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PÁNDI PÁL: BÁNK BÁN-KOMMENTÁROK 1 - 2 . 

Pándi Pál Bánk bán-könyve az eddig megvalósított legsokoldalúbb és 
legigényesebb hazai drámaértelmezés. Ez a minó'sítés érvényes rá akkor 
is, ha vizsgálódásai nem terjednek ki a mű minden kérdésére-vonatkozá-
sára, ha figyelme túlnyomórészt a két fó'szerepló're, Bánk és Gertrudis 
drámai alakjára, s az ötödik felvonásra összpontosul. Maga a szerző' úgy 
fogalmaz, hogy könyvében „nagyító alá helyezett drámai metszetek"-et 
kapunk. — ez a megállapítás azonban csak azzal a kiegészítéssel állja 
meg a helyét, hogy olyan metszetek ezek, amelyekben felerősödötten 
világol elő a dráma teljessége. A Bánk bán lényege maradéktalan és 
hiteles, revelálóan mélyre hatoló és a mű minden főbb eszmei-esztétikai 
igazságáig felszárnyaló elemzést nyer Pándi kétkötetes munkájában - a 
közvetlen színházi gyakorlat segítésének célzatával. Nem ismerek értel-
mezést, amelynek nagyobb hasznát vehetné a színpadi rendezés, mint az 
ő gondolatmeneteinek: e kommentárok kulcsot adnak a tragédia mai 
eljátszásához, az alapvető dramaturgiai-szcenikai megoldásokhoz. 

Polémia ez a könyv a Bánk bán helyes értelmezéséért az elmúlt majd 
másfélszáz év alatt oly gyakorta felhangzó elmarasztalásokkal szemben 
(pl. színszerűtlen, eljátszhatatlan, következetlen). S ezzel összefüggés-
ben polémia Bánk alakjának tisztázásáért is - vita azokkal az állás-
pontokkal, amelyek passzívnak, hamletizálónak, önellentmondónak stb. 
minősítették a nagyúr figuráját. Pándi már az előszavában közvetve 
leszögezi, hogy remekműnek tekinti a Bánk báni, s e megítélésen belül 
érzékel és jelez azután a szövegben az előadások megrendezésével korri-
gálható zökkenőket. Könyvének egésze szolgál ehhez meggyőző bizony-
ságul. 

Elemzéseinek legfőbb erénye rendkívül koncentrált, határozott és 
pontos logikaisága, érvelésének racionális rendezettsége, „megfogható-
sága", belső koherenciája, megannyi apró mozaikelemeknek az elemzés 
síkján való újbóli összeállítása. Az a dialektika teszi mindezt lehetővé, 
hogy Pándi a teljes mű élménye és igazsága alapján közelít a villanásnyi 
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részletekhez is, s megfordítva: a mégoly kicsiny jelzéseket is a mű-
egészben, a jelentésösszefüggések szövevényében szemléli. 

Megragadó a szerző' nagyfokú lélektani műveltsége és beleélő kész-
sége. Nemcsak abban nyilvánul meg ez, hogy szinte minden árnyalatá-
ban átvilágítja és pontosan karakterizálja a két főalakot, hanem abban 
is, hogy továbbgondolja - híven Katona művének intencióihoz - a 
szövegekben közvetlenül nem mindig adott, de a szövegmélyi áramlá-
sokban érzékelhető jellemük belső logikáját, hogy szavaik, gesztusaik, 
sőt elhallgatásaik mögül spekulatív úton, kiváló kombinatív képességek-
kel felfejti személyiségük lényegét. 

Módszerére elsődlegesen jellemző, hogy nem síkban gondolkodik, 
hanem térben, nem csupán jelenségekben, hanem folyamatokban, nem-
csak jellemekben, hanem az azok előidézte cselekvések láncreakcióiban 
is - azok pszichológiai visszahatásaiban a tragédia jellemeinek sorára. 
Azaz: egyén és társadalom, egyéni és kollektív idő összefüggéseiben. A 
szellemi-szemléleti komplexség, a gondolkodói totalitás mindennél 
inkább sajátja e módszernek. Ennek jegye az is, hogy ügy polemizál a 
megelőző szakirodalommal, hogy egyszersmind felhasználja belőle 
mindazt, amit a maga koncepciójában felhasználhat, összesíti, meg-
szüntetve őrzi meg ezáltal a régebbi eredményeket. S konszenzust 
teremt, ahol csak lehet: nem a vitáért vitázik, hanem a műért. E 
teljességre törő dialektikának része továbbá, hogy az „összesítés"-be 
sokrétűen bekapcsolja az első kidolgozást, az űn. „maglódi kézirat"-ot 
is: a legilletékesebbel, Katona szavával hitelesíti, nemegyszer korrigálja, 
illetve pontosabbá teszi a végleges Katona József-i szó érvényét. 

