
Az elbeszélői és drámai formák elhatárolásának kérdéséhez 
(Költői formák és költői gondolatsorok az epikában)* 

KIRÁLY GYULA 

1. 

A regény sikertelen dramatizálási kísérleteiből kiindulva (alig negyvenhat-negyven-
hét esztendővel ezelőtt Grosszman által megtalált és publikált), 1872 januárjában írt leve-
lében Dosztojevszkij elég kategorikusan, de megalapozottan elutasítja az elbeszélői epika 
drámává történő átdolgozást. Ilyen feladatot a „belső forma" — Dosztojevszkij kifejezésé-
vel élve — „a költői gondolatsorok" megőrzése mellett lehetetlen elvégezni. „Más kérdés, 
ha Ön a lehető legnagyobb mértékben átalakítja a regényt, s csak valamely epizódját, vagy 
csupán a gondolati kiindulópontot őrzi meg, miközben teljesen megváltoztatja a cselek-
ményt"1 — írja Dosztojevszkij levelező partnerének. 

Ez azt jelenti, hogy egy „objektív" formát - az adott esetben a regényt nem lehet 
úgy átalakítani, egy másik „objektív" formába átültetni, hogy egyidejűleg megőrizzük az 
eredeti cselekménysort. A cselekmény kötődik ugyanis a legerősebb szálakkal a költői 
formához, az elbeszélés művészi struktúrájához. Azt kell tehát elsősorban lebontani, ám 
maradjon meg a „gondolati kiindulás"; és egyáltalán, „valamilyen epizódból" kell a 
formát kibontani. 

Dosztojevszkij ezt a jelenséget levelében elméletileg magyarázza: „Van egyfajta 
titka a művészetnek, amely miatt az epikus forma sohasem találja meg a maga 
megfelelőjét a drámai formában . . . " Dosztojevszkij gondolatának logikája világosan 
afelé a következtetés felé vezet, hogy ha a regényi gondolatsor formai oldala az elbeszélői 
elv, akkor nem lehet megváltoztatni ezt a költői formát anélkül, hogy meg ne változ-
zon a „költői gondolatsor", az objektív regény költői gondolatsora. Ezért javasolja, 
hogy a Bün és bünhődésbői megírandó színdarab alapjául, gondolati kiindulásául az 
„alapeszme", formájául pedig valamilyen epizód szolgáljon, és semmi esetre sem az egész 
regény. Kiindulni a regényből lehet, de ezt „a formát átdolgozni", „más" formai 
megfelelést „találni" neki — lehetetlen. A forma nem elvontan „csap át" tartalomba, és a 
tartalom sem a formába, hanem csak konkrét tartalom, meghatározott gondolatsor 
„csaphat át" konkrét formába és meghatározott struktúrájú formarendszerbe. Más — 
drámai — „költői gondolatsort" kell tehát kiépíteni, ami azután maga rendeződik a neki 
megfelelő drámai formába. Ez Dosztojevszkij fejtegetésének az értelme. 

Ezzel Dosztojevszkij egyáltalán nem állítja azt, mintha ugyanazon „alapeszmét" 
nem lehetne regényi drámában is létrehozni. Csak azt állítja, hogy az a „költői gon-
dolatsor", amely kifejezésre jut a Bün és bünhődésben, ugyanolyan természetszerűen 
öltött elbeszélői formát, mint mondjuk az a gondolatsor, amelyet Shakespeare Borneo és 
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Juliajában vagy Hamletjében fejezett ki - drámai formát. Műfaji tartalmukat tekintve ez 
utóbbiak sok vonatkozásban regényi költői gondolatsorok - mégis drámai formába kí-
vánkoztak, nem elbeszélőibe, mert maga a költői gondolatsor drámai eredetű. 

Át lehet-e alakítani ezeket a drámákat elbeszélői formájú regényekbe? Ebben a 
formájukban - nyilvánvalóan nem. Kiindulhatunk bizonyos epizódokból, vagy akár az 
„alapeszméből", s bár így megmarad a közös alapeszmekör, de a mondanivaló minden 
esetben lényegesen megváltozik. Ebben van az „alapeszme" újrateremtésének, „új költői 
gondolatsorba" rendezésének az értelme. Csak a forma átalakításával az alapeszme nem 
újratermelődik, hanem elsikkad, elszürkül, mert az alapeszmét hordozó költői gondolat-
sorok az egyik költői formának a másikkal történő felcserélésével fellazulnak, elvesztik 
jellegüket, képtelenekké válnak arra, hogy az írói attitűdöt újra közvetítsék, mert az 
egyensúly a költői gondolatsor és a költői forma között felborul, a harmónia megbomlik. 

