
A XX. szá za di ma gyar drá ma ala ku lás tör té ne te 
kü lö nös éles ség gel ve ti fel a szö veg sze man -
ti kai egy sé gé nek prob lé má ját, lé vén, hogy a 

szá zad utol só har ma dá nak írói lát vá nyo san sza kí -
tot tak a ha gyo má nyos nak mon dott, zárt drá ma for -
má val, és an nak min den tar to zé ká val: a hôs, a cse -
lek mény, a tér-i dô és a be széd egy sé gé vel. A mû -
nem tör té ne te új for má ciót pro du kált te hát, pro -
vo ka tív drá ma tech ni kai megol dá sok szü let tek, 
ame lyek az ér tel me zô ka te gó riák fe lül vizs gá la tá ra 
kény sze rí te nek. Vi tat ha tat lan, hogy Ör kény nek 
kulcs sze re pe volt eb ben a fo lya mat ban, ez zel együtt 
pe dig a drá má ról va ló gon dol ko dá sunk átala kí tá -
sá ban is. Mû vé sze te olyan for du la tot je len tett, 
amely nél kül nem jött vol na lét re a kor társ drá mai 
for ma nyelv.1 Úgy is fo gal maz ha tunk: Ör kény a ma -
gyar drá ma tör té net olyan ki tün te tett pont ját je len -
tet te, ame lyen új ra gon do lód tak és új ra fo gal ma zód -
tak a drá ma for ma le he tô sé gei. Élet mû ve azért lett 
iro da lom tör té ne ti tény, mert új vi szony ba tud ta ál -
lí ta ni a drá ma tör té ne tet sa ját tár gyá val, a drá má val, 
vagyis ér tel me zô jé vel új ra fel té tet te a „mi a drá ma” 
kér dé sét. Mint hogy pe dig az átala kí tás a mû nem 
jel leg adó ele mét, a dia ló gust érin tet te, ön kén te le -

nül adó dik a kér dés: a pár be széd mi fé le tu laj don -
sá ga mu tat ko zik meg Ör kény dra ma tur giá já ban? S 
ha tud ni sze ret nénk, mi fé le dia ló gus ból lett drá -
ma szö veg, ak kor az ah hoz a kér dés hez is el ve zet, 
hogy mi fé le be széd szub jek tum ból lett drá ma hôs. 

A Macs ka já ték drá ma vál to za tát az te szi al kal mas -
sá a prob lé ma fel ve té sé re, hogy a szö veg kom po zí -
ció itt a be széd le he tô sé gei nek ma xi má lis ki hasz -
ná lá sá ra épül. Olyan be széd re, amely át lé pi a dia -
lo gi kus meg nyi lat ko zá so kat el vá lasz tó ha tá ro kat, 
mintegy egyet len ér te lem cent rum ba sû rít ve a szö -
ve get – ezt már a be ve ze tô szín pa di uta sí tás egyér -
tel mû vé te szi: „Ezt a da ra bot úgy kell el ját sza ni, mint -
ha egyet len mon dat vol na”.2 A szín pa di meg je le ní tés 
is a dia lo gi kus meg nyi lat ko zás mód va ló sze rût len 
jel le gé hez al kal maz ko dik: a köz ve tett (le vél be írt 
vagy te le fon ba mon dott) szö ve gek min dig köz vet -
len be széd ként, a tér-i dô kor lá to kat mintegy neg -
li gál va je len nek meg a szín pa don, ame lyet úgy kell 
be ren dez ni, „hogy a da rab hôs nô je úgy sé tál has son át 
egyik kép bôl a má sik ba, hogy még a be szé dét se le gyen 
kény te len meg sza kí ta ni” (277).3 A drá ma fik tív tér-
i dô vi szo nyai és az ál ta luk meg ha tá ro zott szín pa di 
vi szony la gos ság nyil ván va ló vá te szi, hogy a pár be -
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a drá má ban 

(Ör kény Ist ván: Macs ka já ték)*

* Elôadás ként el hang zott a MTA Szín ház tu do má nyi Bi zott sá gá nak és a Veszp ré mi Egye tem Szín ház tu do má nyi Tan szé kének 
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1 Lásd Vin kó Jó zsef: Hiány dra ma tur gia. Bp., Mû ve lô dé si Pro pa gan da Iro da, 1982.; Ör kény sze re pé rôl a ma gyar dra ma tur -
gia átala ku lás fo lya ma tá ban: ua. 125. 

2 A Macs ka já ték szö ve gét az aláb bi kiadás ból idé zem: Ör kény Ist ván: Élô szó val. Drá mák. Bp., Mag ve tô, 1978, 277. A to váb -
biak ban az idé zett szö veg rész után zá ró jel be tett ol dal szám je lö li a le lô he lyet. 

3 Ezt szol gál ja a szín pa di meg je le ní tés il let ve a drá ma szö veg ben ezt meg ha tá ro zó szín pa di uta sí tás: a drá ma szín pa dá nak 
be ren de zé se: „Min den szín hely ele jé tôl fog va a szín pa don van.” (277.). A for má li san egy sé ges és egyet len szín pad kép te hát 
funk cio ná li san meg több szö rö zô dik: a több funk ciós bú to rok, dísz let ele mek ré vén egy szer re kép vi se li mindegyik hely színt: 
„Az te hát, ami lát szó lag Or bán né szo bá ja – egy asz tal lal, pam lag gal, te le fon nal, a ri val da elôtt egy zon go ra szék kel stb. – a da rab 
egyet len szín pad ké pe.” (uo.).
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széd funk ció ja itt ko ránt sem kor lá to zó dik az in for -
má ció átadás ra. El len ke zô leg: a pár be szé dek kon -
dí ciói nak hang sú lyo zott va ló sze rût len sé ge foly tán 
a drá ma szö veg (és a szí ni elô adás) ha tás me cha niz -
mu sa ma gát a pár be szé det is a be fo ga dói fi gye lem 
tár gyá vá te szi. Vagyis nem va la mi fé le – kí vü le ját -
szó dó – drá mai cse lek ményt „mond el” a dia ló gus, 
ha nem vol ta képp ma ga a be széd al kot cse lek ményt. 
Ah hoz azon ban, hogy ez a megemelt sze rep ér tel -
mez he tô (s az in terp re tá ció alap já vá te he tô) le gyen, 
nyil ván szük sé ges meg vizs gál ni, ho gyan be fo lyá -
sol ja a drá ma szö veg poé ti ká ját a dia lo gi kus for ma -
elv ré vén ér vény re ju tó mû ne mi sza bá lyo zás. 

Evi dens, de egy ben naiv, az in terp re tá ció so rán 
jó részt ki fej tet le nül ma ra dó be fo ga dói ta pasz ta lat, 
hogy a dra ma ti kus szö ve get a pár be szé des felépí -
tés ha tá roz za meg. Ha azon ban nem spe ci fi kál juk, 
mi fé le dia ló gust tar tunk drá ma al ko tó nak, ak kor e 
for má lis leíró ka te gó ria nem visz kö ze lebb a drá -
ma meg ha tá ro zá sá hoz. Ugyanak kor lát ha tó lag még -
sem ér de mes le mon da ni a dia ló gus ra ala po zott drá -
ma fel fo gás ról, ér de mes vi szont meg kí sé rel ni a dia -
ló gus fo gal má nak poé ti kai de fi niá lá sát – ezút tal Ör -
kény dia ló gus-mo dell je alap ján.  

Ör kény dra ma tur giá já nak – és epi ká já nak nem 
ke vés bé – szin te alap vo ná sa az az el já rás, hogy szö -
ve gei nek fik ci o nált vi lá gát olyan dia lo gi kus vi -
szony ra épí ti, amely meg kér dô je le zi vagy egye ne -
sen le he tet len né te szi az in for má ció átadás- vagy 
cse re ként fel fo gott megér tést. Vagyis az Ör kény-
dia ló gus a kom mu ni ká ciós mo dell de for má lá sa ré -
vén al kot je len tést. A dia ló gus et tôl még for ma al -
ko tó ma rad, funk ció ja azon ban meg van kü lön böz -
tet ve a kom mu ni ká cióé tól, legalábbis an nak se ma -
ti kus alap mo dell jé tôl. Az Ör kény-szi tuá ciók 
lét re jöt té nek el sôd le ges for rá sa a kom mu ni ká ciós 
csa tor na ak ti vi zá ló dá sa, pon to sab ban: az ere de ti leg 
csu pán üze net köz ve tí tô esz köz üze net for rás sá ala -
ku lá sa. Ez ala poz za meg pél dául a Bal la da a te le -
fon fül ké rôl köz is mert epi kai szi tuá ció ját: a köz lô 
nyelv nek a köl té szet nyel vé vé tör té nô átala ku lá sát. 
A je len tés al ko tás szem pont já ból úgy fo gal maz ha -
tó meg a fo lya mat, hogy a nyelv tárgy leíró esz köz -
bôl az el be szé lés tár gyá vá, il let ve kon ven cio ná lis 
sé mák ból je len tés kép zô for má vá – vagyis az esz té -
ti kai ala kí tás kö ze gé vé – lép elô.  

