
„…az iden ti tás so ha sem rög zít he tô,  
csak az ön- me gér tés,  

az ön- definí ció fo lya ma tá ban hoz ha tó lét re.” 
(Eri ka Fis cher- Lich te) 

 
A „mo dern drá ma” és Leonyid Andrejev 

 

Dol go za tom a nôi lé nyeg egy ke le ti, orosz szá -
zad for du lós meg fo gal ma zá sá hoz szol gál tat 
ada lé ko kat, a szá zad for du lón élô és al ko tó 

Cse hov-kor társ, Leonyid Andrejev (1877–1919) 
két drá má já nak alap ján. 

A nôi lé nyeg rend kí vül össze tett komp le xi tá sú 
je len tés há ló zat, alap ve tô ré te gét az adott tör té nel -
mi pe rió dus ban kiala kult el kép ze lé sek al kot ják 
meg, ez ese tünk ben az orosz (és az egész eu ró pai) 
szá zad for du ló szel le mi kon tex tu sá nak le nyo ma tát 
vi se li ma gán, amely alap ve tôen a sze re lem él mé -
nyét a ha lál lal kap csol ja össze. Ilyen jel leg ze tes nô -
ér tel me zés a szá zad for du ló el sô év ti ze dé nek meg -
ha tá ro zó irány za ta, a szim bo liz mus ta la ján lét rejövô 
je len ség is: a sze re lem él mé nyé nek spi ri tua li zá lá -
sa. A sze re lem mint misz ti kus transz cen den cia-él -
mény az Örök Nôi el vét ak ti vi zál ja az iro dal mi szö -
ve gek ben, és an nak a So phia-ta nok kal va ló össze -
kap cso ló dá sát mu tat ja fel a fi lo zófia, pél dául Vla -
gyi mir Szo lov jov írá sai ban. A szá zad elô má sik 
je len tôs fi lo zó fu sá nál, Ro za nov nál pél dául meg szû -
nik a sze re lem-él mény di cho to mi kus ér tel me zé se, 
és a Szûz Anya-kép fog lal el köz pon ti he lyet írá sai -
ban, en nek kü lön fé le je len tés ér tel me zé sei vel. Egy 
má sik je len tés ré teg a fo ga lom lét re jöt té ben nemzet-
ka rak te ro ló giai, kiala ku lá sá ban Ber gya jev Erósz-
tár gyú fi lo zófiai esszéi ját sza nak je len tôs sze re pet. 
Har mad részt pe dig, mi vel iro dal mi szö veg tar tal -

maz za azo kat a je lö lô ket, ame lyek összes sé gé ben 
megal kot ják a nôi lé nyeg re vo nat ko zó el kép ze lé -
se ket, vizs gál nunk kell azt a szim bó lum rend szert, 
amely a nôi lé nyeg ké pi je lö lô je ként funk cio nál: ez 
az al ko tói fo lya mat so rán az al ko tói tu dat ból elô -
hí vott ké pi je lö lô ré teg el sôd le ges szá munk ra. Ér zô -
dik te hát, hogy en nek a komp le xi tás nak csak bi -
zo nyos szeg men seit va gyunk ké pe sek meg ra gad ni 
az adott szi tuá ció ban, és csak egy olyan konst ruk -
ciót épít he tünk fel, amely több té nye zô ál tal meg -
ha tá ro zott el kép ze lé sek összes sé gé bôl fog áll ni. 

Cse hov má ra tel je sen el fe le dett, a szá zad for du -
lón élô és al ko tó kor tár sá nak, Leonyid And re jevnek 
a mun kás sá gá hoz a szak iro da lom máig nem ta lálta 
meg a meg fe le lô kul csot. Élet mû vé nek leg jel legzete -
sebb sa já tos sá ga az át me ne ti ség, pá lyá já nak mene -
te a rea lis ta tük rö zé si elv tôl a ké pi vi lág mo der nista 
je gye ket fel mu ta tó tel jes átala ku lá sáig vezet. Nevez -
ték ôt rea lis tá nak, szim bo lis tá nak, exp resszio nis -
tá nak, ko rai eg zisz ten cia lis tá nak és szür rea lis tá nak, 
neo ro man ti kus nak és neo rea lis tá nak. Tu da tos for -
mai újí tó ként fel lép ve ars po e ti cu san ma ga Andre -
jev úgy fo gal maz, hogy egyet len irány zat esz köz tá -
rá hoz sem kö tô dik, nem szû kí ti le így a mû vé szi 
ki fe je zés le he tô sé geit, és min dent egy elv nek rendel 
alá: a mi nél exp resszí vebb ki fe je zés el vé nek.1 Mû -
veit rend kí vül mo dern né te szi, hogy ben nük (nap -
jaink em be ré nek vi lá gá hoz ha son lóan) az iden ti tás 
el vesz té sé nek lét ér ze te jut ki fe je zô dés re, va la mint 
az em be ri iden ti tás új bó li meg ta lá lá sá nak vá gya, az 
em ber ön -i den tifiká ci ó ja, lét ben el fog lalt he lyé nek 
meg ha tá ro zá sa kap je len tôs sze re pet. Andrejev mû -
vei ben a vi lág vál sá gá nak és krí zi sé nek ki fe je zé si 
ter ré nu ma az em be ri sze mé lyi ség lesz. Mun kás sá -
gá ban, akár csak az orosz per szo na lis ta fi lo zó fu sok 
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Drá ma megújí tó tö rek vé sek  
az orosz szá zad elôn 

A pánp szi ché drá ma

1 V. Bez zu bov (szerk): Leonyid Andrejev ed dig nem pub li kált le ve le zé se. Tar tu, 1962. 389.
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te vé keny sé gé ben, köz pon ti az em be ri sze mé lyi ség 
kér dés kö re, az int ro ver tált sze mé lyi ség lel ki me -
cha niz mu sai nak a fel tá rá sa az egyik legalap ve tôbb 
mû vé szi tö rek vés. Fô hô sei mû vész- férfiak, akik nek 
sor sá ban meg ha tá ro zó sze re pet kap a nô, mûvészek, 
akik ön ma gu kat nem sa ját be zárt eg zisz ten ciá juk -
ban, ha nem a má sik em ber hez fû zô dô dia lo gi kus 
vi szo nyuk ban kí sér lik meg új ra fo gal maz ni. A nôk 
vi lá gá ról szó ló in for má ciók el sô sor ban ar ról a férfi-
vi lág ról nyúj ta nak ké pet, amely ezt megal kot ta, 
min dig egy meg ha tá ro zott fér fi-prin cí pium te remti 
meg ön ma gá ból az adott nô-kép ze tet. 

