
Drá ma el mé let és de konst ruk ció 
 

A kor társ drá ma- és szính á zel mé le ti disku r zu -
sok ha más ban nem is, ab ban bi zo nyo san erô -
tel jes ha son lós á got mu tatnak, hogy dram a ti -

kus szöveg és szín pa di elô adá sa vi szonyla tá ban ez 
utób bin ak vizsg á la tá ra he lyez nek na gyobb hang -
súlyt, töb bek kö zött ar ra hi vat koz ván, hogy a mû -
nem hu sza dik szá za di me gúj í tá sa el sô sor ban rende -
zé sek ben, s nem dra mat i kus szö vege k ben val ó sult 
meg, s épp úgy kap csoló dik régm últ ban írt szö ve -
gek szín pa di új ra olv a sá sá hoz, mi nt kor társ drá  mák 
szín re vi te léhez. Eb bôl köv et ke zôen a mû nem elmé -
leti pr ob lé máit kid ol go zó, mind e nek elôtt sze mi o -
tik ai elemz é sek a jel for mák össze te tt ta lál ko zá si he -
lye ként te kinte tt szín há zi elô adás tör vény szerû sége -
it tart ják szem elôtt, s azt han gozt at ják, a dra ma  ti -
kus szö veg – ha egy ál ta lán van ilyen az elô  adás ban 
– csak is egyet len, no ha sok sz or ki emel ten kez elt 
kom po nen se a szín rev i tel nek. Az el mé letek kér dé -
sei nagy rész ben a szce ni kus jelf or mák vi szony -
rend jé re ir á nyul nak, mi közb en új ra és új ra kény -
te le nek vissza tér ni szö veg és elô adá sa ko ránt sem 
egy érte l mû re lá ci ój á hoz, am i kor pél dául szí nész és 
sze re pe va gy a sze rep hez tár su ló rep li ka il let ve en -

nek a szí nész ált al a szín pa don el mon dott „vá l to -
za ta” kap cso la tát tárgy az zák. Nem be szélve ar ról, 
hogy nemcs ak ren de zések, de drá mák is hi vat ko -
zá si pont ja it kép e zik e tör té ne ti-el mé leti fe j te ge té -
sek nek, amennyi ben Bec kett vagy Io nes co szö ve -
gei ha son lóan a mû faj hu szad ik szá za di tör té ne té -
nek pa ra digm a ti kus esemé nye i ként em lí tôd nek, 
mint Br echt vagy Ar ta ud ren de zôi szín há za. 

Nem csak a szí nház sze mi o ti ka mû ve lôi, de az 
iroda lom tu dós Ja uss is re n de zést, s nem drá ma szö -
ve get vá laszt pél dá nak a poszt mod ern eszt é ti kai 
marke re i nek szem lélte tô bi zon yí tá sához, azt ál lít -
ván, hogy a poszt mo dern szín ház ese té ben „a 
klasszi kus szö veg lét re jötté nek ide je és be mu tat á -
sá nak je le ne kö zötti tör tén e ti dist an cia is saj át la go -
san be van von va az elô adás ba”.2 A múlt szö veg ei 
erô tel jes en ki van nak szol gál tatva az ért és for mák 
tör téne ti válto zé kony sá gá nak, s a szín ház eb ben a 
fo lya mat ban ol va sá si stra té gi ák olyan szín re vi vô -
jek ént is fel fog ha tó, am ely nek eredm é nye maga is 
– jól le het gyor san elil la nó – esz té ti kai pro duk tum -
ként mu tat koz ik meg. A posztm o dern szí nház – 
Jauss ér tel me zés é ben – ne vez e te sen olyan ként, 
amely a múlt- és a je len be lit, az id e gent és az is me -
rôst nem föl tét le nül akar ja egy más ban fel ol da ni, 
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sok kal in kább pro duk tív konf ron táci ó juk ra tö rek -
szik, be lát ván, hogy no ha a múlt hoz zá fér het et len 
egy faj ta iden ti kus en ti tás ként, vi szont a je len sem 
füg get len ít he tô el ôz mé nyei tôl, mi ál tal szem be sí té -
sük alig ha ve zeth et kü lönb ség ük megsz ün te té sé -
hez. Ezen a pon ton az az – akár egy faj ta funk ció -
tör té neti tá v lat ba he lyez he tô – kérd és is fe l ve tôd -
het, hogy a kü lönf é le jelf or mák ként mû ködô szce -
no gráfiai ko m po nen sek a temp o rá lis dista n cia 
szín re vi tel é ben mik ép pen ér telm e zik dra ma ti kus 
szö veg és (akár re fe renc i á lis) kon tex tu sa vi szon yát, 
s enn él fog va mi lyen iro da lom- s nyelv szem lé let je -
gyé ben ér tik a szö ve get. Egy má sik, im máron de -
konst  ruk ciós elô fel te vés ek re hag yat ko zó össze füg -
gésb en ugya nak kor az is kér dés le het, egy ált a lán 
el en ged he tet len-e a tör té ne ti tá vol ság reflexi ój át te -
mat i ku san be von ni az elô adás ba ah hoz, hogy a 
múlt be li szö veg tex tu á lis ide ge nsé ge mû kö dés be 
lép jen az elô ad ás konte x tu sá ban. Nem ar ról van 
szó ter mé sze te sen, hogy a te m po ra lit ás ma gá tól is 
vég re hajta ná a ma ga el külö n böz te tô mun ká ját, ez 
az ell en ve tés kö nnyen e lhá rít ha tó az zal, ho gy a 
szín re vitel stra té gi á i ban is megfigyelh e tôk szi mul -
tán egy ide jût len sé gek, so k kal in kább ar ról, hogy a 
ren dez é sek mint ol vasá s mó dok a drá ma szö veg 
mely as pekt u sa i val hoz zák össze füg gésbe az ol va -
sás le zár hat at lan ság át.  

A de konst ruk ció, am ely a re fe ren ciá lis illú zió 
trop o ló gi ai fel té tel e zett ség ét s a je len tés fo lya mat 
me cha nik us as pek tusát han goz tatja, a me gér tés le -
zá  rat lan sá gát nem egy sze rû en a je len tés il lu zó ri kus 
te r mé sze té hez s a vég sô je len tett el ér he tetl en sé gé -
hez kap csol ja oda, de az így ér tett tör tén e ti sé get a 
je len tô insk ripci o ná lis is mé tlôdé sé vel s – et tôl nem 
füg getle nül – a je len tés é tôl meg fosz tott jel per for -
ma tív akt u sá nak kons ta tív vá vá lás á val mint lénye -
gé  ben nem idô beli, ha nem egy ide jû moz za nat tal 
tár sít ja, amely moz za nat vi szont csak is id ôbe li s 
tro po logi kus, teh át fe nom e ná lis és kog ni tív meg -
va ló su lása fe lôl ra gad ható meg. Enn él fog va az olva -
satok tör tén e ti külö nb sé ge it le galább annyi ra a 
szöv eg mint jelst ruk tú ra mû kö dés mód já nak fe -
szült sé ge i re, mint e mûkö dés mód idô be li vissza -
for díth a tat lans á gá ra ve ze ti vissza ez az el mé let, a szö -
 veg nek a meg nyil at ko zás ak tu sá ban vagy kö rül mé -

nye i ben meg val ó su ló kon tex tuál is át he lyezé seit 
nem el sô sor ban az idô be li tá vol ság jelz é se i ként, de 
egy tex tu á lis erô – el ke rül hete t len – mi me ti kus meg -
 szel í dí té sek ént fog va fel. Kér dés le het te hát in nen 
nézve az is, hogy a szín ház össze tett, de al ap ve tôen 
vizuá lis és hang zó jelf or mák ra ha gyatko zó jel rend -
sze re ho gyan ké pes egy ál ta lán a fe no me na li záci ó -
ban vissza mu tat ni an nak mat e ri á lis felt é te le zett sé -
gé re, amely egy részt a dra ma ti kus tex tu ali tás, más -
részt pe dig a szce nográfiai je len tôk pe rfor ma tív as -
pek tu sá nak meg mut at ko zási mó dját je lent he ti. 

A szí nhá zi sze mi o ló gia, amely a nyolc va nas 
évek  tôl egy re in kább az iroda l mi her me neu ti ká val 
igyek szik egy faj ta komp le men ter ol va sásm ó dot ki -
alakí ta ni, alapve tô en di a lekt i kus vis zonyt té telez a 
dram a ti kus szö veg ál tal megt e rem tett die gé ti kus 
kont ex tus és a ki je lenté sak tu sok eb ben lét re jö vô 
mi mé zise, va lam int a szín há zi elô adás ál tal a szö -
veg kö ré épí tett drama ti kus vi lág és az ab ban meg -
kép zô dô ki jel en té sakt u sok köz ött. A szö veg fikció -
ja és a szín pad fikci ó ja széts zá laz hat at lan lesz, és – 
amint Pat ri ce Pa vis ír ja so kat idéz ett munk á já ban 
– „nem tud juk töb bé, hogy a dra ma ti kus szö veg 
hoz ta lét re a ki je len té sak tus hely ze tét, vagy a ki je -
len té sak tus az, ame ly nem hoz hat lét re más szöve -
get csak a hall ot tat.”3 Pav is, aki a szí nhá zat egy he -
lyütt a ki je len tés ak tus ko nk re ti zá lá sa ként hat á rozza 
meg,4 a két faj ta fikci o náló ak tus kö zött de hi e rarchi -
zált és di a lek tikus re lá ci ót té te lez, ez zel össze füg -
gés ben ped ig pragm a ti ku san, s így mime ti ku san 
ér tett per fo r ma ti vit ás ként gon dol ja el a – ki je len -
té sak tusnak te kin tett – szö veg mûk ö dé sét. „Va ló -
jáb an – ír ja – a szín há zi szö veg azért tesz szert per -
for mat ív ér ték re, mert prag mat i ku san min dig is a 
színp ad hoz van köt ve, és ki je lent é sé nek ak tus á ban 
hoz za lét re a csele k ményt.”5 A dra ma tik us szö veg 
per for ma tív moz za na ta ez ek sze rint kon text u á li san 
defini ált be szé dak tus ként ra gad ha tó meg, a di e gé -
zis pár be szé dek pro duk tuma, amely pár besz é dek 
vis zont alá van nak vet ve e dieg é zis mi me tik us 
konte x tu sá nak: a per for ma tív nem a nyelv je len -
tés tôl megf osz tott té te le zô er e jé hez, de a nyelv re -
pre zentá ló as pek tusá hoz s egy ki je len tô alany hoz 
kap cso ló dik. Így le het, hogy per for matív és konsta -
tív kö zött nem fe szült ség, de eg yfaj ta ki e gyen lí tett, 
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3 Patr i ce Pa vis: Vo ix et ima ges de la scène. Vers une sé mi ol o gie de la réc ep ti on. Lil le, Pres se Uni ver si ta i re, 1985. 274.  
4 „Ah hoz, hogy a sz í npa di sz ö veg ig a zá ból létre jöj jön, font os min den in form á ci ót meg ad ni a ki je lent é sak tus szi tu á ci ó já ról: 

ez utób bi túl det er mi nálja a szöv e get, am ely csak is ak kor tesz szert je len tés re, ha vi lá gos sá vá lik, mi lyen kö rül mény ek kö -
zött je len tik ki (s’an non ce).” Pat ri ce Pa vis: i. m. 162.  

5 Pat rice Pa vis: i. m. 31.



vé gte len di a lek ti ka kép zô dik eb ben az el mélet ben, 
s az is en nek az elké p ze lés nek a köve t kez mé nye, 
hogy a per for ma tív el s ôsor ban a szín há zi elô adás 
affe k tív s sze mi o ti ka ilag el e mez he tet len kom  pone -
n se i vel társ í tó dik6 s – nem kis rész ben Sear le nyo -
mán – egy faj ta áb rá zolt ver bál is csele k vés ként ér -
ten dô. A szö veg színr e vi te le és a szín re vi tel szö ve ge 
köl csön ö sen át jár ják egy mást ab ban a je lens ég ben, 
amit a sze mi o tikus a „rep re zen tá ció glo bá lis disk -
ur zu saké nt” azon o sít, ki je lentvén, hogy ez nem 
más, mint „két gy a kor lat kö zöt ti já ték: a szö veg és 
a szín pad gya korl a ta kö zött. E ket tô di a lek ti kus 
visz ony ban van egy más sal: a szín prag mat i kus szi -
tu á ci ó ját a szö veg ol vas a ta ha tá rozza meg, amely 
moz za nat a szín padi szi tu á ció ha tá sa alatt áll.”7 
Pavis el gondo lá sa sze rint has on ló dia lek ti ka figyel -
hetô meg szö veg és te rem tett vi lág, szí nész és sze -
rep, va la mint sze rep és a hoz zá tar to zó vagy ôt al -
ko tó rep lika re láci ó já nak te kin te té ben is. 

Amennyib en el fo gadjuk, hogy a dr a ma ti kus szö -
ve gek konsti tu tív sa ját ja a di a ló gus ok szük ség sze -
rû di e gé tik us kon tex tusa, vagy a szí npad ny el vé re 
le for dít va int rasz ce ni kus dim en zi ó ja, iga zat kell 
adn unk az elem zô nek, aki sze rint csak is az elôb bi 
té nye zôn kere sz tül fé r he tô hoz zá az ext rasz ce nikus 
as pek tus.8 A de konst ruk ció fel ôl te kint ve er re a 
probl é má ra, már ko ránt sem nev ez he tô ki elé gítô -
nek a sze mio ti ka itt ado tt vá las za, amennyib en a 
per form a ti vi tás nak akár az elô adás, akár a szö veg 
ese té ben ér tett azon felf o gá sa, amely azt a je lö lô -
nek a je len tés tôl füg get len té te lezô er e jé hez kap -
csol ja, épp e di e gé tik us kon tex tus el sôd le ges sé gét 
von ja két ség be. Ez töb bek kö zött ah hoz a ké r dés -
hez ve zet el, hogy egy ré szt mi ként le het sé ges drá -
mai szö ve gek ese téb en a szö veg reto ri kai mû ködés -
mód ját el vo nat kozta t ni a ki je len tés ak tus mi me ti -
kus kon tex tu sá tól, más ré szt – s ezzel össze füg gés -
ben – ho gyan füg get le nít hetô a szöv eg sze m an tik ai 
össze tet tsé ge, am ely an nak re to ri ká ról te tt ál lí tá -
sak ént is ért he tô, az em lít ett prag ma ti kus dime n -

zi ó tól. A prob lé ma ne héz sé gét je l zi, ho gy a poszt -
mo dern drá ma s szín ház teo re ti ku sai is gyak ran fo -
lya mod nak ah hoz a gya korl at hoz, hogy sze replôi 
rep li kákat azo no sí ta nak a drá ma vagy az elô a dás 
nyelvr ôl tett ki je lent é se i ként, el vona t koz tatv án at -
tól, ho gy a sze rep lôi dis kur zus ok egy más kon tex -
tusa i ként funk ci o nálnak, s így alig ha to ta li zál ha tók 
eg ykönnyen a sz ö veg ál lí tás a ként. Még ak kor is így 
van ez, ha más, – ug yan csak a pár bes zé dek nek ki -
szol gál ta tott – di e gé tikus té nye zôk, me lye ket a szö -
veg dra ma tur gi ai kompo nen se i nek is nev ez he tünk, 
szá mot tevô hat ás sal le hetn ek a sze rep lôi dis kur zu -
sok össz já ték á nak ala ku lá sára.  

Közve tet ten bár, de ez a kér déskör is tár gyát ké -
pe zi an nak a szín ház tör té ne ti s -el mé le ti mun ká -
nak, amely a kar ak ter ha lá lá ban ta lál ja meg a poszt -
mo dern szín ház és drá ma leg fon to sabb at t ri bú tu -
mát. A sz er zô a szubj ek tum szórts á gá nak té tel sze -
rû en ke zelt gon do latát a der ri dai dek onst rukc i ó val 
igyeks zik össz hang ba ál lít a ni, mik öz ben, mint a 
mû vész e ti poszt mo dern te o re tik u sa i nak je len tôs 
hán ya da, nem tesz kü lönb ség et a bah tyi ni nyel vel -
mé let és a deko nst ruk ció nyelvr ôl ki a la kí tott el gon -
do lá sa kö zött, ami kor pél dául a szer ep lôk höz ren -
delt dis kur zu sok (in ter)tex tu á lis meg ha tá roz ott sá -
gáb an je lö li meg a kar ak ter poszt mo dern új ra értel -
me zését, s ki je len ti, „a ‘poszt mod ern’ egyik je len té se 
(…) az én szórt sá gá nak gond o la ta, és ezt a szórt -
ság ot a kor társ al ter na tív szín ház szá mos mó don 
rep re zen tál ta.”9 A sok for má jú, masz kok já té ka ként 
ér tett én, amely mö gül hi ány zik a ka rak ter lé lek ta -
ni egy sé ge, ami össze té veszt het et len eg ye di sé gét 
biz tos í ta ná, nem cs ak azált al vá lik meg hatá ro zó vá 
a posztmo dern szín ház ban, hogy a szer ep lôk dis -
kur zusa int er tex tuá lis uta lá sok rév én, bri co lage-
techni ká val me gal ko tott, vagy is hogy ab ban má sok 
hang jai viss zhang oz nak, de az ál tal is, hogy a szerep -
 lôk ab szo lút egye di sé gét a rep lik á ju kat ké pezô tex -
tu a li tás sze mély te len au tom a tiz mu sai ás hat ják alá 
vagy le he tetl e nít hetik el. 
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6 Eri ka Fi s cher-Lich te, az egyik leg tö b bet hiv at ko zott szín há zsze mi o ti ka szerz ô je is egy re ink ább az af fek tív foly a mat ként 
ért ett per for ma ti vi tásra igyeks zik kite r jesz teni elem zôi figyel mét, amik or ar ra a kér dés re ke re si a vála szt, „me nnyi ben le -
het a szín ház sze mi o ti ká ját a per for ma ti vi tás esz té tik á já val ki egé szí te ni”. „A pe rfor ma tív fo lya ma tok ily mó don el sôdl e -
ge sen energ e ti kai fo lya matok: egy faj ta fo lya mat os ener gia-transz fer megy vég be a né zô kö zön ség és a szín pad, majd a szín -
pad és a néz ô kö zön ség kö zött.” In: A fan tázia ed zé se. Er i ka Fisc her-Lich té vel be szél get Kiss Gab ri el la. The at ron, 1999/tél–
2000/ta vasz. 4. 

7 Pat ri ce Pa vis: i. m. 41. 
8 Vö.: Ta de usz Ko w zan: Sé mi o lo gie du théâtre. Pa ris, Nath an, 1992. 59–60. 
9 Eli nor Fuchs: The De ath of Cha rac ter. Pers pec ti ves on The at re aft er Mo dern ism. Blo omi ng ton and In dian a po lis, In dia na Uni -

versi ty Press, 1996. 9.



El i nor Fuchs a ka rakter ha lá la mel lett érv el ve 
szce nog ráfiai meg old á sok ra és szö veg ek re egya ránt 
hi vat ko zik, ame rik ai elô adá sok ból vett pél dá iv al 
azt bi zo nyítv án, hogy vol ta kép pen bár mely drá ma -
szö veg tex tu ál is as pek tu sa hang sú lyozh a tó, drá ma -
e lemzé se i nél vi szont ki mon datl a nul is azt su gallva, 
hogy a nyel vi össze tett ség el vi leg ural ható el e mei 
ered mén ye zik a szer ep lôk te x tu á lis kons ti tú ci ó ját. 
Hi szen akár a gé pi es hang vagy a rep ro duk ció egyéb 
tech ni kái (vi deo, szá mító gép, mag ne to fon) ré vén 
vi szony la go sí tott vagy meg szün te tett szí né szi 
jelenlét s egye dí tô funk ció, to váb bá a szín padi re -
pre zen tác ió tel jes ki ik ta tá sa azok ban az „elô adások -
ban”, amel yek egy adott da rab já ték nél küli fe lolva -
sá sá ból áll nak, oly an le het ô sé gei a szí ni elôadások -
nak, ame lyek bár mely drá ma va gy szer ep lô je tex -
 tu á lis fel té te leze tt sé gé re rá irány ít hat ják a figyel met. 
Alig ha vé let len ugyan ak kor, hogy szö veg ek elem -
zé sek or a szer zô vagy a dra ma ti kus diszpo zí ci ó ban, 
il letve a szer ep lôi re p li kák szem an ti kai di men ziójá -
ban, vagy pe dig az ok in tert ex tu á lis össze tett sé gé -
ben ta lálja meg a tex tu ali tás mark e re it, s eg yszer 
sem ha gyatk o zik szo ro san vett re tor i kai elem zé -
sekre, am e lyek a mon dott do log és a mon dás mód -
ja kö zöt ti fe szülts é ge ket mint a sz ö veg di na mi ka 
szub ver zív po ten ciá l ját elô hív hat nák.10 A szerep -
lôi szö veg di e gé zis tôl e lol dó dó ön repre zen tá ció ja 
az ame rik ai szer zô köny vé ben vol ta képpen csak az 
elô a dások szceno g ráfiai el jár á sa i nak vizs gá la ta kor 
vá lik el a drá ma szem an tik ai di men zi ó já tól s a sze -
rep lôi szó la mok prag ma ti kus meg ha tár o zott ság a i -
tól, eb ben az eset ben azon ban ra di kális for máj ában 
a te atr a li tás meg szünte té sét ered mé nye zi, amennyi -

ben a hi vat ko zott „ren de zé sekb en” nem csu pán a 
sze replô ha ng já nak egye di sé ge ve szik el, de több -
ször a szín pa di tér szû nik meg a dr á mai szö veg 
dieg é ti kus kon tex tu sa ként ill. mi me ti kus re fe ren -
ciá ja ként fu nk ci o nál ni. Ez azonb an még ko ránt sem 
je len ti azt, hogy iga zat ke l le ne ad nunk Eri ka Fi -
scher-Lich té nek, aki sze rint a deko nst ruk ció csak -
is írott szö ve gek ese té ben rel e váns ol vasói stra té -
gia, lé vén, ho gy a szín há zi elô adás az ol vas ás pilla -
na tá ban meg szû nik, meg von va az al kal mat az is -
mét lés ben meg mu tatk o zó ön rep rez en tá ci ót ól.11 Ezt 
a lo gi kát köve t ve a sz í nház ban val a mennyi olva sási 
stra tég ia el vesz ti le gi timi tá sát, hi szen al i gha te het 
mást, mint hogy em lé ke zet re ha gyat ko zik. A né met 
ér te ke zô ér ve lé sé ben az is megfigyel he tô, hogy – 
akár csak a per for ma ti vi tás nak – az is mét lésnek is 
egy fajta pragm a ti kus je lens é gel vû el gon do lá sá val 
szá mol, s el té rôen a de konst ruk ci ó tól, nem a nyel -
vi s ál ta lá ban min den fajta rep rez en tá ció le he tôség -
fel té te le ként te kint az ism ét lés re. Ha ugyan is ezt 
ten né, kény te len len ne el is merni, ho gy bár mi fajta 
pe r for ma tív ak tusn ak (akár mint in ven ci ó nak) a 
szer kez e té be be le van ír va sa ját – leg alább is el vi – 
is mé tel he tô ség é nek mint ite rab i li tás nak a felt é te le, 
s ehh ez ké pest má sod la gos nak te kint hetô, hogy a 
szín há zi elô adás gya kor la ti lag nem is méte l he tô meg 
ma radé k ta la nul azo nos for má ban. 

De még ha a per for mati vi tást az idé zett ség s az 
is mét lés fel szá mol á sa ként értj ük is, s az inve n ció 
ab szolút vol tá ra hi vat ko zunk, ak kor sem le het el -
te kin te ni at tól, ho gy a szín házi elô adás ép púgy fel -
épül het ko ráb ban ki pró bált szce nog ráfiai jel for mák 
idé zet e i nek va ri á ci ó ib ól, ahogy a drám a szö veg is 
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10 Vö.: Eli nor Fuchs: i. m. 69–91. ill. 144–157. A de konst ruk ció re to rik ai elemz é sé nek hi á nya posztm o dern te o re ti kus mun -
kák ból ta lán azz al is ma gyar á zha tó, hogy azok ban több nyi re reflek tá lat lan fe szült ség áll fenn a tör té neti fe no mén ként 
kez elt poszt mod ern s a de konstr uk ció az on fel is meré se kö zött, hogy a te x tu a li tás szubve r zív mun ká ja kor szak ok tól füg -
get le nül szó hoz jut tath a tó. Ez en a pon ton termé sze te sen a de konst ruk ció sem biz o nyul egy ség es nek, hi szen míg Pa ul de 
Man nyel vi as pektu sok kor re lat ív fe szültsé gé ben, vagy is egy id en ti ku san hoz záf ér he tetl en szi mul tan e i tás pro duk ci ó já -
ban jel ö li ki a tör té ne ti ség mo dell jét, s ki jel en ti, hogy a dek onst rukc ió a szö ve gek ben már min dig is mun kál kodó en er -
gi á kat sza ba dít ja fel, s eb ben az é rte lem ben nem te kint hetô egy nek az in terpre ta tív stra té gi ák tör té ne ti so rá ban, Derr i da 
számos eset ben cé loz a de konst ruk ció hang sú lyosan tör té ne ti stá tu sára, a szö vegek im ma nens mû köd és mód jak ént fel fo -
gott sziszte ma ti kus mod ell s a törté ne ti ként ér tett olv a sá si stra té gia el tün tet hete t len fe szült sé gé re. Ez utó b bi per sze de 
Man nak sem ke rü li el a figyel mét, ame nnyi ben szöv eg és ol va sa ta kö zött struk tu rál is kü lönb ség et té tel ez, en nek ok át 
azon ban nem tör té ne ti, de me gint csak inh e ren sen nyel vi je len ségb en ta lál ja meg. Mind a zo nál tal Der rida tör tén e ti ség-
kriti ká ja sem teszi le he tô vé, hogy a poszt mo dern mint kor szak fo ga lom in de xét szöv e gek to ta liz á ló ér tel mez é sé re hasz -
nál juk fel, am ennyi ben a tör té neti ség ná la sem – akár csak de Mannál – azo nos narra tí vák szuk cesszív re nd jé vel, s mû -
kö dé se soha sem fe no me na lizá l ha tó an él kül, hogy el ne té vesz te nénk.  

11 „A de konst ruk ció ér tel me az iro da lom ban tény le ge sen meg mu tat ko zik ab ban, hogy a szöv eg ol vas sa ön ma gát. Csak hogy 
az elô adás ese té ben az, amit ol va sunk, az ol vas ás pilla na tá ban eltû nik. Nincs ér tel me az új ra ol va sás nak, ha ped ig nincs 
új ra olv a sás, ni ncs mit deko nst ru álni. He lye sebb en szól va az egyet len do log, amit de konst ruá l ha tok, az a sa ját em lé ke ze -
tem, am it per sze tet szés szer int elvé gez he tek. De so ha sem az elô adást dek onst ruál om.” Eri ka Fis cher-Lichte: i. m. 6.



al kal maz in ter tex tuál is meg ol dá so kat. No ha ké t -
ség te len, hogy írott szö ve gek kö zöt ti rá ját szá sok 
ese tén könnyebb dol ga van az ol va sónak a pret ex -
tu sok azo no sít á sát il le tôen, eb bôl ko ránts em követ -
 ke zik, hogy a ko rábbi elô adá sok ra te tt, in terszceni -
k us uta lá sok ne je lent het né nek szá mot tevô jelentés -
 kép zô po ten ci ált szín há zi elô adá sok ban, még ha e 
szín pa di pre tex tus ok csu pán né zôk em lé ke zeté ben 
ke resh e tôk, s ön azo nos sá guk az el ôadá sok meg is -
méte l he tet len eg ye di sége mia tt vi szony la gos is.  

A szín há zi elô adás ol va sá sa – a fe jlett dok u men -
tá ci ós techn i kák ell en ére – kéts ég te le nül fel vet a 
kül sô nyom nélk ü li es e mény lét mód jából kö vetk ezô 
e lke rül he tet len prob lé má kat, ugyan ak kor sze mió -
 zi sát ha son lóan jel és jel ölt tá vol sága strukt u rál ja, 
mint bár mely je lentô fo lya mat ot. Még ak kor is így 
van ez, ha – el len tét ben pél dául a betû vel – a szín -
házi jel ma te ria li tá sá hoz nem csak nem tud vi ssza -
térni az ol va só, de a jel for mák össze tett sége mi att 
az sem ma gát ól ér tet ô dô, mit azo no sít egy ál ta lán 
jel en tô ként. Az ana lo gi kus, vagy is ké pi ide n tifiká -
ci ón ala pu ló jelfo r mák épp úgy meg hat á roz zák a 
szín há zi sze mi ó zist, mint a jele n tô ma te ri á lis ural -
mát meg va ló sí tó ze ne, ugy an ak kor nem csu pán 
ezek eset é ben, de akár a gesz tuso kat il le tô en is sze -
mi o ti kai konv en ci ók irá nyít ják az ér telme zôi mû -
ve le te ket. Je len tô és je len tés nél kü li ele mek nem 
ma gá tól érte tô dô el kü lön í té se, transz for má ci ós sza -
bá lyok és disz kont i nu us je lek lát szó la gos hi á nya az 
ana lóg i ás jelf or mák nál12 nem csak a je lö lôn ek a je -
lölt il lú zi ój á ban va ló fel old ó dá sát erô sí t he ti meg, 
de olyan ol va sásm ód juk is elk ép zel hetô, ame ly sze -
rint a je len tô elem ek ta go lat lan sá ga azok ma te ri a -
li tá sára hívhatja fel a figyel met, még ak kor is, ha 
eset ük ben – pél dá ul a gesz tu sok nál – egy a ránt lehet 
szó tisz tán imit a tív, va la mint kon ven ci o nális fo lya -
ma tok ról. A je len tô elemek ki je lö lé se s dif fe renciá -
lá sa, ami a szín há zi sze mi o tik u sok nál – a jel formák 
össze tett sé gén ek kö vet kezm é nyén túl – egy részt 
mó dszer tani, más részt a pro duk ció sa já tos idô be li 
lét mód jáb ól adó dó prob léma, volta kép pen a jel -

form ák el térô ma te ri á lis kar ak te ré vel hoz ha tó kap -
cso latba. Ez az on ban nem csu pán az ol va sás önké -
nyes sé gé nek föl is me ré sét ered mé nyez heti, de jel és 
je lölt szük ség sze rû tá vol sá gá nak meg erô sí tésé hez 
is el vez et het a je len tô fo lya mat ban. 

