanácsát 
— így hangzik az írói rendelkezés — „A királyné után siet." A 
herceg távozása után a ritter „a belépő Izidorának Ottó után 
mutatván, a más oldalon elmegy." Hajnalba hajlik az éjszaka, 
Bánknak a 14. jelenetben elhangzó monológjából, s a második 
felvonás első jelenetében Petur kezdő szavaiból értesülünk 
erről. S a második felvonás végén ugyancsak Petur mondja, 
hogy „Virrad". Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy a 13. jelenet 
után már nem az egymást követő jelenetek sorrendjét követi 
valamennyi cselekmény időrendje, hanem bizonyos események 
egy időben zajlanak le. így aztán a színpadon kívül történtekre 
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való reagálásról a néző nemegyszer előbb szerez tudomást — 
mert ezt hallja és látja —, mint ahogy a háttérben lezajlott 
eseményekről pontosan értesül. Ez a kronológiát megbontó 
dramaturgia azonban nem zilálja szét a drámai összefüggéseket, 
éppen ellenkezőleg: messzemenően alkalmas a feszültség foko-
zására. Hiszen minden színpadon kívül végbemenő lényeges 
cselekmény indítéka a színpadon hangzik el, játszódik le, s 
amikor a cselekmény vonala visszahajlik a színpadra, a néző 
fantáziája, kombinatív készsége olyan hidat húzhat az indíték 
és az újra színpadra kerülő cselekmény között, amely szerves 
része a történet drámai épületének. A Melinda megbecstelení-
téséhez vezető, valóságban lejátszódó jelenetsort például Kato-
na igen jó érzékkel hagyta a színpadon kívül. Ennek a megol-
dásnak azonban elidegeníthetetlen része a színpadon előadott 
biberachi terv, amely immár az ismeret és a képzelet erejével 
minden befogadót rákapcsol a nem látható-hallható esemé-
nyekre. Ezekről pedig — jeleztük már — információként is 
jelentős, drámaian mozzanatos színpadi közléseket kapunk (a 
második és a harmadik felvonásban), még mielőtt a negyedik 
felvonásban Izidora részletesebben tájékoztatná Gertrudist a 
történtekről. 

Biberach terve, legalábbis a János-áldás ürítéséig, azzal 
párhuzamosan valósul meg, hogy Bánk bán elmondja az első 
felvonást lezáró monológját, majd látjuk és halljuk a békétlene-
ket Petur házában (II. felv. 1. jel.), ahova hamarosan megérke-
zik Bánk bán s megvívja az elégedetlenek és Petur meggyőzésé-
vel végződő szócsatáját. (II. felv. 2. jel.) A 3. jelenetben lép 
színre ismét Biberach, s ő közli Bánkkal, Peturhoz irányított 
szavakkal, az alábbiakat: 

Ispány uram, te oly merőn tekéntesz 
rám s nem tudod, hogy csak ezen éjtszakát 
lett volna szükség el nem lopni Bánk bán 
nagyúrtól, és hogy addig, míg ti itt 
vele vagytok - otthon Ottó és Melinda -
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A drámai folytatás félreérthetetlenné teszi, hogy mindezt 
már nem mint saját terve elképzelt megvalósítását adja elő a 
ritter, hanem az előző felvonás 13. jelenete után a színpadon 
kívül lezajlott események — lezajló események! — tanújaként. 
Amikor Biberach a fenti közlést tette, Ottó, Gertrudis és 
Melinda már kiürítette poharát, a királynén jelentkeztek az 
álmosság jelei, s már aludni is tért. Ottó tehát egyedül maradt 
Melindával, s ha a tettet végrehajtja, akkor a felelősségre vonás-
nál a herceg nem fogja elhallgatni, hogy Biberach volt az 
értelmi szerző. Ám a ritter csak úgy minősítheti a hihetőség 
reményével valótlannak Ottó szavait, ha félreérthetetlenné 
teszi szerepét Bánk előtt — akitől amúgy is hasznot vár. A 
jelszót ismerő Biberach megjelenése Petur házában tehát koc-
kázatos, de érthető lépés volt, amely egyúttal kifejezte a ritter 
ambícióját mindkét erő irányítására. 

