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A misztikum valósága és a valóság misztikuma Ádámjátékokban 
 

A posztmodern hozta felszínre az intertextualitás kérdését, jóllehet az irodalomban ez a 
jelenség a szövegek újraírása (-olvasása), kapcsolódása és egymásrautaltsága révén mindig 
érvényesült. Többféle funkciója lehetett, de alapvetően az irodalom és művelődés kontinuitását, a 
régi és új viszonyulását biztosította/biztosítja folyamatosan a szövegekben. Ismert tény az, hogy 
az európai irodalomtudat két ősforrást tart számon a szövegköziségben, az antik kultúrát és a 
Bibliát. Ez utóbbi az ókori zsidó népnek és az első századok kereszténységének vallásos, illetve 
részben profán jellegű irodalmi anyagát gyűjti be. A „szent könyvecskék” antológiája, a Biblia, két 
fő részben tartalmazza a kánont: az Ószövetség és az Újszövetség könyveiben. 
Művelődéstörténeti jelentőségük vitathatatlan, kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásolják a 
tudományt és művészeteket egyaránt. A Bibliának több fordítását, újrafordítását tartjuk számon, 
ugyanis ez a legtöbb nyelvbe áttett könyv a világon. A Német Bibliatársaság adatai szerint egyes 
részeit 2233 nyelvre fordították le, a teljes Ó- és Újszövetséget pedig 371 nyelvre. Több magyar 
nyelvű átdolgozott kiadása létezik, a legismertebb azonban a Károli Gáspár-féle református 
(1590), illetve a Káldi György-féle katolikus (1626) változat. 

A „szövegközöttiség” technikái a különböző bibliai történetekhez különböző módon és 
különböző gyakorisággal nyúlnak vissza. Az emberteremtés, a bűnbeesés, a paradicsomból való 
kiűzetés tematikája, majd Jézus szenvedéstörténete gyakran illusztrálja az „isteni” és „emberi”, az 
„égi” és „földi” oppozíció vetületeit. Kitűnő lírai, epikai és drámai szövegek hordozzák a témát a 
magyar és a világirodalomban egyaránt, mindet befognunk monumentális vállalkozás lehetne, 
ezért most néhány drámai, illetve drámaszöveg kapcsán vizsgálódunk csupán. Közülük 
leghatásosabb befogadói élményünk tagadhatatlanul a Madách Imre-i mű, Az ember tragédiája 
(1960), amely világirodalmi közegben elemezve is zseniális alkotás a teremtésről, a bűnbeesésről, 
az ember sorsáról. Nézzük előbb ősforrását, a Bibliát: 

 

   „Megteremtette Isten  
   az embert a maga képmására, 
   Isten képmására teremtette, 
   férfivá és nővé teremtette őket. 
   Isten megáldotta őket, 
   És azt mondta nekik Isten: 
   Szaporodjatok, sokasodjatok, 

 Töltsétek be és hódítsátok meg a földet.”  
    (1 Mózes 1) 

 

„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, 
amelyet az Úristen alkotott.”  (1 Mózes 3, 1983). 

 

Ő csábította el Évát, az emberiség első asszonyát, rábeszélte őt, hogy párjával együtt egyen a 
tiltott gyümölcsből, mert akkor olyanok lesznek, mint az Isten; tudják majd mi a jó, és mi a rossz. 
Éva és Ádám bűnbe esett, amiért is kiűzetett az Édenből. Az Ember így elkülönült Istentől, 
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hűtlenné vált saját leglényegibb törekvéseihez: ahhoz, hogy Istenhez hasonló szeretett volna lenni, 
ahhoz, hogy egybe akart olvadni a világegyetemmel. Bűne miatt nem válthatta ki saját 
halhatatlanságát, ám kiváltotta saját halandóságát s elidegenültségét; azt a kettősséget, amely 
végigkíséri életén, azaz, hogy gyarló földi lény lett, mégis örökké Isten közelébe vágyik. Ebből a 
drámai helyzetből indul, majd folytatódik Ádám és Éva története, vagyis az emberiség története a 
különböző művészetekben, amikor is a téma szerzők, korok függvényében nyer vonzóbbnál 
vonzóbb alkotói megoldást. 

