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épp a sententia-versben megbúvó „egyházias" tendenciák erő-
södtek fel, s nyertek egyre tökéletesebb alakot. Horatius azért 
emlegeti az elmúlást, hogy vele az élet törékeny és tünékeny 
értékeire irányítsa a figyelmet, a halál keresztény szemléletéből 
azonban nem vezet út a rokokó életörömhöz, sem a fel-
világosodás eszméihez. A poétikai gyakorlathoz készen kapott 
gondolat szűkös lehetőségeit tehát a búcsúztatóban (ill. annak 
átformált részletében) már kimerítette, s így az amúgy is ellen-
tétre épített első részt újabb antitézissel sikeresen folytatni 
nem lehetett. 

A magyar irodalom szerencséjére a költői kudarc csak a 
sententia-versek feltámasztására, s nem az egész életműre 
vonatkozik, s így Csokonai műveit olvasva mégiscsak meg-
halljuk a „régi lyricusok" s a szépre és jóra fogékony emberiség 
hol derűs, hol gyötrődve kétkedő, de a humánum iránt mindig 
elkötelezett filozófiáját. 

SZIGETHI GÁBOR MIKLÓS 

ë s z r e v é t e l e k m e l i n d a 
d r a m a t u r g i a i s z e r e p é r ő l 

Van valami elkeserítő abban, hogy legnagyobb nemzeti 
tragédiánk csak a teoretikusok munkáiban nyeri el igazi érté-
két, s a színház, a dráma megformálásának és életrekeltésének 
legautentikusabb fóruma nem képes az irodalmi értékkel adek-
vát előadást produkálni. Ennek a sajnálatos ténynek színház-
történeti kudarcairól és mérsékelt sikereiről nem feladatom 
szólni, itt csupán utalok Czimer József túlírt, de kétségtelenül 
szórakoztatóan túlírt esszéjére,1 melyben számba veszi azokat 
a színpadi nehézségeket és akadályokat, amelyek lehetetlenné 

1 Czimer József: A Bánk bán színszerűsége, Új írás, 1975/11. 
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teszik a méltó színrevitelt. Ebből Czimer két következtetést 
von le: egyrészt az irodalomtörténészek fejére olvas egy javít-
hatatlan naivitást, miszerint abban az illuzórikus tudatban írják 
értelmezéseiket, hogy ami egyszer megmagyarázható az már el 
is játszható, másrészt egyértelműen pálcát tör a mű át-
dolgozása mellett mondván, csak ez viheti színpadi sikerre a 
Bánk bánt. S lám, megszületett Illyés „átigazítása" s mégsem 
született irodalmi rangjával egyenértékű színpadi előadás. Ez 
arra figyelmeztet bennünket, hogy nem az átdolgozásokban, 
hanem a darab legmélyebb rétegeinek értő feltárásában kere-
sendő a színpadi siker titka. Ebben a munkában egyaránt 
szükség lesz az irodalomtörténészek úgymond „naivitására", 
valamint arra a felismerésre, hogy a darab rendezőt és színészt 
is magához mérhetőt kíván. 

A Bánk bán múlt századi értelmezői nem sok figyelmet 
szenteltek Melinda alakjának. Következett ez mindenek előtt 
abból a Gyulai-féle tragikumfelfogásból, amely szerint 

, , . . . Bánk tragikus összeomlását az okozza, hogy a király hely-
tartója, az ország rendjének legfőbb őre, a királyné meggyilkolásával az 
erkölcsi rendet megsérti, mert Gertrudist bűnösnek hiszi felesége el-
csábításában és az ország nyomorában. Gertrudis ártatlansága kiderül, 
emiatt Bánk erkölcsi indoka elvész, s ő maga erkölcsi halottá válik".3 

„Csak puszta gyilkos, és semmi egyéb."3 

Gyulai Pál Bánk-elemzése alapvetően befolyásolta a darab 
későbbi elemzőit. Ezzel magyarázható, hogy a múlt századi 
drámaértelmezések többsége elsősorban a mű „közéleti"-vona-
lára helyezte a fő hangsúlyt, így Bánk tragikumát az ártatlan-
nak hitt Gertrudis megölése miatti „erkölcsi világrend" össze-
omlásában látta. Sőtér István hívja fel Bánk-tanulmányában a 