Megannyi részletben bevilágít Pándi a homályos pontokba, a félre-
értett vonatkozásokba — méghozzá úgy, hogy „kihozza" a drámából 
mindazt, ami abban - a drámai sűrítés révén gyakorta rejtetten, csupán 
egy-egy szóhangsúly erejéig — benne van, s ami éppily nehéz: csak azt 
„hozza ki" a drámából, amire a szöveg vagy annak áramlása követ-
keztetést enged. S ez azért is szükséges, mivel Katona — gazdag színházi 
tapasztalatai alapján - dramaturgiailag sokrétűen épített a színészi játék 
magyarázó, a szöveget mintegy folytató, az önleleplező reagálásokat 
összekapcsoló-elmélyítő elemeire. Mindarról hallgatott tehát, amiről 
úgy vélte, hogy közvetlenül fölösleges róla szólnia. 

Pándi homályt oszlató munkája nemcsak önmagában hasznos, nem-
csak az írói jelentést domborítja ki, hanem mintegy vissza is hat a mű 
alapkarakterének érzékelésére: szembetűnővé válik általa, hogy e 
homály, e Sőtér István által „balladisztikus"-nak minősített bizonytalan-
ságban hagyás szerves része a dráma esztétikai újszerűségének - mind-
annak, amelynek révén Katona messze megelőzte kora hazai klasszicista 
vagy romantikus drámaideálját. A homály ugyanis bevonja a nézőt, a 
befogadót a mű megfejtésébe, a dráma vonatkozásai a befogadói tudat 
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világán át szervesülnek, egészülnek ki: a befogadó pszichikuma része a 
mü katartikus, élményi, a részleteket műegészbe összpontosító hatásá-
nak. (Más kérdés, hogy olykor a drámaköltő' túl sokat bíz a nézőre, túl 
sokat ruház annak koncentráló képességére - némüeg bővebb utalás a 
történtekre, illetve másutt egy-egy utalás rövidítése átsegíthetett volna a 
Pándi által pontosan jelzett zökkenőkön.) 

Fontos újítása az elemzőnek, hogy a dráma anyagát a dráma előtti 
drámai tér érzékeltetésével vizsgálja, hogy annak tekinti a művet, ami: 
intenzív élet-, illetve valóságdarabnak, előzmények és következmények 
művészi komplexumának. A már említett gondolkodói dialektika érvé-
nyesülését biztosítja ez is: a figurák nála nemcsak a színpadi történések 
kapcsán állnak előttünk - kontaktusokba kerülnek egymással már a 
színjáték kezdete előtt, s e színjáték Pándi értelmezése szerint nem ér 
véget valójában akkor sem, amikor már legördült a függöny. 

Állásfoglalást jelent ez a vállalkozás műközpontúság és történetiség 
manapság folyó vitájában is. Bizonyítja, hogy rossz kérdésfeltevés ez: 
vagy-ot tesz az és helyébe. Pándi Pál Bánk W/í-elemzése úgy hatol be -
megannyi más nézőpontból, egy-egy szereplő tudatvilágának változásai 
kapcsán - egy mű legbelsőbb rétegeibe, hogy ugyanakkor a vizsgálódás 
mindegyik részecskéjében benne él a kor, sőt korok élménye. Minde-
nekelőtt a Katonáé - de nemcsak a történelmi percé, melyben a 
drámaköltő a maga remekét megalkotta, hanem a megelőző napóleoni 
korszaké is, mely végérvényesen hozzászoktatta az embereket nálunk a 
hatalom abszolútumához éppúgy, mint e hatalom megingathatóságához, 
továbbá a dráma születését követő reformkoré, amelyhez a maga egészé-
ben az ilyesfajta hatalom megingatása fűződik. S ott él Pándi munkájá-
ban saját közelmúltja, önnön történelmi tapasztalata is a szerephez 
jutott rossz hatalmak örvényeiről, 1944-ről, 1949-ről és 1956-ról egy-
aránt. Katona József alkotását csak az a tudós fejthette meg, aki 
megszokta, hogy a történelem idejében szemlélje azt, amit szemlél. S az 
a publicista, aki élő hagyománnyá vált művek, életművek tanúságát is 
gyakran segítségül hívja, hogy megértse a maga korának szükségszerű-
ségeit és követelményeit. 

