
A te remt és és a „sem mi” 
 

ev Sesz tov a „re mény te len ség én e ke sé nek” ne -
vezte Cse hov ot. Úgy lát ta, az író „igazi hô se a 
remé ny te len em ber”.2 Az élet le he tôsé gek e vég -

le tes be szû kü lé se a „sem mi”, va g yis a minde né tôl 
meg fosz tott em ber álla po ta: „Cse hov hô se ma gá ra 
ma rad. Sem mi je si ncs, min dent ön ma gának kell lét re -
hoz nia.” Sesz tov sze rint ez az alap szitu á ció az egész 
cse hovi vi lág ké pet meg hatá roz za, de mé g sem csak 
ezért ér de mes ne ki szen tel ni itt az el sô gon do latot. 
Az orosz filoz ó fus ugy an is nem egy szer û en vi lág -
szem lé le ti pesszi miz must em le ge tett, ha nem ar ra a 
lát szó lag kiv i te lezhe tet len fel adat ra is rá mu ta tott, 
amely a cseh o vi szit u á ci ó kat kim oz dít ja a ho lt pont -
ról: „És Cse ho vot egye dül a sem mib ôl te rem tés, pon -
to sab ban a sem mi bôl te rem tés le he tôs é ge ér dek li, egye -
dül ez a pr ob lé ma lel ke sí ti.” A „se m mi” és a „te remtés” 
össze füg gé se al kotja te hát a pa ra dox hely zet mag -
vát, az el lentét lé nye gé ben a pusz tu lás és a szü letés 
kö zött fe szül. Az ol va sót és a kri tik át is ez ál lít ja 
neh éz fel ad at elé, amit Sesz tov szin tén vi lá go san lá -
tott, igaz, a prob lé mát az ér zék eny ol va só in tui tív 
mód ján, nem pe dig az iro dalo m tu do mány me ta -
nyel vén kö zelí tet te meg. Esze rint: bár ig az, hogy 
Cseh ov „Mást sem tett hu szon öt éves írói pá lyáján, 
mint ilyen vagy olyan mó don pusz tí tot ta az em be ri 
rem é nye ket”, kri ti ku si meg ro vás ezért mé g sem ér -

he ti, mert „ho gyan bün tes se nek meg egy te het sé ges 
emb ert?”3 Am ennyi re sok érte l mû, ez eset ben annyi -
ra meg vi lá gí tó is az és z re vé tel. Sesztov meg lát á sá -
val ugyan is rá mut a tott, hogy a té ma és a mû textú -
rá ja Cse hov nál ki fe je zet ten el len tét ben áll egy más -
sal. A té mák már ön mag uk ban is tra giku sak, de 
Cseh ov nyil ván va ló an pro vo kál, ami kor a csel ek -
mény szer ke zetet ar ra épí ti, hogy hô se it ki rí vó an 
meg old hat at lan fe ladat elé ál lít ja: vagy új ra „meg -
ter em tik” ön mag u kat a „semm i bôl”, vagy elpu sz -
tul nak. Hely ze tük trag i ku ma rö vi den ab ban van, 
hogy lá t ni uk és reflek tál ni uk kell sa ját pusz tu lá -
suk at, cse lekvé s le he tôs é ge ik vé get ér té vel pe dig 
még mi n dig nem szûnt meg ben nük ki útta lan hely -
ze tük tu da to sí tá sá nak ké s zsé ge. Sôt, va ló jáb an ép -
pen a bi ográfiai kud arc tel jessé vál á sá val jön csak 
lét re ez a kész ség: „Csak a re mén yte len ség, a ki útta -
lan ság van elôt tük, szám uk ra le he tet len a cse lek vés.  
S minde köz ben él nek, nem ha l nak meg…”4 

Mi vel ma gyar á zha tó ez a tragi kus lá tásmód? 
Részb en a szer zô em ber- és vi lág ké pé vel – mondja 
Sesz tov. Az ô o kfe j té se sz e rint Cse hov nem hisz az 
ész min den ha tó sá gáb an, vagy is ket tôs lé nye gû nek 
tart ja az em bert. Olyan nak, aki nek ra ci o ná lis be -
lát á sa nem képes át fogni sor sán ak egé szét. A ra cio -
ná lis öné r tel me zés vé g re haj tá sa, az okok és okoza -
tok fel tá rása még nem ve zet meg bé ké lés hez, mi vel 
nem tud ja ki mer í te ni sem a szub jek tum mi ben -
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(Két Cse hov-dr á ma szem anti kai in terp re táci ó ja –  

A Ma nó; Vá nya bá csi)1 

 
 

„Re cseg-ro pog az or osz er dô a fej sze csa pás alatt, 
el pusz tul mil li árd nyi fa, (…). 

Esz te len bar bár az, aki el tü ze li ezt a szép ség et,” 
(Cse hov: Vá nya bá csi)

1 A tan ul mányban fog lalt el em zés szó el mé leti hát ter ét a MTA Bol yai Já nos ku ta tói ösz tön díja ker e té ben fo lyó kut a tás ala -
poz ta meg. 

2 L. Sesz tov: Te rem tés a sem mi bôl. Bp., Osi ris, 1999. 30–31. (Patk ós Éva ford., er e de ti me gj.: K. Itcnjd% Yfxfkf b 
rjyxs. C,jhybr c˙f˙tq. C.-Gtnth,ehu> 1908) 

3 I. m., 8. 
4 I. m. 25.
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létét, sem sors törté ne té nek telj es ér tel mét. Min dig 
ér tel me zetle nül ma rad va la mi, s eb bôl szü let ik a 
ket tôs el ven mû ködt e tett Cse hov-figu ra: a sor stör -
tén et ra ci o nali zál ha tó rész ét ép pen a még fel tá rat -
lan, ma ga a hôs elôtt is is me retl en sze mé lyis ég zó -
nák dina mi zál ják.5  

Míg Se sz tov fe loldha tat lan nak íté li a „sem mi bôl 
tere m tés” pa ra dox o nát, e pa ra dox on úgy is ér tel -
mez he tô, mint ön te rem tés. A Cse hov-szi tu á ciók -
hoz ugyan is az is szer ve sen hozz á tar tozik, hogy a 
hôs (fiktív) bi og ráfiájá nak esem ény törté ne te nem 
mer í ti ki lé nyé nek tény le ges en szub jekt ív tar to má -
nyát, így kérd és ma rad, mit ne vez he tünk szem élyes 
tört é nés nek ezek ben a drá mai (vagy epikai) szi tu á -
ci ó soro k ban. Ez pe dig nem csak a sze replô, ha nem 
az ol va só elôtt is „tit ok”, az az in terp retá ci ó ra vár. 
A szö vegb en mo del lált sors tör té net Cs e hov nál már 
kez de te kor jó for mán le van zár va, il lu zo ri kus nak, 
me g va ló sít ha tat lan nak vagy foly tat hata t lan nak bi -
zo nyul. A cse lek mény va ló ban több nyi re a sorsz á -
rás akt u sá ra szo rul vissza. Az ilyes faj ta sorso kat te -
ma tizá ló szö veg azon ban nem pusz tán e cse lek -
mény  váz meg je le nít é sé re kor lá to zód ik. A tör té net -
tôl a tör tén e tet pre zen tá ló el besz é lé sig vagy drám ai 
be szé dig és ak ció kig, s még on nan is az el be szé lô 
vagy a hô sök ál tal el mon dott és meg tett ak ci ók szer -
zôi tett ként meg va ló su ló iro dal mi szö veg gé ren de -
zôdé sé ig több sze man tikai sk ré teg zô dik egy másra. 
Az ezek bôl össze szö vô dô szö veg ér te lem vilá gát pe -
dig me ssze nem csak cs e lek mé nye és az alak rajz lé -
l ek  ta ni vo nat kozá sai ala kítják ki, ha nem azok a szö -
veg ter em tô el já rá sok is, amely ek az ese mény me ne -
tet szem an ti kai ope ráci ók hordo zó já vá is te szik.  
Az utó b bi azért fo n tos, mert az kö vet ke zik bel ô le, 
hogy a ku dar cos sor sok és a re ményt e len ségbe süp -
pedt figu rák, bár mennyi re jel leg ze tes en „cse ho vi -
nak” érez zük is ôket, nem ké pe sek a Cse hov-szö -
veg ér te lemv i lá gá nak egé szét meg ha tá rozni. Ha 

ugya nis tisz tán csak a sze rep lôk tet te i re, de még 
akár az epi kai al kotá sok elbe szé lô i nek tet tére: e sor -
sok érté ke lé sé re ala pít juk az ér tel me zést, ab ból ön -
ma gá ban még min dig nem nyí lik rál á tás a szer zôi 
tett re, amely ne mcsak a cse lek ményt és az ala kokat, 
ha nem az egész tex tust lé t re hoz ta és mû köd te ti. 

A Ma nó és a Vá nya bác si össze ve té se kü lö nö sen 
jó al kal mat ter emt rá, ho gy az im ént szer zôi tett -
nek ne veze tt fo lya mat nyom a it egy szö veg áta la ku -
lá sán ker esz tül, jó for mán ge nez i sé ben pró bál juk 
fel ku tat ni. Tud juk: két ön ál ló dara b ról van szó, el -
len  ben az is igaz, hogy a Cse hov-kut a tás min dig is 
ab ból ind ult ki, hogy A Ma nó nem egy éb, mint a 
Vá nya bá csi ko ráb bi, éretl e nebb, író i lag meg ol datla -
nabb vál toz a ta, ame lyet Cse hov sû rí tett, tö mö rí tett, 
lé nyeg é re szor í tott, mi kor is merte bb da rab já ba át -
emel te a szöv e gek egy rés zét, míg más rés zét ki -
hagyta vagy más sze rep lôk kö zött „oszt ot ta el”.6 Vi -
tat hata t lan, hogy a Ván ya bá csi ban már le tisz tul tak 
a sze rep kör ök, a sû rítô írói el já rá sok kö vet kez té -
ben pedig inte n zifiká ló dott a konflik tus, s ez zel 
pár  huz a mo san meg is sz ûnt néhá ny sze rep kör: azo -
ké a sz e rep lô ké, akik nek ex po nált tu laj don sá ga va -
la mely más sze replô ka rak te rébe ke rült át. A két 
drá ma össze ve té se mind a dram a tur gia, mi nd a 
szín házi elô ad ha tós ág sz e mpont já ból csak is a Vá -
nya bá csi jav á ra dôl het el. Ha es ze rint vé gez zük el 
az ös sze ha son lí tást, ak kor ak ar va-nem aka r va kész 
in terpr e tá ci ókb ól in dul unk ki, s va ló ban kor rek tül 
meg okol ha tó, hogy a késô b bi da rab tech ni ka i lag 
sok kal job ban van kiv i te lez ve, mi nt az el ôb bi.7 
Ezútt al egy más szem pon tú köz e lí téssel pr ó bál -
kozn ék: meg pró bá lom be von ni az össz eha son lí -
tásba a da rab ok textu sá nak nem köz vet lenül a szín -
há zi dra matu r gia köv e tel mény e it érin tô, ám mégis 
épp en ség gel a drá mai mû ne mi sza bá lyo zás ált al is 
ren de zett szöv e gek ér te lem vi lá gá nak ki a la kí tás á ban 
fon tos szer e pet be töltô rész let e it is.
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5 „Cse hov most már tiszt e let telj e sen kit es sé ke li az észt az aj tón, és jo ga it át ad ja a lé lekn ek, a sö tét, kö dös tö rek vésn ek, ami kor azon 
a vég ze tes ha tár vo na lon áll, ame ly el vál aszt ja az em bert a vég sô ti tok tól, ösz tö nö sen job ban bíz ik a lé lek ben, mint a fé nyes és vilá -
gos tu dat ban, (…)” (I. m. 24–25.) 

6 A Ma nót lény e gé ben ko ráb bi válto zat nak te kin tette Sz. Ba lu ha tij a két da rab össze has on lí tó elemz é sé ben (C. L. <fke[fnsq% 
Ghj,ktvs ˝hfvf˙bxtcrjuj fyfkbpf. Xt[jd. Ktybyuhfl> Aca de mia, 1927. 106–119.)  

7 Ba lu hat ij ezt meg is tet te, s ki lenc pont ban fog lal ta össze, mi ben vál to zott, ho gyan lett szín pad sze rûb bé a szö veg: 1/ ki -
es tek az „epi zo dik us” szem é lyek, je len e tek, ak ciók; 2/ a ver bál is tex tus és a szín pa di uta sí tá sok „lak o ni ku sabb” ki fej e zés -
form át nyert ek (nyil ván kon centr ál tabb nak mon dan ánk ma), míg a kö zeg hét köz nap is ága erôs ö dött; 3/ a szce ni ka egy -
szer û sö sött az el sô há rom fel von ás ban, míg a ne gye dik ben ell en ben bo nyol ul tabb lett; 4/ a je le ne tek re ta go lás meg szûnt, 
he lyette eg ymás ba kö tött epi zó dok te szik ki a fel vo ná sok at, meg erô sít vén ezz el a hely ze tek „term é sze tess é gé nek” be nyo -
más át; 5/ las sult az elô adás tem pója; 6/ ki dol go zot tabb lett a szer ep lôk bes zé de: meg je lent a fé lig kim on dott, félig ki -
mond at lan exp resszió; 7/ meg szap o rod tak az ál tal á nos hé tköz na pi és a lir i ko-d rá mai fu nk ci ó jú ön kom men tá rok; 8/ rövi -
dült a szö veg; 9/ li ri záló dott a drá mai be széd, el s ôsor ban az „in to nác ió” és az ‘el hall ga tásszü ne tek” ré vén. (I. m., 114.)



A di aló gus 
 

é ma és szö veg az elôb bi ek ben kö rül írt szem -
ben ál lá sa figye lem be ve endô sze mpon tot ír elô 
az él mé nyét form a li zál ni kív á nó ol va só szá má -

ra: a Cse hov-szö veg in terp re tá ci ó ja (s egyál ta lán: 
in terp re tál ha tó sá ga) nagy mér ték ben azon mú lik, 
hol, ho gyan tud juk le vála s zta ni az alak (fikt ív sze -
mély) be szé dét a szerzôi, iro dal mi szö ve get létr e ho -
zó te x tus ról. Az az: meg kell ta lál ni a ha tárt a szö -
veg vil á gon bel ül mo del lált (be széd)maga tar tásf or -
mák és a szema n ti ka i lag ko he rens szö veg egész kö -
zött. Ez dr á mák ese tében kü lö nö sen fon tos, mi vel 
a mû nem al ap ve tô for ma al ko tó je gye, a dial ó gus 
mû kö dési el vét érin ti. A nyel vi ki fe jez és két fé le stá -
tu szá ról van ugyan is szó. A sz e rep lô be szé de (min -
denkor, Cse hov nál is): imi tált be széd, az az bi zo -
nyos ver bá lis és vise l ke dés be li kész let ak tu a li zá ló -
dik ben ne. A sze rep lô(k) szem pont já ból néz ve tehát 
me gha tá rozo tt in tel lek tu á li s-e mo cion á lis mot i vá -
ciók ki fe je zé seir ôl van szó, a di a ló gu sok at így „meg -
nyi lat ko zás ok” al kotj ák.8 A szerep lôi meg nyi lat ko -
zá sok már ter mé szete sen a nar rá ció el sô szint jét 
alkotják, az az: a sze rep lôk már ma guk is „narra ti -
vi  zálj ák”, biz o nyos mó don szö veg gé ala kít ják ta -
pasz  tal a ta i kat. Ezen a szin ten azon ban csak biz o -
nyos gon dol a to k, érze l mek, él e thely ze tek feje zôd -

het nek ki. Vag yis a hôs úgy haszn ál ja a nyel vet, 
hogy már kész (ver bál is és nem ver bál is) ki fe jez és -
min ták at, pa ten tok at ak tu a lizál.9 Nem is te het mást, 
hi szen ôt a mû fiktív vi lá gán be lül sa ját eg zisz ten -
ciá lis meg ha tá ro zott sá gai irá nyít ják, cse lek vés ei és 
be széde sa ját élet vi lá gá ra vo nat koz nak.10 A nyelv 
szám á ra eszk öz jel legû: va gy tár gyo ri en tált, vagy az 
ön ki feje zést szol gál ja, de min den képp nyel ven kí -
vü li re fe ren ci á ja van. (A Cse hov-dra ma tur giá nak bi -
zo nyára eg yik meg ha tár o zó voná sa, hogy nála jó -
val erôt el je sebb a sze rep lô ilyen faj ta ön kif e je zô 
szán dé ka, en nek el túlz ott vált o za ta i ból szü let nek 
a már ön paró di á ba haj ló, kli séiz á ló dott be széd mó -
dok, ame lyek bôl a ko mi kum fo r rá sa fa kad.) Az on -
ban a drá ma bes zé det sem ki záró lag megn yi lat ko -
zás(min ták) al kot ják. A szö veg je len té sal ko tá sában 
ép pen ak ko ra részt vál lal a me g nyi latk o zá se gész -
nél ki sebb le xi kai egy ség, a szó is, am ely nek je len -
té se mob i labb nak bi zo nyul e szö ve gek ben, s éppen 
e mo bil i tás, vagy is a szó je lent és me taf o ri kus transz -
for má ci ói ké pe sek a meg törni a megnyilatkozás 
ideol o gi kus vagy pszi chik us egy sé gét, s ezált al a 
sze rep lôt és sza vát új vi szonyba ál líta ni egy más sal. 
Ez utó b bi azon ban már a szerz ôi szö veg al ko tás kom -
pete n ci á já ba tar tozik, lé vén, ho gy a be széd in nen 
már nem esz köz jel le gû, his zen nem vala mely (kül -
sô-bel sô; ma te ri á lis-lel ki) cse lekv és „után zá sa”, 
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8 A szö vegn ek ezen a sz int jén a M. Baht yin által leírt „élet be li meg nyi lat ko zás” (mo dell je vagy rep ro duk ció ja) mû kö dik, 
ame lyet eg yrészt a ver bál is tar talom, más ré szt a be széd hely zet és a szub jek tum ál tal meg ha tá roz ott „mö göt tes, hoz zá ér tett 
rész” alk ot nak. (M. M. Bah tyin: A szó az élet ben és a köl té szet ben. Bu dap est, Eur ó pa, 1985. 20. Könc zöl Csa ba ford.) 

