
J e len elem zé sünk teo re ti kus hát te rét a be széd -
ak tus-el mé let és a Sa pir–Whorf- hi po té zis ké -
pe zi. Ez utób bi sze rint a kul tú ra és a vi lág szem -

lé let nyel vi meg ha tá ro zott sá gú, s az azo nos nyel -
vet be szé lôk vég sô so ron ugyanab ban a nyel vi leg 
kons ti tuált vi lág ban él nek.1 A hi po té zist átér tel -
me zô Charles F. Ho ckett a ter mé sze tes nyel ve ket 
is nyelv vál to za tok, idi o lek tu sok hal ma zá nak te -
kin ti.2 A kér dés sel kul túrant ro po ló giai szem pont -
ból fog lal ko zó S. Var ga Pál sze rint az idi o lek tu -
sok hal ma zá ban vi szo nyí tá si pont ként lé te zik egy 
olyan do mi náns kö zös ség, amely nek nyelv hasz -
ná la tá ra az egyé ni nyelv hasz ná lat min dig vo nat -
ko zik.3 Sze rin tünk azon ban nem be szél he tünk 
min dig lé te zô do mi náns kö zös ség rôl, oly kor csak 
e po zí ció meg szer zé séért foly ta tott harc nak le he -
tünk ta núi, amely be széd mó dok tu sá ja ként mu tat -
ko zik meg. E prob lé ma kör meg kö ze lít he tô a kul -
tú ra kö zi kom mu ni ká ció azon megál la pí tá sai alap -
ján, mi sze rint az ugyanah hoz a kul tú rá hoz va ló 
tar to zás meg könnyí ti, az el té rô kul tú rák hoz va ló 
kö tô dés – ami más-más be széd mód al kal ma zá sá -
ban mu tat ko zik meg – meg ne he zí ti a köz lést és a 
megér tést,4 s ez a kul tú ra ré te gek köz ti nyel vi érint -
ke zés re is vo nat ko zik. 

Szö veg ér tel me zé sünk sze rint a Tem pe fôi sze rep -
lôi nyel vi szem pont ból olyan szink ron idi o lek tus-
 me zôt ké pez nek, amely kul tú ra ré te gek há ló za ta, s 
ame lyen be lül a cím sze rep lô kí sér le tet tesz a do mi -
náns po zí ció meg szer zé sé re, s cél jait be széd ak tu -
sok ál tal kí ván ja elér ni. Ez utób bi fel té te le zé sünk -
kel kap cso la to san meg je gyez zük, hogy jól le het 
John. L. Aus tin és John R. Se ar le a „nor má lis” nyelv 
„cse lek vés-ha té kony”, min den na pi tar to má nyát el -
ha tá rol ták a fik tív hasz ná la ti mó dok tól, ame lye ket 
az il lo kú ci ós ak tu sok elerôt le ne dé se jel le mez,5 a 
drá ma fik ci o na li tá sa azon ban ép pen az zal függ 
össze, hogy a je le ne tek sze rep lôi egy más szá má ra, 
rend kí vü li ese te ket le szá mít va, va ló sá go san lé te zô 
fi gu rák, akik nek dia ló gu sai nem sza kad nak el a 
kom mu ni ka tív gya kor lat tól, így il lo kú ci ós ak tu saik 
sem ve szí tik el cse lek vést koor di ná ló sze re pü ket. 
A Tem pe fô i ben a kul tú ra kö zi kom mu ni ká ció nak 
jel leg ze tes meg nyil vá nu lá sa a nyel vi ha tár át lé pés, 
ami kor a be szé lô va la mi lyen szán dék kal be ha tol 
part ne re nyel vi vi lá gá ba. 