A tapasztalat és a gondolat teljes valóságából indul ki Pándi azokban 
az új drámaelméleti tételeiben is, amelyeket a Bánk bán elemzése során 
levon. Már könyvének eddigi kritikája említette ezek közül az ún. 
egymásra vonatkozás törvényét, amely teoretikusan fogalmazza meg a 
nézőtér, illetve a közvetett drámai kapcsolatok dramaturgiai szerepét. 
Ugyanilyen fontos elméleti megállapításának tartom, hogy a helyzet, a 
cselekmény, a jellem alapot ad arra, hogy a lehetséges mint a valóság 
lehetősége, mint a drámában érzékeltetett valóság jellemzője foglalkoz-
tassa a befogadót; továbbá azt, hogy a közvetett „jelenlét" is lehet 
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szerves drámai jelenlét, organikus részeként a költői dramaturgiának; 
illetve, hogy a drámai vonatkozási törvény csakis olyan vonatkozásokat 
tételez, amelyek egy viszonylag zárt keretben előmozdítják a drámai 
kifejlést, mégpedig úgy, hogy közvetve vagy közvetlenül lényegesen 
befolyásolják a központi erők alakulását. Úgyszintén lényeges megálla-
pítás Pándi gondolata a „szűk tér" és a „széles tér" összefüggéseiről, az 
előbbi drámai elsődlegességéről stb. Azért is jelentékenyek ezek az 
elméleti tézisek, mivel egy dráma eleven gyakorlatából és eleven elemző 
gyakorlatából nyertek elvonatkoztatást, méghozzá akként, hogy az 
elméleti tétel segítsen kitágítani az eddigi dogmatikus elemző praxist, 
hogy meglevő összefüggéseket, viszonyokat, egymásra hatásokat jelez-
zen - szemben a szerepek egymásmelletti-párhuzamos felfogásával, a 
kizárólagos szöveginterpretálással, a visszautalások és az elhallgatások 
elhanyagolásával, azaz a drámai teljesség redukálásával. 

Irodalomtörténet, filológia és esztétika módszerei így még nem 
fonódtak össze egy drámaértelmezésben — jegyezte meg joggal a Bánk 
bán-kommentárok egyik méltatója. S történettudományé, erkölcs-
filozófiáé, színházismereté és politikai publicisztikáé - tegyük hozzá, a 
műelemzés érdemének maradéktalan tudatosításaképpen, mi. 

* 

Az interpretáció mindenekelőtt arra összpontosítja figyelmét, hogy 
a nagyurat kövesse tragikus útján. Arra, hogy érzékelje és érzékeltesse: 
mivé lesz a majdnem angyali erény a torzult viszonyok közepette, hogy 
rossz körökből a mégoly kimagasló nagyság számára sincs szabadulás. A 
drámában bemutatott társadalom olyan sötét, hogy még a minden 
ízében rendpárti, királyhű Bánkot is elmozdítja „saját természetének és 
felfogásának . . .hiteles emberi talapzatáról". Még az ilyen minden 
részecskéjében törvénytisztelő és monarchista ember is eljut itt - Pándi 
hajszálpontosan fogalmaz — a törvényesség és a monarchia megmentése 
érdekében a formális törvénytelenségig és a monarchia egyik csúcs-
képviselőjének megöléséig. Bánk lényegéhez tartozik, hogy egészen a 
lojalitás és a legalitás embere, a fennálló rend biztosítása alapja az ő 
gondolatvilágának. S ez az ember ismeri fel, ennek az embernek kell 
felismernie a reformkor egyik nagy mozgató ideáját - azt, hogy „a 
hazáért érzett felelősség nem foglalhatja magában a királyi ház iránti 
felelősséget". Monarchia és nemzet, monarchia és törvény, monarchia és 
rend nagy nyomatékkal válik el egymástól e drámában. 