2 Sőtér István: A teremtés vesztese. In : Werthertől Szilveszterig. Bp. 
1976. 215. 

3 Gyulai Pál: Katona József és Bánk bánja. Bp. 1907. 237. 
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figyelmet arra, hogy ez a közéleti-Bánk, ez a „politikai Ham-
let" (Toldy Ferenc) — koncepció túl történelmi meghatá-
rozottságán, abból a sajnálatos tényből is következett, hogy a 
különböző magyarázatok elsősorban a drámát értelmező tekin-
télyek hatása alatt állottak, mintsem a mű szövegének elő-
ítéletektől mentes tanulmányozásának „hatása" alatt. Gyulai 
tragikumfelfogásának egyoldalúságára ugyan már a kortársak is 
figyeltek, de az irodalmi ellenzék között nem akadt.olyan-
kritikus, aki képes lett volna a darab, Gyulaihoz mérhető 
hatású, értelmezésére. Rákosi Jenő már a Katona József és 
Bánk bánja recenziójában felhívta a figyelmet Melinda jelentő-
ségére: „ E g y e t . . . nélkülözök . . . Melindát, Bánk véghetetlen 
jszerelmét, és ez téteti velem a kérdést: az-e valójában Bánk 
tragikumának kimerítése, amit Gyulaitól kapunk? " 4 Rákosi 
kérdésfeltevése kétségtelenül alapja lehetett volna egy olyan 
drámaértelmezésnek, amely Bánk tragikumát a magánélet 
felől, az egész dráma összefüggésére kiható érvénnyel vizsgálja, 
de Rákosit jobban érdekelték a tragikum általános elméleti 
kérdései, mint Bánk tragikuma. Palágyi Menyhért Gyulaival 
polemizálva megjegyzi, hogy „ . . . a darab hőse a férj, nem 
pedig a loyális főúr", majd hozzáteszi, hogy „ . . . a költő 
minden áron a loyalitást akaija diadalra juttatni olyan 
darabban, hol a becsület eszmélyének kellett volna győznie". 
Álláspontja szerint az 5. felvonás Bánkja „ . . . hamis és egy-
zsersmind vérlázító", ahol a főhős „ . . . azért kénytelen ön-
magát megvetni, mert egy ártatlan asszonyt ölt meg; úgyhogy 
már csak a puszta gyilkosság az, ami Bánkot önmaga előtt 
utálatossá teszi".5 Palágyi egyik oldalról felismeri Bánkban a 
féijet, de képtelen az egész mű összefüggésében végigvinni a 
gondolatát, s így koncepciója közelebb áll Gyulaihoz, mint 
saját alapvetéséhez. Ebből következik, hogy Melinda alakja 
csak az ellene elkövetett gyalázat tényével, s nem Bánk tragi-

4 Budapesti Hírlap, 1882. 326. sz. 
' Irodalom, 1887. január 13.-február 10. 
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kumának értelmezésére kiható jelentőséggel szerepel, hisz nem 
ismerte fel, hogy „Bánk feleségének meggyalázása.. . első-
sorban hatásában válik a tragédia alkotóelemévé, s azzal, hogy 
így megtörténhetett — nem pedig történetének közel-
képeivel".6 Zoltvány Irén azzal a megállapításával, hogy 
„ K a t o n a . . . sokkal is bűnösebbnek rajzolja a királynét sem-
hogy emellett Bánk tragikuma teljes és erős lehetne . . , " 7 

kimondva-kimondatlanul azt sugallja, hogy Bánk tragikuma 
csak a királyné ártatlanságával lehet „teljes és erős". Ez nyil-
vánvalóan azt is jelenti, hogy a főhős megsemmisülésének 
értelmezésénél Melinda halála kirekesztődik, továbbá azt, hogy 
ellentmondás van a királyné bűnössége és Bánk összeomlása 
között. (A továbbiakban látni fogjuk, hogy Barta János 
hasonló koncepcióra építve, hogy juthat el Melinda jelentő-
ségének felismeréséhez.) 

Horváth János alapvető jelentőségű drámaelemzése szerint 
Bánk tettének „ . . . egyik fő előkészítője . . . a jogosság hamis 
tudata . . . " . Az utolsó felvonásban azonban 

„a látszat burka leesik, s alatta ott a végítélet, a lelkiismereté: a 
nyílt, a törvénytisztelő Bánk, a hazafi, a királyi méltóság képviselője, a 
nádor: alattomos gyilkos; a szerelmes Bánk, a nején, legdrágább kincsén, 
becsületén, jó hírnevén esett gyalázatot megtorló Bánk ártatlant ölt 
meg". 

