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ma nap ság érvényben lévô ir o da lo mér tel me -
zés ek min de gyike ta gad ja, sôt: el ve ti azt a 
nézô pon tot, hogy akár egy-egy mû or gani kus 

egy ség; és ugyan így ér tel met len nek tartja ak ár a 
mû vé sze tek, a mû vé szeti ágak, akár egy-egy mû 
kü lön bözô ele mei közö t ti hi er ar chia el vét. Egy-egy 
mû nek nincs köz pon ti ele me; ez nem leh et sem a 
cse lekm ény, sem a jelle mek, sem más. A mû im -
már on nem „mû vé szi munka”, ha nem nyel vi 
„szerke szt mény” (ar tefa ct); az az, min den as pekt u -
sát csak a nyelv re vo nat ko zó kér dés sel és az er re 
ka pott vá lasszal le het ér telm ez ni. A de konstr uk ció 
el ve sze rint a mû vek ér tel mezé sé ben, elem zé séb en 
ugyan csak el kell hagy ni – de konst ru ál ni kell – az 
ed dig al kal maz ott elve ket és el mél e te ket. He lyet -
tük – már Bah tyin óta, amit a her me ne u ti ka és a 
rec ep ci ó elm é let tov ább erô sí tett – a mû vel di a lo -
gi kus vi szonyt kell k ial a kí ta ni. A be fo gadó áll apít -
ja meg, sôt: hoz za lét re a ma ga szá má ra va ló je len -
tés há ló za tot. Ez azt is je lenti, hogy a szö veg ö nma -
gán kí vül sem mif é le másra – adott szo cio ló gi ai-
törté nel mi hely zet re, élet beli em be rek jel le mé re 
stb.– nem ref lek tál; kép zôdm énnyé is csak a b efog -
adók kal való di a ló gusban vá lik. A be fo gadón ak 
nem is ke ll a va ló ság ra asszo ci ál nia, nem is kell eff -
é lét „ke resn ie”. Azt sem szük ség es vizsg ál nia, hogy 
az adott mû mi lyen mû vek kel vagy egyéb szöve -
gek kel hoz ha tó vi szony ba. 

A de konstr uk ció, a le épí tés „az esz té ti káb an is te -
rep tiszt o ga tás” – ol vas ha tó A lmá si Mik lós nál.1 To -
váb bá ez: „Derr i da mind ig hang sú lyoz za, hogy a de -
konstr uk ció a túl ko ros met a fi zi kai já té kok le épí té -
se, ám a dest ruk ci ós fá zis után fel kell épí te ni egy új 
vona t ko zá si rend szert. Egy olyan új ori en tác i ót, ami 
vég re a POI É ZI SZÉ NEK ir á nyá ba ke resi fo gal ma it.”2 

Több más szer zô ilyen ért el mû új orie n tá ci ója 
mel lett jel en tôs nek tart hat juk Ho ward Fel pe rin né -
ze tét, ame lyet a ké sei R. Bart hes és J. Der rida mû -
veib ôl ki in dulva rög zíte tt; le gin kább a Beyo nd De -
const ruc ti on: The Uses and Abu ses of Li te rary Theory 
c. mun ká já ban.3 Azt ja va sol ja, hogy a „mû ter mé -
ket” (ar te fact) lás suk olyan ter minu sok ban, 
amelyek igaz ol ják a poszt mod ern né ze tek m ûal ko -
tás ra vo nat kozó me gáll a pí tá sait, ám az esz té ti kai 
ér vé nyes ségg el együtt.  

A mû vil á gán kív ül re irá nyu ló ref lex ió akkor 
leh et sé ges, ha az író a való ság ban megl é vô té mát 
vagy en nek bár mely ele mét form ál ja a sa ját nyel -
vév el fe lép í tett „mû vé szi mun ká vá”. H. Fel pe rin azt 
ja va sol ja, hogy a mû vet te kints ük olyan text nek, 
am ely ö nma ga tex tu a liz á ci ó já val te ma ti zálja ön ma -
gát. Vagy is eb ben az eset ben a té ma az, am it a tex -
tu al i zá ció tesz té má vá. A text így be lül rôl deko nst -
ru álja ön ma gát, az az ön ma ga nyelv én be lül (ta lán 
jobb, ha ön ma ga nyel ve ze tét hasz nálj uk mint fo -
gal mat) épí ti le, hogy raj ta kí vül lé vô bár mi re vonat -
koz tas suk. Más szó val: nem a re fe ren cia ré vén ál -
la pít hatjuk meg, mi a téma; a mû nem raj ta kív ül 
lé vôre ref lek tál, lév én, a té mát a nyel ve zet össze -
füg gésr end sze re ter em ti meg. Így a nyel ve zet ön-
kons ti tu á ló és a text ön maga el e me i vel va ló ref lexív 
– vagy is: köl csönös – vi szony ban te szi a tex tet lé -
te zô vé. Fel pe rin néz e te i hez hozz á te het jük, hogy a 
mû vel va ló kap csol at ezált al tárgy i as sá gi aspe k tust 
is lét e sít, hi szen „ez az” adott text léte sí ti „ezt az” 
ad ott té mát. Ezál tal ki kü szö bö lô dik a re cep ci ó eszté -
ti ká nak az az el ve, mi szeri nt a mû lé te azo nos a be -
fog adói érte l me zé sek sor o za tá val anél kül, hogy a 
mû mint lé te zô e lis me rôd nék. Lé te vi szont csak lé -
te zô nek le het sé ges; lé te zô nél kül nem képz el he tô 
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el a lét. Az elôb bi ek sze rint a nyelv e zet azál tal, hogy 
a tém át ma ga konst ru ál ja, ön ma gát mint lé te zôt is 
kons ta tálja. Így a mû „van” mint létezô, amelyn ek 
lé tét, az az je len té se i nek so ro zat át a be fog adó te -
remti meg a text tel, de „ez zel a” te xt tel va ló di a ló -
gu sa i ban. A text teh át fantá zi a be li abszt rakt tér-idô -
ben lét e zô, s a nyel vez et nek a „má gi kus sá ga”, vagy -
is je lent és kép zô ha tó e reje bár mely ér tel me zô vel és 
bár mely ér telm e zô kö zös ség gel va ló di a lógu sá ban 
ér vény e sül het. A múlt be li és a jel lem be li olva sat 
között a di a lekt i kus ját ék termé sze te sen ak kor is 
meg ma rad. 

A text mint abszt rakt tér-idô bi zo nyos ele mek 
dif fe renci ái ál tal, más el e mek kés lelt e té sé vel; egy -
más ra va ló vona t koz ta tott ság ér tel me zés é nek le he -
tôs é gé vel stb. mindig túl lép a tör té neti kon tex tu -
son. Ha ez így van, ak kor H. Fel pe rin mû-ér tel mezô 
el ve vissza hoz za azt, amit sokan hi á nyol tak a de -
konst ruk ció elv é bôl, ne ve ze te sen az esz té ti kai as -
pek tust. Hi szen bármilyen a text, ön ma ga te rem ti 
té máj át, s ép pen ez, a té ma te remtô bel sô vo nat ko -
zás rendsz er rej ti az eszt é ti kai ér vén yes ség kér dé sét. 