Ami kor a szín há zi sze mio ti ka figy el me az elô -
adás in tel lig i bi lis sé nem te he tô össze te vôi fe lé for -
dul – ame lyek et, mint lát tuk, az af fek tív ként is 
értett per fo r ma ti vit ás sal tár sít – az ar te fak tum egy -
szeri ség é nek spe cifikussá gán ke resztül nem más -
hoz, mint ép pen a je len tô fel old hat at lan ma teri a li -
tá sához ér ke zik el. Ezen a pon ton Pa vis a her me -
neu  ti ka be látá sa i hoz,13 Fis cher-Lich te ped ig – mint 
ko ráb ban lát tuk – a pszich o ló gia fo gal ma i hoz folya -
 modik,14 mind ket ten an nak ér de ké ben, hogy az elô -
adás olva sás á nak a sze mi o lóg i á ban fe lold ott, vagy -
is a szigni fiká ció ré vén ált a lá no sít ott ta paszta la ti s 
szubj ektív kom pon en se it meg ôr iz hes sék, ah hoz 
hoz z á fér hes se nek. Nem is az a je lent é ses ezek ben 
a lé pésekben, hogy ter mé sze te sen az aff ek tív té -
nyez ôk azo  no sítá sa egyút tal in tel lig i bi lissé tét e lü -
ket je len ti még ak kor is, ha azok úgy ké pe zik ré szét 
az eszté ti kai ta pasz ta lat nak, hogy nem in teg rálh a -
tók sze mi o ti kai kom po nens ként, sokk al in kább az, 
hogy ta pasz ta la  ti és sze mi o tik ai as pek tus egy fajta 
komp le menter s di a lek ti kus visz ony ba ke rül itt egy -
más sal, egy in teg ra tív szín há zel mé let nevé  ben.  
A szeg men tá lás vissza-visszaté rô mód szer ta ni 
probl é má ja, ép púgy, ah ogy az elô adás mint me gra -
gad hat at lan je lenl ét kér dés köre is az eszt é ti kai ta -
pasz ta lat re du kálha tat lan szub jekti vi tá sá hoz ve ze ti a 
szín ház el mél e ti elem zôit, az ol va sás ön ké nyes sé -
gét így lé nye gé ben antro p o morf és mû fajs pe cifikus 
je len ség nek in terp re tálva, nem pe dig ál ta lán os je -
lel mé le ti kö vet kez mény  ként gond ol va el, no ha be -
látv án, hogy az ol va sás ter mé sze te sen sze mi o tikai 
kon ven ci ók ré vén is ir á nyí tott. Ami kor Pav is ar ra 
utal, hogy „az elô adás va la mennyi ol va sa ta egy ide-
oda moz gás ré vén kép zô dik jel en tôk és je lente t tek 
köz öt ti for dí tás és a már azo no síto tt je len tet tek meg -
erô sít é sét cél zó je len tôk ke re sé se köz ött”,15 e lkép -
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12 Ro land Bart hes: Rhé to ri que de l’ima ge. In. R.B.: L’ob vie et l’obt us. Pa ris, Se uil, 1982. 34. 
13 „Márp e dig a szín ház min dig meg ôriz va la mi elô re lát ha tatla nt, vé let len sze rût és je lent és nél kü lit. A szí nész tes te, a dik ció 

ritmu sa (…) a né zô in terp re tá ci ós mun ká ja egyik es tér ôl a más ik ra vál to zik, bi zony tal an ná té ve egy glo bál is sé mát, amely -
ben min den jel el ô re le van je gyez ve. Ezért, hogy a sze mi o lóg i á nak, ha ig a zsá got akar szol gál tat ni a szín há zi elô adás ese -
mény jel legé nek, meg ke ll nyíl nia a herm e ne u tika és a re cep ci ó esz té ti ka elôtt. A be fog adás ak tu sát in teg ráln ia kell egy 
ér tel mez ôi kör for gás ba (cir cu it in terpré ta tif), meg ad va az ér tel me zô nek a jo got a té ve dés re és ar ra, hogy a je le ket tu da -
tos és tu dat ta lan vá gyai sze rint kez el je.” Pat ri ce Pa vis: i. m. 195. Az is megfigyelh e tô ugyan akk or, hogy a fran cia el mé -
lész a her me ne uti kát, finom, de nem fel tét le nül in do kol ható át hely e zés sel, ugyan csak a lé lek tan nal hoz za kapcs o lat ba.  

14 Lsd. 5. lbj.  
15 Pat ri ce Pav is: i. m. 189.



ze lé séb en az így ér tett in terp re tá ciót egy szerre ha -
tá roz zák meg vél et len sze rû s ált a lá nos té nye zôk. A 
szín ház nem csak ab ban kü lönbö zik a ben ne sze -
re pet já tszó vagy ôt meg el ô zô szö veg tôl, hogy a ki -
je lenté sak tus s a re fer en ci á lis kon text us ta pasz ta -
la ti me ze jét ép í ti kö ré, de – és leg fô kép pen – ab -
ban, hogy „olyan vi szony  ren dszer (…), am ely meg -
fe lel teth e tô a nyelvi kó dot szer ve zô szig o rú ságnak, 
nem rög zít he tô a szín ház ban.”16 Az elô adás ban 
mûk ö dô vé let len kons tel láci ók azonb an nem föl -
tét len ül áll nak itt össze füg gés ben a je len tésk ép zô -
dés tört é né se ivel, vagy csak pe ri fer i ku san ját sza -
nak ben ne sze re pet,17 sok kal in kább olyan já ru lé -
kos té nyezô k nek biz o nyul nak, am e lyek a je len tés -
kép zô dés kís é rôi, de nem kép e zik ann ak fel té te lét. 
El mond ható ug yan ak kor, hogy a szín há zi sze mio -
ti ka a szö veg esz té ti kai csá be re je s episzte mo ló gi -
ai as pektu sa, az elô adás per cep ció ja s kog ní ci ó ja 
kö zött egy faj ta in te ger visz onyt kény tel en té tel ez -
ni, ami kor a per for mat ív af fek tív s prag ma ti ku san 
ér tett kompo nen sét össze tart ott re lá ciója pró bál ja 
ál lí ta ni a je len tés kép zés mint kog níc ió ál ta lá nos í tó 
moz za nat á val. Még ak kor is így van ez, ha ter més -
ze te sen le mond az elô adá s ban meg képz ô dô di e gé -
zis és azon kív ü li, rep re zen táló és rep re zen tált az -
o no sí tás á nak ide o log é má já ról, s ha az ol va sás szub -
jek tív ként fel fo gott ön kén yét össze füg gés be ig yek -
szik is hoz ni, no ha szüks ég sze rûen cs ak 
pe ri fe rik u san s messze nem an nak – ak ár szub jek -
tum tól füg get len – kons tit u tív ere je ként, a sz e mi -
o ti kai moz zan at tal. 

A szín ház sze mi o ti kája vo l ta kép pen a je len lét 
for má li san ér tett le het et len ség é nek tap asz ta lati bi -

zo nyí ték át, s a mo dern is ta szín ház kon cepc ió meg -
hal adá sá nak egyik hi vat koz á si pont ját lá t ja ab ban 
a de konst ruk ci ós mûv e let sorb an, amit Jac ques Der -
ri da vég zett el An to nin Ar ta ud szính á zel mé le ti írá -
sa in.18 A szem i o ti ku sok a filo zó fus írá sából azt 
hang sú lyoz zák, a je len lét absz o lút vol ta azért nem 
hoz záfé r he tô, mert a je len tu da to sí tá sa egyút tal már 
múlt ra és jö vô re osz tot ta a je lent mint reflek tált pil -
la  na tot, te hát el s ôsor ban tap asz ta lati an a ló gi á ra 
kép ze lik el ezt a le he tet len sé get. Több nyi re nem 
szá  mol nak visz ont az zal, hogy az ész le lés közv et -
len sége sem gon dol ható el a nyel vi absztra k ci ók ál -
talá no sí tó mozza na ta i nak ki kü szö bö lé sével, s hogy 
ta pasz ta lat és nyelv, perc ep ció és kog ní ció kö zött 
így nem fes zült ségm en tes a korr e lá ció, mi nek kö -
vet kez té ben nem ma gá tól ér te tô dô a ket tô össze -
egyezt e té sé rôl s di nam i ká já ról be szélni. Ar taud az 
abs zo lút je lenl ét tel a tes tet és a kele t ke le zés mint 
per for máció köz vet len meg ra ga dá sát is kapcsolatba 
hoz ta, s a je len tés nélk ü li, ar ti kul á lat lan hang gal is 
ki akar ta ik tat ni a nyel vi je lent és fo lyam at ál ta lá no -
sí  tó moz za na tát. Ugyan ak kor szö ve ge i ben rész ben 
a test hez va ló vi szony szükség kép pen reflex ív szer -
keze te,19 más részt pe dig a sa ját ha lál hoz va ló vi -
szony csak más nak meg ny í ló rep re zen tá ci ó ja20 ré -
vén az írás bir to kol ha tat lan sá ga szo ros párh u zamba 
ke rül a testt el va ló telj es azo nos ság le he tet len sé -
gén ek adott sá gá val: „A dif fe ren cia, mint a hal álom, 
be ha tol ön ma gam és ön ma gam kö zé.”21 Ezért le -
het sé ges, hogy Ar ta ud a tes tet és az ír ást egya ránt 
je lentés nél kü li as pek tu suk ban igye ke zett el gon -
dol ni, amely ben azok meg van nak foszt va repr e -
zen tá ló funk ci ó jukt ól. Ez a mû ve let pe dig nem csak 
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16 Hans-Thi es Leh mann: Az elô adás: el em zé sének prob lé mái. The atron, 2. évf. 1. sz. 57. (ford. Kiss Gab ri el la.) 
17 Eb bôl a szem pontb ól Pa vis el mé leti stra té giája alig ha nem na gyobb appl i ka tív ér ték kel ren del ke zik, mint Fis cher-Lich te 

ori en tá ciója, amennyi ben a herm e ne u ti ka az eszt é ti kai ha tás ef fek tus a it nem vona t koz tatja el a je len tés kép zô dés fo lya ma -
tá tól, el len tétben a pszi cho ló giá val, am ely azzal leh e tet le ní ti el az esz té ti kai ob jek tiv á ci ó ját, hogy a – re tori kai hatá sef fek -
tu sok tól el von at koz tat ott – pil lan a tnyi lé lek ál lap o tot is in terp re ta tív lá tó kö rébe von ja. 

18 Jac qu es Der ri da: La pa role so ufflée; La cltu re de la rep ré sen ta tion. In: J.D.: L’éc ri tu re et la dif fé rence. Pa ris, Se u il, 1967. 
253–292.; 341–368.  

19 „Ami ó ta vis zo nyom van a tes tem hez, te hát szü let é sem óta, már nem va gyok töb bé a tes tem. Att ól fog va, hogy van tes -
tem, nem va gyok már e test, te hát nem bir tok lom azt. Ez a megf osz tás lé tes í ti és ala kít ja vi szon yo mat az éle tem hez. Tes -
te met te hát min digt ôl fog va el lop ták tô lem.” („De pu is que j’ai rap port à mon corps, donc de pu is ma na is san ce, je ne suis 
plus mon corps. De pu is que j’ai un corps, je ne le su is pas, donc je ne l’ai pas. Cet te pri vat i on inst i tue et inst ruit mon 
rap port à ma vie. Mon corps m’a donc été vo lé de pu is to u jou rs.”) Jac qu es Der ri da: i. m. 268. 

20 „A ha lál egy ar tiku lált for má ja a má sik hoz va ló vi szony unk nak. Csak a má sik fel ôl ha lok meg: ál tala, szá mára, ben ne. Ha -
lá  lom rep rez en tált, a szó te t szés sze rin ti ér tel mé ben. És ha „a vég sô ha lál per cé ben” re p re zen tá ció ré vén ha lok meg, ez a 
re p re zen ta tív el tu laj do nít ás nem ke vés bé jár ja át lé te zésem eg ész szer keze tét, ere dete m tôl fog va.” („La mort est une forme 
art i cu lée de notre rapp ort à l’aut re. Je ne me urs que de l’aut re: par lui, po ur lui, en lui. Ma mort est rep rés en tée, qu’on fasse 
va ri er ce mot com me on vo ud ra. Et si je me urs par rep rése n ta ti on à la min u te de la „mort extrême”, ce dér o be ment repré -
sen tatif n’en a pas mo ins tra va il lé to u te la struc tu re de mon exist en ce, de pu is l’ori gi ne.”) Jac ques Der ri da: i. m. 268–269. 

21 Jac qu es Der ri da: i. m. 280.



a be tû insk rip ci o nális né ma sá gá hoz, va gyis a hang 
fe no mén já tól és a kog ní ció moz za nat á tól meg fosz -
tott ír ás fikciój á hoz vez et el, de ép pígy a test or ga -
ni kus ság á nak meg szün te té sét is fel té te le zi. Derr ida 
idé zi Ar taud sza va it: „A test a test, / egye dül van / 
és nincs szük sé ge szer vek re, / a test so ha sem egy 
or ga niz mus, / az or ga nizmu sok a test el len sé gei, / 
a dol gok, ami ket te szünk, tel je sen ma gukt ól tör -
tén nek, bár mely sz erv közr e mû kö dése nél kül, / 
mind en szerv egy pa ra zita, / be tölt egy para zi ta 
funk ciót, / am ely ar ra van rend el ve, hogy él tes sen 
egy léte zôt, amely nek nem kel lene itt len nie.”22 
Aho gy a ref e ren ciát ól megfo sz tott nyelv a je len tô 
vég te len já té ká hoz, a be tû ko n tin genc i á já hoz kap -
csoló dik, azon kép pen a test is meg fosz ta tik az or -
ga ni zá ci ó nak mint raj ta tú li cél nak va ló alá vete tt -
sé gé tôl. A test hez tár su ló pe rfor ma tív funk ció az 
au to ma tiz mus és a vé letl en ka te gó riái me n tén ha -
tá roz ó dik meg, ol yan el vek sze rint, ame lyek mû -
kö dé se el vi leg függ et len a szer ves össz hang tél o -
szá tól: „a dol gok, ami ket te szünk, tel je sen mag uk -
tól tör tén nek, bár mely szerv köz re mûkö dé se nél -
kül”. Min dez ahh oz ve zet het el, hogy – amint Pa ul 
de Man ír ja a „ter mé sze ti fen sé ges” kan ti fo gal mát 
ért el mez ve – „vég ta g ja in kat, ke ze in ket, lá bfe jün -
ket, me ll ka sunk at (…) ön mag unk ban, a te st or ga -
ni kus egy ségé tôl el vá laszt va kell fon to ló ra ven -
nünk”, ez pe dig azt a ma te ri a li tást je lenti, ame lyet 
„ritk án vagy ta lán so ha sem is mer tek fel.”23 A nyelv 
és a test ma teri a li tá sán ak így meg va ló sí tott egy -
másba for dí tá sa egyút tal az eszt é ti kai il lúz ió ma te -
ri á lis fel tét e le zetts é gé re, s ezen il lú zió tö ré keny sé -
gé re utal úgy a szín ház, mint ír ott szöv eg ese té ben. 
„A test fel da ra bo lá sának a nyelv fel da ra bol á sa fe lel 
meg, mi köz ben a je lent és te remtô tró pus o kat mon -
dato k nak és prop o zí ci ókn ak kü lö nál ló sza vakká 
tö r de lé se, és a sz a vak szó ta gok ká, vég ül be tûk ké 
zú zása vált ja fel.”24 

A nyelv vagy a test jel en tést nél kü lözô lé te sítô 
er e je nem mu tat koz hat meg a ma ga közve t len sé -
gé ben, ar ra mi n dig már a re fe ren cia funkc i ó ja ré -
vén le het sé ges csak ut al ni, mi köz ben a szí nész tes -

té nek az elô dásb an mû köd és be lé pô po zi ci o náló 
ere je is a jel mat e ri a li tá sá nak kog níc i ó tól s or ga -
niku s ság tól meg foszt ott s je len né so ha sem te he tô 
– enn él fog va hang sú lyo san fiktív – mozza na tá val 
társ í tó dik. Az esz té tikai il lú zió bár mi ko ri le rom -
bol á sá nak le het ô sé ge, az az ado tt ság pél dául, hogy 
a szí nészt ne mint az ál ta la ját szott sz e re pet, de mint 
élet rajzi sze mélyt vagy csak mi nt moz gó tes tet te -
kint sük, vissza mu tat a lé te sí tô moz za nat tö réke ny -
sé gé re, ugyan ak kor per sze alig ha ké pes az or ga ni -
kus funk ció né l kü li test fikci ó ját jele n lé vô vé ten -
ni.25 Könnyen be lát ha tó, hogy „La u ren ce Oli vi er 
mint egyén és mint Ham let je le kö zt in gáz va a né -
zô meg ta nulja, hogy bármit jelölôvé formá l hat, ha 
az új je len tést a meg fe le lô kon ven ció vagy kód je -
lölt  ként tár sít ja hoz zá”,26 ez a tö rés azon ban csak -
is kö vet kez mény e i ben le het szub jek tív, s a dekonst -
ruk ció fe lôl néz ve struk tu rál is le he tô ség fel té tele az 
esz té ti kai il lú zi ó nak, más kép pen mond va: a je len -
tés mód já nak ob jek tív lét fö l té te lét ké pe zi. A re cep -
ci ós dön tést ugy an is a jel szer ke zet apo re tik us meg -
ha táro zott sá ga elô zi meg, am ely az olv a sá si stra té -
gi át szük sé gsze rû en rész le ges nek, vagy is önk é nyes -
nek és al le gori kus nak tün te ti fel. Az a ki je len tés 
te hát, mi sze rint ami kor „a színé sz be jön az ür es tér -
be és el kez di mo n da ni a ‘Len ni vagy nem len ni’ mo -
nol ó got, ak kor már nem is XY sz í nész az üres té r -
ben, de nem is Ham let a hel sin gö ri vár kas tély egyik 
ter mé ben, ha nem a né zôt ôl függ, ho gy ki csoda: ta -
lán a ket tô fol ya ma tos egy más ba ját szása. A színház 
ont o ló gi ája csu pán az ér tel me zés tôl, te hát a pro -
 duk tív be fo gadás ak tusá tól válik füg gôvé”,27 nos 
min dez nem csak ar ra mu tat rá, ho gy mi ként szub -
jek ti vi zálja a szín há zi sze mi o ti ka az esz té ti kai per -
for ma tív kom po nensét, de ar ra is, hogy egy faj ta 
dia  lekt i ká ban igyek szik fel ol da ni per for ma tív és 
kon s ta tív fe szülts é gét. Ko ránt sem eset leges ugyan -
ak kor, hogy a szín házi elô adás es e té ben nem a re -
fe ren ci á lis il lú zi ó nak az anag ram mák anal ó gi á já ra 
ért ett ma te ri ál is fel té tele zett sé ge, de – a je lentô 
anya gán ak pro por ci o nált a lan vol ta mi att – az iró -
nia vagy a pa ra bázis szerke ze té ben tet ten ér hetô 
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dest ruk tív pot en ci ál az, ami vissza mut at hat itt egy 
nem mi me ti ku san ér tett poz i ci o ná ló erô re. 

Nem ar ról van szó ter mé szete sen, ho gy a fenteb -
bi be lá tás ok nyo mán könnye dén el tö rölh e tôk len -
nének a kü lönb sé gek írott szö veg és szín é szi já ték 
ter mé szete kö zött, an nál is ke vés bé, mi vel ba jo san 
ír ha tó elô, mi fe lel tet he tô meg a test ese tében a be -
tû nek mi nt ön ma gáb an je len tés nél kü li kom po -
nens nek, am ely nek az anagra m mák ban meg nyil -
vá nu ló me cha ni kus ját é ka köz ve tet ten r ámu tat hat 
a szö veg je len tés tôl függ et len s a kog níc i ót szét rom -
bolni kép es té tel e zô ere jé re. Alig ha vé let len, ho gy 
– le galább is tu do má som sz e rint – nem igen pró -
bálko z tak a szín pa di test mozg ás de konstru k ci ós 
ér telm e zé se ivel, no ha a gesztu sok elem zé sé ben fel -
me rülô szegme n tá lá si prob lé mák tárgy alá sa kor a 
sze mio ti ku sok új ra és új ra be le üt köz nek a je len tô 
elem ek ma te ri a li tá sá nak prob lé má jába. Tör vény -
sze rû ugyan ak kor, hogy dra ma tik us szö ve gek de -
konst ruktív ér telm e zé sei vagy a sz ö veg nar ra tív sé -
mák ban meg ny il vá nu ló per form a tív asp ek tu sá nak 
a szub verz ív po ten ci ál ját hasz nált ák ki,28 s ennyi -
ben a dr a ma turgia össze tett sé gét s nem a figu rációt 
va gy a je lentô já té kát tar tot ták szem elôtt, vagy pe -
dig nyel vszem lé le tek disz kur zív össze üt kö zé sé nek 
te re pét lát ták a drá má ban, s en nek kon tex tus á ban 
tek in tet tek a szö veg ön rep re zen tá ci ó jára.29 Mind -
két eset ben azt is bi zo nyít va pers ze, hogy a ki je len -
tés ak tus s a hoz zár en delt szer ep nem meg elô zi a 
di a lógu sok szö ve gét, de azok min den ek elôtt e szö -
ve gek mint fikci oná ló ak tu sok pro duk tum a i ként 
fog ha tók fel. Kér dés ma rad ug yan ak kor, hogy 
szüks ég sze rû-e, hogy a sz í nhá zi jelfo r mák kons ti -
tu tív sa já tos sá guk rév én di e gé tik us kon tex tus ba he -
lyez zék a sze rep lôi ki je len té se ket, ab ból adó dó an, 
hogy „a szín há zi ki fe jez és mód nem sz a vak ból áll, 
ha nem sze mé lyek bôl, akik a szí nen sza va kat al kal -
maz va mo zog nak.”30  

A szí né szi gesz tu sok ter mé szetét vizs gál va Pa vis 
hang sú lyoz za, hogy min dig csak önk é nyes dön -
téss el szak ít ha tunk ki egyet len gesz tust a gesz tu -
sok flui du má ból, más fe lôl azt is ho z zá te szi, va la -
hány  szor csak is ol yan szem i o ti kai kon venci ók in -

do kol hat ják a gesz tus je len tô egy sé gekre szab da -
lását, ame lye ket e geszt u so kon túl ha tó kog ni tív 
szab á lyok (csele k mény, jel lem stb.), ill et ve a szöveg 
mo dá lis té nyez ôi (proz ó dia, in to ná ció) irányí tanak. 
Mi u tán – Birdw his tell nyom án – pár hu za mot von 
a szó ta gokra tör delt ny elv és a kine zi kus mo r fé -
mák ra szab dalt gesz tu sok kö zött, a fran cia te o re ti -
kus a „gesz tus szint ak ti kus oszt ha tat lan sá ga”31 mel -
lett ér vel, s ar ra em lé kez tet, hogy a sz í nész tes té -
nek szem an ti kai egy sé gekre (fej, törzs, kar stb.) osz -
tá sát már a test nek, úgy is mint fog a lom nak, egy 
elô ze tes mo dell je ha tá rozza meg. Elem zé se i ben így 
szük ség ké p pen oly an fény ké pek re ha gyat koz ik, 
me lye ken az áb rá zolt gesz tu sok s azo k ban a színész 
tes té nek va la mennyi el e me jól int eg rál ható sz e mio -
ti kai kon ven ci ók men tén ér tel mez hetô s így egy 
ön ma gu kon tú li funk ci ó ban ol dódh at nak föl.32 Ha 
Pa vis vizs gá la tait össze vetjük Bart hes azon elemzé -
sé vel, amely ben kü lönbs é get tett „éles” és „élet len” 
je lent és kö zött, azt mond hat juk, Pa vis az elôb bi tí -
pu sú je lent és fo lyam a to kat tartja sz em elôtt, amikor 
nem szá mol azok kal a „je len tô” egy sé gek kel, ame -
lyek ese té ben a jel mate ri a li tás át egy elôze tes kód 
inte g ra tív moz za na ta nem ké pes ma ra dékta la nul 
fel old a ni. A „sens ob tus” Bart hes érte l me zé séb en a 
je len tôk sa ját mech a ni kus tör vé nye ik nek alá ren -
delt, vél et len konfigu rá ci ó jáb ól ke let kezik, s a szö -
veg anagra m ma ti kus leh e tô sé gei vel ál lí tó dik pár -
huz am ba: „a sens ob tus struk tu rá lis an nem szi tu ál -
ha tó, egy sze manto ló gus nem fog ja elis merni objek -
 t ív lé tét (…) és szá mom ra ev idens, hogy ta lán ez 
még (mo st) ugya naz az ‘aberr á ció’, ami az egye düli 
és sz e ren csét len Sa us su re-t ar ra kény sz e rí tet te, hogy 
egy inor gan i kus, ere det nél kü li és kín zó han got, az 
anag ram má ét me ghall ja a ré gi vers ben.”33 A sens 
ob tust nem le het a szin tag mák, szek ven ci ák és kép -
sí kok szer in ti fe loszt ás ra ala poz ni, vagy is nem je -
len tô, de je lent és nél kü li egy ség ként ha tá roz za meg 
a jele n tô fo lya ma tot, mik öz ben csak is – per sze ép -
penh ogy szét tar tó – szem anti kai funk ci ók fe lôl hoz -
zá férh e tô a per for ma tív tel je sítmé nye. Alig ha vé -
letl en ter mé sze te sen, no ha elsô sor ban prag ma ti kus 
okok kal ma gya ráz ha tó, ho gy ef faj ta vizs gá lód á sok 
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ne migen kép e zik rés zét szín há zi elô adá sok elem -
zé sén ek, s hogy Barth es sem szín pa di, de filmes 
kép  koc ká kat vá lasz tott tár gyául, ame lyek ese tén az 
újr a ol va sás vissza ke res he tô nyo mokra tá masz kod -
hat. Az azonb an ta lán az ed di gi ek bôl is be lát ha tó -
vá vál hat, hogy a nem sze mi o tizá l ha tó ele mek funk -
ció ja ko ránt sem ren del he tô hoz zá ki záró la go san 
egy affe k tív ha táshoz, s nem ma gá tól értetô d ô en 
hoz ha tó tisz tán komp leme n ter vi szonyba a té l osz -
ként hozz á juk ren delt je len tô egy sége k kel. Sok kal 
ink ább az mond ha tó, hogy a jelen  tôk mate ria li tása 
a gesz tus ok ese té ben sem csu pán fel té tele, de alá -
ásó ja is le het az ész le lés je len tés re ala poz ott fo lya -
 ma ta i nak, s en nek ok át ke vés bé a szub je k tum ban, 
mint in kább a repre zen tá ció in he rens struktú rá j á -
ban ke reshe t jük, egész pon to san abban, hogy a test 
nem or ga niku san e l kép zelt mû kö dé se ki játsz hat ja 
az „ér zé kelés (…) ep isz te mol ó gi ai auto ri tá sát”.34 

A dra ma tik us kar ak ter iden ti tá sát ele mezve a 
né met szín há zi sze mio ti kus ab ból in dul ki, ho gy 
míg a hé tköz na pi élet ben az em ber ne ve, tes té vel 
össze forr va a sze mél yi ség in teg ráns ré szét ké pezi, 
mi köz ben a nyelv szim boli kus rend jé be il leszti, 
vagyis szo ci a lizá l ja az in div i du u mot, ad dig a drá -
mában a név hez nem tár sul a test szin gu la rit á sa, 
„a dram a ti kus kar ak ter a szö veg ben nem lé te zik a 
nyelv ha tá rai elôtt.”35 A dram a ti kus szö veg sz ín re -
vi te le el kép ze lé sé ben vol tak ép pen a szimb o li kus 
rend ként föl fogo tt nyelv és a ter més ze ti lé te zô ként 
te kin tett test összj á té ka, mely ben ez ut ób bi de -
szimb o li zálja a nyelv et, s köz ben ma ga – rész ben 
a nyelv, rész ben a szce ni kus jel form ák (jel mez, 
maszk, stb.) ré vén – je lenté sek kel tár sul, az az szim -
bo liz á ló dik. A ny elv, a szín pad tól füg get le nül, a 
cse  lek mény tét e le zé sév el utal a sz e rep lô testé re a 
szö veg ben, s így hoz za vi szonyba egy más sal a fizi -
kai ak tust és a bes zé dak tust. „A nyelv az, ami bi -
zo nyos rel á ci ó kat állít fel te st és nyelv kö zött.”36 – 
ír ja az elemzô, s ez az ért el me zôi lé pé se azt mu tat -
ja meg, hogy a név mû köd és mód ját alá rend e li 

nem csak a szo ciál is kon tex tus ban ért ett nyelv, de 
egy ált a lán a fiktív vi lág össz etett sé gé nek. És ezt ép -
pen azért te he ti meg, mert no ha ke z det ben el ha -
tá rol ja egy más tól ki ta lált és va lós név lét mód ját, s 
kül önb sé gük et ké sôbb sem old ja föl telj e sen, még -
is a valós névb en föl fe deze tt szerk e zet fel ôl gon -
dol ja el a fiktív név munká ját, ami kor ar ra hi vatko -
zik, hogy ez utób  bi is hoz zá tar o zó – no ha ima gi -
ná ri us – tes tet tét e lez.37 Ha el lenb en a név nek az 
ön éle t raj zokr ól szóló fe je zet ben már is mer tett, de -
konst ruk tív fel fo gá sát te kintjük, ép pen hogy for dí -
tott vi szony ból kell ki ind ul nunk, amennyi ben a 
név min dig, az élet min den terü le tén úgy po zi cio -
nál ja je löl e tét, hogy egyút tal az élô sze mély ha lá -
lát is imp lik ál ja. A név a nyelv mind en ütt mun ká -
ló fikti vi tá sát lep lezi le, am i kor je lö let ét el vál aszt -
ha tó nak mu tat ja hor do zója tes tét ôl, s így ép pen -
h ogy arra utal, hogy ko ránt  sem ké pe zi in teg ráns 
ré szét en nek a te st nek, el len ke zô ese t ben épp en 
sze mi o ti kai ka rak te rét ve szí te né el. Név és test kö -
zött nem csu pán a test or ga  ni kussá ga fe lôl kép -
zôdh et párhu zam, sok kal in kább – mint Ar ta ud 
nyo mán látt uk – a nyelv mû kö dés é nek tel e o lo gi -
kus, a jel en tés il lúzi ó já nak aláre n de lô dô szer ke ze -
te és a test alk o tó i nak az élet té lo sza jegy é ben meg -
képz ô dô össz hang ja ál lí tható ro kon sá g ba. A szín -
há zi elô adás ban a szí nész tes te és a hoz zá tar tozó 
sze rep lôi név ha son lós á ga a téte le zô mozza nat kon -
venci o ná lis kar ak te ré ben ragad ha tó meg, s a je len -
tés tôl meg fosz tott per fo r ma ti vi tás nem más, mint 
jel és je len tett tá vol sá ga mi att mu tat ja tö ré keny -
nek az esz téti kai il lú zi ót mint refe ren cia li zá ló (s 
lényegében tro po ló gi ai) mû ve le tet. 