Elsőként, a rövid összehasonlítás célzatával egy 12. század végi misztériumdrámát említünk, 
amely kéziratos formában maradt fenn. Ez az egyik legrégibb népnyelven alkotott Ádámjáték, 
amelynek kezdő jelenetében a paradicsomi kígyó (hagyományos értelemben azonos a Sátánnal, az 
Ördöggel) először Ádámot akarja elcsábítani. Mivel nála kudarcot vall, Évánál próbálkozik. Az 
első emberpár profán-szép párbeszédben akarja meggyőzni egymást, egyfelől a bűn elutasításáról 
(Ádám), másfelől pedig a bűnbeesésről (Éva). 

 

  Ádám: „Ne hagyd, hogy rászedjen a gaz, 
   mert istenverte fattyú az, 
   lázadni akart ura ellen, 
   bitorolni helyét a mennyben.” 
 

Éva (miután megfogadta a Sátán tanácsát, vagyis már nemcsak szavakkal érvel, hanem cselekedett 
is): 
   „Megízlelém. Minő zamat! 
   Sosem volt számban ily falat! 
   Ó, milyen ízű ez az alma? 
   ( … ) Embernek nincs fogalma. 
   Szemem most tisztán lát egészen, 
   magam mindenhatónak érzem. 
   Ami volt, s ami lesz, tudom, 
   és uraként irányitom. 
   Ne késs, Ádám, szánd el magad, 
   Ím itt a legjobb pillanat.” 

  Ádám: „Hiszek neked: olyan vagy, mint én.” 
    (Auerbach 1985:143. Kiemelés. E. M.) 
 

Kiemelt sorainkat olvasva aligha fogadhatjuk el azon állításokat, miszerint Éva játékos 
kiváncsiságból engedett a Sátánnak, s egy „nemtudomka” morális/amorális helyzetéből nézte az 
eseményeket. E népnyelvi alkotásban öntudatos módon éppen ő jut elsőként azon ismeretek 
birtokába, amelyek Madáchnál a tagadás ősi szelleme (ib. 163.) szerint az Ember javát szolgálják. 
Ádám – kifejtetten – erkölcsi piedesztálról indulva követi el mégis a bűnt, s ebben a 
misztériumdrámában ő már előre tud a kereszténytörténelem „színeiről”, Krisztus megváltásáról, 
arról, hogy eredendő bűnéért majd kegyelmet kap. Az ember tragédiája itt és most a tragikumnak 
hordozója ugyan, de mégsem „valóságos” tragédia. Tulajdonképpen ezen a tengelyen folytatódik 
a csodálatra méltó John Milton (Kristó Nagy István 1993:205.) míves lírai/drámai eposza. A 17. 
század angol irodalmának legnagyobb barokk és egyben klasszicista költője saját korát, saját 
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vallási-politikai meggyőződését és életsorsát szőtte bele a bilbliai történetbe. Milton Embere is 
megkapja a megváltás ígéretét, a választás jogát Jó és Rossz között. Az eposz főhőse, a Sátán, az 

első mennybéli lázadó, akinek alakjában a költő saját önképét nyújtja. Milton individualizmusa s  