Ez az elv az zal az elônnyel is jár, hogy el há rul 
az az akad ály, amit a m ûal ko tás hi e rar hizá ci ó ja – 
pl. ma gas mû vé szet hez ta r to zó; il let ve nép sze rû, 
szó ra koz tató mû vek kett ôs sé ge – állított fel. Hi szen 
ez utó b bi ak ese téb en is a text ál ta li tema ti zált ság 
bel sô vo nat koz ás rendsz e re az esz té ti kai ér vény es -
sé get rej tô té nye zô. Ha nem ha jt juk vég re a mû al -
ko tá sok ré gi ér tel me zé sének de konst ruk ci ó ját, nem 
érde mes fogl al koz ni pl. az ún. bul vár dar a bok kal 
sem. Ha ezek et a „ré gi” elem zé si el vek sze rint az 
éle tva ló sá g ra refl ek tál tat juk, a csele k mény rôl, a jel -
le mek rôl, a törté nel mi, tár sa dalmi és lél ek ta ni meg -
ol dá sok ról stb. cs ak ne ga tí vum ok ban szól ha tunk; 
an nyit áll apít ha tunk meg, hogy nem hit e le sek. 

 
••• 

 
Hu nyady Sán dor Pusz tai szél c. szín mû ve a Szín -

há zi Élet 1931. év fo lyam á nak 50. szá má ban je lent 
meg. (A Ví gszín ház 1931. ok tóber 24-én mu tat ta be.) 

Ese mén yso ra: „(Történik: a Nagy Ma gyar A lföl -
dön 1848 elôtt)” mi ként az inst ruk ci óban ol vas -
hat juk.4 A pusztai kocs má ban An na, az öz vegy 
kocsmárosné tíz éve sze re tôje a „(me gyé ben portyá -
zó zsi vá nyok fe jede l mé nek)”, Üs tödi Ant al nak. An -
ná nak még egy sze re tô je van, Bors Ist ván, a pan -
dú rok strá zsa mes tere. A kocs má ba be térnek a vá -

ro si ka szár nyá ba tar tó hus zá rok. Had na gyuk meg -
körn yé ke zi An nát, az után bel e hec ce li ma gát „(a do -
log ba. Úgy köve ti az as szonyt, mint a kos la tó ku -
tya.)” A Pan dúr Anna vé del mé re kel, s kardj á val 
hal ál ra seb zi a Had na gyot. Tudja, fel jebb va ló ja 
meg tá ma dása mi att ha lál ra ítél nék, s ez ért a zsi vá -
nyokh oz megy. Üst ö di ki sze di be lô le, mi ért öl te 
meg a Had na gyot, s így meg tud ja, An na a Pan dúr -
nak is sze re tôje. Üs tö di sér tett dühében a Pand úrt 
össze kö tözve be kül di a ka szár nyá ba, hogy ha lál ra 
ítél jék; ô pe dig An ná hoz megy, hogy az asszonyt ô 
ma ga akassza fel. Anna az zal vágja ki ma gát, hogy 
csak így tud hat ta meg, merre já r nak a pandú rok, 
ha szer e tô je a strá zsam es ter nek. Így volt ké pes éve -
ken át min dig meg men te ni. A zsi ványv e zér meg -
mond ja An nán ak, hogy a Pandú rt a kas zár nyá ba 
szál lít tat ta.  

Az asszony a str á zsa mest ert, mert meg véd te a 
Had nagy tól, ezer szer jobban sze rette: „Ha ed dig 
ecc er sze ret te lek, most száz szor sze ret lek!” Ez ért 
egy szol gálót küld el a pand ú rok hoz az zal az üze -
net tel, hogy most el fog hat ják Üs tödit. An na itt ma -
rasz tal ja, s mi kor a zsi ványve zért el fog ják, a pan -
dúrok Káp lá ra Üs tö di elôtt kö szö ni meg An nán ak 
a hí radást.  

A III. fel vo nás a rö g tö ní télô bí róság ülé se a me -
gyeh á zán. Meg je le nik a Had nagy is, aki nek a fe jét 
cs ak ki sebb vá gás ér te. A Pan dúrt füg ge lem sér tés 
mi att csak ak kor nem ítél ik ha lál ra, ha az de rül ki, 
nem tá mad ta meg a Had na gyot. A Had nagynak An -
ná val szem be ni vi sel ke dé se mi att erôs lel ki is meret -
fur dal á sa van, me gbán ta erô sza kos sá gát, meg eskü -
szik, hogy a Pa n dúr nem nyúlt hoz zá, el csú szott és 
az aszta l ba ver te a fe jét. An na és a Pan dúr meg me -
nek ül nek. Hoz zák Üs tö dit, s a Pan dúr ek kor meg -
tudja, An na Üs töd i nek is a sz e re tô je volt. A zsi -
ványv e zért ha lál ra ít é lik, a Pan dúrnak nem sz á mít 
An na múltja, így bol do gok leszn ek. 

 
••• 

 
A text há rom nagy komp lexu m ban te remti meg 

a té mát. Fel tûnô is mérv, hogy igen gyak o ri ak, hosszú -
ak és rész le tez et tek az ún. szer zôi inst ruk ci ók. 

A text te ré nek itt van kö zép pont ja: An na, az öz -
vegy kocs má ros né. Mind a há rom té ma-össze te vô 
komp le xum ál ta la te rül szét. Így vá lik té má vá elô -
ször is a zsi vány- vagy bety ár vi lág. Kez det ben a 
pusz tai ivó val, amely „(tá gas, de na gyon nyo mott 
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plafonú, piszk os, füs tös, szür késf e hér re me szelt fa -
lú loka li tás)”, ame ly „(szin te fé lel met es ké pet)” mu -
tat. Az után Ann á val: „(Hu szon nyolc, har min cé ves. 
Ki nyílt ró zsa. Bar na. A sû rû sze möl döke or r tô ben 
össze nô ve. Iz mos, nagy da rab asszony, de azért haj -
lé kony, mint a nád)” de „(még a ked ves sé géb en is 
kell va lami fenyegetônek len ni. Ez a be lül rôl su -
gár zó erô az, ami vel meg ej ti a pusz tai fér fi a kat)”. 
Mez te len lá bán „(ki varrt, pi ros bôr pa pucs)”. 

A text An ná ban köz pon to su ló te réb en lé tezô a 
be tyár vi lág nak mint az egyik té má nak a mag ja, Üs -
tö di An tal. „(Az ajt ó kü szöbön [...] ott áll néhá ny 
pil la na tig moz du latla nul, fe ke te szûr é ben, mint egy 
ázsiai bál vány)”. Ére z ni kell, „(hogy mi cso da ha -
talmas úr jel ent meg Üstö di sze mé lyéb en)”, aki „(öt -
ve nes, söt ét né zésû, sú lyos moz gású pa raszt)”. Nincs 
eg yet len ôsz haj szá la sem. „(De moz du latlan vad -
ság ba fa gyott, baju szos, na pé gett ar ca an nál öre -
gebb)” és „(sok ránc, seb hely és gyû rô dés)” van raj -
ta. Fel sze re lése kar a bély és ka ri kás os tor. „(Min -
dent ös sze vé ve, nag yon fe nye getô és mél tó sá gos 
meg je len é se van)”. An na, a sze re tôje „(Fél tô le, vár 
tô le va la mit. Tisz te li, sze re ti, meg gyû löli is egy ki -
csit)”. Üs tö dit a zsi vá nyok tiszt e lik, és ôk is fél nek 
tô le. 