In nen néz ve dra ma ti kus szöv eg és elô adá sa vi -
szo nya is más megvi lá gí tásba ke rül het, amennyiben 
a szö veg léte sí tô moz zana ta min den es et ben struk -
tu rál is fel té tele ki je len té sak tus ai szín pa di konk re ti -
zá ci ó inak, még ak kor is, ha ez ek – ha son lóan a szö -
veg hez – ugya ncsak ren delk ez nek per for ma tív s 
kons tatív di men zió val. Ami kor egy szí nész ar cot s 
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a név per for ma tív er e jé nek konst a tív ba for du lá sa nem pusz ta kon venci o ná lis moz za na ton, de a szubszti tú ció lé nyeg szerû 
ter més ze tén nyug szik.



tes tet ad egy sze repnek, min de nek elôtt a szer ep -
lôi név vel tár suló rep li ká ban már meg kép zô dô han -
got kelt élet re, mi köz ben a név, amely kat ak ré zis -
ként, vagy is olyan je lö lô ként mûk ö dik, am it nem 
elôz meg je lölt, pros o po pe i ává vá lik, a zaz ol yan tró -
p us sá, ami ar cot s han got ad egy tá vol le vô nek vagy 
egy nem lé te zô nek. A név mint ref e ren ciát ól meg -
fosz tott, krip ti kus el em a szö vegb en ép púgy, mint 
az elô ad ás ban, nem ma rad hat meg tisz tán per for -
ma tív funk ciój á ban, de hoz zá a kog ní ció tro po lo -
 gi kus moz za na ta kap cso ló dik.38 Nem csak a né zô, 
de már az ol va só is jelk ént érte l me zi a sze re plô ne -
vét, a kü lönb ség leg in kább ar ra ve zet he tô vissza, 
hogy a szín ész az elô ad ás szüks ég sze rû hipo ti pó -
zi sá ban írja át pros o po pe iává a ka tak ré zist. A sze -
rep lô ar ca (s alak ja) ugyan is a sz ö veg ben ol yan tük -
rös szer kez et ben kép zôd ik meg, ahol a vi zua li tás 
já ru lé kos, má sodla gos (az ol va só szub jektum fe lôl 
imag i ná ri us), a szín ész s egy ál ta lán a szín há zi elô -
adás vi szont azz al, hogy be töl ti, saj át re á lis vi zu a -
li tás á val meg is szün te ti a szöve g ben funk ci o ná ló 
meg hatá ro zat lan sá got.39 Egész pon to san míg a szö -
veg ese té ben lát vá nyos elle nt mon dás mut at ha tó ki 
a név vagy akár az „én” sze mélyes név más egyedítô 
funk ciója és e funkc ió ál tal á nos sá ga kö zött, s ezt 
az a tény is meg er ôsí t he ti, hogy ugyan azt a sze repet 
el vi leg vég te len szá mú szí nész is el játsz hat ja, ad dig 
az el ôadás önk én te lenül is azt az il lú ziót kel ti, mint -
ha a szín pa don ját szó szí nész szük ség sze rû, s nem 
es e tle ges meg va lós u lá sa le n ne egy vég te len mód on 
be tölt he tô maszkn ak40 A szö veg ép pen a név és a 
pro so pop e ia egya ránt hal luci na tív kar akt e re mi att 
ké pes a név szubsz titu tív volt á nak il lú zió ját kelteni, 
amit a szín ház az zal hasz nál ki, hogy a szí nész teste 
– s per sze a szce nog ráfia vi zua lit á sa – ré vén a kog -
ní ció tro po lo gi kus mozz a na tát a per cep ció fe no -
me nal i tá sá vá alak ít ja, s a szí nész tes ti je len lét é vel 
nem csak név és test eset leges, vé let len kap csol a tát, 
de ál ta láb an az esz tét i kai fe no mén nyel vi (s így kog -
ni tív) fel téte le zett sé gét igyek szik el fele d tet ni.  

Az ikon i kus je lek és a test vagy az arc org a ni kus -
sá gá nak ese téb en jó val neh e zebb a je len tô mate ri -
á lis ön áll ó sá gát mint az esz té tikai fe l té te lét az ol va -
sá si stra tég ia reflexi ó já ba von ni, amennyi ben az 
össze tév eszt he tet len egye dis ég re á li san s nem nyel -
vi funk ció ként ado tt, no ha a maszk ar tifici a lit á sa 
vagy a moz gá sok szeg men tá lása ad hat er re al kal -
mat. Nem be szél ve pers ze arr ól, hogy a jel en lét nyo -
ma sem tö röl he tô ki s he lyet tes ít he tô az es z té ti kai 
tap asz ta lat ban, amint er re az elô ad á sok dok u men -
tá lá sá nak meg vál to zott jel for mák ra épü lô s így min -
dig is ina u ten ti kus kar ak te re fel is hív ja a figyel met. 
Fél re ér tés ne es sék, a szöveg el sôd le ges sége nem azt 
je len ti itt, hogy az egy faj ta álla n dó vi szo nyí tási pont -
ként mû ködh et ne a ren de zé sek ér tel me  zé sé hez, an -
nál is ke vés bé, mi vel a szöv eg ese té ben a vi zu a li tás 
ima gi ná ri us vol tára is vissz ave zet he tô az ol va sa tok 
el kü lön bö zé se. Sokk al in kább arról van szó, hogy 
a szín da rab szö veg é nek per for m a ti vi tása je lentés 
nélkü li ele mek ma te ri a lit á sa ként fel té tele a szín há -
zi elô adás nak, s csak is az is mét lés ko g ní ci ó tól meg -
fosz tott – fiktív – moz za nat á ban nem is annyi ra 
meg elô zi, mint fel té te le zi a szín re vi telt, mi köz ben 
csak is az ol vasás fe no me na li záló akt u sa ré vén ho z -
zá fér he tô. Más részt pe dig arról, hogy a test mû kö -
dé se a szín pa don – aho gyan vol také p pen a szce ni -
kus jel form ák va lam ennyi kom pon en se – a tex tu a -
li tás ana ló gi á já ra gon dol ha tó el így, mint egy faj ta 
ma te ri ális fe l té te lez ett sé gû per forma t vi tás.  

A de konstru k ció fel ôl néz ve a dra ma ti kus szö -
veg olv a sá sá nak és szín re vi tel é nek kül önb sé ge hang -
sú lyos, amennyib en a ki je len té sak tus s az ah hoz 
kap csoló dó szi tu á ció di e gé ti kus kon textu sát a szín -
pa di vi zua li zá ció úgy tün te ti fel mint ami lét rehoz -
za a szö veg et, s el fe led teti azt, am i re az ol va sás a 
szö veg íro tt sá gá val is eml é kez teth et, ne ve zete sen, 
hogy az elô adás ép penho gy en nek a szö veg nek egy 
kon ting ens konk re ti zá ci ó ja, s hogy az „énon ci ation” 
akt u sá nak a szö veg reto ri kai ös sze tett sé gé ben ke -
res het jük a fel téte lét. El mond ha tó ugyan ak kor, hogy 
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38 Ka tak rézis és pro so po pe ia kü lönbs é gé hez lsd. Pa ul de Man: Ant ropo morp hism and Tro pe in the Lyric. In: P.d.M.: The 
Rhe to ric of Rom an ti cism. New York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1984. Fon tos ugyan akk or jel és név vi szo nyához az a meg -
je gy zés, hogy – mint azt de Man az ant ropo morfizmus és a tró pus elk ü lö ní tés é nél ír ja – „a név mû köd het a jel an a ló giája -
ként, de enn ek for dí tott ja nem le het sé ges.”  

39 Az a szem lé let, ame lyik a dra mat i kus szö veg ol va sá sá nak és ren de zé sé nek kü lönb sé gét az utób bi fe lôl kívá n ja fel szá mol -
ni, ezál tal hat á rol va el – ki mon dat la nul is – an nak mû ne mi spe cifiku mát, töb bek közö tt ép pen ima gi ná ri us és re á lis vi -
zua li tás kü lönb sé gé rôl kény telen el fele jt kez ni: „a dram a ti kus sz ö veg ol va só já nak egy non-ver bál is sze mi o tik ai rend szer 
tex tu ális nyo mait is ol vas nia ke ll, ami már jó val túl megy a pusz ta ol va sás ha tá ra in.” Ké ke si Kun Árp ád: i. m. 21.  

40 A sze rep lôi maszk és a szí nész konk ret i zá ló mû ve le te kö zöt ti kü lönb ség ter mész e te meg fel el tet hetô a szö veg olv a sá sá nak 
be tölte t len ide je és az elô adás ide je kö zöt ti re lá ció kar ak teré nek is. 



a szö veg ol va sá sa és mi se en scène-je ha son lóan fe -
no men a li zá ló mûve le tek, enn él fog va mind ke t tô 
csak is köz ve tett en ké pes utal ni az ôk et al ko tó je -
len tôk ma te ri á lis ön áll ó sá gá ra, ami vis zont azt is je -
len ti, hogy a ren de zés nek is módjá ban áll vissza u -
tal ni a szö veg ön repr e zen tá ci ó já nak ôt fel tét e le zô 
el sôd le ges sé gé re. Ezt azon ban ko ránt sem csak a te -
at ral i tás meg szün teté sé vel va gy a rep ro duk ció tech -
nik á i val te heti rad i ká lis sá, de – bi zo nyos szce nog -
ráfiai kom po nen sek (ma ri o nett-moz gás, ar tifici á lis 
maszk, stb.) mel lett – akár a pro zó dia esz köz tár át is 
fel hasz nál hatja er re, amennyib en az nem csak a szö -
veg szem an ti kai, szint ak ti kai s mo dá lis egy ér telmû -
sí té sek ént (dés am bi guis a ti on), de je len tô eleme k re 
ta go lása ként is mû köd het. Pa vis vizs gáló dá sai itt a 
deko nst ruk ció szem pont já ból is je len téke ny per ti -
nen ci ával re n del kezn ek, amennyi ben szí ni elô adás -
ok ról adott elem zése i ben ki tünte tett hel yen ke ze li 
a szö veg nek a pro zó di á ban meg nyil vá nu ló ön rep -
re zen tác i ó ját.41 Ele gendô ar ra utal ni, hogy a „Théât -
re du So le il” (Ar i a ne Mno uchkine) vagy An to i ne Vi -
tez eg yes mi se en scène-je i ben a szí né szi hang 
munká ját – a gesz tu sok st i li zá ció já val ki e gé szítve – 
a sz ö veg de sze man ti zá lás a ként és dez a uto  ma ti zá lá -
sa ként ér tel mezi. „A szö veg fizik u má nak hely re áll -
í tá sa (aho gyan azt itt Jo u vet és ugyan ab ban a szel -
le m ben Ar ta ud l eír ja), úgy tûn ik föl, mint egy oly -
an rit mus nak a ke res é se, amely el kez di de sze man -
ti zál ni a szö ve get, el ide gení te ni a hall ga tót s lát tat ni 
en nek a fizik um nak a re to ri kai, je len tô és lük tetô 
me chan iz mu sát.”42 A sz í nész nem ol dódik fel sze -
re pé ben, „ha mi san” játs za azt, s ezzel nem csak azt 
hang sú lyozza, ho gy szí nész és sze rep, sze rep és a 
ho z zá tar to zó szö veg nem es nek egy be, s iden tifiká -
ci ó juk a – bár mi kor le romb ol ha tó – esz té ti kai il lú -
zió mozz a na ta, de – ezz el össze füg gés ben – ar ra is 

föl hív ja a figyelm et, hogy a szí nész és a szín pad 
mind en ele me a szö veg re tori kai mecha niz mu sa i -
nak a termé ke.43 Ez per sze még ko rántsem je lenti 
a szöv eg ma te ri a li tá sá nak fen ti ér te lem ben vett han -
goz ta tá sát, csu pán a szö veg tro po lo gi kus te at ra li zá -
lá sát, va gyis ar tifici á lis s meta fo ri kus ka rak ter é nek 
el is mer é sét, hi szen az elô adás eset é ben – leg al ább -
is több nyi re – el ke rül het et len a hang esz té ti kai fe -
no mena li zá ci ója. A szín padi elô adás el sô sor ban a 
gesz tu sok és hang súly o zás ré vén, s persze más szc -
e ni kai té nye zôkk el is, ké pes ki emel ni s szín re vin -
ni a kli sék s szte re o tí piák, va la mint egyéb in ter t ex -
tu á lis el já rá sok ré vén épí t ke zô szö veg nyelvi össze -
tett sé gét is, s ezál tal vissza mu tat ni an nak reto ri  kai 
stra té giá i ra. Sôt, a mû fa ji po lif ó nia alig ha nem lát -
vá nyos ab ban ér vé nye sül het a szín ház ban, mi nt az 
ír ott dr á ma szö veg szer vezô elj á rá sa ként. El kép zel -
he tô mind a zo náltal, hogy pro zó diai meg old á sai  val 
a szí nész akár je len tés nél kü li ele mek re tör del je a 
szöv e get, vag yis olyan he lye ken tart son szün e tet, 
ah ol nem csak az ad ott nyelv in toná ci ós s rit mi kus 
sza bá lyai nem ír ják elô, de ah ol – ez zel össze  füg -
gés ben – ér telm et len el e me i re tö rik szét a nyelv nar -
rat ív tro po ló gi á ja.44  

Ezen a pon ton elô adás és szö veg visz ony la tában 
a tör téne ti ség kér dése is új ra fel vet ô dik, in nen néz -
ve azon ban már azt mond hat juk, ho gy egy részt a 
sz í nhá zi jelfo r mák vál to za tos mó don utal hat nak 
vissza a tex tu a litá s nak a ki jel en té sakt u so kat fel té -
te le zô el sôd le ges ség é re, s ko ránt sem csu pán a szö -
veg ke let ke zé se és az elô ad ás ide je kö zöt ti tör téneti 
tá vol ság te ma tikus reflexi ó ja rév én ak názh at ják ki 
a dra ma ti kus szö veg ben rej lô tör té ne ti le he tôsé get. 
Sôt, ta lán az is mo n dha tó, hogy az ilyen elô adá sok 
lé nye géb en nem a szö veg re to ri kai po tenc i ál já hoz, 
sok kal in kább a ki je len té saktu sok mime ti kus kon -
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41 Lásd eh hez leg utóbbi köny vén ek elemz é se it is: Pat ri ce Pa vis: L’analy se des spec tacles. Pa ris, Ed i ti ons Nat han, 1996. 
42 Pat ri ce Pa vis: Vo ix et im a ges de la scène. i. m. 302. A szö veg re tor i kai mûk ö dé sé re hasz nált organikus me taf o ra (lük te tô 

pul si on nelle) nem cs ak az em be ri hang sz ük ség sze rû en or ga nik us termé sze té vel ma gya ráz ha tó, de ta lán kap cso lat ba hoz -
ha tó a rit mus nak az zal a foga l má val is, amely ben Pa vis kö zös ne ve zô re igy ek szik hoz ni az elô adás perc ep tív s sze mi o ti -
kai aspe k tu sát. Lásd eh hez köny vé nek „Le Rythme dans la mi se en scène” cí mû fe je ze tét. (i. m. 300–305.). Kék e si Kun 
Árpád Ham let-ele m zé sé ben ha sonló funk ció ban ve szi át a fran cia te o re tikus fo gal mát. In: K.K.Á.: i. m. 37–83. kül ö nö -
sen 59., 77.  

43 Fon tos meg je gyez ni, hogy ne mcsak tech ni kai meg ol dása i ban, de funk ció já ban is ra di á li san kü lön böz ik ez az elj á rás az 
e lid e ge ní tés brech ti el kép ze lé sé tôl, ame nnyi ben emez nem jár együtt a nyelv me s ter kélt sé gé nek a proz ó di á ban va ló meg -
nyil vá ní tá sá val, vis zont hoz zá meg ha tá ro zott di dakti kai funk ció kap csoló dik, ami már el eve a nyelv köz ve títô moz zana -
tá nak rend e li alá a pro zó diát.  

44 Eh hez je lenleg eg yet len olyan elô adás-pél dát tu d nék fel hoz ni, mely nek esz téti kai ta pasz ta la tá ban ma gam is rés ze sül tem: 
Mo lière: Dom Ju an. R: Brig it te Ja qu es. Odé on, Pa ris, 2000. ápr i lis 19–má jus 31. A cím szere pet ját szó szí nész, Redj ep 
Mitro vitsa a szö veg ön kén yes pro zó diai fel tör de lé sét – alig ész re veh e tô – ma ri one t te-moz gáss al is össze kap csol ta, mi köz -
ben a szce nográfia is vissza u talt az es z té ti kai csá be rô nem csu pán trop o ló gi kus, de mat riál is felté te le zett sé gé re.



tex tu sá nak (mint nyel ven tú li té nye zôk nek) idô be li 
vált o zá sa i hoz kap csol ják hoz zá az ér tel me zés min -
den ko ri l ezár ha tatla n sá gát. No ha egy rad i ká li san 
de konst ruk ci ós nézô pont ból az is meg koc káz tat -
ha tó, ho gy az írás nak a ki jele n tett be széd ben is 
min den kor ott mun ká ló mat e ri a litá sa mi att az ol -
va só a hang zós sá té tel bár mely szín pa di meg nyil -
vá nu lás át vissza vez et he ti e tex tuál is felté te le zett -
ség hez, ez azonb an a szc e nog ráfiai kom po nense k -
nek mint a szöv eg ér tel mezô i nek tel jes figyel men 
kív ül ha gyá sát ered mény ez he ti.45 Nem ál lít ha tó te -
hát, hogy a de konst ruk ció akár a szö veg és a szín -
pa di jel for mák vi szony la tá nak sze mi o ti kai el gondo -
lá sa it, akár dra ma ti kus szöv eg nek vagy szín há zi 
elô adás nak a szín há zi sze mio ti ka s herme ne te u tika 
által ki dol go zott ér tel mez é si stra té gi á it el le hete t le -
ní tené, he lye sebb azt mon da ni, ho gy úgy te szi vi -
szony lago s sá ezen kon cepc i ó kat, hogy ér tel mez é -
si lé pé se it so ha sem füg getl e ní ti tel jes en azok föl is -
mer é se i tôl, nem fe ledvén, hogy a dr a ma ti kus szö -
veg szub verz ív po ten ci ál ja csak is e szín háze l mé le ti 
dis kurzu sok ban mû ködô in terp retá ci ós moz za na -
tok nyo mán jutta t ha tó ér vény re. A de konst ruk ció 
ugyan ak kor hang sú lyos disz kur zi vi tás á val is fel -
hív ja a figyelm et sa ját ol va sás mód jának rész le ges -
sé gére, amennyi ben be látja, hogy bárm ely szöv eg 
ma te ri a li tá sa csak is nyel vi és so hasem szubsz tan -
ci ális re fe ren ci a litá s ként fér he tô ho z zá s nem vá -
laszt  ha tó el a kog ní ció form a li zá ló as pek tus á tól. 
Ez zel össze füg gésb en pe dig ar ra is figyel mez tet, 
hogy a szín ház mint nyel vi str uk tú rák eszt é ti kai 
ide ol o gi zá ció ja sem ké pes össze bé kíte ni a me gis -
me rést a ta pasz ta lat esz té tikai fe no me na li zá lá sával, 
am ennyi ben a kog ni tív fel té te lét képe zi a per cep -
tuá  lis nak, s a nem pr ag ma tiku san s je len sé gel vû en 
– va gyis nem af fekc i ók ki vál tó ja ként – ér tett, ha -
nem az en nek fel té tele ként, je lent és tôl me g fosz tott 
té tele zô erô ként fel fo gott per form a ti vi tás je len lé -
vô vé nem te he tô struk tu rá lis moz za nat ként ha tá -
roz za meg a kog ní ció for ma li zá ló mû kö dé sét.  

No ha el sô lát ás ra ezen el mé le ti kérdé sek részle -
te sebb tag lalá sa, leg alább is egy elemz és be vez e tôje -
ként, re dun dáns nak tûnh et fel, szám os he lyén fogja 
kon tex tu ali zál ni s irá nyí ta ni Ga raczi Lász ló drá má -

já nak itt kö vet kezô ér telm e zé sét, még ak kor is, ha 
az szin te ma ra dék ta la nul az ír ott szö veg re tá masz -
ko dik. Fon tos meg je gyez ni, hogy nem el s ôsor ban 
azé rt volt szük ség szöv eg és elô adá sa le het sé ges vi -
szon yá nak rö vid mérl e ge lé sére, hogy a szö veg mint 
vi szo nyítá si pont min den ko ri el sôd legessé gét bi zo -
nyíts uk (ez nem is állt cé lunk ban, amennyi ben még 
szö veg és test ma te ria li tá sának ana ló gi á ja sem tö -
röl te el a kü lönbs é get a két jel for ma kö zött, sôt, 
szem ben a szöve get az elô adás felôl ér tô sze mi o -
lógi á val s herme ne u ti káv al, sok te kin tet ben in kább 
azok ö nál ló sá gát emel te ki), sokk al in kább azért, 
mert Ga rac zi sz ö ve gei szöve g sze rû ség és pe rfor ma -
tiv i tás kér dé se it ép púgy fo kozo tt hang súllyal ve tik 
föl, mint a dia ló gu sok szöv e gé nek és a kör éjük épít -
he tô kon text us nak, va la mint a szö veg ön repre zen -
tá ció já nak a visz o nyát, nem is be szél ve a sze rep lôi 
ne vek ért el me zé sé nek le he tôsé gé rôl, vagy – ez zel 
rész ben össze füg gésb en – a maszk  kép zés mint pro -
so pop e ia, il let ve a be széd mó dok te at ra liz á ci ó ja kér -
dé sé rôl. Szá mos el mé le ti probl é ma (int er tex tua li -
tás, a szö veg trop o ló gi ai ön ál ló su lá sa, me tafikció) 
va gy csak érin tô leg e sen vagy pe dig egy ál ta lán nem 
ke rült szó ba eb ben a be ve ze tô ben, ezek in terp re -
ta tív stá tu sát s app li katív po ten ci álj át a da rab elem -
zé sek or igyek szem mûk ö dé be hoz ni. 

 
Mi zant róp 

 

H a ab ból az el sôd leg e sen her mene u ti kai be lá -
tás ból in du lunk ki, hogy a for dít ás az ér tel -
me zés hez haso n la tos, amennyib en mind ket -

tô olyan disz kur zív mû ve let, amely a tárgy át vagy 
k iin du ló pont ját ké pe zô szöv e get csak is va la mely 
as pek tu sá ban, de so ha sem mi nt „egés zet” ké pes 
meg vi lágí ta ni, ak kor azt sem ne héz el fo gad ni, hogy 
az át írás vagy új ra í rás in ter tex tu á lis el já rása szin -
tén fel fog ha tó eg yfaj ta ol va sás mód ként is, amely 
kü lön bö zô in terpr e tán sok ment én ér tel me zi sa ját 
pre tex tus át. No ha az iro da lom mû fa ji rend jében 
va lame nnyi em lí tett mû ve let nek más az in téz mé -
nyes stát u sa s az ehh ez kap cso ló dó diszku r zív funk -
ció ja, amennyib en pél dá ul egy kriti kát vagy mû -
elemz ést nem szok ás ma gát poé ti ka i lag insz cen í ro -
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45 Ez zel eg yütt alig ha kár hoz tat ha tó az az ol vas ás mód – mint pél dá ul a Kosz to lán yié –, ame ly a tex tu a lit ás el sôd le ges ség é -
bôl ind ul va ki, a szöve get nem a töb bi közt egyet len szín pa di kom po nens nek, de az elô ad ás olyan min dent me ge lôzô 
össze te vôj e ként te kin tette, amelyn ek min den más szce ni kus el em alá rend e lôd het. Ami kor a sz í nhá zi szemi o ti kus ezt veti 
a ma gyar író sze mé re, el fe led ke zik ar ról, hogy lé te zik olyan néz ô pont, ahon nan az elô adás a szö veg egy eset le ges meg -
való su lá sá nak is fe lfog ha tó. Vö.: Ké ke si Kun Ár pád: Kosz to lá nyi, Sha kes pe a re és a szín há zi kri ti ka nyel ve. In: K.K.Á.:  
i. m. 147–161. kü lö nö sen: 150–151. 



zó szö veg ként ol vas ni, eg ya ránt hang sú lyo san nyel -
vek kö zöt ti visz o nyok ha tá roz zák meg azo kat, s 
min dig fö l te he tô a kér dés, mi lyen iro da lom ról s 
nyelv rôl al ko tott fel te vé sek, in terpr e tá ci ós mech a -
niz mu sok lép nek mûk ö dés be úgy a for dí tás, mint 
a kri tik ai ér tel mezés va gy a tra vesz tia ol va satk ént 
is te kint he tô szö veg é ben.46 Ez utób bi mû faj ol va -
sásm ód ját meg ha tá rozó in terp re tán sok el sô so r ban 
ak kor mu tatk oz hat nak meg, ha azo kat a for mál is 
kény sze re ket és szem an tik ai in ten ci ó kat tart juk 
szem elôtt, amely ek se gít sé gé vel az el ôsz öveg 
transz formá ci ó ja vég be megy. Ga rac zi Lász ló Mi -
zant  róp ja igen lát vá nyos és ra di ká lis el já rá sa it vá -
laszt ja az újra írás nak, min ek kö vet kez té ben jól el -
kü lö níthe tô vé vál ik el ôsz öve gé tôl, me ly utób bi nak 
azon ban már kor ánt sem ma gá tól ér te tô dô az azo -
nos  sá ga. Hi szen igaz ugyan, hogy a Mo lière-da rab 
Mé szöly De zsô ál tal ké szí tett mag yar for dí tása ké -
pezi a Mi zant róp köz vetl en prete x tu sát, s az sem 
két séges, hogy ha a for dí tást nem af féle meg fe le lés -
ként, de alk o tás ként fog juk fel, Més zöly szö ve gét 
pre tex tus funk ci ó já ban is ö nál ló nak kell te kin te -
nünk, még sem le het sé ges el vona t koz tatni at tól, 
hogy a for dí tás tra nsz for má ci ó ja, bár mily vak le -
gyen is ar ra, az ere deti szö veg gel is in terp re ta tív vi -
szony ba lép tet he tô. En nek azo n ban csak is ak kor 
le het va la mi fé le re lev an ci á ja, ha ez a szer zôi ho ri -
zont ból meg le he tô sen es e tle ges re lá ció mind a tra -
ve sz tia, mind pe dig az ere de ti szö veg szem pont já -
ból je len tés hez jut tat ha tó, eg yút tal vi szont a for dí -
tás sem ma rad meg egy fajta köz ve tí tô sze rep kör -
ben, sôt an nak mind ket tô tôl kü lön bözô (s ön ál ló) 
vol tára épp az ôt meg el ô zô s kö vetô szö ve gek 
összef üg gé sé ben nyílhat pers pek tí va. 

