
Le ho ta Já nos: A nem ze ti tu dat drá má ja.  
Bánk bán-ér tel me zés. [Nagy ka ni zsa,] Pan non Tü kör 
Könyvek, 1997. 359. p. 

 
a to na Jó zsef csak hal á la után vált élô ír ó vá. 
1833 óta a Bánk bán a szín há zak kö te lezô mû -
sor da rab ja, egy év szá zad óta pe dig kö te le zô 

kö zé pis ko lai olv as mány – bár a di á kok szá mára nem 
kö nnyû fel adat. Ré gi es stí lu sa mi att ne he zebben 
do l goz ha tó föl, s a dra mat ur gi ai hi bák mi att is na -
gyobb erô fe szíté st kí ván az ér tel me zés. Leho ta Já -
nos tud ja ezt, s mint gyako r ló kö zép isko lai ta nár 
szám ta lan al ka lo mmal szembe sül he tett a mû homá -
lyos és fe ltá rat lan rész let e i vel. Ne gyed századon át 
volt ta nu lá sa és gondo l ko dá sa kez dô- és vég pontja 
a Bánk bán. E fo lyam at eredm é nye a Nem ze ti tu dat 
drá má ja cí mû kö te te, am ely a je len tôs Bánk bán-szak -
i roda l mat gya ra pítja; hasz nos se géde sz köz közép -
 is kol á sok nak és iro da lomt ör té nész ek nek egya ránt. 

A Bánk bán tör té nel mi drá ma; a tört é nel mi drá -
mát pe dig nem le het a tör té nel em vizs gá lata nél -
kül ér telme z ni. Ezt a né zet et vall ja a szer zô is, ép -
pen ezé rt cél ki tû zé se két irá nyú: „meg is mer ni azt a 
drá mát, ame lyet Ka to na írt, és meg is mer ni azt a tu -
da tot, ame lyik en nek a mûn ek egy más ol vas a tát 
ered mény ez te.” (10.) A meg is mer és hez nem elég 
csak a dr á má nak, vagy csak a tört é ne lemnek, vagy 
csak a tu dat nak a szem re vé te le; e hár om té nye zô 
szer ves össze füg gé se it kell fel tár ni. Le ho ta Já nos 
ek ként lá tott mun ká hoz, és a könyv fel épít é sé bôl 
is ki tûn ik, tar totta mag át ere de ti el kép ze lé se ih ez. 

A szer zô nyolc na gy fe je zet re oszt ja dr á ma ér tel -
me zé sét: 1. A tör té ne lem drá má ja; 2. Az ész és az 
er kölcs di lemm ái; 3. Drá ma és tör té nel em; 4. Új 
drá ma szü le tik: a b efog adói tu dat drám á ja; 5.  
A meg jel e ní tés kérdé sei; 6. A dr á ma telj es vi lá ga; 
7. Bá nk vi szony re nd sze re; 8. A drá mai szer ke zet 
mû kö dé se. A ho sszabb-rö vi debb eg ysé gek bôl sa -
já tos ér telme zés bon ta koz ik ki: Le hota Já nos egy -
szer re al kal maz törté nel mi, jo gi, lél ek ta ni, filo zó -

fiai és dra mat ur gi ai szemp on to kat, és a drá mát 
vissza tükrö zô nemze ti tu dat ot is be muta t ja. Kö vet -
ke ze te sen vi szi vé gig ér de kes és új sze rû gon do latát: 
Bá nk és Gertr u dis összecsa pás á ban a pol gá ri vi lág -
rend em ber is te ne i nek har cát lát ja. 