Az An ná ban köz pon tos u ló tér egy má sik, Üstö -
divel kont rasz tot al ko tó össze te vô je Bors Ist ván, a 
pan dú rok strá zsam es te re. „(Da ruto l las kis süv e ge, 
pity kés, zsi nór os, sötét kék uj ja sa [van]. [...] Cuda -
rul kem ény le gény, ép pen ez ért nôi dol gok ban sok 
ben ne a na iv ság)”. Ô is a be tyárté má hoz ta r to zik, 
s így ôk hár man tar tó pil lé rei a text ál ta li tema ti zált -
ság egyik ré szé nek, a bety ár vi lágn ak. 

Anna hoz zá juk va ló vi szo nya is szer zôi inst ruk -
ci ók ban rög zôd ik. „(Üs tö di va la mi olyas fé le a szá -
má ra, mint a szi go rú, gaz dag férj, ak i tôl fél ni mu -
száj. A Pan dúr maga az ö nzet len sze re lem)”. A text 
erô sen dif fe ren ci ál te hát Üs tö di és a Pandúr sze -
relm ét il let ô en is. Üs tö dié korá nt sem fô ú ri as, arisz -
tok ra tik u san táv ol ság tar tó. A tör vén yen és társa -
dal mon kí vül álló, ál lan dó an fen ye ge tett ség ben élô, 
de ir gal matl a nul keg yet len em ber sze rel me ez. A 
Pan dú ré „Cud ar ke mény le gény sége” el len ére szin -
te lí ra ian lágy. A text An na két sze relme ált al a sze -
rel mi há rom szö get is tem a ti zálta. 

Az Anna kö rü li tér két irá nyú visz onnyal épül föl: 
el ôször a zsi vány, majd a Pan dúr ré vén. A te ma ti -
zált ság ban fesz ült ség rej tô zik: mind a ket ten An na 
szer e tôi, és hiv a tal ból is el len fe lek. Meg te remt ô dött 
az a vá rak o zás is, mi sze rint ket te jük nek ta lál kozn i -
ok kell. An na el mond ja a Pa n dúr nak, hogy rö vid -

del ez elô tt itt vol tak a zsiv á nyok, a Pan dúr utá nuk 
akar menni, de An na fél ti, mert nincsen itt csa pa ta, 
és ezért nem eng e di el. A két alaknak mint zsivá ny -
nak és pan dúrn ak a tal ál ko zá sa el ma rad, il le tô leg 
kés lelte ti ezt a text te ma ti zált sá gá nak rit mu sa. 

Úja bb té ma-elem ként a Hadna gy te mat i zá ló dik 
az An na kö rü li térb en. Ô „(nem csak hu szárti szt, a 
fô isp án fia is. Dup lán úr fi)”, „(Ked ves, hety ke, el -
bi zako dott le gény)”. Egy idô múl va „(Oda me gy az 
asszony hoz, kö rül sé tál ja, alap o san vé gig vizs gál ja 
a fe jeb úb já tól a pa pu csa sa r ká ig)”. Majd „(egy re 
nagyobb ke dv ben van, fel áll, meg fog ja az asszony 
karját)”, és „(ma gá hoz ak ar ja ölel ni)”. A Had nagy 
hety ke ségbôl, al kal mi szex-vágy ból akar ja meg sze -
rez ni An nát. A Pan dúr ról az inst ruk ció köz li. „(nézi 
az elôtte fo lyó kö töz kö dést. Szen ved. Mene kül ni 
ak ar a je le net elôl, és a maga in du lata el ôl is.)” A 
te ma ti zált ság ban a Had nagy ré vén most str uk tu -
ráló dott a fél té keny ség, nem elôbb, a zsi vány és a 
Pan dúr kö zött. A Hadn agy úrif iú, mind en ki vel 
szem ben fö lé nyes, fen sôbb sé ges, tel jes mérté k ben 
biz ton ság ban ér zi ma gát. Kontra sz tot al kot mind 
az Üstö di, mind a Pan dúr ma ga ta r tá sá val. 

A zsiv ány–Pand úr–An na sze relmi hár om szög a 
Had nagy szex vág ya ré vén vált a témán be lül is meg -
nyilvá nult tá. Ezzel in dul el az eb ben a té r ben lé vô 
idô el ô re ha ladó vál toz a ta. Az An na és Üs tö di, az 
An na és a Pan dúr kö rü li tér ele mei nem elô r ehala -
dó, ha nem a szinkronitásban szét te rü lô mó don 
tem a ti zá lód tak. A text ed di gi szétt e rült sége a tér 
elem e i nek ál la pot-jellegét te mat i zál ta. Az idô csak 
a sza vak eg ymás után le ír ható vo l ta, a közlés id ô -
ben ta go lan dó vol ta mi att ha ladt. A Had nagy nak 
An ná val va ló erô szak os ko dá sa, il let ve az, hogy a 
Pan dúr a Had naggyal szem ben a vég sô kig el megy 
An na véde l mé ben, je lö li azt az in dí tó erôt, ami en -
nek a té mán ak az idô bel i sé gét elô re ha la dóvá vá l -
toz tatja; itt in dul el ugyan is. a vi szony vá l to zá sok 
so ra. A Had naggyal va ló összecs a pás mia tt a Pan -
dúr élet vesz ély be ke rül. A text nem te ma ti zál ja egy -
ér tel mû en, hogy a Pan dúr meg öl te a Had nag yot. 
Az te szi a té ma rész évé, ho gy a Pan dúr és An na egy -
ér tel mû en his zik ezt; a be fog adó számára pe dig bi -
zony tala n ság ban ma rad. A Pan dúr a „(szél es pusz -
tá ba)” ak ar el me ne kül ni, de An na fi gye lmez te ti: 
„Oda akar ja be ven ni ma gát? Az se jó. At túl az Üs -
tö di An tal túl óva kodj ék!” A text itt kett ôs bi zony -
tal an sá got, ket tôs ér tel me zé si le he tô sé get teremtett: 
meg halt-e a Had nagy, és a zsi vá nyokhoz megy-e a 
Pan dúr? Ezek a bi zony ta lan sá gok lö kik az idô ha -
la dá sát; a jövô idô ek kor lép a te xt té má i ba. 
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Amik or a Pan dúr meg ér ke zik a zsi vá nyokhoz, 
az egyik bi zonyta lan ság elosz lott, de egy úja bb, im -
má ron is mét ket tôs fe nyege tett sé get te tt a szö veg a 
té ma mo da li tás á vá. A strá zsame s ter nek el kell 
mond a nia, mi ért akar pan dúr ból zsi vánnyá len ni. 
Nem csak azt kény te len el mond a ni, hogy me gölte 
a Hadn a gyot, de azt is, ki ért öl te meg. A b efog adó 
és Üs tö di tudja, mi ként a többi zsi vány, hogy az 
as szony ve zé rük nek is a sze re tô je, a Pan dúr vi szont 
nem. A két fér fi várt, és mé gis más ként te mati zált 
ta lál ko zá sa a Pan dúr köz lése mi att újabb fe szült -
ség et te remt, és ez ál tal to vább lö ki az elin dít ott idôt. 
A text itt is különbséget, a két fér fi sze relme kö zöt -
ti dif fe renci át te ma ti zál ja. A Pan dúr nak – itt köz li 
a darab nyel veze te – An na „Éte lem, ita lom, al vá -
som, l éleg zet véte lem”. Üs tö dit nem sze rel e mér zé -
sé ben bánt ja, amit meg tu dott, hanem ve zéri, pusz -
tai zsi vány ve zér mi vol tá ban sér ti. A fe szült sé get itt 
is a tex tu a li zált ke t tôs jö vô kép elô reve tí té se te rem -
ti meg: Üs tö di a kas zár nyá ba kül deti a Pandú rt, 
hogy ott akasszák fel; a jövô má sik lehe tô sé ge, hogy 
„ezt a kettônk Anná ját, ev vel a kö tél lel hú zom föl 
a sön tés rác sá ra”. 