paradox módon  vallásossága is megjelenítődik az ördögfigurában, akárcsak a jövő szuverén 
lázadójának profilja. A Sátán az angyalok hadával lázad fel Isten ellen, aki kitessékeli őket az 
égből. Később az Édenben meglátják a két embert, Ádámot és Évát, akik nem egyformák, nemük 
nem ugyanaz, a férfi erőre és eszmélésre termett, a nő szelídségre és varázsra. Miután ők ketten 
Rafael angyaltól megtudják teremtésük történetét, s azt is, hogy a bűn kísértésének ellen kell 
állniuk, a Sátán itt is kígyó képében környékezi meg Évát. Álnok manipulációja megteszi hatását, 
előbb Éva, majd Ádám is megkóstolja a Tudás Fájának gyümölcsét, ezzel Ádám, mint férfi, 
közösséget vállal a nővel, hiszen szereti őt. Milton Ádámja és Évája Madáchtól eltérően Mihály 
angyaltól tudja meg az emberiség sorsát a Vízözönig, s azontúl is; és miután kilépnek az Édenből, 
a Gondviselés vezeti őket a világban. 

A magyar irodalom egyik legjobb műalkotása Madách Imre Az ember tragédiája című drámai 

költemény, a 19. század második felében, 1860-ban készült el, s 1861-ben figyeltek fel rá  Arany 

János jóvoltából  a Kisfaludy Társaságban. A magyar romantikának 1840-től kezdődő második 
szakasza, elsősorban Aranynak, Jókainak, Keménynek, Vajdának és Madáchnak köszönhetően 
megtelik új színekkel, változatos tartalmi, formai és stílusmegoldásokkal. Kiváló példa erre a 
Tragédia, amely antikon és keresztényin egyaránt építkezik, amely az „elveszett Paradicsom” 
utáni, az „isteni” iránti vágyódás, s egy mélységes világnézeti, „emberi” vívódás drámai/lírai 
megoldása a romantika és realizmus határán. „Végzet, szabadság egymást üldözi, s hiányzik az 
összhangzó értelem.” (ib. 162.) – mondaná a korról Lucifer. A dráma szintézise a Világos utáni 
magyar nemzethangulatnak; a természettudományok, a mechanikus materializmus körüli 
bölcseleti vitáknak és szövevényes felfogásoknak; Kant, Hegel, Kierkegaard filozófiájának. A 
külső ellentmondások olykor kettősséget evokálnak a dráma belső világában, a cselekmény és 
alakok megformálásában. A valós és látszólagos ambiguitások azonban semmit sem vonnak le 
abból az értékből, amit ez a remekmű jelent. Műfaját tekintve kétszintes drámáról van szó (Bécsy 
1984: 147.), amelyben az első és második szint közti világnézetkülönbségek oszcillációjának 
fonata végighúzódik a tizenöt színen, legyen az akár a négy bibliai drámai tér vagy a tizenegy 
történelmi–társadalmi stáció valós vagy fiktív, illetve valósan is fiktív költői szcenériája. A 
rímtelen, olykor rímes (ötös és hatodfeles) jambikus 4141 verssor drámai diskurzus Isten – ördög 
– ember között a bibliai emberpár történetéről, múlt – jelen – jövő összefüggéseiről, de 
legfőképpen az emberi élet, a küzdés értelméről. Tematikai és formai tekintetben művek 
sokaságával hasonlítjuk, rokonítjuk a világirodalomban, mint például Aiszkhülosz Leláncolt 
Prométheusza, Dante Isteni Színjátéka, Milton Elveszett Paradicsoma, Goethe Faustja, Ibsen 
Peer Gyntje. (Hegedüs 1993:124-125.) A felsorolt alkotások az ember/az emberiség történetének 
kulcsművei. Lázadások, kiábrándulások, újrakezdések buktatóin keresztül segíti/viszi előre az 
embert a bizalma, a reménye, a hite, az isteni szózat. Madáchcsal szólva:  

 

  „Ha percnyi léted súlyától legörnyedve, 
  Emel majd a végtelen érzete. 
  S ha ennek elragadna büszkesége, 
  Fog korlátozni az arasznyi lét. 
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  És biztosítva áll nagyság, erény.  ”  
  „De bűnhődésed végtelen leend 
  Szünetlen látva, hogy, mit rontni vágyol, 

  Szép és nemesnek új csírája lesz.  ”  
     (ib. 341-342.) 
 

