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A prózapoétika ismeretelméleti és ontológiai kérdései 

K I R Á L Y GYULA 

A prózai művek epikus strukturáltságának elemzésével kapcsolatos mód-
szertani probléma abban fogalmazható meg, hogy szemben a lírai művekkel, 
de még a verses epikával szemben is, a prózai epikus struktúrák nehezen meg-
közelíthetők jellemző, de kiszakított szövegrészek alapján. A poétikai elemzés 
itt feltételezi az egésznek alávetett rész (szint, réteg stb.) funkcionális meghatá-
rozását. Ε meghatározáshoz az epikai szó viselkedését illetően a legáltaláno-
sabb szintektől a legkonkrétabb, de még tipológiailag megragadható szintekig 
kell újrafölvetnünk az ismert fogalmak és kategóriák kérdését, újravizsgál-
nunk mibenlétüket, és új fogalmak és kategóriák rendszerével kell azokat kiegé-
szítenünk. Azok a kategóriák és fogalmak, amelyekről az alábbiakban szó lesz, 
a tipizációs módozatok, a műnemek, az epikai műfajok, a prózapoétika kate-
góriájához, legjellemzőbb fogalmaihoz sorolhatók. A prózapoétikának ugyan-
úgy létjogosultsága van, mint a költészeti verspoétikának s ennek létrehozásá-
hoz kíván az alábbi eszmefuttatás a kérdésfelvetés, a kategória-differenciálás 
és a poétikai nézőpontok meghatározásával hozzájárulni. A prózapoétika 
kategóriáinak részletesebb elemzése-bemutatása az epikai műfajok felvázo-
lásával együtt következhet be, itt minderről csak vázlatosan lehet szó. 

1.0. A dráma nein az epikával és nem is az epikaisággal áll szemben és 
nem annak ellentéteként érthető meg, hanem csakis az e l b e s z é l é s s e l , 
az elbeszélői építkezéssel szemben, azzal ellentétezetten. Ebben az értelemben 
ami az elbeszélésben az elbeszélői konvenció, az a drámában a rendezés adott-
sága, konvenciója. Az epikus objektiváltság — a líraival szemben — mind 
a drámában, mind az elbeszélői epikában jelen van, elmaradhatatlan. A ren-
dezés e vonatkozásban abban különbözik az elbeszéléstől, hogy a rendezés 
mintegy felszívódik a kész darabban, míg az elbeszélő gyakran „írói" mezben, 
máskor krónikásként vagy szemtanúként, vagy pedig meghatározatlan és 
mégis ottlevő személyként az író és a történés-cselekvés közé, az író személyi-
sége, lírai énje s a szereplők, az alakok személyisége, lírai énje közé ékeli 
magát, mint objektiváló, miközben már maga is az objektiválás eredménye. 

Az elbeszélő, szemben a rendezővel tetszeleghet ugyan abban a szerep-
ben, hogy személyiségét lépten-nyomon rokonítja (vagy éppen elkülöníti) 
a tőle idegen, rajta kívül álló szerzői személyiséggel, mondjuk a maga elbeszélői 
koncepcióját az író koncepciójával, mégis a szerző személyisége valójában 
az elbeszélés ténye mögött „rejtve" marad, az elbeszélő „nem tekinthet ki" 
a műből, a mű által inkarnált világból, míg a szerző éppen ezt teszi a mű 
egészével. Az elbeszélés, szemben egy darab rendezésével, azt mondhatnánk, 
állandóan hangsúlyozni kényszerül a történés tér—időviszonyait, az „ez ekkor 
és itt történt" állapotot. 

1 Filológiai Közlöny 1 



A drámai forma viszont olyan költői gondolatsorból építkezik, amely, < 
szemben a lírai és elbeszélő formákkal, nemcsak a szó asszociatív természetét 
használja fel a valóság művészi megjelenítésére, s szemben az elbeszélői for-
mákkal, nemcsak a szó eme természetéből bontja ki az epikaiságot, építi fel 
az epikai eltávolítás poétikai rendszerét, a valóság eszméjét és az alkotó világ-
látását egybeépítendő. A tér és idő, mint a mindennapi életben, itt is két dimen-
zióban: a közvetlen érzékelés külsőségeiben-plaszticitásában-gesztusaiban s a 
szóban tükröződő eszmei érzékelésben egyszerre jelentkezik. A drámai költői i 
formában két művészi tipizációs forma, a vallomás (dialógus, monológ, elmon-
dás, közlés) és a (szín)játék a műfajformák keretén belül vesz részt az epikus 
distanciaforma létrehozásában, epikai struktúrájú-megelevenítő-általánosító 
valóság-reprodukciójában. Ezért is tetszik ügy, mintha — az epikai formáktól 
egyfelől és a lírai formáktól másfelől — a dráma esetében valami „harmadik'' 
múnemmel állnánk szemben. Holott pusztán arról van szó, hogy a drámában 
nem az elbeszélés, hanem az eleven mozgás és plaszticitás s az eleven dialógus 
és monológ végzi el a poétikai funkciókat; azaz a művészi modell áttekinthető 
egészén keresztül közvetített alkotói költői gondolatsor s a szereplő személyek 
belső és külső igazán közvetítődő ideológiai gondolatsor epikus szétválasztását, 
differenciálását; azoknak a funkcióknak (az ismétlődő rímszintagma, a tér 
és idő, a nyitottság és zártság, a szituáció társadalmi logikája, a szereplő sze-
mélyiségek külső és belső mozgásának pszichológiai logikája), amelyek az 
epikai distancia elbeszélői formáiban is azonosan munkálnak. Volkenstein 
mutat rá helyesen Dramaturgiájában, hogy ,,a párbeszéd nem egyéb, mint 
a cselekmény fejlődése". 

Ezáltal azonban az alakok, a drámai szereplő személyek igazi epikai 
értelemben minősülnek, hasonlatosan az elbeszélői formákhoz, s mint ilyenek 
vesznek részt a művészi jelrendszer jelentése áttekinthető kisugároztatásában, 
az esztétikai élményt kiváltó struktúra létrehozásában. A drámai forma tehát 
egy harmadik tipizációs forma ugyan, azaz önálló költői forma az elbeszélői 
és vallomásos költői formák mellett, de nem önálló műnem. Ellenkezőleg, 
mindenkoron dominánsan epikai műnem, döntően objektívabb és differen-
ciáltabb eszközsorral rendelkezik a világ esztétikai megidézésére, mint például 
a lírai műnem, mégpedig — a lírai azonosidással szemben — az epikai távolság-
tartásból fakadó lehetőségei folytán. 

1.1. Schelling helyesen látja ügy, hogy „a párbeszéd természete szerint 
és önmagában véve a lírához vonzódik, mivel elsősorban az öntudatból fakad 
és az öntudatra irányul". 

Valójában a művészet lírai és epikus műnemei teljesen más módon hasz-
nálják fel mindazt, ami az öntudatból kiindul, vagy arra irányul. A „lírai 
dialógus" (azaz a nem ábrázolt személyhez vagy öntudathoz forduló dialógus, 
azaz a tér és idő által nem minősített öntudat, törekvés és cselekvés) és az 
„epikai dialógus" (azaz az ábrázolt alakhoz vagy tudathoz forduló dialógus) 
között abban áll a lényegi különbség, hogy az első esetben a szerző énje, mint 
ahogy költői gondolatsora is, teljes egészében feloldódik, maradéktalanul 
kifejeződik ebben az önmagának és a világnak szóló dialógusban, míg az epikai 
költői dialógusokban előforduló gondolatsorokban sohasem tud kifejeződni 
a költői öntudat és a költői gondolatsor, sem valamelyik én dialógusában, 
sem a szereplők összességének dialógusában. 

A világ lírai kifejezése és epikai ábrázolása között abban kell keresni 
a különbséget, hogy miként valósul meg a műben a szubjektív-objektív világ 



visszatükrözése: egyetlen lírai hős öntudatának ábrázolásán keresztül-e vagy 
az ábrázolt tudatok és a szerző „lírai énje" közti távolság megteremtése révén, 
az egymással párbeszédet folytató tudatok megjelenítésével, ezen belül a drá-
mában szereplő személyek által, az elbeszélő formákban pedig — a nyelv 
asszociatív képességének segítségével ábrázolt hősökkel. 

A szubjektíven jelentkező objektivitás itt mint tartalom és forma egy-
aránt a színpadon lejátszódó, tehát imitált „objektív élet" formájában jelenik 
meg. A költői forma mint valóságmodell itt úgy emlékeztet a modellezett 
valóságra, hogy unos-untalan együtt láttatja vele a modellt is. Tehát a forma 
átcsapása tartalomba itt egyfelől evidensebben szemlélhető, másfelől önmagára 
hagyott. Az utánzás ugyanis nem asszociatív úton, nem a képzeletre hat, 
hanem közvetlenül, a hallásra és a látásra egyszerre, s csak ezen keresztül 
a képzeletre is. 