Andrejev te vé keny sé gé ben a pol gá ri mí to szok 
bu ká sá nak ér ze tén túl ki fe je zô dés re jut az is, hogy 
az új faj ta eg zisz ten ciá lis prob lé mák a ré gi drá mai 
for ma nyelv vel ki fe jez he tet le nek, új drá mai for má -
ra van szük ség. Sa ját teo re ti kus drá ma mo dell jé nek, 
a pánp szi ché drá má nak (és szín ház nak) a meg te -
rem té sé vel te vé keny sé ge szer ves ré szét ké pe zi az 
eu ró pai szín há zi re form nak és az oroszor szá gi „új 
drá ma” meg te rem té sé nek is.2 

Míg Nyu gat- Eu ró pá ban az új drá ma ele mei nek 
meg je le né sét Ib sen dra ma tur giá já hoz köt jük, ad dig 
Oroszor szág ban ez a nem ha gyo má nyos, arisz to te -
lé szi ala pok ra épü lô új drá ma csak a 20. század ele -
jén te rem tô dik meg, Cse hov utá noz ha tat lan drá ma -
tech ni ká já ban. Cse hov egy részt átér té ke li a drá mai 
ese mény fo gal mát: a kül sô ese mé nyes sé get tel je sen 
ki szo rít ja a szín pad ról, a szín fa lak mö gé utalva azt, 
avagy a fel vo ná sok kö zöt ti szü ne tek re, en nek követ -
kez té ben a drá mai ese mény sort a mi ni mum ra redu -
kál ja (emiatt ne vez he tô ese mény te len nek egy bi zo -
nyos szem pont ból ez a drá mai szö veg), és egy más -
faj ta ese mé nyes ség nek ad do mi nan ciát: a bel sô, 
pszi cho ló giai, a lé lek ben zaj ló fo lya ma tok nak. En -
nek ered mé nye kép pen ra di ká li san átala kul a drá -
mai szü zsé is: a drá mai szö veg ön pre zen tá ciók vég -
te len so rá ból épül fel. Andrejev sa ját for mai újí tá -
sai nak ér tel me zé se kor dra ma tur giá já nak gyö ke réül 
a cse ho vi dra ma tur giát ne ve zi meg: ma gát a cse ho -
vi dra ma tur gia foly ta tó já nak tart ja, amennyi ben ô 
is, akár csak Cse hov, a „reá lis ban ke re si az ir reá li -
sat”.3 Mind két szer zô nél ugyanis egy erô sen sti li -

zált, ti pi kusnak te kint he tô vi lág je len sé gei mö gött 
az ab ban meg nyil vá nu ló ir reá li sat mu tat ja fel: nem 
az egye di re kon cent rál, ha nem az ál ta lá nos, em be -
ri meg fo gal ma zá sá ra. Vi lág ér zé sük is nagy já ból azo -
nos, mind ket te jük re il lik a Mae ter linck ál tal meg -
fo gal ma zott eg zisz ten ciá lis prob le ma ti ka: amennyi -
ben a drá má nak azt kell fel mu tat nia, „mennyi re tra -
gi kus lé te zé sünk pusz ta té nye.”4 A drá ma min den 
ré te ge ugyan an nak az egy sé ges pszi ché nek a le nyo -
ma tát vi se li ma gán, a tár gyi vi lág, a tér- és idô me ta -
fo rák egy séges at mosz fé rát su gá roz nak, egy sé ges 
nyel ven szó lal nak meg, ugyanan nak a sze man ti kai 
gesz tus nak a je gyeit vi se lik ma gu kon. Ha son ló mó -
don ala kul át mind két szer zô nél a drá mai szó: mo -
no lo gi zált dialó gu sok al kot ják a drá mai szö ve get, 
és ha son lóan vál to zik meg a mel lék szö veg [re mar -
ka] is: at mosz fé ra te rem tô, ké pi sé ge a szer zôi vi lág -
ér tel me zés te re lesz. 

Az itt fel so rolt je len tôs ti po ló giai azo nos sá gok el -
le né re alap ve tô el té ré se ket is ta lá lunk a két faj ta drá -
ma mo dell kö zött: A két drá ma vi lág köz ti kü lönb -
sé get a re zig ná ció fo ká ban, a sti li zá ció erôs sé gé ben 
és a drá ma nyel ve ze té ben kell ke res nünk: Andrejev 
messzebb megy a vi lág ér tel mes, lo gi kus be ren dez -
ke dé sé nek ta ga dá sá ban, mint Cse hov. Pesszi miz -
mu sa mé lyebb, re mény te le nebb, hô sei nem csak szá -
nal mat és saj ná la tot ki vál tó, szen ve dô in tel li gen cia 
ré te gé bôl ke rül nek ki: gyak ran át lé pik a mo rá lis ha -
tárt és vál nak ideo lo gi kus gyil ko sok ká, mint Doszto -
jevsz kij hô sei (eh hez ha son ló at ti tûd Cse hov da rab -
jai ban el kép zel he tet len). Úgy is fo gal maz hat nánk, 
hogy Andrejev sok kal messzebb re ju tott a ta ga dás -
ban és a re mény meg gyil ko lá sá ban, mint ahogy ezt 
Cse hov tet te mind pró zá já ban, mind pe dig dra ma -
tur giá já ban (nem vé let le nül kap ta Andrejev kor tár -
sai tól „az orosz iro da lom Ivan Ka ra ma zov ja” ne vet). 