Pándi sarkigazságot mond ki Bánk jellemfejlődését illetően. A 
nagyúr csakugyan roppant metamorfózison megy át, míg fokozatosan 
ráébred a trón szentségébe vetett hite és kormányzati koncepcióia 
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illuzionista voltára. Az is igaz, hogy nem mindenben változik meg - új 
és régi együtt hat cselekvéseiben. A magunk részéről azt tennénk hozzá 
mindehhez, hogy még az a hatalmas változásív, amelyen Bánk a tragédia 
folyamán végighalad, sem elegendő ahhoz, amit a történelem az általa 
reprezentált osztálytól a jövőben, a dráma létrejötte utáni évtizedekben 
meg fog követelni. Többet azonban ekkor, mint amit a drámaábrázolás 
1815-1819-ben nyújt, a korviszonyok nem tesznek lehetővé. Bánk 
alakja épp ez átmenetiségben válik remekléssé. Katona reformkori olva-
sóit-nézó'it nagyon is elgondolkodtathatta a teendőkről és azok meg-
valósításáról a bánki magatartás. 

Finom észrevétele az értekezőnek az is, hogy a Melinda iránti 
szerelem, s ennek kapcsán a nagyúr sokat emlegetett visszafordulása a 
békételenekhez vezető útján már a polgári humanizálódás, a szemé-
lyiségjogot érvényesítő polgári reflex embrionális mozdulatát is hor-
dozza, hogy az érzelmek polgárosodásának jeleként a magánemberi 
érzelem súlya, fontossága kezd felnőni a közdolgokért való felelősség 
mellé (miközben az utóbbi felelősség is újjáértelmeződik.) Ez a vissza-
fordulás is az elszakadás kezdetét jelenti az évszázados nemesi meta-
litás-, érték- és gesztushierarchiától. Más kérdés, hogy ezt az elszakadást 
Bánk (nem Katona!) nem viszi végig: megítélésem szerint a feudális 
konvenciók utóbb megnyilvánulnak ebben az érzelemben is, a család és 
a szerelem fogalmait illetően a polgárias és a hűbéri értékminőségek a 
nagyúr tudatában egyelőre áthatják-átszínezik egymást. Ebben a törté-
nelmi drámában ez nem is lehet másként. 

Egy megjegyzést tennék Bánk bosszú-tirádájának értelmezéséhez. 
Sok találó észrevétele mellett Pándi azt írja itt, hogy a kialakult helyzet-
típusban a polgáriasabb erkölcs, az emberies férfiasság megnyilvánulása 
már nem lehet az indulat visszafogása, a félreállás. Nos, úgy gondolom, 
hogy az indulat visszafogása egy adott percben még nem félreállás. Az 
indulat nem azonos az ésszerűen cselekvő szenvedéllyel, a helyzetet 
reálisan mérlegelő döntéssel. Az indulat alárendelése a szenvedélynek 
épp az ésszerű cselekvést biztosíthatja - nem azonnal, természetesen, 
hanem az elkövetkező jövőben. 

Nagyon fontos az elemzésekben Gertrudis dramaturgiai szerepének, 
helyének megítélése is. Bánk igazi ellenfele ő. A királynő nagystílű 
romlottsága, manipulatív taktikája, mások manipulációi fölött szemet 
hunyó, sőt azokat támogató magatartása a legfőbb mozgatója a nagyúr 
tragédiájának. Továbbgondolva megállapításait: kettejük párharcában 
nem a hatalom ütközik az erkölccsel, hanem az erkölcsös hatalom az 
erkölcstelennel. Nem a nagyság „örök", „időtlen" bukásáról van itt szó 
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az „erényes" vagy a „megtévesztett" hatalom amorális percemberkéivel 
szemben, hanem a kétféleképpen gyakorolt hatalom nagyon is időszerű 
konfrontációjáról, amely a történelem távlatában akkor is alakítható, 
esélyeiben megváltoztatható, ha erre a közvetlenül adott időben nem 
kínálkozik reális lehetőség. Ne feledjük: Bánk maga is hatalom, mögötte 
is állnak emberek (nem is akármilyenek) - lénye, jelleme Gertrudisszal 
szembeállítva bukásában is példázat a másfajta, az emberséges hatalom 
történelmi lehetőségéről. 