Az a té ma, am it ed dig a text megteremtett, két 
hely ze tet hív elô a jö vô ben: An na és Üs tödi, il let -
ve a Pan dúr és bí rái köz öt tit. Az An na kö rü li tér 
idô fo lya ma tá ban az asszony igen ha mar tisz táz za 
ma gát Üstö di elôtt egy ha zug ság gal, a hely zet ha -
mar vé get is ér. Elô zô leg Üs tö di hi báz tat ta a Pan -
dúrt, mert fel es le ges volt ne ki mon da nia, ki az az 
asszony, aki a sze re tô je. Ez zel ugya nis a zsi vá nyok 
elôtt „fe l csú folta” és „most már rö hög ma gá ba raj -
tam ez a hár om gaz em ber”. A text általi te ma tizá -
lás szer int ezért – és nem An na irán ti sze rel me miatt 
– kül di bí rái elé és így ha lál ba a Pan dúrt. A te ma -
ti záltság Üs tödi hez kapc so ló dó té ma-része itt egy 
ön el lent mon dás sal viszi elô re a vi szony vál tozás idô -
fol ya mát. Üs tödi is el mond va la mit An ná nak, amit 
nem lett vol na sza bad. Azt tud ni il lik, hogy mit tett 
a Pan dúrr al. An na tud ja, hogy a Had nagy meg ölé -
séé rt fe lak aszt ják szer el mét – hi szen most már épp 
a Ha d naggyal szem be ni ma ga tar tá sa mi att az lett–
, és úgy len dí ti to vább az idôt az ön maga kö rü li tér -
ben, hogy egy sz ol gá lót küld el a pan dúr ok hoz. A 
zsi vány ve zér el fo gá sát a text a téma rés zévé te szi, 
de csak azért, hogy a té ma ed di gi as pek tu sá nak 
kívá nal ma, ben ne rej tô zô le he tôs é ge megvaló -
suljon: Üs tödi tu d ja meg, a Pan dúr el ve szej té se mi -
att fo gat ta el An na: „most a fo gat a fogért”. Az is ek -
kor vá lik a té ma rész évé, hogy „Harma dik hó nap -
ja szí vem alatt vi se lem a jö ven dô magza tát”, tud -

nii l lik a Pan dúr tól. (Ez a mo tí vum ezek után egy -
szer sem ke rül elô.) An nát az is a text ál tal te ma ti -
zált tér kö zép pont já ba he lye zi, hogy mi n dkét sze -
re tô je ômi at ta ke rült ha lál ve szélybe. 

A III. fel vo nás te re a st a tá ri ális bí ró ság ülé se a 
vár meg ye há zán. A té ma és a szö veg teré ben a vi -
szony vál to zá sokn ak az id e je az zal ha lad to vább, 
hogy ki de rül, a Had nagy nem halt meg, és a bí ró -
ság elé fog áll ni. A Hadn aggyal tör tén tek mia tt An -
na mind en ben ma gá ra vál lalná a fe le lôss é get; min -
de nért ô a hi bás. A Pan dúr a Ha d nagy je len lé tében 
is fenntartja val lo má sát, mi szeri nt ô tám adt ne ki. 
A té ma rész évé az Al is pán szö ve ge te szi, hogy halál -
ra ítél ik, ha így volt. A Pan dúrt csak az ment he ti 
meg, „ha ki vi lág o sod na, hogy nem kö vette el azt a 
cs e lek ményt, amit ô ma ga is be ösme rt”. A Hadna -
gyon „(Szin te lát szik raj ta, hogy in kább bû nös nek, 
mint tanúnak ér zi mag át)”. Az ed dig hety ké nek, fe -
le lôt len nek, tel jesen ma g abiz tos nak mu tat  ko zott 
Had nagy má sik ös sze te vô ele me jut ér vény re; rá -
döb ben: felelôtlensége, „az én him pell ér sé gem”, mi -
att akaszt ják fel a Pand úrt; fel táma dt lel ki is me re te 
mi att za vart és bi zonyt a lan. Hiába vall ja: se bét ön -
ma ga okoz ta, er re meg ke ll es küd nie. Az Al is pán 
mondja elô re az es kü szö vegét, a Had nagy me gis -
mét li. A nyelv e zet ben megf or má lódik, hogy min -
de nki tud ja: a Had nagy ha misan es kü dött. A te xt 
fi no man ér zé kel te ti, hogy a bí rák ezt a ha mis es -
kü tételt a lel ki is mer e te ál tal gyö tört Had nagy szem -
szö gé bôl – és nem a Pan dúr é ból – he lyes lik.  

Az idô fo lyama t ban már csak két moz zan at van 
hát ra: Üs tö di el ítélé se; és a text har mad ik ként te -
mat i zált vo nala: a szer el mes pár jöv ô jé nek fel vil lan -
tá sa, a bold og vég.  