 
A nôi iden ti tás prob le ma ti ká ja a Fe ke te Ál ar -

cok (1908) cí mû And re jev-d rá má ban 
 

Az orosz szá zad for du ló mû vé sze ti és szel le mi 
éle té ben is érez he tô az a ra di ká lis vál to zás, ami 
a ne mek vi szo nyá nak meg ha tá ro zá sá ban a tu -

2 Az „új drá ma” ter mi nus nem csak a nyu gat- eu ró pai drá ma iro da lom ban ho nos: az orosz iro da lom tu do mány is hasz nál ja 
a szá zad for du ló rea lis ta-na tu ra lis ta drá mái nak va ló ság mi mé zi se el len irá nyu ló drá mák meg ha tá ro zó ti po ló giai je gye ként. 
Lásd B. Sz. Bu grov ide vo nat ko zó cik keit az orosz szá zad for du ló drá ma iro dal má ról. 

3 Vö.: Leonyid Nyi ko la je vics Andrejev: Le ve lek a szín ház ról I-I I. le vél. In. P. Mül ler Pé ter (szerk.): A mo dern szín ház szü le -
té se. Bu da pest, OSZ MI, 2004. 163–185. Ford. Ha dik né Végh Ka ta lin. 

4 Mau ri ce Mae ter linck: A hét köz na pi tra gi kum. In. Ják fal vi Mag dol na (szerk.): Szín há zi an to ló gia. Bu da pest, Ba las si, 2000. 
31. Ford. Bár dos Mik lós. 
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dat ban le zaj lik. Nem csak az írók (Tolsz toj, Dosz -
to jevsz kij, Cse hov), ha nem a fi lo zó fu sok is fog lal -
koz nak az orosz Erósz kér dés kö ré vel. Nyu ga ton 
erô sen és fo lya ma to san érez te ti ha tá sát az elô ször 
Nietz sche ál tal meg fo gal ma zott ra di ká lis gon do lat 
a ne mek vi szo nyá val kap cso lat ban: az az erôs ra -
di ka liz mus, amellyel Nietz sche os to roz za a ka to li -
kus egy há zat, amely „az em ber nem zé sét a rossz 
lel ki is me ret tel kap csol ta össze.”5 A ta bu dön tö ge -
tés az tán Freud mun kás sá gá ban tel je se dik ki. Freud 
oroszor szá gi re cep ció ja vi szony lag ké sôn és elég 
ked ve zôt len kö rül mé nyek kö zött in dul meg, írá sai 
kö zül a Leo nar do da Vin ci és az Álom fej tés még az 
el sô vi lág há bo rú ki tö ré se elôtt meg je lent, de iga -
zán is mert té csak a for ra da lom utá ni évek ben vált, 
ami kor sor ra meg je len tek leg na gyobb mû vei, de a 
pro let kult évei ben ra di ká li san tá mad ni volt il len -
dô gon do la tait. Freud a di na mi kus tu dat alat ti leírá -
sá val be bi zo nyí tot ta, hogy az em be ri lé lek tu da tos 
ré szén túl lé te zik a tu dat ta lan ha tal mas bi ro dal ma, 
amely nek moz ga tói az em be ri ösz tön tö rek vé sek. 
Ezek kö zül Freud ko rai ta nul má nyai ban a leg lé -
nye ge sebb nek a sze xuá lis ösz tönt, majd te vé keny -
sé gé nek má so dik fe lé ben pe dig az ez zel el len té tes, 
dest ruk tív ha lál ösz tönt tart ja. 

Freud jól is me ri az Erósz orosz ér tel me zé seit, 
an nak tolsz to ji, dosz to jevsz ki ji, Vja csesz lav Iva nov -
i ant ro po ló giá ját, is me ri Leonyid Andrejev drá máit 
is, hi szen egy 1921-es mû vé ben az orosz iro da lom 
Erósz-prob le ma ti ká já ra ki tér ve a kö vet ke zô ket 
jegy zi meg: „Ez az esz me, vagyis a sze re lem és a ha -
lál össze fo nó dá sa je le nik meg Tolsz toj an ti sze xuá -
lis pró zá já ban, amely ben a sze re lem min dig a ha -
lál vággyal fo nó dik össze, de je len van Leonyid 
Andrejev drá mái ban is.” Te hát Freud úgy vé li, hogy 
Andrejev drá mái nak nô fi gu rái sa ját té te lei de monst -
rá ciói nak te kint he tôek. És va ló já ban ke vés ki vé tel -
lel (fô leg ko rai dra ma tur giá já ban) Andrejev hôs nôi 
el pusz tul nak vagy ön gyil ko sok lesz nek, avagy a 
sze rel me sük pusz tít ja el ôket. And re jev nek egy 
ilyen faj ta sze re lem-ant ro po ló giá ja az orosz iro da -
lom, fô leg a dosz to jevsz ki ji re gé nyek sze rel mi él -
mé nyé nek ana lí zi sé re épül ve ala kult ki, amely 
egyér tel mûen a disz har mo ni kus, dio nü szo szi el vet 
tük rö zi. Dosz to jevsz kij nél nincs nôi sors, a nô csak 
mint a fér fi sor sá nak ré sze lé te zik, nincs olyan szere -
lem, amely a két em ber har mó niá já ban tel je sed ne 
ki, a sze re lem nem har mo ni kus egy más ra ta lálás, 

ha nem a ne mek har cá ban je le nik meg. (Az orosz 
per szo na lis ták kö zül Ber gya jev is elem zi ezt az 
Erosz -ant ro po ló gi át, és ô en nek ge ne ti kai okait a 
fér fi prin cí pium meg gyen gü lé sé ben lát ja. A gyen -
gü lés mo rá lis, eti kai ér te lem ben ér ten dô, és ez a 
meg gyen gült fér fi-prin cí pium te remt ma gá nak egy 
ilyen dé mo ni kus, pusz tí tó nôi el vet.6) And re jev nél 
az Erosz prob le ma ti ká já nak fel vá zo lá sá ban a dosz -
to jevsz ki ji ér tel me zés do mi nan ciá ja meg ha tá ro zó, 
és gyö ke rei ben egyér tel mûen azo nos az zal. 