9 Ez a tu laj don sá ga tes zi al kalm as sá ar ra, hogy bi zo nyos rög zült vil ág ké pe ket is akt u a li zálj on. Ugyan akk or a kri tika fe lôl 
is né z ve ép pen a szer ep lôi meg nyi latk o zás ab szo lu ti zá lása rej ti azt a csap dát, hogy a Cse hov-mû egé szé nek ér te lem vi lá -
gát a sze rep lôi kom pe ten cia szint jén zár juk le. Kri ti kai szán dék nél kü li, de ide vágó meg jegy zés: a szín há zi eloa dá sok gya -
ko ri hi bá ja, hogy a szín padi be szé det igyek ez nek oly mó don „egyér tel mû sí teni”, hogy el hagyj ák a meg nyi latko zá sok iro -
nik us fel hangja it, az az nem érz é ke lik a sze rep lôi meg nyi lat kozás ke t tôs sé gét, bel sô dia lo gi kuss á gát: ver bál is szö ve té nek 
és iro ni kus mo da li tá sá nak el len tét e it. (Ig az: er re már ma ga Cse hov is figyel mez te tett da rab ja in ak be mut a tó it, il let ve pró -
bá it figyel vén, er re is vo nat ko zik hí res sé vált szem reh á nyá sa, mi sze rint dr á má i ból tra gé diát csi nál nak a szí npa don, miköz -
ben ô tu laj don képp kom é di á kat írt.) 

10 Nem fel ed he tô ter mé szet e sen, hogy a Cse hov-dra ma tur gia elsô d le ges for rá sa bi zon yá ra a Cse hov-hôs kü lön le ges kar ak -
te rében van: a „po d tyekst”-nek ne ve zett je len ség az ô besz éd vi selk e dé sét kísér li meg leír ni. A „podt yekst” (kb.: ‘mö göt -
tes szö veg’) fo gal ma azon ban nem egy sze rûst he tô a ki mon dat lan ságo k ból épt ke zés re, ugyan is ép pen ak ko ra mo tivá ló erô 
van ben ne, mint a ve rbál is be széd ben. A hôs ön ki fe jezô te vé keny sé ge, „élet sze rû megny i lat ko zá sa i ból” össze ál ló kar ak -
te re már ma ga is kett ôs el ven mûk ö dik: „A Cse hov-da ra bok esem ény me net ét két fé le fo lya mat alko t ja, mint ma nap ság mon da -
ni szo kás, az él e tfo lyam at és a tu da ti fo lya mat. Az egyi ket a hét köz nap is ág jell em zi, am ely ben hol fel lán gol nak, hol el csi tul nak az 
esem é nyek; a más i kat egy szem mel nem lá tha tó, nem ma te ri á lis elem, amely be lülrôl moz gat ben nünk et. E két fo lya mat hol együtt 
ha lad, hol el lenté t be ke rül nek egy más sal, hol pe dig ke resz tezik egy más út ját.” (N. R. If[-Fpbpjdf% Cjdhtvtyyjt ghjxntybt 
xt[jdcrb[ g(tc !60–70-st ujls@. In: D ˙djhxtcrjq kf,jhf˙jhbb Xt[jdf. Vjcrdf> Yferf> 1974. 337.) Az a 
be szédmód azon ban, amely nek leg fôbb jell em zô je ép pen az, hogy a leg ritká bb eset ben ké pes a tény le ges men tá lis al katot 
meg je lente ni vagy akár csak az zal „együtt ha lad ni”, nyilván va ló an nem lesz elég sé ges al ap ah hoz, hogy a Cs e hov-drá ma 
egé szét le ve zessük be lô le. A(z or osz) Cse hov-kri ti ka szá má ra eb bôl kö vet ke zôl eg vi lá gos is, hogy a Cs e hov-drá mák alap -
konfliktu sai nem ve zet het ôk le sem a szer ep lôk kö z ti visz ony la tok ból, sem val a mi lyen etik a i lag va gy szo ci ál is an meg ha -
tá ro zott né zetre nd sze rek üt kö zés é bôl. He lyet te in kább a „lé te zés és a tu dat, az any ag és a szell em, a hét köz nap is ág és az 
id e ál vi lág” el lent ét be ke rü lés é rôl, vagy is „az élet bel sô me gosz tott ság á ról” be szél e kri ti ka. (Lsd. i. m. 337–338.) 

T



repro dukc i ó ja töb bé, ha nem ma ga is tett. Ezen a 
szin ten már nem bár mi féle kész nyel vi pat ent ak -
tu a liz á ci ó ja tör té nik, han em nyelv al ko tás, az ad ott 
jel-je lent és vi szo nyok „új r aírá sa”. A narr a ti vi zác i ó -
hoz a me ta fori zá ció járul ezen a szin ten.  

A szerep lôi és a szer zôi ny elv e ket tôs sége, az az 
a poé ti ka i lag szer vez ett szö veg ket tôs st á tu sza fe lôl 
lát ható át, hogy fu nk ci o nál i san ho gyan ille sz ke dik 
a Cse hov-fé le di a ló gus kép zés ben meg ha tár o zó nak 
bi zon yu ló „pod tyekst” je len sé ge a drá mai szö veg -
kom po zí ció ba. A „pod tyekst” fo galm át több fé lek ép -
pen szo kás meg ha tá rozni. Köz ké zen for gó je len té -
sei: 1) több ért el mû bes zéd 2) köz ve tett ki fe jez és -
mód, amely nek szab á lyai sze rint a rej tett ér tel met 
vagy a be széd szi tu á ciób an, vagy ped ig a szü zsé egé -
szében kép zôdô kon tex tus ad ja meg. Ez azon ban 
csak fé lig igaz. A „pod tyekst” sze re pe nem me rül 
ki ab ban, hogy jel lem zi a szer ep lô emo ci on á lis in -
dít  ta tá sait va gy gon dol kod ás mód ját, ha nem a tö r -
té net- és szö veg kép zés sel is ka p cso latb an áll.11 Egy 
kül sô leg le nem ját szó dó, lá tens vagy po ten ci á lis 
szü zsét ké pez, amely csak nyel vi leg, az az a poét i -
kai szö veg kép zés ben je le nik meg. Vagy is: a csehovi 
di al ó gu sé pít és kulcs fo gal má nak szü zsé tip o ló giai 
ér tel me zé se a fo galom sze mio ti kai ér tel me zése elôtt 
is meg nyitja az utat. Ha ugyan is a „podt yekst”-et 
nem csu pán a ki mon dat lansá gok kal azo no sítj uk, 
ak kor rá lát ha tunk ar ra is, hogy ez az írói el járás a 
szö v eg is mé tlô dés rend sze ré nek meg ter em té séhez já -
rul hoz zá. E tek in tet ben ér de mes figye lem be venni, 
hogy „podt yekst” le het nem csak a ki mon dott be -
széd, han em a jel e net komp o zí ció bár mely más sze -
mi o ti ka ilag re le váns ele me, pé l dá ul a be széd szünet, 
a „dísz let” (a je le net ben sze re pet ka pó tá r gyi ele -
mek), kö r nye ze ti hang ha tá sok, pél dá ul za jok is.12 

Az az írói el já rás te hát, amellyel Cse hov újjá -
szer vezte a drám ai di a ló gust s kö vet ke zés képp a 
drá mai szü zsét is, egy ben a szöv eg po é ti kai rend jé -
nek ki a la ku lás át is er ô tel je sen be foly á sol ja. Nem -

csak pszi chol ó gi a i lag fes zült szi tu á ci ókat tud ugyan -
 is te remt e ni ez zel az író. A be széd két sí kúsá ga a 
szö veg ben szem an tik ai fe szült sé get ered mé nyez, 
amely egy részt a sze rep lôi be széd le xi ká já nak több -
ér telmû sí té se, má srészt a drám ai szö veg ben utalt 
egyéb (a né zô szá má ra lá tha tó-hall ha tó, az ol va só 
szá má ra az írott szí npa di uta sí tá sok ban meg jele nô) 
nem-ver bál is je lek szem an tik ai telte tt sé gé nek meg -
eme lése útj án jön lét re, tov áb bá ped ig a ket tô egy -
má s ra vo nat koz á sa ál tal. A drá mai szöv eg te hát 
szem an ti kai lag jó val me g ter helt ebb, mi nt amennyi 
az ak tu ális cse lek mény es szi tu á ció „el mon dá sához” 
szük sé ges len ne, a „pod tyekst” (Cseh ov nál) ép pen 
az el len kezô irányb an hat: a szö veg aut o re fe ren ci a -
li tás á nak kia la la kítá sá hoz, po é tik ai rend jé nek meg -
szer ve zé sé hez já rul hoz zá. 

A „po d tyekst”-fog a lom lát ens szü zsé ként ér tel -
mezé se azonb an – mint ki is derü l he tett a fen ti ok -
fej tés bôl – még min dig me gol dat lan ul hagy egy 
prob lé mát: a szü zsé és a szó kö zöt ti kap csol at 
kérdé sét. A rej tett, szín pa di tör té né sek ben meg nem 
je le nô, de be le ért hetô tör tén et fel té te le zé sé vel a mo -
dern drá ma egy bi zon yo san jel leg adó sajá t sá gá ra 
le het rá mu tat ni: hogy ab ban a di a ló gus forrá sa – 
par a dox mód on – a be széd ku darca. Rö vi den: a sze -
 rep lôk meg nyi lat ko zá sai k ban fá rad ha tat la nul igye -
kez nek ugyan fo gal mi lag ren de zett tör té netté al a -
kí ta ni sor suk at, de már a ki mon dás foly a mán ér -
zé kel ik szánd é kuk kud ar cát – eb bôl fa kad az irónia 
és az öni ró nia Cse hov nál. A di a ló gus kép zés tech -
nik á ja szem pont já ból ezt úgy is leh et monda ni: 
Cse hovnál min tegy „szét esik” a meg nyi lat kozá segy -
ség, mi ál tal va ló ban le he tet len né vá lik a „má sik kal” 
foly tat ott di a ló gus, ki a lak ul a so kat em le ge tett „egy -
más me l lett el be szé lés” je lens é ge. Ha pe dig így van, 
ak kor ez azt je len ti, hogy a szer ep lô sa ját be szé dé -
vel ke rült konflikt us ba – s va ló ban nem annyi ra a 
be széd part ner rel, eb bôl fa kad ism ert li ri zá ló haj la -
ma is. Ez foly tonos új ram on dás ra kény szer í ti ôt, 
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11 L. M. Ci le vics figyel te tett fel az em lí tett me gha tá ro zá sok kor lá tai ra: míg az el sô túl tág, val ó já ban min den szé pir o dal mi 
szö veg re ér vé nyes, ad dig a má sodik ese téb en még min dig bi zo nyos al kot ás mód ra vagy író tí pus ra ér vé nyes be szédm o -
dell-te remt és van csak l eír va. Meg is pró bál ta komp en zál ni a hi ányt: a szüz sé for mál ás szem pontj á ból ado tt meg ha tá ro -
zást. Sze rin te a „pod tyekst” a szü zsés kompo zí ci ót ala kí tó írói el já rás, amely nek funk ci ó ja ab ban van, hogy adott szö veg -
szeg ment u mot egy szer re két irány ba vo nat kozt at: 1) a szö veg „mély sége” fe lé, az az a megn yi lat koz ás tár gyi (de no tatív) je -
lenté sén túl an nak emo cio ná lis ta r tal ma irány á ba; 2) a szö veg „ki ter je dése” fe lé: a kü lön bözô rész let ek, epi zó dok, il letve 
a benn ük el hang zott ki fe je zé sek kö zötti kap cso la tok fe lé. !K. V. Wbktdbx% C/;”˙ Xt[jdcrjuj hfccrfpf. Hbuf> 
Pdfqupyt> 1976. 109–121.) Va gyis: a szö veg pa ra digm a ti ká ján ak ki a lak tás á ban van a fo gal om he lye. (Ci lev ics sze rint a 
„pod tyekst” lé nye gé ben lát ens szü zsé, T. Sil man me gha tá rozá sa nyo mán, amely a törté net kri ti kus pont ja in ma ni feszt 
szüz sé vé is áta la kul hat, de azt leg alább is erôte l je sen be fo lyáso l hat ja. (Vö.: N. Cbk(vfy% Gjl˙trc˙ – ”nj uke,byf 
˙trc˙f. In: Djghjcs Kb˙thf˙ehs. 1961/1.)  

12 K. V. Wbktdbx% C/;”˙ Xt[jdcrjuj hfccrfpf. Hbuf> Pdfqupyt> 1976. 110.



ami fo ko za to san át is al a kít ja be szé dét: az önna r -
rá ci ót a me ta fo ri kus ön ki fe je zés vált ja fel. Hoz zá 
kell ten ni: míg ma ga a sze rep lô ál ta lá ban va la mely 
iro dal mi kli sé ál tal vezé rel ten „re to rizá l ja” be szédét, 
po éti ka i lag a szó met a fo ri kus je len té sé nek ki bonta -
ko zá sa lesz a dráma szö veg re to ri káj á nak ala p ja, 
ame ly már a mû po é ti kai szer ve zô dés é hez jár ul 
hoz  zá – az zal is, hogy a szót mo tí vum má ala kít ja, 
úgy, ho gy mind szö ve gbel sô, mind (je len eset ben 
más Cse hov-szöv e gek kel al ko tott) szö veg kö zi pár -
hu za ma it, mind pe dig a tör té ne ti (s kult úr tör tén e -
ti) szem ant i ká ját akt u a li zálja. 