Dosztojevszkij is más ,Jcöltői gondolatsor" és ennek megfelelő más cselekménysor 
(for ma mozzanat) kialakítását javasolja levelezőpartnerének a regény egyes epizódjainak 
megőrzése mellett. S ezt a gondolatot rögtön olyan általánosabb esztétikai törvény-
szerűség-szférába emeli, ahol a költői gondolatsor formájának megválasztásáról elvi 
síkon lehet szó. A költői forma „függetlenségéről" illetve „lekötelezettségéről", a való-
ságról kialakított költői gondolatsor belső formaigényéről, „szabadságáról", illetve 
kötöttségéről van itt szó. A levélnek ez az esztétikai vonatkozása érdekes számunkra is. 
Nevezetesen az, hogy „egy bizonyos gondolatot sohasem lehet más, nem a neki megfelelő 
formában kifejezni".2 Művészetről van szó, ahol a tágabb értelemben vett „költői forma" 
(vagyis a művészi tipizáció formájának egy műnem határain belül való) megválasztása nem 
a művész szeszélyétől függ. Az adott költői gondolatsor természetének kihatása a for-
maválasztásra még az epikai költői formákon belül is perdöntő: a kifejező eszközeit 
tekintve alapjában véve ábrázoló — elbeszélő és drámai — művészetek formái között is oly 
nagy a különbség (éppen a megjelenítés és ábrázolás formastruktúrájában), hogy elkülö-
nítésük - ugyanakkor, amikor hangsúlyozzuk azonosságukat műnembeliség síkján — 
végtelenül fontos esztétikai kérdés. „Sőt, én azt hiszem — írja tovább a levélben Doszto-
jevszkij, a kérdés eme oldaláról szólva —, hogy a művészet különböző formáinak egyene-
sen különböző költői gondolatsorok felelnek meg."3 Valóban, ha a meghatározott for-
mákat (mint például a drámai vagy elbeszélő formát) mindig a költői gondolatsor jellege 
hívja életre, ez utóbbit pedig a kor, a társadalmi élet és az író ideológiai viszonya alakítja, 
akkor teljesen jogos az adott művészeti forma mögött keresnünk a formateremtő „kor-
indokot", ami magyarázatot adhat arra a kérdésre, hogy a formát miért nem lehetett 
másként választania a művésznek. Ha létezik koreszme, létezik korforma is - állítja 
Belinszkij.4 A „költői gondolatsor" egyben tehát a mű alapgondolatának belső formája, 
s ugyanakkor a létformák művészi formában való konkretizálásának tartalmi oldala az 
adott drámai vagy elbeszélő művet illetően. Ez a „művészi gondolatsor", mint egy alap-
eszme konkrétsága, annak külső megjelenési formája, a valóságból nő ki, de mint a mű-
vészi forma tartalmi oldala, a művész alkotó munkája árán nyeri el a neki — mint költői 
gondolatsornak - megfelelő és őt megillető költői, művészi formát. Ahhoz tehát, hogy az 
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író az őt izgató problémák kifejezésére a drámai formát választhassa, az életben kell meg-
találnia ezt az esetleg még csak potenciálisan meglevő formát, mert hisz csak egy létszerű 
forma szemlélése indukálhat drámai költői gondolatsort amely azután a neki megfelelő 
drámai „költői formába" rendeződik. 

A dráma alapja: a „magába tekintő" társadalmi élet, ahogyan Dosztojevszkij kor-
társa, K. C. Norwid a XIX. szazad nagy lengyel írója, Juliusz Slowacki romantikus költő 
műveit elemezve megfogalmazza: „A himnuszok, zsoltárok, sőt a hősi énekek is kialakul-
hatnak spontán, de a dráma nem jelenhet meg úgy, ahogyan Minerva pattant ki Jupiter 
fejéből. Ahhoz, hogy az élet magába tekintsen, szükséges, hogy ekkorra már kialakult 
formákat hagyjon maga mögött — ezért hosszú idő előzi meg azt a fokot, amelyre lépve a 
társadalom, ha így magába tekint, erkölcsi hasznot merít belőle."5 Az „erkölcsi haszon" 
természetesen a költői gondolatsorból fakad, de egy determinált költői forma létrehozása 
(a „magába tekintő" társadalom állapotának megsejtése) árán! 

Mintegy továbbgondolva Dosztojevszkij tételét a különböző „művészén 
formák"-nak megfelelő különböző költői gondolatsorokról, Norwid a továbbiakban az 
esztétikai gondolat egy másik oldalát világítja meg. ,,Nemcsak az idő került a mi rab-
ságunkba, de mi is az idő foglyai vagyunk, ezért nem a ma a miénk, mint ahogy mondani 
szokták, hanem a tegnap, a múlt; a ma csak nagyon is viszonylagos értelemben birtokunk: 
s ez az igazság legközvetlenebbül a drámára érvenyes . . . A görög dráma talaját a bacchusi 
„tragos"-ok készítették elő, Calderont és Shakespeare-t pedig a keresztény misztériumok. 
Ahol viszont a színház nem saját gyökerekből alakult ki, ott esetlen építményként 
haszontalan és felesleges deszkahalomként az útszélen kell várnia, s közben epigon 
művekkel traktálni a társadalmat . . ."6 Miért? Elsősorban bizonyára azért, mert a 
„tragos" és a ,keresztény misztériumok" olyan formái a művészetnek, melyeket nem 
csak és főleg nem az elbeszélői tipizálás eszközeinek segítségével hoztak létre, mint egy-
egy költői gondolatsornak megfelelő költői formát, hanem a tipizálás színpadi elvének 
szférájába tartozó eszközökkel. Eltérően az elbeszélő-leíró epika szavának ábrázoló funk-
ciójától, a színpadi szó lényege, hogy a „szavak", a szereplők beszéde elsősorban közlő 
funkciót tölt be, az alakok külső és belső cselekedeteit pedig az élő játék, az imitáció 
teremti meg. A mimika, a mozgás mint forma alávetheti magát a szónak mint formának, 
de lehet vele egyenrangú is vagy nála erősebb. Az „érzésformák", gondolatok, tettek 
ábrázolása egészen másképp történik a színpadon, mint az irodalom elbeszélői formáiban. 