A sza vak kal ví vott harc legin ten zí vebb for má ja, 
mi kor a hôs a má sik sze rep lô nyel vén foly tat dia dal -
mas vi tát, amely nek so rán, be ha tol va el len fe le be -
széd szfé rá já ba, an nak re to ri kai esz kö zei vel arat gyô -
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zel met. En nek le he tünk ta núi a Har ma dik Fel-
 vo nás VII. Je le né sé ben, Tem pe fôi és Tsi kor gó sok 
te kin tet ben cent rá lis je len tô sé gû dia ló gu sa so rán, 
amely a köl tôi ve tél ke dé sek, a po é tai ver sen gé sek 
já té kos pa ró diá ja. Tsi kor gó alak ját össze ve tet ték 
már Ver se ghy Fe renc Ri kó ti Má tyás cí mû mû ve fô -
hô sé vel, Ka zin czy Hô gyé szi Hô gyész Má té já val, a 
Vit ko vics hoz cí mû episz to lá ban meg raj zolt, sza ti ri -
ku san szem lélt fi gu rá val, je lez ték már ha son ló sá -
gát a Ger son Por há zi os ko la me ste ré hez és a Kar nyó -
né Ku ru zsá hoz, ér tel mez ték ön pa ró dia ként, s a 
Gyön gyö si-ha gyo mány torz ké pe ként.6 Ah hoz, 
hogy ezút tal a jel zett nyel vi tu sa ál do za ta ként, Tem -
pe fôi le gyô zött el len fe le ként ve hes sük – part ne ré -
vel együtt – szemügy re, cél sze rû nek lát szik a szer -
zôi uta sí tá sok ból kiin dul ni. Ezek bôl ki tû nik, hogy 
a szer zô a je le net sze rep lôi nek öl tö zék leírá sá ba, an -
nak je lö lô struk tú rá já ba ket tôs kul tu rá lis uta lást rej -
tett,7 s ez zel egy fe lôl Tem pe fôi fel vi lá go sult eu ró -
pai sá gát s a ha zai kör nye zet ben va ló ide gen sé gét, 
va la mint sze gény sé gét, más fe lôl Tsi kor gó hi val ko -
dó, ám avul tas ma gyar sá gát hang sú lyoz ta. Elôb bi 
„egy kis ko nya ‘s fa kó ka lap ban, ron gyos Ka put rok ban, 
fe jér leib li ban, fó tos nad rág ban je le nik meg a gróf pa -
lo tá já ban, a tsiz má já bol ki nyu lik a’ szal ma”, vagyis 
kül föl di di va tú, hosszú fér fi ka bá tot és né met mel -
lényt vi sel. Ez zel szem ben Tsi kor gón „drá ga ro ka 
tor  kos pa sza mán tos Ma gyar Uni for mis” fe szül, „de 
már mind avúltt ba”, Fran tzi ás ka lap ja az öl tö zék -
leírá son be lül, az össze nem il lés hang sú lyo zá sá val, 
al kal ma sint a fûz fa poé ta rossz íz lé sét hi va tott je lez -
ni. A jel me zek hez tar to zó kel lé kek ugyanilyen be -
szé de sek: Tem pe fôi „pu gil lá ris”-t, vagyis író táb lát, 
il let ve tár cát hoz ma gá val, mint mes ter sé ge cí me -
rét, „a’ ka put seb ben köny vek”, tu dós mun kák van -
nak, Tsi kor gó vi szont „ostáb lá”-t tart a „hó na allya 
alatt”, a kor egyik nép sze rû, Gyar ma thy Sá muel ál -
tal is em lí tett já té kát, „a ke zé be ap ró köny vek”, a ko -
ra be li po pu lá ris ol vas má nyok kis for má tu mú ter -
mé kei lát ha tók. Tsi kor gó sze rint ezek „gyö nyö rü 
fi num mun kák”, mint az „Argy rus” és a „Tól di”, az 
„Or bis no vus de lec tus” és a „He ve rés’ pár ná ja”.8 

Tsi kor gó via dal elôt ti in vo ká ció ja („Mú’sám! a’ 
Por nesszus ról / Hol ma stan pa tzé ro zol / Szállj le 
Pes ti ut tzá ba, / Tsi kor gó pa rant sol ja”)9 to vább fo -
koz za ket te jük kü lönb sé gé nek éles sé gét, mert 
ugyan Tem pe fôi a Fegy ver ne ky- po é ma cím lap ján 
szin tén „pes ti po é tá”- nak ne ve zi ma gát, de ô az el -
mél ke dés re al kal mat s le he tô sé get kí ná ló ma gányt 
a vá ros ban is in kább ked ve li, mint a za jos „ut tzát”. 
Er re a poé ta ott ho ná nak a má so dik fel vo nás el sô 
je le ne té nek ele jén ta lál ha tó inst ruk ció ba rej tett 
leírá sá val ide je ko rán fel hív ja fi gyel mün ket a szer -
zô: „A’ Poé ta há za lát ta tik, egy kis kert van alat ta, a’ 
melly be sé tá ló lu gas van. Egy asz tal a szo bá ba, a’ 
mellyen köny vek, pa pi ros sak, iró esz kö zök rend nél kûl 
el hány va. Egy té ka a’ fal nál, egy nyo szo lya”.10 Csoko -
nai szer zôi uta sí tá sai igen tu da to san meg fo gal ma -
zot tak: az elô tér ben a té ka, a hát tér ben a kert a sé -
tá ra csá bí tó lu gas sal olyan mi liôt ve tít elénk, amely 
egy fe lôl elô re jel zést tar tal maz, a Tsi kor gó ál tal 
megidé zett vá ro si zsi vaj han gu la ti el len té té vel, más -
fe lôl, a bel sô in ter tex tu a li tás fi nom pél dá ja ként, két 
do mi náns sze re pû pár hu zam mal felele ve ní ti em lé -
ke ze tünk ben Ro sa lia szo bá já nak el sô fel vo nás be li 
ké pét a „kis ded könyv tár ral” s az ugyan csak kert -
re nyí ló ab lak kal, a szo bák la kói nak lel ki össz hang -
já ra fi gyel mez tet ve. 

