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E gy kis pá ri zsi sza lon; ben ne kan dal ló, ka na -
pé, egy cím sze re pet nyert aj tó, a Már ki né és 
a Gróf. Ez az el sô rá né zés re ké pes lap té ma vagy 

ko ra be li pá ri zsi élet kép Mus set Egy aj tó le gyen nyit -
va vagy csuk va cí mû drá má ja; konk ré tan egy köz -
mon dás „kör beírá sa”. Mus set so ro zat ban szer zett 
fo lyó ira tok ha sáb jain olyan szín da ra bo kat, me lyek -
nek cí me egy-egy köz mon dás ból ered. Ez a meg -
je le né si for ma – a szé ria sze rû ség és a tár sal gá si 
szín mû vek elin du lá sa – az ol va sá si me tó dust te -
kint ve in no va tív jel leg gel bír. Egy részt elin dít egy 
más faj ta drá ma írá si és -ol va sá si fo lya ma tot (a hoz -
zá fér he tô ség és ért he tô ség te kin te té ben). Más részt 
anak ro nisz ti kus mó don vi sel ke dik az al le go ri kus 
nyelv fel fo gás te kin te té ben. Az el kö vet ke zôk ben 
Mus set Egy aj tó le gyen nyit va vagy csuk va cí mû drá -
má ján ke resz tül (illetve egyéb mû vei alá tá masz tá -
sá val) azt mu tat nám be, hogy a dekonstruktív nyel -
vi me cha niz mus nem spe ci fi ku san a poszt mo dern -
ként da tált al ko tá sok sa ját ja, ha nem a nyelv ter -
mé sze té bôl adó dóan a már ka no ni zált iro dal mi 
szö ve gek ben is mû kö dô fo lya mat. Ezt az is 
megerô sít he ti, hogy a szö veg ko he ren ciá já nak il -
lu zo ri kus vol tát egy olyan kor szak ból va ló mû vön 
ve ze tem le, mely ben az iro da lom el mé le tek a szim -
bó lum referenciális ere jét ál lít ják. A lát szó lag erô -
sen kö tött és a tra di cio ná lis ér tel me zé sek so rán le -
zárt nak fel tün te tett szö ve gek ké pe sek ki tér ni a rá -
juk kö vült re fe ren ci a li tás alól; ha nem is olyan exp -
li cit mó don, mint az a hu sza dik szá za di iro dal mi 
szö ve gek ben ta pasz tal ha tó.  

A ro man ti kus drá matikus-ha gyo mány nak1 há -
tat for dít va, eb ben az egy fel vo ná sos drá má ban egy 
hely szín van két sze rep lô vel; a cse lek mény nem 
tart hat to vább há rom ne gyed órá nál. A cse lek mény 

ki zá ró lag a ver ba li tás szint jén mo zog, nincs ben ne 
iga zi ak ció, konflik tus, bo nyo da lom. Tör té nik vi -
szony vál to zás,2 de az csak a drá ma vé gén kö vet ke -
zik be. Az alap hely zet: az öz vegy Már ki né szom -
széd sá gá ban élô Gróf egy éve rend sze re sen lá to gat -
ja az asszonyt. A Már ki né fo ga dó nap ját tart ja, de a 
ja nuá ri jég ve rés vissza tart ja a lá to ga tó kat. A Már -
kiné nak Ca mus úr ud va rol; a Gró fot pe dig egy 
táncos  nô vel hoz ták hír be, amit a két sze rep lô „szá -
mon is kér” egy más tól. Nem is mer ni ket te jük kap -
cso la tá nak mi lyen sé gét, az ala kok ho mo gén vol tá -
nak, azaz a drá mai ka rak te rek nek a felol dó dá sa is 
meg ne he zí ti a két sze rep lô vi szo nyá nak meg ha tá -
ro zá sát. Hiá nyoz nak a mel lék sze rep lôk vagy múlt -
ra va ló hi vat ko zá sok is, me lyek árul kod hat ná nak. 
Ami bôl ki indul ha tok: a sze rep lôk egy évi is me ret -
sé ge, a Gróf ex cep  tált he lye a Már ki né éle té ben és 
a Már ki né Gróf fal szem be ni nyelv hasz ná la ta. A 
Már ki né egy ka na pén ül ve hím zést ké szít. Meg je -
le nik a Gróf, aki egy bôl fél re be szél. Ügyet len sé gé -
re és szó ra ko zott sá gá ra hi vat koz va mond ja, hogy 
el fe lej tet te a Már ki né az na pi fo ga dó nap ját. Men te -
ge tô zik, ta ga dó mon da tok kal és konk ré tum nél kü li 
cse lek vé sek re va ló hi vat ko zá sok kal hal vá nyít ja el 
lá to ga tá sa szán dé kát, mi re a Már ki né már el sô meg -
szó la lá sá ban meg tá mad ja a Gróf be széd szint jét:  

„Van va la mi mon da ni va ló ja szá mom ra?” 
A Gróf mind vé gig tart az asszony tól, sôt, a drá -

ma egy olyan ké szen lé ti alap hely ze tet biz to sít szá -
má ra, mely bár mi kor le he tô vé te szi a meg fu ta mo -
dást: ez a fo ga dó nap-ke ret, és ami dra ma tur giai lag 
még fon to sabb, a vissza té rô csen ge tés a ka pun. A 
Gróf fi gyel mez te ti a Már ki nét, hogy nem so ká ra 
megér kez nek az asszony ven dé gei, akik elôl mind -
járt me ne kül ni fog. A csen ge tés össze kap cso ló dik 

PASS ANDREA 

„Van va la mi mon da ni va ló ja  
szá mom ra?”

1 A ro man ti kus drá ma iro da lom bo nyo lult dra ma tur giá ja oly kor a kö vet he tet len ség ha tá ráig is el jut (pél dául Beau mar chais, 
Vic tor Hu go drá máiban vagy Mus set Lo ren zac ci ó já ra stb.) 

2 Bé csy Ta más, A drá ma lét el mé le té rôl, 189. 
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az aj tó nyi to ga tás sal és a várt ven dé gek he lyett ér -
ke zô ka la pok kal. A csen ge tés min dig a dia ló gu sok 
te rem tet te fe szült ség csú csán szó lal meg, amit han -
gu la ti meg nyug vás kö vet, mindez re pe ta tív jel le gé -
nél fog va rit must köl csö nöz a drá má nak. 
Ugyanilyen vissza té rô mo tí vum lesz a fa ha sá bok 
tûz re ra ká sa, és a funk ció juk ban azo nos kel lé kek: 
az el len zô és a kis pár na meg je le né se. Ez a rit mi kus 
ar ti ku lá ló dás már dekonstruktív szö veg ala ku lás ról 
árul ko dik; a drá mát mint ha rit mu sa ala kí ta ná az 
in ten ci o nált cse lek mény szö vés he lyett. 