A tipizálás színpadi elve és a neki megfelelő drámai ,.költői gondolatsorok" nem 
jöhetnek létre a népköltészet szintjén — legyen bár tökéletesen kialakult a párbeszéd és a 
monológ-alkot ás, a színpadi szituációk és jelenetek létrehozásának művészete — még 
akkor sem, ha a szóban forgó irodalomban különben már létrejött a tipizálás lírai és el-
beszélő elvének adott nemzeti formája. Ha az élet kész és képes „beletekinteni" saját 
szerkezetébe, saját állapotába magában a valóságban, ha tehát rendelkezik az önfelfedés, 
önfeltárulás képességével, akkor megszületik az a típusú ,,költői gondolatsor" is, 

5 K. C. NORWID: Pisma wybrane. Próza. Warszawa, 1968, t . 4., 253-254 . Ezzel összefüggésben 
vö.: NYINA KIRAJ: Opit tyipologiji polszkoj drami epohi proszvescsenyija i romantyizma. Studia 
SlavicaHung. XIX. 1973. 146. 
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amelynek a dráma lesz a formája. Ilyenkor a valóságtól éppen a drámai formán keresztül 
vezet a legrövidebb út a valóság mozgásban való feltárásához. Ha viszont a valósággal 
kapcsolatos legfontosabb gondolat nem fejezhető ki abban, hogy „az élet kész önmagába 
tekinteni", de abban igen, hogy a fennálló erkölcsök (erkölcsrajzi korszak), sőt sorsok 
(regény-korszak) már kialakultak, vagy a kialakulásnak egy olyan fokán vannak, hogy 
mélyreható művészi analízis segítségével készek felfedni az élet erkölcsi vagy társadalmi 
rendjét, struktúráját, abban az esetben az elbeszélő műfajok, tehát az erkölcsrajz és a 
regény korát éljük. Az elbeszélő formákban az élet csak néhány mozzanatának viszony-
lagos lezártsága mértékében fedi fel magát — az erkölcsök, a jellemek, vagy azon sorsok 
retrospekciója felől, amelyekben a cselekvő ember számára az emberi lét feltárul. Az el-
beszélés aktusa — eltérően a színpadi játéktól — itt a költői gondolatsor létrehozásakor 
formaalakító elv lesz. Ezt az elbeszélési aktust az élet azon formáinak befejezettsége vonja 
maga után, amelyekben kifejeződhet maga a valóság. Vagyis az elbeszélés egy olyan viszo-
nyítási rendszer megteremtése, mely egy feltételezett időben összeötvözi és egy feltétele-
zett térben kibontja, összegezi mindazt, ami az életben még potenciálisan sincs közvetlen 
kapcsolatban egymással, sem a térben, sem az időben, sem a korra jellemző eseményekben. 
A sorsok, jellemek és erkölcsök lezárulásának tendenciája magában az életben munkál: az 
élet „rátalál" saját struktúrájára vagy állapotára, és mint ilyen, maga kényszeríti rá magát 
az elbeszélőre. Ez határozza meg aztán a regény vagy az erkölcsrajz (és a szatíra) uralmát 
a korban az elbeszélő formák keretein belül. 

Nyilvánvaló, hogy itt még az élet csak „biztat" az elbeszélésre, csak inspirálja azt a 
képességet, hogy az egyének tetteit olyan szituációba hozza össze, ahol „minden csak 
azért jelenik meg, mert nagyon is kapcsolatos a hős sorsával" — ahogy Gogol mondja a 
regényről - vagy ahol a szerző „úgy szövi az életét [a hősét - K. Gy.] a kalandok és 
változások egész során át" hogy ,,az ábrázolt kor minden jelentős vonása,a kor erköl-
csének hű képe elevenedjék meg előttünk" — hogy a fogyatékosságoknak, visszaélé-
seknek, bűnöknek a képe feltáruljon az életben —, vagyis mindaz, amit az író észrevett 
az adott korban és időben és ami méltó arra, hogy magára vonja minden figyelmes kortárs 
tekintetét, aki élő tanulságot keres a jelen számára a tegnapban is, meg a múltban is7 — 
írja Gogol az erkölcsrajzi műfajokról. Olyan szituációkról van szó tehát, amelyet csak az 
elbeszélő művész tekintete vehet észre az életben, a drámaíróé nem. 

Bár a drámában és az elbeszélésben az életbe való „betekintést" egyaránt a szereplő 
személyes „szava" erkölcse, jelleme vagy sorsa valósítja meg, s bár a hősöket egyaránt a 
körülmények, a valóban megtörtént vagy tipikusan lehetséges események, a ,/eltételezett 
hely és idő" vonják be a szituációba, s végül, bár a dráma csakúgy, mint az elbeszélés, az 
élet rendjét vagy struktúráját fedi föl, mégis az elbeszélői forma ezt más költői gondolat-
sorban s ezért pl. sokkal szabadabban valósítja meg, térben és időben kevésbé korlátozott 
lévén, mint a drámai gondolatsor formája, amelyet az idő, a tér, a belső és külső cselek-
mény a naturálist imitáló, viszonylagos egysége szabályoz. Ez már formailag is áthághatat-
lan akadályt képez drámai és elbeszélő költői gondolatsorok, mint különböző belső formák 
között. Hiszen genezisüket tekintve is különbözőek abban az értelemben, hogy a végső 
okot, a célt tekintve — azaz a valóságot tükröző költői gondolatsorok szempontjából véve 
a formákat — „más élethelyzet" tükröződik bennük. 

7 Ν. V. GOGOL : Polnoje szobranyije szocsinyenyij. Moszkva, t.VIII, 4 7 0 - 4 8 3 . 



A forma — abban az értelemben, ahogyan Dosztojevszkij, Norwid és Gogol 
használja a fogalmat, tehát egyáltalán nem „független" a költői gondolatsortól és koránt-
sem közömbös iránta. Ellenkezőleg, egyrészt jelzi, létrehozza a költői gondolatsor és az 
élet között fennálló ilyen vagy olyan kapcsolatot, miközben feltételesen megismétli, 
utánozza az élet valamely sajátságát, másrészt segít feltárni valami fontosabbat ezeknél 
a sajátosságoknál, éspedig az élet „alapeszmé"-jét, amely még rejtve van magában az 
életben és csak elbeszélői elemzésnek, rendszerezésnek, összegezésnek adja meg magát, 
csak azelőtt tárulkozik ki. 