Noha az Ember a Sátán, a kígyó, vagy esetünkben Lucifer jóvoltából a tudás birtokába jutott, a 
Földön és az űrben csakúgy ki van szolgáltatva, mint ahogy a Paradicsomban is volt. „Aztán mi 
végre az egész teremtés?” (ib. 162.) – kérdezi Lucifer velünk együtt. Ádám lehet fáraó, hadvezér, 
lovag, tudós vagy eszkimó; lehet fiatal vagy idős; győzhet, fejet hajthat vagy lázadhat, sosem kerüli 
el a csalódást az ember-mivolt magatartás- és életformáiban. Az emberiség köztesléte katartikus 
állapot a megcélzott Felsőbb Princípium, és a vonzó/húzó Lent között, az Ember szabadságára 
pedig mindig rárímel a kiszolgáltatottsága is. Madách Ádámja permanensen „kettős” figura az 
individuum és közösség, a teljesség és kiüresedés, a szkepszis és optimizmus, a jó és rossz 
tartozéka, de mindig a jó irányába halad. Éva pedig az örök asszony és társ és ellentét, aki majd 
„költészetté fog és dallá szövődni” (ib. 342.), s akit jónak és rossznak, természetnek és képzeletnek 
metamorfózisa szült, és aki mindig ott áll a férfi mellett. Asszonyi funkciója: érzelemnek, 
valóságnak, hitnek, földinek majd éginek valamiféle transzmutációja, amely által a természeti és 
történelmi harmónia lehetőségét asszociálja. Ádám bukását, de megmenekülését is Éva okozza, és 
bármikor okozhatja ezeket a jövőben is. A keret-képek, az álomképek s az álom álomképei 
együttesen párhuzamok és ellentétek vonulatát képezik; a lineáris-visszacsatolásos szerkezetben, a 
párizsi szín világnézeti kulminációjával sajátos konstrukciót és nyitott kompozíciót 
eredményeznek. Ennek is betudható az a törvényszerű következmény, hogy a Tragédia vonzza az 
újraolvasást és továbbgondolást. Nem véletlen tehát, hogy Örkény Istvánnak – kronológiailag 
jóval behatároltabb 20. századi emberiségtörténete, a Pisti a vérzivatarban (1982) megszületett. A 
mű címe pastiche-t jelez.  