A be széd ef faj ta átala ku lá sát Ör kény nél rend -
sze rint az a felis me rés elô zi meg, mi sze rint a be -

széd kap cso la ta mind tár gyá val, mind szub jek tu -
má val meg szûnt, vagyis je len tés te len né és sze mély -
te len né vált, az Ör kény-szi tuá ciók ab szur di tá sát 
nem kis mér ték ben ép pen a be széd el sze mély te le ne -
dé se idé zi elô. A be széd el sze mély te le ne dé sé nek té -
má ja Ör kény nél a be szé lô alany és a kom mu ni ká -
ciós csa tor na köz ti reflek tá lat lan és ön kén te len azo -
no su lás for má já ban je lent ke zik. E fo lya mat ab szur -
di tá sá nak egyik leg lát vá nyo sabb pél dá ja a Szô ke 
Lány sze re pe a Pis ti a vér zi va tar ban c. drá má ban. A 
Pis ti hez férj hez men ni ké szü lô, azaz a Pis ti hez va -
ló szo ciá lis vi szo nyát sze mé lyes kö tô dés re fel cse -
rél ni ké szü lô Szô ke Lány a kö vet ke zô kép pen áb -
rá zol ja sa ját be széd te vé keny sé gét és an nak átala -
ku lá sát:  

 
Öt perc cel fél nyolc elôtt blok ko lok. Mie lôtt be lé pek, 
szól a te le fon. Nyolc há zi, négy vá ro si vo na lam van, 
és egy kü lön vo na la az igaz ga tó nak. Igen, mon dom. 
Nem, mon dom, kap cso lom, mon dom, átadom, mon -
dom. So se hit tem, hogy lé te zem. Azt hit tem, csak 
fül va gyok, csak hang va gyok, a te le fon kagy ló foly -
ta tá sa. Így múl tak a nap jaim. (…) De most az is meg -
szé pült, ami el múlt. Az én sok vo na lam kap cso ló dik 
va la ho vá, a han gom to váb bít va la mit, én ma gam is 
be kö tôd tem egy kör be, (…) Elô ször ér zem fon tos -
nak a han go mat. Meg kö szö nöm az aján dé ko kat. El -
fo ga dom vagy le mon dom a meg hí vá so kat. Vá la szo lok 
a kér dé sek re.4 (Kieme lés tô lem Sz. K.) 
 

Az utol só kiemelt mon dat még egy kö vet kez te tés -
re jo go sít. Drá má ról lé vén szó, a kom mu ni ka tív 
csa tor na reflek tá lá sa és az üze net sze man ti zá ló dá -
sa a pár be széd egy re le váns tu laj don sá gá ra is rá -
mu tat. A szó, a be széd azo kon a he lye ken ala kul -
hat „vá lasszá”, azaz egy-egy va ló di ér te lem ben vett 
pár be széd ré szé vé, ahol meg szû nik a be széd szub -
jek tum és be szé dé nek kö ze ge köz ti köz vet len és 
reflek tá lat lan azo no su lás, ahol meg szû nik a be széd -
pa ten tok ha tó kö re, jel és je len tés au to ma ti kus és 
szo kás sze rû meg fe le lé se. Vagyis a drá ma rész let és 
an nak tá gabb kon tex tu sa alap ján az a kö vet kez te -
tés adó dik, hogy je len té ste lí tett (pár)be széd kiala -
ku lá sá ra ott van esély, ahol a be széd kö ze gé hez va -
ló vi szony reflek tá ló dik, vagyis ahol a sze man ti ka 
nem sé mák sze rint azo no sí tó dik, ha nem ép pen te -
rem tô dik. Ha nincs sze man ti zá ció, ak kor nincs pár -
be széd sem, csak pa ten tok, kiüre se dett for mu lák 

4 Ör kény Ist ván: Pis ti a vér zi va tar ban. In: Ö. I.: Élô szó val. Drá mák. i. m. 423.
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is mé tel ge té se. És nincs sze mé lyi ség sem, csak sze -
re pek van nak. A sze mé lyi ség pe dig össze té vesz ti 
ma gát a sze re pei vel, mi nek foly tán a vi lág csakis 
ab szurd dá vál hat. 

A kom mu ni ká ció te hát Ör kény nél ko ránt sem 
ve zet megér tés hez, sôt: in kább el len té tes irány ban 
hat, s ha szó le het egyál ta lán megér tés rôl, ak kor 
an nak in kább tár gya, mint sem kö ze ge a be széd. E 
kö zeg, a köz lés csa tor na fo lya ma tos kieme lé sé vel és 
tárggyá té te lé vel az Ör kény-fé le al ko tás mód szin te 
fel szó lít ja az ér tel me zôt a dia lo gi kus be széd fo gal -
má nak poé ti kai de fi niá lá sá ra. A drá ma poé ti ká ját 
en nek kö vet kez té ben je len tôs mér ték ben meg ha -
tá roz za a dia ló gus poé ti ká ja. 

A Macs ka já ték dia ló gus kép zé sé ben nyil ván va ló 
és te ma ti ku san hang sú lyo zott sze rep jut a megér -
tés és ön megér tés dia lo gi kus ke re sé sé nek. A drá -
ma fik ció ezen alap vo ná sa a dia ló gus egy jel leg ze -
tes prob lé má já ra irá nyít ja a fi gyel met: a megér tés 
prob lé má já ra. Szin te köz hely szám ba megy, hogy a 
mo dern drá ma el sô sor ban ezt kér dô je le zi meg – 
úgy tû nik, egé szé ben is két ség be von va a dia ló gus 
le he tô sé geit.5 Úgy is fo gal maz hat nánk: Ör kény drá -
mái nem kis rész ben e „dia lo gi kus vál ság ta pasz ta -
lat ból” szár maz tat ha tók. Dia ló gus kép zé se azon ban 
ar ra is fel hív ja a fi gyel met, hogy a megér tés hiá nya 
egy ben a pár be széd lét fel té te le is – tu laj don kép pen 
eb ben is össze fog lal ha tó len ne Or bán né drá mai sze -
re pe, aki a drá ma ele jé tôl a vé géig újabb és újabb 
kí sér le te ket tesz a megér tés re és ön ma ga megér te -
té sé re, vi tá ját min den ki vel egy szer re foly tat ja, még 
ön ma gá val is. Er rôl is szól a drá ma kez det szer zôi 
uta sí tá sa, mely sze rint a drá ma „ele jé tôl vé géig nem 
más, mint zak la tott lel kû hôs nô jé nek, Or bán né nak, 
egy re zak la tot tabb és fe szül tebb vi tá ja ön ma gá val, a 
nô vé ré vel, az egész vi lág gal” (277). 

A Macs ka já ték szö ve ge azál tal is te ma ti zál ja a dia -
ló gus szi tuá ció kat, hogy idô rôl idô re szem beál lít ja 
azo kat a szín pa di já ték kal. A dia ló gus tech ni ka alap -
ja a köz lés csa tor na hang sú lyo zá sa, akár lát vá nyos -
sá tett hiá nya ré vén is. A va ló sze rût len sé gük ál tal 
sze man ti kai lag jó val te lí tet teb bé ala kí tott szín pa di 
tér idô vi szo nyok felér té ke lik a le het sé ges kom mu -
ni ká ciós csa tor nák – a le vél, a te le fon – sze re pét, 

lé vén, hogy a két fô sze rep lô, Gi za és Or bán né köz -
ti (majd nem vé gig) ál lan dó tá vol ság le he tet len né 
te szi a köz vet len szó be li érint ke zést. A szín pa di 
meg je le ní tés fo lya ma to san a dia ló gus ket tôs ter mé -
sze tét hang sú lyoz za: egy részt lát vá nyo san „ki von -
ja” a köz ve tí tô csa tor ná kat, de a kiik ta tá suk ré vén 
lét re jött va ló sze rût len dia ló gu sok foly to no san 
tárggyá te szik eze ket a csa tor ná kat.  

A be széd csa tor na te ma ti zá ci ó ja leg nyíl tabb for -
má ban az Or bán né és Gi za kö zött zaj ló be szél ge -
té sek ben ér vé nye sül, a két nô vér kap cso la ta pe dig 
a drá ma do mi náns in ter per szo ná lis vi szo nya. Be -
szél ge té seik kö rül mé nyeit a drá ma el sô ré szé nek 
kez de te rög zí ti. Mi köz ben ugyanis itt egy le vél meg -
fo gal ma zá sá ról van szó, a szín pa di tett még sem ezt 
rea li zál ja: „Le ve let ír. A le vél írás nak azon ban sem mi 
lát ha tó je le sin csen, Or bán né a szö veg hez il lôen mozog, 
tesz-vesz, s ele jé tôl vé géig a kö zön ség hez be szél.” (280). 

A szín pa don el hang zó be széd így ket tôs stá tusz -
ba ke rül: egy fe lôl az írás fo lya ma tot de monst rál ja, 
de – ez zel egyide jû leg – mintegy meg is je le ní ti a 
le vél tar tal mát. Ez zel mint ha meg szün tet né az el -
ját szott szi tuá ciók elô i de jû sé gét (il let ve az írás utó -
i de jû sé gét), eli mi nál ná a kü lönb sé get a cse lek vés 
múlt ja és az írás je le ne kö zött. Azál tal azon ban, 
hogy a szó és az ál ta la je lölt cse lek vés lát szó la gos 
„fe dés be ke rül nek”, a drá ma meg ket tô zött jel rend -
szer rel dol go zik: két össze fér he tet len do log, a cse -
lek vés és an nak köz lé se egy szer re tör té nik – a cse -
lek vés a né zô sze me elôtt ala kul át ön nön köz le mé -
nyé vé, s for dít va: a köz lô csa tor na, az írás szín pa di 
cse lek vés sé ala kul. Nem az írás tû nik el ezál tal, ha -
nem Ör kény az írás je lét kép zi meg a cse lek vés ben. 
Ha a be fo ga dó fe lôl te kint jük: a né zô tud ja, hogy 
le vél író dik, de mást lát, ezál tal az egész je le ne tet a 
le vél írás je le ként ér zé ke li. Ugyanez vo nat ko zik a két 
fô sze rep lô te le fon be szél ge té sei nek meg je le ní tés -
mód já ra is: „A kö vet ke zô je le net tu laj don kép pen egy 
in terur bán be szél ge tés, ôk azon ban most is, és a kö vet -
ke zôk ben is úgy foly tat ják eze ket a hosszú pár be szé -
de ket, hogy a ké szü lék hez hoz zá se nyúl nak.” (285). 
Mi köz ben te hát a szín pa di já ték ra a köz ve tí tô csa -
tor na kiik ta tá sa te remt le he tô sé get, a cse lek vés egy -
szer re két fé le képp ér tel me zô dik: mint tett és mint 

