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A rekonstrukció öröme 
(Bíró Ferenc: Katona József) 

Ha a magyar irodalmi kánonnak valamely jelentős személyiségéről, életművéről, 
vagy egyes műveiről esik szó, a megszólalónak szinte kötelező érvényűén kell (illik) 
igazodnia az övét megelőző viszonyulásokhoz, reflektálnia az értelmezési hagyo-
mányban fellelhető szempontokra. Ez teszi lehetővé, hogy a szerző engedelmesked-
ni tudjon annak a kényszernek, mely szerint egy eddigieken túlmutató, újszerű, de 
legalábbis más eredményt kell elérnie. A meghalad(hat)ás vágya mint logocentrikus 
aktus nemcsak az alkotói attitűd narcisztikusan meghatározó eleme, de legalább any-
nyira lehet a befogadói elvárás termékeny alkotórésze is. Mondhatni, ez a szerzői-ol-
vasói term(el)ékenység záloga. 

Érthető tehát a Bíró Ferenc új könyvének hátoldalán olvasható, befogadói néző-
pontot érvényesítő, retorikus kérdésfeltevés: „Ha Katona Józsefről szóló monográfiát 
vesz kezébe az olvasó, elsőként az a kérdés merül fel, talál-e benne a Bánk bánról új, 
megalapozott értelmezést?" A kérdés annál is inkább indokolt, mivel a szokásos köz-
helyes fordulatok (szinte mindent elmondtak már róla, könyvtárnyi a szakirodalom 
stb.) bizonyos szinten már eleve reménytelennek tüntetik fel az adot t műről, szerző-
ről való beszéd újszerűségét, érdekességét, vagy ellenkezőleg: így válik sejthetővé a 
friss és megkopott magyarázatok közötti oppozíció; ez teszi az újszerűséget kellően 
hangsúlyozottá. A legnehezebb mindebben talán azt a csapdát kikerülni, melybe a 
nyelv tárgyiasító erejénél fogva lehet belecsúszni, nevezetesen, hogy a műről (szö-
vegről) szóló beszéd éppen a mű hangját nyomhatja el. A „megalapozott" értelmezés 
tétje tehát leginkább az, hogy talál-e utat, rést, életbe lép-e ez a hang, Heideggerrel 
szólva: működni kezd-e, felfedődik-e az igazság? Különösen lényeges lehet mindez, 
ha egy olyan tragédiáról van szó, mely elevenen őrzi a közösségi és egyéni lét tövén 
fakadó, önmagukat folyamatosan újrakontextualizáló kérdéseket. 

Ebből fakadóan nagy várakozással veszi kezébe az olvasó Bíró Ferenc új könyvét, 
mely a klasszikus monográfia műfaját felelevenítve lát neki Katona József életműve, 
s azon belül a Bánk bán újraolvasásához. 

A már hivatkozott ajánló szöveg szerencsés pillanatnak tartja a kezdeményezés 
idejét, mivel a Bánk bánra összpontosító, modern és klasszikus csoportra elkülönített 
értelmezések, illetve újabb filológiai és elméleti belátások alkalmat teremtenek egy új 
olvasat megszületésére. S nemcsak az „egyetlen" magyar tragédia miatt szerencsés 
ez a pillanat, hanem azért is, mert az eddigiekhez képest szakítani tud az olyan ki-
indulásokkal, melyek Katona életrajzát és egyéb műveit csak a nagy opus felé veze-
tő út fázisaiként kezelték. A fő műre való koncentrálás kényszerét persze Bíró sem 
tudja elkerülni, s nehéz is lenne, mivel a kronologikus életmű-áttekintés vonalát 
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követi. Bizonyára ennek is tulajdonítható, hogy a pályaanalízis evolucionista színe-
zetet kap, s Katona időben utolsó drámájának gravitációs ereje irányt szab a metoni-
mikusan építkező argumentációnak. Ekképpen lesz a gyermek Katona Kecskeméthez 
való kötődésének a későbbi történész felé mutató jelentősége (12., 17-23.). A fiatalság 
a színház iránti elementáris vágy időszaka, mely talán egészen a Bánk bán sikertelen-
ségéig tart (24-26.). A drámaí ró jogi jártassága pedig szinte filológiailag igazolhatóan 
lesz alkalmas Bánk vétségének magyarázatára (162.). A tehetség kibontakozását nem 
kis mértékben készíti elő az apában megbúvó zseni és a gondos szülői törődés 
(14-15.). Ezek a szempontok azonban m á r előbb egyesülnek a pályán fellelhető 
drámai művek időben egymást követő ismertető elemzésében. Az első időszak 
szenvedélycentrikus világa után (Monostori Veronka, Borzasztó torony) a történelmi ér-
deklődés lesz meghatározó (István a magyarok királya, Ziska). Ahogy a szerző ez utób-
biak felvezetésénél fogalmaz: „A táj történészének munkálkodásából nő ki egy egye-
temes érdeklődésű - talán jobb szó: érzékenységű - historikus, a történész pedig a 
legsajátabb közegét találja m e g a színpadon, ahol aztán érdeklődése - történeti érdek-
lődése is - átalakul: kibővül, és új elemekkel gazdagodik" (55.). Az új elemek a törté-
nelemben elszabaduló szenvedélyek és a vallás és történelem viszonyát előtérbe he-
lyező filozófiai kérdések bevonását jelentik, s ezek pedig az előzőekkel együtt majd a 
Bánk bánban válnak végképp alkalmassá arra, hogy a jogrendi szemponttal egyesül-
ve egy lekerekített egész tragédiaolvasat eszközkészletévé avanzsálódjanak. 