E „végítélet" után sem szakad meg Bánk kapcsolata az 
élettel, hisz ott van Melinda, akitől „ . . . még most sem tudna 
végképp megválni . . . " . „Innen rémülete, mikor Tiborcot jönni 
látja, s meglátja a letakart halottat". „Melinda halott! — . . . 
Bánknak mindene oda végsemmiség az ő ítélete". Horváth 
János helyesen mutat rá Melinda központi jelentőségére, de 
elemzésében ott kísért Bánk tragikai'vétségének gondolata: 

6Pándi Pál : Bánk bán-kommentárok. Bp. 1980. II. 23. 
'Zoltvány Irén: Katona József „Bánk bánja"-vonatkozással a 

tragikum elméletére. Katholikus Szemle, III. 
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„Nem lovag ő már, hanem magában álló emberi remek, kivételes, 
erkölcsileg magasrendű egyén. Lényege, ereje a jellemöntudat; de ennek 
túlhajtásában, féltékenységig menő becsület- és hírnévkultuszában van 
gyöngéje, Achilles sarka. Itt lövi belé mérgezett nyilát a sors"." 

Gyulai Pál Bánk-értelmezésétől Barta János kanyarodott el 
a legmesszebbre egy 1925-ben megjelent, Bánk és Melinda 
tragédiája című tanulmányával. „Az a benyomásunk, mintha 
Arany és Gyulai fejtegetései sem merítenék ki a tragédia egész 
problémáját. így a már fölfejtett, közismert tragikus fonalat 
egy másikkal egészíthetjük k i . . . " — íija Barta munkája be-
vezetőjében. Közismert drámaelméleti tétel, miszerint egy 
mellékszereplő jelentőségét, darabbeli funkcióját az határozza 
meg, hogy mennyiben kapcsolódik a dráma fő vonalához, 
mennyiben befolyásolja a mű kimenetelét, s így természetesen 
a főhős sorsát. A korábbi Bánk-magyarázatok elsősorban a 
nagyúr és Gertrudis közötti konfliktust tartották szem előtt, 
részletesen feltárva azt a mögöttes, lelki-motivációs rendszert, 
amely a főhős állítólagos tragikai vétségéhez vezetett. A dráma 
mellékalakjai közül elsősorban Petur, Tiborc és Biberach 
állottak a vizsgálatok középpontjában. Ez a drámaértelmezés 
szükségképpen odavezetett, hogy Bánk alakját valahogy 
mindig önmagában, kissé izoláltan vizsgálták, hisz nem 
ismerték fel azt a nagyon is kézzel fogható, valóságos okot, 
úgy is fogalmazhatnék, azt a legfontosabb mellékszereplőt, 
amelynek az egész dráma értelmezésére kiható dramaturgiai 
funkciója van. Hozzájárulhatott Melinda alakjának mostoha 
sorsához, pontosabban Bánkra kifejtett alapvető hatásának el-
homályosításához az a tény, hogy hősnőnk valóban egysíkú 
egyéniség. Mindig megmaradt kedves és naiv teremtésnek, föld 
fölött járó patyolattiszta egyéniségnek. Barta János tanul-
mányával fontos alak lett Melinda, de nem mint egy tiszta és 

'Horváth János: Katona József-Játékszíni és drámairodalmi előz-
mények. In: Katona drámaíró kortársai. Bp. 1936. 77., 7 8 - 7 9 . és a 80. 
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mártír asszony önmagában, hanem azáltal, hogy felismerte: 
Bánk „lelkében ő az első és utolsó", egy abszolútum, alfától 
ómegáig terjedő jelentőséggel. Barta álláspontja rámutatott 
Bánkban Melindára, mint a motivációs rendszer passzív ala-
nyára, s ezzel mutatis mutandis lefaragta Bánkról a nagyúrt, s 
helyébe egy Melindáért reszkető férjet állított .Bánk és Melinda 
tragédiája; írja Barta János tanulmánya elé, mintegy a címmel 
is elhatárolva magát a hagyományos interpretációktól Ha jói 
belegondolunk, a tanulmányból éppen az derül ki, hogy itt 
csak Bánk tragédiájáról van szó, hisz Melindát teljes egészében 
feloldja a főhős tragédiájában. Kövessük végig Barta bizo-
nyítását: 