 
A név és a mo tí vum – élet-fák 

 
ezd jük az elem zést egy je len tôs, A Ma nó ban 
még jó val ki fej tet tebb rész let tel: az er dô mo -
tív u má nak funk ci ó já val. A fák mind a Vá nya 

bá csi Aszt rov ja, mi nd A Ma nó ana lóg hô se, Hr us -
csov szá má ra egyar ánt lét fontos sá gú kö r nye ze ti ele -
mek. Teg yük rög tön hoz zá: egy se reg más Cseh ov-
hôs szá má ra is azok. Az er dô-, il letve a fa-mo tívum 
sze re pe Cseho v nál köz vet le nül élet és ha lál kér dé -
sé vel áll össze füg gés ben.13 Vagy is me ta fo rik us je -
len tés sel te lí tett motí vum ról van szó, amennyib en 
a fa éle te/pusz tul á sa és az em beri él et/ha lál köz ött 
ana ló giás vi szony van. Az er dô-mo tív um ki mon -
dott funk ci ó ja a két drá má ban is meg egye zik a fen -
tie k kel: fe l tét len ér ték, de nem csak ter més ze ti, ha -
nem „er kölcsi” is, mi vel az embe ri men ta li tást is 
be foly á sol ja. Asztr ov(Hrusc sov) fel fo gá sa sze rint 
eny hí ti az ég haj la tot, könnyeb bé vagy elv i sel he tôb -
bé te szi az élet kö rülmé nye ket, s ez zel meg sza badít -
ja az embe rt at tól, hogy fe lôr lôd jön, közö m bös sé 
vál jék és eld ur vul jon a lé te fenn tar tá sáé rt ví vott, 
ere jét meg hal a dó küzd e lem ben. Lá tha tó teh át: a vi -
rágzó és élô er dô mo tí vu ma ál lan dó em ber kép pel 
van össze köt ve: az zal az el kép ze léssel, amely a 

pusz ta fizi kai lét e zé sen túl a szub jek tum telj es sé -
gének át élés é re alap o zó dik, más képpen fo galm az -
va: a ra ci o nál is (prag ma tis ta) hel yett az eszt é ta 
szem  lé le tû, a „szép ségre” ér zé keny, il let ve ön nön 
lé té ben „szépn ek” mond ha tó embert te kin ti min -
tá nak. Az er dô „ha lá la” te hát nem egy szer û en az 
em ber hal á lá nak me ta fo rája. In kább csak egy ré -
szé nek, a szub jek tum esz té ti kai szf é rá ja pusztu lá -
sá nak, mik öz ben a fizi kai te st to vább él, s to vább 
él a szel lem is amely nek azon ban nem mar ad más 
le he tô sége, mint tu da tosí ta ni a pusz tu lást. Ek kor 
ke rül az em ber a „semmi ” ál lapo tá ba. Et tôl véde né 
Aszt rov az er dôt és ve le az em bert: „Re cseg-ro pog 
az or osz er dô a fej szec sa pás alatt, el pusz tul mil li árdn -
yi fa, (…) Esz te len bar bár az, aki el tüz e li ezt a sz é -
psé get, tönk re te szi azt, amit meg te rem te ni nem ké -
pes.”14 Bár As zt rov sem nem fo g lal ko zá sa, sem nem 
köz vet  le nül a cse lek mé nyes konfliktus rév én kö -
tôd ik az er dôhöz, esz té tikai mo ti vált sá gú men ta li -
tá sát mé gis csak az er dô irá n ti sze re te te ösz tön zi. 
Egy részt ön jel lem zé se bi zo nyítja ezt: „(…) el tom -
pul tak az ér zés e im, és bi zo nyá ra nem tu dok bi zal mas 
kap cso la tot te rem te ni sen ki vel. Nem sze retek… és már 
nem is fo gok meg sze ret ni sen kit. Az egyetl en, ami 
meg ra gad, az a szép ség. Az iránt nem va gyok kö -
zöm bös.” (435., ki eme lés tô lem Sz. K.) Aszt rov vi -
lá gos an el mond ja te hát: lé nyé nek egyet len épen 
ma radt ré sze: a sz é pség ir án ti von zódá sa. Je le na nôi 
szép sé ge mell ett a fa, az er dô szin tén a szép sé get 
je len tik számá ra. Még hozzá az em be ri éle tet fenn -
ta r tó, de az em ber ált al lét re nem ho zha tó szép sé -
get. Asztrov szer ep kö rének pro to tí pu sa, Hrusc sov 
(a „Ma nó”) ne ve ép pen er re az er dôt ôrzô funk ci -
ó ra utal: a név (orosz) [hzo- tö ve a „ko pog (tat)ás, 
csat to gás”; „csi korgás”; „re csegés, reccse nés, ro po -
gás” je len té sû [hzc˙-, [hec˙ ala kok kal áll össze -
füg gés ben,15 a sze replô me g ne ve zése te hát köz vetle -
nül utal a sze mély is é gé nek lé nye gét je len tô elem -
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13 W. Schmid elem zi az élô és a ha lott fa mot í vu ma inak sze man tiká ját a Rots child he ge dûje cí mû no vel lá ban mint „a fiktív 
vi lág ka te gor i zá lá sán ak” (azaz a Cse hov-szö veg ér tel mi hi e rar chiá já nak) egyik for rá sát. (W. Schmid: Ek vi va len ci ák az elbe -
szé lô pr ó zá ban. In: Heli kon, 1999/12. 198–203. Sá n dorfi Ed i na ford.) 

14 A drá mák ból vett idéze tek for rá sa: A. P. Cse hov: Szín mû vek 18871904, Bp., Ma gyar He lik on, 1973. 418–419. (A Ma nót 
Wes sely Lász ló, a Vá nya bá csit Ma kai Im re for dít ot ta.) 

15 V. Afcvth% ’˙bvjkj ubxtcrbq ckjdfh( heccr juj zpsrf IV., Vjcrdf> Ghj uhtcc> 1987. 279 –281. A [hzc˙ alak -
kal ro kon oro sz (és más szláv) sza vak ere detét a nyel vé szek nagy ré sze ha n gután zó nak tart ja. Orosz je lent és kö re pl.: 
[hzc˙f˙(> [hzcye˙( = „el, szét pat tan, el tör ik, meg, el rep ed, el sza kad, füst be megy”. Orosz szi no ni má i nak szó alak -
jai: kjgye˙( = „el reped, tönk re megy”, gjkjvf˙(cz = „el-, le tö rik, tör de de zik, össze rop pan” a „csere sz nyés ker tet” vé -
gül ki vá gásra íté lô Lo pa hin ne vé re utalh at nak, a név tö ve re a li zá lód ik a da ra bot vég zô szer zôi uta sí tásb an – ami ter mésze -
te sen egy szersm ind szín pa di eff ek tus is le sz: »pder kjg ye ditq c˙heys« = ’a meg patta nt húr hang ja’ halla t szik a csönd -
ben, am e lyet a fák ra cs ap ko dó fej sz ék zu hog á sa kí sér. Ha a jele n té sük ben ana lóg egyéb szláv ala kok or osz meg fel e lô it is 
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re; az er dô kivá gá sá nak cse lekmé nye le me a sze rep -
lô ne ve ré vén vá lik szim bo li kus je len tést hor do zó 
szö veg mo tí vummá. Vég sô sor on a név je lenté sé -
nek szimbo li kus sá ala kí tása tör tén ik meg a Hrus -
csov név nek a „Ma nó” gúnyné v vel va ló fel vál tá sa 
ré vén. A „Ma nó” orosz ere de ti je, a Ktibq me g -
ne ve zés ugyan is bel sô nyel vi fo r má ja, az az a szó -
alak ban eti mo ló giai lag benn fogl alt jele n té se lem 
(ktc = „erdô”) ré vén „er dei em bert” (ktcyjq) je -
löl.16 Csak en nek ré vén ér vé nyes ül a fo gal mi je -
lentés, de így a „manó” már nem csak és nyel vi leg 
nem elsô sor ban „el vo nuló, el zárk ó zó”, „kü lönc” és 
kis sé el íté len dô em bert je lent, ha nem ép pen ség gel 
a „fák em be rét, erd ei (er dô bôl szár ma zó) em bert”. 
Csehov, az ál tal, hogy hô sét az er dô rôl ne vezte el, 
s meg fe le lést ho zott lé t re nevé nek belsô for mai sze -
man ti kája és darab be li funk  ci ó ja kö zött, egy szers -
mind ket tébon tot ta a sze rep lôi be szé det és a szer -
zôi szö veget: Hrusc so vot-Aszt ro vot ugyan is a töb -
bi szer ep lô lát ja kü lönc nek, (ôk gúnyné v ként hasz -
nál ják a bec e ne vet), a szerzôi kompe ten cia azon ban 
név és funk ció meg fel e lé sét ak tua li zál ja e „gúnyn -
év ben” (va gy bec e név ben). A meg fe lel és a „ma nó” 
szó oro sz nyelvi je löltj é nek kul tu rá lis-mito ló gi ai 
hát tér je lenté se it is rege ne rál ja Hrus csov(Aszt rov) 
sze rep é ben. Az oro sz ktibq, az „er dei manó” ug -
yan is nem csak az erd ô ben él, ha nem az er dô éle tét 
éli, az zal lé nyegé ben azo nos, úgy is mond hat juk, 
ma ga az er dô sze mé lye sül meg nép hi tbe li alak já -
ban: ôs szel, az elsô fag yok be álltá val a ma nó a föld 
alá bú jik, ott át te lel, ma jd az el sô ta va szi vi ha rokkal 
eg yütt elô jön.17 Eb bôl is lát ha tó, hogy a „ma nó” jó -
val több, mint er dei la kó: lé nye gé ben a ter mé sze ti 

egyen súly eg yik fenn tar tó ja, az er dô „gazdá ja” akár -
csak Hrus cso v(Aszt rov). S mint hogy mí tosz vi lág 
áll a köl tôi né vadás hát te ré ben, az er dô (a fa) sem 
mi nô sülh et egy sze rû ter mé sze ti képzô d mény nek. 
A manó la kó hel ye: a vi lágfa, az él et fá ja, amely a 
koz mi kus vi lágt en gelynek fe lel meg: az er dô lo cu -
sa nem utol s óso r ban azért le he tett szent nek tar tott 
hely, mert a nép hit az égi-is te ni te rem tô erô szim -
bó lum a it vit te át rá (vö.: az „él et vi zé nek” forrá sa 
az óriás tölgy lá bá nál fa kad, a fa ter mé sé ben-gyü -
möl csé ben él e tadó erô la kozik).18  

Hrusc sov(Aszt rov) sze rep kö re, men ta li tá sa tehát 
egy Cse hov nál elég gé á tfo gó nak mon dha tó problé -
ma kört ak tu a li zál. Az ere de ti el ne ve zés (Hr us csov) 
tar tal maz ta jele n tés kör, a „recs e gés, ro po gás, resz -
ke tés, re me gés” két egy más sal össze füg gô sí kon je -
lenik meg a Cse hov- szö ve gekben. Egy részt kimon -
dott, te hát te ma tiz ált prob léma: Aszt rov ki fe je zé se: 
„Az em be rek ere jét me gha la dó küz de lem a lé tért” (449.) 
vissz hang zik szin te a Mez za ni nos ház fô hôs-el be szé -
lô jé nek át fo gó kö vet kez te té séb en: „Nem az a lé nyeg, 
hogy An na bele halt a szü lés be, han em hogy mind e zek 
az An nák, Ma rij ák és Pe la ge ják lá tás tól va ku lás ig ro -
bot ol nak, min den por cik á juk sa jog az er e jü ket meg ha -
la dó neh éz mun ká tól, áll an dó an resz ketnek éh e zô és 
be teg gyer mek e i kért, egész éle tük ben féln ek a ha lál tól 
és bet eg ség tôl, (…) idô el ôtt me gö reg szenek, (…) az 
em be rek mil liá rd jai nyomo rú sá go sab ban él nek, mint 
az ál lat ok, csak a fa lat ke nyéré rt küszk öd ve, ál landó 
rett e gés ben. Az ô hely ze tük ben az a leg ször nyûbb, hogy 
nincs id e jük a lel kükkel fog lal koz ni (…)”19 (Ki eme lé -
sek tôl em Sz. K.). A min den ízében re me gô, idô 
elôt ti pusz tu lás ra ít élt élet nek20 termé sze te sen a 
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tek in tet be vesszük, ak kor más Cse hov- hô sök ne vé ben is ha son ló je len tés kör ak tual i zá ló dás át ve het jük ész re: a ro kon len -
gyel al ak („chrzes tac ” or osz meg fe le lô je a ˙htof˙(, amely nek jele n té se: „re cseg, ro pog, pat tog, megre ped”; „csôd be 
jut, meg bu kik”. A tô je len té sét Treplj ov ne ve hor doz za (nhtgtnfn( = ’reszk et, re meg’), ez meg vi lá gí tó le het „de kad ens” 
dar ab já nak hô se, az em be ri vi lág el pusz tu lá sa ut án a vi lág renden gon dol ko dó „vi lág szell em” szer e pé nek ér tel me zé sé re 
néz ve. To váb bá: a (szin tén len gyel) chrzst orosz je len tésbe li meg fe lelô je, a uhj[j˙ = „dö röm bö lés, re cse gés, ro po gás, 
dör gés, ég zen gés” je lenté sé vel A 6-os szá mú kór te rem hô se, Gro mov ne ve is kapc so lat ban ál lhat (az or. uhjv = ‘menny -
dör gés’ je len tés ré vén).  

16 V. Afcvth% ’˙bvjkj ubxtcrbq ckjdfh( heccr juj zpsrf II., Vjcrdf> Ghj uhtcc> 1986. 490. 
17 A nép hit sze rint ôs szel „a ma nók, fel emelke d vén a föld rôl, vi hart ka var nak, ki csava r ják a fá kat, és szét hord ják a le hul lott, meg -

sár gult lev e le ket” amiv el a ma nó a nép hit sze rint ha ra gját és elé ge det lensé gét fe je zi ki a term é szet pusz tu lása mia tt. Az „er -
dei ma nó” lé nye géb en min den tet tév el az er dô rejt élyes éle tét szem élye síti meg: hol szél vi har alak já ban sö pör vé gig az 
er dôn, hol eli jeszti éj jeli szál lá sá ról a ván dort. Sok hely ütt az „er dô urá nak, cár já nak” is ne ve zik. !F. Y. Fafyfc(td% 
Lhtdj ;bpyb. Bp,hfyyst c˙f˙(b. Vjcrdf> 1982. 223–227.) 

18 I. m. 214–221. 
19 A. P. Cse hov: A mez za ni nos ház. In: A.P.Cs.: A ku tyás hölgy. El be szé lés ek. Bp., Eur ó pa, 1971. 220 –221. De vec se ri né Guthi 

Er zséb et ford.  
20 A „re cse gés, rop o gás”, az idô elôt ti pusz tu lás, „öreg ség, ko pár ság” szö veg szim bó lu ma ebb en az el be szé lés ben ma ga a cím -

adó ház. 



rette gés és a fé le lem fe lelhet meg a pszi chi kum vi lá -
g á ban: a nyo mo rúsá gos élet fe nye get ve van, s ez jó -
form án ha lál ra íté li a ki szol gál ta tott hely zetben lé vô 
em bert. A drá masz ö veg sík ján az eg zisz ten ci á lis 
prob lé ma nyel vi meg fe lelô je, szö veg szim  bó lu ma jele -
 nik meg, az er dô-mo tí vum nyel  vi je lö lôje ál tal akti -
vi zált je len té sek ré vén. Ezen a síkon a „ma nó” („erdei 
em ber”) az a szer ep lô, aki nek sza vaib an az em beri 
élet tu laj don sá ga, a „pusz tu lás” az er dô re te vô dik át.21  

Az er dô rôl foly ta tott bes zéd te hát mi nd A Manó -
ban, mi nd a Vá nya bá csi ban ol yan ek viva len ci át te -
remt, amely az erd ôt (fát) a drá mák fikci on á lis vilá -
gá nak lo ká lis ele mé bôl (il le tôl eg tár gyi att ri bú tumá -
ból) az emb e ri lét szim bó lu má vá ava t ja. Az er dô-
mot vum mal kap cso lat os je len tés vi lág áta la ku lá sa 
ped ig, úgy tû nik, erô tel jes en be fol yá sol ta az „ere -
de ti” drá ma, A Ma nó átala ku lá sát, a Vá nya bá csi szö -
ve gének fo r má ló dás át. A „fa-” („er dô-”) és az „em -
ber-” je lenté se le me ket ös sze kap cso ló tert i um 
comp a ra ti o nis azon ban nem cs ak a „szé pség” va gy 
az eszté ti kai ér zé keny ség gel ren del ke zô szub jek ti -
vit ás ka te gó riá i ban rag ad ha tó meg. Az esz té ti kai 
lét szem lé let ak tu á lis (szö veg be li) jel en tés tar to má -
nyát az er dô-mo tí vum ot ki e gé szí tô – és ér tel me zô 
– mo tí vum rend konkr e ti zál ja. Aszt rov „nagym o -
no lógja”, amely ben az er dôk jel en tô sé gé rôl al kotott 
néz e te it fej ti ki Je le ná nak, meg ne ve zi az er dô vel 
együtt pusz tu ló ér té ke ket. Tér ké pe je le i nek ma gya -
rá za tá ul mond ja a kö vet ke zôk et: „(…) lát ja, akad -
nak itt külö n fé le sz ét szórt ma jo rok, tan yák, sza ka dár 
ko lost o rok, ví zi mal mok…” (448., ki emel és tô lem 
Sz. K.). A „ví zi mal om” a Vá nya bá csi ban már csak 
a múlt (szint én pusz tu lás ra ít élt) em lé kei nek egyike, 

a va laha volt él et rész le te. A „mal om” szó azon ban 
ak tu á lis jele n té sé nél jóv al te lít et tebb szem an tik át 
hor doz, s ez A Ma nó-drá ma és hô se, a „Ma nó” orosz 
meg ne ve zé se kul túr tör té ne ti szem ant i ká ja ala p ján 
fejt he tô fel. A „ma lom” A Ma nó ban még meg je lenik 
mint konk rét szín padi tér: Gy a gyin (be cen e vén 
„Os tya”, a Vá nya bá csi Tye le gin jé nek elôd je) la kik 
benne, s az egész negyedik fel vo nás szín he lye: itt 
fog össze gyûl ni a drá ma tel jes sze rep lôgár dá ja, itt 
ol dód nak meg a meg old ha tó konflikt u sok. A Ványa 
bá csiba már Aszt rov sz ö ve gé nek rés ze ként van át -
eme l ve, de szín pa di tér ként nem jel e nik meg.22 Ha 
a kö zös je gye ket te kint jük: a „ma lom” mind két drá -
ma szö veg ben ha son ló funk ciót be töl tô mot í vum, 
A Ma nó ban azon ban e funkció még jó val er ô tel je -
sebb. Szer e pe, szem ant i kai jel lem zôi azon ban 
egyál ta lán nem tûn tek el a Vá nya bá csi ban sem. 