Az ezt megelőző Katona-monográfiákhoz képest (Gyulai, Orosz) figyelmet érde-
mel, hogy Bíró Ferenc az életrajzi és filológiai adatok alapos ismeretében, organikus 
módon tudja elbeszélhetővé tenni az életmű egészét azáltal, hogy a történelem, a jog-
rend és a szenvedélyek hármasságával lefedi Katona költői-írói pályáján belül az 
általa kiemelhető tényként kezelt és lineáris sorba rendezhető állomásokat, hogy vé-
gül ez a hármas szempont a monográfia negyedét kitevő Bánk elemzésben kulminá-
lódjék. 

A kulcsmű lényegi helyzete a monográfiában nemcsak a megelőző művek elemzé-
si technikájából válik nyilvánvalóvá, de abból is, hogy szerepe rávetül az időben őt 
követő versek értelmezésére, mintegy prekoncipiálva bizonyos olvasatokat, ugyan-
akkor a versek is visszavonatkoztatódnak a tragédiára, a pálya lineáris és organikus 
egységét illusztrálva ezzel: „Egészen más színvonalon ugyan, de mintha valóban a 
Bánk bánban kezdett tendencia folytatódna: ott is, itt is találkozunk az összeomlás ha-
tárain bolyongó lelkekkel" - olvassuk a Rege című vers kapcsán (171.). 

