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Katona József színi utasításai. 
í r ta : KERECSÉNYI DEZSŐ. 

Katona József drámáiban a színi utasításoknak háromféle 
fa j tá jával találkozhatunk. Az első forma azok a szokványos, a 
drámai szövegek közé beékelt zárójeles jelzések, melyek egy-
képen szolgálják az alakító színész játékának irányítását és az 
olvasó elképzelésének megsegítését. A másik f a j t a azok az időn-
ként felbukkanó jegyzetek, melyeket az író egy-egy fontosabb 
és éppen a játék szempontjából kényesebb jelenetnél, vagy eset-
leg egy-egy problematikusabb drámai alak fellépésénél gyak-
ran utólag fűzött lapalji jegyzet formájában a színdarabhoz. 
Ezek pusztán csak a színész számára szólnak, a színpadi játé-
kot jól ismerő rendező adja itt meg az utasításokat. Harmadik-
nak vehetjük azt az egyes szereplők szerint sorbaállított jellem-
rajzsorozatot, melyet például a Monostori Veronika c. dráma 
végén találunk, hol az író sa já t szavait idézve „a játékban elő-
forduló személyeknek természeti tulajdonságok (Charakterek)" 
foglaltatik össze. Az utóbbi forma általánosan ismert a kora-
beli lovagdrámában s rendeltetése az, hogy megjelölje a sze-
replő drámai alakoknak azt a testi-lelki mivoltát, melyet mint-
egy még a dráma előtti életükből hoznak magukkal, mint fun-
damentumot a drámai történés követelte változások számára. 

Ezek a színi utasítások két irányban adhatnak alkalmat 
a megfigyelésre. Az akkori színi kritikákat is segítségül h íva 
megvilágíthatják a kor játékmodorát, de főként s ez az, ami 
bennünket itt e pillanatban foglalkoztatni fog, megmutat ják a 
drámai fantázia út já t . A színi utasítások ugyanis nemcsak a 
színpadi realizálás gyakorlati céljait szolgálják, hanem egyúttal 
felmérik azt a szinte soha ki nem küszöbölhető szakadékot, mely 
ott tátong az írói fantázia és a színpadi megvalósítás között. 

Az 1811—13-as években í r t munkáiban kell keresnünk 
Katona Józsefnél először azokat a vonásokat, melyek éppen 
drámai fantáziájának megfigyelésére alkalmakat adhatnak. 
A továbbiakban a Bánk bánhoz való átmenet drámái és végül 
maga a Bánk bán végleges formája segítenek előbbre bennün-
ket. Sej t jük előre, hogy e megfigyelések eredményei nem fog-
nak határozott vonalú fejlődési periódusokat adni, hiszen az az 
út, melyet Katona József a Mombelli Grófok zavaros borzalmai-
tól Bánk bán tiszta t ragédiá já ig megtett, időben igen rövid; a 
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változás egyes pontjai t talán csak akkor láthatnék élesebben 
ha drámái teljes számmal előttünk lehetnének. 

Katona a színi utasításokban éppúgy, mint magában a 
drámaírásban is, a német lovagdráma alapjairól indult el. Azok 
a színi utasítások, melyeket első drámáiban találunk, teljesen 
fedik e mintákéit és egyúttal kifejezik azt az ízlést, mely ebben 
a korban az interpretáló színésztől szélsőséges, túlzottan hang-
súlyozott gesztusokat, nagy indulatokat jelző arckifejezéseket és 
e felfokozott lelkiállapotokat illusztráló hanghordozást követelt. 
Ugyancsak feltűnő vonásuk még az az epikus jelleg, mely első 
pillanatra nem is annyira a színész já tékát igyekszik i rányítani 
és formálni, hanem az olvasót ta r t ja szem előtt. Mintha az uta-
sítás az olvasó fantáziáját volna hivatva alátámasztani, átvezető 
és átsegítő híd lenne az író lelkétől az olvasó lelkéig. Kifejezője 
annak az íróban élő bizalmatlanságérzetnek, mely nem tudja 
elhinni, hogy az olvasó a szereplő alakok szájába adott szavak-
ból ki t ud j a következtetni azt a rendkívüli komplex lelki tartal-
mat, melynek megéreztetését az író fontosnak tar t ja . Másrészt 
pedig a színi utasítások epikus modorában benne van ugyancsak 
az olvasót befolyásolni akaró szubjektív állásfoglalás, naiv 
ítéletmondás, a legtöbb esetben az olvasó erkölcsi tudatára való 
appellálás, hogy az olvasó necsak a megrázó cselekmény igézete 
által olvadjon bele az írói akaratba, hanem a drámai személyek 
etikai megítélés alá eső belsője által is. 