Ha Andrejev pánp szi ché drá mái hoz mint egy -
sé ges szö veg hez kö ze lí tünk, ak kor azt lát juk, hogy 
ab ban a nôi lé nyeg mi ti kus-i dea li zált vál to za tá val 
ugyanúgy ta lál koz ha tunk, mint a dé mo ni kus el vû 
nô fi gu rá val, és a leg több ször ugyanazon a szö veg -
vi lá gon be lül is fel tû nik mindegyik, me to ni mi kus 
kor re lá ció ban, a tu dat ban lé vô nôi kép ze tek pro -
jek ció ja ként. Az idea li zált nôi tisz ta ság örök jel ké -
pe pél dául Andrejev máig leg nép sze rûbb drá má já -
nak Az em ber éle té nek Fe le ség-fi gu rá ja: az örök és 
hû sé ges társ, anya, sze re tô, de ez az idea li zált kép 
csak a pá lya ele jén tû nik fel, ezt kö ve tôen az and -
re je vi nô ér tel me zés el ko mo rul. Jel lem zô pél dá ja az 
idea liz mus sal va ló le szá mo lás nak a Rek viem cí mû 
me ta nyelv-drá má ja, amely ben egy pil la nat ra fel tû -
nik a Szûz Anya ikon sze rû áb rá zo lá sa, és ben ne a 
da rab egyik sze rep lô je meg halt fe le sé ge arc ké pét 
is me ri fel. Vagyis Andrejev ér tel me zé sé ben, ha léte -
zik is az idea li zált nôi lé nyeg, az nem a hét köz na -
pi va ló ság ban je le nik meg, ha nem csak egy má sik 
vi lág ban. A hét köz na pok ban le he tet len egy ilyen, 
az egyé ni sé get tel je sen átala kí ta ni ké pes transz cen -
den cia-él mény. 

Szem lé le tes pél dá ja en nek az ér té kek am bi va -
len ciá já ra épü lô lét ér zet ál tal elô hí vott, meg sok szo -
ro zó dott nôi elv nek a meg je le ní té sé re Andrejev 
egyik ko rai da rab ja, a Fe ke te Ál ar cok. (A da rab an -
gol for dí tá sa az ame ri kai mí tosz is ko la meg te rem -
tô jé nek, Nor thop Fry e- nak az ér dek lô dé sét is fel -
kel tet te, mû fa ját az „ar che ti pi kus mas que” ter mi -
nus sal je löl te).  

A da rab a kiemel ke dô és au to nóm sze mé lyi ség 
(a mû vész) bel sô vi lá gá nak szét hul lá sát je le ní ti meg 
ké pi leg. A ne mes lo vag, Lo ren zo de Spa da ro her -
ceg éle te nagy ün ne pé re, egy ál ar cos bál ra ven dé ge -
ket hív. Az ün ne pi la ko má ra azon ban hí vat lan ven -
dé gek is ér kez nek: vö rös és fe ke te, kiis mer he tet len 
és vissza ta szí tó ál ar cok. A drá ma szö veg vi lá gá nak 

5 Fried rich Nietz sche: Haj nal pír. In. Fried rich Nietz sche vá lo ga tott írá sai. Bu da pest, Gon do lat, 1984. 70. Ford. Sza bó Ede. 
6 Vö.: Nyi ko laj Ber gya jev: Dosz to jevsz kij vi lág szem lé le te. Bu da pest, Eu ró pa, 1993. Ford. Ba án Ist ván. 
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szer ve zô ele mei az al ko tói fo lya mat so rán a tu dat ta -
lan ból elô hí vott, ak ti vi zá ló dott ar che ti pi kus szim -
bó lu mok, ame lyek ér tel me zé se kor jun gi ter mi nu -
so kat kell be ve zet nünk. A szim bó lum – jun gi ér tel -
me zés ben – túl lép a kor ad ta fo ga lom kö rön, az em -
lé ke zet ál tal kiegé szít ve hely reál lít ja a je len ben a 
fo ga lom ból hiány zó ele me ket. Az ôsi kép az al ko -
tói tu da ton ke resz tül for dí tó dik le, azo kat a for má -
kat idé zi fel, ame lyek a je len bôl hiá nyoz nak: idôn 
és ko ron túl mu tat va fo gal maz meg örö kér vé nyû ál -
lí tá so kat az em be ri lé nyeg rôl. Ezek a ter mé sze tes 
szim bó lu mok egye te mes je len té sûek, nin cse nek 
kul tú rák hoz köt ve, mint je lö lôk nek min den kul tú -
ra ugyanazt a je len tést tu laj do nít ja. Ez az ar che ti pi -
kus szim bó lum sor a sö tét ség és a fény szim bó lum -
so ra. Ezek kö ré a meg ha tá ro zó je len té sek – mint 
mag – kö ré épül nek fel ezek to váb bi transz for má -
ciói, és va riá ciós ele meik há ló sze rû je len tést ké pez -
nek a drá mai szö veg ben. A fény-szim bó lum a tûz, 
vi lá gos ság, su gár transz for má ció-je löl tek re bom lik, 
el len pó lu sa, a sö tét ség pe dig az éj sza ka és a hi deg 
transz for má ció kat te rem ti meg. A szim bó lu mok kö -
zött je len van a mi ti kus-szak rá lis cse le ke det sor ra 
uta ló igei me ta fo ra sor: a tûz ál ta li meg tisz tu lás cse -
le ke det so ra is. Ezek hez az ar che ti pi kus szim bó lu -
mok hoz to váb bi, ún. kul tu rá lis szim bó lu mok kap -
cso lód nak, ame lyek nek je len té se nem egye te mes, 
kul túr kö rök ként más és más je len tés sel ru há zód -
hat nak fel: pél dául a lé lek-vár, a ke reszt, a kí gyó, a 
la ko ma, a tor, a báj ital lá vál to zó bor, a szí nek (vö -
rös, fe ke te, fe hér, arany) szim bo li ká ja stb.7 