Ezért a drámai költői gondolatsorok egyrészt jobban kötődnek sajátos 
feltételes költői formájukhoz, mint az elbeszélőiek a magukéhoz. A drámában 
ugyanis a belső történés mindig egyszeri kapcsolatban van a külső történéssel, 
és ezért bármely párbeszéd vagy monológ előfeltétele a párbeszédet vagy 
monológot folytató személy (személyek) „színpadi" ábrázolása. Ugyanakkor 
a párbeszédek és monológok részaránya a történésben a cselekmény tartal-
mával koherens, amely sohasem növekszik az „ábrázolás" illetve a mü „ideje" 
rovására, szemben az elbeszélői formával. 

Másfelől az asszociatív formákban kifejezett költői gondolatsorokkal 
egybevetve a drámai, költői gondolatsor, a valóságfeltárás érzéki, látványos 
volta miatt kiélezettebb; a dráma epikussága nemcsak „szó" eredetű szemben 
az elbeszélés idő- és térszabadságával, vagyis a „kibontakozás" időbeli termé-
szetessége ugyanakkor térbeli kényelmetlenséget és szúk időkeretbe szorított-
ságot jelent. A drámai kifejezőformák idő- és térmodelljei tehát érzékleteseb-
bek ugyan, de a részletezés tekintetében korlátozottabbak, szemben a tisztán 
asszociatív művészet modelljeivel. 

1.2. A dráma mint előadásra, dialógusra szánt, színpadra írt költői 
forma ugyanakkor (abban is különbözik elsősorban az elbeszélői — olvasásra 
szánt — költői formától, hogy) a dialogizáláson túl maradéktalanul perszoni-
fikálja is azt, ami a szereplő alakokkal szemben vagy mögött áll, amit az 
elbeszélői formák még nem perszonifikáltan objektiválnak, hanem dolgok és 
dologi viszonyok költői tárgyiasítása révén. 

Perszonifikált, megszemélyesítettségében tárgyiasult objektiválás — ez 
végső soron a drámai epika költői formája (tragédia, komédia, dráma). Az ábrá-
zolt világ részben perszonifikált, részben dolgok és dologi viszonyok egy egy-
séges erőtérben az elbeszélő funkció által történő összekapcsolása — tehát 
maradéktalanul asszociatív formában való objektiválása —, ez pedig az elbe-
szélői forma (eposz, regény, erkölcsrajz) minősége. 

Az elkülönülés alapja valóságmozzanat, pontosabban a társadalmi élet-
nek a viszonyok struktúrájában, tehát a társadalmi formációs fázis státuumá-
ban gyökerező mozzanata. Nevezetesen, hogy az adott berendezkedettség is 
aktívan cselekvő, s így az azt megszemélyesítő egyén társadalmilag képviselt 
vagy vállalt szerepével azonosul, s ez a költői forma szempontjából véve olyan 

Norwid szavaival élve —, mintha már maga az élet is képes lenne önmagát 
szemlélni.1 

1 A társadalmi lét konkrét történelmi formája , az élet maga követel ilyen vagy olyan 
fo rmát . Az írót érdeklő problémák költői gondolatsorrá érése természetesen függ a „köl tő tő l" . 



Ezt a konkrét költői formát döntően az a szükségszerűség diktálja, hogy 
tudniillik maga az élet „nem akarja", „nem tudja", „nem kész" másképpen 
kifejezni magát, még „nem tekintett önmagába"; a viszonyok jellege már 
tárgyiasult, de ez a tárgyiasultság még nem perszonifikáltan jelentkezik. Drámai 
forma viszont csak abban az esetben jön létre, amikor maga az élet kínálja 
reális helyzetként — majdnem kikényszeríti — a dolgok olyan állapotát, 
amikor a megfigyelő, művészien rendszerező, összegező értelemnek nincs szük-
sége arra, hogy a tárgyiasult, de nem perszonifikálódott lét- és tudatállapo-
tokat, jellegzetességeket is összeszedje mindenhonnan avégett, hogy a tudat-
és sorskalandok láncolatát, vagy az igazságok ütközéseit összeszerkeszteni, 
egy modell művészi evidenciájába építeni tudja. Nincs tehát szüksége — szem-
ben az elbeszélői tér és idő megszerkesztéséhez elengedhetetlen — elbeszélés 
aktusára, azaz a idő elbeszélői térré változtatására, a leírásra. A drámai for-
mának megfelelő költői gondolatsort kiváltó élet — „önmaga felé forduló 
élet", olyan társadalmi létforma tehát, amelyben az individuumok nyíltan 
szemtől szembe kerülnek egymással (vagy igazságok kimondására kény-
szerülnek még akkor is, ha egyébként nem kerül sor összeütközésre), élet-
helyzetekben találkoznak és ütköznek, az igazság kimondásából vagy pusztán 
képviseletéből fakadó valóságos konfliktusok végigvitele összeköti és együtt 
tartja őket, s ez alkotja a drámai költői formának megfelelő költői gondolatsor 
tengelyét, a drámai szituációt. 

A maradéktalanul perszonifikálódni, vagy csak részben perszonifikálódni 
és döntően elbeszélőien tárgyiasulni képes élethelyzetek, lét- és tudatformák 
tehát diktálják a drámai vagy elbeszélői költői formát, mint a költői gondolat-
sor kizárólagos rögzíthetőségi módját. A költői gondolatsor tehát formateremtő, 
mert a gondolat itt maga is csak érzékletesen jelentkező törvényszerűséget 
bont ki, s azt modellezi a formában. A dráma szereplői egymás szeme láttára 
cselekszenek, s ez olyan lényegi kontaktust teremt közöttük, amelyek mögött 
vagy érdekellentétek vagy érdekazonosságok rejtőznek. Míg az elbeszélői for-
mákban a szereplőket valamilyen közös „ügy" kapcsolja össze, és az elbeszélői 
művekben ez az „ügy" termeli újra a kontaktust.2 

A drámában viszont a színpadi tipizáció, modellezés egy bizonyos 
„költői gondolatsort" az elbeszélő mint a tipizáló formai feltétele nélkül hoz 
létre. 

Ez indokolja, hogy az epikának ez a formája dominánsan csak több 
művészet szinkron egybefogása révén (színjáték, rendezés, dráma) egész és 
áttekinthető. Ezért a drámában az epikai forma, a maga „abszolút" objektivált-
ságában, cselekménnyé, illetve perszonifikált létté és igazsággá oldódásában 
fordul felénk. A megelevenítés (azaz a perszonifikált igazságok) ütközéssé, 
konfliktussá kibomlása az epikai elbeszélés formáihoz hasonló mélységgel 
csakis a színészi játék és a rendezés révén válhat igazán. 

a költő elbeszélői vagy drámai mesterségétől, de ugyanakkor magától az élettől is, amely a 
köl tőt vagy arra késztette, hogy drámai vagy arra, hogy éppen elbeszélői költői gondolatsort , 
t ehá t egy meghatározot t elbeszélői formát alakítson ki. 

2 Ebből p a t t a n ki az a „fontos esemény", amely e l ragadta t ta a szereplőket, s amelyen 
az elbeszélő vezet keresztül bennünket . Az elbeszélés nem készen veszi az életből, hanem 
annak min tá já ra alkot ja meg azt az ügyet , vagy azt az „eseményt" , mely rákényszeríti az 
elbeszélői mű szereplőit, s az életet, hogy leleplezze önmagát , sajátságait , ál lapotát , vagy 
szerkezetének d inamikájá t . 



Az elbeszélői regény viszont csak egy vagy néhány központi figurában 
objektiválja mindazt, ami a valóságban újszerű, még tárgyiasulni képtelen, 
de mégis határozott társadalmi törekvés, igény. Az elbeszélői regény központi 
alakjának és — ahogy Hegel mondaná — az ő „poézisének" éppen abban van 
a művészi funkciója, hogy esztétikailag rendszerezze, kiemelje a valóság moz-
gásából mindazt, ami a köznapi szemlélődés számára szokatlan, új, evidencia 
nélküli, ellentétben a már ismerttel, az objektiválódottal, azzal, ami már jelleg-
zetes, ami ismétlődő. 

A dráma a tragédiához képest teljesebb világ felé fordulást megvalósító 
újkori műfaj, mivel már nemcsak tragédiai vagy komédiái, de általában erkölcs-
rajzi és regényi epikaiság is megnyilvánulhat benne, csakhogy mindez a mara-
déktalan perszonifikálódásnak az elbeszélő epikai formával szemben jelentkező 
előnyeivel és korlátaival együtt: lehatárolt, de intenzív személyi viszonyok, 
intellektuális és pszichológiai, de véresen érdekközpontú s ezért konfliktusos 
megnyilvánulások szintjén.3 

Ha elfogadjuk, hogy a dráma ugyanúgy az epikai műnem keretein belül 
van, mint az elbeszélés, akkor az elbeszélői és drámai műfajok között, közös 
epikus jegyeik mellett, az eltérést nem a konfliktus és a dialógus jelenlétében 
vagy mértékében kell tehát látnunk, hanem a maradéktalan perszonifikációban 
a drámában, ill. a csak részleges perszonifikáció mellett, az epikus teljességhez 
szükséges perszonifikálatlanul maradt tárgyi-jelenségbeli valóság elbeszélői 
beemelésében, együvé rendezésében és elmondásában (az elbeszélői epika műfa-
jában). 