E kezdő drámákban egyáltalában nincs több hangsúly a 
színi utasításokon, mint mintáiban és általában a korabeli diva-
tos drámákban. Az érzelmi vagy szenvedélyi kitörések irányítói, 
nem pedig az ábrázolt ember pillanatnyi, de mégis összetett 
lelki állapotának jelzetei. A cél pusztán csak az, hogy a színész 
minél teljesebben meg tudja ragadni az ellágyulás, gyengédség, 
szeretet, ravaszság, harag és düh legprimitívebb külső kifejezé-
seit, arcmozdulatait és gesztusait. Ilyenek ezek: „Kérve, kar ja i t 
elcsüggesztvén, bámulva, megütközve, elcsüggedt állásban, fel-
riad, rémülve, bálványozó ájtatossággal, makacsan, megdöb-
benve, nyughatatlanul, megilletődve, lassan, hirtelen, megmere-
vedve az iszonyodástól, megrázkódik, durván, igen nagy hangon, 
félelmesen, nyá jas hangon, méltósággal" s így tovább, a példák 
garmadában felhozhatók. Egysíkú drámai jellemek egyszavas 
vagy egykifejezéses külsőleges megrögzítései; az utasítás maga 
nem ad alkalmat az alakító színész számára, hogy az ábrázolás-
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baa összetettséget keressen. Helyette azonban a drámai beszéd 
kénytelen hordozni és kifejezni mindazt a belső sokféleséget, 
amit a cselekmény megkövetel. Szükség van széles és igen rész-
letes monológokra, a közönség felé hangsúlyozott önelemzésebre 
vagy a másik szereplő szájába adott jellemző célzatú elbeszélé-
sekre. A drámai alakok belső élete és a külső mozgás mint két 
különálló rész él e drámákban, mindegyik külön hangsúlyozza 
önmagát. Ez az oka annak, hogy erőben és hatásosságban mind-
egyik túl akar tenni a másikon, aminek aztán két következménye 
van. Az egyik az, hogy ezt az egyszavas színi utasítást az író 
igen sokszor erőtlennek érzi a belül tomboló szenvedély meg-
érzékítésére s létrejönnek a lovagdráma ismert túlzó utasítási, 
mint: „dörögve, mennydörögve", sőt még az ilyen is, mint 
„nyelvét rágva". A másik pedig az, hogy mindaz, ami tennivaló 
a drámában, sokszor soha véget érni nem akaró részletes ábrá-
zolásban jelentkezik. A legszélsőségesebb példát A Mombelli 
grófok-ból idézhetjük, a második felvonás méregkeverési jelene-
téből: „Mihelyt Rolland a maga helyét e lhagyta és a bárónéhoz 
megy, a gróf azonnal lassan a lúgoshoz ment, és abban a pilla-
natban, amidőn Rolland leginkább igyekszik a bárónét visszatar-
tóztatni, hirtelen lehajol, és sebesen megfordí t ja a kosarat, úgy-
hogy a bal felől levő mérges üveg jobbra essen, a gyermekek 
nem vették azt észre — alig emeli fel magát a gróf, midőn 
Rolland az előbbeni helyére visszajön, hogy ismét a gyermekek 
mellé üljön — a gróf, kinek már nincs ideje, hogy há t r a lépjen, 
lustán az ablakra támaszkodik — mintha a gyermekeket némely 
süteményekkel kínálná, Rolland jelt ad a grófnak, hogy félre 
álljon, a gróf megteszi, kimutatván belső megelégedését." 

De már e kezdő drámákban érzi Katona ez epikus aprólé-
kosságú színpadi jövés-menés drámaiat lanságát , mert az előbbi 
utasításhoz hozzáfűzte a következő megjegyzést: „Ennek mind a 
legnagyobb sebességgel kell menni." Másut t is megtalál juk 
hasonló esetben ezt az intést, első jeléül annak, hogy a színpadot 
kitűnően ismerő Katona József ilyen utólagos pótlásokkal pró-
bálja megkorrigálni mintáinak szokásos utasítási módjai t . 