A drá mai szö veg szü zsé jé nek me ne tét Lo ren zo 
her ceg lét- és tu dat ál la pot-vál to zá sá nak ké pi meg -
je le ní té se ad ja: az ün nep apol lói har mó niá já tól, a 
rá ció irá nyí tot ta tu dat vi lá gos sá gá tól a sze mé lyi ség 
tel jes szét hul lá sáig, az ösz tö nök vi lá gá nak el sza ba -
dult sö tét sé géig. Andrejev ér tel me zé sé ben te hát a 
rá ció irá nyí tot ta em be ri tu da ton túl lé tez nek ed dig 
még fel nem tárt, is me ret len bi ro dal mak az em be -
ri lé lek mé lyé ben (ezek te ma ti zá ló dá sai a vö rös és 
fe ke te ál ar cok) ezek el foj tá sa el pusz tít ja az egyé ni -
sé get, és az ezek kel va ló szem be sü lés ön pusz tí tás -
hoz ve zet het.(Ilyen ér te lem ben te hát a freu di ta nok 
ko rai kép vi se lô jé nek ne vez het jük, hi szen in tui tív 
mó don fe je zi ki a freu di ta nok nak – már az orosz 
szim bo liz mus ta la ján is meg fo gal ma zott té te leit).  

A szö veg al le go ri kus jel le ge két ér tel me zé si le -
he tô sé get fog lal ma gá ban, egy konk rét és egy át vitt 

je len tés meg for má lá sá ra ad le he tô sé get. A her ceg 
ál tal kom po nált 

Dal szö ve gé nek köz pon ti so ra: „A lel kem el va -
rá zsolt vár…” sze man ti kai lag össze kap csol ja a két 
ér tel me zé si sí kot: a ki vi lá gí tott vár az ál ar cos bál ra 
ér ke zô ven dé gek kel egy szer re konk rét és me ta fo -
ri kus tér. E tér fák lya tü zé vel meg vi lá gí tott ré szei 
énünk ön tu da tos ré sze, a sö tét ség bo rí tot ta és is -
me ret len ál ar cok kal be né pe sült kao ti kus ré sze pe -
dig a tu dat alat ti ké pi meg je le ní té se. (A ré teg zett 
em be ri tu dat ily mó don va ló ké pi meg je le ní té se 
meg le pô ha son ló sá go kat mu tat az ugyan csak szá -
zad elô ezen pe rió du sá ban al ko tó Ba lázs Bé la A Kék -
sza kál lú her ceg vá ra cí mû mû vé nek tér szim bo li ká -
já val, a szét hul lott sze mé lyi ség vi lá gá nak és a va ló 
vi lág mi mé zi sé nek egy más ra ját sza tá sa pe dig Pi ran -
del lo IV. Hen rik jé vel hoz za szo ro sabb kap cso lat ba 
Andrejev drá má ját. 

Lo ren zo em ber- és vi lág ké pe az and re je vi lét ér -
zés ki ve tü lé se: a vi lág ban sze re peink re hul lunk szét, 
nem lé te zik au to nóm, ön ál ló sze mé lyi ség, a tel jes 
elide ge ne dés fe lé ha la dunk mind ön ma gunk kal, 
mind a vi lág gal, mind a má sik em ber rel va ló kap -
cso la tunk ban. En nek az elide ge ne dé si fo lya mat nak 
fo ko za tai van nak. Lo ren zo „sen kit sem is mer fel” a 
bál ra hí vott ven dé gek kö zül, sem sze rel mét, fe lesé -
gét, sem a leg jobb ba rá tait, min den ki ál ar cot vi sel. 
Elide ge ne dik ön ma gá tól is, ez a da rab szö ve gé ben 
úgy je leik meg, hogy egyes szám har ma dik sze -
mély ben kezd be szél ni ön ma gá ról („Lo ren zo szí -
vé ben nem la kik kí gyó…, Lo ren zo nem kom po -
nál ha tott ilyen po ko li ka ko fó niát…), Elide ge ne dik 
a sza vaitól is: eb ben a vi lág ban még a sza vak és a 
han gok is ál ar cot vi sel nek: „…El né zést, uraim, egé -
szen elfelej tet tem, hogy ma min den be csap és meg -
csal – a sze mé lyek is, a han gok is, és vé gül, a sza -
vak. Ki gon dol ta vol na, drá ga ven dé geim, hogy még 
a sza vak is ilyen vissza ta szí tó ál ar cot tud nak öl te -
ni…” Foko za to san ve szí ti el ural mát a kül vi lág fö -
lött, a nyelvi sí kon tör té nô meg ket tô zô dés után te -
ma ti ku san is meg ket tô zô dik: az ide gen – Én tes tet 
ölt, sa ját ha son má sa pusz tít ja el. 

A sze mé lyi ség fel bom lá sá nak egyik oka a biz -
tos nak hitt ér té kek tel jes vi szony la gos sá ga: ez az 
ér zet az anya és a fe le ség alak já nak meg konst ruá -
lá sá ban fe je zô dik ki. 

A fe le ség, Fran ces ka ne ve in ter tex tu á li san egy 
D’ An nun zi o- da ra bra tör té nô uta lás miatt sze man -

7 A szim bó lum-ér tel me zés hez lásd Nort roph Frye: A kri ti ka ana tó miá ja. Bu da pest, 1998.
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ti kai lag te lí tett: a Fran ces ka da Re mi ni a bu kott an -
gyal szü zsé jé hez kap csol ja ezt a drá mai fi gu rát. Lo -
ren zo fo ko za to san ve szí ti el ural mát ön ma ga fö lött, 
a vi lá got nem va ló sá go san, ha nem masz ko kon ke -
resz tül ér zé ke li: kép te len felis mer ni a masz kok mö -
gött az em bert, a sze re tett nô, fe le sé ge alak ja meg -
sok szo ro zó dik, a szép masz kok kö zül azon ban 
egyik sem az iga zi, múlt já nak nô alak jai rej tôz nek 
mö göt te. 