Üst ö di „(mél tó sá gos moz gáss al)” jön be is mét a 
text te ré be; ”(Ki rály ô, aki az utol só szerkl jét tart -
ja)”, és „(Ere jé nek söt ét su gár zá sa még az al is pánt 
is megh ök ken ti)”. Bûn lajstr o mán ötv en négy gyil -
kos ság és sok rab lás van. A szö veg fel szín re hozza 
a zsiványvezér ben se jé nek két vo ná sát: teh át ket -
tôs ség for má ló dik meg. Az egyik a gyilkosságokat, 
rabl á so kat meg ren dült ség nél kül végr e haj tó gaz -
em be ré; a má sik a meg öre ge dett, ké nyel mes élet re 
vá gyó emb e ré. „Olyan ne héz ra j tam a vénség, akár 
a csiz mán a sár”. Min de ne fáj, már a bor sem ízl ik. 
Eh hez még hoz zá jön, hogy fel a kasz tása ut án „Leg -
alább meg tudom, mi van od a át? Alu vás-e va gy nyü -
zsö gés? Fi ze tek-é a po kolba? Vagy csak por lesz be -
lô lem. Por, fû, pá zsit. Csi kó le gel majd raj tam”. Mi -
kor el ve zetik, Annán „(vég te len megv e tés sel néz 
vé gig)”, s ki jel en ti: „Azt se tu dom, kic so da mán?” 
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A text An na ket tô sé gét is tem a ti zálja. Üs tö di meg -
jele né se kor is mét az író bes zé li a text ben: „(És 
elkép zel hetô, mi lyen kô vé der med ve áll An na, ami -
kor lát ja, ho vá jut tat ta azt az embert, aki nek mégis 
csak a sze retô je, szin te a fel e sé ge volt)”. A vén zsi -
ványt ól bo csá natot is kér, de Üst ö di „(vá lasz ra sem 
mél tat ja)”. An na „(mi kor Üs tö di után b ete szik az 
ôrök az aj tót, hangt a la nul össze rosk ad. Min  denki 
moz dul, hogy fel se gít se)”. A ny el ve zet ér zé kel te ti, 
a bí rós ág re a li zál ta, hogy az asszony ket tôs sé gé bôl 
mel yik a do mi náns, vagy is a Pan dúr irán ti sze rel -
me. Ezért a leg szig o rúbb bí ró mondja ki: „Meg áll -
jan ak. (A Pan dúr ra mu tat). Majd összeszedi ez a 
leg ény”.  

Az ut ol só moz zanat a text ál tal te ma ti zált ha r -
ma dik szál vé gét, a bol dog véget ket tôs ség gel be -
szé li. „Pan dúr: Ne félj szí vem. Az én ka rom ban 
vagy. Én nem kér dem, mi vót, én nem bánom, hogy 
lesz?! Meggyó gyí ta lak”. Vagy is an nak el le nére, hogy 
Anna Üst ö di nek is a sze re tôje volt, meg ma rad az ô 
sze rel me. An na vá la sza: „O h én bol dogt a la nom, 
én szere n csét len em. (A kar ját, mint egy meg kín -
zott gyerm ek, ol tal mat ker e sôn a pan dúr nya kára 
fon ja)”. A nyel vez et ér zék el te ti; Anna tud ja, hogy 
a Pandúr tu d ja Üstö di vel va ló kap cso lat át; és azt, 
hogy azért a Pan dúr az ô igaz sze rel me. 

 
••• 

 
A szö veg há rom össze te vôt tesz össze fo nó dott 

té ma-komp le xum má: a zsivá ny- vagy be tyárr o man -
tikát, a sze rel mi há rom szö get és a bol dog vé get. 
Nyil ván va ló, ho gy en nek a tör té netn ek és ala kok -
nak nincs kö zük az 1848 elôt ti életv a ló sághoz. A 
téma há rom eleme – Grei mas szav á val5 – „tud a ti 
táj kép”; az író tu da tában ala kult ki. Az 1848 el ôt -
ti va ló ság ban per sze voltak betyárok-zsivá nyok és 
pand ú rok; és me ges he tett, ho gy egy puszt ai kocs -
má ros né mind ket tô nek a sze ret ô je volt. De az it te -
ni eset nem ref lektál va lami ly 1848 elôt ti va ló sá -
gos tör té net re. Úgy, ahogy a Pusz tai szélben a nyel -
ve zet me g for málja, még tö red é ke i ben sem „való sá -
gos” tört é ne tet. Kö zis mert ter més ze te sen, hogy még 
az ún. dok u men tumd rá mák sem „utáno z zák” pon -
tos an a va ló ság tör té ne te it. Nyer sen fo galm az va, a 
re ne szánsz óta az eu rópai drá mai ro da lom bi zo nyos 
elm é le tek sze rint az ad ott kor szak lé nye gét a va ló -
ság konkr é tu ma ihoz vi szo nyítva ki válo ga tott, 
sûrített, transz for mált ese mény sor ban, jel lem zôk -

nek mi nô sí tett alako k kal, tí pu sok kal stb. for mál ta 
meg. (A re cep cióe sz té ti ka, a her me neu ti ka, a de -
konstr uk ció stb. el mé le tei ez alól ter mész e te sen ki -
vé te lek). Az az a kor szak tár sa dalmi és/vagy egyé -
ni, mag án élet be li probl é ma kö rén ek össze te vô ele -
me it a va ló ságból er e dez te tett nek mi nô sít het te, ér -
zé kel hette a be fo gadó. Az 1920-as, 1930-as évek 
ma gyar szín mûi ro dal mán ak jó for mán az egé sze 
nem ezt a meg ol dást jelzi. 

A Puszt ai szél szöv eg vi lá ga nem ref lekt ál sem -
mi re sem, csak az 1920-as, 1930-as évek ben volt 
„ro man tikus-no sz tal gik us haj la mokra” és a dráma -
í rói kon ven ciók ra. A text ezál tal va ló ban túl lép a 
tört é nel mi és szo cio ló gi ai kon tex tu so kon. Az írói 
tu dat ban ki a la kult abszt rakt tér-idôbe be le fog lalt 
„tu dati tá jké pet” je löl a Pusz tai szél nyel veze te. 

Az 1848 elôt ti pusz tai élet nek ez a nyel veze te 
csak egyet len asp ek tu sára ref lekt ál: a tör vén yen, 
sôt a tár sa dalm on kí vül le vô ség re. Üs tö di An tal csak 
zsi vány tár saiv al és An ná val ér int ke zik. Tör vén yen 
és nyilv á nos sá gon kí vü li itt Anna sze rel me is; mind 
a két fé r fi nek ha zud nia kell, il let ve el hall gatn ia a 
má si kat. A Pan dúr és An na szere l me nem azért 
nyilvá nos sá gon és törv é nyen kí vü li, me rt nem há -
zas od tak össze. A nyel ve zet An ná nak Üs tö div el va -
ló kapc so la ta mi att tol ja a Pan dúrh oz va ló szer el -
mét el rej te zet ten il le gá lis sá. 

Hun yady Sán dor a nyelve zet egy ré szé vel, az ún. 
szer zôi inst ruk ci ók kal te rem ti meg a be tyár vi lág 
noszta l gi kus ro man ti ká ját. El ôször An na – már idé -
zett – le írás á val és a text elején rö g zí tett éne ké vel. 
„(A hôs nô [...] szét ta gol va a dalt hosszú szün e tek -
kel)” ad ja elô; „(Hal kan du ru zsol va, néh ol szinte 
pr ó zá ban mondva a szö ve get)”. Vagy is a nyel vez et 
An na l eír á sá val – „(be lül rôl sugá r zó erô)” – és a 
mel od ra mati ku san elô ado tt nó tá val a pusz tai nosz -
tal gi kus ro mant i ka po zi tív jelle gû han gu la tát te rem -
ti meg. 