Általában az az ember- és cselekvény-ábrázolásbeli igényes-
ség, mely ezekben a kezdő drámákban az utasítások egy-egy 
rej te t t mondatában fel-feltünedezik, még nem táplálkozik magá-
ból az igényessé váló drámai fantáziából, hanem a színpadi 
játék sajá tos követelményeinek ismeretéből. Katona ekkor még 

Irodalomtörténet. 16 



2 3 2 TANULMÁNYOK. 

a drámának csak a közönség felé fordított arcát nézi. Legjellem-
zőbb erre egyik jegyzete a Monostori Veroniká-ban: A játszó-
személy, aki Tamás rolléját viszi, azon igyekezzen, hogy leg-
csekélyebb jellel is el ne á ru l j a azt, hogy ő volt ama rándevún 
a persona activa, hogy a néző, egész utolsó vallományáig, függő-
ben tarttasson." Semmi más ez, mint a hatásosság szempontjából 
erőszakolt kettősség, mely a néző felé kimondott szó és az 
amögött rejlő belső között jött létre, naiv technikai agyafúr tság, 
hogy a nézőre a kifejletkor az örvendetes meglepetés primit ív 
eszközével hathasson, de éppen naivsága által egy, még behelyet-
tesítésre és megoldásra váró képlete a rejtélyes és összetett 
drámai karakternek. A színésztől függ, mit tud mindebből meg-
valósítani, az ő játéka, nem pedig a drámának az írótól meg-
feszített rugója, hordozza a színpadi ember lelkiségét. Még job-
ban látszik ez a színészi j á t ék ra épített karakterra jz Katona 
József egyik teljesen idegen minták után készített drámájának, 
az Aubigny-nek egyik jegyzetében. A második felvonás 9. jele-
netében belép a lovagdrámák szokványos alakja , az ostobán naiv, 
a dolgokhoz nem értő és ezekkel semmi közösséget nem vállaló, 
ügyetlen és szögletes követ, kinek drámai jelentősége azon túl, 
hogy egy levelet vagy üzenetet kell átadnia, főként az, hogy 
bárdolatlan megjelenésével, sztereotip kiszólásaival kacagást 
keltsen s így a cselekvény adta feszültséget egy pil lanatra 
derűvé oldja át . Gyarló kópiája ez shakespeare-i alakoknak. 
Katona ezt az utasítást ad j a a követet ábrázoló aktornak: 
„A követet játszó úr, valamint minden jelenetben, de főkép 
ebben őrizkedjen kacagást gerjeszteni — neki a többi jelenetben 
is legfeljebb mosolyodást kell indítani, azért is ne adasson ez a 
rollé komikus játszónak, mert ezen követ charaktere nem egyéb, 
hanem egy könnyen gondolkodó neutrálista." Hogy Katona a 
lovagdrámáknak ezt a hagyományos alakját így lélektani szem-
pontból kiemeli a divatos színpadi gyakorlat jelenítési módjá-
ból, az egyvonalú kacagást előidéző szerepet eltolja a sokkal 
összetettebb és intimebb „mosolyodás" színei felé, jelzi, hogy 
a drámai fantázia elégedetlen kezd lenni eddig megteremtett 
embereivel. Utólagos hibaigazítás ez, retusálás, melyhez maga 
a drámai dikció semmi alapot nem ád, talán nem is más, mint 
egy színpadi próbán felmerült hirtelen ötlet, de mindenesetre 
megérzése magasabb drámai feladatoknak. 