„Egyéniségének (Bánkról van szó) végső alapja Melindában van, ez 
az erő azonban belső erő, félig önmaga előtt is tudattalan, inkább csak a 
magányé, a család zárkózottságáé. Amikor kifelé szüksége van rá, Bánk 
becsületének nevezi. Becsületességében mindenesetre több van, mint 
amit a családi boldogság jelent - de ez adja hozzá a szilárdságot a 
meggyőződés biztosságát. Hogy a becsület elve egy életet külső vonat-
kozásaiban férfias egésszé tudott formálni, annak legfőbb forrása a 
belső mikrokozmosz rendje, s ennek legerősebb, szinte egyetlen támasza 
Melinda. Éppen a társadalomnak szánt reprezentációs szerepénél fogva 
azonban oly úton van e fogalom, hogy valami elvszerűség váljék belőle, 
egy olyan célkitűzés, amely az élő személytől, Melinda alakjától függet-
len, sőt vele ellentétbe is kerülhet. Ebből a dilemmából fog Bánk 
tragikus sorsa, Bánk és Melinda tragédiája kifejlődni."' 

Eddig a bizonyítás. Láthatjuk, hogy ebből a teóriából csak 
Bánk tragédiája fejlődhet ki. Bánké is csupán a hegeli logika 
segítségével, miszerint Melinda elvként, fogalomként olvad 
Bánk egyéniségébe, majd attól elidegenedik, nincs mód többé a 
harmonikus visszatérésre, s így felborul „a belső mikro-
kozmosz rendje". Ezzel Barta nem Melindának, mint fontos 
mellékszereplőnek dramaturgiai jelentőségét tárta fel, hanem 

'Bar ta János: Bánk és Melinda tragédiája. In: Klasszikusok nyomá-
ban. Bp. 1976. 385., 387. 
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egy sajátos metafizikai státust tulajdonított alakjának. Barta 
János álláspontja Bánk tragikumának értelmezésénél eleve fel-
tételezi Gertrudis ártatlanságát, tanulmányában hivatkozik is 
Zoltvány Irén fent hivatkozott koncepciójára, nevezetesen, 
hogy ellentmondás van a királyné bűnössége és Bánk bűn-
hődése között. Hogy Barta drámaelemzése mégis alapvető 
jelentőséget tulajdonit Melinda alakjának, az a fentebb idézett 
Bánk—Melinda kapcsolat metafizikai jellegű felfogásában 
gyökerezik. Ez a metafizikai státusként értelmezett Melinda 
ugyanis kizárja Gertrudis „ártatlanságának" és az „erkölcsi 
világrend összeomlásának" okozati kapcsolatát, így kerülhet 
Melinda az „erkölcsi világrend" helyébe, mivel ő képviseli a 
világmindenséget Bánk számára. így lehetséges, hogy ebben az 
elméletben magától értetődő természetességgel szerepel 
Melinda abszolút elsőbbsége Bánk sorsának alakí tásában, vala-
mint a királynő ártatlansága. 

Barta János koncepciójával sokan a mai napig, nem értenek 
egyet, de mindenképpen el kell ismerni, hogy tanulmányával 
végül is Melinda alakjára terelte a további vizsgálódás figyel-
mét. A modern értelmezések — elsősorban Sőtéi: István, Pándi 
Pál és Orosz László tanulmányai - , ha ellentétes alapállással is, 
de végső soron Melinda szerepének központi jelentőségére épí-
tik fel drámaelemzéseiket. A Gyulaitól Horváth Jánosig kísértő 
deduktív megközelítésekkel szemben a dráma szövegéből 
indulnak ki, s minden álláspontjukat konkrét szövegrészeletek-
kel bizonyítják. Sőtér István például az első felvonás vég-
monológjában elszakított „tündéri láncokra" építi fel egész 
drámaértelmezését. Végső soron annyiban kapcsolódik Barta 
álláspontjához, hogy a Bánk-Melinda vonalat tartja a mű 
központi kérdésének, olyannyira, hogy a darabban elsősorban 
szerelmi drámát lát. Pándi Pál riem vonja kétségbe Melinda 
elsőségét Bánk összeomlásában, csupán arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a Bánk bán mégsem pusztán szerelmi dráma 
Természetesen mindkettőjük álláspontja megegyezik abban, 
hogy a királyné ártatlansága sohasem derül ki, valamint abban, 
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hogy Melinda alakja központi helyet foglal el abban a lelki -
morális harcban, ami Bánk egész darabbeli szerepét meghatá-
rozza. 