Az is ten em ber tôl az em ber ist e nig cí mû al feje -
zet ben Le hota rá mu tat ar ra, hogy a Bánk bán ban 
ugyan úgy je len van Is ten hi á nya, mint Ma dáchnál: 
„ugy a núgy az Is ten nél kü li vi lá grend meg va ló sí tá -
sának ku dar cát lát tat ja meg Ka to na Bánk és Gert -
ru dis szem be ál lí tá sáv al, mint Ma dách Ádám esz -
mé i nek bu ká sá val.” (19.) A meg áll apí tást szá mos, 
a szö veg bôl idé zett pél dá val tá maszt ja alá a szer zô: 
idé zi azo kat a hel ye ket, ahol Ka to na a kir á lyi hata -
lom is te ni tar talmá ról be szél, rész le te sen elem zi a 
fôbb sz e rep lôk Is ten hez va ló vi szo nyát mi u tán az 
em ber is ten fo gal mát ti sz táz ta. Leh o ta ér tel mez é sé -
ben Bánk az egyet len, aki nem sza kad el Is ten tôl, 
még is tör té nelmi vé t sé get kö vet el, mely nek ered -
mé nyeké nt Is ten nel azo no sít ja ma gát. „End re [...] 
tu dat o san ist en em ber, tu dat la nul vi szont már telje -
sen el sza kadt Is ten tôl, tud ni il lik így ér vé nyes ül het 
fele sé ge ha tal ma. Pe tur már el tud na sza kad ni Isten -
tôl, de ôt eb ben vég tel en asszonygy û lö le te akad á -
lyoz za meg.” (27.) 

Le ho ta Já nos elem zi az isten em ber és az em ber -
is ten egy máshoz és a fô hat a lom hoz va ló vis zo nyát 
is. Kö vet kez te tése sz e rint min dket tô ab szo lut i zá ló -
dása tör tén el mi vét ség: „ezt a ta nul sá got von ta le 
Ka to na a fran cia for ra da lomb ól és kö vetk ez mé nyei -
bôl, és an nak me g fe le lôen al kotta meg a Bánk és 
End re, a Bánk és Gert ru dis, il let ve az End re és Gert -
rudis vi szonyt.” (31.) Ér de mes vé gi ggond ol ni a sze -
rep lôk ál tal fel ál líto tt ér ték ren det: Bánk sze mé ben 
az Is ten az el sô, a ha za a máso dik leg na gyobb ér -
ték; a ki rály azonb an né pét, ha zá ját ak ar ja bol doggá 
te n ni, de té ve sen ural kodik, s így tév e sen, szubjek -
tív ala pon ér tel me zi a ha zát. 

Az em be riste nek har cát, Bánk és a ki rály né 
szem  be nál lá sát el lent é tes irá nyú átal a ku lá si fo lya -

121

„Emberistenek harca”

K



mat jel lem zi. Míg Gertr u dis „lu cife ri em be risten lé -
nye” – Bánk szem é ben – er kölcs te len asszonnyá, 
ad dig a ma gán em ber Bánk lu cif e ri em ber ist en né 
vál tozik. A bán áta laku lá sát azok az in form á ci ók 
id éz ték elô, ame lye ket Pe tur tól ha l lott, s ame lye -
ket Ot tó és Gert ru dis be szélg e té sé bôl szer zett. Bánk 
énjé nek gyök e res meg vált o zá sát jel zi az az el hat á -
ro zás, amel yet az el sô szak asz vé gi mon o lóg ban 
foga l maz meg: „Szedd rend be, lél ek, ma ga dat, és 
szak aszd / sz ét mind azon tü n dé ri lán co kat, / 
mellyek kel a ki rál yi székh ez és / a hit ve sedhez, 
gyer me kei d hez olly / ig en ke mé nyen meg va lál kö -
töz ve!” Leho ta vél e mé nye sze rint Bánk ez zel az 
abszo lút hi tet és az ab szo lút sze rel met sza kí tot ta el: 
a ha za vé del me zé se és a be csü let vál ik el sôd le gessé 
szám á ra. 