Tehát a drámai forma az az objektiváció, amely az esztétikailag kielem-
zett, rögzített tárgyiasítást maradéktalanul személyiségekben és azok dialógu-
sában, tehát külső és belső ütközésében jeleníti meg, míg az elbeszélői regény 
például csak a központi hőst, ill. a központi hős konfliktusát személyesíti mara-
déktalanul; a központi hős ügyétől idegen világot részben vagy döntően az 
elbeszélői tárgyiasítás, objektiváció formáira bízza.4 

2.0. Szemben a lírai modellel, amelyben a modellben mozgó egyén praxi-
sában úgy jelennek meg a világ jelenségei és tárgyai, hogy eközben a tárgyiasult 
és nemtárgyiasult viszonyok nem kényszerülnek differenciálódni, „önleleple-
ződni", az epikai modell a külső és belső praxist egymással szembesíti, azaz pl. 
a tárgyiasuláson kívülrekedő belső mozgást vagy ellenkezőleg a tárgyiasulás-
ban megszűnő belső mozgást nem kerülheti ki, ábrázolnia kell egymásra vonat-
koztatásukban, hozzáfűződő írói viszonyuktól függetlenül is, mert a líra csak 
személyes, míg az epika egyszerre személyes és tárgyias valóságmegidézés. 

3 A drámai tipizációt éppen ezért a polifonikus koncepció végülis nem t u d j a meg-
határozni . Formailag ugyan valóban úgy tűnik, hogy a d ráma a legadekvátabb eszköz annak 
a kifejezésére, hogy a világ nem egy igazságra épül, hogy a világon az igazságok viszonylagos 
igazságokra oszlanak, s ezáltal az egymással szemben harcoló felek ezeket a viszonylagos igaz-
ságokat egyszerre kizár ják és védik; sa já t ideológiájuk révén. Ennek a harcnak az erővonalai-
ból alakul ki aztán a drámai konfl iktus, amely ezen a szinten valóban központi kategóriája 
a d rámának . 

4 Az epikus világ felé fordulás fo lyamatának a végpont ja kétségtelenül a regény, mely-
ben már az egyéniség legbensőbb, legintimebb tá rgyává minősül a világ berendezkedettsége, 
illetve annak önreprodukciós törvényszerűsége, d inamikája , hétköznapja . Ezzel áll összefüggés-
ben a regény nemcsak intenzív hanem extenzív befogadóképessége is; ebben a vonatkozásban 
viszont a regény valóban inkább az eposz, mintsem a tragédia vagy az erkölcsrajz újkori , mű-
fa j i modifikációja, amint Hegel azt jó érzékkel megsej tet te . 



Az epikai művészet nem általában totálisan, és nem is az ismeretelméleti-
ontológiai adottságokon kívül vagy azon felül rekedő különös (differenciálatlan 
különös) kategóriájában, hanem ezekben a műfaji aspektusoknak tekinthető 
megközelítés-rendszerezés-formákban határolódik el a köznapi életszférában 
megvalósuló vagy a logikailag-elméletileg rendszerező gondolkodástól. A műfaji 
szempontú epikai rendszerezés arra támaszkodik, hogy négy alapmagatartás 
és praxislehetőség merül fel történelmileg véve a stadiálisan szemlélt emberi 
gyakorlatban, amelyeket a művészi valóságviszony mint az emberi létben, 
az ember társadalmi létében ismétlődő adottságokat nemcsak társadalmilag, 
de történelmileg is ismétlődésében szemlélheti, s ennek következtében előbb 
mint gnoszeológiai érdeklődésből végrehajtott létstrukturálást, később mint 
a tovább differenciálódó, bonyolódó és változó létstruktúra bizonyos szempontú 
és irányú (átalakítás érdekében végrehajtott) rendszerezését jelenítheti meg. 
Ebből adódik aztán, hogy eltérő megfigyelési tárgyakból — emberi magatartás-
formákból — kiindulva, azok konkrét történelmi vagy absztrakt tipológiai moz-
gását figyelve, más és más eredményekhez jut ez a művészi rendszerezés. 

A műnemek esetében nem beszélhetünk ilyen ontológiai-gnoszeológiai 
együttlétről, hiszen a műnem nem művészi gondolkodásforma, hanem a művészi 
rendszerezésnek a szó művészetében jelentkező egyik vagy másik (lírai vagy 
epikai) pólusa, amelyek erővonalán a művészi gyakorlat konkrét ontológiai-
ismeretelméleti érdeklődésegységből most már ki is alakit domináns műfaji 
rendszerezés-formákat. A művészet képtelen e konkrét rendszerezési-műfaji 
aspektusok korlátain és lehetőségein kívül „általában epikaian" reprodukálni 
a világ totalitását. így bármilyen tág is egy adott extenzív totalitás-kép 
a műben — annálfogva, hogy műfaji aspektusa nem egy, hanem többrétű —, 
az intenzív totalitás mégis a domináns műfaji aspektus nyitotta kapukon át 
tódul be igazán a modellbe, ill. a modell segítségével a felfogó tudatba. 

A szó mint a művészeti rendszerek egyikének közege, alapeleme, a fent-
mondottakból érthetően egyszerre kell hogy létrehozza ezt az ismeretelméleti-
ontológiai kettős egységet: a jel és a jelentés kettősségében ez meg is valósul, 
hiszen a szó konkrét asszociatív képességénél fogva egyszerre tud (tér — idő) 
formát és a forma sorjázásában túláradón tárulkozó tartalmat inkarnálni. 

2.1. A műnem kategóriái a konkrét műformákban a maguk műfaji domi-
nanciájában elsősorban a tér és idő művészi közeggé szerveződése alapján 
választhatók szét. A lírai műnem műfajai dominánsan másként érvényesülnek 
s viszonyulnak a tér—időhöz. Ennél fogva a tér—idő érzékeltetésnek funkcio-
nálisan eltérő a szerepe (kifejezése ill. ábrázolása) a lírában és az epikában. 
A líra műfajai alapvetően nem axiológiai kategóriaként funkcionáltatják 
a tér—idő jelenségeket. Értékelő mozzanat a lírában az azonosulás foka 
(a műfaji kategória adta lehetőség számbavételével). Az epikai műfajokban 
viszont a lét és tudat eleven formáinak „ábrázolása", értékelő kifejezése 
— a legáltalánosabb történetfilozófiai, de esztétikai szintje is — csak a tér—idő 
ábrázolt formáin keresztül valósul meg, tör utat, objektiválódva distancioná-
lódik is. Minden cselekvés ui. az idő átfordítása egyszerre térbe is, a személyiség 
vagy kollektíva képességeinek és törekvéseinek kibontakoztatása, tárgyiasítása. 
Mármost a műfaji aspektustól függően ennek a tárgyiasulásnak más-más síkja 
van jelen (a lírával szemben mind az extenzív, mind az intenzív kibontás szem-
pontjából szűkebb keresztmetszetben, pontosabban szólva, hasonlóan ahhoz 
a viszonylagos egyoldalúsághoz, amelyet pl. a lírai műfajok lehetősége nyújt 
a lírai objektiváció tágabb vagy mélyebb totalitásának megvalósításához). 



A műfaj intenzivitása itt is az egyéb műfaji aspektusok kizárása útján valósul 
meg, mint ahogy nagyobb extenzitása a műfajok ambivalens vagy polifonikus 
tágításával. (Ezen belül az epikus műfajok tér—idő felhasználása áttekinthető 
történelmien vagy morfológiailag, szinkronban.) A regényi idő és tér valóban 
másként viselkedik a modellben, mint az eposzi vagy a tragédiai vagy az erkölcs-
rajzi. Ám ezek a különbségek már nem írhatók le a fenti elvek történetfilozófiai 
vagy esztétikai szintjén a mű egészére vonatkozóan, csakis a próza (epika)-
poétika bizonyos kategóriáinak s a kategóriák működési törvényszerűségének 
figyelembevételével. 