Tem pe fôi há rom szor, há rom fé le képp is át me -
rész ke dik Tsi kor gó nyel vi vi lá gá ba, ahogy a me se -
hôs nek is gyak ran há rom szor kell bi rok ra kel nie 
el len fe lé vel. Tu dá lé kos la tin be szé dé re la ti nul vá -
la szol, sôt ezt gö rö gül foly tat ja, ami re ve tély tár sa 
csak sú lyos gram ma ti kai hi bák kal ké pes meg fe lel -
ni. Ami kor a fûz fa poé ta „erô fi tog ta tó” mi to lo gi zá -
lás ba fog, hô sünk is a hit re gék tó nu sá ban vá la szol, 
s elôb bi a ma ga ál tal vá lasz tott fegy ver rel szen ved 
ve re sé get, mu lat sá gos fél reér té sek szen ve dô ala nya -
ként. Má té evan gé liu mát a Mia tyánk gö rög szö ve -
gé vel ke ve ri, Aja xot fo lyó nak ve szi, Creu sát ken -
taur nak, Idát nôi név gya nánt, Pro me theus he lyett 
Po ro me test mond, s sze ren csét len mú zsá ját az 
Ache ron mel lôl szál lít ja le. Ami kor vi szont Tsi korgó 
a ma ga ki pró bált „ugyan tsak ex cel lentz” vers fa ra -

 6 Ju low Vik tor: A ba rokk Cso ko nai stí lus szin té zi sé ben. Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek, 1973. 653–654. és Ju low Vik tor: Ár -
ká dia kö rül. Bp., 1975. 175–176.; Sin kó Er vin: Cso ko nai élet mû ve. No vi Sad, 1965. 127.; Cso ko nai Vi téz Mi hály: Szín mû -
vek 1. 1793–94. S.a.r.: Pu kánsz ky né Ká dár Jo lán. Bp., 1978. (A to váb biak ban: Szín mû vek 1.). 297. 

 7 A ru há za ti jel rôl és an nak re to ri kai struk tú rá já ról lásd Ro land Bar thes: A di vat mint rend szer. Bp., 1999. 161–204. ford. 
Mi han csik Zsó fia. 

 8 Szín mû vek 1. 8., 64. 
 9 Uo. 
10 Szín mû vek 1. 31.
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gá sa be ve he tet len nek vélt fel leg vá rá ba vo nul vissza, 
Tem pe fôi, aki Ro sa li á val kar ölt ve oly könnyen lé -
pett át a vers sti li zált vi lá gá ba, most csak né mi ha -
bo zás után kö ve ti ide el len lá ba sát, mint ha nem 
óhaj ta ná ih le tett éne ké nek hang jait be le ve gyí te ni 
az alan tabb já ró küz de lem za já ba. De azután el -
szán ja ma gát s „Láb bal for dult vi lág” kez de tû versét 
an ta go nis tá ja gyil kos ere jû pa ró diá já vá for mál ja, 
akit ava tat lan kon tár ként lep lez le bi to rolt bir to -
kán, hogy vé gül egy, a ké sôb biek bôl is jól is mert 
kép pel hoz za meg íté le tét: „Mú’sák! mégis hogy ko -
szo rút, ha ki ván ja, kös se tek, / Tsa lán köz zé bü dös 
bür köt és zöld la pút té gye tek. / Ko szo rúz va a Du -
ná nak hadd mennyen a’ part já ra / Hogy rá es mer -
je nek ezen Pest’ Lau re a tu sá ra. / Kü löm ben is a’ sem -
mi re kel lô ga zok és gyo mok / Kö zött nô nek a’ rósák 
és a’ leg szebb Li lio mok”.11 E pár via dal já ték jel le -
ge nem csak ab ban mu tat ko zik meg, hogy az egyik 
részt ve vô, Tem pe fôi, a má sik ro vá sá ra gyôz tes ként 
ke rül ki be lô le, ha nem ab ban is, hogy a sza vak, 
mint – Ga da mer ha son la tá val – já ték ban a labda, 
együtt ját sza nak ve lük, csak hogy míg a poé ta maga -
biz to san ural ja a tu sa rí mek szár nyán szál ló, tes tet -
le nül is sú lyos esz kö zeit, ezek Tsi kor gó hoz ke rülve 
egy re in kább ön ál ló sze rep re tesz nek szert, s úgy -
szól ván ma guk tól mû vel nek „meg le pô dol go kat”.12  