Észrevehetően nem nagyon sikerült az életmű egészét eloldani a Bánk bán karizmá-
jától, de ez nem is kérhető számon, ugyanis a szerzőnek nincs olyan megfogalmazott 
szándéka, mely szerint újra kellene kanonizálni Katona kevésbé ismert, vagy eddig 
kevésbé értékesnek gondolt műveit. A Bánk előtti és utáni művek elemzései ennek el-
lenére számtalan érdekes, továbbgondolásra alkalmas érvet és szempontot tartal-
maznak. Hiányérzetet kelthet viszont, hogy amikor egy-egy lényeges megállapításig, 
termékenynek tűnő elemig eljut az argumentáció, ott meg is áll, pedig az olvasó vár-
ná e helyeken az elmélyültebb, esetleg filozófiai-irodalmi párhuzamokra épülő, rész-
letesebb kifejtést, mely rendszerint elmarad. Két ilyen pontot lehetne kiemelni, ahol 
ez a hiányérzet különösen erős. Az egyik a (műben említésre sem kerülő) Lucien 
Goldmann által elhíresült rejtőzködő Isten fogalma (78.), a másik pedig az „én" és a 
„magam" problémája, mely Katona lírája kapcsán kerül szóba, de szoros összefüg-
gésbe állítható Isten kérdéskörével is. Bíró az első problémát a művek tartalmával 
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összefüggésbe hozva meríti ki, anélkül hogy említést tenne akár a XIX. századi tragi-
kumelméletek vonatkozó elemeiről (például Rákosi, Péterfy), akár a fiatal Lukács 
György Európa-szerte nagy hatást gyakorló esszéjéről, A tragédia metafizikájáról (mely 
többek között éppen Lucien Goldmannt ihlette egy hatalmas tragédia-monográfia 
megírására). N e m pusztán az irodaimári pedantéria teszi ezeknek a műveknek az 
említését megkövetelhetővé, hanem éppen annak a kérdéskörnek a tisztán láttatása, 
mely - bár itt Katona művei kapcsán merül fel - XIX. század végi és a XX. század ele-
ji tragikumelméletek egyik kulcsmomentuma, nevezetesen az emberi lét metafizikai 
érdekeltsége, Isten és világ egymáshoz való viszonya. (A XIX. század elejének elmé-
letei persze szintén számon kérhetők lennének - Döbrentei, Buczy, Guzmics, Kölcsey 
stb. - , de az említett témához a későbbiek kapcsolódnak konkrétabban.) A második 
kérdéskört Spinoza hatásával magyarázza, illetve az előzetes koncepciónak megfele-
lően (123.), a drámaírói én és a költői magam összefüggését tételezi, pedig aligha van 
olyan probléma, mely ennél jobb alkalmat nyitna a múltban gyökerező perszonalista 
és egzisztenciálontológiai szempontok bár mégoly vázlatos feltérképezéséhez, illetve 
ezek irodalmi applikálhatóságának felvetéséhez. (Talán a szerző által is ismert és hi-
vatkozott Rohonyi Zoltán tanulmányának néhány továbbgondolásra alkalmas meg-
állapítását is be lehetett volna vonni az elemzésbe.) Mindehhez persze rögtön hozzá 
kell tenni, hogy nem nagyon lehet ilyen sokrétű és sokirányú témákat részletesen tag-
lalni egy irodalomtörténeti jellegű monográfián belül, ugyanakkor ennyire egyszerű-
en sem lehetne kezelni, hiszen lényegi összefüggésben vannak (lehetnek) például a 
könyvben sokat emlegetett tragikus világlátással is. Ennek következtében nehéz pél-
dául világosan látni, mit ért a szerző a tragikum fogalmán, pedig a Bánk bán-elemzés 
egyik célkitűzése éppen ez: „Az ebben a tanulmányban olvasható értelmezés legfon-
tosabb feladata a műben megjelenő tragikum jellegének tisztázása" (124.). 

A Bánk bán világképe kapcsán, két előző munka szereplőiről szólván hangzik el a 
következő gondolat: „Az események nem tőlük függenek, az eseményeket - a törté-
nelmet - az Istennek a világhoz való viszonya, ez a rejtélyes, hiszen motívumaiban 
az emberi értelem számára hozzáférhetetlen viszony alakítja. Ezért nem volt lehetsé-
ges a Bánk bán előtt keletkezett két darabban a tragikum" (154.). Ziskáról és a Jeruzsá-
lem pusztulásáról van itt szó, melyekben az értelmezés szerint Isten döntése és a tör-
ténelem esetlegességeinek kitett nép problémája áll a középpontban. Tragikum azért 
nincs, mert egy ilyen keretben nem érvényesülhet az a hatásszerkezet, mely az em-
beri tetten és annak következményén alapszik: „szenvedélyeik, (a két darab szerep-
lőiről van szó) sőt - ha vannak - , bűneik következményei nem hullanak vissza rájuk, 
a mégoly vak és szélsőséges indulatok szinte észrevétlenek maradnak a történelmet 
alakító roppant erők sodrásában" (154.). Ellenben a Bánk bán tragikus, mivel itt „Is-
ten a történelem alakítását a szereplőkre bízta [...]. Bánk tettein múlik, hogy mikép-
pen alakul az ő személyes élete és - ezzel együtt - miképpen alakul Magyarország 
jövője" (159.). Jól érzékelhető, hogy a mű argumentációjában a metafizikai háttér 
jelenléte vagy jelen nem léte az események dinamizálójaként fontos elem a t ragikum 
meglétét vagy nemlétét illetően. Ám éppen az előbb említett hiányok (filozófiai, tra-
gikumelméleti vonatkozások) miatt nehéz az elemzések ezen tételszerű állításait 
meggyőzőnek elfogadni, hiszen nemcsak a tragédiairodalom, illetve bizonyos tragé-
diaértelmezések tapasztalatával kerülnek így szembe, de az önellentmondásoktól 
sem tudnak mentesülni. Elég olyan klasszikus tragédiákra gondolni, mint az Oidipus 
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király vagy akár a Rómeó és Júlia, hogy szembetűnővé váljék: nehéz lenne a t ragikum 
forrását egyedül az emberi cselekvésben látni, és az isteni szerepkört pusztán a bírói 
státusra korlátozni. Mondhatni, a tragikum lényegi eleme ezekben a művekben, a 
műfaj kultikus-mágikus eredetének megfelelően pontosan az a „rejtélyes, hiszen mo-
tívumaiban az emberi értelem számára hozzáférhetetlen viszony", mely a metafizi-
kai jelenlétet a világhoz fűzi, s melyet Bíró nem tart tragikainak. Mindez nem azt 
jelenti, hogy a Zzstóban és a Jeruzsálem pusztulásában maradéktalanul érvényesül a 
tragikum, hanem csak azt, hogy az isteni jelenlét minősége kulcsmomentum lehet a 
Bánk bán t ragikumának megértéséhez. Mert nem az a valódi kérdés, hogy van-e, vagy 
nincs isteni sorsrendelés a történésben, hanem az, hogy miként van. S ennek a mi-
kéntnek a kifejtetlensége miatt szenved itt leginkább csorbát a tragikumértés. 