Az anya alak ja egy má sik arc hai kus szü zsé vel 
(az Oi di pus- komp le xus sal, il let ve an nak ham le ti 
vál to za tá val) hoz za szo ros össze füg gés be a da ra bot: 
az ed dig tisz tá nak, szent nek, bûn te len nek hitt anyá -
ról ki de rül, hogy szaj ha, aki az apa tá vol lé té ben bû -
nös vi szonyt foly tat a lo vászfiúval, így kér dé ses sé 
vá lik ma gá nak a fô sze rep lô nek a sze mé lyi sé ge is. 
Az ér té kek tel jes vi szony la gos sá ga te hát a jun gi 
ször nye teg-a nya ké pet ak ti vi zál ja, a fe le ség meg raj -
zo lá sá ban pe dig az egyet len, az iga zi meg ta lá lá sá -
nak, fér fi és nô egy más ra ta lá lá sá nak le he tet len sége 
fe je zô dik ki.  

Andrejev drá má ja igen mo dern, máig meg vá la -
szo lat lan kér dé sek re és meg lé vô prob lé mák ra irá -
nyít ja fi gyel mün ket: ar ra, hogy mi lyen össze tett, 
komp lex je len ség az em be ri egyé ni ség, va jon ké -
pe sek va gyunk-e ön ma gunk ról adek vát sze mé lyi -
ség ké pet kiala kí ta ni, avagy sze re peink vissza tük -
rö zô dé sei va gyunk csu pán, lé te zik-e sze mé lyi sé -
günk, vagy csak sze re peink és ál ar caink van nak.  

 
Az Az, aki a po fo no kat kap ja cí mû  

And re jev-d rá ma nô ér tel me zé se 
 

Andrejev egyik legutol só pánp szi ché-d rá má ja 
mû vé szi ars- po e ti cá já nak és a nôi prin cí pium 
lé nye gi, összeg zô meg fo gal ma zá sá nak te kint -

he tô. 
Fô hô se a hét köz na pi vi lág ból a cir kusz vi lá gába 

me ne kü lô mû vész-fi lo zó fus, aki a cir ku szi bo hóc 
sze re pé ben „Az” lesz, aki a po fo no kat kap ja. Ön -
ként vál lalt szen ve dé se azon ban esz köz új egyé ni -
sé ge meg te rem té sé hez: ‘Az’ ugyanis az iden ti tá sát 
meg te rem te ni aka ró mû vész tí pu sa és arc he tí pu sa 
is egyút tal. Ol ga Frej den berg sze rint a fô hôs csak 
azt te szi, amit sze man ti kai lag je lent, a ne vé ben rej -
lô sze man ti kai tar ta lom a szü zsé me ne té ben bon -
ta ko zik ki, vagyis név és szü zsé egyen ér té kû ka te -
gó riák. A fô sze rep lô ne ve he lyett egy cse le ke det sor 

áll. A ’po fon’, az ar cul csa pás az em ber(i sze mé lyi -
ség) el len el kö ve tett megalá zó cse le ke det, a fáj da -
lom és a meg szé gye nü lés a kí sé rôi. (Az orosz nyelv -
ben a „po fon”-szó bel sô for má ja ala ki lag is utal ar -
ra, hogy az em ber ar ca szen ve di el, az arc, amely a 
sze mé lyi ség le nyo ma ta. Az ar cul csa pást el vi se lô em -
ber – a fáj da lom tu do má sul vé te le és fel dol go zá sa 
so rán – sa ját egyé ni sé gét ala kít ja, a szen ve dés 
beépül egyé ni sé gé be. Az arc a mo dern drá ma el mé -
le tek köz pon ti ka te gó riá ja is, nem csu pán szín házs -
ze mi o ti kai, ha nem pszi cho ló giai és fi lo zófiai as pek -
tus ból egyaránt. „…Ezért kell mon da nunk, hogy 
min den, va ló ban ak ként ér tel mez he tô drá ma for -
rá sa az arc meg nyi lat ko zá sa. Csak ez zel a meg nyi -
lat ko zás sal kez dôd het a má sik em ber rel foly ta tott 
dia ló gus”.8 A má sik em ber rel foly ta tott dia ló gu -
sunk – nem csak hét köz na pi, ha nem drá mai ér te -
lem ben is – az arc ban zaj lik: az em ber az arc ban 
nyil vá nul meg, vagy ahogy Le vi nas nál ol vas hat juk, 
az em be ri eg zisz ten cia je gyei, tör té ne ti sé ge és lét -
hez va ló vi szo nya tá rul fel ben ne. ‘Az’ ezt a megalá -
zó sze re pet (a szen ve dést) ön ként vál lal ja: mû vé -
szi ma ga tar tá sá nak lé nye ge a tö meg hez va ló ilyen 
kö ze le dés. El fo gad ja az alan tas szó ra koz ta tás ilyen 
le he tô sé gét, hogy bár mi lyen áron, de reak ciót vált -
son ki, de köz ben ugyanazok ról a té mák ról fi lo zo -
fál, ame lyek rôl író-fi lo zó fus ko rá ban is: a val lás ról, 
a vi lág te rem té sé rôl és irá nyí tá sá ról, a lé te zés leg -
fon to sabb kér dé sei rôl: „Bo hóc! Er rôl ál mo doz tam 
gye rek ko rom tól fog va. Ami kor az is ko la tár saim 
Plu tar khosz hô sei vel fog lal koz tak, má sok a tu do -
má nyok kal, én a bo hóc ról ál mo doz tam. Bee tho ven 
– söp rûn! Mo zart – üve ge ken! Ez az, amit egész 
éle tem ben ke res tem.” 