Dosztojevszkij idézett levelében levelező partnernőjének azon kísérlete ellen tilta-
kozik, hogy a Bűn és bűnhődés színpadi átdolgozásában a regény cselekményét is meg-
őrizze, átmentse. A költői formáját tekintve elbeszélői műfajok cselekménye a költői 
forma viszonylatában ugyanis nem kevésbé különbözik a drámai formájú műfajok cselek-
ményétől, mint maga az elbeszélői elv (mint belső forma) a drámaitól. Fokozottan 
érvényes ez a Bűn és bűnhődés költői formájára, s abban is a cselekményre, lévén a mű 
egyike a világirodalom leginkább „drámai" cselekményű és „párbeszédes" regényeinek. 
De a dialogikus és monologikus elemeknek az elbeszélőikkel szembeni számbeli fölénye 
önmagában még nem bizonyítja sem azt, hogy a cselekményépítés szempontjából a 
dialógusoké vagy a kifejezetten elbeszélői ábrázoló elemeké a főszerep, sem azt, hogy a 
költői gondolatsor alapvetően elbeszélői vagy drámai természetű. Schelling Művészet-
filozófiájában joggal jegyzi meg, hogy ,,α párbeszéd" természete szerint önmagában a 
lírához vonzódik, mivel elsősorban az öntudatból fakad és az öntudatra irányul."8 És 
valóban a dráma lényege nem a párbeszéd, hanem a „párbeszéd" és a „naturális" szituáció 
a lét formáinak megfelelő egységének imitálása, arányának helyreállítása, megjelenítése. 
S ebben van a drámának az epikai és lírai alak- és helyzet-tipizáció jellegétől való eltérése. 
Ezért valósíthat meg a drámai forma olyan költői gondolatsort, amilyet megvalósít: az 
ábrázolás és a beszéd együtt jelentkezését, vagyis a szó asszociatív formateremtő képes-
ségétől teljesen elütő „epikus tárgyiasságot", olyan erőteret, ahol a léttudat és éntudat 
minden megnyilvánulása egyszerre hozza létre a költői forma és a költői gondolatsor ele-
meit. Ε formák keretében a művész költői gondolatsora, s így a mű objektív jelentése is 
másképpen jut kifejezésre, mint az elbeszélői struktúrákban. A monológok és a dialógu-
sok természetükből fakadóan különben egyaránt lehetnek elbeszélői és drámai elvűek is. 

Az elbeszélésben a dialógusok és monológok számának végső határig való növelése 
egymagában még nem feltételezi a tipizáció drámai elvét, csak az elbeszélés drámai 
lüktetését biztosítja, eszköztárát gazdagítja. A drámaiság lényege ugyanis mélyebben van 
az általában (nyelvfilozófiailag vagy statisztikailag) vett párbeszédnél. Arról van szó, hogy 
a költői gondolatsort (vagyis magának a mű alapgondolatának belső formáját) az alap-
gondolatot kiváltó valóság társadalomontológiai állapota határozza meg. Az egymást fel-
tételező szintek — a költői gondolatsor és a költői forma — mechanikus szétválasztása 
azt jelentené, hogy kiiktatjuk a lét történelmi állapotától a mű alapeszméjéig vezető köz-
bülső fokokat a művészi megismerés közbülső fázisait. Ez az az eset, amikor az „átdolgo-
zást" néhány elbeszélő mozzanat párbeszédesítésére szűkítik. Az ilyen átdolgozás ered-
ménye azután a művészi gondolat elsikkadása, illetve didaktikus célzatú illusztrációja, 
erkölcsrajzi tendenciáinak torz kiemelése. Ez pedig még a legjobb esetben is az alapeszme 

8SCHELLING: Filoszofija iszkussztva. Moszkva 1966, 359. 



egyetlen síkra való redukálását jelenti, ami pedig semmiképpen sem lehet cél, bármilyen 
fontos is legyen ez a sík. Mégis az epikus elbeszélő művek színpadi, drámai átdolgozása-
kor gyakorlatilag legtöbbször ez történik. 

Arisztotelész az epika szerkezetét a szüzsé és a fabula egymáshoz való viszonyának 
lényegi volta szempontjából elemezve a fabulát a teljes cselekmény utánzatának, a teljes 
cselekményt (a szüzsét) pedig annak a tárgynak nevezi, amelynek utánzata a fabula. 
,mint a többi utánzáson alapuló művészetben is, az egységes utánzás egyetlen tárgy után-

zása, úgy a fabula, amely a cselekvést hordozza, maga is egy teljes és egyben egységes 
cselekvés utánzása kell, hogy legyen"9 - a cselekményt pedig az esemény irányítja, 
amelyben - mint valamilyen szüzsében - tükröződik a szituáció. Ahogy a fabula újra-
teremti a szüzsét, a szüzsé kifejezi a szituációi. 

A szüzsé formális eredménye annak az epikai tipizációs folyamatnak, amelyet az 
írói éntől leválasztott, eltávolított alakok cselekvése képez, s ez mind a két epikai költői 
formára, a drámaira és az elbeszélőire is áll. Lényegi különbség viszont az, hogy mi 
által és hogyan valósul meg ez a tipizációs folyamat, s annak formai eredményeként a 
cselekmény, s hogy az alakok és a helyzetek milyen költői formaközegen keresztül 
kontrollálódnak a szerzői, illetve az appercipiáló tudat számára, tehát hogyan, milyen 
tárgyiasulásban rajzolódik ki az az „egységes cselekvés", „utánzás", ami végül is a szüzsé, 
a cselekmény epikai-drámai vagy epikai-elbeszélői princípiumát képezi. 