Bánknak arra a kétségbeesett kérésére, hogy „Megmenthe-
tem talán még (Melindát) . . . lehetne még talán / meggátla-
nunk? " — Biberach „öklét összeráncolt homlokához nyomván 
igen mély, de rövid gondolkodás után" így szól: „Talán. — / 
Gyerünk!" Eszerint tehát van még némi remény Melinda meg-
mentésére, eszerint nem post factum érkezett a ritter Petur 
házához, hanem a színpadon kívül zajló jelenetsor közben. 
Hogy pontosabban mikor, arról Izidora IV. felvonásban el-
hangzó szavai nyomán alkothatunk fogalmat. Gertrudisnak 
mondja itt, jóval dél után, Bendeleiben Izidora: 

Szemérmemet meggyőzve, mindenütt 
nyomába voltam estve ólta. - Hogy 
téged, Nagyasszonyom, Melinda mellett 
az álom elfogván, feküdni mentél -
előmbe jött lihegve Biberach; 
s midőn lefektedet megtudta, kért, 
hogy menjek el Melindához, mivel 
italt adott mindkettőtöknek Ottó. 

GERTRUDIS Ha! 
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IZIDORA Én futottam; nem hozzád, mivel 
ez altató volt csak - futottam Ottó 
herceghez és Melindához hamar. -
Rendetlenül láttam kifutni onnét 
a herceget. Szemmel tartván, alig 
értem Melinda ajtajához, amidőn 
egy durva lábdobogás riaszta fel. 

GERTRUDIS No -
IZIDŐRA Vállamat ragadta egy erős 

kéz - bélökött Melinda ajtaján, 
s előttem állott Bánk bán. 

Mivel Bánk Biberachhal indult Melinda megmentésére, azaz 
a ritter közlése vezette Melinda szobájához a nagyurat, Izidora 
szavai alapján úgy rekonstruálhatjuk a történteket, hogy 
Biberach azután sietett Bánkhoz, hogy Izidorát Melindához 
küldte. Az amúgy is Ottó nyomába eredt, s a történteket 
bizonyára távolról látó Izidora a ritterrel való rövid beszélgetés 
után futott Ottó herceghez és Melindához, oda, ahol az imént 
látta őket hármasban, pontosabban látta azt, hogy Ottó és 
Gertrudis bementek Melinda szobájába, s onnan az álmos 
királyné kijött. Még az sem lehetetlen, hogy Izidora elkísérte 
Gertrudist, akit „az álom elfogván, feküdni" ment. Ezt 
Izidorától tudta meg Biberach. Ezt követően járt Biberach 
Petur házában, s amikor Izidora Melinda ajtajához ért, már 
vállon ragadta őt Bánk erős keze. Hogy Izidora sietősen tömö-
rítette, lényegre koncentrálta a zaklatott állapotban előadott 
történetet (az itt idézettet, s annak folytatását), azt érthetővé 
teszi egyrészt a királyné személye, akinek beszámolt az esemé-
nyekről, másrészt az a körülmény, hogy az Ottóba szerelmes 
lány bizonyára elhagyta az előadásból azokat a mozzanatokat, 
amelyek a csalódott szerelmes vívódásaival, döbbeneteivel, gát-
lásaival lassíthatták a valóságban az ő kapcsolódását az esemé-
nyekhez. 

Semmi kétség benne, hogy Izidora előadása a IV. felvonás-
ban túl messze esik az I. felvonás 13. jelenetétől vagy a II. 
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felvonás 3. jelenetétől ahhoz, hogy az előrejelzés (terv!), a 
várakoztatás és a visszafelé hatás kellőképpen összehangolód-
jék a permanens drámai feszültség fenntartására. Csakhogy 
Katona drámai építkezésében lényeges szerepük van azoknak a 
cselekmény menetébe épülő, az egész eseménysort átfogó vagy 
részletet megvillantó súlyos közléseknek, amelyek hallhatóan, 
a színpadon vagy a színpadon kívül (mint Izidora Bánknak 
„mindent" kivalló közlése a III. felvonás kezdőjelenete előtt) 
összekapcsolják a hat jelenetre oszló III. felvonásban a néző 
által ismert irtóztató tervet a terv realizálásával, illetve az 
eseménysor mozzanataival. 