En nek a pár via dal nak azon ban fel té te le zé sünk 
sze rint lé te zik egy ed dig nem érin tett je len tés árnya -
la ta is: a me sék ke re sô hô sei nek (a me cé nás fel ku -
ta tá sá nak dra ma tur giai me ne te az így fel tá ru ló vetü -
let ben is ér tel mez he tô) és az ál hôs nek is mert 
küzdel  mét idé zi, amely a „baj ba ju tott” ma gyar kul -
tú ráért fo lyik. Eb ben a vo nat ko zás ban iga za van 
Pu kánszky  né Ká dár Jo lán nak: „a da rab hô se a Ma -

gyar Iro da lom, mely nek ed di gi al ko tá sain több ször 
se reg szem lét tart a szer zô s ez meg vi lá gít ja vi szo -
nyát a ma gyar iro da lom hoz”.13 A me se mor fo ló giá -
ja sze rint – az er re va ló halk rá han go ló dás sal Cso -
ko nai eny hí ti, né mi leg el len pon toz za a Szusz mir-
 me se megíté lé sé nek szi go rát, an nak esz mé nyibb 
vál to za tát is be le rejt ve já té ká ba – Bet rie ger len ne 
az elin dí tó, Mú’sai és Iro vá nyi a se gí tôk, Ro sa lia pe -
dig, aki drá ga kö vek kel ki ra kott, ara nyo zott pi xist 
küld szo ron ga tott ked ve sé nek, az ado má nyo zó. A 
kár oko zó he lyé re ta lán „a tu do má nyok ba rát ság ta -
lan jai” ke rül nek. Ám mindez csak ár nya lat, ame -
lyet, ha sze münk nem csal, eset leg – sze líd elég té -
telt sze rez ve – a me se eluta sí tott mú zsá ja le helt a 
szín já ték ra. A Tem pe fôi–Tsi kor gó via dal ra, tá vol -
ról, a bé csi szín mû vek ben gya ko rolt pa ro di zá lás 
fáj dal ma san gro teszk ered mé nye ként, itt-ott, a Haj -
dúkkal va ló je le ne tek ben, a pas sió já té kok pro fa ni -
zált for má já nak vissz fé nye is rá ve tül: a köl té szet 
megújító va rázs ere jé vel bí ró, ám fog lyul ej tett s az 
ál do zat sze re pé re szánt hôst az Eggyik és a Má sik 
Haj dúnak a jobb és bal la tor két fé le ma ga tar tá sát 
idé zô fi gurái ôr zik.14 Az emel ke dett lel kü le tû, iro -
dal mias szín já ték e po pu lá ris ele mek kel olyan sti -
lá ris el len súly ra tesz szert, amely egy szer re nö ve li 
a kom po zí ció össze tett sé gét, s erô sí ti dra ma tur giai 
el len sú lyát. A más fé le drá ma poé ti kai tra dí ció alap -
ján tá jé ko zó dó Köl cse y vi szont va ló szí nû leg ezen 
ele me ket érzé kel ve nem tud ta, hogy a Tem pe fô i nek 
s Cso ko nai más drá mái nak ol va só ja ként „mely va -
rázs lat tet te ôt ál tal a mes ter ség szép kö ré bôl oda, 
hol Hans wurst a bé csi teát rum szé lén tér dein kö -
nyö rög pub li ku má nak, hogy ôraj ta is ne vet ni mél -
tóz tas sék”.15  

11 Szín mû vek 1. 70. 
12 Hans- Ge org Ga da mer: Igaz ság és mód szer. Egy fi lo zó fiai her me neu ti ka váz la ta. Bp., 1984. 90. ford. Bony hai Gá bor. 
13 Pu kánsz ky né Ká dár Jo lán: A drá ma író Cso ko nai. Bp., 1956. 38. 
14 „TEM PE FÔI: Tsak siess, Ba rá tom. Is ten hí ré vel! Az idô foly. 
14 EGGYIK HAJ DÚ: Hát! ha mit akar az Uram, most mond ja, mig az idô bôl ki nem tsep pe nünk; én meg tse lek szem, ihon ni. 
14 TEMPEFÔI: Kö szö nöm a Kend jó szi vû sé gét, az én Ba rá tom ma gá ra vál lal ta már azt.  
14 MÁSIK HAJDÚ: Ôkel mek tud ják a’ ma gok dol go kat, ne bánt sa Ked Paj tás: ne avas sa Ked ma gát ab ba, Ked re is el ta lál 

ra gad ni. Eggyik ku tya rü het kap a’ má sik tól. Úgy sem vár hat Ked az ilyen lé hû tô mis más em ber tôl tsak egy me szely bor 
ár rút is. Hm!  

14 TEMPEFÔI: Ne be széllyen Ked Bá tya, ne saj nál ja Ked azt, hogy ez az em ber jobb akar len ni Ked nél. Hall gas son.” Har -
ma dik Fel- Vo nás V. Je le nés. Szín mû vek 1. 60–61. A je le net, amely nek megér té sé hez tud ni kell, hogy Tem pe fôi az el sô 
mon da tot a tá vo zó Mú’sa i hoz in té zi, nem csak a két Haj dú dif fe ren ciált meg raj zo lá sá ra pél da, de a fô hôs nyel vi ho ri zont -
já nak vál to za tos sá gát is jel zi: egy sze rû, világos, ért he tô, sza vak kal szól a Haj dúk hoz, még a ve le szem ben ba rát ság ta lan -
nak mu tat ko zó Má si kat is „Bá tyá”- nak szó lít ja, szem ben Bet rie ger rel, aki fö lé nye sen „Le gé nyek”- nek ti tu lál ja ôket, be szé -
dé vel nem kö ze le dik hoz zá juk, pél dául „vach tot ál la ni” pa ran csol ja a két vá ro si szol gát, s nem csak az ál do más ról fe led -
ke zik el, még jó szó val sem biz tat ja ôket. 

