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Málnási Ferenc 
 

„Hazám, hazám, te mindenem…” 
 
 …hallgatjuk a szinte „népdallá” vált, hazaszeretet himnuszát 

Erkel Ferenc: Bánk bán című, magyar történelmi operájából. Azért is, 
mert 150 éve hangzott fel először ez a dal, sikerült a Nemzeti 
Színházban megtartani az ősbemutatót. S azért is, mert 220 éve 
született Katona József, és 180 éve jelent meg „legelső nemzeti 
drámánk”, a Bánk bán, s mert 99 éve készült el Janovics Jenő és 9 éve 
Káel Csaba filmfeldolgozása… 

 Az opera dallamát szívesen hallgatva a dráma nyelvi szép-
ségeire is emlékezzünk, amely nyelv a Kazinczy-féle nyelvújításon 
túl, a Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János valódi nyelvi 
forradalmán innen született, s a mű felfedezése idején, éppen a 
nyelvet méltatták, találták igen hatásosnak, és közönségsikerét is 
részben ennek, a ma már „patinásnak” ítélt kifejezéseinek 
köszönhette. Alapos, gyakorlott olvasók számára széppé tud válni 
ma is ez a nyelv. E tragédiában minden szereplő a saját nyelvét 
beszéli, egyéniség és nyelv, lélekállapot és nyelv éppúgy egybeolvad, 
mint a helyzet és a nyelv (Fenyő István). Katona alakjai – Szerb Antal 
szerint – nem beszélnek, kirobbannak Romantikus hősök tudat- és 
érzelemviláguk végletessége és lelkiállapotuk teszi azzá őket, 
mindenkit a maga „őrülete” tart fogva, csak a néző látja az egész 
tragédiát. 

 Nézőként, olvasóként térek ki néhány stílusteremtő nyelvi 
képre, szóképre. A nyelvi hitelesség a színdarabban megjelenő drá-
mai helyzethez, a szereplő jelleméhez és lelkiállapotához illő 
nyelvhasználatban valósul meg. A félbetört mondatok, elhallgatások, 
kihagyások, célzások a drámai feszültségteremtés eszközei. Bánk pl. 
még „Útonálló!” felkiáltással fogadja a nagyúrt megszólító Tiborcot, 
s mikor a merániakról hall, „Hah! – oh!” , „Piha!”, „Pih!” felkiáltással 
fakad ki. S Tiborc panaszáradatát hallgatva újra felsóhajt: „Magyar 
hazám!” Amikor a Nagyasszony neve hangzik el, „Oh!”, „Átkozott!” 
szavakkal reagál. Felszólító mondattal bátorítja Tiborcot: „Oh, buzogj 
vér! csak buzogj!”. Mivel a maga gondjaira is gondol, „Tűrj 
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békességgel!”, kérő, parancsoló hangon próbálja megnyugtatni 
egykori megmentőjét, de amikor megöleli és erszényt nyom a 
markába, „Menj, menj; keresd fel asszonyomat, s ha meg/Találtad, 
úgy jöjj, s várakozz reám” – kéri, utasítja, és indul a végzetes útjára… 

 A dráma kibontakozásában, annak, hogy Bánk elköveti tettét, 
nagy szerepe van Tiborc panaszsorozatának, melyben az idegen 
elnyomás, a fennálló rend, a nemesi és egyházi kiváltságok ellen 
emeli föl szavát: „…hisz’ a természet a szegényt / Maga arra szánta, 
hogy szülessen, éljen, / Dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és - / 
Meghaljon.”  

