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NEM CSAK MAGNÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉP
Závada Pál: Milota

Mindenki a technikával kezdte, én sem fogom
másként.

Nem tehetem, mert err e szólít fel Závad a re
génye, amely a szerző joggal nagy érdeklődést

és elismerő fogadtatást kiváltott előbbi kön yvé
hez, a tíznél is több kiadást meg ért ]adviga
párnájához (1997) hasonlóan elsősorban narrá
ciós technikájával hívja fel magára a figyelmet.
Holott... Nem valószínű, hogy ez benne a leg
fontosabb, s nem is azért, mert ebben az esetben
a technika kevésbé jól s áttekinthetően m űkö

dik, mint ahogy az előző regényben működött,

inkább, mert az írói eljárásnem díszes köntös
vagy szakadozott gúnya, ami önmagában és
önmagáért van, jóllehet olykor a kritika megelé
gedett ennek leírásával s alig érdekelte, mit rejt
a köntösként viselt technika.

A két regény technikája látszólag eléggé kü
lönbözik egymástól, valójában azonban nagyon
is hasonló, bizonyos vonatkozásokban pedig
éppenséggel azonos. Az író által naplónak ne
vezett ]adviga párnájában a főszereplő Ondris
naplójára mintegy válaszként épül jadviga nap
lója, s a kettőt jadviga fia, aki nem Ondrisé is,
látja el utólagos megjegyzésekkel, felülírja . A
Mi/atát alcímként nem minősíti műfajilagaz író,
pedig hasonlóan joggal nevezhetné naplónak
vagy napl óknak. mert ebben három, sőt talán
több naplóból szerkesztődik a regény. Van
Erk ának, s van az öreg Milotának naplója, az
utóbbi - amit szerzője magnóra mond - vála
szol az előbbire, bár ez (ahogy a kritika megje
gyezte) nem történik következetesen. ugyanak
kor Milota hangszalagpostájára Erka számító
gépbe írt napló- és megjegyzésszerű sorai"vá
laszolnak". S van Hulina Zsófika néninek, az
egykori szép Adamecnénak is naplója, amely
ből a fiatal Milota és Kohut Mihály (különben
mindkettőErka szeretője és Milota-ágról féltest
vére is) azt a színdarabot írja, aminek próbáiról
szól a regény Ház a piactéren cím ű, másokkal
szemben szerintem jól megírt fejezete. Ez, nem
kell külön bizonyítani, önmagában kétségtele
nül eléggé szövev ényes, amit tovább bonyolít,
hogy Erka és az idős Milota naplórészleteik
nem követik az időbeli egymásutániság elvét.