15 Köl cse y Fe renc: Cso ko nai Vi téz Mi hály mun kái nak kri ti kai megíté lé sek. In: K. F.: Összes mû vei. I-III. Bp., I. 401–413., 
i. h.: 408.
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A fen tebb elem zett je le net is iga zol ja megál la pí -
tá sun kat, mi sze rint Tem pe fôi ko ránt sem – még szo -
rult anya gi hely ze te el le né re sem – olyan passzív 
hôs, mint so kan vé lik, igaz, nem kard for ga tás ban 
vagy a tet tek más fé le me ze jén je les ke dik, mert az 
ô fegy ve rei a sza vak. S ezek kel igen ma ga biz to san 
bá nik. Fö lé nyé re jel lem zô, hogy míg ô több nyi re 
is me ri be szél ge tô tár sai nak kul tu rá lis kód ját, vagy 
legalábbis ké pes át lát ni il lú ziói nak fáty lán, s be ha -
tol ni part ne rei be széd vi lá gá ba – Fegy ver ne ky vel 
be szél get ve pél dául gyor san felis mer te, hogy a gróf 
ott ho ná ban más kép pen ér tel me zik „a poé ta há zá -
ban” ked velt fo gal ma kat (ennyi ben a cse lek mény 
szín te ré nek ket tôs sé ge jel ké pes su gár zá sú), s ké pes 
volt nyel vi leg is al kal maz kod ni az övé tôl el té rô mi -
liô höz –, el len fe lei ál ta lá ban be van nak zár va sa ját, 
igaz, egy más közt át jár ha tó zó náik ba. Fegy ver ne -
ky és Ser te per ti jól megér tik egy mást, de Ro sa lia és 
a né met pro fesszor be szél ge té sé re reflek tál va az el -
té rô kul tu rá lis és nyel vi kó dok érint ke zé sé bôl fa -
ka dó kód zaj ál do za tai vá vál nak. Ez zel szem ben 
Tem pe fôi rá lát be szél ge tô tár sai nak mû velt ség szfé -
rá já ra, s ezt a tu dá sát ké pes is ka ma toz tat ni.16 A 
drá ma sze rint a Haj dúk ba bo nás hi te ar ról, hogy a 
köl tôk pusz tán be szé dük ál tal ké pe sek ak ció kat 
végre haj ta ni, lé nye gé ben igaz, ha nem is olyan mó -
don, ahogy ôk el kép ze lik, fé lel mük Tem pe fô i tôl 
megala po zott, ha bár ez nem „a’ Lüd vér tzek kel tzim -
bo ráz”, mint – fel té te le zé sük sze rint – „az a’ má sik 
az a Jég esô ön tô Dö mö tör, a’ kit most vi ve el in -
nen Doro mó”, vagyis Mú’sai, aki tôl szin tén tar ta nak, 
hogy „ör   dön gös vers sel áll elô” ba rát ja vé del mé ben. 
A poé  ta la tin Ver gi lius-i dé ze té nek ha tá sa bum for -
di ôreire a ma ga gro teszk ko mi ku má val mégis csak 
azo kat a be széd cse lek vé se ket pél dáz za, ame lye ket 
a szín mû je le ne tei so rán meg fi gyel he tünk. Tem pe -
fôi, bár mennyi re szo rít ják is adós sá gai, Tök ko lo -
py val ta lál koz va nyil ván va ló fö lény ben van az zal 
szem ben, nem csak mo rá lis, ha nem re to ri kai szem -
pont ból is: szá mon ké ri a kár tyás ga val lért, mert 
„igaz ság ta lan úton” kí ván ja sza po rí ta ni pén zét, jó -
zan ta ná csot kí nál, sôt szem re há nyást tesz ne ki. E 
vi szony ban kü lö nö sen hang sú lyos jel zés ér té ke van 
a be szé lô névnek: a „tök ko lop” ki fe je zés, erô sen 
le ki csiny lô ér te lem ben, már Bes se nyei A fi lo zó fus 
cí mû víg já té ká ban is elô for dult. Ez a dia ló gus a má -
so dik fel vo nás be li tár sas já ték, a „Szé gyen szék” fa -
nya rul szel le mes át for dí tá sa, amely nek so rán Tök -