Ga rac zi Mi zant róp ja a Mé szöly-for dítás tr a vesz -
tiá ja, amennyi ben nem imi tá ció, sok kal inká bb sza -
ti ri kus ha tás funkc i ó ba he lye zett, a pre tex tus stilisz -
ti kai és te ma ti kus ve tü le tét egya ránt érin tô transz -
for má ció,47 amit olyan szö veg szer ve zô el vek moz -

gat nak, me lyek radi ká li san kü lön böz nek az át írt for -
dí tás Mo lière-ol va sa tát mû köd tetô sze mio ti kai me -
cha nizmu sok tól. S meg lepô mó don, noha a for dí -
tás ok nak, me lyek ka no ni zálj ák s meg derm esz tik az 
er e de tit, nem szok ás for dí tá sát ad ni, Ga rac zi mû ve 
kép es ar ra, hogy a Le Mi santh ro pe-ot egy mai né zet -
bôl már igen csak be széd kép tel en ol va sat ba be le der -
mesz tô for dí tás átal a kí tá sáv al a fran cia szö veg új ra -
ol va sása szá má ra is prod uk tív je len tés le he tô sége ket 
nyis son meg, mik öz ben – bárm ennyi re kü lö nös is 
– Mo lière szö vege is nagy ban be fo lyás ol hat ja a Mi -
zant róp ér tel me zé sét. Ga raczi da rabja a szat i ri kus 
új ra írást oly an hang sú lyo san ver bál is transzf or má -
ci ós el já rás ok kal kap csol ja ös sze, ame lyek egy részt 
a sz e rep lôi szó la mok disz kur zív össze tett ség é re, 
más részt pe dig – s ez zel össze függé s ben – a szö veg 
ön rep rez en tá ci ós leh e tô sé gei re hív ják fel a figyel -
met. A Mo lière-mû szem pontj á ból már csak azért 
is re le váns le het az ef fé le átal a kí tás, mi vel an nak 
ezre d vé gi ol va sa tai nem pusz tán a da rab ön reflexív 
szer ke zetét eme lik ki, de in ter per szo ná lis vis zo nya it 
nyelv szem lé le tek konflikt u sa ként ér tel me zik. En -
nek kö vet kez té ben olyan pers pek tí va is el ôáll hat, 
amely ben a franc ia szö veg ne mcsak for má li san, 
vagy is nyel vek kons ti tu tív kü lönbs é ge ként, ha nem 
re to ri kai és gram ma ti kai aspe k tu sá nak össz já té káb -
an is „ol vas sa” ford í tá sa it, ért el me zése it va lam int iro -
dalmi transz formá ci ó it. Mé szöly De zsô mun ká ja – 
amint lát ni fog juk – egy ilyen pers pek tí vá ból azé rt 
tûn het fel ke véssé be széd es nek, mert ab ban mint 
dönté si pro cesszus ban mel lékes sze re pet ját szik az 
ere deti szö veg figu ratív össze tett sé gén ek új ra al kot -
á sa, egész ponto san ez utób bi alá ren de lô dik rész -
ben a szub jek tum ön ki fej e zé se ként te kin tett nyelv 
ko n cep ci ój á nak, más fe lôl pe dig a Mo lière-da rab 
egy fajta mo rá lis pa ra bo la ként va ló olyan ér tel me -
zés é nek, mely hez éppen a sze rep lôi szó la mok nyel -
vi-re to rikai fel tét e le zett sé gé tôl szüks é ges elt e kin -
teni. Mi ként Ga raczi tra vesz ti á ja pár huz am ba ál lít -
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46 He n ri Mesc ho nic ezt a szem pon tot hang sú lyoz va tesz kül önb sé get ér telme zô szö veg és for dí tás kö zött, ami kor azt ír ja: 
„para dox mó don egy jó for dí tást nem úgy kell el gon dol ni, mint egy in terpr e tá ci ót. Mert az in terpr e tá ció a je lentés, s így 
a jel rend jé hez tar tozik. A disz kon tinu us hoz. Ra di ká lis an kü lön bö zik a szöv eg tôl, mely utób bi csi nál ja is, amit mond.  
A szö veg hord o zó és hordo zott. Az in terpr e tá ció csak hor do zott. A jó for dí tás nak csel e ked nie is ke ll, s nem csak mond -
a nia. Ak ár csak a szö veg nek, ne ki is hord o zó nak és hor doz ott nak ke ll len ni egy szer re.” He n ri Mesc ho nic: Po é ti que du 
tradu i re. Pa ris, 1999. 22. Egy szö veg per sze bár mi kor kép es ar ra, hogy mást te gyen, mint amit mond, rá adá sul épp a for -
dí tás az, ami fel hív hat ja a figy el met a mon dott do log és mon dás mód ja kö zöt ti kü lönb ség ki ik tath a tat lan, mert ny elv be 
ír ott adott sá gá ra. Az el mé lész nek ab ban még is felt ét le nül iga zat ad hat unk, hogy a for dí tás o kat más képp szo kás olva s ni, 
mint az in terpr e tá ci ókat, ez azonban ko ránt sem zá r ja ki, hogy a for dítá st úgy te kint sük in terpr e tá ci ónak, hogy közben e 
for dí tás po é ti kai össze tett sé gé nek is ér tel me zôi sze re pet tu laj do nít sunk.  

47 Vö.: Gé rard Ge net te: Pa limp ses tes. La lit té ra ture au se cond deg ré. Pa ris, Se u il, 1982. 40–41.



ha tó a Le Mi santh ro pe né mely kor tár si ér tel mez é se -
i vel, azon kép pen Mé szöly ford í tá sa is hoz zá ren del -
he tô a fran cia szö veg egyes ko ráb bi ol va sa ta i hoz, 
ez zel is for dí tás nak, értel  me zésnek és tra vesz ti á nak 
– az in terpre tá ció moz za na táb an meg nyil vá nu ló – 
ro kon sá gát erô sítve. 

A kö vetk e zôk ben a Mo lière-da rab ér tel mez é si 
kép le te it vá zo lom fel igen rö vid en s éri n tô le ges en, 
majd pe dig, a ko nk rét szö ve ge lem zé sek el ôtt, a mû 
is mert ebb átir a ta i ról szó lok né hány szót. A Le Mi -
santh ro pe és a ma gyar tra vesz tia lehe t sé ges in tertex -
 tu ális re lá ci ó it el sô sorb an ez ut ób bi fe lôl ve szem 
szem üg y re, ugyan ak kor, miv el – ell en tét ben pl. a 
ko   ráb ban elem zett Du ras-áti rat és pre text u sa vi szo -
nyá val – a fran cia szö veg is re le váns kon tex tust te -
remt het a Ga raczi-da rab ol va sá sá hoz, a Mo lière-mû 
egyes passzu sa it is szük sé ges já ték ba hoz ni az elem -
zé sekb en. An nál is in kább, mert an nak nyelv- s 
szub jek tu mel mé le ti ol vas a tai s Ga rac zi tansz formá -
ci ós el járá sa i nak iroda lom szeml é le ti imp lik á ci ói 
kö zött szá mos párh u zam megfigyel he tô, me lyek -
nek kon text u sá ban az tán ne mcsak a Mé szöly-for -
dí tás egy es meg old á sai tûn hetn ek fel más kép pen, de 
e fordí  tás és a Miz ant róp szö veg közi vi szo nya is. A 
francia da rab leg újabb ma gyar for dí tása, Pe t ri 
György mun  ká ja több ször je len té ses vi szony ba ho -
zha tó a vizsgált szöv e gek kel, ugy an ak kor pe dig for -
dít ás és át köl tés ha tár vo na lá nak el mo só dását is 
szem lél tet he ti. 

 
Mo lière-ol va sa tok kon tex tu sa 

 

N em csup án a hu sza dik szá zad má so dik fel -
ének Mo lière-szak i ro dalma, de az á tír á sok s 
a szín pa di ér telm e zé sek is azt bi zo nyítják, a 

Le Mi santh ro pe a XV II. száz a di klasszi kus élet mû -
vé nek eg yik le gin kább ká no ni kus da rab ja, s a Dom 
Ju an, a Ta r tuf fe va lam int a L’École des fe m mes [A nôk 
isko  lá ja] cí mû al ko tá sok mel lett a ki lenc ve nes évek 
újra  olva sá si mû ve let ei is ez en szö ve get tart ják szer -
zôje leg be szé des ebb mû vé nek az ez red végen. A 
szö veg kor tár si ért el me zé sei te r mé sze te sen megl e -
he tô sen szer te á gazó ak, azo kat szi mul tán eg yide -
jûtle n sé gek ta gol ják, hi szen több ek kö zött a szöv -
eg kö zött i sé get egy faj ta for rás ku ta tás ként ér tô po -

zit i vis ta filo ló gia, a lé lek tan kü lön bözô dis kur zu -
sai, a mit o poé tikai ol va sás mód, a szer ep lô ket ko -
ra beli tár sa dal mi típu sok ként fel fo gó tör té neti szo -
cio ló gia ép púgy app li ká ci ói ked velt ter e pé ül vá -
lasz tot ta Mo lière da rab ját, mint a dráma sze mi o ti -
ka vagy az iro dal mi de konstr uk ció. Ugyan ak kor 
nem csu pán az iro da lom ér tés sz ö veg rôl adott el -
em zé sei, de a Mo lière-mû vek szín há zi elô adás a i -
nak ala kul ás tör tén e te is azt bi zo nyítja, a mim e ti -
kus vi szo nyok lé lek ta ni s mor á lis pers pek tí vá já tól 
a Le Mi santh ro pe ese té ben is egy re in kább a sz ö veg -
szerû össze tett ség je len tés ta ni köve t kez mé nye i re 
te re lôd ött az ér tel mezôi figye lem. Lo uis Jo u vet és 
An toi ne Vi tez ren de zé sei már elsô d le ge sen ret o ri -
kai pro duk tum ként insz ce ní roz ták a sze rep lôk 
repl i ká it s a pro zód ia mes ter kélt kar ak te rén ek 
hang sú lyo zá sá val a figu rák meg alko tá sát is alá rend -
el ték a nyelv per for ma tív mû ve le te in ek, szem ben 
péld á ul Ro ger Plan chon mi se en scène-jei vel, mel -
yek a tár sad al mi vi szo nyok rea lis ta kon tex tu sát 
épít et ték a da ra bok kö ré s ezált al igyek ez tek transz -
pa renssé ten ni s nat u ra li zál ni azok szöv eg sze rû sé -
gét mint adotts á got.48  

A Ga rac zi-áti rat elem zé se, s vol také p pen a fran -
cia szö veg tex tuá lis olva sa ta i nak szem pont jáb ól is 
– ki s sé váz lat o san, de – két alak zat ra bont hat juk a 
Mo lière mû ve kö ré épült in terp re ta tív konst ruk -
ció k at. Egy részt azok ra az ért el me zése k re, ame lyek 
a sze rep lôi szó la mok szem an ti kai as pek tus á ra össz -
pon to sít va el sôd lege sen az in ter pers zo ná lis visz o -
nyok mi me ti kus ala ku lás át tart ják szem elôtt, és 
mo rális il letve lé lek ta ni kérd é sek össze fü g gé sé ben 
gon dolj ák el a da rab je lent és le hetô sé ge it, más részt 
ped ig azokra az int erp re tác i ók ra, ame lyek – mint 
em lí tet tük – nyelv sze mlé le tek disz kurz ív üt kö zé -
sek ént ol vas sák a ka rak terek konflik tu sa it. Elôb bi 
eset ben sze rep és mö göt te rej tezô (va ló di?) sze mé -
lyi ség prob lé mája lé lek ta ni s szo cio ló gi ai kon tex -
tus ba he lye zô dik: lel ki al kat, tá r sa dal mi sze rep és 
mor á lis kon ven ció el lent mon dá sai ha táro z zák meg 
ôs zin te ség és szín le lés tul aj don kép pen egy szerû 
opp o zí ci óra s így vi lá gos dif fe renc i á ra ala po zott vi -
szo nyát. Maszk és a sze mé lyi ség tény leg es kar ak -
te re ezek sze rint jól el vá laszt ha tón ak lát szik, s a da -
rab pél da ér ték ét az ôsz in te ség mor á lis elv á rá sa és 
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48 Vö.: Jim Car mody: Re re a ding Mo lière. Mi se en scène from An to i ne to Vi tez. Mi chi gan, 1993. Ca r mody köny vé ben el sô sorban 
a Tar tuffe és a L’Éco le des fem mes sz í npa di ol vas a ta it elem zi, de Jo u vet eset é ben ki tér a Le Mi santhr o pe rend e zé sé re is, Vitez -
nél pe dig elég ar ra hi vatko z ni, hogy Mo lière négy fent em lí tett dar ab ját össze füg gô konstru k ci ó ként vit te szín re, ugyanazok -
kal a szí nés zek kel és ugyan azon, meg le he tô sen re du kált dísz le tek kö zött. 



a társa dal mi kon ven ció elô ír ta szer e pek konflikt u -
sá nak me gí té lése, va lam int az ala kít hat ja ki, az adott 
korb an ho gyan te kint et tek az emb e ri kar ak ter lét -
mód já ra. A má sod ik in terp re tá ciós kép let ben ez -
zel sz em ben sze rep és mö göt tes sze mé lyi ség ket -
tôss é ge már jele l mé le ti össze füg gés be ke rül, mi nek 
kö vet kezt é ben ell en té tük vagy olyan di nam i kus 
relá ci ó ként mu tat ko zik meg, me lyet a sz ub jek tum 
már ba jo san ké pes uralni, vagy pe dig ol yan egy -
más ra utaltsá g nak tûn ik fel, amely egyútt al össze -
férh e tet len s é get is ma gá ban fogl al, s így szin tén nem 
rendel   he tô hoz zá az egyé ni vál asz tás mo rá lis re le -
van ciával is rend el ke zô mozza na tá hoz. Fon tos 
ugyan akkor, hogy a mo ral i zá ló ér telm e zé sek meg -
ké r dôje  lez é sé hez, me lyek a fô sze rep lô ôsz in tes é gét 
adott  nak vet ték, a pszi choa na li ti kus in terp re tá ció 
meg kö zel ítés  módj á ra volt szük sés ahh oz, hogy egy -
álta lán az Alceste dis kur zus á nak szem an ti kai s re -
tor i kai vetü le te kö zötti fe szült ség meg mu tat koz -
hass ék, s ho ri zo nt nyíl jék a da rab nyel vszem lé le ti 
kér dé sekre adott lehe t sé ges vá las za i ra.  

Az elôbb jel lem zett ol va sásm ód ra pa ra dig ma ti -
kus pél da le het Re né Ja sinski mo nog ráfiája, mely -
ben a szer zô a da rab ge ne zi sé nek s for rás a i nak, sôt 
Mo lière ér zel mi éle té nek kime rí tô filo ló gi ai feltá -
rá sa ut án a sze rep lôk jel lem raj zát ki jel en té seik s 
cse  le ke de teik ve tü let é ben alk ot ja meg, s ar ra a kö -
vet kez te tés re jut, hogy Alc es te ell ent mon dá sos sze -
mé lyi sé ge leg inká bb a rez o nôr ként te kin tett Phi -
lin te pers pekt í vá já ból ítél he tô meg, mely pers pek -
tí va egyút tal a da rab mor á lis üze ne té nek s – a szerzô 
sze rint – Mo lière mon da ni va ló já nak is meg fe lel -
tethe tô. Az elem zô Ro usse au ol va sa táv al vi táz ik, 
ami kor azt hang sú lyoz za, Alc es te emb er gyû lölô 
ma ga tar tása csak részb en meg al a po zott, a fô hös 
szá mos eset ben konflik tus ba ke rül sa ját el ve i vel, s 
rep li kái ban rend re meg sér ti a más ság el is mer é sé -
nek ál ta la is han gozt a tott mo rá lis im pera tí vu szát.49 
A Le tt re à d’Al em bert szer zô je sze rint Al ces te ugyan 
nem hi bát lan em ber, de az ôszin te ség mint az ál -
ta la kép vi selt leg fôbb ér ték ki emeli ôt a töb bi sze -
re plô köz ül, s Phi lin te már csak amia tt sem azo no -
sít ha tó egy faj ta re zo nôr sze rep kör rel, mi vel maga 

is ôs zin tét len nek bi zo nyul.50 Ezek az elem zé sek a 
da rab al a phely ze tét em be ri ma ga tartá s mó dok mo -
rá lis üt kö zé sek ént fog ják fel, az egyes sze rep lôi 
szóla mok dra ma tik us kap cso lat a it tár sa dal mi ér té -
kek kon tex tus á ba he lye zik, s a disz kur zív ell en té -
te ket sz o ci ál is ide o ló gi ák har ca ként ér telme zik.  

Al ceste uni ver zá lis ér té kek kép vi se lôje, ki mo -
rá lis el ve it idôt len mér ceké nt al kal maz za a társ a -
dal mi vi szo nyok ra, míg Phi linte amel lett ér vel, hogy 
az er kölcs kon ven ci ón alap ul, s így ki van szol gál -
tatva az idô ha talmá nak. A cím sze rep lô a töb bi ek 
hip ok ri ta ma ga tar tá sát os to rozza, s azt han goz tatja, 
rom lott az a tár sa dalom, melyb en kü lönb ség van 
az em be rek gon do lat ai s ki mondo tt sza vai kö zött, 
mi köz ben Cé limène-be, a ké p mu ta tást leg felsô fo -
kon mûv e lô ko kettbe sze rel mes, kit kö vet kez e te -
sen ar ra akar rá ven ni, hogy ôszin tén vall ja meg ér -
zel meit. Phi lin te ön zet len sé get ta nú sít ba rátja iránt, 
s nem csak an nak dur va sér tés e it en ge di el a fü le 
mel lett, de ar ra is haj lan dó, hogy le mondjon vá -
gyott sze rel mé rôl, Eli an te-ról, aki ép pen Al ces te-
hez von zód ik. Eköz ben vissza té rô en a ki je lenté sei 
és cse le kede tei kö zöt ti el lent mon dás ra figyel mezte -
ti a fô sze replôt, ki ra ci o ná lis elv e it meg cá fol va vá -
laszt a sze rele m ben, s kit igaz ság irán ti vá gya odáig 
ra gad tat, hogy a hi pok ri ta Ar si o né Cé limène el leni 
al jas csel szö vé sét leg i ti mál ja. A fô hôst az sem képes 
eltá n to rí tani sze rel mé tôl, hogy en nek sze rep cse réi 
látvá nyo san le lep lezô d nek, ami kor vis zont az erköl -
csi meg mentô pó zá ban egy faj ta kö zös szá mûze tés -
sel együtt já ró há zas sá got ajánl Cé limène-nek, a 
hôs nô azt a világ tól el zárt él et mia tt uta sít ja vissza. 
Az em ber gyûl ö lô a da rab utol só je len e té ben el hang -
zó szav a i nak sz ó sze rinti ér telme sze rint vég leg es 
ma gány ba von ul, Phi lin te e zut án utá n amegy, hogy 
ön kén tes szám û ze té sét me gaka dá lyoz za, s ba rá tját 
az em ber ek kö zött ma rasz talja, a for má lis zá r lat 
azon ban füg gôben hagy ja a ki men e telt.  

A Le Mis anth ro pe re du kált cse lek mény ét ver bális 
ak ci ók he lyet tes í tik, s a sze rep lôi rep li kák nak sok -
szor meta disz kurz ív a ter mé sze tük, amennyi ben 
nem elsô sor ban ar ra uta l nak, hogy mit mon dott a 
má sik, ha nem hogy mi ként mond ta azt. Egy szerep -
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49 „Al ceste az ért ne vet ség es, mert azz al a mor á lis szi gor ral, amiv el a töb bi ek et el íté li, s az zal a dur va bi zo nyos ság gal, ami vel 
az ag gályt és a ké telyt el hár ít ja, ön ma gát nem vi zs gál ja, mik öz ben ma ga sem ke rü li el a kö zös ség ki fo gáso lt hi bá it. Ma -
ga tartá sa ki kez di te óri á it. Túl hu má nus és jó zan, de túl gy ön ge is ah hoz, hogy elve it a vég sôkig al kal mazza.” Re né Ja sins -
ki: Mo lière et Le Mi santhr o pe. Pa ris, 1951. 138. Ilyen és ha son ló jel lemzé se ket sz á mos, a da rab ról írott ér tel me zés ben 
olvas ha tunk. Töb bek kö zött pél dá ul: Jac qu es Gu i charn a ud: Mo lière, une aventu re théâtra le. Le Tar tuf fe, Dom Ju an, Le Mi -
santhrope. Pa ris, 1973.  

50 Je an-Jac qu es Ro us se au: Lett re à d’Al em bert. Pa ris, Gal li mard, 1967. 100–101.



 lô jel lem zé sét a töb biek an nak nyelv hasz ná la tával 
ka p csol ják össze, mint pél dá ul ab ban a je le net ben, 
ame ly ben Cé limène, a már kik kér dései nyom án, 
tá vol l évô sze mé lyek kri ti káját ad ja. Ebbôl kö vetke -
zô en az az ol va sás mód sem vo nat kozt at hat el a 
diszk ur zi vitás je l zé se i tôl, amelyik a szö ve get mime -
ti kus el vek sz e rint, ponto sab ban egy faj ta tár sa dalmi 
s mor á lis pél dá zat ként ol vas sa. In nen nézve Al ceste 
ak kor kev e re dik el ôször el lent mon dás ba ön ma gá -
val, ami kor Oron te szo nett jé nek meg íté lé se kor 
elein  te re to ri kai esz kö zök kel elma sz kí rozza íté letét, 
s így nem fe lel meg a szó ki mon dó em ber ál ta la fel -
váz olt köve tel mé nyé nek. Egy más ik je lenet ben arra 
pró bál ja rá ven ni Cé limène-t, hogy tag adja le magát 
lá to ga tói elôtt, vagy is ha zudj on, s ma rad jon ve le 
kett es ben. Az az ér tel me zés, ame lyik el vi ál lás fog -
la lás és gya kor lat ilye tén fes zült sé gé re mutat rá, a 
disz kur zi vi tás as pekt u sa it úgy kap csol ja oda az 
egyik sze rep lô (a re zo nôr Phi linte) né zôp ont já hoz, 
ho gy a dis kurz u sok ret o ri kai össz etett sé gét egyúttal 
alá ren deli a nyelv köz ve tí tô funk ciój á nak s a verbá -
 l is cse lek vés – a nyel vet esz közzé le fo ko zó – felfogá -
sá nak. Al ceste nem az ért hi bás, mert nem ôszin tén 
be szél, ha nem mert min de nki tôl el vár ja az ôszin -
 tes é get, ami nek azon ban ma ga sem ké pes meg fe -
lelni, hi bája vi szont el vi leg ki ja vít ható hi ba, hi szen 
ha zug ság és ôszin te ség pusz tán sz e mélyes vá lasz -
tás kér dése: Oron te szo nett jé rôl nem mer te rög tön 
meg monda ni, mit gon dol, mert az ud va rias ság tár -
sa dal mi konve n ci ó ja az ôsz in te ség nél erôs ebb nek 
bi zon yult, né hány perc cel kés ôbb azon ban már úgy 
dön tött, még sem rej ti el gon do la tait. Kö zös ség és 
egyén, tár sa dal mi szok ás rend és mo rá lis pa rancs, 
kon ven cio ná lis és uni verz á lis ér ték, rész vét és 
ôszin teség id e o lo gé má i nak ol yan fe szültsé ge szerve -
zi te hát a da rab ez en in terp ret á ciós alakza tát, mely -
ben a diszk ur zi vitás a szo ci ális (s böl csel e ti) kér dé -
sek hez ké pest végsô so ron má sod lag os nak bi zo -
nyul. A nyelv re to ri kai s reto ri zá latlan hasz ná lata 
pe dig hazu g ság és ôsz in tes ég el len té té nek fe lel meg 
eb ben a konstr uk ci ó ban, amely en nél  fog va – kö -
zel ke rül ve ennyi ben Alce s te nyelv szem lé le té hez – 
a re to ri kát pusz ta dísz ít mény nek, egész pon to san 
ki kü szö böl hetô disz kur zív stra té gi á nak nyil vá nítja. 

Noha az im ént isme r te tett je len tés konst ruk ció 
kép vi se lôi ko ránt sem hagy ják figyel men kí vül a Le 
Mi santh ro pe tör té ne ti tá vol sá gá nak le het ség es követ -
 kezm é nye it, ezek et is – akár csak a re to ri kai as pek -

tust – a tár sa dalmi ko r sza kok s kon ven ci ók kü -
lönbs é ge ként vesz ik te kin tetbe, va gyis nem annyira 
a szöv eg nyel vé nek, mi nt in kább az ál ta la közv e tí -
tett fiktív vi lág nak az ide gen sé gét is me rik fel az el -
vá lasz tott ság ban. Min da mel lett a ré gi es fordu la tok 
s szav ak egy ko ri hasz ná lati ér té ké nek kü lönb sé gei 
egy nyelv áll a pot jel zé se i ként ér telm e zôd nek vagy 
tör té ne ti szo ci ál is ref e ren ciát kap nak, amennyi ben 
tár sa dal mi osz tályhoz (ez eset ben a ko rab e li arisz -
tok rá ci ához) rende lôd nek. Sem a sze rep lôk nyelv -
hasz nál a tá nak diszp er zi tá sa, sem pe dig ezen diskur -
z u sok tro po ló gi ai össze te tt sé ge nem kap itt poé ti -
kai funk ciót, mi közb en ezen kom po nen sek szemio -
 ti kai po ten ciá l ja társ a da lomtö r té ne ti kon textu s ban 
is re le váns nak mu tat koz hat. Sok kal in kább, mint 
a szo ci ál is ref e ren ciák at a nyel vi-re to rikai vizsgá la -
tok tól elv o nat kozt a tó ol va sa tok szem pont jai, me -
lyek rôl ezen a pon ton is ki derü l het, ép pen nem a 
po e tic i tás té nyezôi, ha nem a dra ma ti kus konflik -
tu sok ban meg tes te sülô id e o ló giák s ma ga tartá s mó -
dok pél d aérté ke ké pezi szá muk ra azt a hi dat, ami 
a rég múlt ban ír ott szö ve get a jel en nel össze kap -
csolja, s a ma sz á má ra is me rôs sé vál tozta t hat ja.  

A re cep cióe sz té ti ka egyik meg ala poz ó ja, Hans 
Ro bert Ja uss vo lt az, aki el sô sorb an a ka rak ter ér -
tel me zés tör té net é bôl ki in dul va úgy he lyez te histo -
ri kus di men zi ó ba az em ber gyû lö lô figu rá já nak mo -
lière-i pa rad o xo nát, hogy a kor sza kon ként vál to zó 
filo zófiai kér dés ek re az esz té tik ai ta pasz tal at ban 
adott iro dal mi vál a szo kat az iro dal mi szö veg po é -
ti kai okok ra vissza ve ze tett ny i tott ság á val hoz ta kap -
cso lat ba.51 Ez az ér tel mez ôi pers pektí va eb ben az 
eset ben a pa ra do xon kü lön fé le al le go reti kus fel ol -
dá sa i ra össz pon to sít va ké pes nar ra tív szukc esszióba 
ren dezni a Le Mi santh ro pe je len tés le het ô sé ge it.  
A né met iro dalm ár el bes zé lé se sze rint a da rab sa -
ját ko rtár si ér tésh o ri zontj á tól a je len ko ri int erp re -
tác i ós kép le tek ig két nagy vál tás zaj lott le a re cep -
ció ban, az el sô a né met klasszi ciz mus ér tés form ái -
hoz, a má so dik pe dig a pszi cho a na li tik us ol vas ás -
mód hoz tár sít ha tó. Mo lière-nél, ak i nek nem volt 
ki dol go zott el mé le te a ko mi kus ról, a ter mé szet es -
nek és az ész szerû nek a tá r sa dal mi kon ven ci ók által 
meg kép zô dött persp ek tí vá já ból lát szik va la mi ko -
mik us nak, ami egyút tal azt is je len ti, hogy a francia 
klasszi kus da rab jai nem az in divi du á lis bû nök ön 
és gyön ge sé ge ken ér zett ko mik um ra épí tik ha tás -
mec ha niz mus a i kat. Mi vel a ko rab e li Fran cia or szág -
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ban a jel lem kér dése egé szen a fel vi lá go sod ás iro -
dal máig el sôd le ges en az em ber társ a dal mi termé -
sze té nek fo ga lom kö ré ben vetô dött fel, a né met 
klasszi ka kérd és fel tev é sé re volt szük ség ah hoz, 
hogy a Le Misa nth ro pe di e gé zis é nek alap ké ple te, a 
társ a da lommal szem ben ál ló eg yén in terpr e tá ció -
já ban az in di vi duá lis sze rep kü lön vál jék a pub li -
kus sz e rep tôl. Az a ki fe je zés, amit a da rab kor tár -
si kri ti ku sai al kama z nak a fô sze rep lô dí csér e té re 
(„sou te nir bi en son ca ractère”), ugyan jól jel zi már, 
hogy ter mé szet és ak a rat egya ránt sze re pet ját szik 
a je llem ben, nem tar tal maz za azon ban még az egye -
di és a pri vát fog al ma it. A mo dern lá tás mód, mely -
ben Al ces te nem más, mint „a fél re ér tett ind i vi dua -
li tás egy elko r cso sult tár sa da lomb an, csak a né met 
klasszi ciz mus ban jel e nik meg, s a ro man ti ku sok 
fej lesz tik to vább”,52 s fran cia föld ön majd Ro us seau 
Mo lière-kri ti ká ja je len ti be ezt az új in terp re tá ci ót, 
mely ugyan ak kor a fô hôs bôl tra gi kus figu rát al kot, 
s a „sze rel mes mis anth rope” kép le tét hát tér be szo -
rít va – akár csak Go et he – vol ta kép pen el uta sít ja a 
ko mé dia szel le mét. „Mo lière Mi santh ro pe-ja többé 
már nem érthe tô úgy mint egy sze rû en egy ko mikus 
té ma, mi vel tár sa dalmi tr a gé di ájá ban egy nagy in -
di vid u a li tás be l sô vi lá ga nyil vá nul meg.”53 A XIX. 
szá zad ban a da rab nak – le galább is rece p ci ó tört é -
ne te sze rint – már csak tör té ne ti ér de kessé ge ma -
rad, am ennyi ben a re pub liká nus sza badság ide olo -
gé má ja fe lôl a fô hôs min den szen ve dé séért a mo -
nar chi kus tár sa dal mi be ren dezk e dés vál ik okol ha -
tó vá. A má so dik je lentôs ho ri zontvá l tást a Le 
Mi santh ro pe ér tel me zé sé nek tör té ne téb en Ja uss a 
Ro us se au-para dig ma meg for dí tá sá nak ne ve zi, hi -
szen ab ban két ség ve tül ar ra a felté te le zésre, hogy 
Al ces te vise l ke dé sén ek alap ja az ôsz inte ség s an nak 
aka rá sa.54 Eb bôl a pers pektí vá ból már a fô hôs ket -
tôs mér cé je ke rül elô tér be, s olyan kér dé sek fo gal -
ma zód nak meg, hogy ha Alc es te el íté li és ja vít ha -
tatla n nak bé lyegz ni a töb bi e ket, s gyû lö li az egész 
em ber i sé get, ak kor mi ért vá gyik még is ar ra, hogy 
az ok el is mer jék s kü lönb nek tarts ák ôt („Je ve ux 

qu’on me dis tin gue”)? A fel tét len ôsz in te ség kö vete -
lé se mö gött eset leg val a mi rej tett szán dék lap pang 
– ta lán a meg rög zött szük sége an nak, hogy le gyôz -
ze má sok aka ra tát? Ahogy Karl he inz Sti er le fo gal -
maz: „Mo lière Mi santh rope-já ban egy alap ve tô szo -
ciá lis fé lel em – a tár sa dalom me g sem mi sí té se az ön -
ma gát ab szo lút nak téte le zô Én ál tal – van te ma ti -
zál va oly mó don, hogy a kö zöns ég a ne ve tés ré vén 
sza ba dul fel e fé le lem alól.”55 Am int eml í tet tük, a 
pszic ho a na lit i kus olv a sás mód mûkö dés be lé pé se 
volt a felt é te le an nak, hogy a da rab nyelvel mé le ti 
pre misszák men tén vég reh aj tott in terp re tá ciói egy -
ál ta lán hor i zon tot nyit has sa nak Mo lière szö ve gé re.  

