
BÉCSY TAMÁS 

Az önértelmezés hiányai 
(A húszas-harmincas évek magyar drámáiról) 

A korszak szellemi, intellektuális életében már bőven megfogalmazódott 
az én válságának, értelmezésének, az én öntapasztalatának, világértelmezé-
sének, az én reprezentációjának, identitása határai viszonylagosságának 
problémája és kérdésessége éppen úgy, mint a centrális értékek eltűnése, a 
történetek egyenesvonalú oksági összefüggésben haladó voltának megkér-
dőjeleződése. Mindezeknek még több elágazása is van; a más, a másik meg-
értésének különböző és összeegyeztethető vagy összeegyeztethetetlen néző-
pontjainak a megléte stb. stb. 

Az irodalmi művek közül elsősorban a lírai művekre, azután az epikai mű-
vekre és jóval kisebb mértékben a drámaművekre kérdeztek rá ebből a szem-
pontból. A líraművekre való koncentrálás annak is tulajdonítható, hogy igen 
nagy és jelentős változások jöttek létre a nyelvtudományban. Az értelmezés 
is a nyelvre koncentrál, a művel való diszkurzusnak is ez a legfőbb szem-
pontja. A költő és a nyelv között közvetlen kapcsolat van. A drámákban az 
író és a dialógus közé a Név iktatódik. Talán ez is az oka, hogy a jelzett néző-
pontból a drámákat alig-alig vizsgálták. 

A Névnek a Dialógust ki kell mondania. A megállapítás triviális volta talán 
eltűnik, ha arra utalunk, hogy kimondani csak azt lehet, amit valaki tud. Ami 
persze nem jelenti azt, hogy a Dialógus csak annyi jelentéslehetőséget vezé-
relhet, amennyit a Név tudván tud. 

A Névvel és Dialógussal megszervezett szöveg lényeges ismérve, hogy a 
Dialógus a Nevek között szükségszerűen viszonyt létesít. A drámaszöveg 
ezért a viszonyok jelentéslehetőségére koncentrál. 

Az én válságának, az én és a világ közötti szakadéknak a ténye nehézséget 
ró a drámaíróra. A Dialógus a Nevek közötti viszonyokat tünteti ki, az én 
problémaköre pedig az adott én benső világában realizálódik. Az előzőekből 
következik, hogy az önreflexióra, az önértelmezésre, nagyfokú tudatosságra 
van szükség. Az önreflexió ugyanis akkor felel meg saját fogalmának, ha az 
egyben nemcsak önkibeszélés, hanem ha az én és a világ összefüggésének, 
viszonyának, állapotának a konkrétságát is jelöli. 
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Az alábbiak annak a könyvnek adják az első fejezetét, amelyben a hú-
szas-harmincas évek magyar drámáit értelmezem az önértelmezés szemszö-
géből.* 

* 

Az 1919-ben megjelent, a Belvárosi Színház ban 1920-ban bemutatott, de még 
„békében", vagyis az I. világháború előtti időkre tematizált Patikáról elsősor-
ban mint lírai komédiáról szólnak a kritikusok, értelmezők. Szép Ernő e da-
rabjával kapcsolatban megemlítették a költészet, az irónia és a groteszk keve-
rékét, a cselekmény hiányát, sőt: társadalombírálatát is, ami elsősorban az 
I. felvonás kártyázó, közhelyeket mondó, majd harsogóan mulató falusi jegy-
ző, postamester, nagybérlő, gazdatiszt rajzában tematizálódik. 

A kártyázó urak csak a játékkal törődnek. Éppen csak foghegyről búcsúz-
nak el a távozó Patikussegédtől, semmibe veszik a Tanítót. Csúfolják a Pos-
tamestert, mert úgy csapja le az asztalra a kártyát, ahogy a stemplit üti a le-
velekre. A nagybirtok intézője ugráltatja a cigányokat, a Postamester kissé 
részegen kiabálja, hogy a postán szándékosan várakoztatja az embereket. 
Felesége ostoba „kérdezz-felelek" kártyajátékkal szórakozik. Egyébként 
táncmulatság van készülőben, noha többen jelezték, nem jönnek el, mert 
nagy a sár, a latyak. 

A helység neve Laposladány. Ide érkezik, ebbe a valóban lapos, még sivár-
nak sem nevezhető helyzetbe Balogh Kálmán, az új patikussegéd. Kérdései-
vel azonnal diszkurzust kezdeményez a helyzettel: „Hol táncolnak? Hol van 
a tánc? [...] Hol vannak a hölgyek? [...] Principális úr, hát hol itt a bál? [...] 
Hisz én azt hittem, itt nagy táncestély lesz... Én bálba jöttem."1 Bál, táncmu-
latság nincs sehol. Kálmán a nagybirtokon gyakornokként dolgozó Jóvér Ja-
ninak is kérdéseket tesz fel: „Mondja, szokott udvarolni?", s a válasz: „Nya-
valyát." A praxi szerint Laposladányban a Patikusné a legszebb asszony, Kál-
mán így kérdez rá: „A gyógyszerésznét rajongják legjobban körül?", ám 
Jóvér ezt nem érti: „Micsinálnak?" A következő kérdés: „Maga nem udvarol 
senkinek?" A válasz ez: „Én? Van odaki Mérgespusztán egy fehérnép [...]. 
De milyen! Cigányasszony. Micsoda fehérnép!" 

AII. felvonásban a Patikusnénak tesz fel kérdéseket: „Boldog a nagyságos 
asszony? A nagyságos asszony ismeri a boldogságot?" A válasz: „Mit? [...] 
Istenem, én ilyet nem hallottam [...], ejnye, hát mire való ez? [...] Én ilyen 
dolgokra nem szoktam gondolni. Boldogság... nem értem." A III. felvonás-
ban a következő dialógusváltás történik közte és Kati, a Patikusné cseléd-
lánya között: „Kati te... Mondjad, boldog vagy te, Kati?" A válasz: „Én? 
Nincs énnékem semmi bajom se, hála legyen a jó istennek." 

* A könyv körülbelül egy időben jelenik meg ezzel a részlettel. 
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A kérdések iránya túlfut a konkrét alakokon egészen a laposladányi hely-
zetig. A válaszok vagy azok elmaradása teremtik meg a falusi helyzet jellegé-
re érvényesíthető jelentéslehetőségeket. Gadamer szavával azt is mondhat-
juk, hogy Kálmán kérdései voltaképp „ferde kérdések", mert nincs valódi 
„irányértelmük".2 Azért nincs, mert nem megismeréshez, belátáshoz akar 
jutni, nem a laposladányi helyzetet akarja megérteni. A kérdezettet a kérdés 
nem is teszi nyitottá, a kérdés jelentőségét nem mérlegelik, s a kérdezett nem 
engedi magát a kérdéssel vezetni. 

Azt is lehet mondani, hogy az adott laposladányi helyzetben nem fogják 
fel a kérdések jelentését, értelmét. Ez a kérdező és a kérdezett horizontjának 
alapvető másságából következik. Nem olyan viszonylag azonos horizontok-
ból fakadnak, amelyekben az értékelések és a minősítések, vagy akár a fogal-
mak csak viszonylag csúsznak el egymástól. 

Kálmán ábrándja a boldogság. Ezt a „nagy nő", az élveteg nő, a szociálisan 
felette álló nő vad szerelme jelenti. 

Kérdéseivel saját vágyait, ábrándjait nyilvánítja ki, ezeket teríti ki a hely-
zetre, környezetére. Válasz csak akkor lenne lehetséges, ha a helyzetben, a 
környezet alakjaiban is lennének vágyak, ábrándok, még ha másfélék is. De 
sem ábránd, sem vágy a laposladányi helyzetben nincs. A Patikussegéd azt 
remélte, arra vágyott, arról ábrándozott, hogy ha Ladányba jön, itt várja saját 
ifjúsága, itt lesz számára a nagy szerelem. A táncmulatság ennek metonímiá-
ja, és a Patikusné ennek a lehetősége. És az idehozott vágy és ábránd kerül 
viszonyba az ostoba közhelyekkel, a vad kártyázással, mulatozással és értet-
lenséggel. 