A továbbmenéshez kapaszkodjunk most meg az előbb felhő-



TANULMÁNYOK. 2 3 3 

zott színi utasí tásnak vezérmotívumában, a „mosolyodás"-ban. 
Talán első pi l lanatra jelentéktelennek látszik, de semmi esetre 
sem lehet véletlennek minősíteni azt, hogy Katona azokban a 
drámáiban, melyeket általában a Bánk bánhoz való átmenet iit-
jelzőinek szoktunk tekinteni, így tehát két Zisfca-tragédiában, 
A borzasztó torotiy-Ъап és a Jeruzsálem pusztulásá-ban, mennyi 
megkülönböztető jelzőt tart szükségesnek, amikor szereplőinek 
adott helyzetekben mosolyogniuk kell. Előbbi drámáinak a lak ja i 
„nevetve, mosolyogva, kacagva" beszélnek, de sohasem így, mint 
most: „Keserves mosolyodással, mérges mosolyodással, kellemet-
len mosolygással, bosszús mosolygással, csúfos mosolyodással, 
komoran elmosolyodva, győzedelmes vigyorgással" s a Bánk bán 
ú. n. maglódi kéziratában Biberach: „sátáni mosolygással, 
fagy^os elmosolyodással"; Tiborc: „együgyű, de keserű elmoso-
lyodással". A különben oly igen egyszerű színészi aktus e szigo-
rúan következetes, néha már szinte konok modorossággal vissza-
térő jelzők által kénytelen egyszerre a lelkiállapot minden mö-
göttes országrészét felfedni, nem elég többé a puszta mozdulatra 
vagy arckifejezésre való utalás, nincs rábízva az alakító szí-
nészre az esetleges árnyalás, az i rányí tó írói kéz a megteremtett 
jellemből vagy a pil lanatnyi lelkiállapotból nyúl ki a színpadi 
realizálás felé. Az írói tekintet a drámának a közönség felé 
fordí tot t arcáról a belső oldal felé kezd fordulni. 

Ezekben a drámákban, valahányszor az aktuális lelkiálla-
pot külső megjelenítéséről van szó, Katona nem elégszik meg 
azokkal az előbbi egyszavas vagy egykifejezéses utasításokkal, 
melyeket előbbi drámáiban találunk, mindig keres egy-egy jel-
zőt, mely a globális lelki t a r t a lma t részeli, pil lanatnyivá ha j l í t j a , 
mintegy specializálja. De á l l janak itt a példák: „Vízeszű fel-
indulással, f á jda lmas unalommal, alázatos szánakodással, fá jda l -
mas engedelemmel (engedékenységgel), gyermekes duzzogással, 
szomorú idegenedéssel, kacér rimánkodással, vad lehidegeléssel, 
majomi hízelkedéssel." Más t a r t a lma t kap az a lovagdrámai, 
epikus kényelmességű utasí táskeret is, mely előbb még pusztán 
csak a színpadi tevés-vevés szolgálatában állott. A mindinkább 
a belső felé forduló drámai képzelet ezt az irodalmi mintáktól 
készen kapott fo rmát a r ra használ ja fel, hogy a lelkiállapotok 
elemzéseinek terévé legyen. E g y r e gyakrabban jelennek meg a 
kettős lelkiállapotokat kívánó utasítások s nemcsak az ilyenek, 
min t : „erőltetett hidegséggel, vad nyájassággal, keserű öröm-
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mel", melyeket könnyen gondolhatunk a romantikus kontraszt-
keresés nyúlványainak, hanem az ilyenfélék: „sokáig az önszere-
tet és bosszúság közt tusakodva járkál , bizodalom és félelem 
közt", vagy már a Bánk bán korábbi fogalmazásában: „eliszo-
nyodik az öröm, félelem és Biberach i ránt való utálat és szere-
tet közt". Az utasításokban előbb jelennek meg azok a problema-
tikus, kétértelmű jellemek, azok, kiknek lelkében „a belső küsz-
ködés" dúl, mint a drámai szöveg sorai mögött. Az író egyre 
fokozódó drámalélektani igényessége az utasítások kényelmesebb 
medrében keresi meg a kifejeződés felé az utat, mert maga a 
drámai nyelv ellenáll, a nyelv masszája még nem tud ja úgy 
bevonni a beléje mártott jellemet, hogy annak minden redője 
vagy szeglete tisztán álljon a csak pillanatokkal gazdálkodó 
néző előtt. így jönnek létre Katona drámáiban a külső színészi 
interpretálás szempontjából teljesen hasznavehetetlen utasítások, 
mint pl. „fogait összeszorítva, Florus lá tására egyszerre felforr 
az epéje, mint a gutaütött, megáll és Berenicére néz, könnyet 
törülvén száraz szeméből, bosszút szomjúhozásának elaludt remé-
nyével" s az ehhez hasonlók. Nem mondhatjuk azt sem, hogy itt 
Katona talán az olvasót tar tot ta szeme előtt és az ő számára írta 
ezeket, mer t ha volt valaha drámaíró, akkor Katona elsősorban 
az, aki minden ízében színpadra gondolta el darabjait, hiszen a 
Bánk bán-nál is csak a mindenáron nyilvánosság elé való kerülés 
kényszerítette a kinyomtatást. Nem. Ezek az utasítások nem 
színésznek szólnak, vagy legalább is nem kora széles mozdula-
tokkal és vad szemforgatásokkal ágáló színészeinek, hanem a 
folyton mélyülő lélektani tanulmány naplójegyzetei ezek, melyek 
csak annak a színésznek tudnak előadási módot jelenteni, akik 
ugyanoly mikroszkopikus pontossággal élik át megjelenítendő 
alakjaikat , mint maga Katona József. Állandósuló gyakorlat 
lesz műveiben, hogy a jelenetek elején egy-egy újonnan fellépő 
szereplő egészen aprólékos részletességgel kidolgozott lélek- és 
jellemrajzot kap, de még az egészen rövid utasításokban is ott 
találunk egy-egy szót vagy pótló mellékmondatot, mely egy-
szerre kipillantást enged a drámai hős egész jellemére. Pl. a 
Jeruzsálem pusztulásában: Berenice „Titus kebelére rejtvén 
csalárd, tekintetét" beszél, vagy a Bánk bán maglódi fogalmazá 
sában Biberach, ki mintha „Bánk zavar t tekintetén látszana 
megütközni, ha egyébiránt valamin meg tudna ütközni." A leg-
szélesebb i ly fa j t a lélektani elemzést azonban ugyanitt találjuk 
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az 5. felvonás 1. jelenetének elején s ez nemcsak az előbbi meg-
figyelést erősíti meg, hanem a r ra is példát ad, hogy az ily rész-
letezés anticipálja magát a tragikus kifejletet, sőt részben a 
tragédia alapkoncepcióját is. Ez a rész a bevezető scenikai uta-
sítást kihagyva, így hangzik: „A király a többiekkel kilép s 
komoran néz az udvornikokra. Magaviselete minden tekintetben 
egy király, kit semmiféle indulat ki nem visz az arany közép-
útból. Egy méltóság büszkeség nélkül, komorság elcsüggedés 
nélkül, büntetés harag nélkül, szemrehányás indulat nélkül és 
ha mélyében emberi szív ver is, mely kitörni akar, a királyi 
lélek azt csendes fájdalommal teszi. Bánk bánt leveri végre a 
fájdalom, de a királyt nem." 