A ne gye dik fej e zet (Új drá ma szü le tik: a be fo -
gadói tud at drá má ja) is fon tos ré sze a könyvn ek, 
szám os ér de kes meg áll apí tá sá val. Le ho ta Já nos úgy 
vé li, a Bánk bá nt „a for ra dalmi vál to zás el sôd le ges sé -
gét hir de tô be fog adói tud at fe dez te fel, és ez emelte 
a nem ze ti drá ma mag as la tá ra is.” (109.) A szub jek -
tív tör té nelmi, nem zeti tu dat sa ját vá gya it ve tí tet te 
a drá mába. Ah hoz, hogy új ra felf e dez zük a mû vet 
(hogy is mét meg ta lál juk ben ne azt, am it ere de tileg), 
új ra és ala po san el kel le ne olv as ni. Szem elôtt tartva 
azt, hogy Ka to na so ha sem lát ta szín pa don a da ra -
bot. Ta lán eb bôl is eredh et nek a dram a tur gi ai hibák 
és el lent mon dá sok, ame lye ket Leho ta ala po san 
elem ez. 

A dra ma tur gi ai kérd é sek tárgy al á sá nál fe le le ve -
ní  ti a sha kes pe a re-i és a schil le ri drá ma tí pust; a Don 
Car los két sze rep lô jét, Po sa már kit és Fül ö pöt pár -
hu zam ba ál lít ja Gert ru disszal és Bánk bán nal. „Az 
em lí tett szubj ek tu mok nem pusz tán szemb en ál ló 
rend sze rek meg teste sí tôi, ha nem – és ezért szub -
jekt u mok – ob jek tí ve buk ás ra íté lt rend sze re ket 
test e sí te nek meg.” (127.) A Don Carl os ban az abszo -
lu tizm us el len fel lé pô de mokrá cia el le ni szemben -
ál lás, a Bánk bánb an a de mokrá cia dik ta túr á ja ellen 
fel lépô fe u dál is ab szo lu tiz mus sal va ló szem be nál -
lás fi gyel he tô meg – vé li Leho ta. A Ka to na Jó zsef-i 
dr a ma tur gi át csak ak kor ért het jük meg, ha ma gunk 
is be lülr ôl él jük meg a drám ai kü z del met.  

Le ho ta nem csak iro dal mi és tör té nelmi össze -
füg gés e ket vet föl a Bánk bán érte l me zé sék or, ha -
nem fi lozó fi ai né ze tek et is idéz. „Az el len té tek egy -
sé ge” cí mû al fe jez et ben elô ker ül a ke le ti bölc se let 
al ap ja, a jin és jang vált a ko zá sa. A ter mé szeti és 
emb e ri vi lág ös sz hang ját e két el em di a lekt i kus 
moz gá sa eg yüt te sen te rem ti meg: az elle n té tek 

harca he lyett az ok egy ség ét hang sú lyoz za. A jin és 
a jang moz gá sa az alap ja – Le ho ta érte l me zé séb en 
– a schil le ri drá ma tí pusn ak is. A Bánk bán ka p csán 
azt a köve t kez te tést von ja le, ho gy Ka tona nem al -
kot ta meg a jin-ja ng ala pú vi lág né ze tet meg al a po -
zó dr á mai szer ke ze tet, te hát „az eg yik fél gyô zel me 
tel je sen k izá r ja az el len fél lé te zé sét a tuda tunk ban, 
ha csak a mû ilyen ér tel mezé se alapj án a szí né szi já -
ték nem pó tol ja azt, és te szi vi lá gos sá Bá nk cse le -
ke de té nek ôrült ség ét.” (150.) Bá nk drá mai hôs, a 
ki rály a tör té nel mi igaz ság hor do zója. En d re ált al 
szü let ik olyan vil ág, ame lyik már „az egy ség lé nye -
gé nek fog ja te kin teni az el len té tes erô ket”. (150.) 