A drámaiság hullámzását tekintve szükségszerűen találkozik a Patikusné-
val egy olyan éjszakai helyzetben, amikor az egész házban csak ketten van-
nak. A drámaiságnak ezen hullámát az I. felvonásban Jóvér Jani szavai indít-
ják el. Ő mondta, hogy itt a Patikusnét tartják a legszebb asszonynak. Az 
asszonyt Kálmán ekkor veszi észre, mert eddig „csak lányokra gondoltam", 
és mohón érdeklődik, ki udvarol az asszonynak. Ez az érdeklődés lobban föl 
a II. felvonás éjszakai jelenetében. 

A konkrét találkozás azért jöhet létre, mert az asszonynak fáj a foga, és csil-
lapítót kér Kálmántól. Ezután vissza akar menni saját szobájába, de Kálmán 
a véletlen helyzetet átemeli saját ábrándjainak szintjére: „Éjszaka van nagy-
ságos asszonyom. Asszonyom! Éjszaka!" szöveggel megállítja. Belőle vágyai, 
ábrándjai törnek fel, a helyzetnek önmagán kívüli összetevőiből semmit sem 
vesz észre, és szerelmet vall az asszonynak. A pillanatnyi helyzet jelentőségét 
a saját nézőpontjából felnagyítja: „ez az éjszaka az élet, igen, igen a végzet 
akarta talán, úgy van, ahogy álmodtam". A benne rekedt szavak kitörnek 
„. . .én mindig azt hittem, hogy az élet boldogság [...] én már annyi minden 
érzést ismerek... csak a boldogságot nem ismerem". És meg is mondja, mi is 
a boldogság: a boldogság „A SSzerelem! A SSzerelem! A vad, szép szerelem! 
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A nagy lobogó, őrült szerelem! A szerelem! Az a boldogság! Sszerelem! Ahh!" 
A szerelem szó kezdő hangjának nyomatékosítása nyelvileg már jelzi az áb-
rándok patetikus hangulatiságát, az író által rárakott ironikusságát. Vagyis 
nem az öniróniát. 

Az élet egészének igénylése leszűkül arra a boldogságra, amelyet a vad, lo-
bogó szerelem, az adott jelenben akár csak egyszer megvalósuló szerelmi 
összeborulás jelent. Balogh Kálmán ezzel az egyetlenre való leszűkítettséggel 
van benne a létben. Az ebből kiinduló önreflexiói a szenvedést, a szomorúsá-
got, a magányt érintik és azt a modern érzést, hogy senki nem törődik vele, 
senki nem kérdezte, fáj-e a szíve. Önértelmezése és világhoz való viszonya 
nem irányul az ún. „egészre", az ön- és világegész megértésére; ő a világban 
nem az egésszel van összefüggésben. Még úgy sem, hogy a szerelemben 
élhetné át, foghatná át az „egészt". 

Azonban énje egyik részének egy másik, az itt-lévő részétől távolban lévő 
modern érzését mégis érzékeli: „...én az egész világtól megkérdezném, hogy 
hát mi az én életem, hogy hát mit csináljak? Én, én tán csak mostohatest-
vére vagyok magamnak, én valahol messze, messze vagyok, nem is tudom, 
merre.. ." 

Ez a távolság azonban vallomásos retorikával előszámlált múltbeli esemé-
nyekkel és azok értelmezésével van átitatva. Nem pedig az én széttörtségé-
nek felismerésével. Múltbeli életének legfőbb ismérve az ábránd, a világban 
való léte az ábrándokban való benneléttel volt azonos. Ezt az ábrándvilágban 
való bennelétet szeretné most konkréttá tenni az asszony szerelmével. 

A Patikusné Kálmán kérdésére: a „Boldog a nagyságos asszony?"-ra adott 
válaszának az „Én ilyen dolgokra nem szoktam gondolni" csak az egyik 
szegmentuma-jelentéslehetősége a közhelyes, szociológiai konvenció. Válasz 
voltaképpen azért nincs, mert az asszony a kérdést nem érti. Amikor Jóvér 
Janitól kérdezte, kinek udvarol, akkor a válasz a laposladányi horizontból 
fakadt. Amikor Katitól kérdezte, boldog-e, a válasz a cselédlány egyszerű, 
minden komplikáltságtól mentes horizontjából jött létre. 

A Patikusné a házasságban nem az „elhanyagolt asszony", nem is a „tét-
len asszony". Kálmán kérdésére, hogy szereti-e a férjét, úgy reagál: „Hö? De, 
kérem, hogy lehet... [... ] Jaj, hát, hogy kérdezheti.[. . .] Én nem érzek semmit. 
Mondtam már, hogy én nem tudom, én nem tudom.. ." Az asszony - így fo-
galmazhatjuk - „nincs ott" a házasságban, vagyis nincs jelen ebben a lét-
szegmentumban. Ilyen értelemben nem volt ott az I. felvonás „kaszinó-jele-
netében" sem. Kálmán előző szavait is ugyanezzel az „ott-nem-levőséggel", 
ezzel az attitűddel hallgatta, ebben a helyzetben sincs „ott". Nem azért, mert 
fogfájósán fogadta be a vallomásokat, kérdéseket. A fogfájósság egyfelől az 
éjjeli találkozás lehetőségének oka. Illetve - sokkal fontosabban - az a jelen-
tősége, hogy a nyögések, jajgatások Kálmán vallomásának és történeteinek a 
súlyát, jelentőségét nagyon lecsökkentik. A fájdalom hangjai ironikusságot 
raknak a patikussegéd szavaira, ábrándjait értelmetlennek minősítik. 
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Az, hogy a jelenetben az asszony csak fizikailag van jelen, önreflexióinak 
hiányát jelöli; pontosabban azt, hogy az önreflexió és saját mikro- és általá-
nos helyzetének értelmezése teljesen ismeretlen számára. Mindez tehát nem 
narcisztikusságból, különösképpen nem a szokványos, a szocializációval be-
leépült elhárítás szándékából történik. Az asszony „ott-nem-levősége" egy 
értékrend hiányával is összefüggésben van. Nem azzal, amit Jóvér Jani vagy 
a kártyázók mondtak, mert az is csak pillanatnyi, „érzelmi-értékrend" jelölő-
je. Ők a helyzetben, annak csak pillanatnyiságában vannak jelen, és semmi-
képpen nem énjükkel, vagy annak egy részével. Csak az én olyan pillanatnyi 
reagálásaival, amelyek nem az énből fakadnak, hanem a külső helyzet hozza 
ki belőlük. A Patikusné „ott-nem lévőségé" önreflexióinak hiányából ered. 

A laposladányi helyzetet a Patikusné reprezentálja a legegyértelműbben. 
Még az sem mondható el róla, hogy tudatossága eljutott önmaga énjének 
akár csak egy kis részéhez is. Ő is a szűk mikrohelyzet pillanatnyisága kivál-
totta módon adja azon válaszait, amelyek sokkal mélyebbre mutatnak. Még 
az sem mondható, hogy az önreflexió, az önértelmezés, a helyzetértelmezés 
teljes hiányát jelölik. Voltaképpen még ezek hiánya sem érezhető; az énben, 
a helyzetben való teljes „ott-nem-levőség" az ismérve. 

Az író vele is elmondat olyan dialógusrészleteket, amelyek az „én" kérdé-
sét érintik: „...ha az ágyások között sétálgatok reggel - mondja Kálmánnak - , 
oszt meglátom magam a sárga üveggömbben, elővesz valami nem tudom 
hangulat vagy mi, mintha nem is én volnék, mintha nem is énvelem történt 
volna, hogy férjnél vagyok és itt vagyok.. . mintha ez akárki is lehetne." 