Ez a differenciálás az epikus objektivizáció tipizációs módozatai, tehát 
a költői gondolatsornak megfelelő költői formák — elbeszélés, játék — szintjén 
végezhető el. Ebben a vonatkozásban még azonos műfaji aspektus esetén is az 
elbeszélésben a dialógusokon és monológokon túl az elbeszélés aktusa fogja össze 
mind az idő és tér, mind (részben) az értékelő-beállító funkciót is, míg ugyanezt 
a funkciót a játék esetén a rendezés, a színpadi tér és idő és a nem asszociatíve, 
hanem a játékot közvetítő színészi személynek az adott színpadi idő és tér 
keretei között megvalósult, az epikai formához közelálló, de attól független 
művészi (imitativ) alkotása. A rendezésre vonatkozó tér—idő, hang, szó, 
díszlet stb. mint a szcenikai tipizáció koncepcióját közvetítő módozatok 
— az elbeszéléstől eltérően — általában maradéktalanul feloldódnak a játék 
egészében.5 

Az epikai distancia, szemben a lírai azonosulással, a tér és idő kategóriákat 
használja fel a tárgyiasulás minősítésére —hitelesítésére. A színpad ezen az 
alapon kebelezheti be a színdarabot, hogy „drámát" együttesen teremtsenek, 
ahogy az elbeszélő is ezen az elvi alapon iktatódhat be a szereplő személyek 
(alakok) dialógusai és monológjai, külső és belső cselekvése, interperszonális 
és tárgyi viszonyai közé-fölé-alá. Miközben az alkotói attitűd a színpadi játék 
mögött húzódik meg, mint az elbeszélői művek alkotója is, az elbeszélői mű 
és nem az elbeszélés mozzanata által bontja ki attitűdjét. 

2.2. Ebből adódik az ábrázolt alakok, az ábrázoló alkotó és az elmondó 
elbeszélő (vagy színpadi rendező) viszonyának a kérdése, az epikai (elbeszélői 
vagy drámai) objektiválás többrétű distanciaszint struktúráját feltételező 
teleológiájában. 

Az epikai gondolkodás lényegét tekintve az alkotó mindig a modellen 
kívül helyezkedik el. Az elbeszélő (s a rendező is a dráma esetében) nemcsak, 
vagy egyáltalán nem kívül, hanem a modellen belül vagy a valóság és a modell 
érintőjén. Az alakokhoz képest sem mindig őrzi meg integritását; az ő distan-
ciaformája másodlagos, alárendelt az epikai modell áttekinthető egészén közve-
títődő alkotói distanciával szemben, még ha az író és az elbeszélő demonstrál-
tan azonos is. Ugyanakkor az írói distancia átcsaphat nemcsak az elbeszélői 
distancia formáiba, de az alakoknak vagy valamelyik alaknak a modell erő-
terében aktuális egzisztenciájába is. A kétféle tipizációs lehetőség az epikán 
belül marad. Az elbeszélő — az alakok tudata és cselekvése, megnyilatkozása — 
a történés és állapot — az író-szerző (elbeszélői formák), a rendező — az alakok 
tudata és cselekvése — az alakok igaza és a történés — az író (drámai formák) — 

5 Ezért a drámai ( já ték) tipizációs forma esetében nemcsak kritikai, hanem rendezői, 
ill. színészi újraértelmezésről is beszélhetünk, nem olyan értelemben persze, mint pl. az elbe-
szélői műben is, ahol szintén több jelentést hordoz az egész mű, függetlenül a krit ikai inter-
pretációk számának lehetőségeitől, hanem abban az értelemben, ahogyan az elbeszélői (vagy 
egy részben vallomásos [lírai] mű is) a színészi, ill. a színpadi előadás (átírás) folytán. 



az epikai művészetet mindig lényegében drámai vagy lényegét tekintve elbe-
szélői distanciaformák és szintek kifejező eszköztára felé tereli. Az objektiválás 
teleológiája e tekintetben nem műfaji dominanciát, hanem költői formát diffe-
renciáló poétikai kategória. S így a dráma vagy az elbeszélés történelmi for-
máinak típusaitól függően (verses vagy prózai formák, irányzatok, predomi-
nanciák) is mutat eltéréseket. 

Az írói attitűd kérdésének eldöntése nélkül nem lehet megragadni az epikus 
mű eszmevilágát, mint ahogy nem lehet feltárni esztétikai értékeit sem. Hiszen 
a „hősök szava" maga is az író nézőpontjából történő elbeszélői vagy drámai 
tipizáció egyik összetevője; az „alakok szava" az epikában nem informatív 
szó, hanem olyan művészien megformált szó, amely megköveteli a jellemek 
és az élet sajátságainak tipizációját, s ezért a hős szava csak a művészien meg-
formált valóság arányrendszerében kapja meg sajátos új információs és végső 
ideológiai tartalmát. S a tipizálásnak ebben a mozzanatában jut kifejezésre 
az írói aspektus, illetve a valóságnak és törvényszerűségeinek esztétikai távol-
sága ettől az alakhoz tartozó szótól, mint igazságtól, ideológiától. A determináló 
(negatív vagy pozitív) körülmények (tér—idő) külső és belső ábrázolása 
— a valóság epikus modellje — elbeszélői vagy drámai formában tárgyiasítja 
az alakok szavának pátoszát vagy iróniáját. A regényben ez a „tárgyiasítás" 
általában a cselekmény sorzáró mozzanata által valósul meg, míg az erkölcs-
rajzi műfajú művek esetében a jellem erkölcsi arculatának az ábrázolás 
fókuszába helyezése által.6 

Az epikus distanciával kapcsolatban további problémaként tehát az 
elbeszélés nézőpontjának kérdése merül fel. Az elbeszélés nézőpontja ugyanis 
döntően meghatározza az epikai distancia minőségét: részint azt az irányult-
ságot, amely szerint az ábrázolás végbemegy, részint pedig ahogy az ábrázolás 
mint valóságmodell visszakapcsolja az olvasót a látszatvalóságból — a műből — 
a művön kívüli valóságba; azt a módot tehát, ahogyan az epikailag ismételt 
rímelő elemek összeállnak felismerhető valóságjellegzetességekké, törvényszerű-
ségekké, vagy épp ellenkezőleg, jelentéstartalmuk megszűnik a művönkívüliség 
benyomását kelteni; az által, hogy az elbeszélő szándékosan, az epikai mozgás 
megszakításával, e mozgás művi váltásával emlékezteti az olvasót a lejátszódó 
valóságmozgás elbeszélt vagy színjáték mivoltára. A tárgy és az elbeszélői 
nézőpont közeledését vagy távolodását az határozza meg, hogy mi az író tulaj-
donképpeni célja az elbeszélő formával. Ez a cél hol életszerűbb, hol pedig 
elvontabb, elbeszélő vagy színi ábrázolást követel. 

2.3. Az epikus distancia tehát közvetítő szerepet játszik az ábrázolás 
objektuma és az ábrázolás tárgya között, továbbá meghatározza az elbeszélés 
áttételezettségi fokát és minőségét. Distanciára az epikai struktiírákban azért 
van szükség, mert az író nem oldhatja fel teljességgel „én"-jét hősei „szavának", 
attitűdjének egyikében sem, ellentétben a lírai gondolkodás formáival, ahol 
a költői szó viszonylagos teljességgel feloldódik az adott lírai hős szavában, 
vagy az önéletrajzzal, ahol a distancia az önéletrajzi hős öntudati és sorsmozgá-
sának rovására valósul meg. Az epikus distancia művészi szükségszerűségként 
jön létre: az epikus gondolkodás ugyanis az objektív-szubjektív világ egysé-

6 Ebből a szempontból nézve az ábrázolt alakok önkifejtése vagy elbeszélői leírása, s 
ezen belül a dialógusok és monológok aránya az elbeszélésben vagy a drámában, a dialógusok 
és a monológok t a r t a lma — az alakok „ szava" és a r a j t u k kívül álló világ „idegen szava" — 
mind csak formai elemként, a létrehozott modell részeként, mot ívumaként fogható fel. 



gének, totalitásának az objektív oldalról történő megragadása, tehát az ábrá-
zolható világ mozgásában történő megvalósítása. A regényi distancia a cselekvő 
ember tapasztalatának elrendezése, de megint csak az objektív oldal kiemelé-
sével. Ez azt jelenti, hogy a hős valóságtudata s e tudat pszichológiai logikája, 
azaz a tudat és öntudat objektív oldala képezi az ábrázolás domináns elemét 
és célját. 

Nem a hős világképe, hanem e világkép mögött ható okok és következ-
mények a záró sors, szellemi arculat, tett, bukás, a világrend elfogadása vagy 
elutasítása, vagyis a világ mozgásban levő objektív törvényszerűségeinek fel-
tárása, a felszíni igazságtól és világlátástól a mélyebb, törvényszerűségekhez 
közelítő világlátáshoz vezető mozgás érzékelése — ez az ábrázolás célja, 
lényege. így a hős (ill. a hősök) öntudata és világtudata — a valóság szubjektív 
tükörképe — mögött a tudat objektívabb, az egyéniség és a világ ábrázolt 
összeütközésének tapasztalatában feltáruló rétege rejlik és munkál, határozza 
meg az epizódok és a záró sors, szellemi arculat stb. kapcsolatát a műben. 