El sô ol va sat ra ez egy olyan dia ló gus, mely nek 
van nyer te se és vesz te se; te le szá raz él ce lô dés sel, 
ér zel mes pá tosszal és el be szé lé sek kel a sze rep lôk 
be széd sík jai kö zött. Mind két sze rep lô, de legin -
kább a Már ki né nyel vé nek ta la ja annyi ra ré te ges és 
kép lé keny, hogy szük ség sze rûen ma rad nak a szö -
veg ben ki bon tat lan ele mek. A be széd sí kok pa ra -
dox mó don még el csú szá suk ban is ké pe sek egy -
más ra fi gyel ni. Az egy más ra tör té nô reak ciók lát -
szó lag sok szor el ma rad nak, va ló já ban imp li cit mó -
don vé gig mû köd nek. A Már ki né beszédrétege a 
drá ma egé szét vé ve cél ra tö rô, ki je len té sek ben gaz -
dag. Más részt vi szont ár nya la tok ban bô vel ke dô, 
haj lé kony, ami legin kább a Gróf szö ve gei be kap -
cso ló dás kor fi gyel he tô meg. Mi kor a fér fi egy „foly -
ta tá sos re gény hez” ha son lít va ma gát rossz ked vé rôl 
pa nasz ko dik, a Már ki né mintegy tö mö ren össze -
fog lal va megis mét li a hal lott szö ve get:  

Már ki né: „Én sem va gyok jobb ked vem ben; ha -
lá lo san unom ma gam. Biz to san az idô já rás.” 

Mi köz ben köz he lyek rôl be szél a foly ta tá sos re -
gé nyek to po szai ból re fe ren ciát köl csö nöz unal má -
nak, iga zod va a Gróf be széd szint jé hez. A két sze -
rep lô beszédrétege egy más sal egy be játsz va, egy más 
kiegé szí té se ként mû kö dik. A Már ki nén nyelv hasz -
ná la tá ban egy szer re van je len a dia ló gus fenn tar tá -
sá ra irá nyu ló szán dék és a reak ció a Gróf ver bá lis 
au to ma tiz mu sá ra, an nak tük röz te té se az azt 
visszauta sí tó be széd ré te gen. Ez a tük röz te tés a dia -
ló gus él te tô je. A Már ki né beszédrétege a Gróf szö -
ve gei ben ta lál ja meg hiány zó „va ló ság alap ját”, ami -
re bár nem le for dít ha tó, el len ke zô leg: rá vo nat koz -
tat ha tó ab ban az ér te lem ben, hogy mi lyen nem akar 
len ni a Már ki né beszédrétege. A Gróf nyel ve pe dig 
a Már ki né ál tal te rem tett szi tuá ció so rán ter he lô -
dik egy olyan re fe ren ciá val, me lyet a fér fi nak nem 

si ke rül vé gér vé nye sí te nie. E két, lát szó lag egy más -
nak el lent mon dó nyel vi vi sel ke dés együt tes mun -
ká já nak fi gye lem be vé te lé vel ál la pít ha tom meg, 
hogy a Már ki né beszédrétege eluta sí tó, rá kér de zô, 
felül- és kö rülíró be széd, mely a Gróf be széd szint -
jé nek nyel vi me ta te vé keny sé ge ként fog ha tó fel. Ez 
el sô sor ban úgy le het sé ges, hogy a Már ki né be széd -
sík ja nem kö zöl olyan ér te lem ben vett üze ne tet, 
amely le for dít ha tó len ne a szub jek tum konk rét 
szán dé ká ra, illetve hiány zik az a vo nat ko zá si alap, 
amely re a be széd ré teg egyér tel mûen en gedné ma -
gát le for dí ta ni. Konk ré tan is ki mon dot tá vá lik ez 
az eluta sí tó gesz tus, hi szen el sô rá né zés re a dia ló -
gus az ud var lás el le ni és mel let ti ér vek rôl szól. En -
nél vi szont jó val több tör té nik: a Már ki né nem csak 
visszauta sít ja és kri ti zál ja a Gróf ud var ló frá zi sait, 
ha nem rá kér dez an nak referenciális ere jé re; sôt, 
felajánl ja, majd elôír ja azt a nyel vi ré te get, me lyet 
ô hasz nál. A Már ki né be széd szint je meg sér ti a nyel -
vi tra dí ciót, ami pon to san a ki fe je zést, a szö veg le -
for dít ha tó sá gát te szi le he tet len né. Mindez imp li cit 
mó don tör té nik a szö veg ben, akár csak a Már ki né 
be széd ré te gé nek re to ri ká ja, az az al le go ri kus nyelv -
hasz ná lat, amely re a dekonstruktív nyelv el mé let fi -
gyel me irá nyul.  

 
Az ön refle xív nyel vi me cha niz mus 

 

Adekonstruktív nyelv fel fo gás a nyelv nek ön -
reflexív ha tás fo lya ma tá ban va ló kiala ku lá sa -
ként ír ja le a re to ri ci tást. E fo lya mat köz ben a 

nyelvi kon tex tus túl megy a nyel vi ob jek tum ha tá -
rán. Belsô ter mé sze te sze rint ez a vissza for du lás és 
ön tük rözés ha tá roz za meg. Így a nyelv szük ség sze -
rûen sû rû, le for dít ha tat lan. Ez a nyom sze rû3 nyel vi 
te vé kenység egy ele ve meg lé vô ko he ren cia ki zá rá -
sá val nem a fel té te le zett ere det, ha nem a jö vô fe lé 
irá nyul. Nem tör té nik kí sér let az egyér tel mû re fe -
ren cia eléré sére, hi szen a nyel vet a je lö lôk el kü lön -
bö zô dé se ha tá rozza meg. Ez a Der ri dá tól szár ma zó 
nyom sze rû nyel vi ar ti ku lá ció a nyelv re to ri ci tá sá -
val ha son lóan vi sel ke dik. Paul de Man a nyelv on -
to ló giai füg get len sé gé rôl ír, mely nem áll va la mi 
más szol gá la tá ban, így a nyelv szub jek tum-füg gô -
sé gét von ja két ség be.4 De Man Nietz sche nyelv fel -
fo gá sá ra épít, ami kor a nyel vet az ed dig já ru lé kos -
nak tar tott re to ri kus sá gá val azo no sít ja. A tró pus 

3 Jac qu es Der ri da Az el- kü lön bö zô dés címû ta nul má nyá ban ve ze ti be ter mi nu sát. 
4 Fried rich Nietz sche, Re to ri ka: Az iro da lom el mé le tei.
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mar gi ná lis he lyét ta gad va a figu  ra ti vi tást a nyelv al -
ko tó já vá te szi meg. 