A monográfián belül érezhető ellentmondás szintén a tragikum elméleti tisztázat-
lansága miatt következik be. A szülőföld története mint a tragikus világlátás kiindulópont-
ja című fejezet úgy vázolja a történelemnek, az egyetemes emberi sorsnak az esetle-
gességét, mint a történész Katona „tragikus elemekkel átszőtt" tapasztalatát (56.). 
Azt a megállapítást, hogy „az élet - a népek élete is - a semmiség felé tart, ráadásul 
könnyen felborul az egyensúly és tör rá bármely kor emberére a káosz" (54.), aligha 
lehet nem tragikainak gondolni, s itt még a szerző sem teszi ezt. 

A hatástörténeti és terminológiai problémák sarkpontja lehet a tragikumelméletek 
egyik kulcsfogalmának, a vétségnek a kérdése is. Az erről szóló fejezet kezdőmonda-
ta jelzi, hogy itt a Bánk-olvnsatok fundamentális eleméről van szó, melyhez képest az 
új értelmezés irányai válhatnak nyilvánvalóvá: „Az eddigi fejtegetések mögött bizo-
nyára felsejlett, hogy a szakirodalomra vonatkozó kritikai észrevételeket egy új értel-
mezés lehetősége motiválta és - jórészt - vezérelte is. Úgy látjuk, hogy ma igen erő-
teljesen merülhetnek fel olyan szempontok, amelyeket egyik magyarázat sem elégít 
ki." (132.) A vétséget elvető modern olvasatok (Sőtér, Pándi) és a bűnt preferáló klasz-
szikus magyarázatok (Arany, Gyulai, Waldapfel stb.) egyaránt figyelmen kívül hagy-
tak bizonyos szempontokat. Az új elemzés ezen szempontok bevonásával próbálja 
beláthatóvá tenni Bánk bűnének problémáját. A klasszikus interpretációkkal egyet-
értve Bíró a vétség és az azt követő büntetés logikáját látja érvényesülni a mű tragi-
kumában, s teszi ezt részben azért, mert szerinte itt számolni kell és lehet az ariszto-
telészi tragédiapoétika klasszikus elemeivel (hamartia, anagnoriszisz), részben pedig 
a szöveg ez irányú utalásait tartja egyértelműen meggyőzőnek. Az újraértés többlete 
a hagyományos bűntulajdonításokkal szemben az, hogy a tragikai vétség nem köz-
vetlenül a királynő megölését jelenti, hanem a jogrend elleni lázadást és az indulatok 
megzabolázni nem tudását. Az alattomos gyilkolás súlyos bűn mivolta már a Bánkot 
megelőző drámák fontos elemeként is megjelent, itt viszont mint a méltóságát, ön-
uralmát és jogi normáit feladó, bosszúálló főúr tetteként lehet találkozni vele. Olyan 
tett ez, melyet erkölcsi és jogi értelemben is büntetésnek kell követnie. A bűn mélyebb 
motivációjaként lélektani szempontot is mozgósít az elemzés, mikor a tett elköveté-
sét az ösztönélet sötét mélyeire vezeti vissza, illetve mikor kijelenti, hogy Bánk őrült 
vagy beteg, nincs teljesen magánál; Sőtérrel fogalmazva „trance-szerű" állapotban 
cselekszik, s ez vezet a jogrend őrzőjének bukásához (165. sk.). Az elmondottak konk-
lúziója pedig, hogy ha az ellenőrizhetetlen indulatok a jogrend fölé nőnek, az köny-
nyen a káoszba hullás rémével fenyegetheti a világot. Ez villan fel a címszereplő sor-
sában, akit bűnéhez méltóan büntet meg a (költői?) (isteni?) igazságszolgáltatás. 
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Bíró Ferenc olvasata részleteiben valóban új színekkel gazdagítja a klasszikus ma-
gyarázatok b ű n - b ű n h ő d é s képletét. A vi lágrend és az egyetemes (Beöthy) helyett ter-
mékeny szempontnak, az életrajzi elemek felől nézve ped ig különösen meggyőzőnek 
tűnhet a jogrend felőli értelmezés. Nem hagyható szó nélkül azonban a t rag ikum el-
kerülhetetlenségének artikulálatlansága a tanulmányban, hiszen még az általánosan 
moralistának gondolt tragikumelméletek is (lásd Beöthy Zsolt) végzetesnek és kivéd-
hetetlennek vélik a t ragikus szituációt. Konkrétan arra vonatkozik ez a kifogás, hogy 
a monográf ia tragédiaelemzése mintha hagyna egy kiskaput a végzetesség ellenében: 
a t ragikum, a súlyos következmények elkerülhetők lettek volna, ha Bánk egy kicsit 
következetesebb, a nyilvánosság bevonásával , törvényesen bünteti meg a királynőt, 
ha fölébe nőtt volna az indulatának, n e m lett volna baj. Egy „egészséges" Bánk nem 
gyilkolt volna, még ha n e m volt is új do log ez számára. („Bánk katona volt, akitől 
aligha volt idegen a vér látványa." 141.) A tragikus szükségszerűség bizonyítására 
kevésnek tűnik az elemzés azon mondata , mely csak valószínűsíti a helyzet végzetes-
ségét: „az ötödik felvonásban majd oly magabiztosan elénk lépő bánról elég hamar 
kiderül: nemcsak nem tudot t , de valószínűleg nem is volt lehetséges megoldás t talál-
ni helyzetére" (145.). 