5 Mar tin Ess lin eb bôl a szem pont ból bo nyo lult pa limp szeszt nek tart ja a mo dern drá ma szö ve get, amely – legalább Cse hov 
óta – al kal mat lan nak bi zo nyul a ki fe je zés re, mind a szer zô, mind a sze rep lô fe lôl néz ve. Gon do lat me ne té nek il luszt rá ció -
ja kép pen hi vat ko zik Hof mannst hal nak egy (Ri chard Strauss hoz in té zett) meg jegy zé sé re: „So sem tûnt fel ön nek, hogy a 
va ló élet ben so ha sem mit nem úgy dön te nek el, hogy át be szé lik? Az em ber so sem olyan ma gá nyos, so sincs annyi ra meg -
gyô zôd ve egy adott hely zet megol dá sá nak le he tet len sé gé rôl, mint miu tán meg pró bál ta azt be szél ge tés sel megol da ni.” M. 
E.: A drá ma ve tü le tei. Sze ged, JA TEP ress, 1998. 84. ford. Kür tö si Ka ta lin.
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an nak el be szé lé se. A tör té né se ket és azok el mon dá -
sát ily mó don egy be vo nó drá mai cse lek vés te hát 
ma gát az el mon dást, azaz a cse lek vést jel lé ala kí tó dia -
lo gi kus be szé det avat ja (szín pa di) tet té.6 A szín padi 
cse lek vés sem nem te le fo ná lás vagy írás, sem nem 
köz vet len be szél ge tés, ha nem a be szél ge tés vagy az 
írás jel al ko tó fo lya ma tá nak de monst rá ció ja. 

A pár be széd úgy is te ma ti zá lód hat a drá má ban, 
hogy a tény le ges köz len dô már vol ta képp a sze mé -
lyes ta lál ko zás so rán el hang zott. Ilyen Or bán né és 
Cserm lé nyi éj sza kai te le fon be szél ge té se amely az -
nap es ti, hosszú sze mé lyes be szél ge té sü ket kö ve ti. 
Ezút tal Or bán né „a va ló ság hoz hí ven a kagy ló ba be -
szél” – vagyis most a be széd köz ve tett mi vol ta a je -
le net tár gya: „(…) Hal ló! Ma ga az? Nincs sem mi 
kü lö nös, csak még egy szer hal la ni akar tam a hang -
ját.” (306). A be széd nek itt tu laj don kép pen nincs 
tár gya. A hang fon tos, il let ve az a ha tás, ame lyet a 
köz ve tí tô esz köz beik ta tá sa gya ko rol a kom mu ni -
ká ció ra: el tûn nek a sze mé lyek tes ti va ló sá guk ban, 
ugyanak kor jó val in ten zí veb bé vá lik a köz lés fo lya -
mat egyet len té nye zô je: in to ná ció ja, „hang ja”. Mi -
köz ben egyik ol dal ról re du ká ló dik a köz lés, a má -
sik ról ép pen el len ke zô leg: in ten zi fi ká ló dik, emo -
cio ná li san is te lí tet té vá lik. Ezt mond ja ki Or bán -
né Gi za szá má ra hoz zá fû zött ma gya rá za ta:  

 
OR BÁN NÉ: (bol dog mo sollyal) (…) Né ha a ké sô éj -
sza ká ba nyúl nak ezek a te le fon be szél ge té sek, me -
lyek nek a tes tet len ség ad va la mi va rázst; sok szor azt 
hi szem, a ré gi Vik tort hal lom, lent, Lé tán, (…)” (306 
– Kieme lés tô lem Sz. K.) 
 

A hang egy fe lôl már ter mé sze té nél fog va „tes tet -
len”, mi vel egyet len ma te ri a li tá sa meg szó la lá sá ban 
van; más fe lôl a hely zet bôl adó dóan is, mi vel nem 
lát juk a tes tet, amely bôl szól. A je len le gi Cserm lé -
nyi he lyet is cse rél Or bán né kép ze le té ben „a ré gi 
Vik tor ral”: a hang el sza kad tu laj do no sá tól, s va laki 
mást, legalábbis a sors va la mely más sza ka szá nak 
szub jek tu mát kez di je löl ni. A „ré gi Vik tor” még az 
ideál kép, sze rel mük hôs kor sza ká ból, akiért Or bán -

né, az ak ko ri hí re sen szép Szkal la lány ra jon gott, s 
aki szö ges el len té te a je len le gi, il lú zi ó rom bo ló an 
za bá ló, pók ha sat eresz tett, szép ének hang ját már 
el vesz tett Cserm lé nyi nek. A „hang” te hát ma ga san 
sze mi o ti zált jel, amely a haj da ni bol dog kap cso lat -
ra em lé kez tet, an nak „em lék va ló sá gá ra” utal. 

Hoz zá kell ten ni, hogy az idé zett te le fon be szél -
ge tés ele ve a le vél írás jel al ko tó cse lek vé sé be il lesz -
ke dik. A je le net tá gabb kon tex tu sá ban te hát kétsze -
res a köz ve tí tés: a le vél és a te le fon ré vén. Eköz ben 
két sze re sen je löl ve van a be széd funk ció ja: Or bán -
nét le ve le, Cserm lé nyit a hang ja kép vi se li, s az utób -
bi eset ben mar kí ro zott is a köz vet len tes ti va ló ság -
tól a han gig tar tó át me net – úgy is mond hat nánk: 
a drá mai szub jek tum át vál to zá sa tör té nik meg: a 
fi gu rá ból „hang” lesz; az em ber bôl ön ma ga je le. Az 
imént idé zett te le fon be szél ge tés Or bán né és Cserm -
lé nyi közt „han gok pár be szé dé nek” len ne mond -
ha tó – ha ilyen lé tez ne. Annyi ban azon ban mégis 
lé te zik, hogy ket té vá lik a be széd két fé le al ko tó ré -
sze: ver bá lis szö ve te és in to ná ció ja. S míg a szó 
funk  ció ját vesz ti – azaz: a kom mu ni ka tív be széd 
kiüre se dik –, ad dig a hang ak ti vi zá ló dik: az ön ki -
fe je zés és a megér tés kö ze gét al kot ja, egy szer s mind 
visszaad ja a be széd sze mé lyes sé gét, s a szó va ló di 
ér tel mé ben in ter per szo ná lis kap cso la tot te remt. 

 
A szó és a hang a drá ma be széd ben 

 
A drá ma be széd ilyen faj ta megosz lá sa – a szó és a 
hang (in to ná ció) ket té vá lá sa – azt mu tat ja, hogy a 
dia lo gi kus alap vi szony egyik je len tôs ho za dé ka a 
megér tés re kész fi gye lem ket téosz tó dá sa: a be széd 
tár gyán túl an nak mi ként je, a nyel ven kí vü li va ló -
ság rep re zen tá ció ján túl a szub jek tu mot hor do zó 
hang is megér tés re vár. Azaz a drá mai dia ló gus kü -
lö nös erôs ség gel eme li ki a pár be széd nek azt a tulaj -
don sá gát, mi sze rint egé szen más azt megér te ni, 
ami rôl a (min den ko ri) má sik be szél, más fe lôl pedig 
azt, aki be szél. A drá mai szö veg épí tés fe lôl néz ve 
eb ben is konk re ti zál ha tó a pár be széd nek az a tulaj -
don sá ga, amit a dia ló gus fi lo zó fia a sze mé lyi ség tel -

6 Eb ben fog ha tó meg a Macs ka já ték – mint drá ma szö veg – kü lönb sé ge Ör kény azo nos cí mû kis re gé nyé hez, a drá ma köz -
vet len elôd jé hez ké pest. A kis re gény be li nar rá ció rész ben már ma ga is dra ma ti zá ló dott a te le fon be szél ge té sek és le vél szö -
ve gek fe je zet cí mek ál ta li je lö lé se ré vén. A drá ma vál to zat azon ban még sem pusz tán tech ni kai átala kí tás, azaz nem  csak né -
hány el be szélt szö veg rész let „el mon da tá sa” a sze rep lôk kel. A drá ma for ma más fé le je len tés al ko tás ra van be ren dez ked ve. 
Az epi kai szö veg is vég re hajt ja ugyanis a be széd tet té ala kí tá sát, de – több-ke ve sebb – kom men tár, kö rülírás ré vén te heti 
ezt, vagyis: a be szé det mint tet tet is „el kell be szél nie”. A drá ma szö veg le he tô sé ge, hogy az ép pen ke let ke zô, mon dott be -
széd mind két ré szét – ver bá lis szö ve tét és in to ná ció ját – egy szer re je le nít he ti meg, s ez zel a je len tés be széd be li ke let ke zé -
sét ra gad hat ja meg.
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jes je len lé té nek ne vez a pár be széd ben: „Az Én- Te” 
alap szót csak egész lé nyé vel mond hat ja az em ber”. A 
be széd önis me re ti „mû faj já” – il let ve: be széd mód -
dá – vá lá sá nak, vagy ahogy a dia ló gus fi lo zó fia 
mond ja: a má si kon ke resz tü li önis me ret eg zisz ten -
ciá lis ta pasz ta la tá vá vá lá sá nak7 a be széd szub jek ti -
vi zá ló dá sa ad hat ja az alap fel té te lét. E szub jek ti vi -
zá ló dás drá mai mó do za ta le het a dia ló gus.  