A Gróf be széd szint je kon tex tus ra vá gyó, a szim -
bó lum szer ke ze té nek meg fe le lôen kí ván vi sel ked -
ni, míg a Már ki né szö ve ge az al le gó ria ko he ren ciát 
nél kü lö zô jel le gé vel ro kon. Ki vé tel tör té nik a drá -
ma vé gén, mi kor a da rab cí me, ami re pe ti tív mó -
don vé gig kí sé ri a drá mát, sti lisz ti kai de fi ní ciót nyer 
a Már ki né meg fo gal ma zá sá ban:  

„Két köz mon dást mon dok ma gá nak (…) egy aj -
tó le gyen nyit va vagy csuk va.” 

Az al le gó ria ter mé sze te sze rint az egész mû vön 
vé gig vo nu ló kép sor. A köz mon dás min dig al le go -
ri kus ter mé sze tû; a vizs gált drá ma es té ben a cím -
adó köz mon dás szin tén vé gig kí sé ri a mû vet. A kép -
sor Mus set drá má já ban vi szont ki fej tet len ma rad, 
nem utal köz vet le nül egy el von tabb je len tés re, me -
lyet az al le gó ria re fe ren ci a li tást neg li gá ló szer ke ze -
te le he tô vé is tesz. De Man ro man ti ká ra hi vat ko zó 
iro da lom el mé le té ben ír ja, hogy a rep re zen ta tív 
nyelv hasz ná lat együtt lép fel a re fe ren ci a li tást de -
konst ru á ló al le go ri kus nyelv hasz ná lat tal. A tem po -
ra li tás re to ri ká ja cí mû mun ká já ban ál la pít ja meg, 
hogy ad dig a szim bó lum felér té ke lé se ha tá roz ta 
meg a ro man ti kát vizs gá ló ku ta tá so kat. A ro man -
ti ka ra gasz ko dá sa a szim bó lum hoz an nak to ta li zá -
ló ere jé bôl fa kadt, mely legin kább a ro man ti kus 
ter mé szet áb rá zo lás ban (az esz mé nyi szép”) fe dez -
he tô fel. De Man a szim bó lum nak ezt a ki tün te tett -
sé gét kér dô je le zi meg a ro man ti kus iro da lom al le -
go ri kus ré seit fe dez ve: „A szim bó lum vi lá gá ban a 
kép egy bees het a va ló ság gal, mi vel a va ló ság és an -
nak rep re zen tá ció ja lé té ben nem, csu pán ki ter je -
dé sé ben tér el egy más tól (…). Ez zel szem ben (…) 
nél kü löz he tet len, hogy az al le go ri kus jel olyan jel -
re utal jon, amely megelô zi.” 5 A ro man ti kus iro da -
lom el mé le tek szub jek tum-ob jek tum dia lek ti ká já -
ra orien tált vizs gá ló dá sa he lyett de Man az al le go -
ri kus je le ken be lü li idô be li vi szo nyok ra fi gyel, és 
ál la pít ja meg tem po rá lis vi sel ke dé sü ket. A vizs gált 
drá má ban a köz mon dás ki fej té se el ha lasz tó dik, ér -
tel me zé se és en nek kö vet kez té ben tör té nô je len -
tés-meg fe lel te té se el ma rad. A köz mon dás nak itt 
hiány zik az „üze ne te”, a vi szo nyí tot tak reak ció ja 
fo lya ma to san kés lel te tett. 

„Az ön ma gát kér dé ses sé te vô be fo ga dás” 
 

Ama gyar iro da lom tu do mány mindezidáig nem 
lé pett túl a ro man ti ka struk tu ra lis ta ol va sa tán. 
Egye dül Sze ge dy- Ma szák Mi hály ta lál a ro -

man ti ká ban ha son ló hul lám tö rést, ami kor a Min ta 
a szô nye gen cí mû ta nul má nyá ban Hen ry Ja mes azo -
nos címû re gé nyé bôl egy me ta fo ra ve zet te ér tel me -
zé si stra té giát szár maz tat. A nyelv re to ri ci tá sa („az 
iro dalom a nyelv nek nem sa já tos vál fa ja, ha nem 
hasz ná la ta”)6 az in terp re tá ciós me to do ló gia egy bi -
zo nyos ága ként ér tel me zô dik („az ön ma gát kér dé -
sessé te vô be fo ga dás”).7 Sze ge dy- Ma szák a ro man -
ti kus iro dal mi ha gyo mány ta ní tó cél za tá nak ki kez -
dé sét lát ja Ja mes re gé nyé ben. Az al le gó ria ha gyo -
má nyos kép le tét kö ve ti (szem ben de Man 
új raér tel me zé sé vel), ami kor azt ír ja: „a pél dá za tok 
al le go ri ku sak, az al le gó ria pe dig ál ta lá ban egyér tel -
mû meg fej tést igé nyel. A be fo ga dó ak kor ér ti az al -
le go ri kus szö ve get, ha ki de rí tet te az író szán dé -
kát.” 8 Sze ge dy- Ma szák bár elis me ri, hogy a mû ki -
kez di a szer zôi in ten ció tra dí ció ját, de csak mint 
kí sér let. Mi vel az el mé let író nak nincs bi zal ma a „je -
lek vég te len já té ká hoz”, szük ség sze rûen vissza ka -
nya ro dik egy szer zô-köz pon tú ér tel me zés hez, ami -
kor pél dául a taní tó cél zat el ma ra dá sát Ja mes élet -
raj zá nak is me re té ben pró bál ja megér tet ni. In terp -
re tá ció já ban Ja mes mun ká ja a hu sza dik szá za di 
el be szé lô pró za „társ al ko tó ol va só ját” elô leg zi meg, 
me lyet az el mé let író „kul tusz ként”, azaz tör té ne ti 
je len ség ként, az ak tív ol va só felis me ré sét pe dig ér -
tel me zé si tá masz pont ként de fi niál ja.  