A fô sze rep lô, ‘Az’, a drá mai szö veg ben elô ször 
ar cá nak leírá sán ke resz tül je le ní tô dik meg. Az arc 
je len tés kö re az orosz szá zad elô fi lo zófiájá ban az 
egyé ni ség krí zi sé nek fo ga lom kö ré vel pár hu za mo -
san dol go zó dik ki, az elide ge ne dés fo lya ma tá nak 
ered mé nye kép pen a maszk- tü kör- ha son más prob -
le ma ti ká val az avant gar de egyik leg jel lem zôbb mo -
tí vu ma. A szö veg ben eg zisz ten ciá lis lé nye gét fog -
lal ja össze ró la a szer zô: „a fér fi már nem volt fiatal, 
ar ca csúf, de élénk, me rész, és kis sé fur csa volt”. 
Min den egyes jel zô a sze rep lô rôl tett lét összeg zés, 
amely ben a ke re sô és ön ma gát meg ta lál ni aka ró 
em ber jel le me bon ta ko zik ki. Majd kiala kul ben ne 
új – mû vé szi – iden ti tá sá nak köz pont ja: a tö meg 

8 Jó zef Tisch ner: A drá ma fi lo zófiája. Bu da pest, Eu ró pa, 2000. 91. Ford. Fe jér Irén és Sze nyán Er zsé bet.
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szó ra koz ta tá sa az ar cul csa pá sok el vi se lé sé vel, 
amely ben a leg lé nye ge sebb elem a fáj dal mak és 
meg szé gye nü lés el vi se lé se ál ta li meg tisz tu lás. Az 
ar cul csa pás bib liai kon no tá ci ói is a szen ve dés ál ta li 
meg tisz tu lás mo tí vu mát erô sí tik: „Én pe dig azt 
mon dom nék tek: Ne áll ja tok el le ne a go nosz nak, 
ha nem a ki ar czul üt té ged jobb fe lôl, for dítsd fe lé 
má sik or czá dat is.”9  

Ami kor az el sô ar cul csa pás meg tör té nik (a cir -
kusz bo hó ca egy mû vi po font ad Az nak), ‘Az’ et tôl 
a po fon tól hát ra tán to ro dik és el sá pad: „Meg sem 
ütöt tél, mégis ég az ar com” – vá la szol ja az em ber, 
aki ma gá ra vál lal ja a sze re pet és az ez zel já ró szen -
ve dést. Az „arc-ég” igei me ta fo ra sor je len té sé ben is 
ott van a tûz ál ta li szak rá lis meg tisz tu lás arc hai kus 
je len tés tar tal ma. 

Ezután meg kez dô dik az új iden ti tás kiépü lé sé -
nek fo lya ma ta, amely nek a kö vet ke zô stá diu mai 
van nak: elô ször el ké szül a maszk, amely mö gé rej -
tô zik az új sze mé lyi ség (‘ Az ma ga fes ti más nap sa -
ját ar cá ra a bo hóc arc jel leg ze tes gri ma szait, és vá -
laszt ma gá nak meg fe le lô ru hát), az tán pe dig ez az 
új sze mé lyi ség tel je sen eggyé vá lik a maszk kal, a 
sze rep–a sze mé lyi ség gel. A maszk vi se lé se mintegy 
ki ter jed az egész em ber re: az ál arc vi se lé sé nek me -
ta fo ri zá ló dott cse lek vés mo tí vu ma szü zsé-kép zô 
elem mé vá lik. Szá mos uta lás ta lál ha tó a szö veg ben 
ar ra vo nat ko zó lag, hogy ‘Az’ eggyé vált a maszk já -
val-sze re pé vel: „bo hóc- sze rû en meg ha jol”, „ar ca 
olyan, mint egy élô maszk”, „a maszk mö gött ott 
va gyok én, az ég bôl hoz zád le jö vô is ten” stb.  

A drá ma szö veg vi lá gá ban ‘Az’ több faj ta masz kot 
ké szít és hasz nál sze mé lyi sé gé nek iden tifi ká lá sá ra. 
Ezek egyik ré te ge az arc hai kus maszk, a má so dik 
a kul tu rá lis maszk, a har ma di kat pe dig élet sze rep-
maszk nak ne vez het jük: az új iden ti tá sú sze mé lyi -
ség meg ta lál ta az adek vát élet sze re pet: a drá ma szö -
ve gé ben ez a gyil kos ság és ön gyil kos ság ál ta li meg -
men tés mo tí vu má ban te ma ti zá ló dik. (In ter tex tu á -
lis ér te lem ben – mint mö göt tes szö veg – a Ro go zsin 
– Nasz tasz ja Fi lip pov na kap cso lat ad ja a szü zsé ge -
ne ti kai alap ját, de vi lág iro dal mi pár hu zam ra is gon -
dol ha tunk, G. Sand Con su el lo cí mû re gé nyé re). 

 
– az arc hai kus maszk: 
AZ: Az va gyok, az ál ar cot vi se lô is ten, aki le -

jött a föld re, az irán tad ér zet sze re lem 
miatt. Hoz zád, te bu ta Kon su e la! 

KON SU E LA: Szép kis is ten! (ne vet) 
AZ: Ne ne vess! Az is te nek nem sze re tik az üres 

ne ve tést, ami kor az gyö nyö rû aj kak ról 
hang zik fel. Az is te nek is vá gya koz nak és 
meg hal nak, ha nem is me rik fel ôket. Ó, 
ha tal mas bol dog sá gom és örö mem, is merd 
fel az is tent, és fo gadd el ôt!” 

 
– a kul tu rá lis maszk: 
AZ: Ta lán nem ér tet ted meg, hogy te vagy a 

cár nô, én pe dig a te ud va ri bo lon dod va -
gyok? Kon su e la, ta lán nem tu dod, hogy 
min den cár nô nek van egy bo lond ja, aki 
ha lá lo san sze rel mes be lé, és ezért ve rik ôt? 
Az, aki a po fo no kat kap ja. 