Amint ar ra Je an-Ma rie Apos to lidès rá mut a tott, 
Mo lière ko mé di ája olyan disz kurzív ha rc ként is ol -
vas ha tó, amely ben a tör té neti ariszt ok rá cia és az új 
ari sz tok rác ia XVII. szá za di konflikt u sa ke rül sz ínre, 
ami vi szont a dara b ban ép penho gy je lel mé le ti fel -
fo gások el len té tek ént fo gal ma zó dik meg.56 Az ér -
te ke zô – Ni k las Luh man fe lis me ré sére tá masz kod -
va57 – ar ra utal, hogy a XVII. szá zad köz e pén egy 
hi e rarc hi kus és ré teg zett dif fe ren ci álá si mód ra épü -
lô szo ci ál is szisz té mát föl válto tt egy olyan tí pu sú 
rend szer, am ely ben a meg kü lön böz te tés el ve már 
funk ci o ná lis volt. Al ces te a ré gi, a kö zép kori ke -
resz tény ség vi lág lát á sá nak eleme it to váb bö rö kítô 
rend szer el kö te leze tt je, aki a szer el met, akárc sak a 
tru bad ú rok, ha r ci meta fo rák kal nev e zi meg, s „fé -
ti sizá l ja a sz ót, mivel ma gát a dol got lát ja ab ban”. 
Számá ra a dol og ki mon dá sa eg yen lô a cse lek vés -
sel, s a be csület és a hit je len tô sé gének ha n goz ta -
tá sá val „a szí vet a szent par exce l len ce te rül e té nek 
gon dol ja”.58 Ez zel sz em ben Cé limène, ha son lóan a 
már kik hoz, az új ariszto k rá cia kép vi se lô je, mely -
ben a ne me si cím et nem a múlt ból örök lött hi e rar -
chia, de a va gyon, a gaz dag ság biz to sítja, s ahol így 
a pénz funk ci o nális ér té ke do mi nál, s ez ma gya -
rázza a mo ne tá ris me ta fo rák gyak o ri sá gát ez en sze -
rep lôk nyel vé ben. „A lé nye gé ben kül ön bö zô hi e -
rar chi ák, a be csül et re és a va gyon ra épü lôé, he lyet -
tes í té se lep lezi le az elit nyel véb en a mon e tá ris me -
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ta fo rák hasz nál a tát.” Ez ut ób bi jel hasz ná lat ban ki -
je len té sek és mö göt tük mu n ká ló ér zel mek nem es -
nek egy be, a ba rát ság és a sze re lem je le mö gül is 
hi ány zik a do lo gi ref e ren cia (eze ket is mo net á ris 
met a fo rák je lö lik), s a nyelv ilyet én, „tisz tán” per -
for ma tív al kal ma zás á ban a disku r zus „az olyan áru -
cikk tu laj don sá ga it ve szi föl, amely nek cse re ér téke 
fon tos abb hasz ná la ti ér ték é nél, s ami így e lve szí ti 
‘mi nôs é gét’”.59 Míg te hát Al ces te azo no sít ja a nyel -
vet és az ál ta la meg nev e zett dol go kat, Cé limène 
rad i ká li san el vá laszt ja egy más tól a nyelv re fe renciá -
lis funk ci ó ját s a nyel ven kí vü li va ló sá got, s a sz o -
ci ál is vi szo nyok ban csak az elôb bit ve szi te kin tetbe. 
A Le Mi santh ro pe-ot vol ta képp en en nek a két fel -
fo gásn ak a konflik tu sa szer ve zi, úgy azon ban, hogy 
egyik nek sem le het sé ges ab szo lút ért é ket tul aj do -
ní ta ni, amennyib en – ah ogy az ér te ke zô fo gal maz 
– „a nyelv sem nem ara ny, ami nek Alc es te aka r ja 
lát ni, de nem is ért ék nél kü li (arany ra át vál tha tat -
lan) pa pír pénz (pa pi er-mon naie), ahogy Cé limène 
sze ret né.”60 Sze re pen ala pu ló és ôsz in te megn yi lat -
koz ás re lá ci ója így már nem pusz ta el len tét ként fo -
galma zó dik meg, sok kal in kább egy fajta di a lek tikus 
vi szony ként, s Phi lin te rezo nôr vol ta in nen né z ve 
is mét csak meg erô sí tésre ta lálhat.  

No ha ez az ér tel mezés sz á mol a diszk ur zi vi tás 
el sôd le ges en po é ti kai je len tés képzô funkci ó já val, 
vá lasz tott né zô pontj á ból, a tört é ne ti ep isz te mol ó -
gia s szo ci o ló gia össz ekapc so lá sa fe lôl szük ség szerû, 
hogy a sze rep lôi rep li kák ret o ri kai össz etett sé ge 
inte ger vis zony ba ke rü ljön azok szem an ti kai di -
men zió  já val, mi nek kö vetk ez té ben a nyelv szem lé -
let ek har ca a ka rak te rek kö zöt ti pe rs pek tív ák ra kor -
láto zó dik, s nem ter jed ki az eg yes szer ep lôk be -
széd módj á ban mû kö dô reto ri kai mo z gás fe szült -
sége i re. Enn él fog va a gö rög szár ma zá sú fran cia 
ér  te ke zô nem csak egy faj ta di na mik át kény te len 
téte lez ni a két ism er te tett szem lé let mód kö zött, de 
– ez zel ösz sze füg gés ben – Al ces te di s kur zu sá nak 
in he rens el lentm on dá sai is el ker ü lik a figyel mét. 
Az a de konst  ruk ciós ért el me zôi stra té gia vi szont, 
amely nek Molière-szö ve gen el ôször – a Dom Jua n -
ról ké szí  tett ta nul má nyá ban – Shos ha na Felm an 

ad ta ek la táns pél dá ját,61 már úgy ké pes nyel vértel -
me zé sek üt kö zôz ó ná ja ként ol vas ni a dra ma tik us 
szö ve get, hogy a szer ep lôi dis kur zusok szem an ti -
kai sz int jei kö zött meg kép zô dô apo re ti kus stru ktú -
rát vissza vo natkoz tat ja az e dis kur zu sok ban mun -
ká ló erôk disz junk tív moz za nat a i ra. Ez en ér tel me -
zôi lé pés el ol d ja a sz ö veg re to rik ai moz gá sát a fiktív 
vi lág mi me ti kus vi szo nya i tól, s a nyelv kons ta tív és 
per form a tív as pek tu sá nak ko r re lá ció ját nem csupán 
áb ráz olt ver bá lis cse lek vé sek vagy akár je lel mé letek 
el len té te ként, de – leg alább is jobb eset ben – a tex -
tuá  lis di na mi ka fe szült sé geké nt is ké pes el gon dolni. 

A Le Mis anth rope szö ve gé nek ön reflexív kar akte -
rét már a hat va nas évek ben fel is mer te ugyan a szak -
i ro da lom, az ek ko ri ol vas a tok azo n ban még meg -
mara d tak a szín le lés mi me tik u san ért ett fo gal mának 
me tad rama ti kus ke re té ben, s nem fo gal mazt ak meg 
ny elv- és szub jek tu mel mél e ti kö vet kez te té se ket.62 
A da rab ról a ki lenc ve nes év ek ben ír ott ér tel me zé -
sek köz ül Mary Jo Mu rat o re in terpre tá ci ó ja ugyan -
csak a kom é di á ra tett reflex ió össz efügg é sé be he -
lyezi a szöv e get, de a mû fa ji kon tex tust a fikció föl -
szab a dí tott per for ma ti vi tá sá hoz kap csolja oda, 
amely kon cepc i ó val Al ceste re to ri ka el lenes és mo -
ra lit á sel vû drá ma szem lé le te áll szemb en. En nek ér -
tel mé ben a fô sze rep lô nek a da rab vég én be köv et -
ke zô mo rá lis gyô zel me a ko mé dia bu ká sá hoz, egész 
ponto san meg szaka dá sá hoz ve zet, ám a ko mé dia 
szöv e gé nek konst i tú ci ója mi nt re du kál ha tatlan in -
tenc ió fe lôl ez alig ha ne vez he tô gyô ze lem nek. 
Alceste a mû vé sze tet termé sze tes nek, mi met i kus -
nak és etika i nak áll ít ja be, a re tor i kát föl ös le ges 
dísz ít mény nek vé li, ami akad á lyoz za a meg ért ést, 
s a nyel vet „az em pi rik us re a li tás hû át kó do lój á -
nak”63 fog ja fel. A ve le sz em ben ál ló sze rep lôk a 
póz, a lá t szat és a szín já ték per form a ti vi tás át kép -
vi se lik, s így a nyelv ref e ren ci ál is il lúz i ó ját s tropo -
lo gi kus kar ak te rének ki ak ná zását tart ják el sôdl e -
ges nek, ami vel az esz té tikai cs á be rô moz za na ta tár -
sul. Al ces te az ôszin teség fo gal má ban ren de li egy -
más hoz a nyelv tran zi tív s an tir e to ri kus fel fogá sát 
és a mo rá lis im pe rat í vu szát, mi köz ben ma ga sem 
tud ki tér ni az esz té ti kai csá be rô hat al ma elôl, szám -
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ta lan szor szín házi me ta fo rá kat ke ver be szé débe, to -
váb bá adott eset ben ô is szí ve sen haszn ál ja ki a dis -
kur zus figur a tív pot en ci ál ját, a nyelv azon ké pes -
sé gét, hogy a je len tett táv ol tar tás á val biz ony ta lan -
ít ja el a be szé lô in ten ci óját.64 „Al ces te-et le gin kább 
az fr usz tál ja, hogy má sok tö ké let len elô adása it a 
tár sada lom több re tart ja az övé nél. Ne mcsak ôs zin -
te (igaz) ak ar len ni, de azt sze ret né, ha meg tap sol -
nák ôsz in te sé gé ért.”65 A nyelv esz té tik ai és ep isz te -
mol ó gi ai sz e mlé le te nem pusz tán mint két sz em -
ben álló disk ur zus kerü l het itt szín re, de mint vala -
mennyi szer ep lô szó la mát – köz tük a fôs ze rep lôét 
is – meg ha tá ro zó in her ens fe szülts ég.  

Az ér tel mez és az im ént idéz ett kö vet kez te tés -
ben azál tal vé ti el ezt az apór i át, hogy a per for ma -
ti vi tás s az ehh ez tár sí tott esz té ti kai csáb e rô mozz -
a na tát ki zár ó la gos sá te szi, en nek ér de ké ben azon -
ban – mint lát ni fog juk – ép penh ogy erô és igaz -
ság, per for ma tív és kons ta tív el dönth e tet lens é gét 
kény telen an nak eg yik pó lus á ban fe lol da ni. R áad -
á sul Muratore – a tisz ta fikció ál tala han goz tato tt 
el vé nek is el lent mond va – Cé limène figu ráj át szo -
ci ál is sze rep és tény le ges ér zelmek ket tôs ségé ben 
érte l me zi, amikor azt ír ja ró la, hogy „va ló di ér zelm -
e it kö vet ke zet e sen el fe di a hipo k ri ti kus áll í tá sok és 
a ter jengôs bó kok fes tékré te ge (la c qu e red la yer)”.66 
Ez az olva sat nem csak arr ól fe led ke zik meg, hogy 
a hôs nô ma ga sincs tiszt á ban érz el me i vel, s sze -
mély isé gé nek nincs szubsz tanc i á lis kom po nense, 
amennyi ben má sok sze rel mi vall o má sá nak eg yfaj -
ta reflek to rak ént funk cion ál, de azt is szem elôl té -
veszti, hogy – rész ben enn ek kö vet kez té ben – az 
ôsz int e ség „hi á nya” nála sem vá lasz tás kér dé se, s 
maszkja mö gött nem rejtô zik va ló di arc. Ahogy azt 
Li o nel Goss man már a hat va nas évek ele jén meg -
je gyez te: „Ha son ló an hó do ló ih oz, ne ki [Cél imène-
nek – B.T.] sincs ön ál ló vá gya vagy aka ra ta, cs a kis 
azt akar ja, hogy má sok szem é ben vá gyott ként tük -
rö zôd jön vissza. Ki zá ró lag má sok irán ta é rzett ér -
zel meib ôl és ve le kapcso la tos re ak ci óib ól ké pes sa -
ját én jé nek meg ta pasz ta lá sá ra. Az a rejt élyes lény, 
akit Céli mène maszk ja mög ött va la mennyi hó do -
ló ja e lér ni vá gyik, meg fog hat at lan, mi vel nem lé te -

zik.”67 Mo lière dar ab ja inn en nézve én és má sik 
komp lex vi szo nyát pél dáz hat ja, azt, hogy a szub -
jek tum csak is má sok róla alk o tott perspe k tí vá jáb -
an ta pasz tal hat ja meg ön ma gát, va lam int, hogy én 
és má sik nagy tá vol sá ga a má sik néz ô pont ján ak el -
uta sí tá sát éppú gy ered mé nyez he ti, ahogy vonz erô 
ki vál tó ja is le het. Sa ját és id e gen ta lálko zá sa a Le 
Mi santhrope-ban di sz kur zív konflik tuské nt je len í -
tô dik meg, mely ben a Cé limène maszk ja mö göt ti 
üres ség s a hôs nô reflexív funk ció ja nem annyi ra 
tár sa dalmi kar ak tert, de mind e nek elôtt sze mi o tik -
ai struk tú rát mo dell ál. 

Alce s te kí sér le te, hogy ôsz in te szer el mi val -
lomást csika r jon ki Cél imène-bôl, nem csak a ko -
kett lel ki üres sé ge mi att, de az ért is van kud arc ra 
ítél ve, mert az ér zelm ek ese té ben a nyelv gram ma -
ti kai je gyei nyo mán el dönt hete t len igaz/ha mis op -
po zíci ó ban a ve rifikáci ót biz to sí tó fak tu al i tás nem 
csu pán Al ceste, de Cé limène szá má ra is csak ve r -
bál isan hoz zá  fér hetô. A fô hôs nem hisz sze rel mén -
ek, mert nem bíz ik an nak nyel véb en, a hôs nô pe -
dig nem csak „bi zony ta lan” ér zel me i ben, de csak -
is ver bá lisan, pon to sab ban je lek rév én ké pes ki fe -
jez ni azo kat. A jel nem azo nos a je lent et tel, s ez a 
kons ti tutív att ribú tu ma eb ben az esetb en azt ered -
mé nye zi, hogy olyan je len tett re utal, amely mö -
gött ni ncs meg ra gad ha tó tárgy, mely a sze mi ó zist 
a nyel ven kí vü lihez rög zít het né; s a két faj ta jel -
hasz ná lat köz ött gram ma ti kai jegy ek nyo mán alig -
ha leh et sé ges dönt e ni. A sze rel mi val lo más ref e -
ren ci ája té ny sze rûen nem, csakis ver bál isan, pon -
tos ab ban je l ként mu tat kozhat meg, ami a nyelv 
figu ra tív lét mód já val is kap cso lat ban van. Cé li -
mène csá be re jér ôl, ak ár mint es z té ti kai csá be rô -
rôl, rész ben azért mond le vé gül Alc es te, mert amö -
gött nem ta lál ja meg az episzt e mo ló giai bi zony os -
sá got. Mur a to re kö vetk ez te tése sze rint: Al ceste me -
ne kü lé se nem vez et an nak mo rá lis fel sôbb sé gé hez, 
de épp el len ke zô leg, Cé limène im mo ralitá sa és 
ôsz in tétl en sé ge el le nére is csá bít ja ôt. „Az esz té ti -
k ai igaz ság, a mû vé szet szüks é ges sége az em ber 
az on vá gyá ban gyö ke re zik, hogy ne olyan nak lás -
sa a vil á got, ami lyen, vagy hogy sok kal in kább gyö -
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nyörkö d te tô, mint na tu rá lis for máj á ban lás sa 
azt.”68 Ezen ol va sat sze rint, ame ly az esz tét i kai ide -
o lóg ia ni etzs chei el gond o lá sá nak táv o li ro ko na, Al -
ces te em ber gyû lö le te az esz tét i kai ant ropo ló gi ai 
kom po nense el len irán yul, mely utób bi vis zont 
épp a nyelv azon adotts á gá val van össz efügg és ben, 
hogy az a szub jek tum ál tal ur a lha tatl an kép zôd -
mény. Nem fe led hetô ugyan ak kor, hogy a né met 
böl cse lô az iga zság irán ti vág yat szin tén egy fajta 
ant ro po lógi ai kény szer ként hatá roz za meg, amely 
nem ki zá ról ag el len tét ben, de korre lá ci ó ban is van 
a ny elv refe ren ci á lis il lú zi ó já val, s amely az esz téti -
 kai ész le lésnek is ki ik tat ha tat lan, no ha ve le fe szült -
s ég ben ál ló össze tevô je. Ép pen ez ért kogn í ció és 
per cepció, lo gi ka és esz téti ka re lác i ó ja nem ha tá -
roz ha tó meg könnyed én az igaz s ham is el len té te 
men tén, ameny nyi ben an nak al ko tói – úgy is mint 
a ny elv as pek tus ai – egy mást „meg fer tôzve” mû -
köd nek: Alceste igaz ság ra tö rek vô disku r zu sát ha -
son lóan át járja a meggyô zés es z té ti kai mozz a na ta, 
ah ogy Cé limène szó la ma sem ké pes ab szo lut i zál -
ni, az az a konst a tív tól el vá lasz tani a nyelv pe rfor -
ma tív hasz nál a tát.  

A Le Mi santhr o pe egy má sik de konst ruk tív értel -
me zé se a szub jek tum nyelv fö löt ti ural má nak Al -
ces te kép vise l te dog má ját egy transzc en dens né zô -
pont ver bál is, s így szük ség képpen fiktív konst ruk -
ci ó já val tár sít ja, s a fô sze rep lô el veit s szán dé kát a 
be széd er e de te ként va ló önért el me zésk ént s a drá -
ma tel jes disz kur zív teré nek ural á sá ra tett erô fe szí -
tés ként azo no sítja.69 Ez az ol vas at a fô sze rep lô szó -
la mát, me ly ben un i ver zális ér té kek ne vében íté li el 
a tár sada l mat, úgy in terp re tál ja mint a szub jektum 
reflek tá latlan, a más sá got el nem is merô, ural mi tö -
rek vé sét, a sa ját vágy me tafizi ka i vá masz kí ro zá sát. 
„Én je az a pont akar len ni, ahonn an a ját ék nak lát -
sza nia kell e ne, az a ‘ki in du lóp ont’, ahonn an a darab 
je lent é sei ki áraml a nak. In terp re tá ló, kom mentá ló, 
rend e zô és sztár akar len ni egy szem ély ben anélkül, 
hogy a töb bi sze rep lô vel va ló in te rak ció hoz ‘le eresz -
ked ne’. Szem é lyi sége a da rab ért el mé nek szino -
nímá  ja akar len ni.”70 Riggs – ha son ló an Mur a to re-
hoz – kis sé eg yol da lúan ér telm e zi a sze rep lôi viszo -
nyo kat, amennyi ben Al ces te szó la mán ak szemantikai 
as pek tu sát el utas ít ja, a disz kurz ív maszk  képz és nek 

a többi sze rep lô re jel lemzô el já rá saiv al vi szont ma -
ra dék ta la nul azo nos ul, csak is az el ôb bi eset ben lát -
va fe szültsé get a dis kur zus gram ma ti kai és re to ri -
kai as pek tu sa kö zött. Pont ar ról fe lejt ke zik el, hogy 
a vágy fo gal ma ép pannyira met a fo ri kus, mi nt az 
ôsz in te ség kri té ri u ma, s alig ha in do kolt azt az episz -
te mol ó gi ai au to ri tást tul aj do ní ta ni az elôb bi nek, 
amit el vi ta tunk az utób bitól. Mind azo nál tal az 
amer i kai elem zô meggyô zô en bi zon yít ja, hogy az 
in ter text u á lis uta lás ok mi kép pen hívj ák fel a figyel -
met a f ôsz e rep lô dis kur zu sá ban is mun ká ló nyel vi 
me gel ô zött ség re, va la mint ar ra, hogy Alce s te 
szemé lyi sége épp úgy kon venci o ná lis sze re pek pro -
duk tu ma, miké pp a töb bi kar ak teré. Az em berg yû -
lö lô mo lière-i alak ja ha son ló vi szony ban van a cím -
mel, mint va la mely sz í nész a szer e pé vel, amennyi -
ben mind két eset fel fog ha tó úgy, mint egy maszk 
életre kel tése. A fô szerep lô egye di ség re töre k szik, 
s a nyel vet is a szin gulá ris ma ra dék ta lan köz ve tí -
tôjé nek lát ja, mi köz ben alig ha tesz mást, mint egy 
ál ta lá nos sze rep elô írá sa it töl ti be. Ebb en az in terp -
re ta tív konst ruk ci ó ban a dar ab zárla ta, mely ben a 
fô sze rep lô a társa da lom ból va ló ki vonu lá sá ra cé -
loz, nem annyira egy faj ta pa ra bá zis funk ció ját kap -
ja, az az nem a ko média hir tel en meg sza kad á sá nak, 
sokk al in kább a nyel ven kívü li re uta ló me ta fo rán -
ak a reto ri kai sze re pét ve szi fel. A „dé sert” ezek sze -
rint annak a helyn ek a neve, ahonn an Al ces te az 
ese mén ye ket sz e mlél ni akar ja, vi szont ilyen mi nô -
sé gé ben nem egy konk rét tér me g ne ve zôje, ha nem 
a nyelv ref e ren ciál is il lúz i ó ját mû kö dés be ho zó tró -
pus, amely nem csak idéze tt sé gé vel, de tro pol ó gi kus 
termé sze té vel is fel hív ja a figyel met fikti vitá sá ra, 
vagy is arra, hogy mö göt te „egy tel je sen kon ven cio -
 ná lis sze rep pusz ta üress é ge (emp ti ness) húzó dik”.71  

El mond ható egy részt, hogy a Le Mi santhr o pe 
me ta disz kurz ív s tex tuál is ol vas a tai szá mos pon -
ton fog ják meg vi lá gít a ni Ga rac zi szöv e gé nek figu -
ra tív tech niká it s ön repre zen tá ciós al a kza ta it, 
ugyan ak kor a Mi zant róp tra nsz for má ci ós mûv e le -
tei – a Mo lière-szöve g gel vis zony ba lép ve – né -
mely kor le is lep lez het ik az is mert e tett ér tel me zés -
ek to ta li záló lé pé se it, s rá mu tat hat nak al le goré zi -
se ik kor lá to zott ér vé nyé re. Az aláb bi ak ban el ôször 
né hány átir at ról ej tek szót, majd a tra vesz tia formá -
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lis áta la kí tá sa it vizs gá lom rö vi den, ut á na pe dig – 
im már konk rét szö veg e lem zése k ben – an nak sze -
m an t i kai, re tor i kai, prag mat i kai mûk ö dé sé re s me -
ta disz kur zív je lentés le he tôs é ge i re kér de zek rá, s a 
fran cia szöv eg em lí tett ma gyar for dí tása i nak egy -
es meg ol dá sa it az így adó dó kö vet kez te té sek kon -
textu sá ban ér tel me zem. 

 
Szö ve gek össz já té ka 

 

A  Le Misa nth ro pe-nak, amely, mint ism e re tes, 
ma ga is egy iro dal mi top osz nak vagy akár mí -
toszn ak az ak tu al i zá lá sa, ter mé sze tes en szá -

mos át írá sa lé te zik, me lyek nek még szám ba vé te le 
is meg ha ladja ezen el em zés ke re te it, ugyan akk or 
szem pontu nk ból is ta nul sá gos le het, hogy – fr ancia 
nyel ven leg alább is – nem is mert ol yan hi per tex tus, 
amely nek transz for má ciós mû ve le tei ne csu pán a 
di e gé zis ele me i re ha gyat koz ná nak, de a diszk ur zi -
vitás ha ng sú lyait a szöv eg ön moz gásá ra te relô, s a 
pre tex tus me ta disz kur zív lehe tô sé ge it rad i ka li záló 
meg ol dá sok at vá lasz tan á nak. Mar mon tel abból a 
Ro us se au ál tal meg fo galm a zott ki jele n tés bôl ki in -
dulva ír ta át a da ra bot, hogy „aki erény bôl gyû löli, 
csak az ért hi szi gyû löl ni az em be re ket, mert va ló -
já ban sze re ti ôket.” A foly ta tás mû fa já ba so rol ha tó 
al ko tás a fô hôst vi déki ny u gal má ban, egy fe les ég 
ol dal án kép ze li el, ahol can di di op ti mizm ust sugall -
va ta lálja meg a bol dog ság ot (Le Mi santh ro pe corrigé, 
1765.). La bi che az ôszin teség és a ha zug ság el len -
té té nek és kon ven ci ók irány í tot ta kény szere i nek 
szi tu á ci ós hu mo rá ra épí ti ko mé di á ját, melyb en a 
Chif fon net ne vû fô sze rep lô új cse lé det fo gad egy 
sze gény au verg ne-i víz hordó sz e mé lyé ben, ki nek 
bec sü le tess é gé rôl úgy szer zett ta nu bizo ny sá got, 
hogy a nô vissza hoz ta ne ki el ve szett pén ztár cáj át. 
Chif fon net gyors an rá jön, ho gy vesz élyes sze mélyt 
vett há zá ba, ki nek aka ra tos ság át csak úgy tud ja kor -
dá ban tar ta ni, ha le ta gad elôt te bi zony os dol go kat, 
vagy is hazu dik ne ki, enn él fog va mó do sít a nia kény -
te len mo rá lis el ve in (Mi santhro pe et l’Auve rg nat, 
1852.). Co urt e li ne egy sze rû an ti no mikus szerk e -
zet ben ír ja át pa ro di ku san Mo lière da rab ján ak szi -
tu á ció it, amennyib en Al ces te-et a tár sa dal om hi -
pok ri ta vi sel ke dé sé hez vég le te sen al kal maz ko dók -
ént tün te ti föl (La Con versi on d’Al ceste), Jacqu es 
Ram pal pe dig Cé limène és Al ces te ta lál koz á sát viszi 
szín re húsz év vel a Le Mi santh ro pe vé gé rôl is mert 
el vá lás uk után, ahol is a fô hôs, im már le vet kôz ve 
fiatal ko ri emb er gyû löl e tét, új ra meg va ll ja sze rel mét 
a mos tanra már négygyerm e kes asszony nak 

(Célimène et le Card i nal). Lát ni va ló, ho gy a da rab 
is mert áti ra tai vagy a tör té net pre diszk ur zív st á tu -
sá ra vo nat kozó folyta tást, vagy pe dig a szi tu á ciós 
hu moron al a pu ló pa rodi kus áta la kít ást vála szt ják, 
mely utób bi sem ké pes – di e gé tik us el ve i bôl követ   -
ke zô en – in terp re ta tív vi szonyba lép ni a Molière-mû 
szö veg sze rû össze tett sé gé vel. Ga rac zi szö ve ge, noha 
for dí tás ból in dul ki, ép pen azért tud meg te rem te -
ni egy ké ti rányú ér telm e zôi re lá ciót, mert egy részt 
nem pusz ta el len tét ként te kint ha zug ság és ôsz in -
tes ég, maszk és nem maszk korre lá ci ó jára, más részt 
mert ná la a szer ep lôi vi szo nyok di e gé tikus meg vál -
toz á sa it, va la mint az eb bôl adó dó sza ti rikus ef fektu -
sok at el sôd le ge sen disz kurz ív, nyel vi mecha niz mu -
 sok ra ala po zott transzf or má ciós sza bá lyok ve zérlik.  