Az epikus struktúrákban az ábrázolt alakok világhoz és önmagukhoz való 
viszonyának szintje nem a végső művészi szint, amelyen keresztül az alkotó 
valóságviszonya megragadható lenne. Az epikus modell rendszerében nem az 
ábrázolás, hanem a távolságtartás a par excellence epikaiságot hordozó elem. 
Az alakok és a szerző én- és világviszonyának inadekvátsága elsősorban 
a műfaji attitűd distanciaformájának törvénye vagy alapelve szerint aktuali-
zálódik az epikus struktúrában. Az epikai műfajok között megfigyelhető 
különbségek így szoros összefüggésben állnak az ábrázolt világ (totalitás) 
társadalmi törvényszerűségeinek lényeges és ismétlődő tapasztalati formáival; 
a műfaji distanciaformák létformát rendezni, rendszerezni hivatott tulajdon-
ságaival. 

Az epika alapeleme — a münem szempontjából — az ,,idegen szó'''' erő-
terének létrehozása, olyan erőtéré, amely „idegen" az írótól, az „idegen szó" 
alkotójától, annak szavától, olyan, mely az epika más eszközeinek segítségével 
jön létre, tehát az epikus konstrukció más szintjén, mint a szereplők „idegen 
szava". 

Az epika alapeleme — a müfaji-elvek síkján viszont — az „idegen szó" 
lezártsága, mégpedig az „idegen szót", „idegen tudatot" hordozó sorsának 
zárulásával (a regényben), vagy erkölcsi arculatának lezárásával (az erkölcs-
rajzban), vagy tettének tragikumba (a tragédiában), ill. cselekvésének győze-
lembe forduló lezárásával (az eposzban). Ez a lezárás természetesen nem a mű 
epikai rendszerétől idegen „lírai írói szó" segítségével történik, mint annak 
idején a formalisták hitték, és nem is annak az „osztálynak a szava", ideoló-
giája révén, mely osztályeszmék állítólagos szócsöve lenne az író, amint azt 
a szociológusok állították. Bár ez is, az is összetevője, részmozzanata az epikai 
nézőpontnak, csakúgy, mint bármely más áttételes rendszerű művészi kifeje-
zési formának. 

A par excellence „írói szó", „írói attitűd", amely lezárja az „idegen szót", 
mégpedig az epikus inűnem műfajaiban fellépő alakok „lírai", ideológiai 
„szavát", alapvetően maga is epikus — azaz mindig az epikus struktúra egé-
szének áttételén közvetített, distancionált „szó", s mint ilyen, domináns elem 
az epikus erőtérben mozgó alakok „lírai szólamával", illetve az elbeszélő sza-
vával, s az előforduló ún. írói kitérőkkel szemben. Mihelyt a lezáró írói hang 
alárendelődik egy lírai vagy epikai fajtájú rendszerezésnek — ugyanazon 
rendszerű ellenőrzés alá kerül, a visszatükrözés ugyanazon törvényeinek kont-



rollja alá, mint a lírai hős hangja a lírai szisztémában, vagy az idegen hangoké 
az epikus szisztémákban, vagyis itt is, ott is kiküszöbölődik a szubjektivitás.7 

3.0. A lírai „ábrázolás" tulajdonképpen egy öntudatnak — az éntudat 
világviszonyának a költői megjelenítése, nevezetesen annak a lírai énnek, 
amelyben feloldódik az írói attitűd. Az epika a lírához viszonyítva az attitűd 
objektivitásának kifejeződése. 

Egyrészről az epikaiság és másrészről a líraiság differencia specifikáj a 
abban rejlik, hogy egy öntudat attitűdjéből ábrázolja-e, fejezi-e ki az objektív-
szubjektív világot a művész, vagy pedig több öntudatban objektiváltan (epikus 
tér—idő), egymással és a világgal dialogikus viszonyban levő állapotok, sorsok 
és tudatok distancionált ábrázolása révén. Ha pedig ez így van, akkor az 
„ábrázolás"-„kifejezés" mint olyan is ott válik szét líraira és epikaira, ahol 
a dialógus. Közelebbről nézve a dolgot: az epikában — a lírával ellentétben — 
az „ábrázolás" a „kifejezéshez" viszonyítva azért dominál, mert itt az adott 
„költői gondolatsor" s az írói attitűd nem közvetíthető egy öntudaton keresz-
tül; de ami már két vagy több tudatban fejezhető csak ki, az már az énnek, 
vagy a tőle idegen másik énnek, vagy a dologi és személyi viszonyoknak kizá-
rólag idő—térben történő költői tárgyiasítása révén modellálható művészileg. 
Ez a körülmény viszont arról árulkodik, hogy a művészi gondolkodás azáltal 
válik epikussá, hogy már nem egy én tudata önmagáról és a világról, és nem is 
a hősök éntudata és tudata a világról vagy egymásról. Egyszóval: nem az én 
igaz vagy hamis tudata (,,igazság"-szint) önmagáról és a világról a döntő való-
ság-megragadó és modelláló attitűd itt. A hősök éntudata, világtudata és tudata 
egymásról mint konkrét és absztrakt igazságszint — csupán forma. A modell: 
az élet dialektikájának — a valóság törvényszerűségei szerint elvontabb vagy 
konkrétabb — önmozgásos helyreállítása. Az epikában — szemben a lírával — 
tehát maga az attitűd (a költői éntudat, öntudat, világtudat) is objektiválódik: 
igaz vagy hamis mivoltát nem egy átélés vagy élmény tipikussága (líra) minő-
síti, hitelesíti. Ellenkezőleg, az epikában az átélés, az élmény — mint ahogy 
a cselekvés és a tudat is — maga is mindig az egyediség vagy a partikularitás 
formájában jelenik meg, s csak az ábrázolt idő- és tér-mozgás eredményeként 
szökken — mint magában a valóságos életben is — áttekinthető jellegzetes-
ségbe, tipikus cselekvésbe, történésbe, magatartásba, sorsba stb., melyekben 
objektívvé minősülten tör magának utat az írói attitűd maga is. 

A lírával szemben az epikai — az individuum eltárgyiasulása (és elidege-
nedése), a praxis, csakhogy konkrét történelmi vagy absztrakt történelmi 
oldalról közelítve meg ezt a praxist, ezt az eltárgyiasulást (és elidegenedést) 
mint létszerűen bekövetkezett folyamatot. A szatíra mint erkölcsrajzi műfaj 
abban válik el a regénytől, hogy benne ez az eltárgyiasulás-elidegenülés nem 
„in statu nascendi" folyamat, hanem állapot, a kialakultság meghatározott-
ságában. A regény az epopeiától abban különbözik, hogy az előbbiben nem 
cselekvése köti össze az individuumot a praxissal, hanem poézise, hogy sorsa 
ábrázolásában fejtődjék meg. 

3.1. A szó az epikában ennek megfelelően nemcsak közvetlenül tárgyra 
irányuló szó, nemcsak a hős vagy az író közvetlen egy dimenziójú eszmeközve-

7 Az „osztály szava", vagy más külső (romantikus, didaktikus stb.) szubjekt ív tenden-
ciák akkor mot ivál ják az epikus szisztémák írói a t t i tűd jé t , amikor az író ugyanazon a szinten 
mondja döntő szavát, mint az általa ábrázolt hősök, vagy nyílt, közvetlen beavatkozással 
„helyreigazí t ja" , kiegészíti az epikus szisztémában ábrázol takat , avagy az alakok „idegen 
szava" megszűnik idegennek lenni, s a hős a szerzői „szócső" szerepét tölti be. 



títő szava, nemcsak dialogikus és monologikus viszonyokat fejezhet ki; nem 
merül ki tehát a hősöknek az epikában is érvényes lírai „vallomásos" önkifeje-
zésével mint a „világláttatás" és a „világmegítélés" közvetlen lehetőségével. 
Még akkor sem, ha mennyiségileg kitágul az eszmeközvetítő alakok száma, 
vagy „önkifejezési szabadságuk" az elbeszélő funkcióval szemben jelentős 
mértékben tért nyer. Az epikus struktúrákban ugyanis az alakok világhoz és 
önmagukhoz való viszonyának szintje nem a végső művészi szint, amelyen 
keresztül az alkotó valóságviszonya megragadható lenne. 

Az epikus modell rendszerében nem az ábrázolás, hanem a távolságtartás 
a par excellence epikaiságot hordozó elem. Az alakok és a szerző én- és világ-
viszonyának inadekvátsága elsősorban a műfaji attitűd distanciaformájának 
törvénye vagy alapelve szerint aktualizálódik az epikus struktúrában. Az epikai 
műfajok között megfigyelhető különbségek így szoros összefüggésben állnak 
az ábrázolt világ (totalitás) társadalmi törvényszerűségeinek lényeges és ismét-
lődő tapasztalati formáival; a műfaji distanciaformák létformát rendszerezni, 
rendezni hivatott tulajdonságaival. Egyben e distanciaformák az alakok vagy 
elbeszélő szavától elütő írói „szó", írói attitűd végső megragadható szintjei. 