A fabula és a szüzsé is utánoznak, de nem ugyanazt és nem ugyanúgy, hisz más 
szinteken és különböző síkokon vesznek részt ebben az „utánzás"-ban. Ami az eseményt 
illeti, amely a fabula és a szüzsé eredménye, vagyis amely nem egyenlő a cselekménnyel, 
csak eredménye a cselekménynek, pontosabban „az egységes és teljes cselekmény" 
eredménye, azt Arisztotelész nem egyszerűen a „cselekmény utánzásának" tartja, hanem 
a teljes, egységes cselekmény utánzásának, ahol a rész változása maga után vonja az egész 
megváltoztatását. Vagyis a szituációkat, „az események részeit úgy kell összeállítani, 
hogy valamely rész megváltoztatása vagy kihagyása mozgásba hozza és megváltoztassa 
az egészet, mert aminek a hiánya vagy jelenléte észrevétlen, az nem szerves része az egész-
nek". A szüzsé, mint „az egységes és amellett teljes cselekmény" eredménye mindkét 
tipizációs elvre jellemző, de az elbeszélői epika teljesen másképp teremti újra, mint a 
drámai. Erről a törvényszerűségről beszél Dosztojevszkij, amikor a szüzsé változatlanul 
hagyásának, illetve megváltoztatásának elvi jelentőségére hívja fel a figyelmet, mivel a 
művészet „titkát" a költői gondolatsor és a költői forma közötti megfelelésben látja. 

Arisztotelész találóan jegyzi meg, hogy „az emberek jellemük szerint lesznek olya-
nok, amilyenek, de tetteik szerint lesznek szerencsések vagy ellenkezőleg" [ti. szerencsét-
lenek - K. Gy.]. A tragikai jellem tehát a nem-tragédiaitól éppen cselekedeteinek jelle-
gében tér el. ,Λ jellemek tettek által nyilatkoznak meg" — a tragédiai jellem tettei által 
az, ami, és nem fordítva. A platóni ismeretelméleti megközelítést Arisztotelész tehát 
megőrizve szünteti meg, és állítja helyébe dominánsan az ontológiait. 

Ugyanezért tartja jogosnak a tragédia műfaj-elhatároló elvében a cselekmény szer-
kesztését hangsúlyozni, azaz a cselekedetek összekapcsolását - a történetet. A jellem 

9 ARISZTOTELÉSZ: Poétika Bp. 1964. Arisztotelész nem használja a fabula, illetve szüzsé 
terminusokat; az orosz elméletben elsőként V. Sklovszkij választja szét a két fogalmat, ami aztán 
egész fél évszázadra menő vitát vált ki a fogalom használatát illetően, a cselekmény, cselekvés, törté-
nés, mítosz azonban Arisztotelésznél is megkülönböztetett fogalmak. 



ily módon itt már eredmény: ,Az, ami megvilágítja a törekvést, hogy miféle." A történet 
Arisztotelész szerint már maga is utánzás — a cselekmény összekapcsolásában kifejezett 
cselekedet utánzása. A cselekedet maga tragikus vagy nem tragikus — mondja. A cseleke-
detek ugyanakkor a jellem és gondolkodásmód természetéből adódóan aszerint kapcso-
lódnak így vagy úgy össze, hogy jellegük minemű: rút, fenséges vagy köznapi. 

így tehát Arisztotelész a jellem és a cselekmény viszonyát illetően ontológiai állás-
pontot képvisel: ,,a tragédia nem az ember, hanem a tettek és az élet utánzása". Nem a 
párbeszéd, hanem az élet, tehát a cselekvés (tett) párja. A tragédia tárgyalásakor Arisz-
totelész a „cselekményt", a „történést" hangsúlyozza a Platon által tételezett Jellem-
mel" szemben — ám nem azért, mintha a klasszikusabb, az antik eszményt képviselné 
Platon modernebb eszményével szemben. Sokkal inkább arról van szó, hogy Arisztotelész 
a platóni szubjektív felfogással szemben az objektív felfogást, az ismeretelméleti meg-
közelítéssel szemben az ontológiait képviseli, és jellemző, hogy mindkettőt a műnemek 
elvével kapcsolja össze. 

A tragédia — mint minden más típusú műfaji gondolkodásforma is — a lét objekti-
vitásában és nem a jellemek szubjektivitásában gyökerezik. Arisztotelész lényegét tekintve 
helytállóan nem a jellemből vezeti le a tragédiát, hanem fordítva: a jellemet a törekvés, 
a tragédia kimeneteléből, a helyzetnek megfelelő vagy nem megfelelő gondolkodásból, 
a tettek összekapcsolásának jellegéből, mert — mint írja — „a szerencse és a szerencsét-
lenség a cselekvésben van". 

Továbbá Arisztotelész nagyon világosan a tárgy ábrázolásmódja alapján, tehát 
utánzása és tipizálása különbségei szerint osztja fel a szó művészetét elbeszélői és drámai 
fajokra. Az általános érvénnyel alkalmazott párbeszédet és cselekményt együttesen nevezi 
drámának (tragédiának vagy komédiának); a dráma lényege a gúnyolódó vagy együttérző 
személyes hangvételnek, tehát azon elbeszélésnek, elbeszélői attitűdnek a kiiktatása, 
amely az eposzban a cselekménnyel egyenértékűen általános érvényű, epikai jellegű. 
A dráma (tragédia vagy komédia) „cselekmény utánzása . . . szereplők cselekedetivei, 
nem pedig elbeszélés útján". 