A szö veg inst ruk ci ókk al je lö li Üs tö dit; alak já -
nak, vi sel ke dés é nek le í rá sát már idéz tem. Eb ben a 
leg fon tos abb az „(ázsi ai bálv ány)”, a „(sö té tné zé -
sû)”és meg je le né sét il le tô en a „(fe nye ge tô és mél -
tó sá gos)”. Ki me nete lét így jel zi az inst ruk ció: „(Mint 
egy las sú já rá sú fe ke te felhô, ki höm pö lyög a szín -
rôl)”. A II. fel von ás drá mai te rének je lö lé se foly tat -
ja a be tyár ro man ti kát: „(A zsi vány ok éj sza kai ta -
nyá ján, a pusz tán. Na gyon ro man ti kus hely)” – te -
szi hoz zá. El ha gyott ka rám, egy vas kon dér ban hú -
sos ká sa fô, a be tyá rok szûr ben, gu bá ban he verész -
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nek. „(És egy nô is van je len. Egy na gyon fi at al, 
sová ny, szur tos, fél mez te len zül lött cig ány lány)”, 
aki „(va la mi furc sa üte mû cig ány tán cot billeg a tûz 
kö ré ben)”. 

A be tyár vi lág nosz tal gi kus rom an ti ká ját 1931-
ben a nyel ve zetnek han gsú lyos an a szer zôi inst ruk -
ció ré sze te szi a té ma meg ha tá ro zó elem évé, úgy 
tûnik az ala kok dial ó gu sá ban már nem leh e tett ér -
zé kel tet ni a nosz tal gi kus ro man ti kát. A di al ó gu sok 
ugyan is Üs tödi és a zsi vá nyok ke gyetl en sé gét tema -
ti zál ják. A szöv eg ele jén vá sárr ól ha za té rô kupe c -
fé lék fa lat oz nak az ivó ban. A texten kí vül a zsi vá -
nyok mind egyi ket agyon ve rik; er re csak di a lóg u -
sa ik ut al nak. Az egyik „(Ot romba hí zelg és sel)” így 
szól Üst ö di hez: „Te An tal, a fene azt a görcsös ke -
ze det, hogy tudsz te ak ko rát vág ni? Tisz ta kás á vá 
lett an nak a leg nagy ob bik nak a fe je”. A zsi vá nyok 
kö zött van Üs tö din ek az egyik tör vény te len gye -
reke is, aki vo na kod ik el fog ad ni egy ik pa ran csát. 
Az apa fe lve szi a hosszú nye lû bal tát, s ha fia nem 
en ge del mes ke dik, szét ha sítja a fejét min den tov áb -
bi nél kül, mert – mint mond ja – „Száz fattyúm 
szalad gál itt a pusz tán a ta nyák közt. Hát lett volna 
eggyel kev e sebb”. A bí ró sá gi ki hall ga tás ele jén is 
tel jesen kö zöm bös, sem mi meg bá nást nem mutat 
gyilkos sá ga it il le tô en. 

A text egyik alapj el lem zôje te hát, hogy a be tyár -
ro mant i ka po zi tív aspe k tu sát éles, szin te túl éles 
kont raszt ban ér vé nye sí ti a di a ló gus hel yett a szer -
zôi inst ruk ció. Azonb an ez ko ránt sem azon os az 
új abb – az abs zurd dal kezd ô dô – dr á mák ugya n -
ezen is mér vé vel, a di a ló gus és inst ruk ció diszkre -
panci á já val. A Pusz tai szél nyelv e ze te mö gött a kétfé -
 le múlt – az 1848 elôtti és az 1931-es – és a két féle 
je len – az 1931-es és az 1998-as – köz öt ti dia lekti -
 ka tere m ti meg ezt a ket tôs séget, az él es disz krepan -
 ci át. Ha a té ma há rom szög és jó vég ré sze nem az 
1931-es évek kon ven ci ó i ból szi vá rog a „tu da ti táj -
kép be” mint a hajd an volt ság po zi tív han gula tis ága 
és mint a je lenb e li fe nye ge tetts ég, nem je löl het né 
a nyel vez et ezt az él es diszk repa n ci át; va la me lyi ket 
do mi náns sá kel le ne ten nie. Mi vel azon  ban a szer -
zôi inst rukció a drá ma text nek ál ta lá ban nem meg -
ha tá ro zó ré sze; jelentôsége van, hogy itt nagy mért -
ék ben az. Eny híti a féle lem te li ke gyet len sé get, és 
ugya nakkor An na sze rel mei ré vén azt a jel en téskép -
zô erôt, mi sze rint itt a tö r vé nyen kí vü li ség is do -
mi náns mo tí vum. Va gyis az inst ruk ci ók csök ken -
tik és a nosz tal gi kus ro mant i ka hangu lati ság á val 
eny hí tik a di a ló gus ok je löl te ke gyet len sé get, a tör -
vé nyen kí vül le vô ség et, még Anna áru lását is. 

A text ál tal te ma ti zált sz e rel mi há rom szög nek 
ugya nez a te xt be li is mér ve: a po zi tív része inst rukci -
ók ban rög zí tô dik. A la tin, ille t ve a ny o muk ban 
meg született itá li ai ko mé diá k ban, Sha kes pe a re és 
Molière víg já té ka ib an nem ta lá lható olyan kap cso -
lat rend szer, am ely „sze relmi há rom szögn ek” minô -
sít he tô; még azok ban az ese tekben sem, ami kor 
ket ten sze retn ek egy fér fit vagy nôt. A „sze rel mi há -
rom szög” a jól me gcsi nált szín da ra bokb an tû nik 
fel, mi nt sa ját ságos vi szony rend szer. Ám ezek ben 
a da ra bok ban egy fe lôl eny he a fe nye get ett ség, 
éppen azért, mert más fe lôl a kon ven ció mi att „kö -
tel e zô” a jó vég. A sze relmi há rom szög té ma-rész 
itt az inst ruk ci ók ban pon to san me gje le nik, az író 
közli – idéz zük –, hogy Üs tö di a kv á zi-férj, a Pan -
dúr az ig a zi szer e lem. Ez a kap cso lat rend szer azon -
ban nem ko m i kus, ha nem élet ve szé lyek kel teli 
mind a há rom alak ré szé re, per sze kü lön bözô 
okok ból. 

A text bi zony os öko nó miája, hogy a Had nagy -
nak más funk ció ja is van, nem cs ak az idô fo lya ma -
tán ak, a vi szony vál to zá sokn ak az el in dí tá sa, ami a 
rej tett kap cso la tok fels zín re ke rü lé sét segíti. Funk -
ciója még, hogy az ál tala el in dí tott id ôfo lya mat ban 
a text ál tal har ma dik ként té má vá tett ös sze te vôt, a 
jó vég fé le ha ladó ir á nyu lást is elin dít sa. Minde zen 
funk ciók hoz igaz í tot tan te ma ti zált az ô alak ja; a 
ma ga biz tos, he ty ke, erô sza kosk o dó úrfi eg yszer re 
lel k iisme re tes és tet tét meg bá nó atti tû döt kap, olyan 
maga tar tást, am ely a jó vég kial a kí tá sa ér de kében 
még ha mis eskü re is ké pes. 