Az epikus szó ezért mindig kétdimenziójú. Benne a dialogizáló vagy mono-
logizáló beszélő mint viszonylagos igazságot — és nem mint abszolút törvényt — 
ragadja meg a tárgyat vagy jelenséget vagy összefüggést. A törvény úgy válik 
felismerhetővé, hogy a lét és a tudat, az alakok külső és belső cselekvése 
az epikai erőtérben önigazolási vagy -tagadási lehetőséget kap. Az ember felismert 
viszonylagos érdeke és igazsága jegyében cselekszik, ítél és értékel, a törvény-
szerűségek nem közvetlenül irányítják tetteit, ítéleteit, hanem csak azok 
viszonylagos, adekvát vagy éppen nem-adekvát igazságformái közvetítésével: 
s a világot is az ember mintha nem a törvényszerűségre, hanem az igazságra 
hallgatva csinálná, alakítaná. Ám a gyakorlat éppen azt jelenti a cselekvő szá-
mára, hogy igazságai szerinti cselekvése közben felismeri: nem az lesz, amit 
akart, vagy amit mindnyájan akartak, hanem amit az igazságok (érdekek, 
ideálok, morálok) szerinti cselekvés reakcióként vált ki a törvényszerűségekből. 
Az epikus világmegragadásnak, világmegítélésnek, világrahatásnak éppen ez a 
tulajdonképpeni szférája s ez a többlete is a lírai (akár dialogizált [akár poli-
fonizált!] vagy monologizált lírai) világmegragadáshoz képest. 

3.2. Az epika tulajdonképpen a lírával ellentétben nem a világ állapotát 
(az írói-költői éntől akár távol eső „én" szituációját) ragadja meg. Célja egy 
folyamat — egy lehetőség — szertefoszlásának (tragédia), egy illúzió elveszté-
sének (regény), egy lehetőség valóraváltásának (eposz), egy világállapot 
emberi alakokba és ismétlődő helyzetekbe merevedésének (erkölcsrajz) meg-
ragadása, realitást imitáló vagy annak látszatát keltő idő és férviszonyba 
állítása. Ezért az epikai ábrázolás mindig nyit és zár valamit, egyik igazságtól 
a törvényhez közelebbi, nagyobb igazsághoz vezet el, s azt bontja ki. Nemcsak 
láttat, látni is tanít, nemcsak ítél, ítélni is tanít, mégpedig éppen e megismerési 
folyamat ontikus bemutatásával. 

A nyitottság és a zártság a lírától eltérően tehát szintén műfaji rendező elv, 
műfaj elhatároló, műfaj-dominancia teremtő prózapoétikai kategória. Prózai 
művet lehet alapvetően regényként kibontani és (az epikai objektiváció szem-
pontjából következetlenül) erkölcsrajzként, tragédiaként vagy eposzként zárni, 
azaz a hős regényi sorsát eltéríteni, lezáratlanul hagyni. Ez a nyitott műfaj. 
A klasszicizmusban az erkölcsrajzi zárás dominál, míg a romantikában pl. 
az eposzi vagy tragédiai; legtisztábban zárt műfajok főleg a X I X . századi realiz-



mustól kezdve uralkodnak el. — A fentiek alapján egyértelmű, liogy zárt 
műfajról csakis a tiszta típuson belül beszélhetünk. — Mindezeken túl meg-
említendő az „ambivalens" és a „polifonikus" zárás: az első leginkább Doszto-
jevszkijre, az utóbbi pedig főleg Tolsztojra jellemző. 

Az elbeszélői epikus idő és tér nem egy meditativ szituáció erőterének 
létrehozásában jelentkezik tehát, amelyben az én önmagához és a világhoz 
való viszonyának a kibontása a cél (lírai idő és tér), nem is egy játéktér, színtér 
megteremtése a célja, amelynek az erőterében az igazságok végigmondhatók 
és megütközhetnek (szcenikai idő és tér, drámai idő—tér), hanem egy olyan 
elbeszélt önmozgó erőtér megalkotásában, amelyben a hős igazát próbára 
teszi és valóra váltja (eposzi idő és tér), vagy amelyben ezek az igazságok 
illúzióvá foszlanak, a társadalmi berendezkedés falába ütköznek (regényi idő 
és tér), vagy amelyben a hős igaza valóraváltása közben elbukik (tragédiai idő 
és tér), vagy amelyben a hősök igazáról kiderül, hogy az partikuláris és kon-
vencionális, végeredményben tehát társadalom- és humánum ellenes (erkölcs-
rajzi műfajok idő- és térközege). Az epikus idő és tér ugyanakkor — függetlenül 
attól, hogy elbeszélőien avagy drámaian van kibontva — mindig létérvényűen 
ítéli meg a hős tudatát, cselekvését, élményét, s éppen azáltal, hogy valóságos 
idő- és térélményünk természeti, társadalmi és intellektuális tartalmait hívja 
segítségül az adott epikai modellben, a művészi élmény befogadási folyamata 
közben. Ezért aztán az epika műfaji modellben konkretizálódó formái olyan 
önmozgó, valóságimitáló erőteret képeznek, amelyben az igazságok szenve-
délyes „lírai végigmondása", tehát az „én", a személyiség belső és külső 
törekvése „szemünk láttára", azaz epikai feltételek között megvalósul, realizá-
lódik (epopeia), vagy szétfoszlik, falbaütközik (regény), vagy érdekké minősül 
(erkölcsrajz), tehát hősi, regényi (tragikus) szituációba, illetve erkölcsi jel-
lembe, egyéniségformába oldódik, praxisszerű önmegvalósító létformába öntő-
dik, egyénül. 

3.3. A tér- és az idő-kategóriák a művészi objektivációt dominánsan 
vagy a lírai, vagy az epikai műnem szintjén tartják; ezért az epikai idő és tér 
modellezés (a líraitól különböző) a műfaji elkülönülések és szimbiózisok leg-
általánosabb formateremtő kategóriája. Az epikai objektivációban a távolság-
tartás mindig a tér—idő objektivitásának a segítségével történik. A cselekvést, 
történést, állapotot, sorsot vagy a személyes vallomás, vagy az epikus tér és 
idő hitelesítheti esztétikai minőséggé. Nemcsak az elbeszélés, a játék sem tud 
oly mértékig vallomásszerű lenni, hogy a tér és idő esztétikai minősítő funk-
cióját kiküszöbölje. Ilyen csak a lírai azonosulás lehet, a lírai esztétikumnak 
nincs is szüksége a tér és idő lírai hőstől független ábrázolására vagy meg-
jelenítésére. 

A lírai átélés mögött a költőnek a lírai énnel való azonosulási foka minősít, 
hitelesít, objehtivál. A műfaji modellben mozgó (tér—idő) létformájú objek-
tiválás az epika többlete a líra művészi gondolkodásához képest. (A reprodu-
kált tér — idő egyben a prózapoétika egyik központi kategóriája, a műfajok 
műnembeli dominanciájának hordozója.) S ez a többlet a szó funkcióját is 
kettőzi: önkifejezéssé és világkifejezéssé, lírai önkifejezéssé és ezzel szemben álló 
világkifejezéssé, amit az ábrázolt alak egzisztenciájának idő- és térkötöttsége 
folytán csak mint „szócső" közvetíthetne objektíven, de önmozgása rovására 
nem. S amire képtelen az ábrázolt „lírai én" vagy a vele dialógusban álló 
másik én, azt az alakok cselekvésének sorsbafordulása (regény), vagy a lírai én 
erkölcsileg (etikailag, szociálisan) értékelhető szellemi arculattá szerveződése 



(erkölcsrajz, szatíra), egyszóval az író epikus láttatása, a műfaji dominanciát 
kitevő rímszintagmák végzik el. 

Az epikum ebből a szempontból nézve nem egy szituációra mutatásban 
áll, hanem a szituáció mozgástendenciáját modellálja. Mozgásban levő, tehát 
önmagát leleplező szituáció — ez az epikai világfelfedés természete a líraival 
szemben. A világ lírai kitárulkozása a lírai élmény közvetítésén keresztül való-
sulhat meg, tehát én-áttételű. Ezzel szemben a világ epikai megközelítése 
az ember lírai igazságának és a világ törvényének idő- és térviszonyában kon-
frontálódó — a műfaji distancia-formák által ábrázolt, bemutatott vagy elmon-
dott — ütköztetése, kitárulkoztatása. A lírai szubjektív időhöz és térhez képest 
éppen ebben rejlik az epikai idő- és térélmény objektív jellege. 