És itt akár be is fejezhetném a regény
narrációs eljárásának bemutatását. De nem te
hetem, mert akkor néh ány szerintem fontos
mozzanat említés nélkül marad. S legkevésbé
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arra gondolok, bár nyil ván nem elhanyagolha
tó, hogy amikor beindul a regény gép ezete, ami
kezdetben eléggé nehézkese n működik, akkor
az író már nem tud újítani. amikor a rendhagyó
technikát megszoktuk, akkor többször is " leü l",
érdektelenné válik a történet, holott a megboly
gatott szerkezetnek feltehetőleg az lenne a
funkciója, hogy ne érezzük a történet szokv á
nyosságát; regényről lévén sz ó, hogy elfedje a
műfaj magyar kísértő sajátosságát, a modern re
gény kiteljesedése gát jának vélt anekdotázást.
Závada nem akarja elkerülni vagy felszámolni
az anekdotát, de igyekszik a technika varázs
szerévei láthatatlanná tenni. Hogy nem mindig
sikerül, arra két példát is eml íthetek. az egyik a
téeszelnök-választás epizódja, a másik pedig,
amelyben a kritika a Kádár-rezsim hiteles ábrá
zolását dicséri, Milota életének pesti anyagbe
szerzői kalandjait bemutató eseményszál. Sok
kal inkább arra gondolok, hogy míg Závada
előbbi regényében a szereplők helyett beszélge
tő naplók a szövegek dialógusát teremtik meg,
kétségtelenül zökkenőmentes,olajozottabb mó
don, itt a technikák - a mondás és az írás (Bá
nyai jános) - folytatnak párbeszédet. Leg
alábbis látszólag, mert igazi dialógus nem jön
létre. Nem azért, mert a két egymáshoz forduló,
egymással dialogizálni akaró főszereplő más
-más időirányt követ: Erka a múltból törekszik
a jelen felé, az öreg Milota pedig a jelenből ha
lad a múlt felé. Hanem azért, mert a technika,
bármennyire is korszerű mindkett ő, kizárja a
dialógust. Erka és Milota úgy beszélgetnek,
hogya szó köznapi értelmében szóba sem áll
nak egymással. Ebből pedig számomra csakis
az következik, hogy ez a Závada-regény két vi
gasztalhatatlanul magányos, magányra ítélt s
ettől szenvedő emberről szól. (Mind a magnó,
mind a számítógép a magányosok társat pótló
"partnere"!) Nem véletlen tehát, hogy Erka is,
az öreg Milota is mindenkitől távol, a világból
kivonulva fordul a másikhoz. Erka, a két f éltest
vér ével, nem tudván, hogy azok, szerelmi há
romszögbe keveredő, magánéletében végtele
nül szerencs étlen, alkoholba, drogba, önkielégí
tésbe menekült/vigasztalódó(?) ápolónó kórhá
zi szobájában hallgatja Milota kazett áit, s írja
meg ezekre számítógépében válaszait, Milota
pedig vinyicának nevezett szőlőskertjének ma
gányában, nemegyszer este, mondja szalag ra
élete történetét ("mintha mondanám..., mintha
hallaná") . Azonos pozícióból vallana k mindket
ten ugyanarról - a magányról, holott életük



homlokegyenest másként alakult. Milota örök
mozgó, közösségi életet élt, kalandból kalandba
váltott, Erkának viszont minden igyekezete arra
irányult, hogy nagy, egyetlen szerelmével, az
öreg Milota fiával kettesben élje le az életét. A
két életforma végeredménye ugyanaz: a teljes
magány. Mielőtt ebbe végérvényesen beletörőd

nek, mert kénytelenek, az író kiutat kínál nekik:
színházat játszat, pontosabban színházi próbá
kon vesznek részt, mégpedig nem holmi falu
si/kisvárosi műkedvelő előadásban, hanem af
féle életszínházban, amely nem másról, hanem
őróluk szól, az ő életüket idézi fel. Csakhogy az
előadás, amelyet Erka két féltestvér-szeretője, a
fiatal Milota és a kisvárosi kultúrmindenes,
Kohut hoz össze, amennyire valóság, legalább
olyan mértékben fikció is. Hulina néni naplója
alapján készült, ha egyáltalán volt efféle napló,
s nem csak kitaláció az egész, elsősorban talán
éppen Erka delíriumos álmának terméke vagy a
színház-mániákus Kohut Mihály találmánya.
Arra mindenképpen fölöttébb alkalmas ez a
színház(regény) a regényben megoldás. hogy
művét az író végigvezesse az élet és fikció kes
keny választóvonalán. hogya hétszáz oldalas
Mi/ota egyszerre legyen valóság és írói fikció.
Hogy azonban nem csupán fikció, arra a szlo
vák-magyar kitelepítés vagy államilag irányí
tott lakosságcsere körülményei utalnak. Ahogy
magánemberi szempontból az elkerülhetetlen
magányt, úgy közösségi szempontból a kollek
tív kiszolgáltatottságot példázó, hatalmi és ma
gánemberi machinációkkal át-átszőtt, szégyen
teljes, embertelen esemény bemutatása (lehet) a
regény megírásának kiindulópontja.