Ha Melinda dramaturgiai helyzetéről és funkciójáról 
akarunk szólni, akkor fel kell tárni azt a kapcsolat-rendszert, 
amelyben hősnőnk alakja érintkezésbe kerül a dráma többi 
szereplőjével, valamint azt a konkrét-hatásrendszert, amelyet 
drámai szerepe a cselekmény alakításában előidéz. Helyzetét 
alapvetően két tényező határozza meg: ő Bánk hitvese, vala-
mint az udvar legtisztább és legszebb asszonya. Ottó buja 
vágyát épp Melinda ártatlan szépsége sarkallja,, s ennek a sötét 
ármánynak csak azért van jelentősége, mert ez a tiszta asszony 
Bánk felesége. Mindkét körülmény független Melinda szán-
dékától; lényegében mindez csak „megtörtént" életében 
anélkül, hogy egyiknek is cselekvő alanya lett volna. Tizenöt, 
tizenhat éves gyermek, amikor Bánk nejévé lesz, „ . . . ily 
zsenge ifjúságban aligha szerelem vitte Melindát Bánk kaijai 
közé" 1 0 — írja Arany János. A véletlen úgy hozta, hogy 
Melindával „megtörtént" a házasság, s ezzel nem egyszerűen 
feleség, hanem Bánk bán felesége lett. Sorsa úgy alakult, hogy 
nem csúnyának, hanem szépnek született. Az eseményeknek 
nem cselekvő részese, passzív alanya csupán. A környezet 
cselekszik, Melinda sodródik. Minden szereplőt valamilyen jól 
felismerhető szándék vezet, őt a körülmények irányítják. A 
dráma egész ideje alatt mindössze Ottóval, Gertrudisszal és 
Bánkkal áll közvetlen dialógusban. Rendkívül szűk tehát a kör 
ahol mozog, s mégis minden körülötte történik. Gertrudis-
Ottó, Bánk-Gertrudis, Ottó-Biberach, Bánk- és a király kon-
fliktusa mögött Melinda alakja áll. Bánk összeomlását egyedül 
az ő halála okozza. Hogy mit jelent a nagyúr számára hitvese, 
aligha lehetne súlyosabb érvet keresni, mint az 5. felvonás híres 
mondatát. Vessünk egy pillantást a 4. felvonásra, Bánk és 

1 "Arany János: Bánk bán-tanulmányok. (A Bánk bán Diákkönyv-
tár kiadásának kötetében a 243.) 
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Gertrudis dialógusára. A királyné Bánk vádló, számonkérő 
szavaira Katona szerzői utasítása szerint „megsértett büszke-
ségének legnagyobb dühével" így felel: 

Gonosz hazug! . . , 
Légy átkozott Melindáddal! Legyen 
örökre átkozott az a kölyök, kit 
gyalázatomra szült Meránia! 

Bánk legnagyobb meglepetésünkre így válaszol: 

Melinda jó nevét te hagytad az 
udvarnak a nyelvére tenni: légy most 
Isten, s hitesd el vélek, hogy Melinda 
Bánk bánra érdemes: úgy letérdelek, 
s imádlak, én, kit ó'k nevetnek. 

Megdöbbentő szavak. Egy Bánk bán, a király távollétében 
maga a király, vállán Tiborc panaszával s a békétlenek dühével 
letérdelne a királynő szobájában, egy meráni Gertrudis előtt? ! 
S mindezt Melinda tiszta nevéért? Ugyanúgy térdelne, mint az 
5. felvonásban a király előtt, egy Endre előtt? ! Úgy érzem erre 
a rendkívül fontos jelenetre még nem figyeltek fel kellőképpen 
a mű eddigi elemzői. Még Pándi Pál is csak azt a megjegyzést 
fűzi hozzá, hogy Bánk szavai „lélektanilag hitelesek".11 Két-
ségtelenül azok, de e hiteles szavak mögött már az a Bánk áll, 
aki az 5. felvonásban a „teremtés vesztesévé" válik, s ezt a 
tragikus átváltozást csak akkor tudjuk igazán átélni, ha tudjuk, 
hogy Bánk a meráni asszony előtt is letérdelne, ha az Melinda 
arcáról le tudná törölni az udvar szennyét. Nem is imádkozna, 
nem is ámítana, s mégis térdelne. Pándi megjegyzése mögött 
azonban nagyon lényeges mondandó húzódik, mert itt a két-
ségbeesésben térdelésre ajánlkozó Bánk szavait csak lélektani 
realitásként kezelhetjük, s nem politikai realitásként, mint az 
Endre előtt valóban térdelő nagyúr esetében. Ennek a lélektani 
realitásnak álláspontom szerint alapvető jelentősége van Bánk 