A dia ló gus nak az „Én- Te” („Én-Má sik”) alap vi -
szony ból fa ka dó má sik tu laj don sá ga, hogy ér tel me -
zô vi szony. Rész ben a dia ló gus fi lo zó fia té te lé hez kö -
zel ál ló iro da lom el mé le ti ka te gó ria ként (el sô sor ban 
a nar ra to ló gi á ban) nem annyi ra a for má lis dia lógus, 
mint in kább a – Bah tyin ne vé hez köt he tô – dia lo -
gi kus elv ka pott hang súlyt. A dia ló gus ez zel uni -
ver zá lis szö veg kép zô és ér tel me zô gya kor lat tá mi -
nô sült át, más részt – az egy mást köl csö nö sen meg -
vi lá gí tó nyel vek rend sze ré nek gon do la ta, va la mint 
a be széd bel sô dia lo gi zá ló dá sá nak ta pasz ta la ta8 ré -
vén – je len tés te rem tô erô ként ve he tô szá mí tás ba. 
Mind a dia lo gi kus meg nyi lat ko zás ala nya, mind an -
nak nyel ve in kább a te rem tô dés ál la po tá ban lé vô -
ként kép zel he tô el, mint sem kész pro duk tum ként. 
Ha pe dig a pár be szé det nem in for má ció átadás ként, 
ha nem ép pen a lét re jö vés ál la po tá ban le le dzô 
nyelv ként szem lél jük, ak kor el ke rül he tet len né vá -
lik meg kü lön böz tet ni a dia lo gi kus be szé det a kom -
mu ni ka tív te vé keny ség tôl, kü lö nö sen an nak struk -
tu rá lis (gram ma ti kai) mo dell jé tôl.  

A sze mi o ti kus dia ló gus fel fo gás meg le he tô sen 
messzi re is tá vo lo dott már a feladó–üze net/kód –
cím  zett mo dell tôl. Ha a nyel vet szer ves kép zôd -
mény nek te kint jük, ak kor nem fel té te lez he tô, hogy 
a bi zo nyos mó don kó dolt üze ne tet ugyanazon a 
mó don de kó dol ni is fog ják, s ek kép pen jön ne lét -
re a pár be széd. El len ke zô képp ala kul a hely zet: jel 

és je len tés vi szo nyát más ként ha tá roz za meg a be -
szé lô, s megint más ként ál lít ja össze a hall ga tó. Lot -
man dia ló gus mo dell jé ben a pár be széd olyan for dí -
tás fo lya mat, amely tö ké le te sen so ha sem ki vi te lez -
he tô. Ép pen eb ben az aszim met riá ban rej lik a pár -
be széd min den ko ri gon do lat ge ne rá ló ter mé sze te: a 
megér tés nem a rep ro duk ció val, ha nem a sa ját 
nyelv kiala kí tá sá val szi no nim fo ga lom. Eb ben az 
ér tel me zés ben te hát a dia ló gus a gon dol ko dás „mû -
fa ja”. Mint lát ha tó: az Ör kény-dia ló gus (amely pe -
dig pél da sze rû drá ma mo dellt ho zott lét re) eh hez 
az aszim met ri kus mo dell hez áll kö zel. Ami kor a 
szer zô ver bá lis szö vet re és hang ra bont ja szét a dia -
lo gi kus meg nyi lat ko zást, ak kor azt a vi szonyt de -
monst rál ja, ame lyet a be szé lô sa ját be szé dé hez 
kiala kít. Vagyis: a be széd tárggyá té te lét ala poz za 
meg. In nen tôl a köz lést to váb bí tó kö zeg vá lik az ér -
tel me zés tár gyá vá. 

 
Szub jek tum és be széd vi szo nya mint  

drá mai konflik tus for rás 
 

A for dí tás fo lya mat ként ér tett dia ló gust te hát nem 
a kö zös nyelv ha tá roz za meg, sok kal in kább a dia -
ló gus szi tuá ció,9 vagyis a megér tés igé nye. Né mi képp 
pszi cho lo gi ku san is meg fo gal maz va Lot man ezt úgy 
mond ja, hogy a dia ló gus fel té te le: a sze re tet. A dia -
ló gus tény le ges ered mé nye esze rint nem is a megér -
tés, ha nem az en nek meg kí sér lé se ér de ké ben le zaj -
ló for dí tás fo lya mat, mely nek so rán a feladó nyel ve 
sem ma rad érin tet len, de a be széd part ner nyel ve is 
megújul. 

A Macs ka já ték do mi náns, konflik tu sok kal ter -
hes, mégis a pár be széd igé nyét hor do zó, sze re tet -
tel jes vi szo nya Or bán né és Gi za kap cso la ta. A drá ma 
értel  me zé sei nek min dig is ter mé sze tes kiin du ló -

7 „Ön ma gam egész lénnyé kon cent rá ló dá sa és összeol va dá sa so ha nem tör tén het nél kü lem. A Te ál tal le szek Én- né. S hogy 
Én- né le szek, mon dom: Te. Min den va ló sá gos élet – ta lál ko zás.” Mar tin Bu ber: Én és Te. Bp., Eu ró pa, 1991. 15. ford. Bíró 
Dá niel. 

8 A dia lo gi kus elv nek a meg nyi lat ko zást be lül rôl di na mi zá ló sze re pé rôl, azaz a bel sô leg dia lo gi zált be széd rôl lásd M. M. 
Bah tyin: A szó Dosz to jevsz kij nél. He li kon, 1999/1–2. 63–89. ford. He te si Ist ván és Hor váth Gé za. 

9 A kö zös nyelv sem hiá nyoz hat tel jes ség gel, a dia ló gus fo gal ma ezért fog lal ja ma gá ba a for dí tást is. Vagyis: a dia ló gus nak 
egy szer re fel té te le a jel rend sze rek köz ti át fe dés és kü lönb ség: „mi köz ben sze mio ti kai el té rés hiá nyá ban a dia ló gus ér tel -
mét vesz ti, az is igaz, hogy az ab szo lút és ki zá ró la gos kü lönb ség vi szont el le he tet le ní ti a pár be szé det. Az aszim met riá nak 
bi zo nyos fo kú in va rian ciá val kell pá ro sul nia”. Lot man ezért – J. New son nyo mán – az anya és cse cse mô je köz ti kon tak -
tust te kin ti min ta sze rû dia ló gus mo dell nek. Ôk ugyanis már nem al kot nak egyet len sze mélyt, így jel rend sze rük sem tö -
ké le te sen ugyanaz, de még nem is vál tak egé szen kü lön: „Dia ló gus – mint a jel cse re for má ja – nem le het sé ges egy szer ve -
ze ten be lül, ott más kon tak tus for mák mû köd nek. Ám olyan egye dek kö zött sem jö het lét re dia ló gus, akik min den faj ta 
közös nyelv tôl meg van nak foszt va.” J. M. Lot man: Dia lo gi kus me cha niz mu sok = Kul tú ra és in tel lek tus. Ju rij Lot man vá lo ga -
tott ta nul má nyai a szö veg, a kul tú ra és a tör té ne lem sze mio ti ká ja kö ré bôl. Bp., Ar gu men tum, 2001. 112. ford. Szi tár Ka ta lin.



58

pont ja volt a ket te jük köz ti ka rak ter- és vi sel ke dés -
be li, va la mint ér ték ren di kü lönb sé gek fel tér ké pe -
zé se. A be fo ga dó – mi köz ben ér zé ke li Gi za iga zát 
is –, szí ve seb ben ad iga zat mégis Or bán né nak, lé -
vén, hogy az utób bi sze mé lyi sé ge ön ál lóbb, erô -
sebb, eb bôl kö vet ke zik tra gé diá ja is. Az em lí tett 
kü lönb ség drá mai meg nyi lat ko zá sa legin kább be -
széd mód juk el té ré sé ben ra gad ha tó meg, pon to sab -
ban: ab ban a vi szony ban, ame lyet sa ját be szé dük -
höz kiala kí ta nak. Néz zük, mi fé le „hang” jel lem zi 
ôket, s egyál ta lán: van-e mind ket tô nek ilyen szub -
jek tív „hang ja”.  

Gi za sze re pe sze rint is ér tel me zô po zí ciót fog lal 
el a da rab ban: Or bán né gon dol ko dás mód já nak, vi -
sel ke dé sé nek, egész ön ki fe je zô ap pa rá tu sá nak fo -
lya ma tos kri ti ká ját ad ja, nem egé szen elis mer ve, de 
azért alap ve tôen el fo gad va az Or bán né kör nye zetét 
is al ko tó ér dek orien tált, sa ját be szé dé re (is) „sü ket” 
vi lág íté le teit – amely nek sze mé ben nem csak az Or -
bán né ko rá ban már il let len nek szá mí tó sze re lem, 
de az ér zé seiért küsz kö dô asszony fel tét len hi te is 
ne vet sé ges és elíté len dô, szel le mi-ér zel mi ön ál ló -
sá ga pe dig el fo gad ha tat lan. Gi za, aki más kor a maga 
ér ték rend jét, gon dol ko dás mód ját (még az il len dô 
vi se let rôl al ko tott el kép ze lé seit is) igyek szik ráerôl -
tet ni Or bán né ra, vé gül mégis ön kri ti kus han got üt 
meg, ami vel Or bán nét iga zol ja: „(…) azt se tu dom, 
aka rom-e egyál ta lán, hogy hall gas son rám.” (351). 
Ô, aki nek – úgy tûnt – egyér tel mûbb, min de ne set -
re egy sze rûbb a vi szo nya sa ját be szé dé hez, most, 
hú ga meg nyi lat ko zá sait hall gat va, az ô sors mo dell -
jét ér zé kel ve, konflik tus ba ke rül ez zel az egy sze rû 
és egyér tel mû nyelv vel, s mintegy vissza is von ja 
ér vé nyét. Nem he lyes sé ge, ha nem szub jek tív hi te -
le vá lik két sé ges sé – Or bán né sor sa fe lôl néz ve: 

 
GI ZA: (…) ami kor én két le he tô ség kö zül min dig 
a ké nyel me seb bi ket vá lasz tot tam, ne ki volt mer -
sze vál lal ni a koc ká za tot. (…) Anyád so ha se ret te -

gett. Min dig és bár mi áron vál lal ta az igé nyeit. (…
) Én is fél tem ôt, de ugyanennyi re irigy lem is. Két 
bé na lá bam mal fél ha lott va gyok egy olyan élet vé -
gén, me lyet csak fé lig volt bá tor sá gom él ni.” (351) 
 