Az ak tív ol va sat eléré sé hez vi szont nem ele gendô 
pusz tán a szö veg fel szí nén vizs gá lód ni. A Már ki né 
könnyen a „har cos-fe mi nizmus” he roin já vá vál hat -
na, fe mi nin vol tát vi szont nem csak kel lé kei ben 
(hím zés, ka la pok, csip kék), de a ver ba li tás szint -
jén is meg tart ja. Az Egy aj tó ban a Már ki né moz gé -
kony nyel vi vi sel ke dé se miatt a Gróf szá má ra nem 
tu da to sul hat, hogy az asszony visszauta sít ja a fel -
kí nált nyel vi ré te get. Ezért áll a Gróf a Már ki né val 
szem ben tel je sen fegy ver te le nül, vé de ke zé si me -
cha niz mu sa ki me rül egy, bár na gyon erôs, hi vat -
ko zá si alap pal: a tár sa dal mi kon ven ciók be tar tá sá -
val; más részt a Gróf ál tal di vat nak vélt, új faj ta nôi 

5 Paul de Man, A tem po ra li tás re to ri ká ja, in Az iro da lom el mé le tei 1., 31. 
6 Sze ge dy- Ma szák Mi hály, „Min ta a szô nye gen”, in Sz-M. M., A mû ér tel me zés esé lyei, 143. 
7 I. m., 144.  
8 I. m., 144. 
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po zi tú rá val, a sze re lem unott eluta sí tá sá val. A férfi 
csak eze ken a pon to kon ér zi ma gát fö lény ben. A 
Gróf ra ráépü lô heu risz ti kus sze rep kör – a hal ha -
tat lan ér té kek vé del me zô je – sta bil po zí ció ba he -
lye zi a fér fit. De ez a biz ton sá got nyúj tó po zí ció is 
tem po rá lis: ké sôbb a Már ki né beszédrétege el ve ze -
ti a Gró fot sa ját sze rep kö ré nek felis me ré sé hez, mely 
se bez he tô vé te szi az asszony nyel vé nek füg get len -
sé gé vel szem ben: 

„Ta lán mégis, asszo nyom, de, fáj da lom, itt csak 
én koc káz ta tok.” 

A kon ven ció felér té ke lé se a fér fi ré szé rôl ab ban 
is meg mu tat ko zik, hogy tud ni akar ja, mit be szélnek 
ró la az em be rek és el vár ja a Már ki né tôl, ve gye ko -
mo lyan, ami rôl ô be szél ne ki. A kon ven ció és az 
élô be széd egy mást fel té te le zik, a vizs gált drá ma ese -
té ben ez könnyen kiol vas ha tó. Az asszony fo lya -
ma to san meg sza kít ja a fér fi ud var ló frá zi sait, mi re 
a Gróf:  

„Ha nem lát sem mit, nyil ván azért van, mert 
nem is akar lát ni.” 

Itt a lá tás a szó be li ség meg fe le lô je, hi szen az élô -
be széd so rán több nyi re je len van a be szé lô is, mely 
a mon dan dó referenciális ere jét „ga ran tál ja”. A szó -
be li ség elô tér be he lye zé se más hol is tet ten ér he tô 
a szö veg ben; ilyen a fér fi ra gasz ko dá sa az ud var ló 
fo gá sok hoz, mely sze rin te az ér zel mi in ten ciók 
egyet len és meg fe le lô csa tor ná ja: 

Már ki né: „…. Én meg til tot tam vol na, hogy sze -
res sen?” 

Gróf: „…legalább is azt, hogy er rôl be szél jek.” 
Már ki né: „Nos, most megen ge dem; hall juk éke -

sen szó ló sza vait.” 
Gróf: „Ha ko mo lyan mon da ná.” 
Már ki né: „Mit tö rô dik ve le! Nem elég, hogy 

meg mond tam?” 
Az utol só két idé zett mon dat a Már ki né ál lás -

pont ját is meg mu tat ja, mi kor két ség be von ja az el -
hang zott ki je len tés „ko moly sá gát”. De nem csak a 
mon dan dó referenciális ere jét ta gad ja:  

„. Azt gon dol ja ta lán, hogy na gyon szó ra koz ta -
tó do log, ha ily ízet len sé gek özö né ben élünk s fü -
lün ket reg gel tôl es tig os to ba sá gok kal töl tik te le?” 

A Már ki né mon da ta az adott je len tést el fo ga dó 
be fo ga dó passzív sze re pét kri ti zál ja. A de konst ruk -
ció tá ma dá si pont ja az élô be széd ezen lo go cent ri -
kus sá ga,9 mely sze rint a hal lás és az ér tés fel té te lez -

ve egy mást meg bont ha tat lan egy sé get al kot nak. Az 
írás vi szont olyan nyom sze rû fo lya mat, mely a re -
to ri kai me cha niz mu sok ál tal a je len té sek he lyett a 
kü lönb sé gek au to ma tiz mu sát hoz za lét re. A Már -
ki né ezen a tem po rá lis nyel ven szó lal meg, mi kor 
a Gróf mon da tá ra („…de un ta tom ke gye det…”) az 
asszony így fe lel:  

„Ha azt mond tam, hogy ma reg gel un tat, csak 
azért mond tam, mert ál ta lá ban nem így van.” 

A Már ki né itt a kü lönb ség pers pek tí vá já ból fo -
gal maz. Fel té te lez he tô, hogy csak eu fe mi zál, viszont 
ké sôbb is em lí ti, hogy un tat ják a Gróf frá zi sai. A 
Már ki né mond hat ná azt is: „ma na gyon unalmas” 
vagy „ma ga ma nem túl szó ra koz ta tó”. Ehelyett egy 
bo nyo lult mon dat szer ke ze tet ka punk, ahol egy na -
gyobb hal maz ban (ez az „ál ta lá ban”) vi szo nyít és 
sze lek tál. Míg a Már ki né szö ve gei az írás mû kö dé -
sé hez ha son lóan dif fe ren ciál tak, a Gróf be széd szint -
je az élô be széd kép vi se lô je. A szó be li ség és írás be -
li ség konf ron tá ció ja egy ben min den drá ma szö veg 
sa ját ja, hi szen az élô szó ként fel tün te tett dia ló gu -
sok le je gyez ve ol vas ha tók.  