Az epikum tér- és időélménye nem naturális, hanem társadalmi, törté-
nelmi idő- és térélmény. Az egyes ember cselekvő igazának, tehát idő és tér 
lehetőségei és korlátai között kifejtett aktivitásának szembesítése az élet, 
a világ idő- és térformákban meghúzódó anyagi törvényszerűségeivel, „iga-
zával". 

4.0. Az epikai szó természetének kettőssége az epikus szituáció eme kettős 
dimenziójú tükröztetési funkciójából ered, abból, hogy az egyéniségek igaza 
nemcsak belsőleg, de külsőleg is, nemcsak lélektanilag, de létszerűen is ütközik 
vagy konfrontálódik az élet igazával. Ez és nem az „elbeszélés" hozza létre 
a par excellence epikai minőséget. 

Éppen ebből adódik a világlátás kettősége is az epikában — a hős világ-
látása, és a hős világlátásán és sorsán, illetve látás-logikáján és cselekvése 
dialektikáján keresztül a világ írói (-epikai) láttatása. Ha az előbbi inkább a hős 
látása, attitűdje, szava, képe a világról, az utóbbi inkább az író ítélete, atti-
tűdje, szava a világról. A kettő közötti feszültség dialektikája érzékelteti 
a hősök és a költő világlátása között kialakuló distanciát. Ε nélkül a distancia 
nélkül nincs esztétikai minőség az epikában. Az esztétikai minőség tehát itt 
elválaszthatatlan az epikai minőségtől, akár a lírában az azonosulástól mint 
lírai minőségtől. 

Az epikus szó kettős jellege az epikus szituáció eme kettős funkciójából 
fakad, abból, hogy az egyén igazsága ütközik vagy konfrontálódik az élet 
igazságával. Ennek megfelelően az epikus hős is kettős: a regényben e kettősség 
megjelenítését szolgálja a cselekmény, amely egyrészt az alak kettős természe-
tének egyenes következménye, másrészt annak a kettősségnek, amelyet az alak 
sorsa hordoz magában azáltal, hogy cselekvésében vagy sorsában törekvése 
ütközik vagy konfrontálódik a valóság törvényeivel, pontosabban a valóság 
törvényszerűségeivel. Hasonló kettősség fedezhető fel az erkölcsrajzi alakban 
is, azzal a különbséggel, hogy itt a kettősséget az alak emberi és társadalmi 
lényegének belső ütközése vagy egyezése adja. 

A valóságlátásnak ez a kettőssége abból adódik, hogy a hős öntudattal 
és világtudattal rendelkezik. Ám ez az öntudat és világtudat ugyanakkor 
inkább mozgatója az epikus hős cselekvésének, mintsem a cselekvés érték-
mérője vagy eredményének előrelátása. Ez az értékmérés, illetve előrelátás 
a hős öntudatának és világtudatának a dialektikájában és logikájában fogal-
mazódik meg, tehát nein „kinyilatkoztatva", hanem törvényszerűségében, 
mozgásdialektikájában van jelen. A hős öntudata és világtudatában cselekvése 
reális eredményének tudata jelentkezik e tudat dialektikájaként és logikája-
ként. Ez az eredmény pedig vagy arról tanúskodik, hogy a hős cselekvése a 
világberendezkedés törvényszerűségeivel konform mozog, vagy arról, hogy 



törekvése a társadalmi berendezkedés önreprodukciójával ellentétes, s ezért 
azzal lépten-nyomon ütközik. Az előbbi esetben a hős öntudatán és világtuda-
tán túl a hős belső, szellemi arculatának értékelhetőségéhez kapunk adatokat, 
információkat. A másik esetben ez az öntudat és világtudat — saját hordozóját 
minősítő — tartalmain túl, a hős cselekvésének eredményéhez: a hős sorsához 
és e sors tükreként a hős öntudatának és világtudatának a logikájához, vala-
mint a tudat és sors dialektikájához. A látás kettőssége az epikában tehát 
a látás és láttatás különbségében jelentkezik. A lírában csak látás van, az epi-
kában látás és láttatás, s e kettősségből alakul ki az epikai világlátás idő—tér 
minősítette egysége, homogenitása. 

A műfaji differenciálódást előidéző mozzanat itt poétikai szinten nézve 
tehát, az alakok pszichológiai logikájának objektiváló, más oldalról pedig 
a szituáció szüzsét és kompozíciót egyaránt meghatározó funkciója; a rímszerű 
ismétlődés a ,,mi ismétlődik?" kérdésre, míg a pszichológiai logika a ,,miként 
ismétlődik?" kérdésre válaszol, s ugyancsak minden műfajban (az előbbi kate-
góriáknál felsorolt műfajok szerint) mint mikrostruktúra van jelen. Ahogy 
az alakok műfaji rendező elve a pszichológiai logika, úgy a történéseké a szi-
tuáció. Ha a rímszintagma, a szituáció és a pszichológiai logika végig, vagy 
domináns módon homogén marad, tiszta műfajokról, más esetben kevert 
műfajokról beszélünk. 

4.1. A szó az epikában azáltal kapja második jelentését, hogy első jelen-
tésében tiszta kommunikatív formájában látszik jelentkezni. Azaz első elő-
fordulása a modellben egyedi esetnek tetszik, amelynek nincs különösebb 
egyénre, illetve társadalomra vonatkozása, s azáltal még a műből a valóságba 
való képzeletbeli átlendülésünket nem rögzíti, csak elindítja. Az epikai szó 
mást nem is tesz, mint hogy a további ismétlődés folyamán egy olyan jelentéses 
rímstruktúrát épít ki, amelynek következtében ez a szó jelentéses szóvá és 
karakterisztikumot jelentő szóvá válik a befogadó számára, mind a jelenség 
személyi, mind társadalmi vonatkozásaiban. 

A próza esetében ugyanúgy, mint a költészetben, általában ritmusról 
szoktak beszélni. Más a helyzet azonban, ha a műnemek, azaz a művön belül 
ismétlődő motívumok szempontjából vizsgáljuk a próza építkezését, az ismét-
lődések szerepét. A próza ebből a szemszögből vizsgálva „epikaian" viselkedik. 
Míg a ritmusnak ui. inkább a lírai építkezésben van döntő szerepe, addig a 
rímnek inkább az epikai konstrukciókban. A rím szerepe a lírai építkezésben 
inkább kompozíciós. Bármilyen lényeges legyen is a lírai szóban a rím, az ismét-
lődés, mindenképpen csak egy bizonyos távolságra levő gondolati, illetve han-
gulati egységet képes különválasztani vagy pedig egymáshoz kötni, közel 
hozni. 

Nem ez a helyzet az epikában általában, tehát sem a verses, még kevésbé 
a prózai epikában. Ez elsősorban azzal van összefüggésben, hogy a szónak 
— ismétlem — kettős dimenziója van, és a szó az epikus rímelésben, a rím 
szintagmatikus jelentéses formájában és nem stilisztikai, árnyaló képességével 
vesz részt. 

Mindez azzal van összefüggésben, hogy az epikában a formaelemek tulaj-
donképpen metaszavak, mint nagyobb egységek mozognak, a szó pedig az esetek 
többségében — legalábbis azon szavak, amelyeket az adott epikai műben 
a mű rímjének tekinthetünk — olyan valóságmodelleket inkarnál asszociatív 
képessége folytán, amelyek ugyan előfordulásukban a maguk egyszeriségében, 
jelenségvoltában tűnnek fel, és nem mutatkoznak lényegesnek, bármilyen össze-



tettek legyenek is, az újabb ismétlődés folyamán viszont éppen lényegi jelen-
téses voltukat bizonyítják eltérő szituációkban történő ismétlődésükkel, illetve 
egymásra-rímelésükkel. í gy például a leendő karakter bizonyos vonásainak 
ismétlődését vagy a fokozatosan összeálló történés soronkövetkező fordulatait 
nyomonkövetve asszociálunk végülis a valóság erőteréből is ismert mozgás-
formákat. Az epikus alkotó szó modellben tárgyiasuló jelentése hasonló toposz-
forma, mint a cselekmény, a fabula, a karakter, a szituáció, csakhogy az epikai 
mikrostruktúra szintjén, ahol is kialakulnak a jellegzetesen epikai műfaj-
modellek. Itt határolódik el a dráma és az elbeszélés, de a líra és epika is itt 
válik külön, egyik a perszonifikációs minőséget s annak következményét, 
a drámai vagy elbeszélői költői gondolatsorokat, a másik az azonosulás vagy 
távolságtartás műfaji attitűdjeit alakítja ki jellemzően. Ám ezáltal a rím lénye-
gesen jelentékenyebb toposzforma az epikában, mint a lírában, lévén az 
előbbi műnemnek formai mikrostruktúrája. 