Még Or bán né „hi bái”, rossz vagy elítél he tô dön té -
sei is ugyanezen ok ból kap nak most más megíté -
lést Gi za sza vai ban: Or bán né nak megada tott a saját, 
sze mé lyes sors, ön ma ga ma radt min den meg nyil -
vá nu lá sá ban, míg Gi za éle te el sze mély te le ne dett, 
sa ját ma ga elôtt sem tit kol ja: lát szó lag har mo ni kus 
kap cso la tai (pl. a fiá val va ló kap cso lat) mé lyén éle -
te-ha lá la irán ti kö zöny hú zó dik csak meg. (Em lé -
ke ze tes rész let fia ud va rias gon dos ko dá sa, amellyel 
bé na lá bú any ját az ölé ben vi szi le a csa lá di sír bol -
tot meg te kin te ni. Nyil ván va ló Mi si nek az il le del -
mes vi sel ke dés fel szí nes ta pin ta ta mö gé rej tô zô vég -
te len ta pin tat lan sá ga: nai van kép te len kü lönb sé get 
ten ni gesz tu sá nak két fé le ér tel me kö zött, mely kü -
lönb sé get azon ban an nál erô seb ben ér zé ke li anyja: 
mi köz ben egy gya kor la ti ap ró ság ban ké nyel mét ke -
re si, öl be ve szi, ugya ne gesz tus sal lé nye gé ben szó 
sze rin ti ér te lem ben „sír ba te szi” any ját.) 

Gi zá nak ép pen ezért sa ját lé nye gé ben lét re sem 
jött sor sa ad ja a tám pon tot ah hoz, hogy hú ga hi -
báit iga zol ja, s po zi tív ér tel met ad jon a „hi ba” szó -
nak, hisz az lé nye gé ben köz vet len élet ta pasz ta la tot 
je lent: „Saj nos, én so ha sem kö vet tem el hi bá kat.” 
(351) – mond ja.10 Or bán né leg na gyobb hi bá ja (és 
az ôt leg mé lyeb ben érin tô élet ta pasz ta lat) ter mé -
sze te sen Cserm lé nyi Vik tor, aki vég sô so ron ki hasz -
nál ta, majd el hagy ta. Ör kény na gyon egy sze rû cse -
lek ményt al kal maz, a tör tén tek miért jeit nem ma -
gya ráz za, Or bán né sor sát pe dig „si ker te len” ön gyil -
kos ság hoz ve ze ti. Vagyis ab szurd nak lát tat ja a 
mo del lált vi lág egész mû kö dé si el vét: Or bán né nak 
ki kell lép nie ab ból a vi lág ból, amely ben ôt sem mi 
sem iga zol ja, sôt: azok csap ják be leg fá jób ban, akik -
ben legin kább bí zott: Cserm lé nyi és Pau la. A ha -

10 A két asszony élet mód já nak és élet vi te lé nek össze ha son lí tá sát, ön és vi lág szem lé le tük össze ve té sét Bé csy Ta más vé gez te 
el: „Mindez az el sô lé nyeg szin ten ér tel mez he tô úgy, hogy Or bán né koc ká za to kat vál lalt, Gi za nem. Egy fok kal mé lyebb 
szin ten: Or bán né egyé ni ség volt, Gi za nem.” Bé csy Ta más: „E kor ne künk szü lônk és megölônk…” (Az önis me ret kér dé sei Ör -
kény Ist ván drá mái ban). Bp., Tan könyv kiadó, 1984. 55. Mint az elem zés ér tel me zô igé nyû rész le te mu tat ja, Bé csy Ta más 
a hô sök önis me re té nek meg lé vô és hiány zó rész le tei re kér dez, ami re itt két élet mo dell ér ték szem pon tú össze ve té se ré -
vén kí nál ko zik vá lasz. In nen néz ve va ló szí nû leg nem túl zás azt mon da ni: e drá ma fô sze rep lôi funk cio ná li san kiegé szí tik 
egy mást. Or bán né nem egyéb, mint Gi za önis me re té nek hiány zó ré sze (ezért lesz ké pes Gi za a drá ma vé gé re el sza kad ni 
sa ját ere de ti ér té ke lô po zí ció já tól és ön kri ti kus at ti tû döt fel ven ni). Más részt Gi za azt az óva tos, a tár sa dal mi lé te zés ke re -
tei kö zé szo rí tott lá tás mó dot kép vi se li, amely vi szont hú gá ból hiány zik. Ezért fél ti és in ti óva tos ság ra Or bán nét szin te a 
drá ma egész fo lya mán bár ma ga is tud ja, hogy ez hiá ba va ló, mert nem vág egy be hú ga meg gyô zô dé sei vel, tem pe ra men -
tu má val, ér ték rend jé vel.
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zug  ság szó és tett meg nem fe le lé se e kép let sze rint 
te hát a vi lág el fo ga dott ál la po ta, azaz: ab szurd.  

Or bán né és Gi za vi tá ja te hát nem csak az elôbbi 
erô sebb, ön ál lóbb ka rak te ré nek megerô sí té sé hez 
ve zet. A ket tô jük – a tá vol ság el le né re is ki vé te lesen 
in ten zív – kap cso la ta nem me rül ki a vi tá ban. Élet -
ta pasz ta la tok ról nem is le het vi táz ni, a vi tá nál sokkal 
több is tör té nik a drá má ban: Or bán né vé gül rákény -
sze rí ti Gi zát, hogy fe lül vizs gál ja sa ját be széd módját, 
sôt, lé nye gé ben meg kér dô je lez ze an nak ér vé nyét. 
A be széd úgy vá lik drá mai konflik tus for rás sá, hogy 
Or bán né olyan hely ze tet idéz elô, amely ben Gi za 
konflik tus ba ke rül – nem hú gá val, ha nem – sa ját 
nyel vé vel. En nek a nyelv nek ugyanis nincs szubjek -
tív hang ja – Gi za be szé de nem a sa ját ja, ha nem a 
tár sa da lo mé (még in kább a tár sa sá gé, amely ben él). 
Igaz és ra cio ná lis, amit mond, de el vont és sze mély -
te len is ugyanak kor, nincs kö ze a sze mé lyes ta pasz -
ta lat hoz. Ezt a sze mély te len nyel vet bont ja le Or -
bán né szí vós és né mi leg idea lis ta szem be sze gü lé se 
– ne ki ugyanis sa ját hang ja van. E sa ját, sze mé lyes 
hang egyik me ta fo rá ját al kot ja a drá má ban a ze ne. 

 
A ze ne hang ja 

 
Or bán né és Cserm lé nyi kap cso la tá nak több köz -
ve tí tô csa tor ná ja van, kö zü lük va ló szí nû leg a leg -
fon to sabb, de min den képp a legin ten zí vebb: a zene. 
Or bán né fia tal ko rá ban éne kel ni ta nult (tu laj don -
kép pen kép zett ze nész), Cserm lé nyi pe dig ope ra -
éne kes.  

A ze ne hall ga tás Or bán né szá má ra az au ten ti kus 
sze mé lyes ség ak ti vi zá ló dá sá nak köz vet len meg fe -
le lô je: Pau lá val va ló megis mer ke dé se után ope ra -
ze nét hall gat, s eb be (te le fo non!) Pau lát is be vonja, 
je lez vén ket tô jük ba rá ti kö zös sé gét: 

 
OR BÁN NÉ: (…) Fel hív tam Pau lát, hogy kap csol -
ja be ô is a rá diót, át járt a ze ne, és a ze ne mel lett 
az édes tu dat, hogy amit én hal lok, amit én ér zek, 
azt hall ja és ér zi Pau la is.” (300) 
 

A csak han gok ból felépü lô köz le mény legalábbis a 
drá ma fô hôs nô je szem pont já ból te hát a leg fon to -
sabb és legele ve nebb kom mu ni ká ció nak fe lel meg. 
A ze ne „meg fog ha tat lan”, „anyag ta lan” (ezek Or -
bán né ki fe je zé sei) va ló sá ga így na gyon is ele ven lé -
te zés re tesz szert, lé vén, hogy meg tud ja szó lal tatni 
az egyéb ként né ma sze mé lyes szfé rát.  

A ze ne te hát: va ló ság, amely sem nem lát ha tó, 
sem meg nem fog ha tó, amely nek sem mi lyen ma -

te riá lis rea li tá sa nincs. Pon to sab ban mégis csak van, 
ez azon ban a le ve gô, amely nek lé te zé sé rôl tu dunk 
ugyan, még sem te kint jük ön ál ló lé te zô nek, in kább 
a va ló sá gos nak te kin tett dol gok kö zöm bös kö ze -
gé nek. Az éne kes szá má ra azon ban ez a lá tás mód 
evi den sen ha mis. Cserm lé nyit ha tá ro zot tan dü hí ti 
a ki fe je zés, hogy a ze ne „anyag ta lan” igaz, ak kor, 
mi kor Pau lá tól hall ja: 

 
CSERM LÉ NYI: Ugyan, ké rem. Ezek olyan megál -
la pí tá sok, amik nek az el len ke zô je is igaz. Mint pél -
dául, hogy a ze ne anyag ta lan.  
(…) 
OR BÁN NÉ: És nem az? 
CSERM LÉ NYI: An nak, aki nem ért a ze né hez. Ha 
va la ki nem tud re pül ni, an nak a le ve gô anyag ta -
lan. De a ma dár nak a le ve gô: anyag.” (319) 
 