A „mal mot” A Ma nób an a köv et ke zô képp jel -
lem zi Gya gyin: „A föld nek eme köl tôi zu gáb an éj nek 
ide jén a se l lôk lu bic ko lá sa hal lat szik, nap pal pe -
dig…” (269., ki eme lés tô lem Sz. K.). Bár mennyi re 
markí ro zot tan iro dalm i a san, szen velgô en van is in -
to nál va Gya gyin be szé de, sze re pe sze rint mé gis -
csak erô tel jes en össze függ a „Manó é val”, már cse -
lek mény szin ten is, lé vén, hogy a ma lom tu laj don -
képp Hrus csov bir toka, Gya gyin tô le bér li.23 Imént 
idéze tt mon da tá nak – mo da li tá sán túl me nô – sze -
man  ti kai fu nk ci ó ja is van. Az „er dei em ber” (ktibq) 
bir to kát al ko tó hel yet „köl tôi”, más részt mi to ló giai 
he ly ként (a sel lôk lak ó he lye ként) jel lemzi. Er re 
min den ok me gvan. A Ma nó cse lek ményst rukt ú rá -
ja e te kin tet ben me gint csak ki fej tet teb ben tarta l -
maz egy olyan ele met, ame ly a Vá nya bác si ban már 
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21 Ér dem es itt felfigyel ni az er dô, il let ve a „ki szár adt fa” (a fa pusz tu lása) mot vum á nak le hetsé ges élet rajzi mo dell jé re. Z. Pa -
p er  nij idé zi Cse hov Jaltá ból kelt, 1900-as le ve lé nek rész le tét: „Jalt á ban pe dig még mindig nem esik. Mi cso da szá ra zság! Sze -
gény fák, kü lö nö sen azok, ame lyek kö rös kör ül a he gyek olda lán nô nek, egész nyá ron egy csepp vi zet se kap tak, s mos tanra eg é -
szen el sár gul tak ugya nez tör tén ik az em be rek kel is: egész éle tü kön át nem jut nak egyetl en csepp bol dog sághoz sem. Bi zo nyá ra en -
nek gy ke ll len nie.” (Idé zi: P. Gfgthysq> C˙htkrf bccrecc˙df. Vjcrdf> Cjdhtvtyybr> 1986. 137.) For rásról, plá ne 
élet raj zi ihl e tés rôl ne héz vol na be szél ni, lé vén, ho gy A Ma nó már 1889-ben el ké szült, a Vá nya bá csin pe dig az 1890-es 
évek ben dol go zott Cse hov, a dar ab 1897-ben je lent meg nyom ta tás ban. (Pa pern ij gon do latm e ne te et tôl még kohe rens, 
ô az 1903-as Cse resz nyés kert kap csán ke re si az éle tet-halá lt je len tô fa-mot vum élet raj zi gyöke re it.) Annyi azon ban biz o -
nyos, hogy Cse hov rói gon dol kod á sá nak egyik rit ka vi lág os nyo ma mu tat ko zik meg idéz ett le ve lé ben: az „er dô” és az 
„élet” je len té sét össze kö tô hô sök poé zi sü ket nyil ván nem ke vés sé ab ból me r tik, hogy az al ko tói gon dol kodás egy fon tos 
rész let ét kép vi se lik.  

22 A konk rét szín hely bôl csak me geml í tett (vir tu á lis) lo cussá vál toz ta tá sa nyilv án va ló kö vet kezm é nye a Hrus csov szer e pét 
meg vált oz ta tó kon cep ció nak: míg az „erd ei em ber nek” még ter mé sze tes kör nye ze tét al kotja a „ví zi ma lon”, ad dig Aszt rov 
sze rep é hez már csak az eml í tés szint jén tar toz ik hoz zá az em lí tett hely szín. Ez zel pár hu za mo san vál toz ik a je le net kompo -
zíc ió is: fö lö slege s sé vá lik az a je le net, amely ben Ostya (Gya gyin) fél besz a kít ja a Sze rebr ja kov ál tal össze hív ott csal á di ta -
nác sot, s a csa lád ot meg hív ja a ví zi ma lomba. Hi szen a ma lom már nem tar toz ik a drá mai szín te rek kö zé a Vá nya bá csiban.  

23  „Fog lal koz á som: a viha ros elem ek ki ak ná zása. A vih a ros hul lá mo kat ar ra kész te tem, hogy for gas sák an nak a ma lom nak a ke re -
két, ame lyet be rát om tól, a Ma nó tól bé re lek.” (216)



cs ak vir tu á lis an, le he tôsé g ként van ad va. Az utób -
bi ban Voj nyic kij mond ja Je len á nak: „Mi ért gyöt rô -
dik? (Élén ken) Ej, ked ves em, gyön yö rûm, le gyen okos! 
A ma ga ere i ben egy sellô vé re csör ge dez, le gyen hát 
sellô! Eressze hát sza bad jára ma gát leg alább egy szer 
éle tében, mi elô bb sze res sen be le egy ví zi ma nó ba fülig 
és zsupsz, bele fej jel az ör vénybe, hogy a He rr Profesz -
szor meg mi is mindn yá jan csak szét tár juk a ka run -
kat!” (443., ki eme lé sek tô lem Sz. K. A rész let tar -
tal mi lag tel je sen meg fe lel A Ma nó an a lóg szi tu áció -
já nak, lsd. 256.). Ván ya bá csi sza vaib an a „sel lô-
lét” a je len le gi vel elle n té tes lét for mát, a szab ad sá got, 
a szub jek tum ki tel je sít é sét je len ti, bár igaz, eb ben 
a ki tel jes e dés ben már nem ke vés il lú zió is van. De 
Jel e ná ra azért nem ma rad ha tást a lan, még is csak 
szem b esí ti ôt ön ké pé nek ha mis ság á val: „Ez a Ványa 
bá csi azt mond ja, az én ere imb en egy se l lô vé re csör -
ge dez… Eressze hát sza bad já ra mag át leg al ább egy -
szer éle té ben… Nos, hát ha csa ku gyan így ke l le ne… 
Sza bad ma dár ként el re pülni tô le tek, (…)” (447).24  
A szö kés va ló ban meg tör té nik – még A Ma nó ban: 
itt Je le na (két hét re leg alább is) val ó ban el hagy ja a 
szám á ra kibí r ha tat lan élet te ret, mint egy meg va ló -
sít ja a „sel lô” élet for má ját, bár cs ak idô le gesen, a 
szö kés nyil ván va ló an nem iga zi le he tôség.25 Je lentô -
sé ge van még is, me rt Jel e na leg alább is meg kí sérli, 
hogy á tlép jen egy aut en ti kusa bb tér be, am ely szá -
má ra sa ját tér: „sel lô-lé nyé nek”, sza bad ságra és va -
ló di em ber ség re vá gyó ter mé sze té nek meg fe le lô vi -
lág. (Más kérd és, hogy ez a – mi to lóg i a i lag is értel -
mez hetô – el len tét es tér be va ló át lé pés nem je lenti 
au to ma ti ku san a sze mél yi ség ra di ká lis áta la kul á -
sát, ez ért tér vissza Je lena A Ma nó ban, s ezért el sem 
in dul már a Vá nya bá csib an.) A „ma lom” te hát 
szem ant i ka i lag erôs en te lí tett hely nek bi zo nyul. 
Szem ben áll a ha mis ide álok, kép mu tatás és nem 

utol só sor ban a te het ség te len, al ko tásra kép telen vi -
lág gal (él én Sze rebr ja kov val), s a sze mé lyis ég in tel -
lek tu á lis-em o ci o nális mo ti vá ci ó i nak job ban meg -
fe le lô ter et kép vi sel, vég sô so ron a „te het ség es” em -
ber, Hrus csov élet é nek s Je lena meg nem va ló sult 
élet le he tô ség é nek szín he lye. E me ta fo ri kus je lenté -
sét mi to lóg i ai szem anti ká ja is be fo lyás ol ja: a „ma -
lom” a szláv folk lór-mi to ló gi ai hit vi lág szer int a 
„víz is zel lem” és a ve le an a lóg funk ciót be töl tô „erdei 
em ber” lakó he lye. A hely a mi to ló giáb an ter mé sze -
te sen nem vé let le nül ke rül össze füg gés be a szel -
lem lénnyel. Azért le het lakó he lye, mert a lo cus je -
len té se la kó já é val azo nos. A „víz iszel lem” és az „er -
 dei ma nó” ugyan is a „do mov oj” (ljvjdjq), a ház 
(ljv) véd ôs zel le mén ek alakv ál to za tai, e min ô sé -
gükben pe dig a ház he lyett lak hat nak malo m ban, 
fo r rá sok nál, ku tak ban is. A ház vé dé se ma ga is egy 
kit er jed tebb, ál tal á no sabb funk ció egyik ele me.  
Az emlí tett szel lem ek ugyan is nem pusz tán ma gát 
a há zat mint ép ít ményt, han em va lój á ban lak ó it vé -
dik, sôt, nem csak a min den kori jel en le gi la kó kat, 
ha nem ôse iket is, a nem zet sé get. Amit pe dig vé de -
ni kell: a nem zet ség vir ág zá sa, tová bb élé se, má sfe -
lôl a to vább élést biz to sító ter més. Vagy is: a term é -
sze ti és az em be ri élet foly to nos sá gá nak biz tos í tá -
sa le het e szel lem fu nk ci ó ján ak pon tos ér telme.26 
A ma lom a dráma tex tus ilyen fel ép té se mel lett 
szem an tik u san tel tett hely. A Ma nó konflik tu sai itt 
ol dód nak meg: vissza áll, il let ve lé tes ül egy-egy há -
zas ság, kol lektív meg bék é lés tör ténik. (Lé nye gében 
a sze rep lôk „gyû lé se” tes zi ki a felv o nás egé szén ek 
csele k mé nyét.) Az akt u á lis mo dern cse lek mény ben 
is biz tos ít va van teh át a „há zi tûz hely” me lege.  
Az idill azon ban jó val ke vés bé van me gind o kol va 
drama tur gi a il ag – el is tû nik majd a Vá nya bá csiból, 
a ma lom mal együtt. 
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24 Nem túlz ás ta lán a „szab ad ma dár” ki fe je zés okán pár hu za mot von ni a „si rállyal”, Nyi ná val, aki vég sô so ron meg va ló sí -
tot ta, amit Je le na nem. Az, hogy ez a lehe tô ség Jele na sor sá ban nem va ló sul meg, úgy is ér tel mez hetô tal án, mint a „szö -
kés” mint a krí zis meg ol dá sa le he tetl en sé gének mo dell á lá sa a drá mai cse lek mény kom po zí ci ób an. 

25 Gya gyin „hely zet ér ték e lé se” vi lágt rá er re leg job ban: „(…) ma ga csak ed dig a ma lo mig fu tott el, de itt is agyon gyö tör te a lel -
két… Nem, ké rem, nincs to vább!” (279). Azért sincs, mert Gya gyin jól lát ja a ma ga és Je le na hely ze té nek le he tetl en sé gét, 
azt, hogy ez a szö kés in kább ön ma ga ka ri kat ú rá ja lett: ô, akit ép pen ség gel ra gyás ar ca mi att ne vez nek „Os tyá nak”, csú -
nya em ber lé té re volta képp me gszök te tett egy ra gyo gó szép sé gû nôt. 

26 A ljvjdjq/djlzyjq/kt ibq (ktcjdbr) ha r mas ról A. Ny. Afa nasz jev ír rész let e sen. Az ide vona t ko zó össze fog la ló rész -
le t: „A do mo voj -ö re gen kí vül azo n ban más po gány isten sé ge ket is ôriz nek a le gen dák, akik az öreg meg tisz te lô nev et vi sel ik. A 
víz iszel le met min dig öregn ek ne vez ik; s ugyan ez zel a név vel il le tik id ôn ként az er dei man ó kat is. Mind ez ar ra mu tat, hogy a ne -
m zet sé gi ala pon szer vezô dô élet a szlá vok nál ki ha tott a val lá sos ké pze tek re, s ar ra a fon tos je lensé g re szint én mu tat, hogy a szlá -
vok min den hely re, az er dôre és a ví zi ma lom ra (a víz re) is át vit ték a nemze t ség ben va ló hit et.” !F. Y. Fafyfc(td% Yfhj˝ – 
[elj;ybr. Vba – ajk(rkjh – kb˙thf˙ehf. Vjcrdf> 1986; az idé zett rész let a könyv Ltl e irf – ljvjdjq címû 
fe je zeté bôl va ló. El sô meg je le né se ön ál ló ta nulm ány form á já ban: Fh[bd bc˙jhbrj–/hblbxtcrb[ cdtltybq 
j˙yjczob[cz lj Hjccbb. Bpl. Ybrjkftv Rfkfxjdsv> Ry. I.> Vjcrdf> 1850, jnl. VI., 13–29.)



Met a fo ra és di a lógus – a „tûz” je len tés ei 
 

mo ti vik us szem an ti ka egyik for rá sa – mint 
lát ha tó volt – a szöv eg bel sô pár hu zam rend -
szer. Ez azon ban nem ki zá ró la gos for rás, a 

mo tí vum me taf o ri kus szem an tik á ját nem csak az 
iro dalmi mû kül ön „nyel ve” (jel en tés hál ó za ta) ha -
tá rozza meg. Meg hat á roz za az a nyel vi em lé ke zet 
is, amely meg tö ri a nyelv haszná lat „fel ej tô” au to -
ma tiz mu sait, az az re ge ne rál ja a szó ér telmi po tenc -
i ál ját. A me ta fo ra te hát tör té ne ti kép zôd mény is. Me -
tafo rát alko tó je len té ses fe szült ség nem min dig és 
nem ki zá ró lag a szö veg egy mást kö ve tô szeg men -
tu mai kö zött áll hat fenn, ha nem egy azon szeg mens 
ak tu ális-de no ta tív uta lá sa (le író funkc i ó ja) és tör -
téne ti utalá s rend je (kul tu rá lis szim boli ká ja) kö zött 
is. Ez a tö r té ne ti szem an ti ka azon ban an nak elle -
né re, ho gy a nyelv ôr zi a nyo ma it a kö zna pi beszéd -
ben, inak tív.27 A köl tôi nyelv ben el len ben a me ta -
fo rik us je len tés for rá sául szol gál hat ezek nek az „el -
fe lej tett” je len tésré te gek nek a po é ti kai rege ne rá -
ciója – rövi den: a szó tör té nete. A szó így nem csak 
ön nön for má já ra „em lé kez te ti”, figyel mezt e ti az ol -
vas ót, ha nem más szö veg ek re is, min ek folyt án az 
ál ta la ôrz ött és köz ve títe tt kul tu rá lis em léke ze tet is 
a po é ti kai jelen tés képz és for rá sává te he ti.28 
Amennyi ben a költ ôi „mi mé zist” nem szol gai után -
zás nak, ha nem való ban va la mi lyen te rem tô mû ve -

let nek te kint jük, ame lyet „a köl tôi ny elv új já író ké -
pes sé ge” mû köd tet,29 ak kor a drám a szö veg nyel vi 
rende zett sé ge is két fé lek épp mûkö dik, jel rend sze -
ré nek re fe ren ci á ja két felé vo natk oz tat ható: egy részt 
a (fiktív) de no tá ció, má srészt egy me ta fo ri kus fo -
lyam at fe lé. 

