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SZEREPLŐK TÖRTÉNET ÖSSZEFÜGGÉSEK VÉGZETES 

SORSOK 

Gertrudis-Ottó-

Biberach 

Melinda elcsábításáról A magánéleti és a közéleti 

szál párhuzamosan halad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindkét teher Bánkra hárul, 

egyszerre kell(ene) 

megoldania  

 

választania kell a kettő közül 

 

 

 

 Mikhál - Simon Honvágy Bojótiába, Simon 

története (titkon nevelt fiak) 

Mikhál-Soimon-

Petur 

Petur haza-siratása, a királyné tettei 

Mikhál-Soimon-

Petur-Myska 

A szabadság kérdése. Bánk 

jövetelének híre 

Bánk-Petur Jelszó, figyelmeztetés Melinda 

miatt, meghívás a gyűlésre 

Bánk-Tiborc Bánk Melindáról, Tiborc az életéről  

Ottó-Biberach Melinda elcsábításáról 

Biberach-Izidóra Féltékenységi jelenet (Izidóra 

szereti Ottót, Biberach tanácsa 

(kövesse Melindát) 

Ottó-Melinda Ottó udvarlása Melindának (Bánk 

hallgatja) 

Ottó-Melinda-

Gertrudis 

Gertrudis számonkéri őket (Bánk 

hallgatja), óvatosságra inti Ottót 

Ottó-Biberach Biberach hevítőt és altatót ad 

Ottónak 

Bánk Bánk monológja (haza vagy 

Melinda) 

   

Mikhál – Simon - 

Petur 

Békétlenek szervezkedése  

 

 

 

ez idő alatt 

gyalázzák 

meg 

Melindát  

gyűlésre 

megy 

Bánk – Mikhál – 

Simon - Petur 

Vita, Bánk lecsillapítja a 

békétlenkedőket 

Bánk – Mikhál – 

Simon – Petur - 

Biberach 

Biberach beárulja a csábító Ottót 

Bánknak 

    

Bánk - Melinda Bánk számonkéri a feleségét és 

megátkozza a fiát 
 

 

 

Bánk magánéleti tragédiája 

itt kiteljesedik, családi élete 

darabokra hull 

 

Bánk - Izidóra Izidóra kiszabadul, akit Bánk 

korábban bezárt (elmondja, hogy a 

királyné álmos volt) 

Bánk - Tiborc Tiborc panasza 

Bánk - Biberach Bánk elviszi gyermekét Melindától 

Ottó - Biberach Biberach ki akarja magát vonni 

Ottó ügyeiből, Ottó leszúrja 

Biberach - Myska Biberach utolsó szavait Myskának 

mondja el, de a lényegre nincs 

ideje, meghal 

Biberach 

meghal 

 

 

Ottó 

Melinda 

elcsábításá

ra készül  

 

a békétlenek 

királynői 

önkényre 

panaszkodnak,

Tiborc éhezik 



 
 

    

Gertrudis - Izidóra Izidóra bevallja Ottó iránti szeremét, 

beszámol Ottó tetteiről (csábítás, 

gyilkosság) 

  

Az egész szakaszt Gertrudis 

uralja. 

 

Melinda, Mikhál és Bánk is 

szembesítik tetteivel, 

(magánéleti és közéleti szinten 

is)  

 

 

 

TETŐPONT 

megölése kellően megokolt 

Bánk szerint 

 

GErtrudis -  

Melinda  

Melinda számonkéri a királynét 

bűnrészességért 

Gertrudis - 

Mikhál 

Mikhál a békétlenkedők követeként 

jön, a királyné börtönbe küldi 

Simont 

Simon 

börtönbe 

kerül 

Gertrudis – Bánk 

– Melinda - 

Tiborc 

Végignézik Simon elvezetését, Bánk 

Tiborcra bízza a tébolyult Melindát 

Melinda 

megőrül 

Gertrudis - Bánk Bánk számonkéri a haza és Melinda 

sorsát, leszúrja a királynét 

a királynét 

megöli Bánk 

Gertrudis – Ottó – 

Solom – Petur - 

Myska 

Kívülről pártütés zaja, Myska talál rá 

a haldokló királynéra, Ottó 

elmenekül 

    

II. Endre – Solom 

- Izidóra 

Solom elmondja a királynak a 

gyilkosság körülményeit. Peturt 

vádolják. 

Az egész szakaszt  

a király uralja 

 

(deus ex machina) 

a király 

gyászol 

II. Endre – Simon 

- Izidóra 

Simon tagadja, hogy Petur ölte meg 

a királynét 

II.Endre . Mikhál 

- Izidóra 

Mikhál a királyra bízza Bánk fiát, 

haza készülnek Bojótiába. 

II. Endre – Bánk - 

Izidóra 

Bánk bevallja a bűnt, és elmondja 

tettének indítékait. 

(még itt is biztos  

tettének jogosságában) 

II. Endre – Bánk – 

Simon – Mikhál – 

Solom – Izidóra  

Solom hírt hoz Petur haláláról. A 

király helyett párbajra hívja Bánkot, 

visszavonja. A gyilkost elátkozza 

Petur, Myska is orgyilkosnak nevezi. 

 

itt elbizonytalanodik – saját 

hívei sem helyeslik a tettét 

 

Petur meghal 

II. Endre – Bánk – 

Simon – Mikhál – 

Izidóra - Tiborc 

Tiborc Melinda holttestét hozza, és 

elbeszéli halálának körülményeit 

(Ottó bujtotta fel a népet a 

gyikosságra) 

 még tovább tetőzik a tragédia Melinda 

meghal 

II. Endre – Bánk – 

Simon – Mikhál – 

Solom – Myska – 

Izidóra - Tiborc 

A király meg akarja büntetni Bánkot, 

végül mégsem teszi. 

 Bánk 

összeomlik 

 