A Mi zant róp lát vá nyos át ala kít á so kat esz kö zöl 
köz vet len pre tex tu sán, amennyi ben a ki vá gás, a rö -
vid í tés és a bô ví tés te ch ni ká it épp úgy bát ran al kal -
maz za, mint a ne vek meg válto z ta tá sát, a csel ek mé -
ny nek – a Bál nák tán ca má sik két da rabjá ban is 
megfigyelt – diszk ur zív au to ma tiz mu sok men tén 
tör té nô el té ríté se it, va la mint az ale xand ri nuszb an 
írott, rí me lô sor ok pró za i vá tör de lés ét. Mész öly 
ford í tá sát, ami a ve r se lés melle tt a hang vé tel és mo -
da li tás sti láris dim en zi ó jáb an igyek szik „új rate rem -
te ni” az ered e ti szöv eg ef fek tu sa it – mik öz ben per -
sze ne mcsak nyel vek, de nyelv áll apo tok tört é ne ti 
kü lönb ségét is ön kén te le nül pro duk ál ja –, Ga raczi 
erô tel je sen l erö vi dí ti, s nyíl tan egy ez red vé gi nyelv -
áll a pot in de xei vel lát ja el. Az a mes ter élt bes zéd -
mód s mo dor, amit a for dí tásb an egy faj ta nyel vi 
ho mog e ni zá ció kí sér, s ami a klasszi cis ta stí lus mo -
dern, az emel ke dett tó nust új ra alk o tó imi tá ció ja -
ként is fel fog ha tó, a tra veszt i á ban dis kur zusok he -
ter o gén já té ká vá ala kul át, amit a mo dal i tá sok nak 
a nyel vi sé mák s in ter tex tu á lis al lú zi ók ré vén meg -
te rem tett po li fó ni á ja jel le mez, ami a pre tex tus dig -
ni tás á nak erô telj es sé rel mét ered mé nye zi. Mi vel a 
Le Mi santhr o pe-nak a sze rep lôi repl i kák ból ki bon -
tak o zó csel e mé nyi hát te re megle he tô sen esem ény -
te len, s a di e gé zi sét me gha tá ro zó kor tört é ne ti vo -
natk o zá sok is ke vésbé te ma ti kus, mint in kább – 
ahogy kor áb ban lát tuk – ver bál is nyom ok ként je -
len nek meg, az át írást a pre tex tus nem annyi ra 
szem an ti kai, te hát a mû vi lág ra irány u ló ak tu a liz á -
lás, de disz kur zív, vagy is a nyel hasz nála to kat érin -
tô transz for máci ós le het ô sé gek fe lé te re li. Iga zat ad -
hat unk az ér tel me zô nek, aki sze rint Ga rac zi „a be -
fog adó és Mo lière visz o nyá ba ik tat ja ma gát, s a pa -
ra bo lisz tikus ér telm e zés szá mára tör té nel mi tár gyul 
nem a va lós nak el fog a dott em be ri tör té nel met, ha -
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nem a fiktív drám a tör té ne tet hasz nál ja.”72 Fon tos 
ugyan ak kor, hogy az in terte x tu a li tás, amely per sze 
– mi nt a drá mákr ól ír ott fe je zet ben is megfigyelhet -
tük – túl megy a mû fa ji ke re tek en s a hang ne mek 
és köz lésfo r mák iro dalmi eg yen rangú sí tá sát va ló -
sítja meg, nem fiktív vil á gok köz ött kép zô dik meg 
el sô sor ban, de ver bál is me cha niz mu sok vo nat kozá -
sá ban kap hat funk ci ót.  

Míg a francia klasszi kus da rabja úgy tes zi le hetô -
vé a sze rep lôi visz o nyok és a szö veg ön repr e zen tá -
ci ó já nak me tad isz kurzív egy más ra vo nat koz ta tását, 
hogy köz ben fönn tart ja a mû vi lág mim e ti kus után -
képzé sé nek le he tô sé gét, ad dig Ga rac zi nál a nyel vi 
ját é kok ön ál ló su ló szöv eg kép zô po ten ciá l já nak ki -
akn á zá sa a dieg é zis erô telj es roncs o lá sát ered mé -
nye zi. A Le Mi santh ro pe-ban a nyelv sze mlé le tek üt -
kö zé se egy faj ta ki e gyen lí tett küz de lem ként va ló sult 
meg, amely ben a sz e rep lôk dis kur zu sá nak sze man -
tikai és re to rik ai as pek tu sa köz ött kép zô dött fe szült -
ség, mi köz ben a ka rak te rek lé lek ta ni mo ti vá ciók ra 
ha gyat kozó ol va sás mód ja sem ik tat ó dott ki tel jesen. 
Az ôsz int e ség mo rá lis el vé nek disz kur zív pers pektí   -
vá ba ál lí tá sa el sô sor ban az ér zel mek ver bál is lét -
mód  já ból kö vet kezô apó riák men tén tört ént, s Al -
ces te sze mé lye, rep re zen tác i ós nyelv szem lé le tév el 
össz efügg és ben, olyan sze rep ként is ol vas ha tó volt, 
aki azt akar ja el hi tet ni ma gá ról, hogy nem sze rep. 
Ga raczi Mi zant róp ja úgy ír ja új ra a fô szerep lô szó -
la má nak el lent mon dás os vol tát, hogy an nak – a mo -
lière-i hôs ál tal a re to ri ka haz ug sá gá nak bé lyeg zett, 
s így ki kü szöb ö len dô nek nyil vá ní tott – figu ra tív 
karak t e rét hi per bo lák ré vén te szi nyil ván va lóvá,73 
egyút tal pe dig a preformált sémák s tro po lo gi kus 
át he lye zés ek hu mo ros ha tá seffe k tu sa it odar en de li a 
saj át ki jel en té se ik hez is iro ni ku san vi szo nyuló sze -
rep lôk pers pek tí vá já hoz, mi nek kö vet kezt é ben Alf 
is szük ség sze rû en maszk ként érti ön ma gát. A sze -
rep lôk te hát iro ni ku san te kin te nek sa ját dis kurz u -

sa ik ra, me lyeket foly ton vá l to gat va iden ti tá suk is 
ki szol gál ta tó dik a masz kok – más dar a bok ban is 
megfigyelt – el ha so nuló já té kán ak. A fiktív vil ág 
drama ti kus il lú zi ó já nak rom bo lá sát eredmé nye zi, 
hogy a kar ak te rek és be széd mód jaik vi szon yát szin -
te so ha nem a va l ósze rû ség kód ja je lö  li ki: a sze rep -
lôk szám tala n szor vá l ta nak hang ne met s disz kurzív 
ál ar ca ik cseré je részb en a szö veg raj tuk túl ha tó figu -
ra tív kény szer e i nek ren de lô dik alá, rész ben pe dig 
telj e sen ön ké nyes tö rés nek mu tat ko zik. A disz kur -
zív mas ka rádé el le he tet le níti a kar ak te rek lé lek ta ni 
ért el me zését, amennyi ben ezek meg ké p zô dé sét 
nyel vi sé mák sza tir i kus va riá ciói nak ren deli alá. Mo -
lière-nél a sze rep lôk ident i tá sá nak tex tuál is felté te -
le zett sé ge nem járt együtt el ha so nu lás sal, s szó la -
ma ik ban a mon dott do log és an nak igaz ság ér té ké -
hez va ló vi szony kü lönb sé ge nem ve zet a masz kok 
per for ma tív ön kény é nek fel szaba du lá sáh oz. Ugyan -
akk or el mond ható, hogy e sze re pek alapv e tô fikti -
vi tá sának moz za na ta már a fran cia sz er zô nél is ma -
gá ban rej ti a Ga rac zi nál lát ha tó el ha so nu lá sok le he -
tô sé gét, amit a tra veszt ia min de nek elôtt hi perb o li -
zá ló el vek me n tén hasz nál ki. 

Mo lière dar ab já ban szer ep és va lós szem é lyi ség, 
ôs zin te ség és ha zug ság, sz ósze rinti és figur a tív vi -
szo  nya már ös sze kap cso ló dott a sze rep ek disz per -
zi ó já nak moz za na tá val, amennyi ben Alce s te a töb -
bi e ket azért ít é li el, mert azok min dun ta lan az ak -
tuá  lis kö rülm é nyek hez alk al maz kod va cseré lik 
maszk jai kat.74 Az a jele net, amely ben a két márki, 
Cli tandre és Acas te ar ról be szélg et, ka pott-e már 
egyi kük is biz tos je let Cé limène ér zel me irôl, jó példa 
le het ar ra, hogy nem csak a szer ep, de a róla való 
be széd is olyan jel nek bi zo nyul, me ly e ltö r li s így 
köz  vet le nül ho z zá fér he tet lenné tes zi a bes zé lô inten -
 ci ó ját. A két figu ra tár sad al mi sze repk ént ér tel mezi 
ön magát, s Acas te a kö vet ke zôt mond ja ve télytá r -
sá nak: „Je suis le mi sé rab le, et toi le for tu né.”,75 ami 
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72 Ják fal vi Magd ol na: Ma gyar – dráma – ‘90-es év ek. Je len kor, 2000/3. 1268. 
73 „FIL: …vi gécke dô bo lond. De nem el ég, hogy kir ö hög nek. Ha nem vigy á zol, el fog nak pusz tí ta ni. ALF: Én meg azt üze -

nem a vá rosnak, hogy te het egy szí vess é get. Add át ne ki, eredj. Vá rom a vá rost ket tô kor az Ope rá nál. Ke rü ljön vég re min -
den a he lyé re. Az Atya, a Fiú és a Szent lél ek ne vé ben.”(54.) Míg a köz ve tett s köz vet len pr e tex tusb an az em be ri ség gyû -
lö lete sze rep el, ad dig az idé zett ek ben a trav esz tia egy ré szt re du kálja an nak tár gyát s ez ál tal kis sze rû vé te szi a gyû lö le tet, 
má sfe lôl pe dig a me ta fo ri kus és a konk rét nyílt tár sí tá sá val („Vá rom a vá rost ket tô kor az Ope rá nál.”) e tá rgy figu ra tív ka -
rak  ter ét hang sú lyoz za. Alf utol só mond a tá ban a ker esz tény disk ur zus ré vén – ir o ni kus mó don – transz cen dens kép ze te -
ket idéz fel, ami egy fe lôl az Al ceste ál tal kép vi selt uni ver zá lis er kölcs, más ré szt az eh hez kap cso ló dó repr e zen tá ci ós nyelv -
szem lé let egya ránt transz cen dens fel té te leze tt sé gé nek pa rod i kus ér vén yte le ní tése ként is ol vas ható. 

74 Vö.: Li o nel Goss man: i. m. 67. 
75 Mo li e re: Le Mi santh ro pe. (szerk.: Loïc Mar cou) Pa ris, 1997. 98. Mé szöly De zsô kö vet ke zet e sen al kotja új ra a szer e lem és az 

üz le ti vagy mo net á ris nyelv mo lière-i egy más ra mon tír o zá sát, a sze rep ek és nyel vi kli sék kapc so ló dá sa azo n ban el kerü  li 
a figyel mét, s Acas te monda tát így ford ít ja: „Si ker te len va gyok: min den rem ény ti éd.” Mo lière mû hel yé ben. Bp., 1975.  52.



nem csak a szte re o tí piák el lent é té vel mutat rá a dis -
kur zus pref or mált, maszk sze rû ter mé szet é re, de 
azál tal is, ho gy ko mo lyan és iro ni ku san egya ránt 
ol vas ha tó. Az ôszin teség és a ki ta lá ció gram mat i -
kai jeg yek nyo mán nem kü lön böz tet he tô meg, a 
két ér tel me zés vis zont ki zár ja egy mást, ami azt bi -
zo nyít hat ja, hogy az ôs zin te ség éppa nnyi ra a nyelv 
tropo ló gi ai szer ke zet é nek s hal lu cina tív vol tá nak 
kis zol gálta tott, mint ahogy a ha zug ság is nyil ván -
va ló an a nyelv ref e ren ciál is il lúzió já nak a ter mé ke. 
A jel e net sze rep lôi a sze re lem biz tos je lé rôl be szél -
nek, mi köz ben ki de rül, ho gy egy más sza va i nak re -
fe renc á lis stá tusá ban sem le het nek bi zo nyo sak: ki -
je len té se ik ép púgy ki ke rül het et le nül disz kurz ív 
masz kok, ah ogy Cé limène sza vainak igaz sá gér vé -
nye sem hoz zá féh e tô. Az ôsz in tes ég, ami mo rá lis 
ér ték ként a f ôsze rep lô disku r zu sát megha tá ro z za, 
inn en nézve már nem a be szé lô egy é ni dön  té sé nek 
függ vé nye, s így per sze nem is mo rális a ve tüle te, 
amennyi ben az ép púgy tóp us ként funk ci onál, mint 
a me ta fo ra, a ha zugs ág, az iró nia va gy akár a paró -
dia. A szó szer in ti és a figu rat ív, az ôszin te s a re to -
r i kai vagy maszk szerû ugy an azon szö veg két ol va -
sa tát je len ti, mel yek kö zött az ol vasó az el dö n tet -
lens ég hely ze téb en van, mely utób bi nak azon  ban 
ko ránt sem szub jek tív moz za nat, de éppen  ho gy a 
szö veg ob jek tív kons ti tú ció ja ké pezi föl té te lét.  

A Le Mi santhr o pe, amely még a sza tí ra mû fa ji ér -
tel mez ô je ment én, vagy is tár sa dalmi vi szo nyok kri -
ti káj a ként is olv as ha tó, átir a tá ban tel je sen el ve szíti 
a szoc i ál is re per to ár-össze füg gé sek le he tô ségét, s 
pa ro dik us tra vesz ti á vá vált o zik, am ely el sô sor ban 
a nyel vek eg ymás ra vo natk o zá sá nak asp ek tu sát 
enge di ér vé nye sül ni.76 Már a sze rep lôk ne vé nek 
transz for má ci ói jel zik, a be szélô ne vek, me lyek a 
fran cia szö vegb en még lé te zô, vagy is va ló sz e rû 
neve k ként is funk ci o nált ak, Ga rac zin ál az im a gi -
ná ció való sze rû sé g tôl el sza ba duló in ter tex tu á lis 
játé ká nak re n de lôd nek alá. Min dezt úgy azonb an, 
hogy – ha son ló an a da rab egé széh ez – nem kap -
csol ha tók hoz zá egyet len szö veg ge ner á ló elv hez, 

de ép pen hogy kü lönbö zô in terp re tán sok mun ká -
já nak ter mé kei, me lyek ugyan ak kor a tra vesz tia 
más je lenté s kép zô as pek tu sa ival (tro po ló gia, masz -
k ok fel sok szo rozá sa) is szo ros re lá ci ó ba lépn ek.  
A mi zant róp ne ve Alf, ami egy francia kép reg é nyek -
bôl ism ert, ki ta lált zöld or mán yos ál lat kát idéz meg, 
sze rel mét pe dig Ci lá nak hív ják, ami a macs ka be -
cé zése ként is ol vas ható. Az ál lat ne vek az ál lat me -
ta for ák re fe ren ci a li zá ló tend en ci á jára utalha t nak, 
mely utób bi vi szont az em bergy û lö let figu ra tív s 
szó sze rinti je lent é sé vel is össze füg gés be hoz ha tó. 
Alc es te Mo lière dar ab já ban ször nyek nek tün te ti föl 
a tö b bi e ket, mert az ok az em be ri mél tóság tr ansz -
cend ált elve i nek nem kép e sek me gfe lel ni, mi köz -
ben van ol yan pers pekt í va, ahon nan néz ve ma ga 
lát szik szörny nek, amennyi ben ve he men sen a hi -
bát lans ág vagy a tö ké le tess ég em be rideg en el vár á -
sát pró bál ja ér vé nye sí te ni.77 Az in hu má nus eme 
meta fo ri kus as pek tus ai Ga rac zi nál szó sze rinti ve tü -
le tet kapn ak, amik or a tra vesz tia kö vet kez e te sen az 
em berre hasz nált ál la tos kli sék refe ren ci á lis je len -
tés ét élesz ti fel, mi ál tal a ma gyar mû egyút tal a 
franc ia szö veg ny elv szem lé le ti di men zi ó já val is in -
terp re ta tív vi szony ba lép. 

Hi szen – mint ko rább an lát tuk – be tû sze rin ti 
ér telem és a nyelv re to rik ai haszn á la ta Al ceste 
perspe k tí vá jáb an igaz ság és ha zug ság (be csa pás) 
el lent é te ként je lent meg, mikö z ben már a fran cia 
szö veg ele jén egyér tel mûvé vá lik, hogy Al ceste sem 
ké pes kikü szö böl ni a nyelv figu ratív kom pon en -
seit. Szo ro san vé ve az on ban már a cím ér tel mez ési 
le he tô sé gei rá mu tat hat nak nem csak a nyelv szük -
ség  kép pe ni tro po lo gi kus kons ti tú ci ó jára, de az 
anag ram mati kus po ten ciá lon kere sz tül ak ár an nak 
inhu má nus as pek tusá ra is. A Le Mi santhr o pe cí me 
ugyan is – amint azt egy fiatal ko ri le ve lé ben már 
Fla u bert is meg je gyez te – a fran cia mi se en tro pe ki -
fe je zés sel ho mo fón,78 ami nem je lent mást, mi nt 
tró pusba vé telt; fo n tos itt tov áb bá, ho gy a figu ráció 
egy nyel vi vé letlen ré vén hang sú lyo zód ik, a ny elv 
hall u ci na tív ka rak te ré re épp egy a kogní ci ót ve szé -
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Pet ri ver zi ója ezz el szemb en job ban ké pes vissza da ni a sze re pek re oszt ás moz za natát, no ha a for dí tó cs ak az el sô elemet for -
dít ja kli sé ként: „Szere n csefia vagy, én meg ki sem miz ett”. Mo li e re: Tartu f fe, Don Ju an, A mi zantr óp. Pécs, Je len kor, 1995. 171.  

76 Lin da Hut cheon el mé le tében a paró di át szem be ál lít ja a sza tírá val, ar ra hi vat koz ván, hogy míg a sza tí rá hoz jav í tó szán -
dék és ne ga tív ér té ke lés kap csol ó dik, ad dig a pa ródi á nak rit kán van ér té kelô sze re pe, va la mint hogy – s ez a lén ye gibb 
kü lönb ség – a sza tí ra min dig iro dalmon (mû vé sze ten) kí vüli, míg a pa ró dia csak is irod al mi tá rgy ra irá nyul. Vö.: A Theory 
of Pa rody. 83. 

77 Vö.: La rry W Riggs: i. m. 116. 
78 „Gus ta ve Flaub ert: Lett re à Er nest Che va li er. Ro uen, (vend re di) 31 déc emb re 1841. In: G.F.: Cor res pon dan ces I. Pa ris, 

1973. 90.



lyez te tô ma ter i á lis moz zan at utal. Alc es te nem csu -
pán kép te len meg tisz tí ta ni a nyel vet a me taf o rák -
tól, de ez a tö rek vé se – a ma gyar át írat rad i ká lis 
értel me zé se szeri nt – épp en hogy me ta fo rik us és 
szó sze  rin ti meg kü lönbö z te té sén ek tel jes el le he tet -
le nít é sét ered mén yez he ti. Hi szen Ga rac zi tro po -
logi kus tra nsz for má ci ói ar ra hív ják fel a figyel met, 
hogy míg a figur a tív a re fe renci á lis jel en tés el fele j -
té sé vel tes zi ant ro po morffá a vi lág ot, ad dig a ka -
tak réz i sek – egész pon to san a figur á ció sz ósze rinti 
alap ján ak79 – fe lé leszt é se de zantro po morf lé nyek, 
az az ál la tok és em ber ek ke ver é ké nek hal lu ci ná ció -
ját ered mé nye zi. A szó sze rin ti ség fel é lesz tése te hát 
akár úgy is te kint he tô, mint Alc es te pers pek tí vá já -
nak ra di ká lis ér vé nye sí tése, amely – el len tétb en a 
fô hôs akara tá val – ko ránt sem a re tor i ka mint ha -
zugság ki ik ta tásá hoz, de ép pen an nak belá tá sá hoz 
ve zet el, hogy a ret o ri ka a ny elv min den ele mét 
meg ha tár oz za, s hogy a nyelv bôl en nek kö vet kezté -
ben nem nyer he tôk pon tos ismeretek a vi lág ra vo -
natko zó an. Az em be ri, az is me rôssé tett vi lág figu -
ra tív szer ke zete nem el len tét ben, de ép pen hogy 

kor re lá ci ó ban van az inhu má nus, de zant ro po morf 
vi lág kép ze te i vel, mik öz ben mind két moz zan at – 
akár csak szó sze rinti és figu ra tív ko r re lá ció ja is – 
re to rikai mû velet ered mé nye. Lát ni va ló, hogy a 
Mizantróp el old ja a fran cia szöv e get mo rá lis kon -
textu sá tól, s an nak meta disz kurz ív ol va sa táv al lé -
tes ít olyan pár besz é det, amelyb en em be ri s nem 
em beri fe szült sé ge a tex tu ál is di nam i ka el lent mon -
dá sos korre lá ci ó jak ént ér tel mez ô dik.80  

Gar ac zi az embe r re vo natk oz ta tott ál la tos kli -
sék szó sze rin ti je len té sét azá l tal élesz ti fel, hogy 
ál la tok ként vi szi szín re szer ep lô it, kik, mi vel be -
szél nek, – akár csak az álla t me sék alakj ai – eg yszer -
re ren del kez nek em be ri s áll a ti att ri bút u mok kal. 
Szó sze rin ti és figur á lis így egy fajta vib rá ci óban, 
vagy is kon tex tu á lis já ték ban hoz létre szörny sze -
rû al a ko kat: ha a sze rep lôk ál lat vol tá nak me ta fo -
ri kus je lent é sé hez (em ber) a kli sék be tû sze rinti 
(ál lat ra vo nat ko zó) ér telme tár sul, vagy ha az ál lat 
volt szó szeri n ti je len té sé hez a kli sék figu ra tív (em -
ber re vona t koz ta tott) jele n té sét kap csol juk.81 Az 
ál la tos ki fe je zé sek sok fé le sé ge szo ros párhu zam ba 
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79 „A nyelv he lyes és hely te len ha sz ná la tá nak prob ké má ja nem vá laszt ha tó el egy más tól. A nyelv »he l yte len hasz ná la ta« 
(»ab u se«) te r mé sze te sen ma ga is egy tró pus: ka tak réz is. Loc ke a köve t ke zô kép pen ír ja le a ke vert mó do zat o kat. A kevert 
mó do za tok nak ha tal muk ban áll a leg fan tasz tiku sabb lé te zôk lét re ho zá sa a nyelv ben rej lô hely ze ti po ten ci ál ere jé nél fog -
va. A va ló ság szö ve tét a leg szes zélye sebb mó do kon ké pe sek szét bon ta ni és új ra sz ô ni, ter mé sze tel lenes for mák ban össze -
kap csol va férfit a nô vel, em bert az ál lat tal. Va la mi bor zal mas rej tô zik a ka tak ré zis leg ár tat lan abb for má i ban is: am i kor 
asz tallá b ról vagy he g yol dalr ól (fa ce of the mou n ta in) be szél ünk, a ka tak ré zis már meg szem élye sí tésbe csa pott át, és szel -
lemek meg sz ör nyek vi lága se j lik fel elôt tünk.”. Pa ul de Man: A meta fo ra is me ret el mé le te. In: P.d.M: Az eszt é ti kai ideológia. 
i. m. 17. Font os itt megje gyez ni, hogy a ka tak ré zist a ret o ri kák nem egy ér tel mû en hatá roz zák meg, mi nek kö vetk ez té -
ben a szó nak leh et egy szé le sebb s egy szû kebb je len tésk ö re. Elôb bi sze rint olyan je len tésvá l to zást vagy szem ant i kai csúsz -
ta tást je lent, mely min den tró pus alap vetô mec ha niz musa: egy ki fe je zés nem meg szo kott jele n té sé re, de egy má sod ik je -
len tés re vo nat ko zik, az egyik s a más ik je lent és tet szô leg es haszn á lat (va leurs) sze rin ti, de meg ha tár o zott ko m bi ná ció ja -
ként, s a hasz ná la tokn ak ezt kombi ná ci ó ját hív juk ka tak ré zisnek. A má sik ér te lemben cs ak azo kat a me ta fo ri kus, met o -
ni mi kus, szi nek dohi kus jele n té sát vi e te lek a kat ak ré zisek, amely ek olyan dol got ne vez nek meg, mely nek nincs szó szer in ti 
ne ve a nyelv ben. A Mi zant róp ban re fe ren ci a li zált figu rat ív kli sék ter mé szete sen nem az ut ób bi, ha nem az elôb bi ér te -
lemben ne vez he tôk kat ak re tikus al a pú ak nak.  

80 El mond ható, hogy törté ne ti leg te kint ve Ga raczi szö ve ge Ni etzsc he utá ni ho ri zont ba he lye zi Mo lière da rab ját, amennyi -
ben Ni etzsc he az ôsz int e sé get nem mo rá lis, de nyel vi „ka teg ó ri a ként” ér tel mez te. A né met böl cse lô az ig a zsá got tró pu -
sok ser e gé nek te kin tette, me lyek nek ret o ri kai kar ak te re el fe lej tô dött, vagy is per for mat í vum ból kons ta tív vá vál tak. „igaz -
nak len ni, más szóv al a szo kásos, el fog a dott me ta fo rá kat ha sz nál ni, vagy mo rá li san ki fe jezve: ama kö tel e zett ség …, hogy 
min denki egy szi lárd kon ven ció szer int hazu d jon, egy ál ta lá no san kö te le zô stílu s ban haz ud jon.” A ny elv nem ma gu kat 
a dol gok at fe je zi ki, de ezek tôl el té rô tör vé nyek sze rint mû ködve a dolg ok me ta fo rája ma rad. A dol gok meg ne ve zése to -
vábbá fo galm i a sít, va gyis sz ük ség sze rû en absztra kt tá tesz, s így el vo nat koz tat a meg ne ve zett egy e di sé gét ôl. „Csak ama 
pri mit ív me ta fo rav i lág ról va ló meg fe led kez és ré vén, cs ak az em be ri fan tázia ôs e re jé bôl for ron gó fo lyam ként fel tö rô ere -
dendô ké pá ra dat meg me rev e dé se és meg kö vü lé se, cs ak ama ki kezd he tet len hit ál tal, mely sze rint ez a Nap, ez az ab lak, 
ez az asz tal ma gá ban va ló ig a zság Wahr he it an sich, vagy is rö vid en csak az ön mag á ról mi nt sz ub jek tum ról, még pedig 
mint mû vé szi mó don alk o tó szub jekt um ról va ló meg fe ledk e zés nek kösz ö he tô en él het az emb er va lam e lyes nyu gal om -
ban, bizto n sá gér zet ben és kö vet ke ze tes ség gel; amint egy pil lan at ra ki sza ba dul hatna e hi ede lem bör tö nfa lai kö zül, rög -
vest oda len ne az ‘ön tu da ta’.” Frie d rich Ni etzs che: A nem-mo rál i san föl fo gott iga zságról és haz ug ság ról. At he ne um, 1992/3. 
7, 9–10. (ford. Ta tár Sán dor.) 

81 „Lás suk a med vét.”, „ki tet te a szû rét”, „fel ké pe lem a két hü lye bar mot”, „Ál nok kí gyó.”, „hord ja el az ir háj át”, „ocs mány 
fé reg”, „te vad ál lat”, „ár tatl an bá rány ka”, „Karmo lsz, te kis dög?”, „a szol gák lom ha nyá ja”, „ké tél tû kuj on”, „Nem bír ok 
e két ve szett fe ne vad dal” stb.



ál lít ha tó a ma sz kok fel sok szor o zá sá val, mely nek a 
„fé reg” va la mint a „bá bo zó dás” az al ap me tafo rá ja. 
Az el sô kö z já ték ele jén ol vas ha tó a kö vetk e zô szer -
zôi utasí tás: „Alf és Fil a szín en: ö nma guk ká ved le -
nek és bá bo zód nak.”(53.) A Mi zant róp a báb szót 
annak több ér  tel m ûsé ge rév én egy fa j ta ön rep rezen -
tá ci ós alak zat ként is ak ti válja, amennyi ben az egy -
aránt je lent he ti a fé reg mint ál lat egy á tme ne ti ál -
l a pot át s a báb szín ház sze rep lôjét is. Az áll at me -
tafo rák egyik al a kza ta ként s a tra vesz ti á ban zaj ló 
foly to nos disz kur zív maszk vál tás ok al le gó riáj a ként 
is ért he tô báb egyi dôb en a szín há zi per for mansz 
ön tük re ként is funk cio nál, rá adá sul pa lind ro ma -
ként a két je len tés egy más ba for dí tá sát is pél dáz -
hat ja.82 Az elôzô fe jez et in ter tex tu ális ut a lá sai kö -
zött el e mez tük nem csak a szo nett szö veg é nek, de 
a da rab vég én el hang zó Ome ga-id é zet nek az ide 
kapcs o ló dó le hets é ges sze miot i kai von at ko zása it. 
Fon tos, hogy a szerz ôi uta sí tá sok ugyan csak mûkö -
dés ben tartj ák az ál latos kli sék szem an ti kai vál tó -
já té kát, mint pél dá ul az ilyen és eh hez has on ló ki -
feje zé sek ben: „ka kas ko dik”, „far kasszemet néz”, 
mind ez zel azt is je lezve egy ben, hogy a dida sz ká -
lia nem elsô sor ban egy be széd hely zet pra g ma ti kus 
konk ret i zá lá sak ént fog ha tó fel, de – akár csak a sze -
rep lôk ne vei – ré sze a dráma szö veg tro po logi kus 
össze tett sé gé nek. 