Mennyiben bűnös hát Gertrudis? Pándi az eddigi megítélés két 
szélsősége között alakítja ki álláspontját. Az egyik: Gertrudis ártatlan 
Melinda tragédiájában, a másik: mindenben bűnös, öccse gaztettében is 
cselekvően részes, kiszámított terv alapján teszi tönkre Bánkot és 
családját. Mindezzel szemben az elemző nagy meggyőző erővel bizo-
nyítja, hogy Gertrudisnak része volt Bánk tragédiájában (nemcsak az 
országéban), ha a Melinda elleni merényletben közvetlenül, elhatáro-
zóan nem is vett részt: olyan helyzetet és atmoszférát teremtett az 
udvarban, oly közállapotokat és életvitelt hagyott jóvá, amely mozgás-
teret hagyott az Ottóknak és a biberachoknak. Pándi fejtegetéseiből 
kiviláglik: Biberach tervei eleve feltételezik Gertrudis amorális visel-
kedését, - ha a királynő nem honosított volna meg egy sajátságos 
életvitelt az udvarban, az okos ritter nem kezdeményezne. Nem ezt 
kezdeményezné. Nem építene Gertrudisra, ha nem tudná, hogy őrá 
építhet. A királyné nem tudott a merényletről? Akkor e nem tudásért is 
felelős: a hatalom csúcsán áll, miről tudhat a távolt illetően, ha azt sem 
tudja, ami a közelében történik? Azt nagyon is tudta, hogyan visel-
kedik általában az öccse. Tudta, de nem akadályozta meg, sőt beszéde, 
magatartása kétértelműségével a történteket elő is segítette. Tevőlegesen 
nem vett részt a cselszövésben, de lehetővé tette, hiúságával, hatalmi 
megszállottságával és a családját övező dinasztikus elfogultságával ki is 
váltotta, sőt elő is hívta a cselszövést. Olyannyira, hogy ha nem is ehhez 
a konkrét tetthez.de valamely törvénysértő tetthez még közvetett sugal-
latot, felbujtási („kit meg kellett volna győzni" stb. I. felvonás 12. 
jelenet) is adott öccsének, ő indította el - Pándi kifejező szavával élve 
- a rossz eszkalációját. Egy dráma - hangsúlyozom: egy dráma! -
verdiktje szerint mindenképpen bűnös. 

A könyv harmadik csomópontjáról, az ötödik felvonás interpretálá-
sáról már másutt kifejtettem véleményemet. Ezért itt csak arra utalok, 
hogy Pándi koncepciója - Sőtér István úgyszintén kiemelkedő esszéje 
mellett - végre megnyugtatóan válaszolja meg Bánk erkölcsi vétségé-
nek, valójában vétlenségének kérdését. Főképp azt a megállapítását 
tartom mérvadónak, hogy Bánk mindvégig nem - összeomlása során 
sem! - tagadja meg tettét. Magam is megkérdőjelezem azt a nézetet, 
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mintha Bánk Melinda holtteste mellett meginogna tette jogosultságának 
érzetében. Nincs erről szó, emberileg omlik össze: megsemmisülése egy, 
a realitásokkal kellően nem számoló, a helyzet megoldását a maga 
várható következményeiben fel nem mérő egyéniség emberi (és nem 
erkölcsi) tragédiája. Tettének következményei azonban óhatatlanul 
visszaháramlanak a tettre is, - miért kínozná az önvád, ha a cselekvés 
általa választott módját (hangsúlyozom: a módját, s nem annak erkölcsi 
jogosultságát!) toyábbra is célravezetőnek tartaná? Szándéktalanul 
okozta Bánk Melinda halálát - ebben Pándinak ismét igaza van. De 
mégsem mentes e téren Bánk minden felelősségtől. Hadd emlékeztessek 
arra, hogy Pándi is leszögezi nemegyszer: Bánk illúziókkal terhelt 
álláspontot vallott az ország helyzetének megváltoztatási lehetőségeiről. 