ko lo py, aki, ott a gróf szo bá já ban sze kun dált a mu -
lat ság ban, be le is ül tet ték a szé gyen szék be, most 
itt, a poé ta há zá nak aj ta ja elôtt megint csak a meg -
vá dolt, pa na szok kal el hal mo zott ki rály he lyé re ke -
rül; míg Tem pe fôi a „Re fe ren dá ri us” sze re pét öl ti 
ma gá ra. S bár nem min den sze rep lô vett részt a Ser -
te per ti ál tal aján lott já ték ban, a je le net mégis fel -
fog ha tó az egész tör té net ki csi nyí tô-sû rí tô tük re -
ként is: a drá ma szer zô je, a pa na szok re fe ren dá ri -
u sa mû vé nek sza vak ból ácsolt szé gyen szé ké re ül -
te ti mind azo kat, akik nem se gí tik a poé tát, s akik 
miatt szo ron ga tott hely zet be ke rült.  

Az ará nyok ha son ló kép pen ala kul nak a Bet rie -
ger rel va ló je le net sor har ma dik, a zá ró sza kaszt elô -
ké szí tô dia ló gu sá ban (Ne gye dik Fel- Vonás II. Je le -
nés), amely nek ele jén a meg sér tett poé ta bát ran 
meg foszt ja a nyom dászt az em ber ség ben sô jegyé -
tôl, majd az ér dem szó va ló di je len té sé vel kap cso -
lat ban foly tat ve le szó pár bajt, eb ben is sa ját fel fo -
gá sát jut tat ja dia dal ra, hogy azután a skláv ér tel me -
zé sé re ke rül jön sor. Tem pe fôi ezút tal is ered mé -
nye sen kép vi se li a ma ga ál lás pont já nak iga zát: 
elôbb el ve szi e fe lé je irá nyu ló tôr ként szol gá ló, 
becs mér lô szót a ti pog rá fus tól, hogy a ma ga ál tal 
meg ha tá ro zott szel le mi tar ta lom mal és sze mé lyi vo -
nat ko zás sal fel ru ház va, he gyét Bet rie ger fe lé for dít -
sa, vé gül pe dig az el len fe le ne vé ben rej lô uta lás honi 
meg fe le lô jé vel ad ja meg a ke gye lem dö fést. Tem pe -
fôi fö lé nyét még nyil ván va lób bá te szi az a kö rül -
mény, hogy a nyel vi tu sa fi zi kai ak ció ba vált át: a 
köl tô fe nye ge tôen pus kát ra gad, mi re a nyom dász 
ré mül ten el me ne kül. 

A drá ma cse lek mé nyé nek ge rin cét öt be széd ak -
tus-góc al kot ja: 1. A Tem pe fô i- Bet rie ger je le ne tek, 
ezek kö zül leg ta nul sá go sabb az el sô (Má so dik Fel-
 vo nás II. Je le nés), amely nek fej le mé nyei átíve lôd -
nek a má sik ket tô be, ezek, sza bá lyos hul lám zást 
mu tat va, min dig a sza ka szok nyi tó je le ne tei után 
ke rül nek sor ra (III.2., IV.2.), a zá ró rész, a ter ve -
zett ki fej let dra ma tur giai lo gi ká já nak meg fe le lôen, 
el tért vol na et tôl a rit mi kus lük te tés tôl. Az el sô Bet -
rie ger- je le net so rán Tem pe fôi az il lo kú ci ós ak tu -
sok ma ga biz tos kör pá lyá ján mo zog: irá nyí tó te vé -
keny ség gel in dít, ezál tal kér dés be fog lalt ké ré sig 
jut, hogy el kö te le zô és ki fe je zô gesz tu sok so ra után 
vissza tér jen fel szó lí tó for má jú ké ré se is mé telt meg -
fo gal ma zá sá hoz. 2. Tem pe fôi és Fegy ver ne ky je le -
ne te (II.7.). En nek fo lya mán a poé ta, miu tán ki jó -