Két teljesen más utat járt élet története
Závada Pál narrációs technika tekintetében
rendhagyó regénye, melyet az író úgy mond el,
hogy önmagát két én-elbeszélóre osztja, s ezzel
lehetővé teszi időben távoli események ábrázo
lását nemcsak két ember, hanem egy közös
ség(magyar vidék, s ezen belül kisrészt a ma
gyarországi szlovákság) sorsának alakulását il
letően. Ezen utóbbi szándék következménye,
hogy a Mi/ota kevésbé összefogott, mint a lé
nyegében hasonlóan szerelmi regényként is ol
vasható, de a család belterjes keretei között ma
radt Jadviga párnája. A Mi/ota vegyesebb anyag
ból készült, több rétegű mű, mint Závada előző

regénye, ebből adódóan inkább szembetűnő,

hogy vannak sikeres és kevésbé sikeres részle
tei. Az utóbbiak közé, mint jeleztem. szerintem
a pusztaanekdotától elemelkedni képtelen epi
zódok sorolhatók, míg a legsikerültebb rész a
két betét, az életet és a szerelmet (erről, az el
rontott életekről és az elrontott szerelmekről

szól a regény!) jelképező, látszólag regényide-
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gen, de legköltőibb s legtartalmasabb méz- és a
mákepizód. Ezek éppen annyira valóságtartal
múak, mint az írói dikció leginkább telitalálat
nak tekinthetőpillanatai, például az elmagyaro
sodott szlovákok vegyes vagy a vidéki pártká
derek kimódolt jellemkomikumot hordozó ma
gyartalan beszéde.

Závada Pál jó érzékkel ismerte fel, hogya re
gény manapság kifejezetten a narráció miként
jeként kelt érdeklődest. s mindenekelőtt ennek
az elvárásnak akart megfelelni, ettől függetle
nül azonban olyan emberi tartalmakról szól,
amelyek semmiképpen sem jelentéktelenebbek
a regényírás technikai vonatkozásainál. (Magve
tő, Budapest, 2002)

GEROLD LÁSZLÓ

KATONA KÖRÜL

Nem katonákról mondanék egyet-mást, hanem
Katona Józsefről, akiről nemrég jelent meg Bíró
Ferenc könyve. A szerző a magyar felvilágoso
dás irodalmának legjobb ismerője, valahány
szor épp e korból érdekel valami, mindig az ő

régebbi monográfiájához nyúlok először. Kato
na Józsefről kiadott műve egy tudós élet kutatá
sának eredménye, egyben egy bízvást talányos
nak nevezhető mű, a kalandos sorsú Bánk bán
megvilágító elemzése.

Katona tragédiája sok jeles irodalomtörté
nésznek adta föl a leckét. Bizonyos nehezen
megfejthető, látszólag ellentmondásos részei
arra ösztönözték lllyés Gyulát, hogy korrekció
kat tegyen a szövegen, nem kis fölhördülést
keltve. Kellenek ezek a korrekciók? Valóban el
lentmondásosak e részletek? Bíró Ferenc köny
vének legizgalmasabb, legtanulságosabb része
foglalkozik e máig nyitott kérdések megvála
szolásával. Persze a válasz megtalálásáért vé
gig kellett tekintenie Katona József életútját,
drámaírói elképzeléseit, s keresztmetszetét kel
lett adnia a kor európai gyakorlatának. Nem
kis feladat, s megoldását azzal a jóleső érzéssel
nyugtázhatjuk, hogy alapos, meggyőző képét
kaptuk az életútnak. s megbízható útmutatóját
a Bánk bán értelmezésének. Nem csak az olva
sót gazdagította új ismeretekkel, hanem a mű
majdani rendezőinek is hasznos fogódzókat
adott.

Irodalomtudományi monográfiákat ritkán
jellemzünk ilyen szavakkal: érdekes, izgalmas.
Ezúttal mégis érdemes ezekhez a kifejezésekhez
folyamodnunk. Mintha egy higgadt, minden le
hetőséget mérlegelő nyomozó munkáját figyel
hetnénk. S e nyomozásban kiváltképp tanulsá
gos, hogy nem hirtelen megvilágosodás tanúi