Bánk és Melinda drámai dialógusa a III. felvonás első jelene-
tében, Bánk és Izidora párbeszéde a 2. jelenetben, Biberach 
morfondírozása a 4. jelenetben (amely bizonyossá teszi, hogy a 
ritter már nem volt fültanúja a Bánk és Melinda között lezaj-
lott dialógusnak), Ottó és Biberach párbeszéde az 5. jelenetben 
(ahol minden kétséget kizáróan megtudjuk, hogy megesett a 
„dolog") — mindez színszerűen tartja a cselekmény előterében 
a biberachi terv megvalósulásának mozzanatait. Hogy nem 
magát a megvalósulást látjuk, hanem a megvalósulás hatását a 
drámai központra, Bánkra, Melindára és Gertrudisra, ez így van 
jól. Katona nem Melinda megejtésének tragédiáját akarta meg-
írni, hanem azt az ennél is egyetemesebb tragédiát, amelynek 
mellőzhetetlen drámai összetevője Melinda tragédiája is. Bánk 
feleségének meggyalázása tehát elsősorban hatásában válik a 
tragédia alkotóelemévé, s azáltal, hogy így megtörténhetett - , 
nem pedig történetének közelképeivel. Az epikus bemutatás 
hiánya itt valójában a drámai megjelenítés ereje. A közbülső 
közléseknek, a drámai információ-hídnak dramaturgiai sajátos-
ságairól sokat lehetne még elmondani, de itt most Gertrudis-
hoz kívánunk visszatérni. 

Biberachnak az első felvonás 13. jelenetében előadott terve 
s a megvalósulásról hírt adó közbülső közlések, továbbá 
Izidora nézőktől nem hallott vallomása Bánk előtt és általunk 
is hallott beszámolója Gertrudisnak egybehangzóak atekintet-
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ben, hogy a királyné — tudatosan és tudtán kívül — végrehaj-
totta a Biberach által néki kijelölt feladatot.Tehát Gertrudis a 
terv szerint aktívan részt vett Ottó célhoz juttatásában. Emlí-
tettük, hogy a királyné itt saját értelmi színvonala alá szorítot-
ta magát, hogy kikerüljön a csávából. Úgy is felfoghatjuk ezt a 
helyzetet, hogy Gertrudis hiszékenynek, szinte már ostobának 
tettette magát, mert erre volt szükség a remélt megoldáshoz. 
(Amelynek valóságos menetéről a királyné nem tudott.) Ha 
pedig ez történt, márpedig Katona drámájában megtörtént ez a 
célszerű önredukció, akkor a Gertrudis általános formátuma s 
az Ottó mentegetődzésére való reagálása közti különbségnek 
valamiképpen, valamilyen formában jelentkeznie kellett 
Gertrudis belső világában, bizonyára az altató hatásának elmúl-
tával. Hiszen tisztuló aggyal Gertrudisnak nyilván eszébe öt-
lött, mit mondott ő öccsének az első felvonás 12. jelenetében, 
s az is, hogy Ottó szerelmét nyilvánította előtte Melinda iránt. 
(Az viszont, hogy Ottó viszonylag gyorsan visszakozott, tiltást 
vélve nénje szavaiban, támogathatta Gertrudis készségét öccse 
magyarázkodásának elfogadására.) S újra jeleznünk kell, hogy 
Gertrudis látta Biberachot öccse mellett s a ritter közelsége 
nem volt a tisztaság biztosítéka . . . Mindez együtt okozhatta 
azt, hogy a fölébredő Gertrudis nyugtalanságot érezhetett, 
érzett, végiggondolván az éjszakai békeakciót. 

Semmi jele annak, hogy a felébredő királyné nyugtalanságát 
egy késő-reggeli, kora-délelőtti információ okozta; nyugtalan 
lelkében egyszerre lehetett jelen a távozása után történtek 
nem-ismerése miatt keletkezett rossz érzés, továbbá öccse fél-
tése és saját helyzete megerősítésének, biztonsága bizonyossá-
gának óhaja. Nem volt ehhez szükség újabb külső impulzusra. 
Éppen ellenkezőleg, lélektanilag az információnélküliség e rö-
vid időszakában nőhetett föl benne a tettre sürgető ideges 
bizonytalanság, nyugtalanság. 