 
Az élet sze rep-maszk pe dig szü zsé sen bon ta ko zik 
ki: ‘Az’, aki be le sze re tett Kon su e lá ba, hogy megaka -
dá lyoz za a lány kiáru sí tá sát, meg mér ge zi ôt, majd 
ma gá val is vé gez. 

 
A szép ség mint a drá mai kol lí zió moz ga tó ja 
 

‘A z’ iden tifi ká ci ó já nak kiépí té sé ben a szép ség -
gel va ló szem be sü lés meg ha tá ro zó sze re pet 
ját szik. (Az esz té ti kai szép nem tôl füg get len: 

Be za no és Kon su e la szép sé gé re egyaránt rá cso dál -
ko zik). Ez a szép ség olyan erô vel bír, hogy a sze -
mé lyi ség hiány struk tú rá já nak tel jes be töl té sé re ké -
pes: el pusz tí tás ál ta li meg men té se élet sze rep pé for -
má ló dik. Akár csak Cse hov Ványa bá csi cí mû da -
rab já ban, itt is a szép ség gel va ló szem be sü lés in dít ja 
el a sze mé lyi ség iden tifi ká ci ó ját, ami egy részt a lét -
ben be töl tött sze rep (élet sze rep) meg fo gal ma zá sáig, 
más részt pe dig ak tív cse lek vé se kig ve zet. 

Kon su e la, (aki nek a ne ve „ví gasz ta ló”-t je lent) 
ön ál lót lan sze mé lyi ség. Andrejev ezt az zal nyo ma -
té ko sít ja, hogy mi vel nincs ön ál ló gon dol ko dá sa, 
nincs ön ál ló nyel ve sem: azok nak a nyel vén be szél, 
aki ket sze ret és akik tôl függ (Man ci ni, Be za no). 
A ne vé ben jel zô sze man ti ka ily mó don te ma ti zá ló -
dik te hát, hogy szép sé gé vel kör nye ze té nek (‘Az’-
nak) vi gasz ta ló ja lesz. Nem evi lá gi, érin tet len szép -
sé ge Vé nusz és Psy ché arc hai kus szim bó lu mai val 
he lyet te sí tô dik. 

Kon su e la fi gu rá ja mel lett a nôi prin cí pium és 
szép ség má sik meg tes te sí tô je az orosz lán sze li dí tô 
Zi ni da. A két pó lu sú nôi prin cí pium-ér tel me zés az 

9 Má té, 5. 9. 
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arc hai kus erósz- di sze rósz prob le ma ti kát ak ti vi zál -
ja a drá ma szö veg vi lá gá ban. Zi ni da szép sé ge nem 
a ví gasz ta ló, ha nem a pusz tí tó szép ség. Az ôt he -
lyet te sí tô arc hai kus szim bó lum a „bakk háns nô” 
kép ben nyer for mát: „Be jön Zi ni da. Olyan, mint 
egy ré szeg vagy ôrült bakk háns nô, ha ja ki bom lott, 
fél vál lá ról le csú szott a ru há ja, sze mei ra gyog nak, 
de nem lát nak.”  

Zi ni da fi gu rá já nak leírá sa meg le pô ha son ló sá -
got mu tat az óko ri tra gé dia, Eu ri pi dész Bakk háns -
nôk jé nek szö ve gé vel, vagyis ez eset ben is mét az ar -
chai kus sze man ti ka ak ti vi zá ló dá sát fi gyel het jük 
meg: „S elôbb vál luk ra on tot ták le fürt jeik, s az ôz -
bôrt új ra föl kö töt ték, mind, ki nek la zult cso mó ja”. 
Vagyis a szö veg rész ar ra utal, hogy az al ko tás-já ték 
(vagy az imád ko zás) ex ta ti kus pil la na tai ban az ego 
ha tá rai felol dód hat nak, egész az ön kí vü le tig jut hat 
el a sze mé lyi ség. 

Andrejev lét ér tel me zé sé tôl ge ne ti kai ér te lem ben 
egye nes út ve zet a szá zad for du ló két meg ha tá ro zó 
fi lo zó fu sá hoz, Nietz sché hez és Scho pen hauer hez. 
Andrejev a lé tet mint ins tan ciát tel je sen nietz schei 

ér te lem ben ér ti és fo gal maz za meg: olyan tel jes ség -
ként ér tel me zi, amely nem csak idil li, har mo ni kus, 
ha nem rossz, csúf és disz har mo ni kus ele mek bôl 
te vô dik össze: ez az elv épí ti fel fér fi- és nôi jellemeit 
is. Freud nak a be ve ze tô ben idé zett megál la pí tá sa 
te hát tel jes mér ték ben je len van ezek ben a nô-áb -
rá zo lá sok ban a ha lál ösz tön pusz tí tó el vé nek do mi -
nan ciá já val. Eb bôl a felis me rés bôl kö vet ke zik az is, 
hogy az élet tel je sen ir ra cio ná lis és el vi sel he tet len, 
és csak esz té ti kai sík ra emel ve ta lál hat juk meg ben -
ne va ló di ön ma gun kat, adek vát sze re pein ket. Egye -
dül a mû vé szi lé te zés, a lét esz té ti zá lá sa az, amely 
az em be ri lé te zés sel adek vát. Ez a gon do lat sor van 
je len nô fi gu rá i nak meg raj zo lá sá ban is: lé te zik 
ugyan a nôi, ôsi tisz ta ság és szép ség ideál ja, de azt 
a hét köz na pi lé te zés el pusz tít ja, a lé te zés hét köz -
na pi sá ga mocs kol ja be. 

Andrejev drá máit rend kí vül mo dern né te szi egy 
ilyen faj ta nôi-prin cí pium-ér tel me zés, va la mint en -
nek má sod la gos, mö göt tes je len tés tar tal ma: fér fi és 
nô tra gi kus egy más ra utalt sá gá nak és egy más ra ta -
lá lá sá nak szük sé ges sé ge.