En nek el le né re a dia ló gus ké pes fenn ma rad ni, 
ami a Már ki né be széd szint jé nek ru gal mas sá gá ból 
táp lál ja ma gát. Nyel ve te hát az „ön ma gá ra vissza -
for du ló nyelv”, mely ben a szim bo li kus az al le go -
ri kus sal vil lan össze. Nem kü lönül el nyíl tan a 
Gróf be széd szint jé tôl, sôt, lát szó lag oly kor ma gá ra 
is öl ti a visszauta sí tott nyel vi ré te get. Mi kor a Gróf 
a gyû lö le tes hi deg rôl be szél, a Már ki né szó sze rint 
be kap cso ló dik a Gróf be széd ré te gé be („Én meg is 
tol da nám ezt a vé le ményt”). Te hát a kon ven ció kö -
ve té se a Már ki né szö ve gei ben is lé te zik. Paul de 
Man hang sú lyoz za, hogy a kon ven ció a nyel vi ség 
lé te zô ere je, és a re to ri ka nem más, mint a nyelv -
hasz ná la ti ha gyo mány mû köd te té se. Nem ta gad ja 
meg az ol va sói me tó dus so rán a re fe ren cia fel té te -
le zé sé nek je len lé tét, de mi vel a nyelv alap ve tôen 
tem po rá lis ter mé sze tû, a re feren cia csak vágy ként 
lé tez het. Az al le gó ria min dig egy ôt megelô zô jel -
re vagy kon ven ció ra utal, és nem egy szer ke ze té -
ben meg lé vô je len tés re. Az idô ten ge lyén kap cso -
ló dik az al le gó riá hoz az iró nia el ve, struk tú rá juk 
megegye zik: „a jel és a je len tés kap cso la ta mind két 
eset ben disz kon ti nu us.”10 A Már ki né gyak ran hasz -
nál a hely zet tel nem adek vát hang ne met, mely az 
iró nia ket tôs ter mé sze té nek fe lel meg. Ez a meg -

 9 Der ri da A fi lo zó fia pe re me címû mû vé ben a be széd hez ren delt „je len lét” és „szub jek ti vi tás” – mint ér tel me zé si fix pon tok – 
prio ri tá sát bont ja le.  

10 I. m., 34. 
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ket tô zô dés de Man sze rint az Ént az em pi ri kus vi -
lág ból a nyelv ál tal al ko tott vi lág ba he lye zi:11 „Az 
iro ni kus nyelv a szub jek tu mot ket téoszt ja egy inau -
ten ti kus em pi ri kus én re és egy olyan én re, mely 
csak en nek az inau ten ti kus sá gnak a tu dá sát hor -
do zó nyelv for má já ban lé te zik.”12 A Már ki né be -
széd szint jén gyak ran for dul elô a be szé lô iden ti tá -
sá val va ló já ték: át ve szi a Gróf szö ve gét; több ször 
be szél fel té te les mód ban, gyak ran utal a múlt ra és 
a jö vô re. Megidé zi anyáik ide jét; elô re ve tí ti az ôket 
kö ve tô ge ne rá ciót, ami kor el kép zelt lá nyá ról beszél; 
sôt, „iden ti tást” cse rél: tud ja, hogy fér fi ként ho gyan 
vi szo nyul na a nôk höz és mit mon da na ne kik. 

A re fe ren ci a li tás meg szû né se a vizs gált drá má -
ban a várt reak ciók el ma ra dá sá ból, illetve el be szé -
lé sek bôl is kö vet ke zik. Ez fi gyel he tô meg a Már ki -
né olyan „el len reak ciói ban” is, me lyek ben vá la szok 
és ér zel mi rea gá lás he lyett csak fi zi kai cse lek vé sek -
re ad inst ruk ció kat a Gróf nak. Az asszony ki kez di 
a szim bo li kus hord ere jû frá zi so kat, míg a Gróf pró -
bál ja meg gyôz ni a kon ven ciók referenciális hi te lé -
rôl, konk ré tan a sze re lem hal ha tat lan sá gá ról: 

„…ez a sok fe cse gés, mindezek ré gi jó dol gok; 
ha tet szik kon ven cio ná li sak, fá rasz tóak, né ha ne -
vet sé ge sek is, de csak kí sé rôi egy má sik do log nak, 
amely min dig fia tal ma rad.” 

Már ki né: „Egé szen be le za va ro dik; mi az, ami 
min dig öreg, és mi az, ami fia tal.” 

Az asszony az zal, hogy fel cse ré li a rep re zen tá ló 
és a rep re zen tált vi szo nyát, a szim bó lum szer ke ze -
tét fo gal maz za meg, hi szen a szim bó lum ban je lölô 
és je lölt szi nek do chi kus jel le gük nél fog va fel cse rél -
he tôk. A kon ven cio ná lis ér té kek hor do zó ja ként je -
le nik meg a mû ben a „könyv” és a „le vél gyûj te -
mény” is. A Már ki né egy olyan gyûj te mény rôl 
beszél, mely az összes ud var lói hely ze tet ma gá ban 
fog  lal ja, is me re té vel azt pró bál ja bi zony gat ni, 
mennyi re át lát az ol csó fo gá so kon. Az okos 
asszony tól elég gyen ge érv len ne ez a Gróf frá zi sai -
val szem ben. A Már ki né itt megint a fér fi be széd -
mód já hoz iga zod va fo gal maz, mi köz ben a lát szó -
la gos ki je len té sen túl mást is kö zöl. A be gya ko rolt 
gesz tu sok kö zött megem lí ti azt a han gu la ti fo gást 
is, amely hez a ro man ti kus iro da lom vizs gá la ta so -
rán meg ha tá ro zó sze re pet ren del tek, ez pe dig a 

szim bó lum. Paul de Man a köl té szet táj leíró esz kö -
zei nél fe de zi fel, hogy a ro man ti kus iro da lom ban 
az al le gó ria „épp a mû vek legere de tibb és leg mé -
lyebb pil la na tai ban tû nik elô, ami kor egy au ten ti -
kus hang vá lik hall ha tó vá.”13 Az al le go ri kus hang 
a szim bo li kus mel lett szó lal meg, ami kor a da rab -
ban hát tér ként meg je le nô jé ge sôt a Már ki né beeme -
li az em lí tett gyûj  te mény fo gá sai kö zé. A gyûj te -
mény ben ilyen köl tôi kép az esô, mely a bo ron gós 
lel ki ál la pot szim bó lu ma ként ér tel me zô dik. A Már -
ki né ál tal megidé zett to posz és a je le net idô já rá si 
kö rül mé nyei re tör té nô uta lás össze vil la ná sá ban egy -
más ra vo nat koz tat va mû kö dik al le gó ria és szim bó -
 lum. Ez az össze ját szás al kal ma zás és meg mu ta tás 
kö zött Paul de Man ál lás pont já nak meg fe lel tet he -
tô, mely sze rint a vég le ges ér te lem utá ni vágy kiír -
ha tat lan. Te hát a de konst ruk ció sem a szim bo li  kus 
he lyé be lép te tett al le go ri kust hir de ti, ha nem azt a 
fo lya ma tot kí ván ja meg mu tat ni, amely ben a szim -
bo li kus át szö vô dik al le go ri kus meg sza kí tá sok kal.  