Egy drámában a legtöbb esetben akkor is különbséget lehet tenni aközött, 
hogy egy-egy szövegrész az alak „sajátja"-e vagy az íróé, ha az eléggé el van 
rejtve. Természetesen nem a karakter vagy a jellem egysége rejlik a kérdés-
körben. A szöveg „tulajdonosa" a szövegek egymásra való vonatkozásából 
derülhet ki. Ez pedig azt jelöli - mivel az asszonynak nincs önreflexiója - , 
hogy az idézett mondat azé az íróé lehet, aki a maga tapasztalatait írja bele a 
Patikusné szövegeibe. Kálmán az én távollévőségét, az itt-lévő énnek mint 
mostohatestvérnek az érzetét még megélheti, hiszen az ábrándokban-
vágyakban élt benne, s ezt jelöli a két én. Ami a Patikusné benső világából 
tematizált, abból nem következik, hogy észrevegye, van énje, amely távol 
van. Ezért érezheti ezt az író saját tapasztalatából. Ezeket még azzal is alátá-
masztjuk, hogy a két alak énre vonatkozó megállapításai sem kerülnek bele 
a közöttük lévő interperszonális viszonyokba. 

Van azonban egy másik tematizált szegmentum, amely a modernségben 
élő ember elterjedt érzése. Kálmánban a vágyak, az ábrándok és ábránd-
képek olyan jellegűek, amelyeket ő is és a Patikusné is megfogalmaz saját 
magáról: „Elhiszi, hogy sokszor szeretnék meghalni. Csak úgy leülni az or-
gona alá a padon [...] nem tudom, mi lelt olyankor, csak elbágyadok, csak né-
zek messzi valamit." Ez nem önreflexió, hanem ugyancsak saját pillanatnyi 
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hangulatának a kibeszélése. A jó lenne meghalni - de nem valóságosan - ér-
zése a modern hangulatok egyik változata, itt az „elbágyadok" jelöli. A má-
sik a „nézni messze valamit", ami lényegében azonos, csak nem olyan konk-
rét, mint Kálmán ábrándjai az „élveteg asszonyokról", akik ugyancsak távol 
vannak tőle. A patikussegédben metonímiák, metaforák révén csapódnak ki 
a megfoghatatlan, meghatározhatatlan érzések-vágyak, és egy hangulatot 
árasztanak szét. Ezek persze felölthetik a „ki vagy melyik vagyok én?" - in-
kább csak - érzését, és nem meggondoltságát. Azonban még ezeknek is el 
kell jutniok a tudatosság valamely fokára ahhoz, hogy kimondhatok legye-
nek. A Patikusné esetében ez nem következik be. 

Mondható tehát, hogy az én-t érintő kérdések - nem csak mint minden kér-
déskör egy drámában - végső soron a drámaíró kérdései. Itt azonban szinte 
közvetlenül az író megnyilatkozásaiként értelmezhetők. A dráma ezért minő-
síthető lírainak. 

Kálmán vágyai, ábrándjai nem érnek célba. A mikrohelyzetekben a dialó-
gusok pszichikai egyenesvonalúsága megtörik. A Kálmán múltjából eredő 
érzések a jelenben kimondatnak, de a Patikusnéban megvalósulható jövőig 
nem érnek el, vagyis nincs következményük. Egyfelől az asszony „nem-ott-
lévősége" miatt, másrészt a fogfájás nyögő hangjaival való találkozásai miatt, 
hiszen ez ironikusságot terít Kálmán szövegeire. Ez azonban nem hoz tragi-
kus következményt, noha elvben lehetne tragédia is a következménye. De 
nem lesz, és nem az asszony elutasítása és nem is amiatt, hogy az emberek 
végzetesen nem értik egymást. Hanem azért nincs itt a tragikusságnak még 
a szele sem, mert Kálmán szavait olyan környezet fogadja be, amely vágyait-
ábrándjait, életben való benneállását hamissá, valódi komolyság nélkülivé te-
szik, öntudatlanul, vagyis komolytalanul saját maga számára is. 

A szövegvilággal kapcsolatos jelentésképződést bőven érinti, hogy meg-
jelenésformája csak a Név és Dialógus nyelvi formációja, illetve, hogy ebből 
a tényezőből több további jelentésképző erő következik. 

Már a XIX. század végétől emlegették az aristotelési Poétika érvénytelensé-
gét. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez lényegében csak a hármasegységre és 
a katarzisra vonatkoztatható. Aristotelés a tragédia hat alkotóelemét éppúgy 
rögzítette, mint a történet alapismérvét és terjedelmét. Ezek - bármilyen fur-
csa - egyetlen kivétellel, az énekkel - ma is érvényben vannak. Ma is ott van 
a drámában a mese (történet), a cselekmény, jellemek (alakok), a nyelvezet, 
az érvelésmód. A történetnek, talán Strindberg óta, bármennyire csökkent is 
a jelentősége, mint eseménymenet ma is megtalálható, és ott van mint jelen-
tésképző erő a fordulat és a felismerés még az ún. „eseménymenetekben" is. 
A felismerés is változó értelmű és jelentésű, mit Terence Cave Recognition. 
A Study in Poetics3 című könyvében megmutatta. Ugyanakkor, ha azt mond-
juk, hogy az abszurd drámák egy részében - például a Godot-ra várva eseté-
ben - nincs fordulat, az nem jelentheti a fogalom érvénytelenségét. Varinak 
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abszurd drámák, például Pinter művei, amelyekben van, és még nagyobb 
számban a XX. századi drámák között, amelyekben ugyancsak fordul az ese-
ménymenet. Az irodalomtudományban alkalmazott fogalmak korántsem 
csak akkor érvényesek, ha kivétel nélkül minden konkrét esetben alkalmaz-
hatók. 

A fordulat jelentéslehetőségei nyilvánvalóan többfélék. Van, amikor felis-
meréssel párosul, s mindkettő része a cselekménynek, vagyis mindkettő az 
alakok közötti viszonyban történik meg. A felismerés lehet tudatos, és ebből 
eredően következményei lehetnek. De következménye lehet egy nem tuda-
tos felismerésnek is, ami azonos valamely fordulattal. Balogh Kálmán fordu-
lata és felismerése ehhez a fajtához tartozik. Nem mondja ki, nem tudatosul 
benne, hogy ábrándjai elfoszlottak, vágyainak iránya lényegében megválto-
zott - elfogadja a Katával, a loncsos cselédlánnyal való szerelmet - , ami által 
értékrendje is módosul. Ezzel beépül a laposladányi életbe, ami változást hoz 
az életben való bennelévőségét illetően is. 

A dráma szituációja akkor jön létre, amikor Balogh Kálmán az említett ben-
ső világgal viszonyba kerül a laposladányi élettel. A szövegvilágban meglévő 
szociológiai helyzete nem teszi lehetővé, hogy ő maga változtasson az inter-
perszonális viszonyokon, kivéve a nála is alacsonyabb szociológiai helyzet-
ben lévő Katival való viszonyán. A viszonyváltozás a bensőjében zajlik le, 
miként sok XX. századi drámában, és nem a köztes viszonyokban. Sem 
egzisztenciális helyzete, sem vágyai, ábrándjai nem tudják a Patikusnét meg-
mozdítani, azaz nem éri el, hogy a hozzá való viszonyát változtassa. A ben-
ne meglévő, nem valós, de a modernség világában szükségszerűen kialaku-
ló ábrándok kerülnek viszonyba a laposladányi alakok kisszerű, olcsó reali-
tásával és a Patikusné ott-nem-levőségével. A benne lévő ábránd és vágy, 
valamint a laposladányi élet közötti érintkezések mentén halad az esemény-
menet, amelyben az a fordulat, hogy Kálmánban eloszlanak az ábrándok és 
beépül a kisszerű életbe. Vagyis a dráma műnemének megfelelően szervező-
dött a szöveg. 