Ha te kin tet be ve sszük a „ma nó” utóbb kö rül írt, 
az élet fá val, vi lág tenge llyel össze függô s ezál tal 
nem zet ség et vé dô, az élet foly ton os sá gát bizt o sí tó 
fu nk ci ó ját, ak kor a szö veg más ré te ge fe lôl is rá ta -
lá lha tunk az „ere de ti” ne gye dik fel vo nás, A Ma nó 
be fe je zé sé nek po é ti kai funk ci ó jára. 

Az utol só fel vo nás be li je le net sor kör nye zet raj -
zának egyik do mi náns ele me a tûz. A fel vo nást zá -
ró er dô tûz két fé le kép pen be fo lyá sol ja a cse lek mény 
alaku lá sát: Hrus csovb ól ki vált ja az er dô vé del mé -
nek szán dé kát (ô azon nal oda megy ol ta ni a tüz et) 
vagy is a sze rep lô funkci ó já nak meg mu tat ko zás á -
hoz vez et. Szo nyából köz vet ve a Hrus csov nak szó -
ló vallo mást vált ja ki, ez zel pe dig a „bol dog vég -
hez” ve zeti a két em ber sor sát. A tûz az on ban egy -
ben po é tik a i lag mo ti vált szö ve ge lem is, am ennyi -
ben szin tén a Hrus csov-figu ra ar chet í pu sá nak 
tek int he tô „ma nó”, ille t ve a „do mov oj” att ri bút u -
mai kö zé tar toz ik. Term é sze te sen oda is kell ta r -
toz nia, miv el a ház és a nem zet ség véde l me a mi -
to ló gi ai hie de lem vil ág ban konk rét tér beli ob jek -
tum hoz kell, hogy kap cso lód jon. Ez a tárgy: a házi 
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27 Ol ga Frej den berg e tör tén e ti leg meg ha tá ro zott me ta fora-ter mi nus tar tal mát fej te get te, ami kor az an tik (er e de tû) szó kép 
mo  dern „fo gal mi figu ral i tás sá” (az az: a mi lo gi kánk sze rin ti „me ta fo rává”, át vitt ér tel mû ki fej e zés sé) va ló áta la ku lásfolyama -
tát vizs gál ta: „Va la mennyi an tik konk rét kép azonb an komp akt szem an ti kai rend szer volt. Ho va tû nt te hát ez a rend szer a foga -
lom ki a lak u lá sa ny o mán? Ig a zság sz e rint se ho va. Ér in tet len mar adt.” (O. M. Frej den berg: Me ta fo ra. In: Ková cs Ár pád, V. Gilbert 
Edit (szerk.): Kul tú ra, szö veg, nar ráció. Orosz el mé let rók ta nul mán yai. Pécs, JPTE K., 1994. 214. Hor váth Már ta ford.) 

28 Nyelv, mí tosz és köl tôi szem an ti ka összek ap cso lása A. Po tebnya po é ti ká jáb an tör tént meg. Po teb nya a „kép zet” pszi cho -
lo gik us kon no táci ó jú ter mi nus á val op e rál, ami kor a sz ó ban me gôr zô dött és a köl tôi al ko tás ban re ge ne rá ló dó tar ta lom -
ról bes zél. A „kép zet” ugyan ak kor – még szin tén Po teb nya érte l me zé séb en– nem kép. Je len tés foga lom, az az: a szó tör té -
ne ti ala ku lásá ban me gôr zôd ött je len té se lem, amely a köl tôi szem an ti ka forr á sá ul sz ol gál. (A. A. Po teb nya: Köl té szet. Próza. 
A gon d o lat összes ûrí té se. In: He li kon, 1999/12. 3654. Hor váth Gé za ford.) Pote b nya po é tikai szó el mé let é nek rész ben elôz -
mén ye az orosz ún. „mi to lóg i ai is ko la”, ame lyet (a ta nul mány ban edd ig és a to váb bi ak ban is hi vat ko zott) A. Ny. Afa nasz -
jev ne ve je lez (Ve sze lovsz kijé mel lett); egyik tu do mány tör té neti foly ta tá sa pe dig Vl. To por ov mi top o é ti kai el mé le te. A 
mí tosz ku ta tásn ak ez az irá nya nem egy sze rû en „ar che tí pus o kat” kí ván fel tár ni, ha nem a ny el vi leg meg hat á ro zott ér tel me -
zô stra tégia esz köz e it és mó doz a ta it ha tár oz za meg pon to san, ez zel lé nye géb en már Po teb nya is (hi ába tû nik anak ro nisz -
ti kusnak egy múlt száz a di szer zô rôl mon da ni ezt) egy erede n dô en her men e u ti kai kér déshez „sz ólt hoz zá”: „A mí tosz po -
é ti káját ez a cso port ti. Vj. Vsz. Iva nov és Vl. To po rov sz e man ti kai po é tik á ja Sz. K. Afa nasz jev szláv mi to ló gi á ja, Pot eb nya és 
Frej den berg sze man ti kája és a sze mi o tik us szö veg tan össze kap cso lá sá val ér te el. Új alap ra he lye zik az eti mo ló gi át: nem a szó tól 
izo lált gyö kök vagy szó tö vek össze ha son lító ele m zé se a mód szer, ha nem szö ve gek és szöveg kor pu szok szem an ti kai re konstru k ci ó -
ja alap ján dön tik el egy szó eti moló gi ai stá tu sá nak kérd é sét, s ez zel új tör té ne tisé get visz nek a tu do má nyos gon dolk o dás ba, (…)” 
(Kovács Ár pád: A köl tôi bes zéd mód disz kurzív el mé le te. In: Ko vács Ár pád, Nagy Ist ván (szerk.): A szó tól a szö ve gig és to -
vább… Ta nul má nyok az or osz irod a lom és köl té szet tan kö ré bôl. Bp., Ar gume n tum, 1999. 40.) 

29 Eb ben az ér te lem ben vá lasztja le P. Ri co e ur a nyelv „poé ti kai” („új já író”) funkc i ó ját a „re to rik ai” („meggyô zô”) funk ció -
ról, vagy más ter min o ló gi á val: a po é tikai ér tel met a „be tû szeri n ti rôl”: „A be tû sze rinti ér te lem ha mis sá ga a me tafo ra igaz -
sá gáh oz tar to zik.” (P. Ri co e ur: Bibli ai her me ne u ti ka. Sze ged, Herm. Ku ta tó köz pont, 1995. 98–99. Márto nffy Mar cell ford.) 
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tûz hely, az ot t hon jel ké pe, me to nim i kus ala pon a 
hely egész é re és a csa lád egy mást köve tô nem ze -
dé ke i re ki ter jesz tett je len tésben. Szo nya és Hrus -
csov kap cso lata, jö vendô há zass á guk a tûz kö ze -
lsé gé ben szü le tik meg va gy vá lik nyílt tá, (ön magu -
k nak) be val lottá, a csel ek mé nyes vé gki fej let te hát 
úgy is ér telm ez he tô, mint a tûz-mo tí vum je len té -
sé nek te ma ti zá ci ó ja.  

Kö zis mert, hogy A Ma nó ne gye dik fel vo nása ki -
cser é lô dött, má srészt Voj nyic kij (Ge or ges bá csi) 
sze re pe gyö kere sen áta la kult, mi re a Vá nya bá csi 
szö ve ge meg szü le tett. Az át ala kí tá sok pe dig a szö -
veg szim bo lik us ré teg ét is érin tet ték. Sz o nya és 
Aszt rov há zas ság á ról a Vá nya bá csi ban már szó sem 
es het, s a ma lom mel lett el tûnt a tûz is. Vagy is gyö -
ke re sen meg vál tozo tt az a szer zôi in ten ció, amely 
eg ziszte n ci á lis me gol dást ke rese tt a drá má ban mo -
del lált sor sok nak. En nek fel el meg a tûz-mot í vum 
áta la ku lá sa.  

Asztr ov körny e ze té bôl el tûn nek a „tûz” köz vet -
len meg mu tat ko zá sai, köz vet ve azon ban több szö -
rös je lenté s sel funk ci o nál a hôst jel lem zô szöv eg -
ben. Egy tu laj don sá ga, a me le gség át te vô dik az erdô 
tér ké pét má zol ga tó Aszt rov kör nye ze tére, Vá nya 
bá csi szo bá jára. Ki mon dott ér tel me sze rint va la mi -
fé le ide ig lenes id illt jel le mez, ott ho nos ság-han gu -
la tot köl csö nöz a hely nek és a hely zet nek: „Iv an 
Pet ro vics és Sz o nya Alek szand rov na csat tog nak a szá -
mo ló gép go lyó i val, én meg ül ök mel let tük, az asz ta -
lom nál, és máz o lok. Olyan me leg, nyugo dt a han gu -
lat (…)” (447-448., ki emel és tô lem Sz. K.). Vá nya 
bá csi sz o bá já nak fal án azonb an – minden ki elô tt 
ért he tetlen ok ból – egy Af ri ka-tér kép (!) fü gg, amely 
funkci ó ját csak a ne gye dik fel vo nás sz ö ve gé ben 
nye ri el, Aszt rov sza vai ré vén: „Rozs gyeszt ven nojé -
ban be kell tér nem a ko vácshoz. Nem ke rül he tem el. 
(Oda megy Af rika tér ké pé hez és né zi.) Af ri ká ban most 
biz tos an nagy a hô ség – sz ör nyû do log!” (474., ki -
eme lé sek tô lem Sz. K.). Afr i ka és a „hô ség” össze -
ta r to zá sa term é sze tes je len tés kap csolat, a szö veg 
azon ban egy szé le sebb kö rû funkc ió szeri nt is kon -
tex tu a li zál ja a tûz -me leg mo tí vu mát. Eg yrészt a tûz 
me le ge – mint po zi tív ko n no tá ció k kal bí ró att rib ú -
tum – át tev ô dött az em be ri hely re, a sz o bá ra. Más -

ré szt azon ban e szo ba egy rész le te, a tér kép a nega -
tív funk ci ó ra, a hô ség re is utal. Ma ga az utalá st lét -
re ho zó tárgy, a tér kép ped ig – az er dô té rké pé vel 
való pár hu za ma ré vén – nyil ván va ló an a pusz tu -
lást is kon no tál ja, A Ma nó er dô tûz-jele ne té re is utal. 
Aszt rov to váb bá a tûz zel le gköz vet le nebb (gya kor -
la ti, de egy szers mind mi to ló gi ai) kap cso lat ban lé -
vô mest er em berh ez in dul, a „ko vács” la kó hel yé nek 
ne ve pe dig „Rozs gyeszt ven no je”; a hj;lf˙((cz) 
= sz ül, (szü le tik) szó ból a „szü le tés he lyét” je lö li.30 
A tûz po é ti kai je len té sét te hát a hjl tô konk re ti -
zál ja, amely a „nem zet ség” és „nem zés”, „szü let és” 
szav ak kö zös oro sz bel sô for mai jele n té sét al kot ja, 
mi ál tal a pusz tu lás és a szü le tés sze man ti ká já nak 
pa radox együtt ál lá sát kép vi seli. 

Asztr ov nak te hát – bár sor sa már cse lek mé nye -
sen sem mi lyen meg ol dás fe lé nem ha lad – a szö -
veg poéti kai szem ant i ká já ban vir tuál is új já szü le tés 
jut osz tályr é szül. Nem ki zárt, hogy azért (is) ér zi a 
min den ko ri kri ti ka és a szín há zi né zô „hit e le sebb -
nek”, egy ben dra ma tur gi a i lag me gol dot tabb nak a 
Vá nya bá csi szö ve gét, mint A Ma nóét, mert Cseh ov 
utó bb kel et ke zett drá májá ban va ló ban job ban ra -
gasz ko dik az eg zisz tenc i á lis meg ha tá roz ott sá gok 
érv é nye síté sé hez, egy sze rûb ben szól va: le mond a 
bol dog vég rôl ott, ahol az ered e ti leg sem vo lt indo -
kolt. Meg tart ja, és a szö veg me ta fo ri kus szint jé re 
he lyezi az on ban azt a motí vum ren det, amely a cse -
lek mé nye sen meg mut at ko zó ak ció k kal ell en té tes 
irány ban hat. Az er dô, a ma lom és a tûz kapcso lata 
a Ván ya bá csi ban már nem konk rét-c se lek mé nyes, 
ha nem tisz tán me ta fo rik us. En nek me g fe le lôen az 
új já szü le tés sem ta r to zik az eg zisz ten ci á lis sors tö -
r té né sek kö zé, le het ô sé ge azon ban nem is tûn ik el 
az alak kar akt e ré bôl: ez al kot ja Aszt rov figu rá já nak 
po é zi sét, az alak szem élyes meg hat á ro zotts á gát. S 
nem csak a „Rozs gyeszt ven no je” el nev e zés ré vén. 
A (me le get adó, így az ott hont is je lölô) tûz lé lek -
szimb ó lum is: „Mi ért ép pen a »dom o voj« al kotja a há -
zi  tûz hely és a nem zets ég (az az: az ôsök el halt lel keinek) 
antr po morf meg je lené sét? Szl áv hit sze rint az em be ri 
lé lek a tûz alak já ban tes te sül meg; (…)”31 

A tûz mo tí vu ma azonb an nem ki zá ró lag Aszt -
rov hoz kap cso ló dik a Vá nya bá csi ban. Az övé vel 
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30 A nem orosz ol va só számá ra a falu név a „kar á csonyt” je len tô orosz hj;ltc˙dj szót kon no tál ja, ami tel je sen in do kolt, 
mi vel az oro sz szó bel sô for má ja, az az eti mo ló gi ai je len tésszer ke zete va ló ban a „szü le tés re” uta ló je len té se lem re ala pul. 
Az orosz nyel vi meg jel ö lés te hát for má lisan is a „szül e tés” kép ze tét ôr zi az ün nep et is je lentô szó ban, de ma ga a szó ál ta -
lá no sabb ér tel mû „sz ü le tés ként” hasz ná la tos.  

31 F. Y. Fafyfc(td% Ltle irf – ljvjdjq. In: F. Y. F.% Yfhj˝ – [elj;ybr. Vba ajk(rkjh – kb˙thf˙ehf. 
Vjcrdf> 1986. 36.



pár hu zam os sor sot át élô (s A Ma nó mel lék a lak jából 
fô szer e plô vé elô lé pett) Voj nyic kij hoz, Ván ya bá csi -
hoz is. Az utób bi sze rep köré ben azon ban egy má -
sik, a Cse hov-szö ve gek ben ki ter jedt je len tés kör -
ben hasz ná la tos rész let, a vil lám-mo tí vum je lent és -
kö re ré vén ak ti viz á ló dik a tûz mot í vu ma. Afa nasz -
jev elôbb idéz ett köve t kez te té sé bôl ki de rült: a tûz 
a lé lek sz im bó lu ma a szláv mit o ló gi á ban, s a rész -
let foly ta tás á ból az is ki der ül, mi lyen alakb an volt 
még el kép zel he tô a tûz: „(…) ezt a tü zet Dazsgyb og 
dobja le a föld re vil lám alak já ban, mely utób bi hoz a 
teremtô és ter més ho zó erô kép ze te kö tô dik. En nek okán 
lehet Dazsgy bog min den emb e rek nagy ap ja; eb bôl táp -
lál ko zik az a hit, ho gy a lel ket, am int e lha gy ja a tes -
tet, a sír on gyújt ott gyer tya me le gíti fel;”32 Mind a „vil -
lám” s tág ab ban: a hoz zá kap csol ó dó vi har, mind 
pe dig a „gyer tya” fo n tos att ri bú tu mai Vá nya bá csi 
má so dik felv o nás be li (é jsz a kai) je len e té nek. Voj -
nyic kij, bel ép vén Sze rebrj a kov szo bájá ba, gyer tyát 
hoz ma gá val. Mi nt meg tud juk: az ért jött, hogy „vir -
rasszon” Szer ebr ja kov mel lett, vagy is hogy fel vált -
sa Szo nyát és Je le nát. A fé nyt hoz za te hát ma gá val, 
konk ré tan a gyer tya ál tal s szim bol i ku san is: ma ga 
is a „fényt” hel yet te síti, az az Je le nát, ahog yan a je -
le net ben szó lít ja: „Héle ne-t” („hé li osz”- t) sze retné 
fel vál tani. Voj nyic kij sza vai úgy is vo nat kozt at ha -
tók Je le ná ra, mint sze mély re, és úgy is, mint a Nap 
ala ki szim bó lu mára: „De hát ad ni kell nek ik egy kis 
pi hen ôt! Már má so dik éj jel nem al usz nak.” (426). Je -
le na nem alszik – a nap nem megy le; fel bo rult a 
ter mé szet rend je, s ezt most he ly re kell ál líta ni. 
Jelena sze re pe már a hô snô dra ma tur gi ai funk ci ó -
já nál fog va is ter mésze tes ka p cso latb an kell, hogy 
áll jon a Nap pal s a Na pon ke resztül a fényt, me le -
get adó elemm el: a tûz zel. Voj nyic kij a má sod ik 
felvo nás ban (az elôbb idé zett je le net fo lyatá sá ban) 
adott önj el lem zése jel leg ze tes cse hovi sor sot beszél 
el. Az ön nar rá ci ó nak is fel fo gha tó be széd me tafo -
ri kus ön l eírássá ala kul át, amely sze rint a fény hiá -
nya és a sze mély i ség élet hi á nyos ál la pota (mond -
hat nánk: a „sem mi” ál la po ta) ek vi vale n ci á ba ke rül -

nek: „Itt van pél dául az életem és a sze rel mem; ho vá 
leg yek, mit te gyek ve lük? El vész az ér zelmem, akár a 
na p su gár, amely gö dör be esik, és el ves zek én ma -
gam is.” (428, k iem e lé sek tô lem Sz. K.).33 Voj nyickij 
éle té nek ninc sen egzi sz ten ciá lis meg ol dá sa, „ha lott 
éle te” van csak. („Meg békélés ön ma gáv al” – aho -
gyan ô mond ja – nem leh et séges.) A pusz tu lás ra 
ítélt éle tet leg közvet le neb bül a sötét ség és a föld -
alatt is ág, vagy is a fény hi á nya jel lem zi. A két féle 
hiány ana ló giá ját pe dig a Jele na név – Hele ne alak -
já nak hasz ná la ta ré vén ki emelt – bel sô for mai sze -
man ti ká ja mu tat ja meg: az asszony funkció ja a köz -
vet len élet szi tu á ci óban meg fe lel a Nap (He le nosz) 
funk ciój á nak a koz mi kus élet szint jén.  