A drámában az utánzást az arisztotelészi koncepció szerint cselekvő személyek 
végzik. A cselekvés lehet 1. fájdalmat és így kárt nem okozó csúfság - nevetséges, vagy 2. 
olyan, amelyet ,gomoly emberek komoly tettként hajtanak végre", és amely szerencsét-
lenséggel, károkkal végződik. Ezáltal - mert az emberek jellemük és gondolkodásuk 
szerint teszik azt, amit tesznek és tetteik által lesznek szerencsések vagy szerencsétlenek — 
a cselekvés utánzása, a részvét és félelem felkeltése (a nevetséges és ellentéte — K. Gy.) 
által éri el az ilyenfajta szenvedélyektől való megtisztulást, a katarzist. Arisztotelész 
megkülönböztet 1. nálunk rosszabbakat, 2. nálunk jobbakat és 3. hozzánk hasonlókat; 
aszerint osztja fel tehát a művészet tárgyait, műfajait, hogy mit utánoz e három 
lehetséges ontológiai állapot közül. A komikus tehát a csúf, a nem ártalmasan hitvány, az 
átlagosnál hitványabb, míg a tragikus a kortársaknál jobb, jelleme szerint kiválóbb. A csak 
látványosan tragikust Arisztotelész ugyanilyen meggondolások alapján kizárja a tragédia 
köréből: „A költőnek a szánalomból és félelemből származó gyönyörűséget kell felidéznie 
utánzás által . . . s ezt az eseményekbe kell beleköltenie." Olyanba tehát, amely félelem-
vagy szánalomkeltőnek tűnik. 

A részvét és a félelem Arisztotelész szerint szenvedély, amelytől meg kell 
szabadítani az embert, s az ilyenfajta szenvedélyektől való megszabadítás a tragédia 



művészi célja, funkciója. A komédia központi kategóriája, a nevetséges meghatározásakor 
Arisztotelész a tragédiával szemben a veszteség és fájdalom nélküli cselekvést emeli ki. A 
komédia jogosultságát éppen abban látja, hogy a „fájdalmat" („kárt") nem okozó 
csúfságot nevetjük ki, azt tehát, ami természete és társadalmi funkciója szerint nem 
elutasítást, csak kinevetést érdemel. 

Ugyancsak a drámai és az elbeszélői tipizálás különbségeit feszegeti, és jellemzően 
megint csak ontológiai megközelítést ad akkor is, amikor az eposz és a tragédia eltérő 
specifikumait vizsgálja. Ezt írja: „Epikus alkotást nem szabad tragédiának feldolgozni, 
epikusnak itt a többszörös cselekményt nevezem, mintha például valaki az egész Iliászból 
egy dráma cselekményét írná meg. Az eposzban ugyanis az egész terjedelme által kapják 
meg az egyes részek a megfelelő nagyságot, a drámában viszont épp ez távolítana el a 
céltól" (XVIII. fejezet). A XXIV. fejezetben így folytatja gondolatát: a tragédia (dráma) 
jellemzője az „egy előadásra szabott terjedelem". ,A tragédia keretében ugyanis nem fér 
el több egyszerre történő cselekmény utánzása, csak az az egy, amelyet a színpadon a 
színészek előadnak, az eposzban viszont — mivel elbeszélés — sok dolgot lehet egyszerre 
végigvinni, s ezek által, mint szerves részei által, növekszik a költemény terjedelme." 
Tehát egy cselekményt kell — írja — „drámaian megszerkeszteni . . . az eseményso-
rozatot - akárcsak a tragédiákban - . . . egy egységes és teljes cselekmény köré, szem-
ben a történeti művekkel, amelyekben szükségszerűen nem egy cselekményt, hanem 
egy korszakot mutatnak be, s azt, ami csak abban történt egy vagy több emberrel, de az 
egyes történetek csak esetlegesen kapcsolódnak egymáshoz". Arisztotelész ugyanilyen 
kiindulásból állítja példaként szembe az Iliászt és az Odüsszeiái a kis Iliásszá és a 
Küpriávú, ahol „egy személyről, egy időszakról [azaz az események belső logikájáról — K. 
Gy.] és egy sokrészes cselekményről" írnak a költők. 

Dosztojevszkij kategorikus elutasító magatartása regényének — a Bűn és bűn-
hődésnek - drámává való átdolgozását illetően olyan alapon, hogy az „epikus", 
pontosabban az elbeszélői epikus forma szemben áll a „drámai" formával, még mindig túl 
merevnek és jogosulatlannak tűnhet két nagyon fontos körülmény figyelembevétele 
nélkül. Az egyik az elbeszélő formáknak a drámai, színpadi formákhoz való nagyobb 
vagy kisebb mértékű közelségére, a két költői forma különbségére vonatkozik, a másik 
pedig az objektív vagy szubjektív epikai forma uralmi helyzetére. A regény objektív 
formájának előnyben részesítése közvetlenül összefügg a regény sajátos elbeszélői for-
májának azzal a felfogásával, amelyet Dosztojevszkij már első műveiben megvalósított. 
Ráadásul a kor (a 40-es évek) Dosztojevszkij fellépésének pillanatában már maga is sugal-
mazta ezt az objektivitást, mint a létformák egy sajátos önkifejezését. 

A drámai formák belső műfaji különbségei lényegileg ugyanazok, mint az elbeszélő 
formákéi. A regényi drámában az „élet" ugyanúgy a sorson — a hősök sorsán - keresztül 
„tekint magába", mint ahogy az elbeszélői regényben. Vagyis mindkét formában az élet 
struktúrája jut érvényre, míg az erkölcsrajzi, szatirikus drámában, - a jellem-drámában 
egyfelől, s az erkölcsrajzban, a szatirikus elbeszélésben és szatirikus regényben másfelől -
egyaránt az élet állapota. Ez a különbség az „erkölcsrajz" és a „regény" között tulajdon-
képpen egyformán elvi jelentőségű a költői gondolatsor és a neki megfelelő költői forma 
szempontjából is. Ennek a körülménynek - hogy ti. műfaji szempontból nem a dráma 
és elbeszélés, hanem az erkölcsrajzi, regényi, tragédiai vagy eposzi attitűdök között van 
a különbség - tulajdonítható például az is, hogy némely elbeszélői forma egészen közel 



kerül a drámai formához. Ilyen esetet figyel meg Borisz Eichenbaum Gogol A köpönyeg 
című művével kapcsolatban. Ez az eset annál is tanulságosabb a mi gondolatunk szempont-
jából, mivel Eichenbaum példájában az elbeszélő forma közeledése a drámaihoz éppen az 
elbeszélés aktusának dramatizálásán alapszik. 

