
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



vagyunk, hanem lépésről lépésre közelíthetünk
a megoldáshoz. Végleges megoldások persze
nincsenek, de Bíró Ferenc következtetéseit nyu
godtan elfogadhat juk, a sajátjainké tehetjük
őket. A monográfus bizonyítékok híján egyet
len, óvatosan fölvetett kérdést hagy nyitva: ha
tott-e Katonára a janzenizmus. vagy sem. Nem
lényegtelen mozzanat, de e pillanatban nem le
het rá megnyugtató választ találni.

Térjünk azonban vissza ahhoz a ponthoz,
amely Bíró Ferenc könyvének legizgalmasabb
része, s egyben a Bánk bán értelmezésének kul
csát adja. Az irodalomtudományban régebben
is ismert volt az "üres hely" fogalma, ami
Wolfgang Iser szerint a mű és az olvasó viszo
nyának fontos eleme. Ami homályban marad
számunkra olvasás közben, az fokozza érdeklő

désünket, a megértés vágyát. Az igazán jelentős

műalkotásokbanmajdnem mindig vannak ilyen
ösztönző helyek. Katona művében ilyenek azok
a részletek, melyek a szereplők lelkiállapotát
vetítik a néző vagy olvasó elé ("senkire sem fi
gyelmező"; "merőn néző" ... ), s nem kevés fejtö
rést okozhatnak a~. elhallgatások, homályok is.
Tudatos fogások? Ugyetlenségek? Ezekre a kér
désekre válaszol - természetesen a szakiroda
lom ide vonatkozó észrevételeit figyelembe
véve - a szerző, nyomatékosítva azt a vélemé
nyét, hogy - ha vannak ilyenek - ezek nehe
zítik meg a dráma színpadi karrierjét.

Katona drámaírói elvei között fontos szerepe
volt a tömörségnek, s ebben is hangsúlyosan
emelte ki a "készülettel" r azaz az előzmények

kel szemben a "történetet", az eseményt. Persze
nem elhanyagolható szempont. vajon a dráma
író látomását mindenkor követni tudja-e a szín
padi szerző technikája. Nem mindig, mondja
Bíró Ferenc, alighanem teljes joggal. Az író sok
mindent bíz a nézők képzeletére. de olykor-oly
kor a rendezőt is nehezen megoldható feladat
elé állítja. Hadd idézzem a monográfus egyik
alapvető megáilapítását: "A költő számára ...
láthatóan fontosabb az, ami hősei között történik
a színpadon, mint az, hogy megfelelő kommu
nikáció legyen a színpad és a nézőtér között 
még ha képzeletbeli színpadról és nézőtérről

van is szó -, a költő látomásának ereje azon
ban e technikai jellegű korláton belül szinte tö
kéletesen működik."

Bíró Ferenc nem vész el a részletekben,
elemzésének középpontjába a műben megjele
nő tragikum problémáját állítja. Hosszú, a fő

alakok belső változására is kitekintő analízis
után arra a végkövetkeztetésre jut, hogy Bánk
bán egyéni sérelmét torolja meg Gertrudis meg
gyilkolásával, s a jogrend őreként a jog ítélőszé

ke előtt kell felelnie tetteiért.
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Bíró Ferenc az életmű egészével számot vet
ve helyezte új megvilágításba a magyar dráma
irodalom első remekét. amely máig része nem
zeti tudatunknak. Eredményei, meglátásai ezért
valamiképp túlmutatnak az irodalom határain.
(Balassi Kiadó, Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

MÁTÉ ZSUZSANNA: MADÁCH IMRE,
A POETA PHILOSOPHUS

Egymást követő azonos szótagok leírásakor
gyakran hibázunk, mert elhagyjuk az egyforma
elemek közül az egyiket. A hasonlóság avagy
egyformaság meggátol bennünket az ismétlő

dés észrevételében. a lélektan nyelvén szólva:
homogén gátlás jön létre. Jelképes értelemben
Máté Zsuzsanna könyve a Madách-kutatás "ho
mogén gátlását" oldja fel, hiszen különös figyel
met szentel a Tragédia formai, strukturális, poé
tikai stb. szempontból azonos illetve hasonló
elemeinek pontos elhatárolására és előszámlálá

sára. Ezzel sikerül az értelmezési folyamatba
olyan részterületeket bevonnia. melyek egy
adott szempontrendszeren belül talán éppen az
azonosság/homogenitás miatt kerülték el ez
idáig a kutatók figyeImét. A szóban forgó szem
pontrendszer pedig nem más, mint az egymás
nak ellentmondó gondolatok, nézőpontok

együttes megjelenésének, ismétlődésének kér
dése a Tragédiaban (pl. abszolút - relatív, hit 
tudás, test - lélek stb.), A kötet felépítését e ki
indulópont, vagyis a "kettő az egyben"-, "bipo
láris együttlevőségek"-elv alapvetően meghatá
rozza, általa egy olyan modell formálódik meg,
mely mint egy univerzália segítheti a későbbi

Madách-kutatást.
Az ellentétes együttlevőségek vizsgálata ter

mészetszerűleg vezet el bennünket egy megke
rülhetetlen, egyszerre logikai, etikai-morális és
teológiai vonatkozásokat is magába foglaló né
zőponthoz, az igaz-hamis kérdésének a Tragédia
szövegvilágán belüli értelmezéséhez. Máté Zsu
zsanna nem igazságértékekről ír, nem állítja
igaz vagy hamis relációba a hittudomány és a
filozófia, vagy a monista és dualista világszem
lélet stb. kijelentéseit, ehelyett azok érvényességi
értékét mutatja meg, illetve kísérletet tesz a di
vergenciák kiindulópontjainak meghatározására.

A kötet analitikusan vizsgálódó témái között
külön figyelmet érdemel Az ember tragédiájának
bibliai, teológiai Isten-fogalmát és a "kanti érte
lemben vett transzcendentálás szükségességét"
egymás mellé állító, egymás tükrében megmu
tató értelmezés sor. Sík Sándor Tragédiával fog
lalkozó három elfeledett tanulmányának kom-