A Bánk bán 1815-ös fo rmája mutat ja a leggazdagabb színi 
utasításokat. A tragédia ekkori formája szinte gyüjtőmedencéje 
azoknak a színi utasítási módoknak, melyeket Katona eddigi 
drámáiban felhasznált a l ak ja i jellemzéséhez. A legnyersebb és 
valóban a rikító eszközökkel játszó színész számára í r t egysíkú 
utasításoktól kezdve, melyek már első drámáira annyira jellegze-
tesek, egészen az előbb említett tág fogalmazású, többrétű lelki-
állapotokat rögzítő elemzésekig. Ez utóbbiak nagy száma mu-
ta t ja azt a küzdelmes gondot, lelkeket elemző elmélyedést, melyet 
Katona drámai embereinek megteremtésére fordított. Drámai 
szövegének itt alig van szakasza, melyet nem valamilyen befelé 
mutató, lelket feltáró utas í tás vezetne be. Ezek az utasítások a 
jellem pillanatfelvételei s nem egyszer annyira sokatmondók, 
hogy kitalálhatjuk belöliik a személyek kimondott szavait s 
mindenekelőtt kifejezik a jellemalkotó fantázia mélységeit és 
magasságait. Ezért olyan „mélyértelmű"-ek (Horváth János) 
Katona színi utasításai. A fantázia felkészült a legbonyolultabb 
jellemábrázoló feladatok megoldására. 