A korszakban, általánosan értve, jelentős két felismerés azonban nem a 
drámaszövegnek megfelelően történik, nem a köztes viszonyokban temati-
zálódik. Kálmán „csak szóvá alakítja", hogy ő csak mostohatestvére saját 
magának, a Patikusné is csak szóvá alakítja, mely szerint „mintha nem is én-
velem történt volna, hogy férjnél vagyok, hogy itt vagyok", és a patikussegéd 
ábrándjaiból előlépő Hercegnő is csak szóvá változtatja azt a gondolatot, 
hogy „El tudod képzelni, hogy ilyen figyelmetlen isten teremtett?" Az én 
problematikussága, a transzcendencia jellege itt soha, senkivel összefüggés-
ben nem kerül interperszonális viszonyokba, ezért az egymáshoz való külső 
viszonyokon nem tudnak változtatni. Az ezekben a mondatokban rejlő tar-
talmak a bensőben sem eredményeznek válságot a transzcendencia vagy a 
sors vonatkozásában. 
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Ezek a mozzanatok azért jelzik, hogy Szép Ernő valamiképpen érzékelte az 
én és transzcendencia válságát, problematikusságát, de művébe nem építet-
te bele. 

* 

Zilahy Lajos 1923-ban jelentette meg a Hazajáró lélek, Heltai Jenő 1935-ben a 
Jó üzlet és Szép Ernő 1936-ban Szívdobogás című darabját. 

A Hazajáró lélek az elterjedőben lévő tudattalan problematikáját tematizál-
ta. A Jó üzlet a becsületesség tárgykörébe szőtte a tudattalanból, inkább a tu-
datküszöb alól - egyáltalán nem feltörő, inkább - „ki-kikandikáló" érzéseket. 
A Szívdobogás férfi főalakja pszichiáter. A befogadó joggal remélheti - hiszen 
a darab címe és különösen a pszichiáter-alak már jelentésképzésre indítja - , 
hogy az önreflexió, illetve az alakok saját helyzetének értelmezése, minősíté-
se fontos eleme a tematizáltságnak. 

Zilahy Lajos Máriája a korszak „kielégítetlen asszonya". Építész férje nem 
adja meg számára azt, amit ő életnek tart, csak csendesen, bensőségesen sze-
reti. Ágoston, a férj észreveszi, hogy a mellette dolgozó István és felesége sze-
relmi levelezést folytatnak. Detektívet fogad fel, aki jelenti, hogy az asszony 
egy férfival randevúzik, de az nem István. Az a Gróf udvarol feleségének, aki 
egy bankház átépítésének jól jövedelmező feladatát bízta rá. Máriát kérdőre 
vonja, ő szemérmetlenül hazudik. Az építész persze megtudja, miért kapta a 
megbízást; az I. felvonás végén mindezek miatt öngyilkos lesz. Mária ezután 
a Gróf szeretőjének életét éli, míg meg nem undorodik, s Istvánhoz menekül 
vissza, aki elveszi feleségül. 

Mária férje öngyilkosságáért önmagát vádolja, nagy lelkiismeret-furdalás-
sal. Ez úgy objektiválódik, hogy különböző emberek arcában férjét látja meg, 
ezért lesz a halott férj „hazajáró lélek". 

A házasságában elégedetlen Mária így panaszkodik Istvánnak: „Én nem 
akarok semmi mást, csak... élni! Élni!... Menekülni egy kicsit az élet felé. 
Maga tudja, hogy én mennyit szenvedek. [...] Hát mindent odaadtam neki, 
ami bennem szépség, jóság, fiatalság, vidámság volt, - neki több kellett, nem 
tudom, valami beteg vággyal akarja belém ásni magát, mintha bennem még 
titokzatos és szörnyű mélységek volnának... - semmi sincs énbennem! Fiatal 
vagyok, élni akarok."4 Nem veszi észre, hogy milyen erős vágyak élnek ben-
ne ahhoz, hogy kitörjön eddigi életéből. Férjét mégsem tudja gyűlölni, „mert 
minden, amit ellenem vétkezik: halálos nagy szerelem..." 

A szerző nem jeleníti meg azt a helyzetet, csak elmondatja Máriával, 
amelyben megundorodott a Gróf szeretőjeként élt élettől. Istvánnak vallja: 
„én nem akarok már semmit az élettől, attól az élettől, amit én eddig életnek 
hívtam". Fordulatának pillanatát is csak elmondja: egy „részeg hajnalon" 
egy mulató szeparéjában a fizetőpincér arcában újra öngyilkossá vált férjét 
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látja. Ekkor „Az utolsó pillanatban megfogott valami és felemelt. [...] Egy 
görcs a szívemben, egy pillanatnyi őrület, egy rémlátás." Kirohant az utcára 
és a Lánchídon állva bele akarta magát vetni a folyóba, amikor „...egy ember 
jött, egy munkás, ment hajnalban a gyárba. [...] Megfordultam, az arcába 
néztem... Ő volt! Ő volt most is!" Ebben a lelkiállapotban rohant Istvánhoz, 
mert „Élni! Élni akarok!" Egyszer már mondta neki, „De akkor másként 
mondtam, mást hittem és vártam. Ez az utolsó esztendő, ez a mai hajnal, ott 
a híd felett átvilágította rajtam az élet igazi célját. Kialudt bennem minden 
láz, valaki meghalt bennem." 

A későbbi értelmezéshez idéznünk kell a szövegeket a ]ó üzletből is.5 Egy 
szegény orvos igen tekintélyes összegért elveszi a Gróf teherbe ejtett szerető-
jét. A házasságnak csak addig kell tartania, ameddig a Grófné már hajlandó 
elválni. 

Várnai Péter, az orvos, tudja, hogy az ügyvéd azért választotta őt álférjnek, 
noha valóban megesküsznek, mert tisztességes ember, nem kell tartaniok 
semmiféle csalástól. „Én csakugyan az vagyok. Közönséges, nyomorult, tisz-
tességes ember. Szégyellem, de mit csináljak." Kell neki a pénz. AII. felvonás-
ban találkozik a Gróffal. Péter már előzőleg sürgette a válást, a Gróf most azt 
hiszi, még több pénzt akar, mert a Grófné beleegyezése késik. „Semmit se ké-
rek - mondja. - Megkaptam, ami nekem járt, ezzel a dolog el van intézve." 

Péternek van egy szerelme, orvosi kísérleteiben munkatársa. Ő veszi rá a 
Grófnét, egyezzék bele a válásba. 

Péter és a terhes Ágnes együtt élnek egy lakásban, de külön szobában. 
A tárgykör egyik része, hogy feltámad egymás iránti vonzalmuk. Ez azonban 
csak igen halvány jelekben tematizálódik, s instrukciókban olvasható. Ágnes 
egy medalliont visel nyakláncán. Péter megnézi, és ekkor közel kerül Ágnes 
arcához, testéhez. Ez támaszt föl Péterben ki nem mondott, egyébként is csak 
halvány érzelmeket. Más alkalommal a közös lakásban meglátják a másik 
vetett ágyát, pizsamáját, papucsát, s ez olyan intimitás, ami a másikban eny-
he érzelmeket kelt. Ágnes egyszer utal arra is, hogy az anyakönyvvezetőnél 
komolyan és becsületesen mondta, hogy Péter felesége akar lenni. Péter 
pedig ultimátumot ad a Grófnak, ha egy hónap alatt nem intézi el a válást, 
akkor ő nem válik el Ágnestől. A tudatküszöb alatt lévő vonzalomnak több 
jele nincsen, és következménye sincs. 