Mus set egy má sik rö vid drá má já ban, a Ne fo gadj 
fel so ha sem mit ben szin tén rá ját szás tör té nik a ro -
man ti kus to po szok tra dí ció já ra. A fô sze rep lô, Alf -
réd a hó dí tá si fo gá sok iro ni kus fel so ro lá sá ban az 
Hé loïse el sza va lá sát ja va sol ja. Ha ez nem len ne elég 
csá bí tó, kö vet ke zô lé pés nek – a re gény min tá já ra 
– a tó ba ug rást ta ná csol ja. Itt az al le go ri kus és a 
szim bo li kus rö vid re zá rá sa egy in ter tex tu á lis14 kép -
ben – az Hé loïse megidé zé sé ben – tel je se dik ki. 
Mus set Fan ta sio címû me se já té ká ban a cím sze rep -
lô a nap le men tét mint nép sze rû köl tôi, illetve fes -
té szeti té mát ba na li zál ja. A ki rály lá nya szin tén egy 
fon tos ro man ti kus to poszt, az áb rán do zást kez di 
ki, ami kor ré gi bo hó cá ban „re gé nyes áb ránd jai nak 
csú fo ló ját” ün nep li. A cím sze rep lô is a kép ze let in -
ten ci o ná lis jel lé gé vel száll szem be, ami kor „leg ked -
ve sebb bi zal ma sá nak” ne ve zi a vé let lent, mely szö -
veg al ko tóként be szé dét is meg ha tá roz za. Ami kor 
Fan ta sio le hor gássza a man to vai her ce get pa ró ká -
ját, így mi nô síti tet tét:  

„Po pe és Boi leau jó val je len ték te le nebb tár gyak -
ról ír tak cso dá la tos ver se ket. Ó, ha köl tô len nék, 
hogy fes te ném azt a je le ne tet a le ve gô ben tán co ló 
pa ró ká val! De aki ilyet tud csi nál ni, nem mél tat ja 
leírás ra. Így hát az utó kor meg lesz nél kü le.” 

11 I. m., 40.  
12 I. m., 41.  
13 I. m., 28.  
14 A fo ga lmat Ge rald Ge net te- i értelemben használom: a de konst ruk ció a „kon tex tus” zárt ke re tét nyit ja meg, ami kor „a 

szö veg” he lyett szö veg köz ti ség ben kezd el gon dol kod ni. 
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Itt egy részt in ter tex tu á lis gesz tus sal Po pe és Boi -
leau köl té sze te idé zô dik meg, más részt a szer zôi 
kép ze let ki fi gu rá zá sa al le go ri kus rést ver a szim bo -
li kus me cha niz mus ba. Így a cím sze rep lô be szé des 
ne ve, Fan ta sio, már nem töl ti be sze re pét az zal, 
hogy hor do zó ját jel lem zi, in kább a kép ze let ka ri -
ka tú rá ja ként ér tel mez he tô. A szö ve get te hát már itt 
sem el sôd le ge sen a szer zôi in ten ció – vagy akár a 
kép ze let – ala kít ja, ha nem a szö veg „szi tu a tívan”, 
ön ma gát ge ne rál va épít ke zik. A szó vic cek ese té ben 
szin tén nem a szán dék, ha nem a nyel vi já ték a meg -
ha tá ro zó. Ilyen kor a nyelv az zal tár ja fel re to ri kus -
sá gát, hogy meg ta gad va a je len tést a je lö lôk köz ti 
kü lönb sé gek kel ope rál. Fan ta sio az ér tel mi konst -
ruk ciók kal szem ben szin tén nagy ra ér té ke li a szó -
já ték ban rej lô krea ti vi tás le he tô sé gét. A szer zô ál -
tal in ten ci o nált je len tés fel té te le zé se a megis mer -
he tô ség áb ránd já val ke cseg tet. A je len tés Der ri dánál 
a „könyv”15 me ta fo rá ja ként je le nik meg. Bó kay Antal 
ír ja a könyv au to ri tá sá ról: „…az ön ma gát tar tal ma -
zó je len tés to ta li tá sa olyan, mely ben a lo gosz ural -
ko dik, és szi go rú kor lá to kat he lyez a tex tu á lis ins -
krip ció já té kai ra.”16 A vizs gált drá má ban is me ta -
fo ra ként je le nik meg a könyv: ilyen a Gróf ál tal em -
lí tett „foly ta tá sos re gény”, amit fur csa lel ki ál la po tá ra 
hasz nál. Ba ná lis dol go kat hord össze, hogy meg -
ha tá roz za sze szé lyét, vé gül a foly ta tá sos re gény hez 
ha son lít ja ma gát. Ez egy frag men tált szö veg rész, a 
re fe ren cia ke re sés ku dar ca; a Gróf sze ret ne „di va -
tos ba já ra” va la mi lyen meg fe le lést ta lál ni, de csak 
egy me ta fo rá ra fut ja. A foly ta tá sos re gény nép sze -
rû sé gét az új rész meg je le né se kor beiga zo ló dott ol -
va sói el vá rás nak kö szön he ti. Et tôl a beiga zo ló dott 
el vá rás tól „bu ta” ez a mû faj. A szim bo li kus és az al -
le go ri kus is mét össze ka csint, ami kor a Gróf a re fe -
ren cia vá gyát a „foly ta tá sos re gény be” ül te ti. A Ne 
fo gadj fel so ha sem mit ben Ce cil tôl hang zik el a re -
gény mû fa já nak kri ti ká ja, mely sze rint a re gény 
olyan ha zug ság, amilyet tet szés sze rint ki le het gon -
dol ni. Alf réd be vall ja, hogy sok re gényt ol va sott és 
azok min tá já ra ta lál ta ki a lány pró ba té te lét. A da -
rab ban en nek a re gé nyek bôl köl csön zött pró ba té -
tel nek a fo ko za tos meg dô lé se kö vet he tô nyo mon 
azál tal, hogy va ló já ban min den ki tud min dent, így 
a terv lé pé sei ki szá mít ha tóak és fe les le ge sek. Az Egy 
aj tó ban a Már ki né is a könyv höz ha son lít ja a Gróf 

be szé dét, majd a fér fi egyik „szép mon da tát” elôbb 
„val lo más ként”, az tán „új évi üd vöz let ként” iro ni -
zál ja. Az üd vöz let, ha sze mé lyes an nál in kább, ha 
írá sos pe dig a kéz jegy ál tal erô sen szer zô jé hez kö -
tött. Tá gabb ke re te ken be lül ma ga az ud var lás te -
ma ti ká ja is ilyen – a szi tuá ció ból kö vet kez nek a sze -
rep kö rök és az el hang zó frá zi sok. A Már ki né a 
könyv – mint a re fe ren ci a li tás to tá lis je len lé te – el -
le ni vé de ke zé sét egy me ta fo ra sor ban bont ja ki:  

„Ha vol na egy lá nyom s meg akar nám óv ni e ve -
sze del mes nek tar tott vál lal ko zá sok tól, egy pil la na -
tig sem til ta nám meg né ki, hogy meg hall gas sa a ke -
rin gô tán co sok pász to ré ne keit. Csak azt mon da -
nám né ki: Ne egyet hall gass meg, hall gasd meg ôket 
mind; ne csukd be a köny vet és ne je löld meg a la -
pot; hagyd nyit va, en gedd, hogy ezek az urak el -
mond ják né ked a ma guk kis csacs ka sá gait…” 

A meg-nem-je lölt la pok és a nyit va ha gyott könyv 
ké pei ben a leg szeb ben ar ti ku lá lód nak a Paul de Man 
ál tal em lí tett ro man ti kus iro da lom al le go ri kus rései, 
illetve a de konst ruk ció gyak ran hasz nált me ta forái.  