Cserm lé nyi sa ját evi dens ta pasz ta la tát fo gal maz za 
meg: az éne kes na gyon jól tud ja, hogy a hang ban 
a le ve gô anya gi sá ga jut meg je le nés hez – a ma dár-
me ta fo ra ezt az ér tel me zést mé lyí ti el. A ze nei hang 
és a le ve gô kap cso la ta nyil ván va ló: a ze ne in nen 
néz ve nem is más, mint a le ve gô ön ál ló ma te ri a li -
tá sá nak meg nyi lat ko zá sa, ma gas ren dû át szel le mie -
sí té sé vel együtt. A „re pü lés” pe dig úgy ér tel me zô -
dik, mint a le ve gô kö ze gé ben va ló fi zi kai moz gás, 
ami lé nye gé ben a hang fi zi ká lis ter je dé sé nek fe lel 
meg. Mi vel pe dig a drá ma szö veg vi lá gá ban a ze ne 
to vább sze man ti zá ló dik, s a legin ten zí vebb köz lô -
rend szer sa ját sá gait ve szi fel, a le ve gô már nem csak 
a ze né nek, ha nem a hang nak mint olyan nak, az em -
be ri kap cso la to kat lét re ho zó szel le mi va ló ság nak is 
meg fe lel. A hang adás, a be széd és az ének ré vén az 
ön ma gá ban sem le ges, je len tés nél kü li kö zeg szel -
le mi és emo cio ná lis tar ta lom ra tesz szert, a le ve gô -
bôl kiala ku ló hang meg fe lel a kül sô, pusz tán fi zi -
ká lis va ló ság át szel le mí tett és sze mé lyes sé tett for -
má já nak. Nyelv al ko tás te hát, lé nye gét te kint ve: a 
le ve gô ben ter je dô hang hul lá mok a szub jek tu mot, az 
em bert ma gát kép vi se lik és köz ve tí tik. A hang fi -
zi kai va ló já ban, mint „le ve gô” sem le ges és ész re ve -
he tet len; szel le mi va ló já ban azon ban élet tel te lí tett, 
kap cso lat te rem tô erô vé, köz lés tar ta lom má te szi ezt 
az élet te len, je len tés te len va ló sá got: ér tel met te remt.  

 
A szó hang ja: a mo tí vum tól a be széd han gig 

 
Ör kény, ami kor fel fi gyel tet rá, hogy a pusz ta köz -
lô csa tor ná nak, sem le ges kö zeg nek te kin tett nyelv 
élô va ló ság, meg szó lal tat ha tó je len tés tö meg, ak kor 
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nem csak te ma ti zál ja ezt, ha nem sa ját szö ve gé ben 
ér vé nye sí ti is. Amit a sze rep lôk szá má ra a ze nei 
hang tesz nyil ván va ló vá, az a drá ma ol va só ja (vagy 
hall ga tó ja) szá má ra a szó hang tes te, a be széd hang 
je len tés te lí tett sé ge ré vén nyi lat ko zik meg. A hang 
a nyelv legele mibb s ugyanak kor legér zék le te sebb, 
ön ma gá ban is esz té ti kum má ala kít ha tó ré sze, s ez 
sem csak le ve gô, ez sem „anyag ta lan”. De anya gát 
– vagy kü lön lé te zé sét, on to ló giai stá tu sát – na gyon 
rit kán tud juk csak ér zé kel ni.  

Ha most meg kí sé rel jük a drá ma szö veg ol va sa -
tá ban is ér vé nye sí te ni a fen ti megál la pí tást, fel kell 
fi gyel nünk az Ör kény-fé le szö veg ala kí tás for mai sa -
ját sá gai ra, azaz a drá ma szö veg hang zós sík já ra is. 
A hang el sô sor ban Or bán né és Cserm lé nyi kap cso -
la tá ban sze mi o ti zá ló dik. Köz tük sok a ki mon datlan, 
de a ze ne ré vén mégis csak meg nyil vá nu ló je len tés. 
Ezért ma rad hat a fi zi kai va ló já ban már igen vissza -
ta szí tó, csám csog va za bá ló Cserm lé nyi az idô sö dô 
asszony nak nem csak ku darc, ha nem örök ideál is 
– de csak a hang ja ré vén. Kap cso la tuk ku dar cát a 
sze re lem va cso rák ká – az ének lés csám cso gás sá – 
ala ku lá sa jel zi. Cserm lé nyi nek nem csak Or bán né -
val va ló kap cso la ta vesz tet te el ere de ti ér tel mét. A 
sze rep lô ka rak te re is az én- vesz tés egy for má ját 
hang sú lyoz za: az öreg éne kes tü dô tá gu lás ban szen -
ved, nem csak fér fias vonz ere jét, de hang ját is el vesz -
tet te. Haj da ni áb ránd jait azon ban nem egé szen 
hagyta még ma ga mö gött: bí zik ben ne, hogy: „(…
) Ô új ra fel fog tör ni ezek rôl a kül vá ro si desz ka do bo -
gók ról egész az Ope ráig, a Sca láig, a Met ro po li ta nig…” 
(304. Kieme lés tô lem Sz. K.). Fon tos, hogy az ideál -
vi lág az Or bán né val va ló ezút tal va cso ra nél kü li ta -
lál kozás so rán, öreg ko ri sze rel mük nyil ván leg szebb 
je le ne té ben idé zô dik fel Cserm lé nyi ben. Az evés 
hiá nya is jel ér té kû szö veg mo tí vum ezen a he lyen, 
hi szen az éne kes (ab ba hagy ván a csám cso gást) – 
legalábbis vir tuá li san – megint ének hang ja ré vén 
azo no sít ható.  

Az ének hang (bi zo nyos te kin tet ben: a tisz ta in -
to ná ció) és a szub jek ti vi tás össze kö tô dé sét eb ben 
a je le net ben is a „má sik”, Or bán né je len lé te vált ja 
ki – nem csak sze mé lye, ha nem a sze mé lyét ere de -
ti leg jel zô (leány ko ri) ne vé nek hang for má ja ré vén 
is: ô Szkal la lány, ne ve a szö veg ben a Sca la név 
hang for mai ek vi va len sét al kot ja. A hang for mák pár -
hu za ma ré vén lét re jött sze man ti kai ek vi va len ciát 
ér tel mez ve: Or bán né je len lé te ugyanazt a sze mé -
lyes vi szonyt vált ja ki Cserm lé nyi bôl, mint a ze ne. 
Úgy is le het ne mon da ni: ami a ze ne hang ja az éne -
kes nek, az a „Szkal la lány” az em ber nek; s ha az 

ek vi va len cia funk ció ját ke res sük: Or bán né a „ze ne 
hang ja”, az a szel le mi-e mo cio ná lis va ló ság, amely 
már hiány zik az élet kül sô sé gei bôl, de for mát ta lál 
Cserm lé nyi éne ké nek hang jai ban. 

 
Az evés mo tí vu ma 

 
Az evés nyil ván va lóan erôs jel ér ték kel bí ró cse lek -
vés a da rab ban – az ének lés, a ze ne mo ti vi kus el -
len té tét al kot ja. Ez a szem ben ál lás ala poz za meg 
me ta fo ri kus cse lek vés ként va ló ér tel mez he tô sé gét. 
Legegy sze rûb ben úgy ér tel mez he tô, mint Cserm -
lé nyi ér ték csök kent, lé nye gét vesz tett éle té nek je -
le: Or bán né hoz fû zô dô sze rel mét a fôzt je irán ti von -
za lom vál tot ta fel, aho gyan Or bán né fo gal maz: „Az 
öle lé sek he lyét a va cso rák fog lal ták el.” (341). Az 
evés a drá má ban – há rom szor is – a meg va ló su lat -
lan kap cso la tok egyik torz for má ját al kot ja. Cserm -
lé nyi sze re pé nek el sôd le ges meg fe le lô je eb bôl a 
szem pont ból a macs ka, akit Or bán né etet, ez zel 
„csá bít”, s aki meg szö kik tô le. Cserm lé nyi sze rel -
mi csa lá sa, il let ve ha zug sá ga is ab ban nyil vá nul 
meg, hogy Pau lá nál va cso rá zik, ezen a kö zös va -
cso rán „kap ja raj ta” ôket Or bán né. Azál tal, hogy a 
más nál va cso rá zás hût len ség nek mi nô sül (Cserm -
lé nyi is en nek meg fe le lôen rea gál a szi tuá ció ban: 
bû nös nek ér zi ma gát, ma gya ráz kod ni akar), az evés 
a kap cso lat je lé nek mi nô sül a da rab ban.  

Több kon tex tu sa is van az evés nek, ame lyek azt 
bi zo nyít ják, hogy a kö zös asz tal hoz ülés az em be -
ri kap cso la tok lé nye gi mi nô sé gei vel áll össze füg -
gés ben. Gi za éle té ben is össze füg gés be ke rül a va -
cso rá zás (a kö zös csa lá di asz tal nál ülés) és a sze re -
tet tel jes (vagy legalábbis azt mu ta tó) kap cso lat. Sôt, 
a kö zös nyelv is. Gi za egy íz ben az zal sér ti meg a 
csa lá di nor má kat, hogy ma gya rok kal be szél get, amit 
pe dig fia jó for mán meg til tott. Mint hogy Mi si ezt 
ész re vet te, s Gi za tud ja, hogy fia ha rag szik ér te, 
nem megy le va cso ráz ni, fia sem megy utá na ki bé -
kül ni: „Azóta itt ülök, ön ként vál lalt, de megér de -
melt szo ba fog ság ban.” (300) mond ja Gi za. 