A csak a Színházi Életben megjelent Szívdobogásban egy pszichoanalitikus 
Tanár és egy elszegényedett lány szerelme tematizálódik. Az I. felvonásban 
Éva elmondja a Tanárnak saját addigi életét. Időnként a szívére teszi a kezét, 
mert szívdobogása van. A Tanár az orvos szemszögéből érti, és vizsgálatra 
hívja saját rendelőjébe. Itt Éva ismét vall. Elmondja, miután szegények lettek, 
a férfiak „felpuffadt szemei", csápjai és uszonyai, szőrös kezei tolakodtak 
felé. Érzéseit is elősorolja: „olyan kimondhatatlanul semminek érzem ma-
gam ebben a világban tanár úr, olyan feneketlen csalódás van a lelkemben, 
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olyan sötét éjszaka van egész nap az én szemem előtt".6 Majd kitör: „Én no 
vagyok! Nő akarok lenni", de nem nagyvilági nő. „Gerlenyögés az én han-
gom és meleg a fuvalom, [...] az én szép virágzó szám nem panaszkodni ha-
sadt fel, nem protekciót kérni, nem kietlenül kiáltani a kenyérért... szerelmes 
szavakat suttogni, gügyögni tanítani a kisbabámat, az én küzdő párom lelkét, 
ha fáradt, édes erővel megitatni, tüzes borában az én hűséges szavaimnak!", 
és az analízis során szerelmet vall, de nem a Tanárnak és mégis a Tanárnak, 
mintha a férfitól függetlenül mondaná. A Tanár nem akarja megérteni a neki 
szóló vallomást, „szép poézisnak" nevezi, és mint a pszichiáterek általában, 
ő is ismer „bizonyos anyagtalan rajongást, amely összetéveszti magát a sze-
relemmel". Egy hónap múlva következik be a harmadik nagy beszélgetés. 
Éva eleinte kesernyés, mert „Az ember föleszmél valamire... arra, hogy a 
boldogság nem kötelesség. [...] És ha magam körül nézek, és látom azt az 
ezer meg tízezer többi lányt meg magára maradt asszonyt, akik küzdenek, 
akik elfogadták a magányos sorsot, hát némely percben valami szépet és föl-
emelőt érzek abban, hogy közéjük tartozom." 

Ezután ő analizálja a Tanárt, s eljutnak a szerelem kölcsönös megvallásáig. 
A Tanár így: „Éva... drága... megtaláltam, akit kerestem, hadd lássam az ar-
cát. Tündérországot. Éva... Most már én vagyok beteg... szívdobogásom 
van. . ." 

A darabból imént idézett mondatok értelmezhetők önreflexiókként is. 
A szövegek tulajdonképpen vallomások. Mária és Éva vallomását értelmez-
hetjük úgy, mint amelynek lényege a szexualitás, noha különböző jelleggel-
értelemmel. Várnai Péter pedig becsületességét hangoztatja. Azonban - mint 
említettük - az enyhe vonzódás is feltámadt közte és Ágnes között az együtt-
lakás során. Lényeges azonban, hogy a szerző miként kezeli itt a férfi és a nő 
egymáshoz való viszonyát. 

Michel Foucault A szexualitás története7 című művében írja, hogy a szexua-
litást részint törvények, részint normák szabályozzák egy-egy adott társada-
lomban. Hatalom gyakorolja ezt a szabályozást, amely nem erőszak, hanem 
erőviszonyok sokasága. Azok a stratégiák fontosak, „amelyekben az erő-
viszonyok kifejtik hatásukat". Ezek a stratégiák a „családban, a kiscsopor-
tokban, intézményekben"8 hatnak. Az erőviszonyok mint hatalom „gondját 
viseli az életnek [...] minősítenie kell, mérnie, értékelnie, hierarchizálnia".9 

Az erőviszonyok n e m is külső erőkkel, hanem lelki-tudatbeli erőkkel össze-
függésben fejtik ki hatásukat. 

A XIX. századtól a szexualitásban „A házaspár a modell, a norma, az igaz-
ság letéteményese".10 A szexualitás csak a családban törvényes. Egyébként 
beszélni sem illik róla. Fontos megállapítása, hogy „...a klasszikus kortól 
fogva csakugyan a represszió a hatalom, a tudás és a szexualitás közötti kap-
csolat alapformája".11 A represszió szorításából csak törvényszegéssel lehet 
kiszabadulni. Még a szexualitásról szóló beszéd is transzgressziónak minő-
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sül. Kordában tartására Nyugat-Európa „két nagy szabályrendszert dolgo-
zott ki [...] a házassági törvényt és a vágyak rendjét..."12 Normalétesítő a há-
zasság, „a család hozza be a törvényt és a jogi dimenziót a szexualitás 
stratégiájába..."13 A működő erőviszonyok jelölik meg, mi az, ami tilos, illet-
ve miről nem illik beszélni, mi az, ami erkölcstelen stb. 

A folyóiratban vagy könyv alakban megjelent szöveg, illetve a színházban 
előadott szöveg egyaránt intézményesül azáltal, hogy egy intézmény része-
ként funkcionál. A törvények és normák fokozottan érvényesek ezekben az 
esetekben. 

A vallomások nem a vallásos gyónáshelyzetben hangzanak el, nem abban, 
amit Foucault olyannyira részletesen elemzett. Mégis, ha a szexualitásról val-
lanak, feltehető a kérdés: az én, illetve valamely töredéke jut-e kifejezésre, és 
mi ezeknek a gyökere és a szövegek ön- és /vagy az általános helyzet ref-
lexiói-e, vagy más jellegűek, mást fejeznek ki. Ha ezekben a darabokban a 
vallomások szó szerint nem a szexualitásról szólnak is, mégis ezzel vannak 
átitatva. Az, amit áthat, éppoly fontos, mit az, ami áthatja. Ezért a kérdés így 
is feltehető: aki vall, azonos-e dialógusának tárgyával, illetve: a vallomás és 
tárgya milyen viszonyban van az adott énnel és a szexualitással? 

Az ún. „sikerdarabok" és szerzőik, valamint a most tárgyalandó darabok és 
írók meglehetősen hasonló módon kezelik a szexualitásban érvényesülő erő-
viszonyokat, a vágy rendszerét, illetve a normát és a törvényt, illetőleg az én és 
a dialógus közötti viszonyt. A korszak „sikerdarabjai" az én problémakörével 
kapcsolatos kérdésekre egyáltalán nem válaszoltak. Egyértelműen betartották 
az érvényes normákat. Elsősorban azt, hogy a szexről csak célzásokkal beszél-
tek, a női testről soha, és a szerelmek mindig házassággal végződtek. 

Egyértelmű, hogy ezekben a darabokban a szexualitásra vonatkozó szavak 
úgy érintik a tárgykört, hogy mégsem érintik. A szexualitás a helyzetek és a 
nyelvi közlés álcázó felszínén jut érvényre. Persze ezáltal mégis érvényesül, 
a jelentésképzés erre is irányul. De semmiképpen nem jelöli az én és a tárgy-
kör egymáshoz való viszonyának kérdéskörét. A helyzetekben és a nyelvi 
megformáltságokban nem a valóság és látszat, nem a felszín és a mély viszo-
nya adja a jelentésképzés lehetőségét. Ontológiai értelmezési keretben a kü-
lönbözőség és azonosság viszonya a meghatározó. A különbözőség minden-
képpen azonosságot feltételez. Ha eufemisztikusan vagy metaforákban vagy 
a legenyhébb szinonimákban nem lenne ott a szexualitás, nem tudnánk az er-
re a jelentésre indító erőt érzékelni. Az „álcázás" talán azért jó fogalom itt, 
mert nem az alak „álcáz", hanem a szerző. Az írók olyan helyzeteket és dia-
lógusokat formálnak meg, amelyekben úgy jelenik meg a vágyak rendszere, 
hogy mégis a házasság törvényét, a normákat mondják ki. A vágy rendszeré-
nek érvényesítése ébren tartja a befogadó érdeklődését, a norma pedig hoz-
záalkalmazza a konvenciókhoz és a tudat által elfogadottakhoz, amelyeket 
az intézményesültség követel. 
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Balogh Kálmánban csak ábránd volt a vad , mámoros szerelem, Máriában 
ez már vágy. Az ábrándnak nincs célképzete, a vágynak van, Mária végigjár-
ja a vágy útjait. A tételezett cél a Gróf szerelme, és a „nagyvilági" élet, s ez a 
cél a Grófban konkretizálódik. Férje öngyilkossága után énjének egy másik 
szegmentuma tör föl, a lelkiismeret-furdalás. De nem olyannyira erősen, 
hogy azonnal ez az én kerekedne fölül, előbb kiéli vágyait s azután megy férj-
hez Istvánhoz. A vágy rendszerének és a törvénynek ez a kettőssége itt sem 
viszi Máriát tragédiába. Énjének egyik aspektusa, a vágyé, előzőleg Istvánra 
irányult, akitől nem kaphatta meg a „vad" szerelmet. Mivel az író ezt az irá-
nyultságot is beépítette a szövegbe, módja van megfelelni a törvénynek és a 
konvencióknak: házasságba juttatja Máriát. 