Örkényt sajátos írói-dramaturgiai módszere a modernista törekvések közepette egyfajta 
realisztikus groteszk attributumába helyezte. Mégis nemegy alkotói lépése a posztmodern útját is 
egyengeti, pontosabban szólva: a sajátosan örkényi stílus a posztmodern groteszkjét (iróniáját) is 
megelőlegezi. Nem véletlenül lett témája a szétesett én- és világkép, típusok helyett pedig a 
magatartás- és viselkedésformák ábrázolása. Célzatos nála az intertextualitás jegyében 
érvényesített allúziók alkalmazása, amellyel nemcsak a tradíció(k) megtartását, felhasználását 
kultiválja, hanem a mű többszólamúságát és formai cizelláltságát is. Ilyen módon Örkény 
építkezik az egyetemes kultúrából – a magyar irodalomból, a nyugati abszurdból – a közép-kelet 
európai groteszkből, pro és kontra szemléletekből, filozófiai, irodalmi paradoxonokból. 
Művészete kimeríthetetlennek tűnik a 20. század végi társadalmi, emberi magatartások 
feltérképezésében. A 1969-ben megírt és 1979-ben bemutatott Pisti a vérzivatarban című 
kétszintes dráma Örkény legsikerültebb darabja több tekintetben is. Éppen ezért e mű kapcsán 
vizsgáljuk meg azokat az építő elemeket, amelyek – véleményünk szerint – az írói technika több 
mozzanatában az intertextualitás jelei. Noha a drámaíró nevét a világban az Egyperces novellák, a 
Tóték és a Macskajáték című drámák tették ismertté, mégis úgy látjuk, hogy egy hiteles Örkény-
portrénak mindenképpen tartozéka a Pisti-dráma. A mű nemcsak az örkényi groteszkben, hanem 
az egész Örkény-életműben számít csúcsteljesítménynek és a magyar irodalom kiemelkedő 
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alkotásának, akár tartalmi, akár formai vonatkozásait tekintjük. Szintézisnek is beillő drámai műről 
van szó, amely drámaelméleti és színházdramaturgiai értelemben is jól sikerült alkotás. S habár 
alapvetően az örkényies humor (groteszk, ill. irónia) elemeire épít, vonzódása a tragikushoz 
egyértelmű önmagában vizsgálva is, más művek kontextusába helyezve is. Nem véletlen az 
említett mű kapcsolata Madách Ember tragédiája című drámájával, hiszen megalkotásakor az író 
bevallottan Madách szellemének is hódolt, igaz, tőle teljesen elütő látásmóddal. Az Örkény-
drámabeli Ember (Ádám) egy fél évszázadnyi történelmi – társadalmi – politikai közeg groteszk 
individuuma. Hordozója egy „kollektív önéletrajznak”, történelem és hatalmi rendszerek diktálta 
viselkedésformáknak. Szkizofréniája, mindenhatósága, megsokszorozódása fogalommá erősíti fel, 
s így a 20. századi „én” széteső/szétesett modelljét nyújtja. Kulcsár Szabó Ernő teszi fel az 
idevágó kérdést: „ … alkalmas-e egyáltalán valamely individuumként értelmezett drámai hős a 20. 
századi történelem irracionális összefüggéseinek felidézésére?” (1994:138.). 

Nem véletlen, hogy a valós tényekből összeállt történéseket Örkény a főszereplő 
tudathasadása révén oldotta meg. Az omnipotens, egyéniség nélküli főhős (Pistipistipisti …) 
képlékeny, állandóan változó, olykor teljességgel ellentétes én-ekből áll össze. Önvesztései és 
önfelfedezései a mindenhatóság és hiánylét (a vákuum-mivolt) között érvényesülnek váltakozva. 
Racionalizmus és irracionalizmus határán van ez a Pisti-lét, egybefogva a realizmust a misztikával, 
érvényesítve a szubjektivitást és relativitást is egyben, par excellence Pisti az ezredvég irodalmi 
hőse a groteszk „borotvaélén”, tragikum és komikum abszurdumig vitt esztétikai aurájával. A 
Madách-allúzió egyébiránt nemcsak az epizódok kronologikus rendjére értendő, hanem az ember, 
az emberiség jövőjének féltésére is, a szerkezeti megoldást tekintve pedig az örkényies „nyitott 
lezárásra” is. Az alapvető örkényi gondolat, az énazonosság problémája nem drámabeli kérdés 
csupán, hanem egyben az emberiség régóta időszerű ontológiai kérdése. 

A madáchi Ádám-alakok nagyjából azonosak a különböző történelmi korok javarészt 
progresszív eszmeiségének képviselőivel. A Pisti–Ádám-figurák azonban másféle, sokrétű 
asszociációk vonzatát idézik. A főhős négy változatban jelenik meg a drámában, sőt a négy 
alapváltozatnak is vannak különböző epizódváltozatai, amelyek újszerű komponálási elv szerint 

funkcionálnak,  „a középpontok át- meg áthelyeződésének sorozatára” gondolunk (Derrida 1992:267.). 
Pisti és minden változata teljes értékű drámabeli életet él, drámai viszonyokat, 
viszonyváltozásokat hoz létre. 

