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Ženské postavy v románové tvorbě László Németha 

c. szakdolgozatáról 

Németh László epikája, minden látszólagos lezártsága és a posztmodem felol nézve 
idoszeriítlensége ellenére, máig éroen kiapadhatatlan forrása a 20. századi magyar irodalom 
tOrténete kutatóinak. Németh László regényeit noalakjainak a magyar irodalomban pátját 
ritkítóan komplex személyiség- és lélekábrázolása teszi izgalmassá, elevenné, olvashatóvá 
napjainkban is. A Gyász, az Iszony és az Irgalom c. regényeinek foszereploi a személyiségiik 
ellentmondásaival viaskodó nok. A Gyász és az Iszony fohosének sorsa ennek a belso 
kiizdelemnek a végén zsákutcába fut, míg a harmadik regény fiatal medikája megtalálja a 
kiengesztelodés és a sorsával való megbékélés módját - tegyem hozzá, nem kevés lelki tusa 
árán. 6 az, akinek Kurátor Zsófival és Kárász Nellivel ellentétben sikeriillegyozni démonait. 
Így az Irgalom c. regényt a másik két mií eszmei ellenpontjának is tekinthetjiik. 

Anna Bečvářová szakdolgozata ennek a három regénynek az elemzésére vállalkozik.. 
Részletekbe menoen és alaposan a dolgozat 3., 4. és 5. fejezetében. A Bevezetést koveto 
második fejezetben a szakdolgozat írója áttekinti Németh László sokfelé ágazó és tObb miífajt 
is felOlelo életmiívét, ami a magyar olvasó számára ilyen nagy terjedelemben talán 
sziikségtelen lenne, de idegen nyelvií kozegben mindenképpen indokolt. Vonatkozik ez a 
kovetkezo három fejezet szerkezeti megoldására is, mivel a cseh olvasó számára nem kotelezo 
ismerni ezeket a regényeket. Éppen ezért tudom helyeselni a szakdolgozat írójának azt a 
metódusát, hogy mielott a regények interpretációjába belefogna, részletesen és informatívan 
megismerteti olvasójával az elemzendo anyagot. A fejezetek súlypontja, természetesen, az 
interpretációkon van. Anna Bečvářová szovegelemzései a "szoros olvasás" metódusával 
készUltek, s nincs a regényeknek olyan rejtett mozzanata vagy sugalmazott osszefiiggése, ami 
elkeriilte volna a figyelmét. Elemzései imponáló felkésziiltségrol és nagy empátiáról 
árulkodnak. 

A szakdolgozatnak két kUlon fejezete foglalkozik a regényeknek azzal a sajátosságával, 
melyek Németh László itt tárgyalt miíveinek megkiilOnboztetett helyet biztosítanak a miífaj 
magyarországi tOrténetén beliil. A szakdolgozat írója jóllátja azokat az antik gorog irodalmi 
hatásokat és párhuzamokat, amelyek minden bizonnyal jelentos mértékben befolyásolták e 
három regény három kUlonos foszereploje személyiségének írói megformálását. 
Miífajpoétikai szempontból pedig donto jelentosége van mindhárom regényre nézve a 
lélekábrázolásnak a szereplok tudatmiíkodése leírásán alapuló írói stratégia alkalmazásának. 
Németh László lélektani regényei, szemben a miífaj korábbi gyakorlatával, tudatregények is 
egyben. 

Osszegezve az elmondottakat, Anna Bečvářová szakdolgozata magas színvonalú, 
dicséretes szakmai felkészii1tséggel megírt munka Kitííno-výborný (1) minosítéssel ajánlom 
a tisztelt vizsgabizottság figyelmébe. 
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