Az asszonynak vannak olyan mondatai, amelyek önreflexiónak, önértel-
mezésnek tűnnek. Még férje öngyilkossága előtt mondja Istvánnak: „Maga 
tudja, hogy én mennyit szenvedek. Minden éjszaka levelet tesz [ti. a férj -
В. T.] a párnámra. Ha elmegyek hazulról, utánam lopózik, tegnap éjszaka 
arra ébredtem, hogy az ágyam előtt térdepel és sír, hát Istenem, én ezt n e m 
bírom." Az elmesélt jelenet metonímiája férjével való életének, amit az „én 
ezt nem bírom"-mal mint halvány önreflexióval jelöl. A II. felvonásban el-
megy a Gróf lakására, szándéka szerint búcsúzni. Farkasszemet akar nézni a 
Gróf lakásával, mert „Ennek a szobának az ismeretlensége egész életemben 
gyötört és kínozott volna". Ezek nem önértelmezések, hanem a pillanatnyi 
érzések kibeszélései, saját helyzetének a „szóvá tétele". 

Azzal folytatja, hogy „Nem tudom, mi lenne jó, mi lenne szép és mi lenne 
igazságos, nem tudom, mit szabadna tennem és mit nem szabadna... n e m 
tudom, ki vagyok én, mért vagyok én, nem tudom, kiket kell szeretnem és 
kiket kell gyűlölnöm [...] hogy kell jónak lennem önmagamhoz, egyszerre 
bennem van az élet és a halál, néha szeretnék meghalni csöndesen, néha élni 
szeretnék... vadul!..."A szöveg elsődleges jelentései önreflexiónak is beille-
nének, voltaképen azonban egy adott mikrohelyzetben feltámadó hangula-
tok. Az I. felvonásban a férjével váltott dialógusai, majd az imént idézett szö-
vegrészek összefüggésében még azt a jelentést hozhatják létre, mely szerint 
itt önértelmezés helyett az író retorikája szólal meg abban, ahogyan a hangu -
latot érzékelteti. Az idézet folytatása is ezt látszik igazolni: „néha fekszem 
délután a díványon, szeretnék felugrani és belerohanni valami tűzbe, meg-
gyújtani valami szép lánggal a hajamat, elégetni valami szép kínban a nya-
kamat és a két karomat!" Az önreflexió látszatát az adja, hogy kapcsolatba 
hozható az „élni! élni!" teleológiájával. Azonban mivel erősen érvényesül az 
író retorikája, és rajta marad az önreflexív jellegű szövegen, a két réteg pate-
tikus minőséget ad a szövegnek, és ez vonja ki belőle az önreflexiót. Ha még-
is annak minősíthetjük, az író által Máriának kölcsönadott önreflexiónak kell 
tartanunk. Vagyis az önértelmezés szövege itt az íróhoz tartozik. Mindez azt 
is jelentheti, hogy Mária tudata nem egészen ért el önmagához. Hiszen mind-
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ezt a Grófnak mondja, a hozzá való viszonyban, vagyis abban a viszonyban, 
amely meggyújtotta őt. A „tűzbe" is belerohan, s ezért is válnak mondatai -
ha nem az íróhoz tartoznak - a saját mikrohelyzetben lévő benső érzéseinek-
tartalmainak és hangulatának kibeszélésévé. Mária megnyilatkozásai a vá-
gyak rendjét követik, lelkiismeret-furdalásai törvényét. 

A Szívdobogás Évájának énje egyetlen aspektust jelöl: a hozzá való férfihoz 
akar feleségül menni. Ez az én nem vágyódik olyan szerelemre, amely „vad" , 
az ezt adó férfinak „felpuffadt szemei", csápjai és uszonyai, szőrös kezei 
vannak. Ezek a jelzők n e m a szextől való félelmet jelölik, hanem Éva szexre 
vágyódó énjének azt az aspektusát, amely a házasságban realizálódóra irá-
nyul, melyet a norma, a házassági törvény irányít. Célja, hogy a Tanár vegye 
észre szerelmét. Az, hogy a világban „kimondhatatlanul semminek" érzi ma-
gát, hogy „feneketlen csalódás van" a lelkében, és szeme előtt „sötét éjszaka 
van egész n a p " - nem az én kettősségét vagy bármily értelemben vett aspek-
tusátjelöli. Részben modern hangulat, részben öntudatlanul alkalmazott sze-
relmi stratégia ez: a Tanár figyelmének a felkeltése. Erre bizonyság lehet szö-
vegeinek az a része, amelyek az ún. „sikerdarabokba" illenének. Hangja 
„gerlenyögés", „meleg fuvalom", szája szerelmes szavak suttogására nyílik, 
és fáradt párját édes erővel, hűséges szerelemmel akarja itatni. Csupa olyan 
szöveg, amely a férfiak ábrándjaiban él, ami a feleségeket illeti, nem a szere-
tőket. Éppen ezért állítható, hogy Szép Ernő konvencionális, a férfiak ábránd-
jaiban élő nőalakot formált Évából, szavai csak látszólag fakadnak énjéből, 
valójában az író teremtette „álca": olyan helyzetet és dialógusokat formált 
meg, amely a férfi-befogadók ábrándképeit tennék valósággá: ilyen feleség-
ről ábrándoznak. A látszat-én forrása-gyökere lehet tehát a vágy rendje, vagy 
a törvények mellett a korszakban lappangó ábrándkép is. Mindazonáltal a 
szövegvilág összefüggéseiből következően, mint Éva saját mikrohelyzetében 
meglévő benső tartalmainak a kimondását mint jelentést sugallja a szöveg. 

Várnai Péter dialógusai nem vallomások, voltaképpen céljuk nincs. Az 
Ügyvéd, Ágnes és a Gróf vonatkozásában semmi viszonyt változtató követ-
kezménye nincs annak, hogy hangoztatja, a házasságkötés részéről becste-
lenség, mert pénzért vállalja. Annak sincs célja, hogy kinyilvánítja, aggódik, 
hogy a Gróf felesége nem akar elválni. Továbbá annak sincs, hogy közli a 
Gróffal, ha egy hónap alatt nem intézi el feleségével a válást, ő nem fog elvál-
ni Ágnestől. Ez a mondat nem becsületességét jelöli, hanem azt, hogy fel-
támadt benne a vonzódás Ágnes iránt. Ez úgy van kimondva, hogy nincs 
kimondva, úgy van elrejtve, hogy még sincs elrejtve. 

Várnai Péter vallomások helyett saját, a többi alakhoz való viszonyának 
egyetlen szegmentumát monda ki: becsületességét. Ebben ő azonos énjével, 
önmagával. De ennek az énnek egyetlen tartalma van. Mivel tételezett cél 
nélkül nyilvánítja ki becsületességét, drámai akciója sincs. így ez az egyetlen 
én-aspektus akció nélkül tematizálódik. És nem két embernek egy, kölcsönö-
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sen kényszerhelyzetben megkötött házasságban való vonzalmának feltáma-
dása és ennek problematikussága. A létrehozott helyzetek még arra sem ad-
nak lehetőséget, hogy a becsületesség kimondása olyan önreflexióvá váljék, 
amely túlmutat a konkrét mikrohelyzetek szerkezetén. Vagyis a szövegek 
az énnek csak a mikrohelyzetekben való bennelévőségének értelmezésére 
adnak lehetőséget. 