A könyv Bánk-elemzést tartalmazó fejezetének egyik meghatározó és bevallott el-
méleti ki indulópontja az Iser nyomán felvázolt üres helyek értelemgeneráló szerepe. 
Az üres helyeket az olvasó és a szöveg aszimmetrikus viszonyából következő ele-
mekként definiálja az elemző, és így jut ahhoz a konklúzióhoz, hogy a közös refe-
rencialitás nélkülözéséből fakadó féloldalasság éppen ezen hiányok által lehet az ol-
vasást ösz tönző erővé. A z üres helyek „a m ű világában való előrehaladás" közben 
megszűnnek ugyan, az olvasó mintegy betömi ezeket a réseket, ám közben „a szö-
vegnek az összefüggései módosulnak" (116.). A szerző a m ű előadhatóságának egyik 
legnagyobb akadályát is felfedezni véli ebben, hiszen az ilyen üres vagy homályos 
helyek olyan „lusta gépezet té" teszik a drámát , melyet csak az olvasás tud igazán 
működésbe hozni, mondhatn i , az előadás nem teszi lehetővé a mû „mechanikájá-
nak" átlátását. A homályos helyek kapcsán fogalmazódik m e g az elemzés hermeneu-
tikai ars poeticája is: „egy értelmezés hitelessége nyilván attól is függ, hogy a proble-
matikus mozzanatok közül mennyit és milyen meggyőző erővel tud a m ű egészének 
szerves - vagy éppen szervetlen - részeként bemutatni" (123.). 

