
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-



mentálásán és továbbgondolásán keresztül jut
hatunk el a végkövetkeztetéshez, mely a "kettő

az egyben"-elv érvényességét példázza, és
amely az eldöntetlenségnek. a mű szándékos
nyitottságának érvényességét állítja. A Sík Sán
dor-írások inspirálják a kötetnek azt a problé
mafelvetését is, mely az olvasó figyeImét a tör
téneti paradigmákra irányítja: valóban a 19. szá
zad emberének sorsát példázza-e a Ma
dách-mű? "Ádám a premodern felbomlásának
tragikus embere, s válsághelyzetének feloldása
- a Tragédia szövege szerint - Istentől jöhet. E
megoldás révén, úgy tűnik, Madách visszatér a
modernitást megelőző alteritás transzcendens
(vagy transzcendentált) megalapozottságú disz
kurzusához." Sík Sándor 1961-es, Vigiliában
megjelent tanulmányát idézve a harmadik feje
zet teret nyit az Ur alakjában teológiai Isten-fo
gaimat feltételező értelmezés lehetőségének. A
negyedik fejezet (Luciferi kettősségek) e lehetősé

get, az abszolút és a relatív rossz kettősségének

bemutatásával, elvezeti addig a kérdésig. mely
a világ monista avagy dualista elrendezettségé
nek madáchi felfogására irányul. A szerző sze
rint "az Ur záró beszéde egyértelművéteszi Lu
cifer alárendelt szerepét, a világ monista elren
dezettségét." A kötet utolsó. fejezete mitológiai
összehasonlításokat tartalmaz, Madách fő mű

vét mint bibliai forrásokra támaszkodó, mégis
egyéni mítoszt, mint "a bukás és!de mégis küz
dés mítoszát" mutatja be.

A szerző kutatói alapállásának érvényessé
gét, miszerint a Tragédia kommentálásra szüle
tett mű, a tanulmányok mindegyike igazolni
látszik. Mindezt a hermeneutika ismert tételére
történő konkrét teoretikus visszautalás és ma
guk az értelmezések is megerősítik: a Tragédia
mint műalkotás léte valóban folyamatként, va
lóban egy lezárhatatlan hermeneutikai diskur
zus részeként értelmeződik. Ennek apropóján
említhetjük meg ugyanakkor, hogy néhány alfe
jezet talán túl részletezőn foglalkozik az adott
fejezet-téma teoretikus hátterével Od. a herme
neutikáról. a romantikus esztétikáról, a herme
tizmusróI írtakat), ám mégsem kifogásolható
mindez abból a kutatói-etikusi nézőpontból

szemlélődve,melyet a kötet egésze fenntart. Az
"eszmék életintegrációjának lehetőségeit" a Tra
gédia szövegvilágán belül vizsgáló szerző

ugyanis a kötet egészével is példázza - épp az
ilyen, a teóriákat összefoglaló és újramondó
részletek által -, hogy fontossá vált tudomány
és olvasói gyakorlat közelítésének feladata.

Az egyes diszciplínák (filozófia, esztétika,
irodalomtudomány, teológia) kérdéseinek kö
zös nevezőre hozatala. az elfeledett Sík Sán
dor-tanulmányok kommentálása. a számos új
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megállapítás a Madách-kutatás értékes és eredeti
művei között jelölik ki Máté Zsuzsanna köteté
nek helyét. (Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc,
2002)

VARGAEM6KE

SIPOS LAJOS:
Új KLASSZICIZMUS FELÉ...

Sipos Lajos Babits Mihályról szóló tanulmány
kötete szűkszavú címe ellenére nagy ívű témát
ígér. Bár a cím azonos Babitsnak a Nyugat
1925-ös évfolyamának 18. számában közölt írá
sával, a három pont sugallta befejezetlenség és
nyitottság, valamint az intertextuális vonzat ha
tással van az olvasói kíváncsiságra. Az iro
dalomtörténész olyan kifejezések, szövegek és
szövegrészek újraértelmezésére vállalkozik,
amelyeket az utóbbi évek posztmodernje je
lentősen háttérbe szorított. Hálátlan feladat
klasszikusíoklról, Babitscsal szólva "a Kor ér
zelmeivel és irányaival nem törődő alkotá
sokról", maradandó értékekről írni olyan kor
ban, amikor minden pillanatnyiságról, az érték
kritériumok meghatározhatatlanságáról szól.
Sipos Lajos tanulmánykötete dacol a trendekkel,
érvelésúl nem citál jól bejáratott neveket, úgy
végzi el kritikusi-elernzői munkáját, hogy mind
végig versekkel, prózai szövegrészekkel, azaz az
irodalomtörténet tulajdonképpeni tárgyával fog
lakozik. Kiválóan megalapozott, széles körű el
méleti tudása akkor is érződik, ha nem kimon
dottan líraelméleti problémákat tár fel.

A huszonnégy tanulmány tematikailag há
rom részre tagolódik. Az első tíz írás Versmo
del/ek és a költői pálya főcím alatt a századelő

költészeti törekvéseinek rövid, monografikus
jellegű tematizálása után hat versértelmezést
tartalmaz. A jól ismert versek (Esti kérdés, Balá
zsolás, Jónás imája) értelmezéseiben nem az el
méleti kérdések újszerűsége, hanem a problé
maorientált kérdésfeltevés a meghatározó. Az
imponáló alapossággal megalkotott olvasatok
az egész babitsi világképre nézve vonatkozá
sokkaI bírnak. Az értelmezések egy reprezenta
tív kompocizionális (szövegalkotás, szerephely
zetek) vagy tematikai (költő-Iét, személyes sors)
alapegységre épülnek, ugyanakkor a szövegek
kiválasztásánál iránymutató a személyes és a
költői lét összeegyezetésének, az identitáskere
sésnek a babitsi lírában betöltött szerepének
vizsgálata. A kötetben kitüntetett szerepet kap a
Jónás imájának interpretációja, hangsúlyozván,
hogy a Jónás imája nem csupán a Jónás köny
vének lezárása, hanem ugyanakkor a babitsi
életmű egyik összefoglalása és kulcsverse.