16 Charles F. Ho ckett: i. m. 331–332.
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za nod va felis mer te, hogy mind ket ten más ként vé -
le ked nek a vir tus- ról és a nem ze ti tu do má nyok- ról, 
nyel vet vált, és át vo nul be szél ge tô tár sa nyel vi ter -
ri tó riu má ba, an nak szi go rúan nye sett fo gal mai kö -
zé. Meg tör té nik a sza vak ta lál ko zá sa, a tak ti kai kö -
ze lí tés ered ménnyel jár, ha sze rény mér ték ben is: 
a gróf ke gye sen átad a fo gal mak ha tár mezs gyé jén 
át lé pô ké rel me zô nek „egy pár arany”-at. 3. Tempe -
 fôi ta lál ko zá sa Kop pó há zy val (II.9.). Ez a ké rés ak -
tu sá nak is mét lé sé re épül. 4. Tem pe fôi je le ne te Tök -
ko lo py val (III.6.). A je le net, a sze rep lô struk tú rá ból 
adó dó le he tô ség nek meg fe le lôen lét re jön ugyan, de 
el ma rad a ké rel me zés, mert ezt a csa ló dott poé ta 
lel ki ál la po ta megaka dá lyoz za. Itt te hát a pszi cho -
ló gia le gyô zi a dra ma tur giai és re to ri kai me cha niz -
must. Az el ma radt ak tust a Tsi kor gó val va ló ve tél -
ke dés pó tol ja, amely nek Tök ko lo py is ta nú ja. 5. A 
me cé nás ke re sé sé nek lo gi ká ja sze rint ez egy Tem -
pe fôi – Gvár di án je le net len ne, ame lyet a sé mák tól 
ide gen ke dô szer zô, igen ta lá lé kony mó don, egy, a 
sze rep lôk há ló za tát gaz da gí tó köz ve títô fi gu ra, Pa -
ter Kö te les fel lép te té sé vel old meg, ami le he tô vé te -
szi (Bes se nyei tôl lát tunk er re a megol dás ra pél dát) 
az egyik sze rep lô – kri ti kai refle xiót felerô sí tô – át -
he lye zé sét a cse lek mény szce ni kai te rén kí vü li szfé -
rá ba oly mó don, hogy a le vél- szub tex tus ál tal köz -
vet ve mégis meg je le nik alak ja s el hang za nak sza -
vai a szín pa don, s ez a megol dás a hiány zó fi gu ra 
ket tôs meg vi lá gí tá sát is biz to sít ja azál tal, hogy ket -
ten be szél nek ró la más-más né zô pont ból. 

E je le ne tek alap ján úgy vél jük, rész ben ér vé nye -
sít he tô a Tem pe fô i re az a megál la pí tás, amit Stan -
ley Fish fo gal ma zott meg a Co ri o la nus ról: be széd -
ak tus-drá ma, cse lek mé nye – hang sú lyoz zuk: rész -
ben – il lo kú ci ós te vé keny sé gek vég re haj tá sá nak 
függ vé nye, lé vén a ké re lem, fo lya mo dás, amely nek 
is mét lô dé se a cse lek mény fô mo tí vu ma, Se ar le sze -

rint is az egyik jel leg ze tes il lo kú ci ós cse lek vés.17  
A Tem pe fôi ér zék le te sen egy sé ges kom po zí ci ó-

 já ban a kul tú ra tí pu sok és a be széd mó dok, nyelv -
vál to za tok szé les ská lá ját szem lél het jük. E drá ma 
új fej le mé nye fel vi lá go so dás ko ri drá ma iro dal -
munk ban a kul tú ra kö zi (mû velt sé gi te rü le tek köz -
ti) kom mu ni ká ció meg va ló sí tá sa kü lön bö zô tí pu -
sú nyel vi ha tár át lé pé sek for má já ban. Ezek a ta lál -
ko zá sok, a be lô lük fa ka dó ko mi kus fél reér té sek -
kel, a má sik nyel vi vi lá gá ba va ló át ha to lás iro ni kus 
ket tô shang zá sá val, az el len té tes fo ga lom ér tel me zé -
sek po li fó niá já val a her me neu ti kai ér te lem ben fel -
fo gott já ték, a nyelv bôl, az idi o lek tu sok há ló za tá -
ból, a be széd vál to za tok érint ke zé sé bôl, met szé sé -
bôl fa ka dó já ték szám ta lan vál to za tát pro du kál ják. 
A mû fô sze rep lô je a be széd ak tu sok te vé keny hô se, 
aki nek il lo kú ci ós gesz tu sai csak rész ered mé nye ket 
hoz nak ugyan, sze rény per lo kú ci ós ho za dék kal jár -
nak (fi ze té si ha la dé kok Bet rie ger tôl, Fegy ver ne ky 
ara nyai és a pi xis Ro sa li á tól), ám az zal, hogy a szá -
má ra leg fon to sabb fo gal ma kat (mint ami lyen a ne -
mes és a vir tus, il let ve az el len té tes pó lu son a skláv) 
si ke rül a ma ga el kép ze lé se sze rint ér tel mez nie, s 
van egy ki csiny kö zös ség, amely ha son lóan vé le ke -
dik ezek rôl a fo gal mak ról (Tem pe fôi, Ro sa lia, 
Mú’sai), an nak a do mi náns kul tu rá lis po zí ció nak 
az el nye ré sét ké szí ti elô, amely nek meg szer zé sét a 
hiány zó, ám a fenn ma radt váz la tok ból fel sej lô be -
fe je zés az ér dem és a ti tu lus tár sí tá sá val a ne mes fo -
ga lom kör ben, va la mint a pat rió ta tett és a po é tai 
gesz tus össze kap cso lá sá val a vir tus je gyé ben szim -
bo li zál ja. Ott ér ne be az il lo kú ci ós gesz tu sok ve té -
sé nek per lo kú ci ós gyü möl cse. A poé ta pró ba té te -
lei – a da rab egé szét szem lél ve – ket tôs ér tel mûek, 
s eb ben a ho ri zont ban a nyel vi ak tu sok dra ma tur -
giai ak ció kat rej te nek. Tem pe fôi meg pró bál ta tá sai 
al kal ma sint a sze re pét tu da to san vál la ló Bán hi dy 