A Hazajáró lélek, a Jó üzlet és a Szívdobogás szövegvilágát a házasság törvé-
nyei, a norma érvényesítése hatja át. De mindig úgy, még a házassággal vég-
ződőket is - a sikerdarabokban - , hogy a normák átlépése vagy ennek lehe-
tősége is érvényesüljön. A norma erőviszonyaihoz tartozik, hogy a házasság-
törés éppúgy tilos, mint a házasságon kívüli szexuális kapcsolat. Legfeljebb 
a színésznők esetében volt, de ekkor is kimondatlanul, megengedett (például 
Bús Fekete László: Л hálás kis no). A norma megszegésének lehetősége, a vá-
gyak érvényesítésének felvillantása - de nem megvalósítása - épp a transz-
gresszió csábítása miatt teremti meg a befogadó érdeklődését. 

A norma az írókat éppúgy kötelezte, mint a színház intézményét. Az írók 
a szöveg révén közvetetten, a színház az előadás révén közvetlenül volt kap-
csolatban a befogadókkal. 

Az írók, a színházak is szolgálták azt az erőviszonyok által hordozott ha-
talmat, amely gondoskodik az élet bizonyos biztonságáról a házasság törvé-
nyével, ugyanakkor felmutatták a vágyak rendjét is, éppen azt, ami a bizton-
ságot fenyegette. író, színház és befogadó ezáltal az életnek egy bizonyos 
rendet is tulajdonított. Az ún. sikerdarabok jó része átlépett egy másik, a tár-
sadalomban meglévő renden, amely a házasságnak nem erkölcsi, hanem a 
társadalmi hierarchiában meglévő rendje: a gazdag bankigazgató elvette az 
alacsony társadalmi rétegből származó szegény lányt, avagy éppen a mil-
liomos bankigazgató lánya ment feleségül a szegény fiúhoz (lásd A templom 
egere és az Egy kis senki). A vágyak rendjét egyfelől így kanalizálták, másfelől 
ezzel is átlépték a korabeli szociológiai rendet. Ezek a házasságok azért is a 
vágyak rendjét követték, mert a konkrét szociológiai helyzetben - a húszas -
harmincas évek Magyarországán - a házasságok nem következhettek be. 

A Patikának nemcsak az a jelentősége, hogy beszédmódja iróniával kezeli 
az értelmetlen, meg nem valósítható ábrándokat. Balogh Kálmán hiába akar 
átlépni a házasság törvényén. Ezt a Patikusné nem engedi, lényegében nem 
a házasság törvényének benne lévő erőssége miatt. Hanem azért, és ez a mű 
jelentősége, mert az asszony a modernség azon alakja, aki a helyzetekben 
„nincs ott". Benső világa számára minden helyzet lényegében egyforma, 
nem tesz különbséget helyzetei között semmiféle értelemben. A laposladányi 
helyzet nem kizárólag a falusi életet jelöli. A modernségnek azt a sivár, jelen-
tőségek nélküli vákuumszerű világát, amely behatol az ember bensejébe és 
önmagához hasonlatossá teszi. 
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Mindazonáltal a modern élet egyik alapjellemzője - az önreflexió hiánya -
a Patikában kiválóan tematizálódik. A Hazajáró lélek, а Jó üzlet és a Szívdobogás 
olyan nagy mértékben alkalmazkodott a szociológiai konvenciókhoz, hogy 
az kizárta a valódi önreflexió lehetőségét. 

A vágyak rendje mint a szex, vágy és a házasság törvényét veszélyeztető 
dinamizmushalmaz - elsősorban a sikerdarabokban - humoros beszédmód-
dal érvényesül. A vágyak rendjének nagy terrénuma egyszerre így jelen is 
van és nincs is jelen. Ott van, mert szó esik róla, és nincs ott, mert a humor 
súlytalanná teszi. 

A vad szerelem utáni megnyugtató vagy a pénzért kötött házasság után ér-
zelmileg és anyagilag is megjavuló helyzet úgy jelöli a törvényt, hogy egyben 
a befogadókban élő, a saját életükben feltámadni kívánt vágyakat is teljesíti. 
A két erőviszony együttes megléte a szexualitást konvencionális diskurzussá 
alakítja a szövegben is, a színházi előadásban is. 

* 

Több alkalommal utaltam már arra, hogy a magyar - és az utóbbi években a 
nyugati - i rodalomtudományban az írott drámákat úgy értelmezik, elemzik, 
ahogyan például a kisregényeket vagy a regényeket is lehet. Vagyis: nem-
létezőnek tekintik a műnemet, ennek olyan ismérveit, amelyek a jelentéskép-
ződést is érintik. A drámapoétikai fogalmak mellőzése nyilván a szöveghez 
intézett kérdéseik következménye. A kérdések irányulhatnak az író élményé-
re, a valóságról alkotott véleményére, a szellemtörténet vagy az eszme-, ille-
tőleg mentalitástörténet konkrécióinak jeleire, a szemantikai aspektusra, az 
„explication de textes" iskola alapján megfogalmazódott dolgokra, a pszi-
chológia, a mítosz, a szociológia, az antropológia stb., stb. kínálta válaszok-
ra. Manapság a hermeneutika és recepcióesztétika kérdései vannak for-
galomban. Ezek a tudományágak, nézőpontok, elemző módszerek stb. mind-
egyike - bármennyire különbözőek is - a jelentést kérdezik, nem a szöveg-
világ felépülésének elveit, fogalmait, nem a létező mivoltot. 

Vagyis: nem az aristotelési Metafizikában és Poétikában rögzített értelemben 
vett elveket, amelyek a létezésbe kerülés elvei. Aristotelés hat olyan fogalmat 
jelölt meg, amelyek a létrejövésben és a megértésben funkcionálnak. Az első 
a kiindulási pont, a második az, ahonnan kiindulva a legjobban végezhető el 
a felépülés, a harmadik az az alkatrész, amelyből valaminek a keletkezési 
folyamata megindul, a negyedik, „amiből valami először lesz", s az ötödik, 
melynek akarata szerint mozognak a mozgók, és a hatodik, amiből egy dol-
got legelőször megismerhetünk.14 A hat elvet nem akként említi, hogy egy-
egy dolog létrejöttében, megismerésében mind a hat elvnek egyszerre kell 
funkcionálnia. Aristotelés még ezt is írta: „Az elv szó valamennyi jelentésé-
ben az a közös, hogy azt az elsőt jelentik, amiből valami van vagy lesz vagy 
amiből megismerhető."15 

2 4 2 



AZ ÖNÉRTELMEZÉS HIÁNYAI 

Ez sem jelenti azt, hogy mindennek - például egy drámának - a létezésbe 
kerüléséhez mindegyik elvnek kell funkcionálnia. 

Aristotelés ezen elvei - hogy így fogalmazzak - a létrejövés, a felépülés 
technikai; dráma esetében műnemi, poétikai elvei. A létet adó kiindulópont 
egy hajó építésénél a fenékgerenda. Tehát az általános létrehozó elv mű ese-
tében - a Poétikában - nem az élmény, nem a létrehozó gondolati, ideológiai, 
világszemléleti stb. mag, nem a nyelvi jel és jelentése, nem a befogadó hori-
zontjának összetevői. Egyszerű, gyakorlati-technikai elvek ezek. A mai értel-
mezési elvek és gyakorlatok nyilván nem ilyen elvekből indulnak ki. 

Melyek azok az elvek, egy dráma esetében, amelyek révén a művilág fel-
épülése megindul, és amelyek a jelentésképzés kiindulópontjai lehetnek? Ez 
nyilvánvalóan a Név, a Dialógus és a mű ebből is ismerhető meg a legjobban. 
Vagyis a Név-és-Dialógus az az alkatrész, amelyből a dráma keletkezési 
folyamata megindul. Az előbbi mondatban a megismerhető szó nem a jelen-
tésekre vonatkozik, hanem arra, hogy a Név-és-Dialógusból ismerhető meg a 
műnem, s ez adja egy-egy szöveg létező mivoltának a dráma-változatát. És 
az író ezekből indítja a dráma keletkezési folyamatát. A Poétikában rögzített 
fontos fogalom, a történet maga is a Nevek és Dialógusok egymásra való vo-
natkozásában létező. De a történet itteni, dráma-műnemben való létezéséhez 
egy másik létismérvet is említ Aristotelés a Poétikában: fordulatot. 