Az evés me ta fo ri kus je len té se egy szö veg kö zi 
pár hu zam ré vén is meg vi lá gít ha tó. A Pis ti a vér zi -
va tar ban egy szö veg he lye sze rint a Szô ke Lány, 
miu tán elárul ta Pis tit (el le ne val lott a kon cep ciós 
per ben, bár azt megelô zôen a fe le sé ge volt), ugyan -
csak az evés cse lek vé sé vel azo no sít ja az áru lást: 

 
SZÔ KE LÁNY: (…) (Meg tör ve) Igenis, ké rem. 
Eszem a hú sá ból. Ter mé sze tes do log. Ez ná lunk 
szo kás. Dó zsá ból is et tem. Ôt is megeszem. Is ten 
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en gem úgy se gél jen. Ámen. (…) Fé lek a ha lot tak -
tól. A ha lot tak tól. A ha lot tak iga zá tól.”11 
 

Az evés je len té se né mi képp ki szé le se dik: nem csak 
kiüre se dett kap cso la tot, ha nem csa lást, a má sik 
eláru lá sát is je len ti, s ér tel me ki ter jed a tör té nel mi 
ál ta lá no sí tás szint jé re is – a Dó zsa megége té se és a 
hús meg sü té se kö zött vont ab szurd pár hu zam 
révén. S az evés így ter mé sze te sen fé lel me tes is, hi -
szen az élôk ha zug sá gát je len ti a „ha lot tak iga zá -
val” szem ben.12  

 
Lá bak és ka lap 

 
Nem csak a cse lek vés, ha nem a tár gyi att ri bú tu mok 
is me ta fo ri kus je len tés sel te lí tôd nek a Macs ka já ték 
szö ve gé ben. Mond hat juk ta lán, hogy a „láb”, más -
fe lôl pe dig a „ka lap” sza vak je len tés há ló za ta a da -
rab leg ki ter jed tebb mo tí vum-pár hu zam rend sze re. 
Köz vet len össze füg gés ben áll nak to váb bá a drá mai 
alap vi szony, a köz ve tett kom mu ni ká lás meg te rem -
té sé vel is.  

A lá bak kal kap cso la tos de fek tus mo ti vál ja az 
alap szi tuá ciót: Gi za és Or bán né ta lál ko zá sa azért is 
le he tet len, mert Gi za mind két lá bá ra bé na. Gi za szö -
ve gé ben még egy ér tel me zés szü le tik a bé na láb je -
len tô sé gé rôl: a hely vál toz ta tás ra kép te len élet fi zi -
kai lag fél-é let re, azaz dön tés kép te len ség re kár hoz -
tat ja az asszonyt,13 egy szer s mind kom mu ni ká ció -
kép te len né is te szi ôt: „(…) Bé na vén asszony 
va gyok, aki hattyúk kal tár sa log. (325). A be teg lá -
bak, il let ve a lá bon va ló moz gás kép te len sé gé nek 
köz vet len szö veg be li ek vi va len se te hát Gi za ese té -
ben a sze mé lyi ség hiány struk tú rá ja: a sze mé lyes 
sors hiá nya és a be széd üres sé ge.  

Lá bak kal kap cso la tos de fek tus a Pau láé is. Ró -
la Cserm lé nyi ál la pít ja meg: csú nya, „püf fedt” a bo -
ká ja. Itt sem csak kül sô hiá nyos ság ról van szó:  

 
CSERM LÉ NYI: Én azt ta pasz tal tam az élet ben, 
hogy min den vas tag bo ká jú nô bôl kék ha ris nya 
lesz. Még pe dig azért, mert aki a lá bát nem mu to -
gat hat ja, az legalább a lel két te szi ki. (317)

A drá ma elem zés ben Cserm lé nyi gu nyo ros meg -
jegy zé sé nél pon to sab ban kell fo gal maz nunk, de ami 
mond ha tó, az lé nye gé ben meg fe lel az éne kes fér fi-
in tuí ció já nak. A fi zi ká lis de fek tus te hát Pau lá nál is 
szel le mi jel le get ölt: az ön ál ló gon dol ko dás – és ön -
ál ló nyelv – hiá nyá ban je löl he tô meg. Az ön ál ló be -
széd re va ló kép te len ség egyik köz vet len te ma ti kus 
meg fe le lô je a szno biz mus, a má sik azon ban jel lem -
hi ba is: ha zug ság. Nem csak Or bán né gon do la tait 
sa já tít ja ki, ha nem ugyanez zel el is árul ja ba rát nôjét, 
mi vel (Or bán né tól lo pott) ze ne esz té ti kai esz me futta -
 tá sai nak vol ta kép pe ni cél ja Cserm lé nyi el csá bí tása. 

Or bán né sze re pét a láb-mo tí vum transz for má -
ció  ja mi nô sí ti. Míg kez det ben rá az örö kös fu tás (a 
macs ka ül dö zé se), il let ve a tánc jel lem zô, Cserm -
lé nyi hût len sé gé nek le lep le zô dé sét kö ve tôen Or -
bán né fi gu rá ját egy re in kább a „da gadt láb” jel lem -
zi. In du la tá val, dü hé vel együtt nö vek szik a lá bá val 
kap cso la tos de fek tus: miu tán le lep le zi Cserm lé nyit 
és Pau lát, ha za tér ve „(…) le ve szi ci pô jét, meg ta po -
gat ja lá bát, és meg könnyeb bül ve pa pu csot húz.” (337). 
Cserm lé nyi hez már alig tud el men ni („Ci pôt akar 
föl ven ni, de hiá ba erôl kö dik, da gadt lá bá ra nem megy 
rá a ci pô” – 345), Ade la i da pe dig egye ne sen Or bán -
né élet for má ját jel zô ha son la tot csi nál lá bá nak be -
teg sé gé bôl: „Ci pôt se tudsz húz ni, de ide jössz, hogy 
an nak a sze gény fiú nak meg za vard a fe jét… Ilyen 
vol tál min dig. Iz ga lom, ka va ro dás, ez volt az éle -
ted!” (346). Ön gyil kos sá gi kí sér le te elôtt lá bai már 
tel je sen da gad tak:  

 
OR BÁN NÉ: In ge rül ten né zi fá jós lá bát. A min den -
sé gét, hogy meg van da gad va. Elô ve szi a Jó zsi tól ka -
pott al ta tót. Egy po hár vi zet ke res, a tab let tá kat, egyi -
ket a má sik után, be le do bál ja.” (354) 
 

A láb-mo tí vum te hát el sô sor ban Gi zá val és Pau lá -
val kö ti össze Or bán né alak ját. Or bán né nak azon -
ban már a da rab kez de tén van egy má sik tár gyi att -
ri bú tu ma is, amely egy részt a „láb” em lí té sé vel áll 
po zi ci o ná lis pár hu zam ban, más részt sor sá nak má -
sik ta nú já val és „ér tel me zô jé vel”, Egér ké vel hoz za 
ôt kap cso lat ba: a ka lap. A tej csar nok be li bot rányt 

11 Ör kény Ist ván: Pis ti a vér zi va tar ban. i. m. 439. 
12 A Pis ti…ben a fen ti szö veg el mon dá sa alatt a lány reak ció ja a lá bai hoz gu ru ló hal kon zerv do bo zok me ta fo ri kus funk ció -

ját exp li kál ja, szö ve gé nek ön refle xív hang pár hu za má val. Az élet ha zug ság felis me ré sét itt tár gyi ér te lem ben a kon zerv, 
nyel vi leg azon ban a „hal” és a „ha lál” fo ni kus ek vi va len ciá ja je lö li: „(…) a ha lott hal nak is le he tett iga za?” Az egy más -
nak meg fe le lô szó for mák köz ti sze man ti kai össze fér he tet len ség te rem ti itt meg a hang ala ki me ta fo ra lét re jöt té nek fel -
té te lét. 

13 „GI ZA: (…) Két bé na lá bam mal fél ha lott va gyok, egy olyan élet vé gén, ame lyet csak fé lig volt bá tor sá gom él ni.” (351)
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a kö vet ke zô kép pen ír ja le Or bán né: „(…) a fél lá -
ba mon pa pucs, a má si kon fû zôs ci pô, és a fe je men 
egy vad ide gen nô ka lap ja (…)” (280). A ka lap – 
mint tár gyi att ri bú tum – Egér kén kí vül Cserm lé -
nyi Vik tor ral hoz za össze füg gés be Or bán né fi gu rá -
ját: vé let len (pon to sab ban: egy meg nem ér ke zett 
üze net kö vet kez té ben elôállt) ta lál ko zá suk idill jé -
nek je le lesz a ka lap, ame lyet Cserm lé nyi elô ször 
za va rá ban ke res, majd – miu tán Egér ke, a ka la pos -
nô meg za var ta együtt lé tük in ti mi tá sát – ott fe lejt Or -
bán né nál, amit az bol do gan kons ta tál: „(…) az nap 
es te mégis csak ná lam fe lej tet te a ka lap ját az a bo -
lond.” (306). A ka lap – a drá ma szö veg kon tex tu -
sá ban – a hang gal ke rül je len tés kap cso lat ba, mind 
Cserm lé nyi, mind Egér ke fi gu rá ján ke resz tül. 
Ugyanezen az es tén hang zik el Or bán né és Cserm -
lé nyi te le fon be szél ge té se, amely ben csak egy más 
„hang ját” akar ják hal la ni; más fe lôl pe dig Egér ke 
meg je le né sei nek ál lan dó att ri bú tu ma a ka lap, amely 
ná la ket tô jük „macs ka já té ká val” áll kap cso lat ban.  