" I . m.I I . 84. 

7 Irodalomtörténet 1981/4 
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megsemmisülésének értelmezésénél. Azok az álláspontok, 
amelyek az erkölcsi világrend összeomlásában keresik Bánk 
tragikumának alapját, az 5. felvonás közismert mondatát úgy 
értelmezik, pontosabban nem értelmezhetik másként, mint egy 
ráadást, a már alapjaiban megsemmisülő főúr utolsó üzenetét. 
Természetesen vitára szükség van, minden álláspontot fonto-
lóra kell venni Bánk körül. Ennek ellenére úgy érzem, hogy 
lehetetlen nem észrevenni Melinda szubjektív primátusát a főúr 
összeomlásában. Tudniillik az, hogy Bánk bán számára a leg-
fontosabb érték Melinda, nemcsak az utolsó felvonásban derül 
ki először — bár kétségtelenül itt a legegyértelműbben —, 
hanem a fent említett Bánk-Gertrudis dialógusban is benne 
van. Ha elfogadjuk azt, hogy a nagyúr válasza „lélektanilag 
hiteles", akkor azt is látnunk kell, hogy e hiteles szavak 
mögött, mint motivációs bázis kizárólag Melinda áll. Annak az 
asszonynak az alakja, akinek dramaturgiai szerepe épp a darab 
mozgatórugója, s a főhős sorsának legalapvetőbb meghatá-
rozója. Ami a király előtti térdelést illeti, nincs okunk kétel-
kedni abban, hogy Bánk e cselekedete teljesen adekvát politi-
kai nézeteivel. Az már értelmezési kérdés, hogy ebben hiper-
lojalitást látunk-e — mint Lukács György te t te 1 2 — vagy sem, 
egy biztos: Bánk térdepel, s ezt ő komolyan gondolja. 

Melinda naivitása, a világtól elzártan kifejlődő „nem e 
világra való" tisztasága, határozatlansága és passzivitása mellett 
dramaturgiai értelemben a dráma egyik legaktívabb alakja. 
Fizikai valóságában csak ritkán áll a színpadon, de a leg-
lényegesebb jeleneteknél mindig jelen van abban a hatásnak a 
formájában, amit a többi szereplőre kisugároz. Nem Melinda a 
fontos, hanem az, hogyan viszonyulnak hozzá. A 3. felvonás 
Bánk és Melinda párbeszédével indul, láthatóan komoly 
dolgokról beszélgetnek. Mi azonban in médias res csöppenünk 
a dialógusba. „Hazudsz-"! - kiáltja Bánk hitvesének. Arany 
János ehhez a következő megjegyzést fűzi: „Melinda elmond-

1 2 Lukács György: Magyar irodalom, magyar kultúra. Bp. 1970. 620. 
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hatta, hogy italt adtak neki".1 3 Lehetséges, de végső soron 
bármit is mondhatott, a lényeg nem Melindán van, hanem 
azon, hogy Bánk hogyan vélekedik az elhangzottakról. Szavai-
nak nem tartalmi, hanem dramaturgiai jelentőségük van, ezért 
nem tartotta szükségesnek a szerző elmondatni vele. 