A szer ep lôk ne ve i nek s a da ra bbe li funk ció juk -
ra vo natk o zó hu mo ros s ir o ni kus pon to sí tá sokn ak 
a sze re pek lis tá já ban alig ha le het az a cél juk, hogy 
álla n dó attr i bú tu mok at ren del jen ek a ka rak te rek 
mel lé, hi szen egy részt az od a ve tett jel zôk csa kis 
egyik maszk ját jel zik, a sok kö zül, az ad ott sze rep -
lôn ek, más részt a ne vek tra nsz for má ci ó ja – mint 
eml í tet tük – he te ro gén el vek sze rint tö r té nik, vagyis 
ugyan csak alá ren de lôd ik az át alak í tó szab á lyok sok -
 fé le ség é nek. A két már kit Ga rac zi nál Ac sá nak és 
Tec á nak hív ják, mely ut ób bi nôi név az zal hoz ható 
kap cso lat ba, hogy a da rab ban a ne mi ident i tás is 
szer ep ként lep le zô dik le. A hir te len maszk vál tások 
egyik leggyak o ribb for mája a szex u á lis sze rep csere: 

bár ki, bár mel yik nô vagy férfi sze rep lô bár mel yik 
pill a nat ban fel tûn het úgy, mint a sa ját ne mé hez 
von zó dó, de akár úgy is, mint kü lön féle sze xuá lis 
per ver zi ók (sza diz mus, ma zo chizm us) él ve zôje. A 
ne mek ef fé le vál tó já téka egy részt Je an Genet da -
rab ja it idéz he ti fel, má srészt – s ez zel össze füg gés -
ben – a ne mek me ta for i kus funk ci ó ját hang oz tat -
ja szubszta n ci á lis ter mé sze tük el le né ben83 Teca ne -
ve mel lett ugya nak kor ezt ol vas hat juk: „sze ni lis báj -
gú nár”, ami nem csup án an nak férfi id en ti tását s 
egyik sze rep ét ne ve zi meg, de az ál lat me ta fo rák 
refe ren ci a li zá ló moz za na ta i val is kap cso latba hoz -
ható. A da rab ele jén me gado tt sze rep lôi tu lajdo n -
sá gok egyút tal az eg yes figu rák mási k ra vo nat kozó 
meg jegy zés e i ként is ol vas ha tók, vag yis a folyton di -
ver gá ló sze rep lôi pers pek tí vák függ vé nyei. Az Ela 
és Du bo is ne vé hez tár síto tt jel zô (se m mi lyen ill. va -
la mil yen) rész ben szin tén a sze re pek e lha so nu lá -
sá ra utal hat, míg a Rend ôr ne ve ut á ni taut o lo gi kus 
„rend ôr” szócs ka egy részt ar ra cé loz hat, hogy je -
len e té ben ezen sze re plô is szer ep ként ér ti ö nma -
gát,84 más ré szt pe dig hall ga tóla gos köz vé le ke dés -
re, a bu ta rend ôr to po szá ra játs zik rá. A figu rák át -
ala kí tott ne vé nek hang alak ja több nyire kap cso ló -
dik vagy pe dig le ve zet he tô a pre tex tus sze rep lôi 
ne vei bôl (pl. Ars i o né/Orsi).  

A sze rep lôi dis kurz us re fer en ci á lis és figur a tív 
moz za na tai kö zötti vált ó já ték mint szöv eg szer ve -
zô po ten ciál nem csak a szerep lôk – ne vük ben is 
jel zett – iden ti tá sán ak, de a tra vesz tia cse lek mé nyé -
nek konst i tú ci ó já ra is ki hatá s sal van. Fil eg yik figu -
rá lis an ér tett ki je len tése, mely egyút tal sze xu á lis 
kon no tá ci ót is nyer, né hány lap pal ké sôbb re fe ren -
ci á lis di men ziój á ban a cse lek mény al a ku lá sára vo -
natk oz tat va vá lik ér vé nyes sé. Ba rátja ugya nis annak 
Ci la irán ti szer el mét misz ti cizá ló sza va i ra a kö vet -
ke  zôk et mond ja Alf nak: „FIL: (él lel) Fé lek, bicskád 
he gye be le tör ik.”(56.), mi re ez repli ká zó kér dé sé -
ben ön kén te le nül me gerô sí ti a figu rác ió sze xu á lis 
kon tex tu sát („Mi cso dám nak a he gye?”), Ci la és Alf 
ké sôb bi be szél get é se köz ben vi szont már ezt ol vas -
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82 Az áll a tos kli sék je len tés é vel foly tat ott vál tó ját ék ug yan ak kor szin tén vi ssza köth e tô a kö z vet len s a közv e tett pr e tex tush -
oz, hisz en an nak el jén Phili n te, kés ôbb pe dig Al ces te hasz nál ál lat me taf o rát az em be rekre, utób bi Hob bes hír es ki jel en -
té sét (Ho mo ho mi ni lup us) idéz ve fel: „Pu is que ent re hu ma ins ain si vo us vi vez en vra is lo up, / Traît res, vo us ne m’au rez 
de ma vie av ec vo us.” E lmo nd ha tó, hogy mi ként Alf ne ve in ter disz kur zív szer kez e tû, ame nnyi ben kép re gény és iro dal -
mi szö veg eg ymás ba ját szá sá nak er ed mé nye, azon kép pen a mo lière-i ál lat has on lat nak is, akár csak az emb er gyû lölô sz e -
re pé nek, szö veg kö zi a meg ha tá ro zott sá ga.  

83 Vö.: Jac qu es Der ri da: Glas. Pa ris, Gal i lée, 1981. 188. 
84 Alf fal folyt a tott pár bes zé dé ben a rend ôr ki lép szere pé bôl, mely nek au to ri tás át Alf nem haj lan dó el fo gadni, s ezt a mon -

da tot inté zi a fô szerep lô höz: „Ezt így nem leh et, rend ôr va gyok, tes sék be szar ni.”(68.)



hat juk: „(…Alf va dul far kassze met néz Ci lá val, elô -
húz za kés ét.) ALF: Ro ssz vé ge lesz. (El te szi a kést.)”, 
ke vés sel ezu tán pe dig a fé l té keny fô sze rep lô ezt a 
szem re há nyást in tézi má sok kal is ko kett á ló szer el -
mé hez: „Leg szí ve seb ben föl nyár saln ám.”(61.)  
A rep li kák met a fo ri kus je lenté se bármi kor szó sze -
rin ti be fo r dul hat, s ez fo r dít va is áll, ahogy azt a 
leg utób bi mon dat am bi gu i tá sa is meg erô sít he ti, hi -
szen az nem csu pán li ter á lis fen ye ge tésk ént, de a 
ko ráb bi ak össze füg gé sé ben a ne mi ak tus me ta forá -
ja ként is ol vas ha tó. Az idé ze tek bôl tov áb bá nem -
csak az de rül ki, ho gy a szer zôi uta sítá sok is al kal -
mazk od nak a szer ep lôi szó la mok figu ra tív össze -
tett sé gé hez (él lel, far kassze met néz), s ennyi ben ke -
vés bé egy szín há zi jel rend szer nyo mai, sok kal 
in  kább a tex tu a li tás inte g ráns ré szei, de az is lát ha -
tó, hogy Ga raczi nem pusz tán rek on tex tua li zál ja s 
át ír ja, de nyel vi kli sék, szte reot í pi ák vá zá ra csu pa -
szít ja le Mész öly ford í tá sát. 

Ez utób bi moz zan at is ho z zá já rul ahh oz, hogy 
a szerep lôk maga tar tá sá ban – ha son ló an, ah ogy azt 
a Jed er man ban és az Imo gá ban megfigyel hett ük – a 
nyelvi kl i sék nek ki szol gál ta tott mo dal i tás vált á sok 
s ol va sá si stra tég i ák ír ják fe lül az in ter per szoná lis 
vi szo nyok mi meti kus kódj a it. Az egyes sze rep lôk 
a má sik ki je lent é sét re fe ren ci á lis s figu ra tív ke t tô -
sé ge men tén té rít ik el, s a diszfigu rá ció ef fé le ér vé -
nyesí té sé vel a szö veg a sze re pe ket is ki szolg ál tat ja 
a ny el vi au to mat iz mu sok eme mû kö désm ód já nak. 
Abb an a jel ent ben, amely ben Ci la, a már kik hangos 
tet szés nyil vá nítá sai kö ze pette, tá vol levô sze mé -
lyeket gú nyol ki, a kö vet ke zô ket ol vas hat juk: 
„CILA: Ke vély pi masz. Nem süllyed le ad dig, hogy 
tár sal og jon. Kart kar ba fon va áll a sa rok ban, s mé -
lyen saj nál ja, hogy oly gyar ló az em ber.(Gú nyos kun -
cogás.) ACSA: (túl han go san). Meg kell dög le ni. (Hir -
te len rossz kedv.)” (64.) A már ki ál tal haszná lt kli sé 
els ôd le ges, figu ra tív je len té se sze rint egy fajta hiper -
bo la, ami az adott kon tex tus ban a ne ve tésre vo -

natk oz tat ható, s amit a szöv eg a sze rep lôk mint ol -
va sók – a szer zôi uta sí tás ban jel zett – re ak ci ó ja ré -
vén té rít el a sz ósze rin ti irá nyába, mi ált al a nev e -
tés sel épp el len tét es kép zet hez rög zí ti a ki fej e zést. 
Az ál la tos kl i sék re fe ren ci a li zál á sá nak ten den ciá já -
ba is beil leszt hetô, szem an tik ai át hel ye zés bôl kö -
vetke zô mo dal i tás vált ás alig ha nem vár at lan sága 
miatt is hu mor for rása le het. 

A ma sz kok sok for májú ját é ka pro duk tív re lá -
ció  ba lép a fran cia szö veg gel mint köz ve tett pre -
tex tus sal. Míg ez utób bi ban Al ceste dis kur zu sát az 
ôs zin te ség, a tö b bi sze rep lô ét pe dig a tár sa dal mi 
sze re pekh ez va ló al kal maz kodás ha táro z za meg el -
sôd leg e sen, Ga rac zi Al f hoz sem ren del mo rá lis el -
ve ket, min ek kö vet kez té ben an nak em ber gyûl ölete, 
amit Mo lière-nél még egy fajta össze tart ott dis kur -
zus kép vi sel, mely utób bi per sze már ott sem képes 
lep lez ni an nak ön ké nyes termé sze tét, nyíl tan kö -
töz kö dô in du lat tá vál to zik. Olyan ma ga tar tás sá te -
hát, amit in kább po é ti kai, vagy is a szán dé kot el -
masz k í ro zó, mint her me neu ti kai, az az a jelen  tésre 
össz pon to sí tó meg fon to lá sok irá nyít a nak, s ami a 
nyel vet rész ben föl sza ba dít ja fiktív és dol o gi re fe -
renc ia ad ek vá ci ój á nak kény sz e re alól is.85 Fil alábbi, 
Alf fal foly ta tott pár besz é dé ben el hang zó szav ai akár 
a fran cia da rab ko ráb ban is merte tett ol va sat a i nak 
tö mör össze fog la lá saké nt is fe l fog ha tók, mi nek kö -
vet kez téb en a rez o nôr sze re pe int er tex tuá lis di men -
ziót kap: „Az ôszin teség ne vet sé ges do log, ezen felül 
ár talm as is, zsarn ok ká tesz és meg a láz.”(53.)86  
A szem ély kö zi vi szo nyok Ga raczi da rabj á ban lát -
vá nyo san hat al mi harc ként je lenn ek meg, ahol a 
szerep lôk vág ya i nak és di s kur zu sá nak di ver gen -
ciája a masz köl té sek eset le ges sé gei s ural ha tat lan 
sok fé le sé ge mi att vál ik több irá nyú vá. Al ceste vak -
sá ga sa ját be széd mód já ra a Mi zant róp ban a ri pacs -
ko dó Alf öni ro ni kus pers pek tí váj á vá vált o zik át, 
mely ben – a re fe ren ci a li záló ten den cia mel lett – tu -
dato s sá vá lik a nyelv tro pol o gi kus ki hasz ná lá sa.  
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85 Gar ac zi áti ra ta a fô sze rep lô höz több he lyen nem az ôsz in te ség, ha nem a szó ra koz ta tás el vá rá sát ren de li, vagy is az igaz -
ság el vét a fikció nak mint a nyelv pe rfor ma tív ön ké nyé nek csá be rej é vel he lyett e sí ti. Alf gyûlö le te ne mcsak a ha zug ság, 
de a mo rális tar tás ell en is irá nyul, eg ész pon to san en nek unal mas vol tá val szem ben fog al ma zódik meg: „Mind en kit gyû -
lö lök. Egy rész ük al jas és hits ze gô, más ré szük csak nem mer az len ni, et tôl dög lesz tô unal mat áraszt.”(54.) 

86 Az ôsz in te sé get az a je le net is nev et sé gessé te szi, amely ben Du Bois, a szol ga az ôt fa g ga tó kér dé sekre be vall ja, ho gy ti -
tok ban ki hall gatta a szobá ban foly tato tt pár be széd et, ami va ló já ban sem mi lyen tit kot nem tar tal maz ott, amennyi ben nyelvi 
kli sék non sens, a di a logu sok me ne tét au to mati zá lás ré vén elté rí tô va ri áci ó já ból állt (ez a je le net al ább elem e zés tár gya). 
„DU BOIS: Ige nis. CI LA: Du bo is? Mi van? Tûnj el. TE CA: Ez hallg a tó zott. CI LA: (rémü l ten). Hallg a tóz tál? DU BO IS: Hall -
gat óz tam. (A férfiak föl patt an nak, a höl gyek a pa dok ra ros kad nak al él tan, fe szült csönd, néma él ô kép, at mosz fé ra.) FIL: Mit 
csin ál junk ve led? Hal lot tál min dent? DUB O IS: (töp reng). Fü lem be forró ól mot önt se tek.”(65–66.) A sze rep lôk szín pa dias 
vi selk e dé sét, gesz tu sa i nak túl zá sa it épp a hal lott ak ba nal i tá sa te szi transzpa rens sé s egy út tal hu moro s sá, mi köz ben a 
szolga ôsz in te sé ge a bár gyús ág att ri bú tu mával tá r sí tó dik.



Ál ta lá ban el mon dha tó, hogy Gar ac zi áti ra tá nak 
szer ep lôi a mo lière-i figu rák tor zí tott, sok szor hi -
per bo li kus vál to za také nt je len nek meg, mi köz ben 
mi n den sze replô sz e rep ként vis zi sz ín re ön ma gát, 
s min dez az zal is össze füg gés ben áll, hogy va la -
mennyi en el has o nu ló disz kur zív pro dukt u mok. Alf 
tö bb hely ütt kö töz kö dô, sér te ge tô lény nek, más utt 
ter ro ris ta ma cho nak muta t ko zik, míg van, ahol a 
fe mi nin ud var ló disz kurz ív maszk ját ve szi fel. Fil 
egyál talán nem jó ba rát nak, de cuk ko ló pro vo ká -
torn ak tû nik fel, s haso n ló an ver bál is ag resszor, mint 
„ba rát ja”, több ször pe dig a ri pacs kodó ho mo kos 
szó la mát s mod o rát ölti ma gá ra. Ci la a da rab elején 
még a bu ta li ba sze rep ét va ri ál ja, az tán a macho Alf 
vád ló sza va ira ma zo chis ta kéj enc ként reag ál, késôbb 
or de ná ré kurv a ként lát juk, aki az inas sal is vi szonyt 
foly tat, a moda li tá sok va ri á ció ja azon ban el dönthe -
t et len né tes zi, a sze replô ko mo lyan vagy iron i kusan 
vi szo nyul saj át maszk ja i hoz. Ci la önké nyes sze rep -
vál tá sai a va ló di ar cot nél kü lözô molière-i hôs nô 
tü kör sze rû po é tikai funk ci ó jának ra di ka liz á lá sa -
ként is fe lfog ha tó. A szere pek disz perz i ó ja a diskur -
 zu sok ke ve re dés é vel is szor os kap cso lat ba ke rül, a 
kar ak ter ek egy-egy adott dia lo gi kus szeg mens ben 
egy más nyelv hasz nála tá hoz al kalm az kod va vál to -
gat ják disz kur zív maszk ja i kat. A kö vet ke zô idé zet 
jól szem lél tet he ti egy részt, ahogy az ope rett ek ál -
naív ny el vi sab lonj a it mû köd tetô Ci la ha tás á ra Alf 
is ha son ló szter e o tí pi ák hasz nál ó já vá vál toz ik, más -
fe lôl pe dig azt, a nyel vi auto ma tizmu sok mi ként 
té rít ik el, non-sens mó don, a di a lógu sok men e tét: 

 
CI LA:     Foly ton kö töz köd ik, annyi ra makr an cos 

és kon ok. 
ALF:       Hát hogy ne, mik or nem tud ja, mi a jó. 
CI LA:     (macska nyá vo gást utá noz va). Mi a jó? 
ALF:       Az a jó, az a jó, mind egy, de mag ács ka na -

gyon rossz. 
CI LA:     Mo st az tán jól oda vá gott. 
FIL:        Ol vastam va la hol, hogy a na gyon rossz: 

sok ki csi jó ból van össze veg yül ve. 
ACSA:    A na gyon jó ped ig sok ki csi rossz ból. 
CI LA:     A sok ki csi nagy pe dig egy nagy kic si bôl 

te vô dik össze. 
CILA:     A sok nagy kic si pe dig egy kic si nagyb ól. 

FIL:        (ne ki he vülve). Az egy-sok jó-na gy ki csi pe -
dig nagy-sok egy-ki csi rossz ból. 

(Töb ben akar ná nak rá li ci tál ni, de meg jel e nik Du -
bois.)”(65.) 

 
Az idé zett szö veg rész, ame ly meg leh e tô sen le -

csu pa szít ja köz ve tett pre tex tu sát, a ny el vi disz per -
zi tás és a non-sens po é ti kai mec ha niz mus án túl is 
jele n té ses leh et, amennyib en egy részt Alf meg nyi -
lat ko zá sá ban a jó mo rá lis ka te gó ri a ként és a fô sze -
replô sze rel mi ér de ké re vo nat koz tat va eg ya ránt ért -
he tô, s a korr e lá ci óban lé vô, ugyan akk or egy mást 
ki zá ró két ér tel me zés – mint lát tuk – Alc es te dis -
kur zu sán ak in terp re tá ciós ir á nya it is meg hat á rozza. 
Ci la el sô rep lik á ja nem csu pán az ál latos kli sék so -
rá ba il leszke dik, s nem is csak a macs ka mint nô 
me  ta fo rá ját ak ti válja, de a hang után zó for mu la s a 
gramm a ti kai kér dés kö zötti ho mofó nia ré vén a 
nyelv ma te ri á lis ön ál lós á gá ra em léke z tet. Az idézet 
foly tatá sa a va ri áci ók túlzá sai ré vén ür e sí ti ki s teszi 
gram ma ti kai lag ön mû kö dô vé a pa ra dox on alakz a -
tát, e mû ve let poét i kai funk ció ja azonb an nem me -
rül ki a di a ló gus non-sens el té ríté sé ben s a hu mo -
ros ha tásk el tés ben, de össze te t tebb sze mio ti kai me -
zô be il leszt he tô. Fil el sô mon da ta ugya nis Phi lin te 
azon – Al ces te-hez in téz ett – ki jele n té sé nek tor zí -
tott vál to zata ként is olvas ha tó, amely ben a sze replô 
a mo rál lét mód ját a bûnh öz, a mor ál át hág á sá nak 
le he tô ség é hez kap csol ja oda: „Si to us les co e urs 
étai ent francs, just es et do ci les, / La plup art des ver -
tus no us sera i ent inu tiles, / Pui s qu’on en met l’usage 
à pouv o ir sans enn ui / Sup por ter, dans nos dro its, 
l’in jus ti ce d’aut rui”.87 A kor re lat ív szer ke zet egy -
szer re mû köd het pa ra do xon ként és apó ri a ként, 
Phi linte sz ó la má ban vis zont pre ver bá lis a stá tu sa, 
Ga rac zi szö ve ge ez zel sz em ben már nyíl tan re to ri -
zált tá te szi az alak za tot, a nyelv gram ma tik ai mecha -
 niz mu sán ak per fo r ma tív ön ál ló sul á sa ként muta t -
va meg azt. Ahogy nem dönth e tô el, Al ces te-et mo -
rál is el ve, az iga zságra va ló tö rek vés, s ez zel össze -
füg gés ben nyelv és nyel ven kív ü li adek váci ó ja vagy 
ped ig sa ját egyé ni érde kei mo ti vál ják, azon képp en 
a mo rál meg ala poz á sá nál az un i ver zá lis és a transz -
cen dens is te kinthe tô em be ri ki ta lá ci ó nak, me lyet 
evilá gi ér dekek irány í ta nak, mi nek kö vet kez té ben 
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87 Mé szöly for dí tá sá ban: „Ha min den fö l di csak jót ten ne, szen tül él ne: / Mi szüks ég vol na úgy eg yál ta lán erény re? / Nem 
ab ból áll-e épp a szív nagy sá ga itt, / Hogy ké pes tûr ni a vi lág gaz sá gait?”(84.), Pet ri meg ol dá sa: „ha min den ki jó len ne, 
ôsz inte és sze rény, / fö lö slege s sé vál na majd mind egyik erény, / hi szen a leg tö bb jük csu pán ar ra ta nít, / hogy bé kén 
eltûrjük egy más gaz ság a it.” (195.) Pet ri for dí tá sa sok kal in kább be tû sze rin ti, s így ponto sabb, mint Mé szö lyé, no ha ô is 
a személyes név más de ik szi sév el he lyet tes í ti a „co e urs” me ta fo rát, me ly nek fon tos sze rep jut a fran cia szö veg figu ratív já -



ön ké nyes a moz za nat, amely a jót a rossz tól elkü -
lö ní ti, s ép pen ez zel fü gg het össze, hogy az er kölcs -
nek nem lehet ál landó a konv en ci o nál is ér té ke.88  

A Mi zantróp mi közb en Alf presp ek tí vá já ból ki -
ik tatja az igaz ság to ta liz á ló kom po nen sét, egyút tal 
so ka sít ja a sze rep lôk disk ur zu sai mö göt ti ér de ke -
ket, ami vel nem csak a morá lt old ja föl egy fajta ra -
di ká lis re la ti vi tás ban, de a rep likák je len té sét tes zi 
rögzí t he tet len né. His zen az zal, hogy a kar ak te rek 
lél ek ta ni vagy egyéb in teg ri tás át po é ti kai stra té gi -
ák nak va ló ki szol gál ta tá suk ré vén is tel je sen el lehe -
tet le níti, meg aka dál yoz za bár mif aj ta egyé ni ér dek 
mint in terp re táns tota li zá ló funkc i ó ba lép te té sét, 
azt a mû ve le tet, am it a Le Mi santhr o pe de konst -
ruktív in terp re tá ci ói Alc es te szó la mát ol vasva 
reflek  tá lat la nul vég reh aj ta nak. Ami kor ugyan is a 
sze rel em dis kur zus át – per sze nem tel je sen alap ta -
la nul – alá ren del ik a fô sze rep lô hata l mi ér de ké nek, 
volta kép pen a re fe ren ci á lis ele met föl füg gesz tô 
szenv ed éllyel szem ben az ezen ele met mint inter -
pre tánst konkr e ti zá ló s rö g zí tô ér de ket (mint szük -
sé get) tün te tik ki,89 mi nek köve t kez té ben nem 
csupán Al ceste-et he lye zik vi ssza a töb bi sze re plô 
teat rá lis ér de kharc a i nak há lójá ba, de ön kén ye sen 
kor lát oz zák is az ér de kek nek már a mo lière-i szö -
veg ben is e ldö nt he tetl en já té kát. A lle go ré zise ik azál -
tal, hogy csak is Al ces te szó la má ban lát nak fe szült -
sé get a nyelv konst a tív és per for ma tív as pek tusa 
kö zött, ál talá ban sa ját al lego re ti kus kons ti tú ci ó -
jukra is va kok ma radn ak. A ny elv tisz tán per for -
ma  tív ak tus ként va ló ér tel me zé se ép pen azért nem 
to ta li zál ha tó, mert ma ga sem von ha tó ki a fel isme -
rés ér vé nye alól, mely sze rint a nyelv mint igaz ság 
fiktív st á tu szú. Nem le het ma ra dék ta la nul iga zat 
ad ni Cé limène-nek és a már kik nak, hi szen az ô dis -
kur zusu k ban sem esh et egy be a nyelv szem ant i kai 
s re to ri kai as pek tu sa. 

Mo lière szö ve géb en a sze re lem nem csak az esz -
té ti kai vonz erô vel, de – az al ces te-i ôsz int e ség el ve 
nyo mán – a nyelv episz temo ló gi ai, a zaz igaz ság ra 
irá nyu ló as pek tu sá val is kap cso lat ba ke rül, s a dis -

kur zus iga zsága és meggyô zô ere je kö zöt ti vi szony a 
per ér tel me zés e it tagl a ló, va la mint az Oro n te szo -
nettje kö rü li jel e net ben is fontos in terp re tán sank 
mu tat ko zik. A f ôsze rep lô pe réb en el uta sít ja az ügy -
védet, mi vel azt vall ja, az igaz ság közv e tí tés nél kül 
is érv é nye sül, Cé limène sz e rel mi vallo má sát pe dig 
rész ben azé rt nem fo gadja el, mert an nak ref e ren -
ci áj át nem ké pes verifiká l ni s nyel vét ez ál tal tr ansz -
pare ns sé ten ni. Az ôsz in te ség alak za ta az el ôb bi eset -
ben nyel vi és do logi re fe ren cia, dis kur zus és kül sô 
vi lág adek vá ció já ra épül, ez utób bi eset ben vis zont 
érz el mek és ver bá lis ki fe je zé sük vi szony la tá ban 
kerül szó ba. A fô sze rep lô ôsz in tesé g re vo nat kozó 
el várá sá nak je len té se és e je len tés meg kép zô dé sé -
nek mó d ja közö t ti disk re pan cia már a Mo lière-mû 
ele jén rá mu tat hat az érz el mek ver bá lis ter mé -
szetére. „Je ve ux qu’on so it sincère, et qu’en homme 
d’honneur, / On ne lâche au cun mot qui ne par te 
du coe ur.”90 Al ces te ezen mon da tá ban az ôsz in te -
ség  re uta ló, ki zár ó lag figu ra tív je lent é sé ben haszná -
la tos kli sé ar ra hív hat ja fel a figy el met, hogy az ér -
zel mek ôsz in te vol tá ról csak is je lek út ján le het fo -
galm unk, amennyi ben a je lölt fak ti kus stá tus á ban 
alig ha férh e tô hoz zá köz vet le nül. A sze re lem dis -
kur zu sa te hát nem csupán ig a zság és csá be rô kor -
re lá ci ój á nak egy ik as pek tu sa ként ér tel mez he tô a Le 
Mi santh ro pe-ban, de ben ne a nyel ven kí vü li re feren -
 cia (mi nt igaz ság) szük ség képpen disz kur zív ter -
mé sze te is hang sú lyos: az ôsz int e ség, ami a maszk 
le hull á sát je len ti, cs a kis a nyelv mint maszk köz -
be jöt té vel va ló sul hat meg.  