 
A nyelv ma ni pu la tív ere je 

 

Adol go zat in dí tó kér dé se: mi lyen is le het a Már -
ki né és a Gróf vi szo nya? Az egyik fel te vés az 
le het ne, hogy a Már ki né el sô meg szó la lá sá ban 

már a há zas sá gi szán dék ra kér dez rá („Van va la mi 
mon da ni va ló ja szá mom ra?”), hi szen a Gróf a mû 
vé gén meg is ké ri az asszony ke zét, mi re a Már kiné:  

„Nos, ha ezt mind járt ér ke zé se után mon dot ta 
vol na, nem kel lett vol na ve sze ked nünk.” 

Vi szont a szö veg bôl kiol vas ha tó az is, hogy a 
Gróf nak ér ke zé se kor még nem állt szán dé ká ban el -
ven ni az asszonyt. A Már ki né a fel kí nált nyel vi sík 
ma ni pu lá ció já val jut tat ja el a Gró fot a há zas ság kí -
vá nal má hoz. Ha vá la szol ni sze ret nék a kér dés re, a 
nyelv re to ri ci tá sát kell ala pul ven nem, azaz nem 
ke re sek to vább ra sem re fe ren ciát. Nem is tud nék, 
mert a szö veg so sem egy tisz ta ma té ria, ha nem szö -
veg köz ti ség,17 mely a szer zô ál ta li le jegy zé se kor sem 
el sô sor ban in ten ci o ná li san, ha nem szi tu a tí van ala -
kul. A Már ki né mon da tá ban sze rep lô „mon da ni va -
ló” nem té te le zi, ha nem meg kér dô je le zi a re fe ren -
ci a li tást. Az asszony meg is fo gal maz za, hogy ez a 
fel té te le zett mon da ni va ló min dig szi tu a tív: 

15 Der ri da Gram ma to ló gi á já ban a „könyv” a szer zôi je len lét, így a je len tés to ta li tá sá nak ké pe ként ér tel me zô dik, mellyel szem -
ben az „írás” a re fe ren cia elér he tet len sé gét jel ké pe zi. (25–53.) 

16 Bókay Antal, Iro da lom tu do mány, 373.  
17 A „szö veg köz ti ség” a fent em lí tett „in ter tex tu a li tás sal” ro kon fo ga lom. (lásd 15. sz jegyzet)
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„Elôbb ide jött és nem is tud ta, hogy miért, maga 
mond ta; (…) Ha ta lált vol na itt, a tûz mel lett, há -
rom sze mélyt, az el sô ven dé ge ket, most már iro da -
lom ról meg vas út ról be szél get ne ve lük, utá na meg 
el men ne va cso ráz ni. Csak mert egye dül ta lált en -
gem, csakis azért tart ja egy szer re kö te les sé gé nek, 
igen, be csü let be li kö te les sé gé nek, hogy ud va rol jon 
né kem…” 

A Már ki né itt azt az élô szó be li tra dí ciót de konst -
ru ál ja, mely sze rint a be széd hely zet és a kom mu -
ni ká ciós part ne rek biz to sít ják az üze net referen ciá -
lis ere jét. A Sze szély ben ugyanez a szi tuá ció ér vé -
nye sül. Ami kor Cha vi gny gróf egy má sik asszony -
tól ka pott er szénnyel ál lít ha za, a fe le ség ba rát nô je, 
Lé ry né asszony vál lal ja ma gá ra a gróf meg lec kéz -
te té sét és a há zas ság hely re ho za ta lát. A gróf nem 
ked ve li Lé ry nét: ami kor ket tes ben ma rad nak vi szo -
nyuk el len sé ges, de a je le net vé gé re is mét egy olyan 
szán dék nél kü li vál to zás tör té nik kap cso la tuk ban, 
ami lyen az Egy aj tó ban a Már ki né és a Gróf ese té -
ben is ér vé nyes. Cha vi gny gróf Lé ry né hez fûzôdô 
ne ga tív vi szo nya fo ko za to san ala kul át ud var lás sá, 
amit az asszony a Már ki né fen tebb idé zett szö ve -
gé hez rop pant ha son ló mó don így fo gal maz meg. 

 
A meg hiú sult bo hó zat 

 

B ár a da rab cí me a fent idé zett vi sel ke dést sze -
szély nek ne ve zi el, itt me gint  csak több rôl van 
szó, mint vál to zé kony ke dély ál la pot ról vagy ép -

pen víg já té ki for du lat ról. Az Egy aj tó ban a mû faj – 
konk ré tan a „bo hó za tot” em lí tik –, an nak fo gá sai és 
sze rep kö rei de konst ru á lód nak. A Már ki né a Gró fot 
egy „bo hó zat-kup lé nál” is unal ma sabb nak mi nô sí -
ti. A bo hó zat té má ja leg több ször a sze re lem, ál lan -
dó ele me a hely zet ko mi kum és a csat ta nós be fe je -
zés. A drá ma „té má ja” a Gróf ál tal a sze re lem fe lé 
te re lôd ne, amit vi szont a Már ki né reak ciói rend sze -
rint vissza te rel nek po ten ciá lis med rük be. Ek képp 
a hely zet ko mi kum sem bon ta koz hat ki. Mégis a 
Már ki né nem egy szer megidé zi a bo hó zat re pe ti tív 
ele meit, azaz egy meg hiú sult bo hó zat ta la já ba a mû -
faj to po szait szö vi, is mét a szö veg al le go ri kus ter -
mé sze tét mu tat va meg a szim bo li kus ban. A bo nyo -
da lom po ten ciá lis kiala ku lá sá nak fo lya ma tos „meg -
 csú fo lá sa” tör té nik a Ne fo gadj fel so ha sem mit ben is. 