A nyelv e zet ált al ke vés bé kap nyo ma tékot a jó -
vég hez szük sé ges alak, a Pan dúr. A text Üs tödit és 
An nát a sa ját szem szögé bôl be szé li, a Pan dúrt min -
den esetben An na né zôp ont já ból. Meg nyil ván u lá -
sai olyan sze relm et je löl nek, ame ly An nán ak kell, 
amely az ô szá má ra je len ti a sze rel met, és amely így 
Üs tödi sze rel mé nek mi né mûs é gé vel al kot éles kont -
rasztot. Ezért mond ha tó, hogy a text a Pan dúr sze -
rel mét és tet te it An na né zô pont já ból je lö li és mi -
nôsí ti. Anna – jel lem zô módon – ak kor sze reti meg 
ig a zán, am i kor egy fen ye ge tett sé get, a Had nagy erô -
szak os ko dá sát el há rít ja, ami kor meg vé di. Ez is iga -
zol ja, hogy a fe nye get ett ség mint sajá tos mo da li tás 
a text ál tal lét re hozo tt té mák kö zül ket tôt tel jes en 
át hat. De va la mik épp a har mad i kat, a jó vég meg -
va ló sul á sát is. His zen az Üs tö di-sze rel em mi att lesz 
a jó vég is amb i va lens. A Pandúr itt ugyan csak az 
An nán ak kellô sze relm et be szé li – „Én nem kér -
dem, mi vót, én nem bá nom, hogy lesz?! Meggyó -
gyí ta lak” –, míg a nyel ve zet An na ré szé rôl magá val 
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hozza an nak tu dá sát, mis ze rint Anna tud ja, hogy 
a Pandúr tud ja Üs tö di vel va ló kap cso la tát ép púgy, 
mi nt azt, hogy a Pan dúr sze rel me a neki va ló, az ô 
vág yai szerint va ló sze re lem. Ezért ne ve zi „én bol -
dogta la nom nak” és „én sze ren csét le nem nek”. A 
happy end bol dog sága nem tel jes. 

 
••• 

 
Az ed di gi ek bôl ta lán egy ér tel mû, hogy a bet yár -

ro man ti ka, a szer el mi há rom sz ög és a jó vég az író 
tud a tá ban egye sült és a text ben rög zült „ez zé” a vál -
toz at tá és „ezzé” az ese mény sor rá. Az író tu dat á ban 
kia la kult és a text ben tu da ti táj kép ként absztr a hált 
tér-idô ben lét e zô kép zôd mény azál tal lesz drá ma-
text té, ho gy a há rom té mát egymással vi szony ba 
hoz za, és az ezek kö zöt ti vi szony vál toz ás te rem ti 
meg a tér id ôfo lya mat át. 

A be tyár ro man tika a teret és mind a három fô -
alak ot áti tat ja, és eb ben a vo nat koz ás ban egy sé ge -
síti. A há rom szö get alk o tó ala kok ba be épül a Had -
nagy, és ug ya nô fel oldó dik az An na és a Pan dúr 
szám á ra tema ti zált jó vég fo lya ma tá ban.  

Ha a tém á nak az össze te vô el e mei kö zött jön lét -
re a drá ma-mi volt alap is mér ve, ak kor eb ben az 
esetben is megv a ló sul az on toló gi ai drá ma el mé let 
alap fo gal ma; az tud nii l lik, ho gy a fo lya mat vi szony -
vál to zás ban hal ad. A text ál tali te ma ti zált ság nézô -
pont já ból azon ban nem ki zá ró lag a di a lóg u sok ré -
vén. Az ala kok hoz kap cso ló dik mint ôket meg ha -
tá ro zó elem, a tér – a pusz tai kocs ma, a zsi vány ok 
éj jeli sz ál lá sa –; a hasz ná la ti tárgy ak – a hosszú nye -
lû bal ta –, és a né ma ala kok – a ci gány lány. Az így 
ér tel mez ett té ma e le mek kö zöt ti vi szony vál toz ás 
épp úgy az ont o ló gi ai drám a el mé let alap is mér ve, 
mint a csak az ala kok közö t ti viszonyváltozások. A 
text mû ne met je lö lô tár gyia s sá gi as pekt u sa – Név, 
Di a ló gus, inst ruk ció – meg mar ad, hisz en „en nek 
az” al ak nak a di a ló gus a i ban és az „eh hez” az alak -
hoz kapcs olt inst rukc i ók ban meg te rem tett té má -
nak része a tér, az esz kö zök és a né ma alakok. Pl. 
a jó vég té ma ré szé nek ele mei a Had na gyon, Pandú -
ron és An nán kí vül a bí ró ság ta g jai és a me gyeh á -
za is. Ezál tal az „alak” fo galma ki szél e se dik, el moz -
dul-el mo só dik ha tá ro zott kö r vo na la. Az „alak” mû -
be li „itt-lé te” a vi szo nyai ált al ki jel ölt tér rel és 
azokkal a „fi zi kai” do l gok kal azo nos, ame lyeket te -
mati zált vi szo nya i nak a kite r jedt sége ma gá ban fog -
lal. (Ta lán erre ve zet he tô vissza, hogy az utób bi év -
tiz e dek szín já tékmû ve i nek egy ré szé ben jó val több 
kel lé ket al kal maz nak, ame lyek egy-egy alak nak 

vagy szín já tékmû ál tal te ma ti zált ele mek nek a tar -
to zé kai). 

Az abszt rakt tér elô re ha la dó idô fol ya ma tá ban 
egy re in kább „el vé ko nyo dik” az elsô té ma; míg a 
má sodik, a há rom szög té ma egy re szo ro sabb vi -
szonyba ke rül a har ma dik kal, a j óvé g gel; és ezt am -
bi val en sen lét re is hoz za. A bety ár ro mant i ka a be -
fog adó noszt al gi kus hang u la tá nak kia la ku lását ve -
zér li, a múlt és jel en di a lek ti ká jáb an a múl tat hív -
ja él et re. A há rom szög és az ez zel ös sze tar to zó fél -
té keny ség és fe nye ge tett ség vi szont a kora be li drá -
maír ói konve n ci ót va ló sít ja meg és ezért az is me -
rôs sé get vez ér li, vagy is az ez zel va ló be fog adó kap -
csola t ban a jó érz és szüle tik meg. A Hadna gy nél -
kül a text vol také pp – le galább is elvb en – tra gédia 
fe lé vin né ön ma ga el sô két tém á ját. Azonban meg 
kell je gyez ni, hogy ha a be tyár-té ma ro man ti kus 
nosztalgikus, akkor már ez ön ma gá ban meg gá tolná 
a tra gi kus vég et, ép pen no sz tal gik us sá ga mi att; 
nosztalgiából nem szü le tik tra gé dia. A há rom sz ög -
té ma be ho za tala az on ban már min den tôl függ et le -
nül ma gá ban rej ti a jó vé get. A text az ele jé tôl fogva 
te mati zál ja a jó vé get el sô sorb an az zal, hogy a Pan -
dúr nak és Üs tö di nek An ná hoz fû zô dô sze rel mét 
erô sen dif fe ren ci ál ja, a Pan dúr jav á ra po zi tíven. Üs -
tö di An na iránt nem sze rel met érez, ink ább csak a 
be tyár ve zérhez sz in te kö te lez ô en hoz zá tar to zó sze -
retô irán ti szex u á lis vá gyat. A Pan dúr igazi sze -
relmé nek tem a ti zálts á ga miatt a jó vég szük ség sze -
rû. A be fo ga dóval va ló di aló gus ban a kép zôdm ény 
do mi náns von a la, min den kép pen a jó vég elô ké -
szíté se. 