17 J. R. Se ar le: Az il lo kú ci ós ak tu sok szer ke ze te. i. m. 43–61.; Mary Lo u i se Pratt: A hasz ná lat nyel vé sze te. He li kon, 1983/2. 
164–173. ford. Be zecz ky Gá bor; Stan ley Fish: Bán junk-e Se ar le men tén Aus tin mond va csi nált dol gai val? He li kon, 1983/2. 
183–203. ford. Be zecz ky Gá bor; J. R. Se ar le: The Lo gi cal Sta tus of Fic ti o nal Dis co ur se. i. m. Itt je gyez zük meg, hogy a be -
széd ak tus-el mé let alap ján ar ra is ma gya rá za tot kap ha tunk, hogy Tem pe fôi be széd cse lek vé sei miért csak rész le ge sen si -
ke re sek, miért vál nak csak kor lá to zot tan per lo kú ci ós té nye zô vé. John L. Aus tin sze rint a si ker nek nem csak a be szé lô 
kom pe ten ciá ja a fel té te le, ha nem a re cep ció ra al kal mas alany is szük sé ges, s a mû ép pen a me cé ná si sze rep vo nat ko zá -
sá ban cél ba vett sze mé lyek al kal mat lan sá gá ról ta nús ko dik. En nek oka egye bek mel lett az ér vé nyes kon ven ció át me ne ti 
za va ra (ko ráb ban, mint a mû bôl meg tud juk, a va gyo nos ne me sek ál doz tak a ma gyar kul tú rá ra, s a szer zô re mé li, hogy 
ez a jö vô ben is így lesz), a mû ten den ciá ja ép pen e za var meg szün te té sé re, a kon ven ció re ha bi li tá lá sá ra irá nyul. A nyelv -
is me ret hiá nyá ról vi szont nem be szél he tünk a ku darc oka ként, hi szen Tem pe fôi na gyon is tud be szél ni part ne rei nyel -
vén, igaz, meg for dít va ez már nem ál lít ha tó. A be fe je zés úgy kép zel he tô el, hogy Tem pe fôi – Bán hi dy gróf ként – nem -
csak kom pe ten ciá ját erô sí ti meg, de a re cep ció ra al kal mas sze mély vo nat ko zá sá ban is kö ve tés re al kal mas pél dát ad. Vö.: 
John L. Aus tin: Tet ten ért sza vak. i. m. 48–57.
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gróf kí sér le tét is al kot ják, amely nek so rán ez pró -
bá ra te szi kör nye ze tét. Já té ká nak lé nye ge az ön -
meg mu ta tás. Ön ma gáé, ön ma gá ban Tem pe fô ié, s 
ben ne az iga zi poé zi sé. Ahogy Ga da mer ír ta: Így a 
já ték ön meg mu ta tá sa azt idé zi elô, hogy a ját szó -
nak úgy szól ván ön ma gát si ke rül be mu tat nia, ami -
kor va la mit ját szik…18 Je len tôs rész ben e táv lat ma -
gya ráz za be széd ak tu sai nak ha tá ro zott sá gát, ame -
lyek, in nen néz ve, le lep le zôen ered mé nye sek. A 
szín já ték szö ve ge ily mó don nem csak iga zol ja, de 

át is ér tel me zi az al cím elô re jel zé sét: nem a poé ta 
bo lond, ha nem az az or szág, amely nem be csü li 
poé tá ját. Ez a je len tés vál tás pe dig már alig ha nem 
a köl tô já té ka ol va só já val, a mû dra ma tur giai felépí -
té sé be kó dolt cse le, amellyel egy ál do za ti sze rep re 
szánt fi gu rá já nak „ron gyos ka put rok”- já ba a nyelv 
va ló di bir to ko sát, te vé keny hô sét rej tet te. A já ték 
te hát a be fo ga dó mint kép ze let be li né zô szá má ra 
ak kor vá lik va ló ban lát ha tó vá, ha ezt a hôst „ér te -
lem tar ta lom ként” felis mer te a be mu ta tás ban.19

18 Hans- Ge org Ga da mer: i. m. 92. 
19 Az „ér te lem tar ta lom” (Sinn ge halt) ki fe je zé se Ga da mer tôl va ló: „A né zô nek csak mód szer ta ni el sôbb sé ge van: ab ból, hogy 

a já ték az ô szá má ra van, lát ha tó vá vá lik, hogy ben ne rej lik az az ér te lem tar ta lom, me lyet meg kell ér te ni, s amely ezért 
el vá laszt ha tó a já té ko sok vi sel ke dé sé tôl.” Hans- Ge org Ga da mer: i. m. 93.