Voj nyick ij szín padra lép tével egy idô ben kez -
dô dik a vi har: 

 
Bejön Voj nyic kij há ló kön tös ben, gyer tyá val 
Voj nyic kij: Vi har kés zül. 
Vil lám lik. (425) 
 
A je le net kom po zíc ió itt lét re hozza a figura kar ak -
te re és a kör nyez e ti tör té nés ekv i va lenci á ját, ameny -
nyi ben a szín pa di jel rend szer (s an nak ha tás me -
cha nizmu sa kö vet kez té ben a né zô-b efog adó is, aki 
nem ki zá ró lag a ver bális tex tust ér zé ke li) pár hu -
zam ba állt ja a szer ep lô sza va it, cs e lek vé sét és a szín -
pa di ef fek tust (mely utób bi ak ra a szín padi ut a sí tás 
utal a dr á ma szö veg ben). Ezált al a jel e net egy komp -
lex um ba gyûj ti a „tûz” összes le het sé ges meg jel e -
né sét; je len tés ek vi va len ci át ké pez vén ez zel a „gyer -
tya”, a „vil lám” szö vege le mek és a „Je le na” név kö -
zött: a je len téspá r hu zam funkc i o ná lis párh u za mot 
eredm é nyez. 

A Vá nya bá csi sze re pét ér telm e zô szöv eg szimbó -
lu mok kö zé ez zel be ke rül a tûz (fény) két alak vál -
to za ta: az egyik a vil lám, a má so dik fe l vo nás be li 
szín pa di körn ye zet do mi náns ele me, az esô vel és a 
vi harral eg yütt, a má sik pe dig a „gy er tya”.  

Voj nyic kij a vi har fris sí tô ha tá sára figyel fel, de 
csak azért, mert a ve ge tá ció új ra éled é se sa ját sor -
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32 I. m. 36. 
33 Ha son ló kép pen jell em zi a Si rály Tr epl jov ja is sa ját lét hely ze tét: „Egye dül vag yok, nem me le gít sen kinek a sze rel me, fá zom, 

akár ha a fö ld alatt él nék, (…)” (400). A sö tét, az é lte tô fény hi á nya, a (vir tu á lis) ha lál te hát fon tos Cse hov-hô sö ket jel le -
mez: ez a „pusz ta”, az élet te len sem mi ál la po ta. En nek a fö l dalat ti lét, a fényt nél kü lö zô örök sö tét ség az on ban a Si rály -
ban még több is, mint lét hely zet. Trepl jov, aki él e té ben en nek a (vir tu ális) ha lál nak a hor do zó ja, író ként sor sá nak me ta -
fo rá ját is me gal kot ta „de ka dens” színd a rab já ban. A dar ab (szö ve gbe l sô, má sodla gos) fikci ója úgy is je len tés te li, mint e 
ha lá lát túl élô hôs ön meg hat á ro zá sa: a föld ké pe az élô vi lág elp usz tu lása ut án: „Üres min den, üres, üres” már csak a „lé lek”, 
a föld szel le me ma radt meg (ez volt Ny i na akko ri sze re pe), aki vég ig né zi a pusz tul ást „de hang om szo mo rú an cseng eb ben 
a pusz ta ság ban, és nem is hall ja sen ki…” (342).



sán ak ki út ta lan sá gá val szem bes ti: „Mind járt el áll az 
esô, felfr is sül és meg könnyeb bülten fel sóha jt az egész 
ter mé szet. Csak eng em nem fris sít fel a vih ar.” (428). 
A Je le na iránti sze re lem tôl ih le tet ten el kép zelt bol -
dog ság is a vi har ké pén ke resz tül je le nik meg: „És 
most a fe le sé gem len ne… Igen… Most fe lébr ed nénk a 
vih ar ra; me gi jed ne a vi l lám tól, én meg a ka romb an 
tar ta nám, és azt sutt og nám: Ne félj, ked ves, hi sz itt 
vag yok. Ó, cso dá la tos gondo lat, oly an jó, hogy még 
neve tek is…” (429). A vil lám-mot í vum teh át (il let -
ve: a vil lám lás mint sze manti ka i lag te lít ett szín pa -
di ef fek tus) Voj nyic kij szö veg é ben az él et vá gyott, 
bár el nem ér hetô te l jes sé gé vel van össze köt ve. 
Ványa bá csi éle te, ak ár Aszt ro vé, már le zaj lott, Vá -
nya „öreg”, az új élet lehe tô sé gé tôl eg zisz ten ciáli -
san ô is el van zár va. (Ha le het, még in kább, mi nt 
Aszt rov, hi szen Je le na ôt nem vál asz tot ta.) A tár -
gyalt má sodik fel von ás be li je len et szöve ge azon ban 
szimb o li ká jáb an Vojny ic kij alak já hoz is az él et je -
len té sét kap csol ja. In nen ért he tô a gyer ty ahor do -
zás (vi r rasz tás) szem an ti ká ja is. Tár gyi elem ként a 
gyer tya szín padi kel lék ként funk ci o nál, szö ve ge lem -
ként (s kö vet ke zés kép pen a szín pa don, lát vány ként 
meg je le nítve is) azon ban a tûz egyik meg je le nés -
for má ját alk ot ja. A gyer tyát hor dozó Vá nya bá csi 
így ter mé sze te sen me gint csak a tûz egy for má ját 
tart ja mag á nál (il letve: szín pa di csel ek vé sé vel de -
monst rál ja is azt). Ôt is a lé lek szim bó lumá val jel -
lem zi te hát a drá ma szö veg, e te kin tet ben új ra jelen -
 tés sel tel í tô dik a vir rasz tás szán dé ka is: éj jel, a sötét -
sé get (szimbo li kus ha lált) le gyô zô fény hor do zá sa, 
a lé lek ôr zé se a Nap- Je le na hel yet te sít é sé vel. Jelena 
és a Nap meta fo ri kus meg fe lel é se is egy nyel vi leg 
kö vethe tô mi tol o gi kus kép zet kap cso la ton ala pul: 
a Je lena von zó e rejét adó „szép ség” ér tel me konk -
re ti zá ló dik a „fénnyel” va ló azo no sí tás ré vén az 
orosz nyel vi vi lágl á tás sze rint. A „szép sé get” je lö lô 
or osz szó, a rhfcf, (il let ve a kép zett ala kok köz ös 

rhfc tö ve) ere deti je lent é se nem más, mint: „fény”.  
Az or osz nyelv idi oma ti kus szer ke zeté ben a rhfc -
yjt cjkywt (‘fé nyes nap’) jelz ôs ki fe je zés ôrzi a 
fény és a szé pség arc ha i kus je len tés kap csola tát.34 

Az oroszb an azon ban még egy je len tésk ap cso -
lat ré vén tá gul a tûz- lé lek meg fe le lés szem an ti kai 
kö re. Tér jünk vissza a je le net kom pozí ci ó ra, az az: 
a hôs ak ci ói és sza vai kö z ti össze füg gés re. Ván ya 
bá csi ver bá lis ön jel lem zé sé nek ta r tal ma nem egyéb, 
mint a hal ál ál lap o tá ban le vés le írá sa. Ke zében 
ugyan ak kor a gyert yát, a lé lek szim bó lu mát tart ja. 
A je len et iko nog ráfiai ér tel me zé se te hát úgy is el -
kép  zel he tô, mint a sír on gyújt ott gyer tya. Ez a gyer -
tya a mi to lógi ai hit vi lág szer int a le l ket me le gíti, s 
a „tûz” szó (eg yik) orosz meg fe le lô je, a rhtc rá vilá -
gít ar ra a je len tés kap cso lat ra is, amely fe lôl meg ha -
tá roz ha tó a gyer tya, a ha lott számá ra gyújt ott tûz 
forr á sá nak, hor do zój á nak funk ció ja. A rhtc tô 
ugyan  is a rhtcb˙(, rhtcf˙( = „tü zet cs i hol” je -
len té sen ker esz tül a „fe l tá maszt” (djcrhtif˙(, 
djcrhtcb˙() je len tésh ez ve zet.35 Az eti mo ló gi ai 
for mák je len tés fej lô dé se ter mé sze te sen nem vé let -
len, s e je len tés vál tás in doka egy szersmi nd „Ván ya 
bá csi” (Ivan) ne vé nek le het ség es po é ti kai moti vá -
ci ó ját is fel fe di. Az elôbb em lí tett rhtc tô ugyan is 
a köv et ke zô kép pen leh e tett az em lí tett je len tés -
transz  form á ció alap ja: szerb hor vát me gfe le lô je 
(rhbåtc) az Iv án na p ján gyúj tott tü zet jelö li, ami tel -
je sen lo gi kus, miv el a szó töb bes számú alakja 
(rhtcjdb) pe dig a nyá ri na pfor du lót, az Iv án-na pi 
ter mé keny sé gün nep okát je lenti. (A szlo vén „kres” 
alak po lisz é mi kus szerk e ze té ben pe dig együtt van 
a két je len tés: „nap fo r du ló, Iván-nap”.) A „tûz csi -
ho lá sa” (tûz gyúj tás) és az élet új já sz ü le té sét, az új 
ter mést ün nep lô szo kás te hát term é sze tes kap cso -
lat ban áll nak egy más sal.36 

Ván ya bá csi te hát a lel ket, fel tá ma dást jel en tô 
tü z et hor doz za ma gá val a gyer tya alakjá ban, s 
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34 A Ny. Afa nasz jev ír ja le a Nap arc ha i kus meg neve zé sei, jel zôi ál tal hor do zott je lent é sek fel fejt é sé vel, hogy a „szép ség” ere -
deti ér tel me ma te riá lis volt: „fényt” je len tett, s csak ké sôbb kap ta el vont eszt é ti kai tarta l mát. Ugyan csak Afan asz jev fej ti 
ki a „fény nek” azt a tu lajd on sá gát, hogy a vi lág nak színt (oro szul: rhfcrb) és élet et ad. A koz mi kus éle tet szim bo li záló 
fény és Nap nem is vél et le nül lett a nép me sék kirá ly le á nyá nak haso n lí tó ja (aho gy az ana lóg mag yar me sék bôl is isme r -
jük: a ki rálylá ny olyan szép, hogy a Na p ba le het néz ni, de rá nem). Lsd.: F. Y. Fafyfc(td% Lhtdj ;bpyb. Bp,hfyyst 
c˙f˙(b. Vjcrdf> 1982. 75. 

35 Vö.: a ro kon szláv ala kok: a szlo vák „kr i e si”, lengy el „krzesz, krze si” je len tése: „felt á maszt”, „életre kelt”. 
36 V. Af cvth% ’˙bvjkjubxtcrbq ckjdfh( he ccr juj zpsrf II., Vjcrdf> Ghjuhtcc> 1986. 372–373. A tûz csi ho lá sa 

és az élet re kel tés kapcs o la tá nak nyel vi in do kát vilá go sít hat ja meg a rhtc tô töb bi szláv vál toza ta. A szlo vén kré siti se je -
lenté sé ben össze ol vad a tûz és az élet kép ze te: „fény lik, szik rá zik, éleszt, élén kít”; a cseh kr si ti jele n té se sz in tén ket tôs: 
„élén kít, fel vi dít, szik rát szór”; s a szlo vák ban és a len gyel ben már ala ki meg osz lás lát ha tó: kri e si (szlo vák), krzesz, krzesi 
(len gyel) = „fel tá maszt” / kre sa (szlo vák), krzosa, krzesz (lengy.) = „tü zet csi hol” (lsd. uo.)



ugyan ezt a szim bó lum tarta l mat hor dozza a kör -
nyeze t rajz (il let ve: an nak sz í npa di meg je le ní té se) 
is: a vi har, a vil lám és a menny dör gés.37 A mo tí -
vum így a „tûz” je len té sû orosz szó, a rhtc bel sô 
for má ján ak re ge ne rác i ó ja rév én nye ri el je len tés ét. 
Mi vel eti mol ó gi á ról s orosz szó for má ról van szó, 
nyil vá nva ló an ez a szö veg nem for dít ha tó szem an -
tiká ja, pon to sab ban: a (ki zá ró lag a de no táló funk -
ci ót tel je sí te ni ké pes) for dít ás ban el vész a szó po -
é ti kai jele n té se, mi vel ki sza kad er e de ti nyel vi (és 
tör té ne ti) ko n tex tu sá ból – amiv el szim bo lik us ér -
tel mé nek je lent é keny há nya dát is el ve szí ti. A sza -
vak ugyan is nem tud ják be töl te ni tör té neti leg meg -
ha tár o zott sz im bo li kus funkci ó ju kat, ezál tal az ér -
tel mezé s ben is leg fel jebb kor lá to zot tan tud érv é -
nye sülni a szim bólu m nak mint a „kul tu rá lis 
em lé kezet” le té te mén ye sé nek a sz e re pe.  

A Cse hov-drá ma szimb o li kus je len tésr é te gét fej -
te getve, ehe lyütt in do kolt kit ér ni a szim bó lum mint 
kul túr tör té neti kép zôd mény, más részt a szim bo li -
kus ol va sat ter mé sze té nek kér dé sére. A szim bólum 
kul túr tör té neti be á gya zott sá gát érin tô kér dés sze -
mio ti kai mega la po zá sát Ju rij Lot man vé gez te el. 
Lot man – bár nem a szó bel sô for má jáh oz, de még -
is a szó szim bo lik us je len té sé nek tört é ne ti al a ku -
lásfo lya ma táh oz köt ve – a szim ból u mot a kul tú ra 
em lé ke zeti me cha nizmu sa i nak eg yik leg font o sabb 
hor doz ó ja ként ha tá rozza meg.38 Ami nt a fen ti elem -
z és mu tat ja, e szimbó lum-konc ep ció leg in kább 
hasz no sít ha tó ré sze az, am ely a szö veg szimb o li -
kus ol va sa táb an egy fa j ta tör té neti in terp re tá ció le -
he tô sé gét lát ja. A szó esze rint egy szer re ille sz ke dik 
az ak tu á lis, más felôl a kul tú rtör té ne ti kon tex tusba, 

s amennyi ben mind ket tô funk ci o nál, ak kor szim -
bo li kus ol vasat jön lét re. Ez egy ben azt is je len ti, 
hogy a szó (akár egyet len szó is, ne mcsak vala mely 
be széd egy ség) ket tôs ter mé sze tû: adott szö veg  hez 
is, de a kult ú ra egés zé hez is egya ránt tar to zik, ahogy 
Lot man fog al maz: „A szim bó lum – va la mi kül ön ne -
mû, a kör nye zô szö veg tér tôl el té rô ter  mé szetû do log; 
mint egy a ré gi idôk (…) kö ve te; mint egy a kul tú ra ôsi 
(„örök”) alap ja i ra va ló em lé kezte tés.”39 Az iroda l mi 
szö veg szimb o li kus ol va sa ta ré vén te hát nem csak 
egy fajta mit o ló gi ai vagy nyel vi „há ttér” tá rha tó fel. 
A szim bó lum azok ra a ha gyo má nyok ra is mu tat, 
ame lyekbôl ad ott irod al mi szö veg – ad ott eset ben 
a Cse hov-drá ma – táp lálk o zik, s amellyel sa ját je -
len tésv i lá gát ala poz za meg. 