Az elbeszélés folyamata az alakok és a szituációk viszonyának olyan ismétlődő, az 
elbeszélőtől kiinduló megszakításán alapszik, amelyben az alakok és szituációk epikus 
viszonyát állandóan modifikálja, megváltoztatja, kiélezi, vagy elhalványítja az elbeszélő-
szerző — intonációval, vagy akár a szöveg szemantikájával kifejezett, a mese súlyával 
vetekedő — én-viszonya. Eichenbaum szerint a gogoli elbeszélés-típusban az alakok és 
körülmények önmozgásosan kibomló kapcsolatsora kevésbé fontos a mű költői 
formasorának kialakítása szempontjából, mint maga az előadott cselekmény. A cse-
lekmény síkján analizálható valóság és kifejezhető írói attitűd ugyanis a gogoli műkon-
cepcióban (az eichenbaumi megfigyelés szerint is) kevésbé differenciált, kevésbé gazdag 
és változatos, mint a szkáz, a szerzői szólam dramatizált elbeszélői aktusán keresztül 
közelített. 

Vagyis az elbeszélői és drámai forma potenciális „közeledése" — s ennek tüneteként 
az elbeszélés aktusának dramatizálása — mint folyamat a forma-elv síkján valósul meg, ahol 
azok a ,Jcöltői gondolatsort" reprodukáló valóság modellek rendeződnek el, amelyek 
kompozíciós rendjét és epikai rímelését, ismétlődését a költői forma-adta lehetőségek 
sugallják, mint egy előzetesen meghatározzák. 

„A novella kompozíciója — írja Eichenbaum — jelentős mértékben függ attól, 
milyen szerepet játszik benne a szerző személyes hangneme, az, hogy a költői gondolatsor 
szervező elve a szerzői hangneme — amely ilyen vagy olyan mértékben a szkáz illúzióját 
kelti — vagy csupán azon események közti formális kapcsolat megteremtésére szolgál 
amelyek teremtik a gondolatsort, azaz az elbeszélés aktusa — s az elbeszélő is — alárendelt 
szerepet játszik."10 

Az objektív kibontást, cselekményt, a szituációra koncentráló epikai építkezést 
váltja itt fel a szubjektív szerzői elbeszélői forma, szervező-elv, attitűd. A gogoli novella 
azért is marad novella és nem válik kisregénnyé, mert ez a szkáz által történő gondolatsor-
építés a valóság olyan szintjeit szólaltatja meg — nem annyira az elbeszélésben, mint 
inkább annak kapcsán —, amelyeket az írói gondolat belső immanens logikája, erkölcsrajzi 
szándéka diktál elsősorban és nem az ábrázolt hős regényi sorsának valóságos logikája. 

Állítását Eichenbaum a novellára, vagyis egy jellegzetesen kis-epikai műfajra alapozza, 
ami ugyan nem jogcím arra, hogy feltétel nélkül kiterjesszük a nagyepikai elbeszélő 
formákra is, a nagyepikai műfajok elbeszélés technikájára, formájára és elbeszélő-elvére, 
de A köpönyeg, melynek novella-kompozíciós anyagán mindezt Eichenbaum illusztrálja, 
bizonyos értelemben maga is átmenetet képvisel a kisepikai formáktól a nagyepikához, és 
ráadásul — mint ahogy az világossá válik a Korunk hőse elemzéséből — Eichenbaum 
általában nem tulajdonít elvi jelentőséget a kis- és nagyepikai formák közötti különb-
ségeknek akkor sem, amikor az írói hangnem kompozícióban betöltött szerepét elemzi. 
Gondolatmenetéből viszont feltételezhető, hogy az elbeszélő formák két alapvető műfaji 
csoportját - a regényit és az erkölcsrajzit — ő is szétválasztja, s az is, hogy az elbeszélés 

1 0 B. EICHENBAUM: Как szgyelana „Sinyel" Gogolja, in: Szkvozj lityeraturu. Leningrád, 
1924,171. 



objektív és szubjektív formáinak megkülönböztetésében a szerzői én holrejtőzését s a 
személyes írói hangnem elbeszélői kompozíciós szerepének súlyát ítéli döntőnek. Eichen-
baum a szubjektív epika dráma felé történő elhajlását — ami az elbeszélői aktus immanens 
tárgyként kezelésében nyilvánul meg azáltal, hogy az elbeszélő a cselekményt kiegészíti, 
kiteljesíti - végső soron az objektív epika felé tett lépésének látja. 

Ugyanis Eichenbaum megkülönböztet „primitív" és bonyolultabb elbeszélés-
formákat, komikus és idillikus novellákat. A „primitív" novella, akárcsak a kaland-regény 
(az elbeszélő nagyepikai formájaként) — mondja Eichenbaum — nem ismeri a szkázt és 
nincs is rá szüksége". Miért? „Ugyanazért - fejtegeti tovább Eichenbaum — amiért 
minden objektív elbeszélésnek: mert az elbeszéltek érdekességét és mozgását az 
események és helyzetek gyors és színes váltakozása adja." Folytatni lehetne Eichenbaum 
gondolatait ott, ahol arról beszél, hogy mindez igaz a komikus novellára is, melynek 
alapját a szerzői elmondástól független „komikus helyzetekben bővelkedő anekdota 
képezi" — ám itt a szüzsének már egyoldalú meghatározását adja: „a motívumok és a 
motivációk összefonódása — ez a primitív novella szervező elve" — írja. 