Az első felvonásban Ottó és Melinda párbeszéde - hason-
lóan a 3. felvonás első jelenetének Bánk-Melinda dialógusához 
— egy a néző és olvasó előtt egyaránt ismeretlen „előzmény" 
folytatása. Az „udvarlási jelenet" (első felvonás) háttérképeiről 
az előversengés Ottójától kapunk némi információt. Ottó 
elmondja Biberachnak, hogy Melinda szánakozott rajta, sőt sírt 
is midőn együtt voltak, de a szemei közé se nézett. Ottó nagy 
jelentőséget tulajdonít Melinda könnyeinek, vélvén, hogy azok 
nemcsak a szánalom könnyei. Láthatóan „lebecsüli" kiszemelt 
áldozatát (,,Melinda is csak asszony"), hisz úgy látja, hogy 
hazug szavai hamarosan célhoz segítik. („Ó, Biberach, enyim 
bizonnyal ő!") Ezekről a háttérképekről Ottó szavaiból érte-
sülünk, s ismerve e gyenge jellemű herceg kétes tisztaságú 
hitelét gyanakodva is fogadhatjuk azokat. Gyanúnk termé-
szetesen csak azokra a következtetésekre szorítkozhat, amit 
Ottó Melinda viselkedéséből (szánakozik, sír, szemei közé se 
néz) levon. Hogy Melinda naivitásának első stációját járta meg 
ebben a „darab előtti" jelenetben, az az első felvonásban derül 
ki egyértelműen. Maga Melinda mondja, hogy Ottóban „meg-
csalatkozék", mert rájött, hogy korábban a herceg az „ál-
orcáját" mutatta, s most látja, hogy valójában „undok ember". 
Ennek az „átváltozásnak" az előzményei szintén rejtettek 
előttünk (ti.: miből jöt t rá, ho gy Ottó „undok ember"), de az 
nyilvánvaló, hogy Melinda pozitív véleménnyel volt a „darab 
előtti" Ottóról, s ezzel a naiv hiszékenységével akaratlanul is 
táplálta a herceg reményeit, ha nem is „ . . . adott szerelmi 
biztatást Ottónak".1 4 Ezen már az sem változtát, hogy az első 

1 3 Katona J.: Bánk bán (Diákkönyvtár 1977. 198. lábjegyzet.) 
1 4 Pándi Pál: i. m. I. 47. 

7* 
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felvonás Melindája határozottan visszautasítja Ottót, hisz ez a 
határozottság képtelen befolyásolni — akár csak a királynéval 
szembeni első és negyedik felvonásbeli fellépése — sorsának 
további stációit. Ezzel nem azt akaijuk mondani, hogy ennek a 
„darab előtti" hiszékenységnek alapvető jelentősége van a mű 
későbbi eseményeire, csupán arra szerettünk volna rávilágítani, 
hogy Melinda sodortatásának körülményeit Ottóval és Gert-
rudisszal szembeni határozott fellépései sem tudják befolyá-
solni. Különösen ami a 4. felvonás Melindáját illeti, ahol 
Katona olyan sorokat mondat a királynét vádoló Melindával, 
amit ő nyilvánvalóan nem mondhat: 

. . . koronák bemocskolója! Aki meg-
loptad királyi férjedet, - kitépted 
kezéből a jobbágyi szíveket, 
áruba tetted a törvényt, - nyomád a 
nyomorultakat, - mártírrá tetted az 
erkölcsöt, és testvéri indulatból 
egy szennytelen nyoszolyának eltörése 
végett, királyházban bordélyt nyitottál. 

Ez a „határozottság", ez a politikai éleslátás idegenül hangzik 
hősnőnk szájából, már Arany János is „nem helyén való-
nak '" 5 tartotta ezeket a szavakat. 

A drámai akciók hatásvonalain halad Melinda tragikus sorsa 
felé anélkül, hogy gyengédségével, vagy akár erélyességével ki 
tudna térni a körülmények vonzáskörei elől. Sorsa az etikai 
értékek sorsa is egy olyan világban, amelyben az érdekek 
biberachi eszménye a fő mozgatórugó. Melinda abszolút erköl-
csi tisztasága és tragikus sorsa az esztétikum és etikum Platónig 
visszanyúló kérdéskomplexumához vezet el bennünket, de ez 
már egy külön tanulmány feladata lehetne. 