 Tiborc panaszáradatában ellentétek feszülnek egymásnak, 
felsorolásként és hasonlatként: „…a királyi ház előtt… /Nyelvem 
kiöltém, mintha azt akarnám / Felnyalni, amit ott fenn ellocsoltak.” 
„S a Nagyasszony - ? / Ő cifra és márványos házakat / Építtet; és mi 
– csaknem megfagyunk / Kunyhóink sövényfalai közt – „Ő csorda 
számra tartja gyülevész / Szolgáit! éppenséggel mintha minden / 
Hajszála egy őrzőt kivánna; sok / Meráni, olykor azt hinné az ember, 
/ Hogy tán akasztani viszik, úgy körül / Van véve a léhűtőktől, s mi 
egy / Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni. / Ő táncmulatságokat 
ád szüntelen, / Úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy / 
Keresztelője volna: és nekünk / Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény 
az / Utcán előnkbe bukkanik, mivelhogy / A tartozás mindjárt 
eszünkbe jut. / A jó merániak legszebb lovon / Ficánkolódnak, …. 
nekünk / Feleség- s porontyainkat kell befogni, / Ha veszni éhen 
nem kívánkozunk. / Ők játszanak, zabálnak szűntelen, / Úgy, 
mintha mindenik tagocska bennök / Egy-egy gyomorral volna áldva: 
nékünk / Kéményeinkről elpusztulnak a / Gólyák, mivel magunk 
emésztjük el / A hulladékot is.” 

 Bánk a maga tapasztalata és Tiborc szavai nyomán vágja 
Gertrudis szemébe: „Ez egynehány / Keserves esztendők alatt 
magyar / Törvényeink magyar hazánkon úgy / Fityegnek, 
amiképpen egy pellengér- / Oszlopra állítotton mocskos tettinek / 
Táblája.” 

 Tiborc magát „Ősz fő, kiszáradt kar…” metaforával jellemzi. 
Gertrudis Melindáról mondja: „A kis majom harap” s Ottónak is 
tartogat egy metafora-átkot: „Vessz el itt arany kalitkád / Űrében 
árva bíboros teremtmény”. Bánk is bosszút fogad: „meggyilkolom a 
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bíboros gazembert!” Felesége iránti szerelmét azonban szép 
metaforában vallja meg: „Melinda! … szent / név! Égi a földi minden 
javát / szorosan egybefoglaló erős / lánc”. 

 A melléknévvel összekapcsolt főnevek között jóhangzású és 
kellemetlen hangzású szavakat is találunk: „Ősz fő, kiszáradt kar”, 
„beteg feleségem s öt éhes / Porontyaim…”, „Ő cifra és márványos 
házakat / Építtet…” , „gyülevész szolgái”, „rossz csősz”, „nincs egy 
jó köntösünk”, „szép nevű magyar”, „szabad tekintet, szabad szó”, 
„kicsikart szabadság”, „meráni büszke asszony”, „keserves 
könnyeinket”, „véres verejtékünk” (alliterációk). 

 Azt se feledjük el, hogy számos szólás, szállóige él mai 
nyelvünkben, ezek Katona József drámája nyomán „születtek”, 
nyelvhasználatunk részei lettek:  

–„És aki száz meg százezert rabol, / Bírája lészen annak, akit 
a / Szükség garast rabolni kényszerített.” 

–„Tűrj békességgel!” 
–„Meghalni - nem királyi széken - ah!” 
–„Nincs a teremtésben vesztes, csak én! 

Nincs árva más több, csak az én gyermekem!” 
–„Király, / A büntetés már ennek irgalom.” 

 „Azoknak, akik a 21. századba átlépő emberiség vélt szellemi 
fölényével tekintenek az elharapott mondatokra, a verssorról vers-
sorra áthajló tirádákra, a régies szerzői utasításokra, próbát ajánlunk: 
ne olvasmánynak tekintsék, hanem mondják fennhangon, hogy kide-
rülhessen már néhány mondat után, mennyire élő-lüktető, drámai 
szöveg ez. Egy kirobbanó tehetségű író őserejű műve.” (Kerényi 
Ferenc). Fogadjuk meg ezt a tanácsot, ezt ajánlom tanítványaimnak 
is… 

 