A mû tel jes vi lá gár ól sz ól va a szer zô mo dern drá -
má nak ne vezi a Bá nk bánt. Ka to na le vá lasz tot ta a 
tör tén el met és a mí toszt a drá máról; a múlt nak 
egye  nes foly ta tá sa a da rab je len ide je. Hom á lyos, 
szûk szavú uta láso kat ta lá lunk, ame lyek a múlt ra 
vo nat kozn ak, s ame lyek is mere te el en gedhe tet len 
a Bánk bán meg ér té séh ez. Le ho ta eze ket rész let e -
sen tár gyal ja, s szer ve sen be építi ér tel me zé sé be. Így 
utal az Im re és End re kö zött dú ló testvé r há bo rúra, 
End re elô él e té re; fe lel ev e ní ti Ist ván, I. And rás és I. 
Bé la ko rát, III. Bé la vég ren de le tét. A Mel in da el csá -
bí tá sát hôn óhaj tó Ot tó ki rály gyil kos ként ér ke zett 
Mag yar or szág ra – Bi bera ch kal eg yütt. Bá nk és Me -
lin da há zas sá gár ól is ol vas ha tunk a drám á ban, és 
Tib orc sze re pét, múl tid é zé sét sem hagy hat juk fi -
gyel men kí vül. Le hota Já nos dram a tur gi ai fon tos -
sá gú té nye zô nek ne vezi a bo jót hi faj pusz tu lá sának 
tör tén e tét.  

Sz o kat lan mó don az ér tel me zés ki in du lópo nt ja 
a dr á ma vég pont ja, End re sz a vai: „Ir tóz ta tó an 
büntet  tél, Is te nem! / jól ér te lek; ki vet ted a kez em -
bôl / pálc á mat – én im ád lak! – Így mag am / bün tet -
ni nem tu d tam – / nem mer tem is”. End re te hát bû -
nös nek ér zi ma gát, és Is ten bün te tését ér zi ma gán. 
„Olyan bûnt kö vet he tett el, am ely ál tal mél tat lan ná 
vá lt az ur al ko dásra, az ít él ke zésre.” (187.) Cél sze -
rûn ek tû nik Le ho ta eljá rá sa: a drá mai csele k mény 
lán col a tá nak el sô szem ét a ki rály bûné ben kell 
keres nünk. Ha van bün te tés, bûn nek is kell lenn ie.  

End re véts é ge, hogy em berré vált, ho lott nem 
le het az: az ural kodó, a fel kent kirá ly Is ten föl di 
megte s te sí tôje. Az ötö dik fel vo nás ban a ki rály így 
„in du la tos ko dik” ma gá ban: „én / Is ten va gyok csak 
len ni kén tel en; azon ban em ber len nem nem sza -
bad”. Ha ki lép eb bôl a sze rep bôl, ak kor már nem 
le het ur al ko dó. End re vé t sé ge (em ber ré vá lása) a 
nem zet ki fosztá sát ered mé nye zi. A krisz tu si pa ran -
cso lat be tar tá sa – „Hi szen úgy sze ret te lek / ti tek et 

122



szün te len, mint szint én ma gam” – az alap ja min -
den vét sé gé nek. Nem zsar nok ságb ól fa kad min dez, 
ha nem tör té nelmi té ve dés bôl. A kir ály nem vet te 
fi gyele m be, ho gy „a nem zet már nem azo nos az ô 
szem é lyé vel, a nem zet az ural kodó hi tén és er köl -
csén kív ül lé tez ik”. (188.) Le ho ta sze rint ez a té ve -
dés oda ve zet, hogy End re uralko dói hata l ma már 
cs ak szem élyes bol dog sá gát fe jez te ki. De nem csak 
End re bû nös. Vét ke zett Gert ru dis is, Bánk is, Ottó 
is és Bánk sze mé ben Mel in da is.  

Ka tona jól ké szít et te elô Bánk bûn hô dé sét, Me -
linda ha lálát, amely egy ben a ki rály ural ko dói bû -
né bôl fa kad – áll apítja meg Leh o ta. (313.) Bánk is -
ten tôl va ló bün te tését el nyer te, de a tör vény ál ta lit 
nem, hi szen a ki rály né meg ölé sé ért nem bünt et ték 
meg. Fel me rül a ké r dés, és Leh o ta Já nos ig yek szik 
vá laszt is ta lál ni ar ra, vaj on bün tet het-e End re, az 
az End re, aki a bûnt elô idé z te. És nem bûn hô dött-e 
Bánk az zal, hogy elv esz tette ár tat lan hi t ve sét, épp -
úgy, mint a ki rály? Ho gyan te gyen tör vény es igaz -
sá got a ki rály, ha úgy ér zi, a vét kes már el nyerte 
bün teté sét? 