Alf réd szán dé ka – hogy ál né ven mu tat koz zon be 
Ce cil nek – meg hiú sul, ami kor a lány felis me ri ôt; 
Ce cil any já nak Van Buck árul ja el, hogy Alf réd le -
ve let írt a lány nak, amely Ce cil be há ló zásá ra szol -
gált vol na. A le vél ben a ház úr nô jé re tett sértô meg -
jegy zés miatt a két fér fit ki dob ják, mi re Alf réd 
bosszút fo gad, ami rôl nem sok kal ké sôbb „meg fe -
led ke zik”. Te hát nem a cse lek mény bo nyolí tá sa, ha -
nem el len ke zô leg, a bo nyo da lom folyama tos el  ha -
lasz tó dá sa vi szi elô rébb a tör té néseket. Musset egy -
fel vo ná so sai nem bo hó za tok, mégis in ter tex tuá lis 
alap ként hi vat koz nak azok ra. A „ha gyo má nyos” ro -
man ti kus drá ma bo nyo lult tech ni ká já val, fô leg so -
ro za tos fél reér té sei vel, vég ze tes té ve dé si vel el nyúj -
tott bo hó zat nak tû nik. A tra gé diák ban a tra gi kus 
vég pe dig a bo hó zat po ten ciá lis ka taszt ró fá já nak pa -
ró diá ja ként is ol vas ha tó. Musset egy fel vo ná so sai így 
nem csak a bo hó zat, ha nem a ha  gyo má nyos ro man -
ti kus drá ma mû fa ját is iro ni zál ják.  

 
Az elol vas ha tat lan szö veg „az ab szurd” elôtt  
 

P aul de Man sze rint a re fe ren ci a li tás elér he tet -
len, a szö veg egye dül a be fo ga dás so rán ar ti -
ku lá lód hat, fel tár va an nak tem po rá lis jel le gét 

és nem an nak je len té sét. A szö veg ins ta bil szer ke -
ze té bôl adó dóan az ol va sat csakis fél re ol va sat18 
lehet. A tex tus nem csak a be fo ga dó irá nyá ból ala -
ku ló, ha nem ma ga a szö veg szi tu a ti vi tá sa vé gett 
alap ve tôen elol vas ha tat lan. A hu sza dik szá zad iro -
dal má ban az ilyen al le go ri kus szö ve gek a meg ha -
tá ro zóak. Mus set drá má ja már több vo ná sá ban az 
ab szur dot elô le ge zi meg; ilyen pél dául a cse lek -
mény nél kü li ség, a konflik tus hiá nya, a cse lek vés -
kép te len ség,19 a jel le mek prob le ma ti kus sá ga, az 
össze füg gé sek neg li gá lá sa, a kom mu ni ká ciós za var 
stb. Az ab szurd da ra bok ra jel lem zô a nyi tó- és zá -
ró kép egy for ma sá ga. A vizs gált drá ma ele jén a Már -
ki né fel te szi a kér dést – „Van va la mi mon da ni va -
ló ja szá mom ra?” –, a mû vé gé re pe dig a há zas sá gi 
aján la tig jut tat ja el a Gró fot. Bár Mus set-nél a nyelv 
még nem mint prob lé ma van je len, mégis cél zás 
tör té nik an nak ab szur di tá sá ra. A hu sza dik szá za di 
szö ve gek, felis mer ve a nyelv re to ri kus vi sel ke dé -
sét, rá mu tat tak ar ra, hogy a nyelv, mi vel kép te len 
az ab szo lút megér tést szol gál ni, an nál in kább vál -

18 Paul de Man Az ol va sás al le gó ri á i- ban ír a szö veg „fél reol va san dó” ter mé sze té rôl, mely a fi gu rá lis nyelv szük ség sze rû vele -
já ró ja. 

19 A cse lek vés kép te len sé get – fô leg a Lo ren zac cióval kap cso lat ban – Mus set nem ze dé ké nek ál ta lá nos hiá ba va ló ság ér ze té -
vel szo kás meg fe lel tet ni, ami rôl pél dául a Fan ta si óban Spark is be szél szá za duk leírá sa kor. 
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hat a ma ni pu lá ció esz kö zé vé.20 A Már ki né is a ver -
ba li tás szint jén irá nyít ja a Gró fot az zal, hogy bár a 
szö veg fel szí nén be kap cso ló dik a fér fi ál tal el kez -
dett, kon ven ció ve zet te be széd ré teg be, egyút tal ki 
is kez di azt: hol eluta sít ja, hol elô ír po ten ciá lis szö -
ve ge ket, hol rá kér dez a re fe ren cia hi te les sé gé re. 
Ahogy a nyelv el hagy ha tat lan ve le já ró ja és egy ben 
a kom mu ni ká ció biz to sí té ka a kon ven ció, úgy a 
Már ki né ma ni pu lá ció já nak is fel té te le a ha gyo má -
nyos nyel vi ré teg hasz ná la ta. Te hát a fér fi szá má ra 
a Már ki né nyel vi vi sel ke dé sé nek do mi nan ciá ja, ma -
ni pu la tív jel le ge felis mer he tet len ma rad, kö vet ke -
zés képp vé de kez ni sem tud el le ne, azaz a nyelv be -
fo lyá sa alá ke rül.  

A drá ma vizs gá la ta be fe jez he tet len nek tû nik, a 
dekonstruktív me cha niz mus hajt a szö veg gel lé te -
sí tett újabb és újabb konf ron tá ciók ba. Paul de Man 
en nek a megál lít ha tat lan fo lya mat nak a le he tô sé -
gét a nyelv alap ve tô tu laj don sá gá ban ün nep li: a 
nyelv legér té ke sebb ké pes sé ge az, hogy ha zu dik, 
azaz a re fe ren ci a li tás meg lé té vel ámít min ket. Ezért 
a Már ki né tól el hang zott kér dést – „Van va la mi 
mon da ni va ló ja szá mom ra?” – nem fe lel tet ném meg 
az zal a bur kolt szán dék kal, mely a Gróf há zas sá gi 
aján la tát cé loz za meg, in kább a Már ki né egyik ki -
je len té sé vel fûz ném to vább: 

„Én csak azt ér tem, amit meg mon da nak ne kem, 
s ak kor is csak fé lig.”

20 Io nes co kí sé rel te meg el vi tat ni mind a drá má ban mind a szín pa don a ver ba li tás prio ri tá sát azál tal, hogy a nyel vet (az író 
meg fo gal ma zá sá ban mint a min den na pok legin kább kéz nél le vô ba na li tá sa) szó já té kok, frá zi sok, el- be szé lések stb. for -
má já ban hasz nál ta. A nyelv ma ni pu la tív ere jé vel ta lán A lec ke címû da rab já ban élt legin kább a szer zô.
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