Gertrudis lelkiállapotának tartalmát feltételesen éreztettük, 
noha a valószínűségnek azzal a biztonságával, amely az előzmé-
nyekből következik. A legfőbb dramaturgiai kérdés azonban 
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itt az, hogy jogos-e egyáltalán ennek a nyugtalanságnak a 
tételezése, van-e ennek a felébredés utáni lelkiállapotnak drá-
mai jele, dramaturgiai szerepe. Hiszen ha nincs, akkor ez a 
lélekrajz teljesen fölösleges, mert csak egy művön kívüli lélek-
tani hipotézis felrajzolása. Bizton állíthatjuk azonban: van drá-
mai jele, van dramaturgiai szerepe ennek az állapotnak. A III. 
felvonás 5. jelenetében a Bánkkal lezajlott rövid beszélgetés 
után Biberach egyedül marad, s ekkor lép be (még mindig 
Melinda szobájában vagyunk) Ottó, aki ijedten közli a herceg-
gel, hogy ,Jíéném kerestet". Azt is halljuk tőle, hogy Melinda 
„ott van", azaz a királynénál, noha Bánk felesége ekkor még 
legfeljebb csak várakozhatott arra, hogy Gertrudis színe elé 
bocsássák. Továbbá Ottó tud arról is, hogy „Bánk is itthon." — 
vegyük ez utóbbit tudomásul, anélkül hogy válaszolhatnánk 
arra a kérdésre, honnan szerezte ezt az értesülést. Lehetséges, 
hogy Ottó látta a kis Somával eltávozó Bánk bánt. Valószínű, 
hogy látta a királyné lakosztálya felé tartó vagy előszobájában 
várakozó Melindát, de az bizonyos, hogy Melindát és 
Gertrudist együtt nem látta, nem láthatta, hiszen akkor 
Gertrudis is látta volna öccsét, s ez esetben nem kerestette 
volna. Ottó belépése Gertrudis szobájába s kifutása onnan 
később esett meg. 

Ottó állapota nemcsak a herceg közérzetét tükrözi a me-
rénylet utáni helyzetben, hanem Gertrudisnak a hercegben élő, 
a herceg közérzetét alakító képét, amely nem nélkülözi a 
hitelességet. íme az 5. jelenet beszédes részlete: 

OTTÓ Melinda - reszketek. 
BIBERACH Soha 

bizony -
OTTÓ Nem a nagyúrtól - nem az egész 

országtól; én csak rettentő királyi 
nénémtó'l irtózok; mert hogy gyanút 
ne tenne, Myska bán által kerestet. 
Elmenjek-é? hová menjek? 
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A „Myska bán által kerestet" értelme Péterfy és Hevesi 
szerint az — Hevesi szavaival —, hogy „Mint rendesen, mint 
egyébkor". Azaz Ottó félelme szerint Melinda már tájékoztatta 
a királynét a történtekről, s Gertrudis, a büntető Gertrudis az 
ő kézrekerítésével bízta meg Myska bánt, kivel egyébkor is 
üzent érte, hogy ő „ne is gyanítsa, miért keresteti a királyné" 
(Péterfy) Ottó feltételezése érthető, de Melinda ekkor még 
nem jutott be Gertrudis szobájába, viszont Gertrudis már fel-
ébredt, Gertrudison erőt vett a nyugtalanság, és — önmagához 
híven — öccse után küldte emberét, egészen más céllal, mint 
azt a herceg hitte. Mert a III. felvonás 6. jelenete (miután tehát 
Ottó már leszúrta Biberachot s „elsiet") azzal kezdődik, hogy 
az Ottó hangját még halló Myska bán ezekkel a szavakkal lép 
be a szobába: „Rejtsd el magad, herceg, kér a királyné." 
Gertrudisban tehát nem a büntető indulat volt a nyugtalanság 
tartalma, hanem az Ottót védő-féltő, a meráni házat mentő 
sürgetés... Igazolja ezt Gertrudis a III. felvonás utolsó jelene-
tét követően a IV. felvonás első jelenetében, hangosan gondol-
kodást érzékeltető beszédének tüstént az elején, a szótlanul 
mozgó udvornik jelenlétében: 

De hol van Ottó? - Törnek ő-
rá; mert öcsém. 