Külö n bö zô kép pen í rha tó kö rül, hogy mit je lent 
egy-egy mû or ga nik us egy sé ge. A té mák vagy cse -
lekm ény vo nal ak il let ve a kép ze let és a té ma össze -
tar tása, ezeknek a kult u rá lis ká non ban va ló ben -
ne le vô sé ge; a je len té sek ko here n ci á ja; egy író kü -
lön bözô mû vein ek szem lé leti va gy mo tí vumbe li 
egy sé ges sé ge, és még több más né zô pont is leh et -
sé ges. Ha akár me lyi ket ko mo lyan al kal maz zuk, 
nyil ván egyet len mû rôl sem ál lít hatjuk, hogy or ga -
ni kus egy ség: il letve, hogy ezek a té nye zôk or ga ni -
kus egy ség gé il lesz ked nek össze. Ám az is ta gad -
hat at lan, hogy ezek majd nem min den mû nek a 
sajátjai, és még is, ezek me glé te ell en ére a mûvek 
or gani kus egy ség ként ér tel me zôd tek, a de konstruk -
ció-el mé let nek lét re jöt téig. Va gyis az org a ni kus egy -
ség hi á nya csak ak kor hasz nál ha tó hi te les fo ga -
lomk ént, ha a mû lé te azo nos a be fo gadók ban ki -
a la kult je lent é se i nek so ro zatá val; vagy is ha ki záró -
lag a je len tése k nek a szink roni tás ban és a di ak ro -
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ni tás ban meglé vô kü lön bö zô sége alap ján ér tel mez -
zük az orga ni kus egy ség hi á nyát. Más eset ben az 
organikus egység meg lé te ne he zen vi tat ha tó. 
Ugyan  így: bi zo nyos poszt mo dern mû vek ki vé te lé -
vel va lami ly hi e rar chia mi n den drá má ban van. Va -
jon – a mai iro da lom szem lé le tek gya ko ri sza vával 
– de zin teg rált-e egy drá ma, ha van nak alak ok, akik 
a text ben jó val nag yobb „he lyet” fog lal nak el, mint 
má sok; ha az adott be fog adó által lét re ho zott je len -
té sek kö zött van nak szám á ra font os ab bak és ke vés -
bé je len tôsek? Ha tud nii l lik va la mil yen hi e rar chi -
át a szö veg gel va ló kap csol a tá ban még is fe lál lít. 

De zin tegr ált-e a Pusz tai szél azá l tal, hogy: 1. A 
text ben te ma tiz ált há rom ös sze te vô nem refl ek tál 
sem az 1848 elôt ti, sem az 1931-es, sem az 1998-
as való ság ra? - 2. Ha a be tyár ro man ti ká val össze -
kap csol ja – az egyéb ként ne hez en össze hoz ha tót – 
a hár om szög tö r té ne tet és a jó vé get? – 3. Ha a jó -
vég több moz za nata am biva lens? – 4. Ha mi n de -
zek a kor a be li drá maí rói konv en ci ót je löl ik. 

A text ál tal té má vá tett há rom össze tev ô nek vol -
také pp mind egyi ke az 1920-as évek tôl szok ván yos 
drá ma írói kon ven ció. Ami a nosz tal gi kus ro man -
tik us sá got il le ti: meg le het ô sen gya kori ak a had i fo -
goly és az er délyi nosz tal gia, le ggya ko rib bak az el -
sô vi lág há bo rú elô t ti dzsent ri é let irán ti nosz tal gi -
kus an ro man ti kus han gu la tot vez ér lô mûv ek. A be -
tyár ro man tika ezek hez csatla koz tat ha tó. A sok pol -

gári há rom szög tör té net so rá ba be il leszt he tô, hogy 
itt egy puszt ai csapl á ros né nak van két sz e re tô je, 
akik kö zül az egyik „kv á zi”-férj, a má sik a sze re -
lem. Itt azon ban – a franc ia és a ma gyar jól meg -
csi nált háromszögtörténetekkel ell en tét ben – nem 
a „kv á zi”-há zas ság áll helyre, ha nem az igaz 
szerelem jut jó vég be, no ha am bi va len sen. Mik ént 
azok az anya gi jó lét et is meg hozó kar rier-tör tén e -
tek, am e lyek ben a vég sô happy en det má sok el ha -
gyása árán érik el a szer el me sek.6 

Azoknak is, mint a Pusz tai szél nek a be fog adó -
val va ló kap csola tá ban az a je len tés szül e tik meg, 
hogy a text vol ta képp: szó ra koz tató, de nem ig a -
zán. Üs tö di „áz si ai bál vány” mi vol ta, va lam int a 
dialógusokból meg nyilv á nu ló ke gyet lens é ge és a 
fen ye ge tett ség-ér zés a szó ra koz ta tás ör ö mét-jó ér -
zés ét jócsk án csökk en ti. Az írói tu datb an ki a la kult 
és nyel vi képzô d mény ként lé te zô vé vált text több 
el e mé vel és ezek egy más ra vo nat koz ta tá sával esz -
tét i kai, po é ti kai ha tás fel kelt ô dé sét ve zér li. A te xt 
azon ban vég sô sor on a jó vé get tem a ti zál ja, va g yis 
ezál tal ép pen a szó ra koz ta tás fel kel tés ét. Eb be mo -
da lit ás ként be le hango l ta a ke gyet len sé get és a 
fenyegetettséget. Ez zel el lent mond ott an nak a jóér -
zés nek, akár vágy ki elé gí tésn ek, ame lyet a te ma ti -
zált ság alap vona la – a bol dog jó vég – je len tés kép zô 
erôk ént suga llt. 

Esz téti ka i lag ezért kud arc.
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6 Az ún. karrier-darabok jó részének jóvégében nincsen semmiféle zavaró mozzanat. Ilyen pl. Szenes Béla: A gazdag lány 
(1921) és A csirkefogó (1925); Fodor László: A templom egere (1927), Bús Fekete László: A méltóságos asszony trafikja 
(1932), Bónyi Adorján: Egy kis senki (1932). A boldog végben akkor van zavaró mozzanat, ha a házasság miatt egy 
szerelmest is elhagynak. Pl. Bús Fekete László: A hálás kis nô (1932), és Több mint szerelem (1932), Bónyi Adorján: Édes 
ellenség (1931).