Katona szerzői utasításairól külön tanulmányt lehetne írni. 
A drámaíró színi megjegyzéseivel szemben általában két köve-

1 51. mű. 286. lábjegyzete. 
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telmény állíttható : mindenekelőtt olyan instrukciókat adjon a 
színésznek, amelyeket az ténylegesen el is tud játszani, valamint 
ez az utasítás hiteles legyen, vagyis a darabbeli figura egyéni-
ségével teljesen adekvátnak kell lennie. Az el nem játszható 
drámaíró megjegyzéseknek egy szellemes paródiáját adja 
Czimer József a fentiekben már hivatkozott esszéjében. Azt 
íija, hogy ilyen drámaírói igényeknek, mint például: a főhős 
kinéz az ablakon és elhunyt nagynénikéjére gondol - a színész 
nem tud eleget tenni. Igaza van. Nos, Katona a színi utasítások 
terén is többnyire zseniális. A békétlenekhez bekopogtató, 
Biberachot alakító színésznek például a következőt írja elő: 
„csalfa alázódással" kell megjelennie. Ennél találóbbat aligha 
mondtak Biberachról, ez egy tanulmány - értékű megjegyzés. 
Rendkívül hitelesek a Melindára vonatkozó utasítások is. A 3. 
felvonás kezdő dialógusában kövessük végig azokat a meg-
jegyzéseket, amelyeket a Melindát alakító színésznek ad 
Katona, mellőzve most magát a párbeszédet. Hősnőnk Bánk 
szavaira a ^következőképpen cselekszik: „előtte térdepel", 
„térdein eleibe csúszik", „lerogy a földre", „merően nézi", 
„térdeit kócsolja", „sikoltva felugrik", „merően néz maga 
elébe". Pontosak és hitelesek ezek a szerzői utasítások, mert a 
szituáció és az egyéniség immanenciájából következnek. Ilyet 
olvasván minden dramaturg kalapot emelhetne. 

Ha Melinda dramaturgiai párjait keressük a drámában, 
akkor azokat a mellékszereplőket kell megtalálnunk, akik 
közvetlenül kapcsolódnak a darab fő vonalához, s így jól 
kitapintható dramaturgiai funkciójuk van. Ezek az alakok 
Biberach és Tiborc. Ha elképzelhető nagy ellentét, alapvető 
különbség két szereplő között, akkor az épp Melinda és 
Biberach. A lézengő rittert saját, jól felfogott érdekében 
mindig meghatározott cél vezeti, a darab legtudatosabb 
embere, kétségtelenül egyéniség, ha nem is a pozitív fajtából. A 
cselekmény előrevitelében alapvető jelentősége van, háttérben 
áll ugyan, de mégis irányít. Dramaturgiai síkon aktivitása 
Melindáéval vetekszik. Hatásuk óriási, de míg hősnőnk csak 
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dramaturgiai szempontból aktív, addig Biberach fizikailag is az. 
Tiborc Melindához hasonlóan keveset mozog a színpadon, 
egyénisége egysíkú, de dramaturgiai aktivitása jelentős, hisz 
Bánk küzdelmeden a közéleti faktort képviseli. 

Dramaturgiai aktivitáson a fentiek alapján azt értem, ha egy 
szereplő közvetlenül kapcsolódik a dráma fókuszához, és e 
kapcsolatrendszer következtében alapvető hatást gyakorol a 
mű kimenetelére, függetlenül attól, hogy fizikai értelemben 
valóban aktiv-e vagy sem. Melindát ilyen megfontolás alapján 
tekintem lényegesnek, s dramaturgiai funkcióját alapvető 
hatásúnak. 

PAPP ISTVÁN 

a v á l s á g b a j u t o t t k i s e m b e r í r ó j a : 
p e t e l e i 

Aki Petelei Istvánról ír, könnyen neheztelésnek teszi ki 
magát mind azok részéről, akiket népieseknek, mind azok 
részéről, akiket urbánusoknak volt szokás nevezni, mind pedig 
azokéról, akik netán egyik vagy másik csoport hithű utódainak 
vélik magukat. Mindkét csoport lázas buzgalommal fogott 
egykor az érték-, azaz az elődkereséshez a századvég irodalmá-
ban; de, valljuk meg, néhány kivételtől eltekintve, nem külö-
nösebb sikerrel. Az egyik oldal például harsány diadallal 
mutatta föl a bárminemű művészi gonddal, differenciált lá-
tással, mérlegelő gondolatisággal együtt nehezen említhető 
Tolnai Lajost. A másik meg például azt a gyermeteg elméletek-
ben és utópiákban szenvelgő, heveny sznobériában szenvedő, 
elemi stílgyengeségben bővelkedő Justh Zsigmondot hordozta 
körül, akit Péterfy mint a „dernière mode" bájosan lelkes 
etudiant-ját tette elnéző mosollyal helyére. Annál meglepőbb, 
hogy Petelei mellett úgyszólván hangtalanul mentek el, -