Egér ke cse lek mé nyes funk ció ja ép pen a ka lap 
att ri bú tu ma ré vén me ta fo ri zá ló dik: a ka lap ál landó 
hiány je lö lô tárggyá vá lik, azál tal, hogy foly vást átala -
 kí tás ra, iga zí tás ra szo rul. Más fe lôl a tárgy már alak -
 ja ré vén is fel fog ha tó a fi gu rák mindegyi ké hez tar -
to zó hiány struk tú ra je lé nek: lé nye ge vol ta kép pen 
ab ban az ûr ben van, ame lyet for mál, úgy is mond -
ha tó ez, hogy a ka lap lé nye ge sze rint „üres” tárgy: 
le ve gô vel van meg tölt ve. Az üres ség pe dig a da rab 
fo lya mán ál lan dóan nö ve ke dô jel lem zô. Cserm lé -
nyit a kö vet ke zô képp jel lem zi Or bán né: „Csu pa 
has. Mint ha föl len ne fúj va. Mint ha csak be szív ná 
a le ve gôt, de nem lé le gez né ki.” (282); „Ron dán 
evett, mint egy ful dok ló, de az én fôz tö met et te…” 
(342). A „le ve gô” szö veg ele me itt te hát egy – a zené -
vel, az át szel le mí tett le ve gô vel el len té tes – me ta fo -
ri kus je len tés kört hoz lét re, amely már a foly ton 
pusz  tu ló, ha zug sá gok kal te lí tett éle tet je lö li. A láb 
da ga dá sa is a kap cso la tok hiá nyá val függ össze Or -
bán né ese té ben; nem csak fáj dal ma miatt nem tud 
jár ni – nincs is ho vá men jen, be szél nie sincs ki vel. 
Hely ze tét Gi zá é val ál lít ja pár hu zam ba, aki szin te 
ha lott nak érez te ma gát a csa lá di krip tát szem lélvén:  

 
OR BÁN NÉ: (…) Te érez het ted így ma gad, ami kor 
Misi le vitt a csa lá di krip tá ba. Csak hogy én él ve va -
gyok ide zár va. Ott a te le fon, és nincs, akit fel hív hat -
nék. Lent az ut ca, és nincs ho vá men jek…” (344) 
 

A drá ma szö veg még egy szin ten – a szó ala kok szint -
jén is – meg je lö li a „ka lap” és a „lá bak” funk ció azo -

nos sá gát. Egér ke ál lan dó funk ció ja a da rab fo lya -
mán a ka lap ala kí tá sa, ugya ne cse lek vés rôl esik szó 
az Or bán né ön gyil kos sá gi kí sér le tét köz vet le nül 
megelô zô je le net ben is. A szin tak ti kai egy sé get al -
ko tó szó kap cso lat ana gram ma ti kus meg fe le lé sei 
bel sô (hang)is mét lés ré vén eme lik ki a sza vak hang -
for má ját, el vá laszt ván azt meg szo kott je len té sé tôl. 
A (rész le ges) hang for mai azo nos ság a ka lap mint 
tárgy hiány je lö lô funk ció já val áll pár hu zam ban, ezt 
a je len tést ak tua li zál ja a szö veg ben a lá bak és a ka -
lap majd nem tel jes, egyet len zön gés-zön gét len, va -
la mint az a/á hang vál tást tar tal ma zó pár hu za ma. 

A két tár gyi att ri bú tum, il let ve meg ne ve zé seik 
– a szö veg ben to vább sze man ti zá ló dó – hang alak -
ja ré vén je lölt hiány struk tú ra két me ta fo ri kus kör 
üt kö zé se ré vén jel lem zi a drá ma fik ciós vi lá gát. 
Mind két me ta fo ra kör kiin du ló pont ja a le ve gô-mo -
tí vum sze man ti kai ele me. A be lô le kiága zó egyik 
sor az át szel le mí tett, ze né vé ala kí tott le ve gôt, a hang 
kö ré cso por to su ló je len té se ket tar tal maz za. Ez a sor 
a sze mé lyes han got je lö li a sze rep lôk ben. A má sik, 
a „lá bak” és a „ka lap” sza vak ból felépü lô sor el len -
ben az éle tet va ló ban ab szurd dá te vô hiányt, üres -
sé get – ha zug sá got, önál ta tást – je lö li. Vagyis azt az 
élet szfé rát, amely már ma gá ban is lét hiá nyos ál la -
po tot érez tet a fô hôs nô vel, s vé gül is e hiány cse -
lek mé nyes meg je lö lé sé hez, az ön gyil kos ság kí sér -
le té hez ve ze ti ôt. 

 
Mé reg és Egér – a „macs ka já ték” 

 
A drá ma cse lek mény legin kább pa ra dox, de egy ben 
a leg köz vet le neb bül me ta fo ri kus rész le te: Or bán -
né és szom széd nô je, Egér ke kü lö nös „macs ka já té -
ka”. A cse lek mény me ne té ben ez mint ha a szó ra -
koz ta tást, egy más vi gasz ta lá sát szol gál ná. A drá ma -
szö veg sze man ti kai ko he ren ciá ja azon ban ad egy 
má sik ér tel me zé si le he tô sé get is. 

A „macs ka já ték” – mint szín pa di cse lek vés – pri -
mér sze man ti ká ját an nak sze rep lôk ál ta li ma gya rá -
za tai ad ják meg, úgy is mond hat nánk te hát: ez eset -
ben elôbb a szó sze man ti zál ja a szín pa di moz gást, 
hang adást. Egér ke Gi zá nak írott le ve lé bôl de rül ki, 
hogy a já ték-nyá vo gás a sze rep lôk ál tal a sí rás sze -
man ti kai ek vi va len se ként ér tel me zô dik: 

 
EGÉR KE: (…) Ha va la me lyi künk nek szük sé ge van a 
má sik ra, ko pog. Elal vás elôtt Er zsi ke meg szokta kér -
dez ni: »Nem sírsz, Egér ke?« Én, vá lasz he lyett, leg -
több  ször csak nyá vo gok egyet, mert a meg té vesztésig 
tu dom utá noz ni az ad junk tu sék macs ká ját. (329)
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Egér ke és Or bán né vi szo nyát te hát szin tén a 
hang köz ve tí ti, a han gok je len tés te lí tett sé gé re Egér -
ke még egy szer ki tér az em lí tett le vél ben: „Úgy tes -
sék el kép zel ni, mint ha együtt lak nánk, hi szen más -
fél év alatt min den nyi kor gás ról, rop pa nás ról meg -
ta nul tam, mit je lent.” (329. Kieme lés tô lem – Sz. 
K.). Egér ke és Or bán né sors pár hu za ma mo ti vi kus 
szin ten úgy nyi lat ko zik meg, mint a „kéz el ha lá sa” 
(Egér ke) és a láb „da ga dá sa” (Or bán né) – mely 
utób bi szin tén bi zo nyos ér te lem ben el ha lás.  

A ha lál, il let ve az ön gyil kos sá gi kí sér let – mint 
cse lek mény elem – a mo tí vum cse lek ménnyé va ló 
ki bon tá sa ként ér tel mez he tô: egyet len test rész el ha -
lá sa mintegy ki ter jed az egész em ber re. Egér ké nek 
– mint Or bán né ki mon dat lan, de na gyon is sze mé -
lyes ku dar ca el sô meg fo gal ma zó já nak – en nek ér -
tel me zé sé ben jut kulcs funk ció a drá má ban. Sze re -
pe azon ban nem me rül ki pusz tán a prob lé ma jel -
zé sé ben. A drá ma szö veg sze man ti ká já nak fon tos 
ele mét al kot ja már ne ve (be ce ne ve), il let ve cse lek -
vé se foly tán is. 

Or bán né – aki si ker te len ön gyil kos sá ga után, 
pon to sab ban ál má ból éb red ve meg lát ja nô vé rét, 
Gi zát, sír ni kezd, amely cse lek vés a szö veg kon tex -
tus ban nem csak lé lek ta ni in dex, ha nem im már a 
„nyá vo gás ra” uta ló jel is. Az ezt kö ve tô be szél ge tés 
fej ti ki a sí rás ta go lat lan hang adá sá nak tar tal mát: 

 
OR BÁN NÉ: Én pe dig, kér lek szé pen, tu dod, mit 
csi nál tam? Meg mér gez tem ma gam! (357. Kieme -
lés tô lem – Sz. K.)

A „mé reg” és az „egér” sza vak rész le ges hang ala -
ki ek vi va len ciá ja – vagyis a sza vak kül sô for má ja 
ál tal lét re ho zott je len tés pár hu zam – ré vén itt 
mintegy „cse lek mé nye sül” Egér ké nek a ba rát nô jét 
fél tô, de egy szer s mind ôt ér tel me zô sze re pe: a han -
gok ré vén a ket te jük kö zött lét re jö vô megér tés most 
át te vô dik a drá ma szö veg ér tel me zô rend sze ré re: a 
hang alak új ra sze man ti zál ja a cse lek vést, az azt je -
lö lô szó ál tal. A „mér ge zés” cse lek vé se (vagyis az 
al ta tók le nye lé se) is egy faj ta önér tel me zés, mond -
juk úgy, a ve re ség beis me ré se. A drá ma azon ban a 
„mé reg” szón ke resz tül is ér tel me zi hôs nô jét. A szó 
– mint hang for mai egy ség – je len té sét pe dig hang -
ala ki ek vi va len se, az „egér” cse lek vé se fog ja megad -
ni – tu laj don képp ez lesz a „macs ka já ték”: Egér ke 
és Or bán né kö zös „nyá vo gá sa”. A „macs ka já ték” je -
le ne té ben – vagyis ket te jük kap cso lat for má já nak 
me ta fo ri kus meg je lö lé sé ben – ezál tal cse lek mé nyes 
me ta fo ra kép zô dik. A sí rás „nyá vo gás sá” ala kí tá sát 
is mét lik meg, vagyis: mintegy felis mer te tik kö zös 
„já té kuk” nyelv-jel le gét. 

A „macs ka já ték kal” egy szer s mind cse lek mény -
sze rû ki fej tést kap a drá ma ér tel me zô rend sze re: a 
szö veg lét re hoz za sa ját me ta tex tu sát.14 A drá mai dia -
ló gust te kint ve ez zel a hang vég képp az – ér tel met -
len né vált – be széd he lyé be lép, s mintegy ki nyil -
vá nít ja funk ció ját: a be széd me ta fo ri zá lá sát. Ezen 
a – pa ra dox lo gi ka sze rint mû kö dô – mó don vissza -
állt a sze mé lyi ség egy sé ge is, aki ugyan eg zisz ten -
ciá já ban már nem, de sze mé lyes hang já ban még 
felis me ri ön ma gát. 

14 A „nyá vo gás” az „ének lés sel” is pár hu zam ba ke rül: „Egér ke: El for dul, kon cent rál, mint egy éne kes az ária elôtt, tor kát kö szö -
rü li, az tán el nyá vog ja ma gát.” (361)