Ez a „mert öcsém" jellemzi egyértelműen Gertrudis lelki-
világát, s ennél is markánsabban a szituáció. Ugyanis a IV. 
felvonás azzal kezdődik, hogy az udvornik „egyik kezében egy 
már megolvasott levelet tart, a másikban pedig egy világtörté-
net-könyvét kinyitva - a levelet kivévén kezéből, feláll, meg-
nézi s ismét visszaveti az asztalra." — természetesen a királyné. 
A levél - utóbb megtudjuk — Pontio di Cruce híradása az 
ország déli részében készülő zendülésről.'Gertrudis legelső sza-
vaival így reagál erre: „Csak szúnyogok - csak szőnyeget nekik. 
- / Elég! —!" Tehát félresöpri, bagatellizálja az ország ügyét, s 
azután következnek az idézett Ottót féltő szavak, éles kont-
rasztban az ország helyzetét, pontosabban a Gertrudist minő-

2 Irodalomtörténet 
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sítő reagálással. Mindezek drámai tények, s kellőképpen indo-
kolják azt a feltevésünket, hogy Gertrudis még információk 
hiányában (csak a IV. felvonás 2. jelenetében hallja Izidora 
kimerítő tájékoztatását) nyugtalanságot érezve, öccse védelmé-
ben öccse megkeresésére küldte Myska bánt. Tegyük ehhez 
hozzá, hogy a maglódi kéziratban az itt idézetteknek megfelelő 
helyeken Ottó nem mondja Biberachnak, hogy nénje keresteti 
őt; Myska bán nem azzal lép be, hogy Gertrudis üzenetét jelzi; 
s a IV. felvonás első jelenetében Gertrudis egyetlen szót sem 
szól öccséről. Mindezt a végleges szövegbe szőtte bele Katona, 
nem hibázva, hiszen ezek az összekapcsolódó mozzanatok, a 
szavak és helyzetek drámai módon erősítik meg és mélyítik el 
Gertrudis már megismert jellemét. S igen helyesen tette azt is, 
hogy gazdagítva e változtatásokkal a drámát, elhagyta a ko-
rábbi szövegből a szúnyogokat és szőnyeget említő mondat 
után következő didaktikus toldást: „Nem érdemes, hogy ked-
vemet / elrontsam ér'tek." 

A felébredő királyné nyugtalansága tehát új elem a végleges 
szövegben, új, mégpedig dramaturgiaüag fontos, a Gertrudis 
jellemképét világosabbá tevő mozzanat, amely arról győz meg, 
hogy az eseményekből altatóporral kikapcsolt királyné az ébre-
dés után önerejéből, önjelleméből kapcsolódik vissza az esemé-
nyek menetéhez. Bánk drámai küzdelmét összegezve Horváth 
János így írta le a IV. felvonás 1—7. jelenetét: 

„A másik félen most lép eló'térbe Gertrúd érdeke. Vihart érez, már 
intézkedett Ottó elrejtése iránt; mi tevő lesz, ha mindent megtudott? 
Izidorától mindent megtud . . ." 

Tehát az előtt érzett vihart és intézkedett Ottó elrejtése 
iránt, hogy mindent megtudott Izidorától. Fontos ez a dráma 
alapján felfogott sorrend. 

Horváth János fenti értelmezésével folytatja és kiigazítja 
Arany értelmezését. Arany János leírja ugyan, hogy felébredé-
se után a királyné 



Jegyzetek Gertrudis jellemképéről 887 

„Ha nem is tudna többet annál, mi lefekvése előtt oly nyugtalanná 
tevé, ez elég indok arra, hogy Ottót, ha már diadalához reménye nincs, 
megszöktesse a vihar elől." 

- de az ő felfogása szerint itt drámai zökkenő van. Arany 
János lehetségesnek tartotta, hogy amikor a III. felvonásban 
Ottó jelzi Biberachnak, hogy nénje keresteti őt, akkor 
„Melinda már volt egyszer a királynénál.. ." Ennek a lehető-
ségnek realitását az teszi — érthetően — bizonytalanná Arany 
szemében is, hogy a Melindával történt — feltételezett — első 
találkozás után a királyné semmit sem tud a történtekről, 
amelyekről majd Izidora tájékoztatja őt. 

Abban a lelkiállapotban Melinda nem hallgathatott 
Gertrudis előtt mindarról, ami életét feldúlta. Ezért nyugodtan 
kizárhatjuk azt a feltevést, hogy Melinda kétszer járt Gertrudis-
nál. Az epikus figyelmű Arany János nem vette eléggé számí-
tásba az eseményszálak párhuzamos futását követő összefonó-
dást a dráma menetében. Ám a szituációk lélektanát éberen 
érzékelő Arany saját ellenvetéseivel semlegesítette azt a hipoté-
zist, hogy Melinda kétszer járt a királynénál. 