Még egy ponton lenne kiegészítésem Pándi Pál koncepciójához. Úgy 
érzem, nem veszi kellően számításba, hogy tettének elkövetésekor 
Bánkot nemcsak az ország állapotáért érzett felelősség, nem is csupán a 
férji szerelem, hanem a nemesi becsületén esett csorba kiküszöbölése is 
vezérli. Biberach alattomos közlésétől kezdve az addig magát olyannyira 
fegyelmező és szilárd államférfit mindinkább elsodorják indulatai. Az ő 
tragikuma abban is áll, hogy a királyné megölésével lényegében nem 
mozdított elő semmit, viszont lehetetlenné tette a maga számára a 
népért, nemzetért folytatandó további munkálkodást. Nemcsak Melinda 
halálát, de Tiborc, a nép elárvulását is eredményezte Bánk cselekedete. 
Egy átmeneti kor hőse Katona József Bánk bánja: értelme, gondolati 
tudatossága, racionális felismerései már a reformkor mentalitását előle-
gezik, indulatossága, társadalmi konvencióinak egyes beidegzettségei, a 
lehető szövetségesek mellőzése viszont még az ekkor már avaló feudális 
értékjegyekhez kapcsolják őt. 

A pontos értelmezés igénye olykor szerkesztési túlzásokra ragadtatja 
a szerzőt. Előfordul, hogy az evidenciát is magyarázza, s az is, hogy 
ugyanazt a szövegrészletet többször fölidézi - igaz, az olvasó könnyebb 
tájékozódása érdekében. De talán valamelyest jobban meg lehetett 
volna bízni az olvasó emlékezetében. Az így megtakarított helyen 
viszont szívesen olvastunk volna többet Tiborc szerepéről. Bánkot útján 
ő kíséri végig, s ő az első paraszti figura irodalmunkban, amelynek 
formátuma nem kisebb a főszereplőkénél. A dráma jelentésében Tiborc 
alakjának kisugárzása is benne van. S egy másik hiányérzetünk: érdemes 
lett volna összevetéseket tenni a kortársi hazai drámairodalommal, Kato-
na József pályatársaival. Az ő műveiket is a napóleoni háborúkat követő 
ideológiai válság, az európai hatalmi struktúra átrendeződése, az ország 
viszonyaiban bekövetkező nyomasztó változások hívták ugyanis életre. 
S a drámai műnem első hazai klasszikusával abban úgyszintén meg-
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egyeztek, hogy őket is nyugtalanítóan foglalkoztatta a hatalom termé-
szetrajza, nemzet és királyi ház egyre baljósabb viszonya — ha műveik 
színvonala a Bánk bánnál sokkal kezdetlegesebb is. Gombos Imrének Az 
esküvés (1817) című sorstragédiája, a kor nagy színpadi sikere vissz-
hangját főleg a népét igazságosan kormányzó fejedelem színpadra állítá-
sának köszönhette, valamint ez alak ellenpólusának: drámájában olyan 
fejedelmi személy is akad, amelyik gonosztevő módjára viselkedik. 
Gombos az uralkodói udvart olyan közegnek ábrázolja, amely még egy 
emberséges fejedelem kormányzása idején is tönkreteszi a benne élők, 
ennek révén pedig közvetve az ország boldogságát. Bolyai Farkas, a 
nagy hírű matematikus, akárcsak Katona, a Döbrentei-pályázatra kül-
dött történelmi tragédiáiban vetítette ki az akkori értelmiség végletesen 
pesszimista élethangulatát. Pausániás, illetve II. Mohamed című drámái-
ban a hatalom felhasználásának módja izgatta őt is: szerelem és hazafi-
ság, magánélet és kötelesség konfliktusát jelenítette meg a színpadon. 

Egy megjegyzésem lenne Pándi és Orosz László eszmecseréjéhez a 
nemzeti királyság illúziójáról. Orosz László, Katona József jeles monog-
ráfusa úgy véli, hogy a nemzeti királyság eszméje Katona korában már 
időszerűtlen illúzió volt. Csakugyan illúzió volt, de idehaza nem idő-
szerűtlen, még a negyvenes években is sok liberális gondolkodó vallotta 
magáénak, a nemesi reformellenzék egyik nagy álma volt ez. Mi mást 
lehetett volna, a valóságtól, a történelmi helyzettől el nem szakadva, 
programeszményül kitűzni Magyarországon 1 8 1 5 - 1 8 1 9 táján, a Szent 
Szövetség idején? 