Elfogadhatónak tűnik, hogy ez a minden olvasóra jellemző, de nem mind ig reflek-
tált ki indulás valóban kardinális pontja lehet, és kell, hogy legyen a Bánk bán meg-
közelítésének. A monográf ia rögtön egy példával is megvilágítja, hogy hogyan 
működik mindez, bár a példa (miért m e g y vissza házához a Peturhoz i ndu ló Bánk, 
meglátván így a beszélgető Ottót és Melindát) ha önmagában érdekes is, a m ű értel-
mezésének egészében - vagy mondjuk a t ragikum kontextusának összefüggésében -
lényegtelen mozzanatnak tűnik. Részben ugyanez m o n d h a t ó el azon m o n d a t hát-
terének megvilágításáról, mely Bánk t ragikumának értelmezői körében az egyik leg-
gyakrabban hivatkozott szövegrész. Biberach kijelentéséről van szó, mely szerint a 
királynő ártatlan volt. Az elemző részletesen, filológiai alapossággal járja körül az 
idézett gondolatot , va lóban annak a szövegvilágon belüli szinte minden aspektusát 
megvilágítva. Az e redmény azonban mégis kissé kétségesnek tekinthető, mivel nem 
látható be, hogy mivel járul hozzá egy új olvasathoz, hogy tisztázzuk Biberachot, aki 
a nem teljesen ártatlan királynőt azért láthatta ártatlannak, mert nem hallotta teljesen 
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Ottó és nénje dialógusát. De mit változtatna a lényegi momentumokon, ha hallotta 
volna és ennek ellenére is ártatlannak mondta volna? Hiszen a porokról Gertrúdis se 
így, se ügy nem tudott , Bánk pedig, amint azt az elemzés is nyilvánvalóvá teszi, 
Izidora révén tudhatta, hogy az állítás nem teljesen hiteles. 

Lényegesebbnek tűnik azonban, ami Peturról hangzik el, akinek szerepét meg-
győzően és időszerűen írja újra a róla szóló fejezet. Lehántja a bánról a recepcióban 
ráhelyezett „egydimenziós", „nyakas" és lázadó (vad)magyar maszkját. Ugyanilyen 
fontosnak tűnik, ami a királyról tudható meg a szöveg szorosabb olvasásából, mivel 
felejthetővé teszi a gyenge és méltóságát vesztett királyról kialakított képet, bár kissé 
túlzásnak tűnik Endre karakterét a szenvedélyes és szerelmes férj jellemével azono-
sítani. 

Az összes üres hely kitöltése, végiggondolása nyilvánvalóan hatalmas terjedelmű 
monográfia keretében lenne csak lehetséges, ha lehetséges egyáltalán, hiszen meny-
nyiségi arányokban gondolkodni egy az olvasás által életre kelő irodalmi műről fá-
ból vaskarika. Mégis kifogásolható, hogy a tragédia egészét, sőt akár tragikumának 
lényegét érinteni tudó szöveghely iránt ezen új olvasat sem mutat különösebb érdek-
lődést, így teremtve üres helyeket a monográfián belül is. Részben érthető ez, hiszen 
a jogrend felőli értelmezés kevéssé tud megnyitni másmilyen érdeklődésre számot 
tartó tereket. S itt vetődik fel az a probléma is, melyre az elemzés nem reflektál, ne-
vezetesen, hogy mi a különbség a mű hibájának tekintett, funkciótlannak, érthetet-
lennek tartott részek és a homályos vagy üres helyek között? Van-e hiba egyáltalán a 
szöveg logikájában, összhangzatában, vagy csak üres hely létezik? (A probléma tisz-
tázatlansága akkor a legfeltűnőbb, amikor a szerző a darabnak „egy némileg rejtélyes 
s általában hibaként elkönyvelt" jellegzetességéről beszél, s aztán mint homályos, 
üres helyet elemzi. 142.) 

A kérdés súlya különösen akkor válik érezhetővé, ha a dráma olyan összetevője ke-
rül képbe, mint a Pándi Pál által „zökkenőnek" tartott hét gyermek történet az első 
felvonás elején, melyet Bíró Ferenc is csak érintőlegesen említ a jegyzetapparátusban. 
Ez például annyira homályos, hogy az eddigi recepció jórészt csak a mű hibájaként 
tudott beszélni róla, a színpadi előadások pedig rendre kihagyják a cselekményből, 
illetve a bojóthiak dialógusából ezt az elemet. A bojóthiak szerepeltetése a műben 
már önmagában is rendkívül érdekes, az epikai betéttel együtt pedig több, mint rej-
télyes, pedig ha a 3. és 4. felvonás közötti üres nap kapcsán nem feltételezhető dra-
maturgiai hiba (ezt a monográfia is igyekszik bizonyítani) a drámai világban ottho-
nosan mozgó Katonától, akkor itt még kevésbé, hiszen az első változatban még nem 
szerepeltette ezt a mesei betoldást. (Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy egy fiatal 
debreceni kutató jóvoltából létezik a bojóthiak jelenlétét és az adott részletet a mű 
egészébe meggyőzően szervesítő olvasat, lásd Orbán László, Idegenek az éjszakában 
[kézirat].) 