Miképpen válnak mindezek a jelentésképzésben is funkcionáló elvekké? 
Nyilván olyan konkrécióval, amelynek a meghatározása már a befogadó 
tevékenysége. De a befogadó nem lenne képes egyetlen szöveget sem dráma-
szövegként létezőnek elismerni és felismerni, ha nem lennének elvont fogal-
makként is létező Nevek, Dialógusok, a köztük lévő viszonyok és a fordula-
tok. Ezek mint elvont fogalmak jelölik azt az intézményesült értelmezési 
módot, sőt: várhatósági távlatot, amelynek alapján a szöveget drámaszöveg-
nek minősítjük, és nem líra- vagy epikaszövegnek. És ezeknek a fogalmak-
nak a befogadó által végrehajtott jelentésképzésben befolyásoló funkciójuk 
van. (Mint ahogy a Patika egy-egy mondatát illetően utaltam rá.) 

A vizsgált szövegek mindegyike a Név és Dialógus nyelvi formációjában 
épül föl. A dráma-műnem alapismérve tehát mindegyikben jelentésképző 
erő. Az elvont fogalomként létező fordulatnak - egyetlen kivétellel - mind-
egyikben megalkothatja a befogadó a konkrécióját. Mindegyik olyan drámá-
nak, amelynek története egy szerelem kialakulásával kezdődik és házasság-
gal végződik, a konkrét fordulatát alkotja meg a befogadó. Sőt, az ilyen for-
dulat Aristotelés szerint a komédia műfaját teremti meg, legyen az akár-
melyik sikerdarabbal kapcsolatban megalkotott fogalom. 

A Patika eseménymenetében benső fordulat van. Erre már lényegében utal-
tunk. Most először is annyit kell hozzátennünk, hogy az erről a darabról szó-
ló kritikák mindegyike említi a m ű lírai mivoltát. A líraiság a benső világ 
kibeszélésében érvényesül, az önreflexiót jelölő szövegek kevésbé tartoznak 
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az alakokhoz, mint inkább az íróhoz. A benső világ összetevő elemei között 
létrejött fordulat korántsem olyan intenzív, mint az, amely elsődlegesen felel 
meg a fordulat ismérvének, amely az alakok között lévő viszonyokban meg-
lévő fordulat. Azt is meg kell még jegyeznünk, hogy Kálmán a maga ábránd-
jainak, vágyainak kibeszélésével nem ér el fordulatot a Patikusné hozzá való 
külső viszonyában. Az eseménymenet jóvége éppúgy ambivalens, mint a 
legtöbb XX. századi vígjáték esetében. Az ábrándok elszálltak belőle - ez a 
pozitívnak minősíthető aspektus - , de a loncsos cselédlány szerelmét kapja 
meg, amivel beleépül a laposladányi negatív értékrendbe. 

A Hazajáró lélek Máriájában a „nagy, vad szerelem" mint élet kap jelentést 
a diskurzusban. Ezért távolodik el férjétől, ezért lesz a Gróf szeretője. A for-
dulat akkor következik be, amikor a Gróffal folytatott „nagy, vad szerelem-
től" megundorodik. Ennek egyik előidézője, hogy több alakban férjének arcát 
látja meg. A „látomás-arc"-tól való megrémülésben két benső szál fonódik 
egybe: a lelkiismeret-furdalás és a figyelmeztetés: ez az élet nem megfelelő. 
Ez egybeesik a házasság mint törvény eszméjével is. Fordulatot azonban csak 
az utóbbi elvében jelent. A „látomás-arcok" már előzőleg is megjelentek, már 
akkor, amikor először volt a Gróf lakásán. Külső viszonyokban csak az jele-
nik meg, hogy a Gróffal való életet megkapja, illetve az, hogy a Gróffal való 
élet nem neki való, emiatt hagyja el a Grófot, és megy hozzá Istvánhoz. 
A „házasság mint törvény" elvet az író érvényesíti. A dráma-műnem ismér-
vei szerint tehát sokkal erősebb a „vad szerelem"-vágy, mert ez jelenik meg 
a Grófhoz való külső viszonyában is. Férjével szemben már annak öngyilkos-
sága előtt is volt lelkiismeret-furdalása. Ezt a „látomás-arcok" csak felerősí-
tették. Méghozzá azért, hogy a szerző megjeleníthesse - nagyon gyengén - a 
tudattalanról szóló freudi nézetet. 

Nincs a külső viszonyokban, de még a benső világ összetevői között sem 
fordulat a Jó üzletben. Itt vethető fel az a kérdés is, hogy drámaalak-e az, aki-
nek nincs teleológiája? Valószínűleg csak a posztmodern nézőpontból megírt 
drámákban lehetséges cél nélküli drámaalak. Ezekben ugyanis a teleológia 
hiánya a szerzőé, nem az alakoké. 

Egy drámaalak tételezett célja nem okvetlenül pontosan kitűzött. A tétele-
zett cél nyílt vagy rejtett módja a beszédmódtól függ. A nyíltabban tételezett 
cél azért megfelelőbb, mert az az alakok közötti viszonyt mindig változó 
viszonnyá teszi. A változó viszonyok hiánya csökkenti vagy gyakran meg is 
szünteti a műnem egyik, a jelentésképződésben erősen funkcionáló elvét, a 
fordulatot. Ebben az esetben a műnemnek csak az az elve marad meg, hogy 
a Név és a Dialógus mint a keletkezés elindító eleme megvan, de nem köve-
ti a felépülés maga. Ez pedig annyit is jelent, hogy a Nevek közötti viszonyok 
statikus viszonyok, az így funkcionáló szövegvilág pedig nem felel meg a 
dráma-műnem fogalmának. 
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AZ ÖNÉRTELMEZÉS HIÁNYAI 

A Jó üzlet alakjainak hiányzó teleológiája nem az írói beszédmódtól függ. 
Hibás az aristotelési értelemben vett kiindulási pont. A Nevek között nincse-
nek változó viszonyok. A kiinduló helyzet - Péter és Ágnes házassága - nem 
rejt viszonyváltozásra lehetőséget. Ágnes és Péter házassága: állapot. Mind-
kettejüknek várakozniok kell, hogy a Gróf váljék el feleségétől. Ennek a cél-
nak a megvalósulását egyikük sem tudja előidézni, sem a külső viszonyok-
ban sürgetni. Ok éppoly tétlenek, mint a Gróf. A szövegvilág ezért mozdulat-
lan állapot, a viszonyok statikus viszonyok, amelyeket a laikus olvasó akként 
érzékel, hogy nem történik semmi. A szövegek ezért csak az állapot kibeszé-
lésére szorítkoznak. 

Péter és Ágnes viszonyában bekövetkező változást volna hivatva szolgál-
ni az egymás iránt feltámadó vonzalom. Ez valójában nem következik be, 
csak egy-két - idézett - szövegrész jelöli. Ezek nem változtatják viszonyuk 
most változó viszonnyá. 

Drámai akció csak Éva, Péter menyasszonya és a Grófné közötti jelentben 
van. Az alapszituációban tétlenségre kényszerített három alak helyett az ő rá-
hatásának következménye, hogy a Grófné hajlandó elválni. A fordulat tehát 
nem a főalakok közötti viszonyban történik, csak az ún. kimenetelt segítik 
elő. A Gróf, illetve Ágnes és Péter közötti állapot szűnik meg. A szöveg nem 
is felel meg a drámai múnem fogalmának. 

A Szívdobogás lényegében a sikerdarabok egyik változata. Évában, aki sze-
gény, feltámad a vágy, a szerelem a pszichiáter Tanár iránt. Kisebb akadály 
után, amely csak annyi, hogy a Tanár először nem akarja észrevenni Éva sze-
relmét, megtörténik a fordulat, a Tanár is beleszeret. Ehhez három tartalmas 
beszélgetés kell. A jóvég itt is egy eseménymenet „csattanója", mint az összes 
sikerdarabban. Évának van tételezett célja, amely egyben az íróé is: enyhe 
akadály után kielégíteni Éva vágyképét a befogadókéval együtt. 
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