Azok, akik a Bánk bán maglódi kéziratának szövegét a vég-
leges alakkal összevetették, tudják, hogy a szereplő személyek 
jellemzésében és a t ragikai felfogásban a két fogalmazás semmi 
lényeges eltérést sem muta t . Amint azonban ezt egy tanulmány 
már kimutatta (Juhász Margit : A Bánk bán szövegváltozatai. 
Doktori értekezés. Kéziratban.), változott egy-két jelenet elhelye-
zése, sok helyen a drámai szöveg s most még hozzátehetjük: 
változtak a színi utasítások is. A színi utasítások megkevesbed-
tek és a megmaradtak is jórészt megrövidültek. Nemcsak a 
„sátáni mosolyodással"-félékből marad el sokszor az árnyaló 
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jelző, nemcsak az igen pontosan megragadott lelkiállapotokat 
kivetítő, de a színpadi jelenítésben nem értékesíthető „ajkaik 
közül" vagy „fcgszorítva"-forniájú utasítások alakulnak át 
„morogva" vagy „ajkát harapdálva"-féle, már inkább színpadra 
mért kifejezésekké, hanem sok el is marad és pedig elsősorban 
azok, melyeket nem a színpadi szükséglet helyezett el a drámai 
szöveg közé, hanem az író minden apró lélektani mozzanatot 
elevenen maga előtt látó képzelete. Elmaradnak az ilyenek, mint : 
„félig meddig meggyőződve kiindul, magával nem bírván, 
másutt j á r az esze", elmaradnak nem puszta rövidíteni akarás-
ból, hanem azért, mert érződik ra j tuk valami drámaellenes epi-
kai jelleg, az aktuális lelki rezdülés közvetlen, de nem drámai 
megrögzítési módjának íze. E változtatásoknak és elhagyások-
nak azonban van még egy sokkal igazabb okuk is. Egyszerűen 
az, hogy feleslegesekké váltak. Biberach és Ottó leszámolási 
jelenetében a maglódi kéziratban Katona még szükségesnek tar-
totta, hbgy az i jedt Ottó „Hová?" kérdésére Biberach „hideg 
vállvonítással visszatekintve" adjon választ, a végleges meg-
fogalmazásban azonban az utasí tás már nincs meg, mert az 
odavetett, szólásmóddá kristályosult felelet: „Elég nagy a 
világ!" magában erős a nemtörődés, a megvetés és a gúny kifeje-
zésére. A feleslegessé vált színi utasítások eltűnésével párhuza-
mos egyúttal a drámai szöveg átalakulása is. Az előbb idézett 
jelenetnél maradva, tegyük egymás mellé a két szöveget annál a 
pontnál, ahol Ottó fenyegetni próbálja Biberachot. A maglódi 
szöveg így hangzik: 

Biberach (fagyos mosolygással eleibe áll): 

Űm, miért nem! Oh bizon 
Azt gondolod talán, hogy e zavar 
Tengert megállítod, ha egy haboeskán 

(magát érti) 
Vessződdel egynehányat ütni tudsz! 

A végleges megfogalmazásban a bevezető színi utasítást már 
nem találjuk s a dikció így alakul : 

Miért nemi Gondolod, hogy a 
Felháborított tengert meg fogod 
Állítni, hogyha egyszer egy habocskát 

(magát érti) 
Vessződdel el tudsz széjjel iitnit . . . mit f 
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A második szöveg kétségtelenül a kifejezőbb, a drámaibb. Azzá 
teszi már szerkezete, melynek két pillére a mondat elején és 
végén levő nyers kérdés, különösen pedig a mondatvégen kímé-
letlenül és hidegen felcsattanó „mit1?". Ehhez már nem kell be-
vezetőnek a „fagyos mosolygás" jelzete, a kimondott szó, önmaga 
közvetíti a mögötte álló érzelmet. A jelenet végén, midőn Ottó 
leszúrja Biberachot, a régebbi fogalmazásban minden dikcióbeli 
előkészítés nélkül történik a gyilkosság. Ottó Biberachot annak 
„Élj soká!" búcsúszavaira azonnal ledöfi. Az itt olvasható színi 
utasítás, „magával nem bírván", van hivatva arra, hogy e hirte-
len és eléggé meg nem alapozott tet tet megokolja. Látszik, hogy 
a lélektani helyzet már ugyan teljesen készen, kiformálódva áll 
az író lelkében, de mindez beleszorult egyelőre a színi utasításba. 
A t ragédia végleges alakjában ez az utasítás eltűnik, de helyette 
kitágul a drámai szöveg Ottó régi gyilkosságának említésével s 
Biberach fenyegető intése: „Én egyedül tudom, Ki volt Fülöp 
királynak gyilkolója!", jelenti az indulat húr jának elpattanását. 
Nincs szükség többé annak külön tudtuladására, hogy Ottó 
most már nem bír magával, a szereplők szájából dinamikus sza-
vak röppennek elő, melyek felszakítják mindent megmutatón a 
lélek zárt ajtóit. A drámai jellemeket s lelki mozdulásokat meg-
látó fantázia és a drámai nyelv egymásra talált. Ennek a talál-
kozásnak az eredménye a Bánk bán. Első találkozás volt és 
egyetlen maradt. 