A szo nett-jel e net edd i gi elem zései több ny i re arra 
mut at tak rá, hogy a fô hôsnek Or on te ver sérôl ho -
zott íté lete nem „tisz tán” esz té tikai ít é let, am ennyi -
ben nem tel je sen ér dek nélk ü li nem tet szé sen alap -
szik. Az in terp retá ci ók ki zá ról ag ab ban kü lön böz -
nek, hogy mi lyen ér dek re ve ze tik vi ssza Al ces te el -
fo gult sá gát, a zaz ann ak ri val i zá lá sáv al, disz kurz ív 
ha tal mi tö rek vé se i vel, transz pa rens nyelv esz mé -
nyé vel ma gyará z zák, vagy eset leg – mint Jac qu es 
Lac an – azz al, hogy a fô sze rep lô az im be cil Oronte-
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88 Vö.: Fried rich Nie tzs che Túl jón és ro sszon, il let ve Adalé kok a mo rál ge ne a lóg i á já hoz cí mû mû ve ivel. 
89 Vö.: Pa ul de Man: Én (Pygma lion). In: P.d.M.: Az ol va sás al le gó riái. i. m. 216–254. 
90 Més zöly for dí tá sa: „Csak nyíl tan kel lene vál lal nod ö nma gad: / Egy szót sem ej te ni, mely nem szív bôl fa kad.”(12.), Pet rié: 

„Légy ôs zin te. És gyá vasá g ból soha ne mondj olyat, / ami nem be lô led fa kad.”(144.) Ez en a pon ton az elôb bi meg ol dás 
vissza kap csol a franc ia szö veg me ta fo ri ká já hoz s kli sé sze rû össz etett sé gé hez, mi közben az ôs zin te ség mozz a na tá ról elf e -
led ke zik, ami Pet ri szö ve gé ben visz ont hang sú lyos ma rad. Mi n dez per sze nem csu pán azt bi zo nyíth at ja, hogy min den 
for dít ás – szük ség képp en rész le ges – in terp ret á ció, de egyútt al a két ford í tás tro po ló gi ai köv et ke zetl en sé gére is rá mu tat -
hat. Még ak kor is így van ez, ha a tro pol ó gi ai ös sze tett ség, a figu rat ív kli sék já té ka a nyelv ek ima gi ná ci ó ján ak meg szün -
tet het et len kü lönb sé ge it lát tat hat ja, vagy is a for díth a tat lans ág ra irá nyít hat ja a figyel met. 



ban mint ri vá lis á ban saj át tü kör ké pét is meri föl.91 
A je lenet ugyan ak kor ar ra is rá irá nyít hat ja a 
figyelm et, hogy az esz té tik ai íté let kü lönb sé gei re -
du ká hata t la nok, s ennyib en az nem csak me rô ben 
kon ven cion á lis ként s így ön kén yes ként lepl e zô dik 
le, s nem csu pán olyan ként amely mö göt tes érd e -
kek el fe dé sé re szol gál, de – ez zel össze füg gés ben – 
amely nek re fe ren ci á ja, akár csak lél ek ta ni mö götte -
se, so ha sem rög zít hetô abs zo lút mó don. A szo nett 
insz ce nír o zá sa enn él fog va akár a da rab ki csi nyí tô 
tük reké nt is je lent é ses sé te hetô, s töb bek kö zött 
Alces te disku r zu sa in terp re tá ciói nak alle go re ti kus 
vak fot ja i ra is új ra rá mu tat hat. Ez zel pár hu zam o san 
vi szont a sze rel mi dis kur zus sal is szo ros kap cso -
lat ba hoz ha tó, amennyi ben az ôsz int e ség nek azért 
nem le het ab szo lút stá tu sa, mert „az em be ri szív 
ma ga rejt ett érde kek és ösz tö nök foly to no san válto -
zó ke ve ré ke.”92 A sze re lem szém á ja az esz té ti kai il -
luzó ri kus vol tá hoz kap cso ló dik, s a nyelv al ap ve -
tôen hal lu ci na tív kar ak te rét ism er tet heti föl, Al ceste 
vi szont, aki egy hely ütt egy kli sé sze rû au to ma tiz -
mus ön kén tel en sé gével el is is me ri a szív me ta fo -

ri kus sá gát,93 az zal sér ti meg e disk ur zus ke ret fel -
té te le it, hogy Cé limène-nek cím zett sza vait nem a 
csá bí tás, de az igaz ság in ten ció ja irá nyít ja. Az zal, 
hogy nyelv fel fo gásá ból szám û zi a me ggyô zés per -
for mat ív as pek tusát, egyút tal min den meg ér tés má -
sik ra utalt ság á nak el vét is kén yte len ki ik tatni, s ez 
le het az oka an nak is, hogy Cé limène-t nem el csá -
bí ta ni, sok kal in kább „megse m mi sí teni” tö rek szik.94 
Elia n te ho sszú rep li kája a sze re lem rôl ba ná lis meg -
áll apí tá sok so rá nak lát szik, me lyek azt bi zo nyít ják, 
hogy a szép ség a szem lé lô sze mé ben van, s nem a 
szem léltb en, mi vel az on ban a sze re plô nem tesz 
kü lönb sé get a két né zô pont igaz sá gér té ke kö zött, 
ol vas ha tók úgy, mint an nak bi zo nyí ték ai, hogy egy 
má sik sze mélyt so ha sem lát ha tunk ob jek tív mó -
don.95 A sze rel em ôsz in te sé gét haj szolva a fô hôs a 
nyel vi re fe rencia ha l lu ci nat ív vol tá ba üt kö zik, s 
nem is me ri föl, ho gy a meggyô zô erô és az igaz ság 
ol yan el len té tes asp ek tu sai a ny elv nek, me lyek 
ugyan ak kor egy más ra van nak utal va, s e kor re lá -
ció kény sze rí tô el dönte t len sé gé bôl alig ha le het sé -
ges ki lépni. Ahogy de Man fo gal maz Pas cal ról írott 
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91 Vö.: Jac qu es La can: Pro pos sur la ca u sa lité psychi que. In: J.L.: Éc rits. Pa ris, 1966. 173–175. 
92 Pe ter Ha mps hi re Nur se: Mo lière and the Co mic Spi rit. Genève, 1991. 115. 
93 Ar si o né Cé limène-t vá do ló sza vaira Al ces te a kö vet kez ôk kel fe lel: „Ce la se pe ut, Mada me: on ne vo it pas les co e urs.” 

Episz tem o ló gi ai és esz té ti kai egy be kapcs o lá sá nak hib á ját Alc es te az aláb bi mon dat ban is me ri fel: „Et j’ai cru tr o u ver 
quelque sin cé ri té / Dans les traîtr es ap pas dont je fus en chan té.” Més zöly: „Le het, Ma da me. Nem lát a szív ek be sen ki 
sem.”(64.), „S amelyn ek, én bo lond, káprá z va, elv a kul va, / Hi telt ad tam, mi vel a fort élyt el ta nul ta!”(72.) Petri: „Le het. 
Szí vekbe lát ni oly ne héz.”(179.), „Mi ó ta el hit tem, hogy nem min den csa lás, / Mi ó ta raj tam ez a bé ní tó va rázs.”(187.) Látni 
va ló, ho gy az el sô eset ben Mé szöly egy sze rûen pon to sabb, a má so dik al ka lo mmal az „ôsz int e ség” ki fe je zés mind két vál -
to zat ból hián y zik, ami nem ak a dá lya ugyan az em lí tett pro b lé ma kör szö vegbe va ló „be le ol va sásá nak”, mó do sít vi szont a 
fô sze rep lôi repl i ka disz kur zív hang sú lyán.  

94 Al ces te vé gül ki mondja, hogy szer el mét nem in ters zub jek tív szerke zet ként, de egy faj ta ön meg di csô ü lésk ént s a má sik 
tel jes dom i nan ciáj a ként kép zeli el, azt akar ja teh át, hogy Cé limène ol dód jon föl Al ces te sze mé lyis é gé ben. „Oui, je vo ud -
rais qu’auc un ne vo us tro uvât ai mab le, / Que vo us fus si ez ré du i te en un sort mi sé rab le, / Que le Ci el, en na is sant, ne vo -
us e!t don né ri en, / Que vo us n’eus siez ni ra ng, ni na is san ce, ni bi en, / Afin que de mon co e ur l’éc la tant sacrifice / Vo us 
p!t d’un pa re il sort rép a rer l’in jus ti ce, / Et que j’eusse la jo ie et la glo i re, en ce jo ur, / De vo us vo ir te nir to ut des ma ins 
de mon amo ur.”(123–124.) A sze re lem ezen kö zép ko ri el kép zel é sé nek el lent mon dásos vo l tá ra Li o nel Goss man mu ta tott 
rá már idé zett köny véb en: Al ces te sa ját meg di csôül é sét ke re si a sz e re lem ben, mi köz ben éppen Cé limène más sá ga vonz -
za, ép pen az, amit meg szün tet ni igyek szik. En nek kö vet kez té ben az a pa ra dox hely zet áll elô, hogy – amint a szer zô ír ja 
– „Al ceste ‘sze rel me’ Cé limène-t sem úgy nem foga d ja el mint szab a dot, sem úgy mint nem sza ba dot. Ha szab ad, ak kor 
nem bi r to kol hat ja szab ad sá gát, ha pe dig nem sza bad, ak kor már nincs sz a bad ság, amit bi roko l hat na.” Li o nel Goss man: 
i. m. 75–76. Mé szöly De zsô: „Igen óhajt a nám, hogy se hol se sze res sék, / S nyoma ssza éle tét a nyo mor ult szeg ény ség, / S 
bár jött vol na a vi lág ra név telen, / Igen, va gyon ta lan, rang ta lan, pénz te len, / Hogy én kelj ek ki cs ak mél tat lan sor sa el len, 
/ Hogy ál do zat tal önt a mél ybôl fel emel jem, / És büsz kén, bold o gan fe szülj ön ke bel em, / Lát ván, hogy csak azé rt bol dog, 
mert sze re tem.” (76.) Pet ri György: „sze ret ném, ne sze ress en senki se, / süllyedj a leg mé lyebb nyo mor ba le! / Szü let tél 
vol na pá ri á nak el eve, / aki nek nincs rangja, sem mi je, / hogy vár na rád a szé gyen és a csôd, / hogy áll nál már a pusz tu lás 
elôtt. / Ami kor már pár kányt, ab lakot / mére ge ted: itt ké ne ki ug ra nod. / A za vart ész ki bú vót nem ta lál, / nincs más megol -
dás, csak a ha lál / – és ak kor jö vök én, jön a nagy sze rû nap, / és me ghoz ha tom az ál do za tot, / ami vel mélt at lan sor so don 
for dí tok, / s tô lem nye red el bol dogs á go dat.” (190.) Látni va ló, hogy Pet ri for dí tá sa át írás is egy ben: benne Al ceste az ön -
gyil kos ság ra ké szü lô hôs nô hely zet ét je len e te zi, ami nem csak drama ti ku sabbá te szi a ma gyar szö ve get, de hi per bo li kus 
vol ta mi att ko mi kus fel han got is köl csönö z het a rep li ká nak.  

95 Vö.: Lion el Goss mann: i. m. 95.



ele m zé sé ben: „a gon dol ko dás tro polo gi kus te rüle -
té rôl ki de rül, hogy egy olyan en ti tás tól (a ha ta lom -
tól) függ, am ely e te rü let tel má slé nye gû, ahogy a 
nul la is he te ro gén a szá mok rend jé vel.”96 Hi szen 
az igaz ság erôt su gá roz, ami ér vé nyesü lé sét s meg -
gyô  zô vol tát bizt o sít ja, az erô vi szont össze fér he -
tet len az iga zsággal, mert – mint az es z té ti kai csáb -
erô ben – ké pes függ et le nedni at tól. Az embe ri vágy 
és a ter mé sze ti igaz ság, a csá bí tás és gyöny ör il let -
ve a rác ió s me gis me rés nyel ve egy más ra van nak 
utal va, mi köz ben inko m pa ti bil i sak egy máss al. 

A szo nett-je lenet Ga raczi szö veg é ben is, has on -
ló an a fran cia pre text us hoz, ön tük rö zô funk ció ba 
ál lít ha tó, mi közb en – ez zel össz efügg és ben – az ál -
lat os kl i sék di szfigu ra tív szét írá sá nak el já rá sá ba is 
il lesz kedik, ah ogy azt már az elôzô fe jeze t ben lát -
hatt uk. Nem taga d ha tó ug yan ak kor, hogy a sza ti -
ri kus ha tás funk ció, az össze nem il lés szö veg ala -
kí tó el ve s a hars ány, far ce-sze rû kom i kum némely 
eset  ben el le ne hat a transzf or má ció azon elj á rá sai -
nak, ame lyek más hol sz ub ti li sabb, a sz e mi ó zis 
össze tet tebb in ter tex tu á lis alak za ta it le het ô vé te -
vô meg oldá so kat eredmé nyez nek. A Mi zant róp rö -
vi dít é sei poé ti ka i lag mo ti vált nak mut at koz nak 
ugyan, amennyi ben a kli sék s szte re o tí pi ák maszk -
kép zô au to ma tiz mu sa i ként ké pe sek mû köd ni, a 
ki ha gyá sok azon ban több ször a sze mi o ti kai össze -
tett ség ro vá sá ra val ó sul nak meg: Gar ac zi tel je sen 
el hagy ja pél  dá ul Eli an te sze re lemr ôl szó ló rep liká -
ját, Céli mène és a már kik az on je le ne tét, am ely -
ben ezek tá vol lé vô szemé lyek nyelv hasz ná la tá ról 
mond a nak kri tikát. Mind azo nál tal el mond ha tó, 
hogy noha a ma gyar trav esz tia nem min den ütt in -
tegrá l ja szöveg szer ve zô el vei be a fra n cia pre tex tu -
son nyi tott pro dukt ív re int erp re tác i ós irá nyo kat, 
ér tel mezôi mun ká ja szá mos pon ton te szi re le váns -
sá az áti rat és köz vet ett pret ex tu sa in ter tex tu á lis 
„szembe sí té sét”. 

Ga rac zi tra vesz ti á jáb an a sze re lem lep le zet len 
sze xu a litá s ként je le nik meg, mely nek te ma ti kus kö -
ze ge hu mo ros szit u á ci ók ge ner á ló el ve, mi köz ben 
a szex mi nt kép zet kör a sze rep lôi rep li kák je lenté -
sét erô telj e sen irá nyí tó ér telm e zô.97 Ami a fran cia 
szö vegb en az ôsz int e ség tro po lo gi kus meg hat á ro -
zotts á gá nak bi zon yí té ka s funk ció ja töb bek kö zött 
a nyel vi tr ansz pare n cia el len sú lyo zá sa, az a ma gyar 
áti rat ban a vágy mint ér tel me zô fe lsza ba dít á sá nak 
az al kal ma, s a per for mác ió ön kén yé vel, a sze repek 
disz per zió já val hoz ha tó ka p cso latba. Mint megfi -
gyel het tük, a Mi zant róp a ma sz kok disz kur zív soka -
sí tá sáv al pár hu za mo san e lold ja a pr e tex tus szö ve -
gét a di e ge ti kus kó dok ko rlá to zó er e jé tôl, s a figu -
rá ció ön ál lós u lá sá nak, a nyel vi lé tes í tés önk é nyes 
tör tén é se i nek szol gált at ja ki a szö veg ala ku lá sát. 
Ez zel a transzf or má ciós mû ve let sor ral azon ban nem 
le zár ja az el ôsz öveg e ldö n tet lens é ge it, amennyi ben 
vágy és iga zság kor rel á ci ó jában az elôb bit ré szesí -
te né elôny ben – ah ogy ezt Ri ggs érte l me zé séb en 
lát tuk –, de sok kal in kább ra di ka li zál va to vább ír -
ja an nak sze miot i kai pot en ci álját. Hi szen az erotika 
itt is, mi nt a fran cia szö vegben, a meg isme rés le he -
tô sé gé nek al le gó riáj a ként mû kö dik,98 azz al a kü -
lönb  séggel, hogy az esz té ti kai csá ber ô höz nem 
annyi ra a sze re lem di vi na tó rikus moz zan a ta, sok -
kal in kább a test ma teri á lis as pek tu sa tár sul, mely 
utób bi az ál lat is ág me ta forá i val is szo ros kapcs o -
lat ba hoz ha tó. A fr an cia szö veg ben a far kas a nyers 
erô s az ösz tön ök, a ma jom pe dig az után zás kép -
zetét id é zi fel,99 Ga rac zinál mi n de zek hez a „fé reg” 
szé ma im mora li tá sá nak kon not á ci ói is csat la -
koznak, nem füg get len ül a szö veg ön rep rez en tá -
ció j á nak funk ció i tól sem. A sze xu a li tás, ami az állati 
ösz tön sze rû ség gel is kap cso lat ba hoz ha tó, sok szor 
a fre u di szte re o típ i ák au to ma tiz mus a i ból ép ít ke zô 
disku r zus ként ha tá roz za meg a szö veg alak u lá sát, 
ezál tal is hang sú lyoz va a je lentô ele mek ön ál ló su -
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96 Pa ul de Man: Pas cal al le gó riája a meggyô zés rôl. In: P.d.M.: Es z té ti kai ide o lóg ia. i. m. 53. 
97 Pet ri fordí tá sa több ször ha sonló ten den cia szer int aktu a li zál ja a fran cia ere de tit, ami kor a ká rom ko dás o kat va gy má sok 

szi da maz á sát dur va, ar go ti kus nyelv be te szi át, a meg szó lí tó szer kez e te ket pe dig, ha sonl ó an, ahogy Ga rac zi, magá zó ból 
te ge zô for mu lá ra vál toz tat ja. Egyet len pél da: „CÉ LIMÈNE: Te azért jársz hoz zám, ho gy ve sze kedh ess! ALC ES TE: Én nem 
ves zek szem. / De hogy folyt on itt lá tom a kis bu zik csa pa tát, / hogy min den jött ment ut at ta lál szí ved hez, / Ezt nem bí -
rom to vább.”(158.)  

98 „Ahe lyett, hogy az ér zé ki tap asz ta lat fo ko zás os va riá n sa len ne, az ero tika az az alak zat, ami az ef fé le ta pasz ta la tot le he -
tôvé te szi. Nem lát juk azt, amit sze ret ünk, de ab ban a re ményben sze ret ünk, hogy iga zol ó dik az il lú zi ónk, hogy csakugyan 
lá tunk val a mit.” Pa ul de Man: Hypog ram and Insc rip ti on. In: P.d.M: The Res is tan ce to The ory. Min ne a po lis, Univ er sity of 
Min nes o ta Press, 1986. 53. 

99 „PHI LIN TE: Oui, je vo is ces défa uts dont vot re âme mur mu re / Com me vi ces unis à l’hu maine na tu re; / Et mon esp rit 
enfin n’est pas plus of fen sé / De vo ir un hom me fou rb re, in juste, in té res sé, / Que de vo ir des va u to urs aff a més de carnage, 
/ Des son ges mal fai sants, et des lo ups plei ns de ra ge.”



lás át s a nyelv mat e ri á lis kar ak te rét, mi ál tal újabb 
sz e mi o ti kai le hetô sé get tár sít az ál lat isá g hoz.  

A lit e ra li zált ál la tos kl i sék elem zése azt mu tatta 
meg, hogy a ny elv refe ren ci á lis funk ci ó ja és a dologi 
re fe renc ia kö zött olyan tö rés mu tat ko zik, am ely a 
nyel vet mi nt em pir i kus köz ve tí tôt megb íz ha tatlan -
ná te szi. Az animá lis in terpre tán sok kény sze rítô ere -
je vis zont ahh oz ve zet het el, hogy a be tû vé letlen -
 je i nek szint jén is mû kö désbe lép jen a kép zetkör, 
mely nek köv et kez téb en ál lat ne vek anag ram ma ti -
kus be író dá sát ész lel het jük a szö veg ben. Alf és Cila 
be szél ge té sében pél dául a kö vet ke zôk et olvashat -
juk: ALF: Olyan sze re lem ez: nem ér ti ön mag át, 
ezért pe re lek ön nel. CI LA: Ha jól ér tem, ön úgy sze -
re ti ke gyeltj ét, hogy kín oz za. A menny dör gô hó doló. 
Inkvi zí tor a háló szo bá ban.”(62.) (ki em.: B.T.), de 
akár Ci la korá b ban idé zett „mi a jó”-ja is ide so rol -
ha tó. Az ál la tok kal kap cso la tos ki fe jez é sek itt már 
nem a tropo ló gia to ta li zá ló, va g yis je len tô és je len -
tett azo nos í tá sá ra ha gyat ko zó mo za na táb an nyilv á -
nul nak meg, han em a jel en tôk olyan ön ál ló su lá sá -
ban, amely ép penh ogy el le he tetle nít he ti a tró pu sok 
munká ját. A be tûk vél et len jei re ha gyat ko zó anag -
ram mák, mi nt azt az ön élet raj zok elemz é se kor is 
lát hat tuk, a nyelv lét e sí tô ere jén ek eset le ges sé gé re, 
a sz e man ti ka i tól va ló tel jes füg get lensé gé re mut at -
hat nak rá, ar ra, hogy a je len tés nél kü li, az arti  ku -
lál at lan per for ma ti vi tá sa és a je len tés tét e le zé se elvá -
laszt hat at la nok ugyan, de ko ránt sem összeegyez te -
t he tôk. A sze rep lôk disk ur zu sa te hát nem csak a 
proso po pe ia figu rác i ó ja ként, vagy is a be szé lô – sôt 
in terd isz kur zí van ol vas ha tó – ne vek és a figura tív 
klis ék maszk képzô já ték a ként ért el mez hetô a Mi -
zant róp ban, de akár azt is mond hat juk, hogy a szö -
veg ön rep re zen tác i ó já ban a név ka takre ti kus karak -
te re a rep li kák text u a li tásá nak is pa ra dig  má jává vá -
lik. A nyelv nek az ál la tos kli sék szósze rin ti sé gé ben 
elô ál ló in hu má nus as pek tu sa ut án a szö veg az anag -
ram mákn ak a kog ní ci ót rom bo ló mun ká ja s az ar -
ti kulá lat lan ság att rib ú tu ma ré vén újabb je lent és -
szin  ten ak tivá l ja az anima li tás kép zet kö zét. 

Mo lière franc ia da rab já nak ma gyar for dí tá sai 
azért der mesz tik be le az ere de ti szö veget va la mi -
fajta szimpla, vagy leg alább is ra di ká lis an egysz e rû -
sí tett sze mi o tikai sziszt é má ba, mert egy részt a Le 
Mi santh ro pe kü lön fé le, de lé nye gé ben mi met i kus 
asp ek tu sa it vá laszt ják az át ül te tés szer vez ô el ve ként, 

más ré szt pe dig mert ér tel me zé se ik ben nem di na -
mizá l ják a da rab je len tésszintje it. Mé szöly De zsô 
ford í tá sa a klasszi kus fran cia szö veg mo dá lis s st i -
lá ris emelk e dett ség ét úgy pró bál ja új ra te rem teni, 
hogy a mû vi lág di e gét i kus vi szo nya it em ber típ u -
sok ar cheti pi kus s idôt len konflik tu sa ként gon dol -
ja el, ek ként ik tat va ki egyik ol da lon a tör tén e ti dis -
tan cia az on kom po nens ét, ame lyik a nyel vek kü -
lönb sé gé nek, a ma te ri á lis mel lett, leg fôbb oka lesz 
a má sik ol da lon, s am it per sze a for dí tó le küzd he -
tet len, de meg old ha tó akadá ly ként in terp ret ál. Nem 
ar ról van szó per sze, hogy Mé szöly fordí tá sa ne tud -
ná re akti vál ni a mag yar ban a mo lière-i sz ö veg figu -
ra tív meg ol dá sai nak né mely ten den ciá ját, his zen 
pél dá ul a mo ne tá ris me ta fo rák és a sze rel mi diskur -
zus egy más ra montí ro zá sát kitû nô en új ra alk ot ja, 
sôt tö bb fran cia szó já ték figu ra tív he lyett e sí té se 
olyan át írás nak bi zo nyult, amit Ga rac zi vált oz ta tás 
nél kül emelt át, ten den ci ó zu san, figu ra tív s re fe -
ren ci ális vál tój á té ká nak sor á ba.100 Sokk al in kább 
ar ról, hogy a fran cia szö veg diszk ur zív össze tett sé -
gét min de zek el len ére is má sod la gos nak te kin ti, 
amely alá ren del he tô a dra ma ti kus vi lág szem ély -
kö zi vi szo nya it al ko tó mi meti kus kó dok de tempo -
ra li záló mun káj á nak.  

Pet ri Gy örgy ez zel szem ben már nem vá laszt ja 
el egy más tól dra ma ti kus szöv eg és ál ta la köz vetí -
tett die gé zis lét mód ját, amennyi ben a tör tén e ti tá -
vol  ság ból adó dó nyelv hasz nála ti kü lönb sége ket 
egyb en vi lá glá tá sok ban meg nyil vá nu ló elt é ré sek -
ként in terp re tál va tö rek szik ezek prod uk tív ak ti -
vá lá sá ra a for dítá s ban. Pet ri min de zek rév én termé -
 sze te sen egy részt a fran cia szö veg törté ne ti ide gen -
sé gét is igyek szik le küzd e ni, de mi vel nem adek -
 vá ci ó szerû en gon dol ja el ere de ti és cél szö veg sem 
ver bá lis, sem – ez zel ös sze füg gés ben – di e ge ti kus 
kap cso la tát, a dur va be széd, a sze rep lôk bi zo nyos 
mai tár sa dal mi ti pu sok hoz va ló kö ze lí tése nem te -
kint he tôk úgy, mint kü lönbsé gek el masz kí rozá sai, 
sok kal inká bb, mint dra ma ti kus szit u á ci ók produk -
tív újra írá sa. Mind a zo náltal Pet ri el sô sorb an a mo -
da lit ás ban, s nem ped ig a szö veg figur á lis szisz té -
májá ban fo lya mod ik az új r aírás meg ol dá sa i hoz, mi -
nek köve t kez té ben nem ké pes meg nyit ni a fran cia 
da rab szá má ra új abb inte rp re tá ci ós le he tô ség e ket, 
sok kal ink ább el fo gadja, hogy a for dít ás olyan pro -
duk ció, amely ön ál ló ugyan, de am it a nyelv hasz -
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ná lat kon ven ci óin ak, a sza vak hasz ná la ti ér té ké nek 
vál to zá sa mi att kell majd min dunta lan fe lül ír ni. 

El mond ha tó, hogy míg Mo lière szöv e ge a meg -
ér tés tü kör sze rû szer ke ze tét a sze re lem asszi met -
rik us mû köd és mó já val bil len ti ki, amely hez vágy 
és igaz ság rögz ít he tetl en in kom pa ti bi li tása tár sul, 
mi nek kö vet ke té ben a Le Mi santh ro pe mind vé gig 
tro po logi kus di men zió ban tart ja te át rá lis per for -
man  cia és episzte mo ló gia konflik tu sát, add ig Ga -
raczi trave sz ti á ja az zal, hogy a va ló sze rû ség kód jait 
s a ka rak te rek lé lek ta ni össze füg gé se it disz kurzív 
fragme n tu mok ként re la ti vál ja, nem csak lát vá nyossá 
te szi a refe ren ci á nak a figu ra tív meg hatá ro zott sá -
gát, de erô sí ti a sz ö veg disszem i na tív mun ká ját, 
ami vel inte r tex tu ál i san in he rens ny el vi fe szült sé -
gek hez utal ja vissza s le zár ha tat lannak mu tat ja a 
fran cia da rab ban kons ta tív és per for ma tív di vergens 
össz já té kát. Míg Mo lière-nél mor á lis és amorá lis 
kor re lá ci ó ja egy faj ta pre ver bál is apóri a ként je lent 
meg, a sze re lem ped ig az il lú zió s a re a li tás közti 
kü lönbs ég té tel fölf üg geszté sét je len tet te, mely töb -
bek közö tt a szem lélt el vá laszth a tat lans á gát hang -
súl yoz ta a szem lé lô tôl, add ig a Miz ant róp a szub -
jek tum kons ti tú ci ó já nak s a meg isme rés nek nem 
csu pán a má sikra utalt ság át pél dáz hat ja, de, ki emel -
ve így a fran cia szö veg tro pol o gi kus fe szült sé ge it, 
a me gis me rés (in ter)szubje k tív as pek tu sa he lyett – 
a masz kok disz kurzív já té ka se gít sé gé vel – an nak 
nyel vi fel té te le zett sé gét tünt e ti ki. A szub jek tum s 
dis kur zu sá nak tex tual i tá sa azonban nem eg ye dül 
a sok nyelv û ség ben, a masz kok figu ra tív fels ok szo -
roz á sá ban, az ál la tos kli sék diszfigu rác i ó já ban mu -
tat ko zik meg, de a nyelv je len tés tôl meg foszto tt té -
tel e zô ere je ként az anag ram mák ban is. Mind az 
elôbb i ek, mind pe dig ez utób bi ug yan ak kor olyan 
szö veg szer vezô el v nek bi zo nyul, amely nek ré vén a 
ma gyar szö veg ön ma ga for díth a tat lan sá  gá ra hív ja 
fel a figyelm et, s en nek kö vet kez té ben köz ve tett 
pre textu sá hoz is ezt az att ri bút u mot rende li.  

Míg azon ban a diszfigu ra tív el járá sok a fo r dít -
ha tat lan ságot a nyel vek trop o lo gi kus ima gi ná ci ói -
nak kons titu tív kü lönbsé ge i hez kap csol ják oda, a 
be tû re hagy at ko zó inskr ip ci ós alak za tok a de sze -
man ti zált nyel vi ma te ria li tás po zici o ná ló ön ké nyé -
bôl adó dó el tér é sek hez köt ik hoz zá a for dít ás le -
he tet len sé gét. Ah hoz, amit de Man a nyelv nem 
em be ri kar akt e re ként ap osztro fál s am it – Ben ja -
min „re i ne Spra che” ki fe je zé sét ele mez ve – így ha -
tá roz meg: „egy min den faj ta je len tô funkc i ó tól tel -
jes en meg foszto tt nyelv, ami puszta jel en tô len ne, 
ami telje sen meg len ne foszt va bár mi lyen szem an -
ti kai funk ció tól, egy tisz tán tech nik a i lag nyelvé -
sze ti nyelv – és ami pusz tán sa ját nyel vi jel lem zôi -
re len ne re du kál va.”101 A nyelv két as pek tu sa, a 
me ta fo ri  kus át he lyez é sek lán cola ta és az ant ropo -
mor fiz mu  sok vagy tul aj don név ként funk ci o ná ló 
ka takré zi sek köl csön ö sen ki zár ják egy mást, ugyan -
ak kor „no ha egy tró pus semmi ben sem azon os egy 
antro po morfizm us sal, min da mell ett agy antr o po -
mor fizmus úgy van struk tu rálva, mint egy tró -
pus”,102 mi nek kö vet kez té ben a nyelv ma te ri a li tá -
sa nem fér hetô hoz zá a tó pus re fe renci a li zá ló, fe -
no men a li zá ló s hal lu ci nat ív moz za nata nél kül, mi -
köz ben an nak felt é te lét ké pezi. A for dí tás nem csak 
nyel vek kö zött, de egy ado tt nyelv en be lül is el ke -
rülh e tet len, no ha eg yút tal le het et len is, am ennyi -
ben nem csak jel en tés és do log, de nyelv és je lentés 
ade k vá ci ó ja is il lu zóri kus nak bi zon yul. A Mizant -
róp, mely a fran cia szö veg egyik ma gyar for dí  tá sá -
nak pa ro di kus, vagy is nem iden ti kus is mét lésre 
épü lô új ra írá sa, azért ne vez hetô az ere de ti da rab 
ed di gi „leg hûbb” ford í tá sá nak, mert a szö veg több 
as pek tu sá nak össz já té ká ban ké pes rá mu tat ni köz -
ve tett pre tex tu sá nak for dít ha tat lan voltá ra, mi köz -
ben saj át for dí tá sát s an nak le he tet len ségét sem 
csu pán in terli ng vá lis, de egy adott nyel ven be lü li 
rel á ci ó ként, az az az ol va sás al le gó riáj a ként ké pes 
ér tel mez ni.
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