* 

Pándi Pál elemzései nyomán sokkal világosabban értjük mindazt, 
amit a dráma a reformkornak jelentett, illetve, amit számunkra ma 
jelent. A Bánk bán a reformnemzedéknek mindenekelőtt azt sugározta, 
hogy a meglevő hatalmi struktúrán belül élni nem lehet, - ezt a 
szerkezetet meg kell tehát változtatni. A magányosan végrehajtott, 
szövetségesekkel nem számoló zendülés azonban - ha mégoly erkölcsös 
indítékokból táplálkozik is - nem megoldás a dráma szerűit. Kimon-
datlanul is egy új út keresése, Bánk, Tiborc és Petur igazának egyesítése 
mellett apellál az alkotás, a nemzeti erők egységének fontosságát 
hangsúlyozza az idegen uralom ellenében. 

Korunk hazai közönségének pedig azt tolmácsolja Katona remek-
műve, hogy a hatalom elsőrendű kötelességei közé tartozik a sarjadó, a 
csak felbukkanó rossz megakadályozása is. Sokszoros a felelőssége pedig 
akkor, ha kétértelműségével, önös érdekeinek szolgálatával maga segíti 
elő e rossz érvényesülését. Nemcsak Biberach, de Gertrudis is mindegyre 
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megszületik - akkor, ha a hatalom saját önkorlátozó gesztusaival nem 
teszi lehetetlenné (vagy legalábbis nehézzé) létrejöttüket. A Bánk 
bánban a demokrácia fogalomszava egyszer sem hangzik el. A mű egésze 
mégis ennek múlhatatlanságát sugallja. (Akadémiai Kiadó, 1980.) 

FENYŐ ISTVÁN 

M I K O R S E B E S Ü L T M E G P H I L O K T É T Ë S Z ? 

SOMLYÓ GYÖRGY: PHILOKTÉTÉSZ SEBE CÍMŰ KÖNYVÉRÖL 

Köztudomású: a magyar szakirodalom a modern költészet speciális 
poétikai kérdéseit mind ez idáig oly nagy mértékben elhanyagolta (leg-
feljebb egyes konkrét jelenségek elemzését hozva létre az esztétikai 
általánosítások sokszor elnagyolt kifejtése mellett), hogy már csak ezért 
is, a hiány leküzdésének okán üdvözlendő lenne a modern költészet 
magyar rajongójának, Somlyó Györgynek alapos munkája. De e Be-
vezetés а modern költészetbe önmagában is fontos mű: olyan könyv, 
melyben a mélyen értő líraértékelés hallatlanul finom minőségérzékkel, 
s az anyagnak imponálóan fölényes kezelésével párosul, s melynek 
ismeretközlő és felvilágosító funkciója egyaránt magas színvonalon 
érvényesül. 

A Philoktétész sebe - valóban bevezetés a modern költészetbe, 
leírásai pontosak és hasznosak. Somlyó e műfajt - a mű eredeti, oktató 
szándékainak megfelelően - maradéktalanul vállalja, s így könyve, 
bizonyos szempontból, tanítandónak is tekinthető. Esztétikai szem-
lélete, mely a műalkotásnak elsősorban művésziségét kívánja hang-
súlyozni, mely a közvetlen, racionális érthetőségnek (megérthetőség, 
közérthetőség stb.) a műalkotás fogalmából adódó és kikerülhetetlen 
korlátait nemcsak megvilágítja, hanem beláthatóvá is teszi, sőt 
állandóan szemlélteti és alkalmazza, korunkban, az ideológiai-tartalmi 
megközelítések korában, az esztétikai érzékenység sorvadásának jelen 
állapotában üdítően hat, s az irodalomoktatás minden fokozatán köve-
tendő példaként kellene, hogy szolgáljon. Követendő s oktatandó lenne 
továbbá e szemlélet nyitottsága, mely állandóan új jelenségek be-
fogadására szólítja fel az olvasót, sőt anyagával szembeni rokonszenves 
elfogultsága is (hisz még mindig oly erős az idegenkedés irodalomfel-
fogásunkban a modernséggel szemben!); bár ennek révén a könyv 
természetesen elsősorban azok számára lesz meghökkentően újszerű, 