De további dramaturgiai problémát észlel abban az „idő-
hézagban", „mely a III. szakaszt a IV.-től elválasztja". Arany 
joggal látta úgy, hogy a III. felvonás hajnalban kezdődik (lega-
lábbis korán reggel) és — szerinte — „a reggel óráiban vége 
szakad. A negyedik kevéssel naphunyta előtt indul. Lehetsé-
ges-e, hogy Gertrud a palotában történt oly nagy dolgokat csak 
este tudjon meg? " Szerinte Katona „valószínűleg úgy képzel-
te, hogy a III. szakasz betölti az egész napot, s annak közvetlen 
folytatása a negyedik". S immár a dramaturgiai ellenvetés: 

„De lehetséges-e az időnek ilyen kinyújtása? Összevonni az időt, 
hosszabbról rövidebbre, könnyű . . . de azt képzelni, hogy a mi előttünk 
szakadatlan foly le, egyik szereplő a másiknak adván az ajtót, tehát a mi 
a felvett időközben valósággal is megtörténhetett, az jóval nagyobb 
időre nyúljék, - az lehetetlen". 

2 * 
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Arany szerint 

„Legegyszerűbben úgy volna segítve e bajon, ha Melindának Gertrud-
nál léte a III. szakasz folytán nem is említtetnék. Akkor megfoghatóbb 
lenne, hogy Gertrúd előtt új események mindazok, melyek lefekvése 
után történtek, s tisztábban állna előttünk Gertrúd helyzete a IV. 
szakasz elején." 

Az idő kinyújtása a drámában persze szükségtelen, funk-
ciótlan, noha a színpadi történést és az óra mutatóinak haladá-
sát teljesen fölösleges pontosan összevetni. A cselekményszálak 
kapcsolódásának drámai idejét nem az óra lapja, hanem a 
dráma igazolja. Tehát a drámai idő sajátos minőség, sajátos 
időtartam, amelyet a cselekmény, az írói rendelkezés s a „sza-
bad tér" együttesen határoz meg. A III. felvonás 4. jelenetében 
- például - Bánk „az álmos kis Somával jön vissza". A 
Tiborccal folytatott dialógus után a nagyúr ébresztette föl fiát, 
indulattal, tehát nem a szokott napi menetrend szerint. Inkább 
a reggelt jelzi mindez, nem a hajnalt s nem a délelőttöt. A 
fiával távozó Bánk magára hagyja Biberachot, aki ,járdogál", 
majd ,Maga eleibe nézvén, egymásra tett lábait lógatja." 
Ennek az írói rendelkezésnek van időbenyomást keltő nyoma-
téka is;a ritter meditálása s még inkább kényelmes testmozgása 
egy olyan napszak érzetét keltik föl, amelyben helyén van, 
„idejében van" ez a viselkedés. Belecsúszik ezzel az idő a 
délelőttbe, anélkül, hogy drámaitlan „kinyújtás" történne. S 
ezt követi a hosszú 5. jelenet, Ottó és Biberach párbeszéde, 
amelynek során a herceg ledöfi a rittert. 

S itt újabb fogódzót kapunk az időhatározáshoz. A dialógus 
elején a herceg azt közli Biberachhal, hogy „Néném kerestet". 
Tehát Gertrudis ekkor már fölébredt, üzent öccsének, s valami-
képpen már Ottó tudomására jutott, hogy a királyné keresteti 
őt. Gertrudis ébredése e napon nem lehetett korai ébredés. 
Hajnalba fordult már az éjszaka, amikor a királyné aludni tért, s 
az álmosság az italába kevert altatópor miatt nagy erővel tört 
rá. Késői ébredése alighanem a délelőtti órákban lehetett. Azt 
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már a negyedik felvonásból tudjuk, hogy Gertrudis parancsot 
adott, senkit se bocsássanak be hozzá. A szövegből kitetszően 
az éjszaka történtek miatt támadt nyugtalanság s a hatalmi 
ábrándok uralkodtak el rajta. Az első jelenetben Ottó után 
kérdez („Törnek ő-/ rá; mert öcsém."), a második jelenetben a 
tilalom ellenére belépő Izidorát olyan szavakkal fogadja, 
amelyek jelzik, hogy gondolatai a Melinda-ügy körül hullámza-
nak. („Leány! szerencse, hogy / te vagy - megént büntetnem 
kellene." — ami félreérthetetlen utalás arra a büntetésre, 
amellyel a királyné reagált Melinda önérzetes viselkedésére az 
első felvonás 11 jelenetében.) Izidora így válaszol Gertrudis-
nak, miután megcsókolja a királyné odanyújtott kezét: 