Az epikai mű tehát, akár elbeszélői, akár drámai megjelenítő-kifejező 
eszközrendszerrel éljen is, akár verses, akár prózai formában íródjék is — ismét-
lődő jelentéses egész, képi tárgyiasulások ismétlődő struktiírája, megjelenített 
tárgyak, jelenségek és viszonylatrendszerek nem puszta ritmikus, hanem sze-
mantikailag rímelő ismétlődése, funkcionálisan rímelő visszatérése, melynek 
eredményeképpen a műfaji nézőpontok differenciálódnak az objektív (elbe-
szélői vagy drámai) műfajú szóstruktúrákban. Az epikai rím olyan funkcionális 
képismétlődés, amely vagy az alakra, vagy a szituációra, vagy a sorsra, vagy 
a hős igazára stb. irányítja a figyelmünket, illetve a felsorolt vonatkozások 
valamelyikére koncentrálja az esztétikai átélést, s csak ezáltal emeli a mű 
egésze jelentését egyféle összetett jelentéssé, szellemileg megismételhető eszmei 
praxissá. Ez a szó, illetve jelentése műfajilag differenciálja a mikrostruktúra 
szintjén az eposzi distanciaformákat — az epopeiát, a tragédiát, az erkölcs-
rajzot és a regényt. A perszonifikálódó s ezáltal egzisztenciálissá váló 
igazságok egymásnak, a világnak vagy a közönségnek feszülése az ismétlődő 
dialógusok, monológok és vallomások sorjázását, az elbeszélőnélküliséget ered-
ményezi, a drámát szüli. A külső és belső cselekvések sorjázása s eközben 
történéssé, jellemzőséggé vagy üggyé szövődése-halmozódása az elbeszélőiség 
összefogó képességét használja fel a téridő extenzívebb ábrázolására. 

A regény pl. a lázadást vagy elégedetlenség-motívumot, azaz az indi-
viduum igénye és társadalmi lehetősége közti feszültséget ismétli-rímelteti 
a cselekmény minden mozzanata által: eme egymásra rakódó ismétlődő és 
rímelő motívumokból áll össze az, amit regényalaknak nevezünk. Ezért lehe-
tetlen az ilyen strukturális elemzés szintjén a regényalak összetévesztése az 
eposzi, tragédiai vagy erkölcsrajzi alakkal. 

A regényi szónak e kettős jelentése abban áll, hogy a cselekvés, a maga-
tartás, a tett, amely a regény elején csak az egyénre vonatkoztatva látszik 
tettnek, magatartásnak, cselekvésnek, az ábrázolt idő és tér bekapcsolásával 
konfrontálódik a társadalomban hasonló egyének hasonló vagy eltérő cselek-
vésével, magatartásával és tetteivel. A modell elemeit építő szavak asszociatív 
tartalmának rímelése vagy asszonanciája építi a műfaji aspektusa irányában 
rendeződő epikai erőteret, ahol is a jelenségek, viszonylatok és gesztusok ismét-
lődő egymásra rímelése az egyszeriségekből jellemzőségeket sorjáz, s az élet 
valóságos törvényszerűségeinek egymásra rímelő ismétlődése most már a partiku-
laritásokból jellemzőségeket szül, az élet valóságos törvényszerűségeinek az erő-
terében is ismert, vagy ott is szemlélhető törvényszerű önmozgásokat, állapo-



tokát, amelyekben hol az etikai értékelhetőség effektusát — elutasítás vagy 
szimpátia — váltja ki (erkölcsrajzi rímek), hol a cselekvésből a cselekvés elide-
genedésébe való átfordulást, tehát a személyiség perszonifikált mozgásának 
tárgyiasulása közben történő elidegenedését rímeli ismétlődővé (regényi rím), 
hol pedig egyén és kollektíva egymásratalálásának mozzanatait, az emberi, 
nemzetségi, nemzeti, népi, egyszóval kollektív nagyságban, helytállásban és 
az emberi élet építésében (eposzi rím). 

A költői gondolatsorok (tehát a tipizáció) oldaláról nézve a dolgot a drá-
mai, színpadi rím az egyének egymásnak feszülő igazait — s az egyén igazán 
belül: az igaznak monológusos és dialógusos szembenállását — ismétli, az elbeszélői 
rím pedig a tárgyiasultságot képező gesztusok, külső-belső mozdulatok, reak-
ciók egyén és világrend pólusaira rendezését rímeitető elbeszélés aktusának 
segítségével időt és teret asszociál, nyitottságot és zártságot, mozgást és állapot-
elemeket halmoz, ismétel, építkező, formateremtő erejével. 

Az epikai rím ebből az aspektusból nézve: műfaji meghatározottságában 
jelentkező ismétlődő motívum, amely az epikában a modell-elemek egymásra-
rímelésébői teremt költői formát és költői gondolatsort, felismerhető műfaji 
jellegzetességet, drámai vagy elbeszélői alakot, szituációt, szüzsés folyamatot, 
helyszínt stb. Egyszóval átélhető és esztétikailag áttekinthető, elemezhető 
struktúrát, amelyben az objektív világ objektív-szubjektív jellege (totalitása) 
megismerhető, akárcsak az az aspektus, amelyből az újrateremtődött költői 
forma, s azon belül a domináns műfaji aspektus művészileg epikusán tárgyiasul. 
Az az attitűd, amelyben az írói szubjektivitás objektivitása (tehát világ és 
ember viszonya, a művészi világkép „tendenciája") felismerhető, átélhető, 
megragadható. 

A szintagma mint alak- és szituációteremtő elem a legkisebb egység, 
amely szerint különválaszthatók az epika műfajai. Eszerint a prózában objek-
tivált magatartásmodellek (erkölcsrajz) vagy sorsmodcllek (regény) vagy 
objektíve lehetséges létformáló cselekvésmodellek (eposz) vagy csak szubjek-
tíve lehetséges létformáló cselekvésmodellek (tragédia) ismétlődnek rímszerűen, 
s ezek hozzák létre a specifikusan erkölcsrajzi, regényi, eposzi vagy tragédiai 
alakot, ill. szituációt, amelyek már e domináns ismétlődéseknek az egészben 
áttekinthető eredményei, ill. egyben a szerzői attitűd objektivációs formái. 

A műfajok a fentiekből érthetően nem a műnemek alfajai. A művészet 
ontológiai és ismeretelméleti egységet teremtő képességéből vezethetők le. 
A műfaji alakzatok genezisüket tekintve a társadalmi ember léte és tudata 
stadiális fejlődésének egy-egy szakaszát kísérik nyomon, amikor is virágzásuk 
stádiumában kikristályosítják — korábbi stádiumokban szerényebben, a későb-
biekben pedig műfaji szempontból nem tiszta formában jelentkező — tipológiai 
sajátosságaikat. Ebből érthető az egyes korszakok műfaji hegemóniájának 
a jelensége. A műfaji kategóriák egyszerre tipológiai és konkrét történelmi ter-
mékek, nemzeti és internacionális művészi gondolkodásformák (ez tükröződik 
a műfaji elnevezések eltéréseiben), más, már nem uralmon levő műfajok bizo-
nyos eredményeit magukba olvasztó, és ugyanúgy más, uralomra jutó műfa-
jokba beolvadni képes tartalomhordozó költői formák (költői gondolatsorok — 
költői gondolatformák). í gy a regény pl. nemcsak az eposz, hanem a tragédia 
és az erkölcsrajzi műfajok folytatása és ellentéte, ugyanakkor nemcsak elbe-
szélő, hanem drámai formában is jelentkezik, bár igazi természete az elbeszélő 
epika formáiban alakul ki. A mű- vagy hamis eposz néven ismert jelenség is 
inkább átmenet az eposziságból a regényiségbe ill. az „erkölcsrajziságba", 



s a drámák is képeznek átmenetet tragédiából az erkölcsrajzba és a regénybe, 
a ballada pedig lírából az epikába, a poéma az epikából a lírába (és vissza). 

Az elmondottakból következik, hogy mihelyt az epikai művek, különösen 
a prózai epikai művek tipológiai tulajdonságait poétikai igénnyel óhajtjuk 
megközelíteni, szükség mutatkozik nemcsak a műfajok, hanem a műnemek és 
a költői firmák (tipizációs módok) fogalmainak a fenntartására és differenciálá-
sára is. A differenciálás azt mutatja, hogy a mű mint művészi gondolkodás-
rendszer — ontológiai és ismeretelméleti megközelítésben — három tipizációs 
módozatban (elbeszélés, előadás (színjáték), vallomás) és két műnem-változat-
ban (líra-azonosulás, epika-távolságtartás), az epikán belül négy nagy-műfaji 
alakzatban (eposzi, tragédiai, erkölcsrajzi, regényi), s számos, itt nem tárgyalt 
kisműfaji alakzatban, és öt poétikai síkon (tér—idö, író- és alakviszony, 
epikai rímszintagma, az alakok pszichológiai és cselekvésük szituációs logikája, 
zártság és nyitottság) ragadható meg viszonylag nagy haszonnal a műelemzés 
precízebb, differenciáltabb, árnyaltabb végzése érdekében. 
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