Vizsgálódásunk szempontja a bibliai, madáchi allúziók érvényesítésének néhány megoldására 
már az Egypercesekben is érzékelt egy jó értelemben vett diktátumot: egy bizonyos kultúrkör 
ismeretét; történelmi, irodalmi, politikai tájékozottságot; – ez a célzatosság Örkény drámáiból sem 
marad ki. A szövegközi allúzió példájára hoztuk fel a Madách- és Örkény-dráma összefüggéseit. 
Az utalások által biológia és misztikum keveredése, az irracionális elemek felerősítése jut érvényre 
akkor is, amikor a főhős karakterét, viszonylatait bizonyítandó bibliai jeleneteket iktat be az író a 
dráma immanens világába. Pl. a vízenjárás-jelenet, s az evidens Pisti-gondolat: „ … mintha az ember 
… Mintha mindenható volna!” (ib. 198.). Hasonló utalás a profanizált feltámadási ceremónia is: „ … 
Mi történt? … semmi különös. Meghaltam, föltámadtam, ahogy szokás.” (ib. 262.) Az irracionális elemek 
sora az utalások által összeáll, különösképpen az egyikfajta Pisti magatartás kapcsán, hiszen az ő 
kinyújtott keze nyomán lángol fel a csipkebokor, s „én vagyok a Messiás” – mondja ki 
önazonosítását (ib. 273.). A keresztrefeszítést analogizálja vallomásának egyik súlyos mondata: 
„De ha nem hagytok, de ha nincs másképp, de ha muszáj, akkor még néhányszor meghalok.” (ib. 273.). A 
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szövegközi allúzió további specifikus példái még szorosabban érintik az intertextualitás kérdését. 
Arról a jelenségről van szó, amely nem szokatlan a posztmodern modusokban, nevezetesen az író 
saját „szövegeit” építi be az adott műbe, sőt a műnemiség, műfajiság kívánalmait is feloldja 
egyúttal. Örkény korábbi eljárásaiban nem példátlan az a tény, hogy előzetesen epikai formában 
írja meg a drámai művet (pl. a Tóték, a Macskajáték), ezúttal pedig az Egypercesek több darabját 
építi be a Pisti-drámába kiváló dialogizáló-dramatizáló készséggel. Csak néhányat sorolunk fel 
közülük: Budapest, Apróhirdetés, Hárem, Az élet értelme, Mindig van remény, Nincs semmi 
újság, Egy meghasonlott tulipán, Nyilatkozat …. „Nyolc perccel az atombomba robbanása után kialudt a 
villany, …” – írja korábban a Budapest című egypercesben (1969:388.). A novella központi hőse 
Varsányiné (vagyis a Pisti-drámabeli Rizi, illetve a Madách-drámabeli Éva). Az „örök nő” 
leleményessége, élniakarása, jövőbe vetett hite ezúttal fanyar humorba, iróniába van ágyazva. 
Varsányiné – Éva a létet groteszkül múlt-, jelen-, jövőbeliségében újra meg újra megélő Ember, 
aki a legkilátástalanabb jelenvalóban: az atomrobbanás után, a mindenek ellenére, a mégis, a 
csakazértis élniakarásban „Hozott szalonnával egérirtást vállal”. (ib. 276.) 

A szövegen belüli allúziók egész rendszerét involválja az a szerkezeti eljárás, miszerint 