 
A ma lom 

 
ár es ett szó a ma lom mint hely szín sz e re pé -
rôl A Ma nó ban. Mint Jel e na szö ké sén ek, 
„sel lô-lé té nek” he lye, nyil ván va ló an oly an 

te ret al kot, amely op pozí ci ó ban áll a kon szol i dált 
tár sad a lom te ré vel, a ház zal, más em be ri te le pü lés -
ek kel; lé vén a ví zi em ber és az er dei ma nó lak he -
lye. Mi to lógi ai szem an tik á ja sze rint gyak ran al vi lá -
gi lo cus nak mi nôsül, amennyi ben a pe ri féri án he -
lyez ked ik el a mí tosz pe dig ál tal á nos ér tel met ad a 
konk rét tel e pü lés szé lé nek: a koz mosz pe rem é nek 
tek in ti. Pe rife ri kus he lye pe dig szin tén szem an ti -
ka i lag rel e váns tu lajd o nsá ga: „tisz tá ta lan erôk” mû -
köd nek benne, le gen dákb an, nép ha gyo má nyok -
ban gya kor ta elô for dul a „kí sér tet ma lom” vagy az 
ör dög ál tal lá to ga tott ma lom. Vagy is: a ma lom al -
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37 A „felt á ma dás” eg ziszte n ci á lis ér tel me Ivan Pet rovi cs számá ra ter mé sze te sen a megfiata lo dás, az új élet kezdet le he tô sé ge 
len ne. An nál is in kább, miv el „Vá nya bác si” (s ve le együtt Aszt rov) leg több et hang sú lyo zott tu laj don sá ga az öreg ség. Nem 
az élet kor ról van szó el sô sorb an ná la sem, ahogy a leg több ha sonló an ki útt a lan hely zet ben l évô Cse hov-hôs nél sem. (Vö.: 
„(…) úgy rém lik, mint ha már ki lenc ven évet él tem vol na ezen a föl dön” ahogy a Si rály fô hôse, Trepl jov mond ja; a Jo nics hô se 
pe dig ne vé ben – „Sztar cev” – hor doz za az öreg ség tu laj dons á gát, lé vén, hogy a név tövét al kotó c˙fh- orosz tô je len tése: 
„öreg”.) A nyel vi-mi to lóg i ai szem an ti ka fe lôl a megfiata lo dás me ta for á ja ként ér tel mez he tô Vá nya bá csi „rés zeg sé ge” is a 
má so dik fel von ás ma ga san sze mi o tiz ált kör nye zet raj zában, a „vi har” ér tel mi hát terén. A bor a vér szi no nimá ját al kot ja a 
mi toló gi ai tu dat ban, ezt az or osz ny elv is tel je sen lo gi kus mó don je lö li. Az orosz pfvjkj;fdt˙( igét amely bel sô for -
má já ban a vjkjl- = „if ju, fiatal” je len té sú töv et tar tal maz za a nép nyelv ket tôs je lenté s ben hasz nál ja: „be csíp, le ré sze ge -
dik”, más fe lôl azon ban vo natkoz hat az idôj á rás ra is, eb ben az eset ben je len té se: „be bo rul, bef el hô sö dik (az ég)”. F. Y. 
Fa fyfc(td% Lhtdj ;bpyb. Bp,hfyyst c˙f˙(b. Vjcrdf> 1982. 103.) A „ré szeg ség” mi toló gi ai szem ant i ká ja sze rint 
te hát egy ál tal án nem ne gat ív tu laj don ság: (új) „vér”, élet be vé tele a test be, na gyon is ma te ri á li san ér tett „feltá ma dás”.  

38 Ez zel el is vála szt ja két má sik szim bó lu mér telme zés tôl: egy részt att ól, mi sze rint a szim bó lum va la mely el vont, ir rac i o ná -
lis tart a lom át vi lág lá sa a ki fe je zés en (vagy is a rom an ti ka „ki fe jez he tet len ség”-ide á jának meg val ó su lá sa), más részt az olyan -
fajta rac i o na li zá ló ten den ci á tól is, mely sze rint vi szont a szimb ó lum nem több, mint va la mely más jel ren dszer re va ló uta -
lás. (Lsd.: ?. V. Kjnvfy% Cbvdjk d cbc˙tvt rek(˙ehs. In:?. V. K.% Dye˙hb vsckzob[ vbhjd. Xtkjdtr – 
Ntrc˙ – Ctvbjcathf – Bc˙jhbz. Vjcrdf> Zpsrb heccrjq rek(ne hs> 1996. 146–160.) 

39 I.m. 149. (Szi tár Kat a lin ford.)

M



vi lági hely nek va gy evi lág és túl világ ha tá rá nak is 
mi nô sül a mí to szi el kép ze lés sze rint.40 Min den kép -
pen ide gen, a kon szo li dált tár sa da lom szem sz ö gé -
bôl néz ve „an ti te ret” alk o tó he ly te hát, ahog yan 
„gaz dá ja”, Hrusc sov-Aszt rov is „furc sa”, „kü lö nös”, 
ért he tet len embe r nek tû nik a töb bi ek sze mében.  
A mal om-mo tív um szem an ti ká ja te hát (leg alább) 
ket tôs, nem vez et he tô le sem cs ak is mert mi to ló -
gi ai jel en té sébôl („ká osz”, „ide gen”, pe rife ri kus vi -
lág, a ha lál vi lá ga), sem pe dig ki zá ró lag az er dô vel 
va ló összef üg gé sébôl. A Cse hov-szöv eg nyil ván 
mind két for rás ra épít, s egy har ma dik, ön ál ló sze -
man  ti kát hoz lét re, amely ép pen a két is mert jelen -
tés köz ti össze fér he tet len ség re al a pul – az alábbiak -
ban er rôl lesz szó. 

A „mal om” nem csak szö ve gbe l sô és mi tol ó gi ai 
szem an ti ká val ren del ke zô mo tí vumké nt vesz ré szt 
a drám ák ér te lemké p zé sé ben. Az elôb bi ek kel össze -
füg gés ben még egy szin ten vizs gál ha tó a sze repe: 
orosz jel ö lô jé nek nyel vi form á ja szerint, az az ab ban 
az össz efügg és ben, amely a Cse hov-szö veg(ek) ön -
ál ló nyel vi uni ver zum á ban funk ci o náltat ja a le xé -
mát. A dr á mák nyel vén ek rész le te ként sem kell ter -
mész e te sen el sza kí ta ni sem a szö veg bel sô (mo tivi -
kus) ek vi val en ci a rend szer tôl, sem a mito po é ti kus 
jel en tés tôl. El len ke zôl eg: a ti sz tán nyel vi sí kon kép -
zô dô ek vi va len ci a rends zer is je len tést e rem tô, eb -
ben az eset ben a dráma szö veg me ta fo ri kus ré teg ét 
po éti kai re e ti mol o gi zá ció ala kt ja ki. (Itt sem le het 
szó ter mé sze te sen le író funk ci ó ról, itt is a nyelv tör -
té ne ti sze man ti kája dönt.) A to váb bi ak ban szig o -
rú an az orosz szö veg hez köt he tô, csak ab ból fel -
fejt he tô, mond ha t juk úgy is: egy, az orosz nyelv 
ált al meg ha tá ro zott vi lág lá tást hor do zó, ezért le for -
dít ha tat lan szö ve gré teg rôl lesz szó: a „ma lom”, az 
„ütés” és a „vill ám” po ét i kai ek vi val en ci á iról.  

A Ma nó hô se, Hrus csov (összeg zô ér vé nyû, a ne -
gye dik felv o nás ban be kö vetk e zô font os fel is me ré -
sek kö zött el hang zó) ö nje l lem zé sé bôl indul ha tunk 
ki: „Ura im, önök en gem Ma nó nak csúf ol nak, de hi szen 
én nem va gyok egyed ül, mind nyáj uk ban ott ül a manó, 
va la mennyi en ott bo lyon ga nak a sö tét er dô ben, és té -
to  ván, ta pog a tóz va él nek. Az ész, a tu dás, a szív csak 
ar ra jó, hogy sa ját és má sok élet ét tönk re teg yék.” (295). 
A „manó ság” te hát jó val több, mint egyet len figu -
ra jel lem zô vo ná sa. Jele n té se ki ter jed a dar ab összes 
sze rep lôjé nek kar ak te ré re: az embe r ben la kó pusz -
tí tó és ön pusz tí tó erôt (is) je lö li, vagy is azt, am it a 
da rab sze rep lôi csak Hrus csov ban lá t nak, ön ma -
guk ban nem. Hr us csov is, Aszt rov is eb bôl a szem -
pontból „bûn ba kok”, a tár sa dal om ön nön hib á it 
ve tí ti ki rá juk, pon to sab ban: az ô hi báz ta tá suk ban 
ke res fel men tést sa ját hi bá ira. (Mi köz ben Cse hov 
vi lá go san je lö li, ho gy mind két hôs höz az au ten ti -
kus lét szim bó lu mai já rul nak. Azt is mond hat nánk: 
a „Ma nó” név ket tôs szem an ti ká ja itt is mét a fen -
tebb jel zett né zô pontm e gosz lás ra mu tat: mi nt „kü -
lö nc”, a társa da lom, vagy is a többi sze rep lô pers -
pek tí vá já ból ér tel me zô dik, mint az „er dô em be re”, 
az alak poé zi sét hor dozza, s e po é zis a szer zôi kom -
pe ten cia kö ré be tarto zik.) Ter mé sze te sen „ma nó” 
eb bôl a szem pont ból a darab min de gyik hô se, az 
„a lvi lág”, a ha lál vi lá ga nem Hru s cso vé vagy Asz to -
vé. Ell en ke zôleg: a töb bi e ké, a kon szol i dált tár sada -
lo mé.41 Így te hát a Vá nya bá csi ban már nincs is 
szük ség egy „kü lön ma nó ra” a zaz: az éle tet tönk -
re te vô erô egyet len szer ep lô ben va ló per szonifiká -
ci ó já ra. Aszt rov sze re pe át is ala kul Hr us cso véh oz 
ké pest, eb ben (is) ke res he tô a sze rep lô át for málá -
sá nak és meg vált o zott att rib u á lá sának funk ci ó ja. 
Míg ugy an is mind a „mal om”, mind az „er dei szel -
lem” el tû nik a Vá nya bác si ból, szem an tik ai tarta l -
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40 Hrus csov is, Aszt rov is ma guk is ér zik, ki is mond ják, hogy a töb bi ek ide gen nek, érth e tet lenn ek ta lál ják ideá i kat, él e tvi -
te lü ket. Hrus csov Szo nyá val va ló kap csol a tát ez majd nem meg is hi úst ja, mi vel a lány hosszú ide ig nem tud el sza kad ni 
a köz hely sze rû meg tél é sek tôl, ami vel mi n tegy ma ga ide gen ti el ma gát ól a férfit. Hrus csov fol ya ma to san figyelm ez te ti is 
er re – amit Szo nya ter mé sze tes en nem ért: „És amik or nem ér ten ek meg, és nem tud ják, mi lyen cím két rag assza nak a hom lo -
kom ra, ak kor ebb en nem ön ma gu kat, ha nem en gem hi bázt at nak és azt mond ják: Kü lö nös em ber ez, kü lö nös! (A Ma nó, 247). Már 
A Ma nó ban is az er dô vel kapc so la tos ide ái mi att ra gaszt ja Szo nya Hrus csov ra a „na rod nyik” cím két: a Vá nya bá csi ban 
azonb an még nyíl tab ban meg mu tatko zik, hogy a körn ye zet ép pen séggel a felt ét len ér ték hez va ló ra gasz ko dást íté li el 
Aszt rov ban. As zt rov: „Ez ek foly ton sáp tozn ak, gyû lölkö d nek, be te ge sen rá gal maz zák egy mást,ol dal vást kö ze led nek az embe r -
hez, sa n dán néz nek rá, és meg áll apt ják: Ó, ez pszic ho pa ta!, vagy Ez szó szát yár!. Ha pe dig nem tud ják, mi lyen cmkét ra gassza -
nak a hom lok om ra, ak kor azt mond ják: Fu ra em ber, na gyon fu ra! Sze ret em az er dôt – ez fu ra” (Vá nya bá csi, 434–435).  

41 Ebb ôl a szem pont ból nyil vá nva ló an iga zat ad a da rab Voj nyic kij nak, aki kri ti zál ja Je le na hû sé gét nem az ért, mert a hûség 
ér té két von ja két ségbe, ha nem az ért, mert lát ja, hogy az „er kölcs” fo gal ma ki ü rese dett, Je lena nem Sze rebr ja kov hoz ragasz -
k o dik, ha nem egy társ a dal milag el foga dott köz hely hez, a zaz ön kén te len kép mu ta táss al egy va ló já ban er kölc ste len erkölcs -
 höz al kal maz ko dik: „Mert ez a hû ség ele jé tôl vé gig ha mis. Sok ben ne a re tor i ka, de ninc sen ben ne lo gi ka. Meg csal ni az öreg férjet, 
akit utál er kölcs tel en ség de elf oj ta ni ma gá ban sze gény fiatal sá gát, eleven ér zé sét az nem er kölc ste len ség.” (Vá nya bá csi, 413).



muk meg ôr zô dik és részb en folyt a tó dik a drá ma -
szö veg vil lám-me taf o ri ká jáb an.  

A ma lom mi to ló gi ai szem ant i ká ja szo ros an kap -
cso lód ik az esô höz, vil lám hoz, menny dör gés hez, 
amel yek mo ti vi kus sze re pé rôl ese tt már szó. A vil -
lám szó ró is tent, a szláv Pe runt gyak ran mol nár 
alak já ban ké p ze lik el, ez es et ben az esô víz zel ter -
hes fel hôt tes te sí ti meg a mal om kô, a vi l lám az is -
ten „nyi la” vagy „ka la pá csa”, csa pása a f ôis ten üté -
se, a mennydö r gés ped ig az is ten hang ja, sza va. 
Ma ga a „Pe run” név is a „vil lámcs a pás”, „menny -
dör gés” je lenté sek kel áll kap cso lat ban: a len gyel 
piorun szó vil lám lást és menny dör gést is je lent, az 
orosz isten ne vet a ghf˙( (gthe) = „üt, ver” / „tisz -
tít” alak ból szár maz tat ják.42 Mint hogy Pe run, a vil -
lám szóró-mennyd ör gô fô is ten funk ció ja – 
akárcsak a gö rög, il letve ger máns kand i náv mit o -
ló gi ák analóg is te nalak ja ié – a föld ter mé keny sé -
gé nek biz to sí tása, a mi to ló gia ké pi gondo l ko dá sa 
szer int ezt a funk ciót fegy ve re, a ka lap ács nak, 
botn ak, pálcá nak el kép zelt vil lám és a menn ykô 
„csap á sa” ré vén lát ja el, az az: a fô is ten „üt é se” az 
él et biz tosí té ka. Az esô és a vele kap cso lat os je len -
sé gek te hát a mi toló gi ai kép zet vi lág ban úgy je len -
nek meg, mint az is ten „ka la pács üté se” (eset leg 
más fegy ver rel: nyíl lal, pál cá val va ló hada ko zá sa). 
Az „üt és/ôr lés/da ra bolás” kép ze te vi vô dött át ana -
ló gi ás úton a ma lom ra, il let ve tu laj  do no sá ra, a mol -
nár ra.43 A két funk ció, a fô istené és a moln á ré kö -
z ti ana lóg ia nyel vi szint en is tet ten ér he tô, szláv 
meg neve zé se ik eti mo lóg i ai azonos sá ga ré vén. Az 
üt ést (illet ve esz kö zét, a „ka la pácsot”) je lö lô szó, a 

vjkj˙( (vjkj˙) tö ve az ôr lést is jel en ti, s a 
„vil lám” je len té sû vjkybz szó ban még vi lá go san 
ér zé kel he tô a mi to lo gik us ér tel met hor do zó vjk-
tô.44 Ugya neb bôl a hang sor ból tô hang vál tás sal 
kép zô dôtt szó a vtk(ybwf-„ma lom” is.45 

Több szö rö sen in do kolt te hát, ho gy Cse hov a 
„ma lom” locu sá val at t ri bu álta A Ma nó fô hô sét.  
A ma lom (kü lö nö sen a „sel lô vel”, az orosz ne vén 
is is mert al vi lá gi szel lem lánnyal, a „ru szal ká val” 
együtt em lít ve) egy részt a „ha lál vi lá gát”, az élôkével 
ellen té tes te ret je lö li. En nek meg is fe lel Hrus csov 
elôbb idé zett ön jel lem zé se: a „sö tét ben bolyon gó”, 
pusztí tó lé lek rôl – am ely azon ban e sz a vak sze rint 
minden k i ben ott la kik. Más részt azon ban a ma lom 
a drá ma egész mi to ló giai er e de tû te r mé kenys ég -
szimbo li ká já val is össze fü gg, mint lát tuk: a villá m -
csa pás, menny dör gés jel en sé ge in ek szem an ti ká ja 
ré vén. Hrus csov szer e pét így két el lenté tes je len -
tés me zôt egy be kapcs o ló szöv eg kon tex tus jelö li: 
mind az élet (ide álok: er dô, fák, „szép” em be rek), 
mind a ha lál (al vi lág, ma lom, sel lô) jele n té se it egye -
síti az alak. 