A drá ma vég pontja az is te ni bünte tés fel is meré -
se. End re el fo gadja Is ten bün te tését, „ezál tal vá lik 
a ma gya rok kir á lyá vá, aki a nem zet érd e két fog ja 
kép vi sel ni”. (317.) A ki rály fel is me ri, hogy Bánk is 
csak emb er vo lt a ki rá lyi ha ta lom meg tes tesí tô je -
ként, és en nek kö vet kezt é ben „öl te meg” fe le sé gét. 
End re te hát azo no sul Bánk kal, és a meg vil á go so -
dás sor án új em ber, új kir ály szü le tik; most már va -
ló ban „Is ten meg test e sí tô jek ént for dul alatt va ló i -
hoz: »Ma gya rok! Igen jól es mé rem – szer et nek / 
enyi mek! – Hogy íly ne mes szí vek kel egy be / fér -
kez ni nem tu dtál, Gert ru di som!«” Le ho ta sze rint 

Gertr u dis hal á la nem je len tett vég sô megs em mi -
sülé st End ré nek: a ki rály „csak azt a szem él yes én -
jét veszte t te el, ami mi att nem tu dott a »ma gya rok 
kir á lyá vá« vál ni”. (317.) Meg nyerte vi szont a nem -
zet sz e re te tét és hó do la tát. 

A drá ma ér tel mez é se, az eg yes sze rep lôk jel lem -
ra j za és egy más hoz va ló vi szo nyá nak áb rázo lá sa, a 
tör té nel mi és ir o dal mi pár hu za mok be muta tá sa lel -
ki  is me re tes és el mél yült kut a tói mun ka eredm é -
nye. Le hota Ján os ol yan mû vet al ko tott, amely mél -
tó a vá lasz tott dr á ma szín vo na lához. Né hol kic sit 
bô be szédû, több ször e lmond ja ugya nazt, de mind -
ez nem me gy a logi kai me net ro vá sá ra. A fô szö ve -
get gaz dag jegy zetb lokk egé szíti ki, amelyb en 
hosszabb fejt e ge té sek et is ol vas ha tunk. A bib liográ -
fia ala pos an fel dol goz za a Bánk bán-ku tatók ered -
mé nye it: a drá má val fog lal ko zó sza ki ro dal mat és a 
kap cso ló dó fi lo zó fiai, jo gi, tör té nel mi for rá sok at, 
ta nul má nyokat.  

A Bánk bán el sô szá mú nem ze ti drá mánk. Szín -
re vi te te lé nek han gsú lyai az ad ott kor szak ide o ló -
gi á já ban, nem zet fel fo gás á ban, sôt ak tuál po li ti ká já -
ban gy ö ke rez tek, s Gyu lai Pált ól kezd ve a dr á ma 
ér telm e zôi sem tud ták a mû vet sa ját ir o dal mi íz lé -
sük tôl, el vá rá sai k tól, a nemz e ti ká non nak ki já ró 
megk ü lön bözt e tés tôl men te sen szem lél ni, érte l -
mez ni és ele mez ni. Le ho ta Já nos új Bánk bán-köny -
ve szak ít ez zel a ha gyo mánnyal, és felv e ti azt a kér -
dést, le het-e a be vett irod a lo mel mé le tí rói szem élet 
seg ít sé gé vel me g kö ze lít e ni Ka to na drá má ját.  

Vég kö vet kez te té se pe dig: „Tra gé dia a Bánk bán, 
már az em ber tra géd i á ja.” (320.) 

 
Gaj dó Ág nes
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