Valójában az utóbbi esetben objektív elbeszélői, vagyis elsősorban cselekményes 
objektiválásról van szó: arról, hogy konkrétan milyen motívumok és motivációk képezik a 
cselekmény alapját, olyanok-e, amelyek újra meg újra létrehozzák a regényi költői 
gondolatsort, vagy pedig olyanok, amelyek erkölcsrajzi költői érdeklődést mutatnak 
a motívumok és motiváció segítségével ábrázoltak iránt. A regény, az erkölcsrajz, vagy a 
novella szempontjából a dolog lényege nem is az események és helyzetek változásának 
tempójában és színskálájában rejlik, hanem az alakok és helyzetek motivációs kötéseinek 
jellegében, vagyis maguknak az eseményeknek belső indokai iránt mutatkozó ilyen vagy 
olyan irói érdeklődésben. Ahol - mint elv — a motívumok „összefonódása" áll az egyik 
oldalon, s a „szkáz" kisebb-nagyobb mértékben kikristályosodott elve a másikon, ott 
bizonyos műfaji kettősséggel van dolgunk. A szkáz kompozícióját ezért inkább narra-
tívnak nevezhetnénk, mivel a figyelmet nem a motívumok és a motiváció együttese, 
hanem a szüzsé motivációja maga, a motívumok expresszivitása, a történés és az 
elbeszélői motiválás kelti fel és köti le. Ezért sikerültebbek rendszerint az erkölcsrajzi 
vagy szkázra épített elbeszélő művek drámai átdolgozásai, mint az objektív szüzséjű 
művekéi, beleértve a szubjektív és objektív regényi elbeszélő műveket egyaránt. 

Eichenbaum olyan esetről beszél, amikor az elbeszélés legfőbb érdekessége nem a 
szüzsében, hanem az elbeszélés imitálásában, utánzásában, vagyis a szkáz elbeszélést 
dramatizáló mozzanatában van. Dosztojevszkij viszont levelében olyan regényről ír, amely 
bonyolult külső és belső cselekménnyel rendelkezik, tehát az emberi sors és az emberi 
tudat szintjén is költői gondolatsort kibontóan tagolt. Ez a lehető legjobb apropó volt 
Dosztojevszkij számára, hogy a költői gondolatsor és költői forma viszonya kapcsán a 
művészetben általában is fontos esztétikai elvekről szót ejtsen. 

összegezve tehát Dosztojevszkij levelének tanulságát; az élet úgy juttatja kifejezésre 
önformáját, hogy hol a művész (szubjektívebb vagy objektívebb) elbeszélői tehetségére 
apellál - s ebben az esetben a forma az élet struktúrájának és állapotának mozgását tárja 
fel az elbeszélés által - hol pedig drámai tehetségére hagyatkozik, s ekkor a forma az élet 
szerkezetének, állapotának alapeszméjét az előadás (vagyis játék) aktusában hordozza, s 
így szintjei áttetszőekké válnak. 
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De ha az élet a róla szóló elbeszélésben, mint ugyanennek az életnek a törvénye 
által mozgásba hozott, nem magától értetődő módon mozgó, nem érzékelhető formán 
keresztül tárja fel magát, akkor az élet az elbeszélés segítségével élőnek tűnhet és „élőnek 
tűnik, nemrég lezajlott, természetes esetnek, miközben belülről a rendező értelem mélyre-
hatóan logikus következtetései mozgatják" — ahogy Gogol írja. 

Az elbeszélői formában az élet a valóság egymástól (térben és időben) „távoleső 
formáit" összegezni tudó művészi „értelem" elemző erőfeszítése révén szólal meg. De 
Gogol műveinek témái, például A köpönyeg-é, az életnek már olyan oldalait érintették, 
melyeket az mint formákat már maga mögött hagyott. Valószínűleg ebben kell keresnünk 
egyik okát annak, hogy Gogol „nem tudott" szüzsét teremteni, ugyanakkor nagyszerűen 
tudta „dramatizálni" magát az elbeszélést, vagyis megsejtette az első személyű szerzői 
cselekmény vezetés, előadásmódnak azt a formáját, amely később széles körben elterjedt az 
orosz irodalomban és a „szkáz" elnevezést kapta.11 Dosztojevszkij pl. már művészetének 
abban a korszakában is, amikor témáit ugyanabból a valóságból merítette, mint Gogol, 
egészen más formákat választ, olyanokat, amelyeket még nem hagyott maga mögött az 
élet. Ezért vált már munkásságának korai szakaszában az eredeti szüzséalkotás egyik 
legnagyobb mesterévé. Dosztojevszkij regényeiben az elbeszélés lényege az eredeti 
elbeszélői szüzsé megteremtésében van. Ugyanakkor — bármilyen élesek és drámaiak is 
ezek a szüzsék — a képek vagy lelkiállapotok váltakozását, az ideológiai és pszichológiai 
összeütközések feszültségét, a művészi ábrázolás elveit tekintve mégis par excellence 
elbeszélőiek. Dosztojevszkij első irodalmi vállalkozásai — melyek, mint ismeretes, nem 
maradtak fenn — sikertelen drámaírói próbálkozások voltak. A továbbiakban is élesen 
drámai cselekményeket szerkesztett, de ezek a cselekmények az életet végül is elbeszélői 
gondolatsorokban tipizálták, s ezért dramatizálásuk mindig kivételes nehézségeket fog 
jelenteni. A dosztojevszkiji regények elbeszélői formája azonban külön kérdéskör, 
amelyre a továbbiakban, fejtegetéseink második részében külön kitérünk. 

1 1 A XIX. században Leszkov, a XX .-ban Remizov voltak a stilizált szecessziós elbeszélő' forma 
kiteljesító'i. 