epizódeseményekből áll össze a mű. (Laczková 1998:203-107.) Az idősík folyamatossága,  ha 
szegmentált is helyenként a történelmi, politikai, pszichológiai jellegű változások és stációk miatt, 
– segítségére van az értelmezésnek, mivelhogy bőven felidéződ(het)nek vagy megszülethetnek az 
analógiák, asszociációk és emóciók is a befogadóban. Lét vagy Nemlét bensőséges értékei, a 
Főhős–Pisti énvesztése, megsokszorozódása, hiátusvolta lehet számunkra az egyik irány a 
vizsgálódásban. Erre a jelenségre több példát is kiemelünk a szövegből, egyben a különböző 
alakok szemléletét is illusztrálandó; Mama: „A gyerek egy kicsit pontatlan, egy kicsit megbízhatatlan, de 
nem kettő, hanem egy.” (ib. 210.); Rizi: „Talán csak ő érzi magát duplának.” (ib.); Pisti: „Hát hány fiú 
vagyok én, mama?” (ib. 211); Papa: „Lehet, hogy részeg vagyok, de ez bizony egy, kettő, három, négy!” (ib.); 
Pisti: „… az öcsém is én vagyok.” (ib. 224.); Mama: „A mi gyerekünkből ugyanis nem ilyen vagy amolyan 
képességek hiányoznak, hanem ő maga nem a szokásos módon létezik.” (ib. 233.) „… mert ha nem tudsz benne 
hinni, akkor ő csakugyan nem létezik. Csak egy kis vákuum (…). Hogy pontos legyek légüres tér. Vagyis semmi 
(…). Mi csak a semmit szerethetjük, mert csak a semmit adhatjuk egymásnak”. (ib. 246.) Szőke Lány: (…) ő 
nem létezik. Nincs. Nincs! Nincs! (ib. 247.). „Rizi:” (…) a világon van egy Pisti méretű hézag, amit valakinek 
be muszáj töltenie.” (ib. 249.); Pisti: „Ahány Pisti van a telefonkönyvben, mind én vagyok.” (ib. 250.). Hiszen 
a logika alaptörvénye, hogy minden dolog önmagával azonos, vagyis Pisti egyenlő Pistivel (…). Nem akarok többé 
kettéválni, se sokadmagammal viselni egy nevet. Megpróbálok egyetlen gondolattá válni, talán most sikerül …” 
(ib. 273.) 

Gyakran átfedések vagy többszörös funkciót betöltő szövegrészek, szegmentumok teszik 
változatossá, illetve nyitottá a nyelvi-poétikai megformálást, a célzásokat is. A szerzői praxist 
általában nemcsak egy aktuális irodalmi diskurzus szemléleti elvárásai hozzák döntéshelyzetbe, 
hanem egyszersmind a tradíciónak az irodalmi textuson kívül eső kultúrkörnyezeti impulzusai, 
úgymint a történelmi, a szociológiai, a pszichológiai, a politikai, a filozófiai és egyéb jellegűek. 
Némelyikük szinte szimbólummá vagy allegóriává érik be az alkotói hasznosítás folytán, s ennek 
következtében nehéz besorakoztatni a szövegközi, szövegbeli vagy szövegen kívüli allúziók 
rendszerébe. Azért is, mert éppenséggel mindháromnak tartozéka lehet, s jellegével méginkább 
erősítheti a szövegköziséget. A hármas funkciójú utalásrendszerre példának gondoljuk a La 
Traviata című opera említését, a Napóleon-féle Pisti-személyiség születését, a Szőke Lány Dózsa-
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utalását: „Kössék föl (…). Eszem a húsából. Természetes dolog. Ez nálunk szokás. Dózsából is ettem.” (ib. 
256.) Egyértelmű a Molotov-koktél fogalmának kötődése az 1956-os eseményekhez; a sarlót és 
kalapácsot mániákusan festegető elvtárs portréja világosan illusztrálja a szocializmus idejét. 
Frappáns példái a befogadói szenzibilitás tágításának Örkény drámai instrukciói is, amelyek 
műnemeket és művészetek jelrendszerét áthágó merészséggel tartalmaznak kifejező csend- és 
hangeffektusokat, játékos alkotói manipulációkat. Hatásuk denotatív és konnotatív szinten is 
reminiszcenciák, dèja vu-élmények, erős emóciók kiváltója lehet. Ilyenek: a harangkongás, a 
sziréna, a cigányzene, a Mozart-zene, a Sorsszimfónia. 

Vizsgálódásunk ezúttal csak néhány részterületet érinthetett. A téma teljességre törekvő 
feldolgozása terjedelmes tanulmányt kívánna. 
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