Köszönöm. Igaz, hogy rendelésedet 
tudtam, mivel be nem bocsájtatik 
még maga Melinda is. De egy kegyelmet 
jövök kikérni -

s a folytatásból megtudjuk, hogy Izidora már értesült róla, 
hogy Ottó leszúrta Biberachot. Tehát Melinda hosszan várako-
zott, míg a királyné elé kerülhetett. A dráma tájékoztatása 
szerint állíthatjuk ezt, még abban az esetben is, ha azt véljük, 
hogy a harmadik felvonás első jelenetében megbomlott ideg-
állapotban elsiető Melinda („Ébredezz! / Add vissza gyerme-
kem, te nagy királyné!") nem indult okvetlenül toronyiránt 
Gertrudis szobájához. 

Amikor tehát Gertrudis a IV. felvonás első jelenetében 
„Napest! "-et mond, akkor egy olyan napszak után vagyunk, 
amelyet a királyné kései ébredése határoz meg, s amelyet az 
éjszakai események miatt érzett nyugtalanság, az Ottónak kül-
dött üzenet, Pontio di Cruce levele, a világtörténelem-könyv-
ből való (fel)olvasás s az efeletti meditáció töltött ki, legalább-
is ez az, amiről a dráma alapján tudunk. További fontos 
mozzanat, hogy a királyné ébredése után olyan parancsot 
adott, miszerint senkit ne bocsássanak a szobájába. Itt tehát a 
délelőtt történt gyilkosság óta néhány óra telt el a szabad 
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térben, s ezt az időszakot már a IV. felvonás első és második 
jelenetében tartalmassá s ezzel szervessé teszi a dráma. 

Ebben a dramaturgiailag oly fontos megoldásban centrális 
szerepe van annak, hogy a felébredő királyné maga kezde-
ményezi — nyugtalanságtól hajtva — a visszafordulást az éjsza-
ka történtekhez. Amikor tehát Izidorától értesül az esemé-
nyekről, az ő balsejtelmei már működésbe léptek, s a rossz 
érzéseket már intézkedés is követte. A királynénak ez az előz-
ményekhez fordító aktivitása nem értelmezhető másképpen, 
mint úgy, hogy súlyos alvásból ébredve, zaklatni kezdte őt 
mindaz, amit — a kellemetlenségek elsimítása reményében — 
„kikerült" figyelme vagy ami elkerülte figyelmét az éjszaka 
folyamán. Tehát maga Gertrudis jelezte, epikusán utólag s nem 
egyidejűleg, de drámailag a megfelelő időpontban, a biberachi 
terv, illetve a megvalósítás tisztátalanságát. Kimondatlanul is 
felülbírálva így saját korábbi magatartását. Természetesen nem 
a lelkifurdalás, nem a lelkiismereti kényszer itt a mozgatóerő, 
hanem a meráni nemzetségi önérzet, Ottó féltése s főleg a 
királyné aggodalma saját biztonsága miatt. 

Gertrudis visszahajlása az elalvása előtt történtekhez nem 
egy drámaiatlan eszmélkedés keretében jelenik meg, hanem 
olyan szituációban, amelyben — bár még takartan — előttünk 
áll az ország helyzete (Pontio di Cruce levele), s fogalmat 
alkothatunk a királyné hatalmi vágyairól is. (A világtörténet-
könyve; „Hogy nem lehet Solon s Lycurgos asszony!") E 
három tényező egyszerre való jelenléte konfrontációt teremt, 
mégpedig úgy, hogy a hatalmi ábrándok s az Ottó (és a maga) 
miatti nyugtalanság háttérbe szorítják, bagatellizálják a király-
né látókörében az ország gondját. Később pedig, Izidora beszá-
molóját hallva a 2. jelenetben, a saját hatalmi „kinézési"-t féltő 
Gertrudis Ottót átkozza el. („Átok reád, fiú, ki örök mocsok / 
közé keverted a hazádat!") Egymással ütközve sűrűsödnek 
most, a IV. felvonás elején, a tragédia lényeges meghatározói, s 
úgy áll itt a középpontban a királyné, hogy kiemelkedése 
dramaturgiailag készíti elő végső konfrontálódását Bánk bán-
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nal. (A nagyúr „szabad térben" történő mozgásáról attól az 
időponttól kezdve, hogy a III. felvonás 4. jelenetében „El 
fiával' egészen addig, hogy a királyné hívására (parancsára) a 
IV. felvonás 6. jelenetében megjelenik, a dolgozat más pontján 
lesz szó.) 