Hrusc sov sze re pé nek va l ószí nûl eg mind két vo -
ná sa me gôrz ô dik Vá nya bá csi figu rájá ban: az eg -
zisz ten ci á lisan vég let e kig kor lá to zott, ku darc ra ítélt 
hôs vo ná sai az élet-szim bol i ká val egye sülnek. Ez -
zel pár hu za mo san a Vá nya bá csib an ter mé szet sze -
rû leg meg nô az im már címs ze rep lôvé is elô lé pô 
Ivan Pet rov ics szer e pe, pon to sab ban: ô vá lik a drá -
ma köz pon ti prob le mat i ká já nak hor dozó já vá, az ô 
kar ak te ré be ke rül nek át részb en az ere deti Hrus -
csov vo ná sai. Vá nya bá csi lé nye ges jel lem zô ket 

64

42 Dk. B. Lfk(% Njkrjdsq ckjdfh( ;bdjuj dtkbrjheccr juj zpsrf> ˙. 3> C.-.Gtnth,ehu> Vjcrdf> 1882. (Vjcrdf 
„Heccrbq Zpsr” 1989.), 103. (A „pe run” köz nyelvi ér te lem ben is hasz ná lat os volt a vi har je len sé gek, a vil lám és a mennydör -
gés „nyi lán ak” a meg ne ve zé sére. A ma gyar nyel vi kép zet sze rint itt nyilv án a vil lám „nyi lá ra” gon dol ha tunk.); V. 
Afcvth% ’˙bvjkj ubxtcrbq ckjdfh( heccr juj zpsrf III., Vjcrdf> Ghjuhtcc> 1987. 355. To váb bá: a szlo vák pe -
ron je len té se: menny dör gés; a „vil lám” szl o vák nyel vi je lö lôje ped ig a „Pe run nyi la” kép ze tet tar tal maz za. Lsd.: F. Y. 
Fafyfc(td% Lhtdj ;bpyb. Bp,hfyyst c˙f˙(b. Vjcrdf> Cjdhtvtyybr> 1982.  

43 Mi vel pe dig az ütés er e de ti sze man tiká ja sze rint ter més hozó er ôt kép vi sel, ezt a ter mé szet fel et ti erôv el ren del kezô, ara -
nyat ôr lô vagy üté sé vel be tege ket gyóg yí tó mol nárr ól szó ló el be szé lé sek tar tal ma is meg ôriz te. Afa nasz jev so rol ja a cso -
dá la tos mol ná rok ról és mal mokról szó ló tör té net e ket, am e lyek ben a mol nár ôröl „ne mes du ká to kat”, arany pénzt, az az: 
gaz da gsá got, vég sô so ron: éle tet ter em t. En nek ana lóg meg for dí tá sa, hogy a né pi képz e let a vil lám szó ró fô is tent is a malom -
ke rék attr i bú tu máv al ru ház ta fel, s úgy tar tot ták: ez a ma lom kô ne mes fé met tud ôröl ni, il let ve el látja az em bert a min -
den na pi ke nyérrel. Eh hez jön nek még az al vi lá gi malo m ról szó ló tör té netek, ame lyek ben egy ör dög ko vács lát ja el hol a 
megfiata lítás (az élet új rak ez dé sének le he tô sé ge), hol a gyó gyí tás (az él et vissza adá sa) funk ci ó ját. (I. m. 86.) 

44 A je len tés kap cso lat nem is csak az orosz nyel vet érin ti. A szó funk ció per szo nifikált (is ten)alak je lenté ses meg fe lel é se k -
imu tat ha tó más indo e u ró pai nyel vekb en és mi to ló gi ák ban. Az (óiz lan di) Mjöll nir jele n té se: „Tor is ten ka lapá csa; vil lám”. 
!V. Afcvth% ’˙bvjkjubxtcrbq ckjdfh( heccr juj zpsrf II., Vjcrdf> Ghjuhtcc> 1986. 643.) Még a ma gyar „vil -
lám csa pás” szó ban is fel fed ez he tô leg al ább is az „üt és” és a „vil lám” köz ti kép ze tka p cso lat. 

45 Mind a „ka la pács” je len té sû vjkj˙, mind pe dig a „ma lom” je len té sû vtk(bywf ugyan ab ból az ala pigé bôl: a vjkj˙( 
(vtk/) = „ôröl, fe lda ra bol” alak ból szár maz tat ha tók. !V. Afcvth% ’˙bvjkjubxtcrbq ckjdfh( heccrj uj zpsrf ˙. 
2, Vjcrdf> Ghjuhtcc> 1986, 647.; 597.)



„örö  köl át” a „Ma nó tól”: jó val ke vés bé cini kus alak, 
mint elôd je, Ge org es bá csi, sz e re pe köz pon tivá vá -
lik, az alak szim boli ká já ban pe dig er ô tel jesen je len 
van nak az él et-lé lek jel képei: a tûz és a vi har. Aszt -
rov a meg vál toz ott kon cepci ó nak meg fele lô en jóval 
probl e ma ti kus abb ka rak tert kap, bár egy szersmind 
dif fe ren ci ál tabb figu rá vá is alak ul át a Vá nya bá csi -
ban: ne ga tív vo ná sai, azaz eg zisz tenc i á lis meg ha tá -
roz ott sá gai fel e rô söd nek, míg „ideá lis” vo ná sai jó -
val köz ve tett eb ben (s hoz záte het jük: in kább a szö -
veg szim bo li kus szint jén) je lenn ek meg.46 Még is, a 
két drá ma szö veg fent ki fej tett összev e té sé bôl az de -
rül ki, hogy A Ma nó – bár mennyi re meg ol dat lan -
nak is lát ta ké sôbb író ja – je len tésv i lá gá val, szim -
bó lum rend  sze ré vel részt vett a cse ho vi gon dol ko -
dás és al ko tás mód meg ala poz á sá ban. Hrus csov pe -
dig nem  csak Cse hov kü lönö sen kiáb rán dult, de 
ez zel együtt kül ö nö sen szen zi bil is or vos hô se i nek 
egyik pro t otí pu sa, de imént idé zett sza vai va la me -
lyest vo natk oz tat hat ók im már a töb bi Cse hov-hôs -
re is: „mind nyá juk ban ott ül a manó”. 

 
Me ta fo ri kus be széd a drá má ban 

 
é geze tül térj ünk vissza egy kö vet kez te tés ere -
jé ig a ki ind u ló pontul sz ol gá ló Seszt ov -gon do -
lat hoz: a „te rem tés hez a semm i bôl”. Ho gyan 

ér tel mez het jük a filo zó fus gon do lat me ne tét most 
már a po é ti ka szem pontj á ból is nézve? Sesz tovnak 
egy fe lôl telje sen iga za van, ha a Cse hov-szöve gek 
cse lekmé ny kom poz í ci ó ját vesszük ala pul: a túl ké -
sôn jött fe lis me rés remé ny te lenné te szi a sze rep lô 
hely ze tét, nem tud te rem te ni a sem mib ôl – okunk 
sincs, jo gunk sincs ezt köv e tel ni tô le. Az azon ban, 
ami re Sesz tov csak utalt: a szö veg ol va sá sa sor án 

létre jö vô élm ény, a „te het ség” ke ze nyo ma már nem 
a sze rep lô tet te, ha nem az író mû ve. Aki még is csak 
„te remt”: lét re hoz egy po é ti kail ag ar tik u lá ló dó érte -
lem vi lág ot, amely nek tár gya nem pusz tán a sze rep -
lô eg zisz ten ci á lis ta pasz tal a tát hor do zó, le zárt tör -
té net, sok kal in kább e tör té net szub jek tu ma. Egy -
sze rûb ben fo gal maz va: az ol va só nem csak annyit 
kér dez het: „mi tör tént” a figu rák kal, ha nem azt is: 
„ki vel” tö r tént. Nem cs ak a „sors” (egy-egy élet „szü -
zs é je”), ha nem ann ak ala nya is az in terp re táció tár -
gya leh et. A hôs il yen faj ta szub jek tivi tá sát nyilván 
nem csak sor sán ak tör té nései ha tá roz zák meg, sok -
kal in kább az a vis zony, ame lyet ezek hez a tört é -
né sekhez ki alak ít. Ez utóbbi tö b bnyi re meg fo gal -
maz ha tat lan nak bi zon yul az el vont-filo zófiai – vagy 
akár csak filo zo fál ga tó – be széd szintj én. Ek kor me -
rül fel a kö l tôi be széd – a szó tere m té sé nek – igé nye, 
amely me gje len het mint mo dell ált mû vé szi alko -
tás (a Si rály Tr epl jovja pél dá ul mod el lált szer zôi 
be széd szub jek tu ma le sz), de úgy is, mint a narra -
tív ön jel lem zés me ta fo ri záló dá sa.  

A met a fo ra kép zés (mint a meg nyil at ko zás sze -
man ti kai me gú jí tása) szo ros kap cso latb an áll a drá -
mai szóval és a dia ló gussal. A „meta fo rá lást”, az az 
a be széd lex i kai áta la ku lását ug yan is – a drá mában 
le ga láb bis – csak a min den ko ri „má sik”, a di a ló -
gus part ner ké pes ki vál ta ni, mond hat nánk úgy is: a 
szub jek tum ön le író be szé dé nek meg szü le té sé hez 
min den kor szük sé ges egy má sik szub jekt um.47 
Meg fon tola n dó, hogy a drám a i nak mon dott he lyze -
tet ta lán nem fel tét le nül va la mi lyen el len tét – a ha -
gyo má nyos ér te lem ben vett „konflik tus” – hív ja elô, 
ha nem épp en ség gel a „má sik” ál tali ér in tett ség is 
ki vált hat ja. J. Ti sch ner – rész ben a dia   ló gusfilo -
zófiák, rész ben az eg ziszte n ci álfilo zófia alap jain – 
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46 A Vá nya bá csi ban Asztr ov va lób an sok kal ny il ván val ób ban a „rossz” megte s te sí tôje: ez mind men ta lit á sá ra, mind habi tu -
sá ra néz ve igaz. A vál tozás kü lö nö sen A Ma nó Hrusc sov já hoz vi szo nyít va szem be tû nô. Ez mo ti vikus szin ten is je len tés -
te li vál toz ást idéz elô, am ennyi ben A Ma nó Hrus csov já nak „ar che tí pu sa”, a „do mo voj” a Vá nya bác si ban a cím sze rep lô 
szö ve ges att ri bú tumai kö zé ke rül át, még hozzá ab ban a kon tex tusb an, amely sze rint a „do mo voj”, a rossz szel lem Iv an 
Pet ro vics ban élô, az éle tet el ron tó erô: „Éj jel- na p pal lid érc ként nyom az a go n do lat, hogy el ve szett az éle tem vissza von ha tat -
la nul!” (Vá nya bá csi, 428). A ma gyar ford í tás a „li dérc” szó val ad ja vissza az or osz „do mo voj” je len té sét. (Vö.: F. G. Xt[jd% 
G(tcs. In: F. G. X.% Cj,hfyybt cjxbytybq> ˙. 10> Vjcrdf> 1950. 175.) 

47 Itt utal nunk kell Lot man dia ló gus fog al má ra. Egy részt ar ra a meg ha tá ro zás á ra, amely sze rint már ma ga az in tel lek tus (s 
így a szöv eg és a kul tú ra is) ered en dô en di alo gi kus ter més ze tû: „Az in tell ek tus nak, ah hoz, hogy mû köd ni tud jon, egy má sik 
in tel lek tus ra van szüksé ge. (…) Az in tel lekt us: min dig be széd part ner.” (Lsd: ?. V. Kjnvfy% Dye˙hb vsckzob[ vbhjd. 
Xtkjdtr – Ntrc˙ – Ctvbjcathf – Bc˙jhbz. Vjcrdf> Zpsrb heccrjq rek(nehs> 1996. 3.) A ma sik font os gon -
do lat a di a ló gusban te remt ô dô nyelv re vona t ko zik. Lot man ugyan is ab ból in dul ki, hogy a di a ló gus (kul tu rál is) funk ció -
ja nem a meg ér tés, pl á ne nem a ma ra dék ta lan rep ro duk ció. Szem an ti kai for dí tás nak teki n ti a pár be szé det, amely nek so -
rán vég sô so ron új nyelv ke let ke zik: „(…) a pár bes zéd igén ye, a di a lo gi kus szi tu á ció meg elô zi a di a ló gus re á lis ki a la ku lás át, 
de még az ah hoz szük sé ges ny elv megt e rem tô dé sét is.” (Lsd.: ?. V. Kjnvfy% Vt[fybpvs lbfkjuf. In: i.m. 193–194. 
Szi tár Ka talin ford.)

V



a „má sik” sze mél yét az „én” va la mely do mi náns, 
lét sze rû igé nyé nek hor doz ó ja ként ha tá rozza meg, 
aki vel nem ér dekei, igé nyei, ha nem lé nyén ek esz -
té ti kai szfé rá ja ré vén ke rül kap cso lat ba. Vagy is nem 
„akar tôle va la mit”, ha nem in kább: érint ve van ál -
ta la. A drám ai ese ményt így nem szük ség képp 
(vagy nem ki záró lag) va la mil yen el len tét hat á roz -
za meg, ha nem a „szép ség gel” va ló ta lálk o zás: „A 
szép ség ese mé nye ré vén az em ber sze mé lyi sége lé nye -
gé vel érint meg olyas vala mit, ami iga zol hat ja jel en lé -
tét a vi lág szín pa dán, de meg is tag ad hat ja tô le ezt az 
iga zo lást.”48 Ha ped ig a drá mai „tal ál ko zás” a szubj -
ek tum esz tét i kai szfé ráj át jut tat ja szó hoz, akkor be -
szé dé nek is át kell alak ul nia: „Az el bû völt em ber (…
) be szé de a köl té szet be széde.”49 Ti sch ner fo gal ma zá -

sa nem ke vés sé me taf o ri kus, de nem ne héz me glát -
ni po é tikai lag ha sz no síth a tó ta nul sá gát, s ez va ló -
szí nû leg je lent ô sen hoz zá já rul a Cse hov-mû ér tel -
me zô pers pek tív á i nak ki e gé szíté sé hez. A drá mai 
di a ló gus fo gal ma akk or egész ül het ki a me taf o ri -
kus be széd fo galm á val, ha a meg nyi lat ko zás me tafo -
ri zá ci ój át is be von juk az elemzé s be, vagy is: a drá -
ma be szédben a – szem an ti kai in no vá ci ót ho zó, a 
poé ti kai je len tés al ko tást be fo lyá so ló – szó je lentô -
sé gét is ke ressük. Vé gez e tül: az elem zés sel egy b -
efog adói stra té gia is de monst rá ló dott: az, amely 
nem a szer ep lôi kom pe tencia kri tik á já val kí ván ja 
le zár ni az ér telm e zést, ha nem a szö veg po é ti kai le -
írá sa ré vén az ön le író nyelv al a ku lástö r té nek 
drámá já hoz sze retett vol na kö ze lebb jut ni. 

66

48 J. Tisch ner: A drá ma filo zófiája. Bp., Eur ó pa, 2000. 130. (Szen yán Er zsé bet ford.) 
49 I. m. 140.