Mikhál és Simon szerepével is kapcsolatba hozható a „harmadik" bojóthinak, 
Melindának a sorsa. Érdekes, hogy Bíró Ferenc több helyütt is cáfolhatatlan tényként 
kezeli Ottó Melinda elleni merényének megtörténtét, pedig ennek homályban tartá-
sa a jogi olvasatot erősíthetné, ugyanis a szöveg szerintünk nem teszi teljesen egyér-
telművé Ottó sikerét. (Erről győzheti meg az olvasót Bazsányi Sándornak Amikor egy 
nő sírva fakad című esszéje is = Uő, A szájalás szomorúsága). 
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Bánk feleségének szerepe a homályokat tekintve azonban másfelől is fontosnak 
tűnhet. A recenzenst középiskolás kora óta folyamatosan foglalkoztató homályos he-
lye a szövegnek az a metaforikus beszédaktus, mely az „őrült" Melinda megszólalá-
sait uralja. Az első elemzések óta rendre figyelmen kívül hagyják, vagy pedig vulgá-
ris leegyszerűsítésekkel intézik el a grammatikailag és szintaktikailag is hibátlan 
rendszert alkotó mondatokat. A tropológiai szempont érvényesítését pedig nemcsak 
Melinda, de az összes szereplő megszólalása és az egész szöveg alakzatokban bővel-
kedő jellege is indokolttá tenné. Itt csak egyetlen szöveghelyre van lehetőség utalni, 
melyet más összefüggésben a monográfia is idéz: amikor Melinda azt mondja a 
Bánkkal való utolsó találkozáskor, hogy „Bánk jöjj hamar!", ez a melindai megszóla-
lásokat uraló nyelviségben nem a vidékre való utazást jelenti, hanem a lakodalomba 
való közös meghívást, mely - ugyancsak a kontextus révén - a halállal hozható ösz-
szefüggésbe. Ennek és egyéb motívumoknak a mű egészével való kapcsolata radiká-
lisan más összefüggésbe állíthatja az eseményeket. Akár az a kijelentés is megkockáz-
tatható, hogy a szöveg alakzatainak révén megnyíló mitikus kontextus lehetővé teszi 
egy olyan Northrop Frye-i mitopoétikus alapon működő tragikumfelfogás érvénye-
sülését a Bánk bánban, mely teljesen áthangszerelné mind a bűn-bűnhődés, mind 
pedig a nagy hős-bűnös világ oppozíciós sémáira épülő értelmezéseket, s megte-
remthetővé, vagy inkább újra láthatóvá tudná tenni a tragédia rituális beavató funk-
ciójának mitikus-misztikus nyomait. 

Mindezek ellenére mélyen egyet lehet érteni az új szempontokat érvényesítő mo-
nográfia egyik lényegi gondolatával: „a Bánk bán tragikus történetében benne lévő 
kérdés - mi lakik bennünk?. . ." (179.) Az erre a kérdésre adandó és adható válaszokat 
nyilván sok minden kondicionálja a különböző interpretációkban. Az előzetesség-
struktúra jegyében így születtek olyan dolgozatok, melyek politikai, magánéleti, er-
kölcsi, egzisztencialista, asztrálmítoszi stb. tematikai szempontokat érvényesítettek, 
ekképp állítva kontextusba Bánk történetét az aktuális személyes és közösségi prob-
lémákkal. Ha az értelmezések történetét ilyen értelemben rekonstrukciók története-
ként fogjuk fel, akkor ezen új értelmezés esetében is igaz lehet az, amit a monográfia 
Katona József írói-értelmezői módszerének fontos jegyeként ismer fel: „őt - gondol-
hatjuk - igazából nem is a megfelelés kényszere vezérli, hanem a rekonstrukció, a 
múltat a maga teljes és életteli valóságában a néző (vagy az ő szavát használva: olva-
só) elé állító rekonstrukció öröme" (156.). 
(Balassi Kiadó, Budapest, 2002.) 

K O N D O R TAMÁS 

Gábor Csilla: Káldi György prédikációi 
(Források, teológia, retorika) 

A XVII. századi egyházi irodalom kutatásának újabban örvendetesen sok és jelentős 
eredményt felmutató vonulatába illeszkedik a jelen kötet, mely Bitskey István úttörő 
Pázmány-könyve és Tüskés Gábor Nádasi-monográfiája után ismét egy jezsuita szer-
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