Ebben az építkezésben döntő jelentőségű, hogy a IV. fel-
vonás 3. jelenetében teljes kiteijedésében mutatkozik meg 
Gertrudis hatalmi vágya s a félelme, hogy Ottó tettei meggátol-
hatják őt céljai elérésében: 
GERTRUDIS (elmerülve) 

Uralkodás! P a r a n c s o l á s ! minő 
más már csak ennek még a hangja is, 
mint e n g e d e l m e s k e d n i — hát minő 
ez még v a l ó s á g á b a n ? - egy Magyar-
országba'! Majd Polyák - Podólia, 
aztán Velence, a kevély Velence -
Európa harmadába! (Szédülni láttatik.) 

Gyenge lélek, 
szédülsz? - Pirulj! ha egyszer annyira 
segítne Endre fegyvere, semmivel 
se lenne szédítőbb, mint mostan ez. 

S az „elevenebben" történő folytatás már kimondatlanul is 
azzal a Bánkkal állítja szembe a királynét, aki a II. felvonás 2. 
jelenetében a „törvény s szokás" útjára kívánta terelni a koro-
nás asszonnyal szemben kitörő indulatokat. Hiszen Gertrudis 
itt, a IV. felvonás 3. jelenetében, törvényt hozónak s törvé-
nyen felül állónak kívánja tudni magát. S hatalomvágyának 
hipertrófiáját az emberszabású embertelenség szintjén fejezi ki: 

Törvényt kiszabni, és úgy lenni e felett, 
miképpen a nap spk világokon! Csak ez 
is elfelejtetheti velünk rövid 
éltünknek álmatlan sok éjtszakáit -

Innen jut el a magánbeszéd tiszta fogalmazásra serkentő 
mámorában az abszolút személyi hatalom nagyon pontos és 
fontos jellemzéséhez: 
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Saját eszünket s akaratunkat a 
legostobább köntösben is annyira 
szentté teremteni, hogy azt egy egész 
ország imádja; önmagunknak az 
l e h e t n i , aminek s z e r e t j ü k ; és 
másnak p a r a n c s o l h a t n i , l e n n i e 
az,aminek k e l l l e n n i - átkozott! mitől 
foszthatsz meg, Ottó, még tán engemet! 

íme: itt az első felvonás 12. jelenetének folytatása; itt az 
egységes jellemű Gertrudis teljesebb képe, az erkölcstelen érte-
lem, a rossz tartalmú emberi formátum drámai kidomborodá-
sa. S mindez abban a szituációban rajzolódik elénk, amelynek 
lényege az első felvonás 13. jelenetének és következményeinek 
Gertrudis által történő újraértelmezése és megismerése adja. A 
királynénak a nyugtalanság jegyében történő eszmélése a IV. 
felvonás elején pedig visszahatóan teszi érzékletesebbé 
Gertrudis jeliemi alkalmasságát a Biberach tervében kijelölt 
szerep megvalósítására. Az ember helyzete sok mindent érthe-
tővé tesz cselekedeteiből. Az emberi helyzetek sora formálhat-
ja is az emberi jellemet. De egy adott helyzetre — amely 
választási lehetőséget enged! — jelleme szerint reagál az ember. 
Az a leghitványabb visszahatás, amely úgy biztosítja a sze-
mélyes előnyt és a kíntól való mentességet, hogy vélt vagy 
való önérdekből a legtöbb kínt és a legpusztítóbb erőket zúdít-
ja másra, másokra. Ezt tette Gertrudis; az első felvonás 12. 
jelenetében, majd a biberachi terv első ütemeinek végrehajtásá-
val — Melinda és Bánk rovására. És uralkodása éveiben — az 
ország kárára. Ez a másodikként említett kártevés is szerves 
tényezője Katona drámájának. Gertrudis erkölcsi halálának. 


