
DIALÓGUS 

AZ IRODALOMTÖRTÉNET KÉRDÉSEI 

— Ön 1982 óta a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
újjászervezett Tanárképző Karán a Művészettudományi Intézet 
vezető professzora. Az egyetem vezetői — köztük Ön is — több-
ször nyilatkoztak már újtipusú felsőoktatás-pedagógiai és 
tudományos célkitűzéseikről. Kérjük, jellemezze az It olvasói-
nak a magyarszakos képzés, az irodalomelmélet és irodalom-
szemlélet — ha lehet így mondanunk — lukácsi alapozásának 
pécsi modelljét. 

— Igen, lehet beszélni lukácsi alapozású irodalomszem-
léletről. Minden magyarszakos hallgatónak az első félévben 
fel kell vennie az „Általános esztétika" c. tárgyat, amelynek 
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keretében az ő Esztétikajának alapkategóriáival ismerkednek 
meg. A következő években a műnemek és műfajok, továbbá 
az esztétikai minőségek, majd A társadalmi lét ontológiájáról 
c. művében olvashatókra alapozva a műalkotások ontológiai 
problémái is szerepelnek a magyarszakosok kötelező tárgyai 
között. Az ötödik — a pécsi egyetemen teljes — évben pedig 
egy magasabb szinten foglaljuk össze Lukács Györgynek az 
irodalmi műalkotásokra vonatkozó nézeteit. Vannak ma-
gyar-művészettudomány szakos hallgatók is, akiknek tanítjuk 
az esztétikai, művészetelméleti gondolkodás történetét; és 
még részletesebben Lukács nézeteit. Mindezen közben igen 
alapos irodalomtörténeti ismereteket is tanítunk, s ezekből, 
csak ezekből minden év végén írásbeli és szóbeli részből álló 
szigorlatot kell tenniök. 

— Pécsre Ön visszatért, hiszen tanári pályakezdése egyszer 
már odakötötte. De budapesti katedráról: Világirodalmi Tan-
székéről jár le. Milyen szálak fűzik továbbra is budapesti 
hallgatóihoz, akiknek Az instrukciók szerepe a drámában 
címmel 1981-ben közreadta publikálásra érett szemináriumi 
dolgozatait? 

— Az ELTE-hez továbbra is igen erős szálak fűznek, hi-
szen itt vagyok főállásban, a pécsi kísérletet csak másodállás-
ban vezetem és próbálom magam is csinálni. Az ELTE-n 
zömmel összehasonlító irodalomtörténet szakos hallgatókkal 
foglalkozom. Pécsett az ad különös izgalmat, örömet és per-
sze felelősséget, hogy új módszerekkel és új, más bölcsész-
karon nem tanított tárgyakat is taníthatok, az ELTE-n 
pedig az, hogy azokat a kérdéseket tehetem szemináriumi 
óráim témájává, amelyek éppen érdekelnek, amelyekkel ép-
pen foglalkozom. Az említett tanszéki kiadvány anyaga is 
akkor jött létre, amikor magam is azzal foglalkoztam és a hall-
gatókkal azt vizsgáltuk, milyen szerepe-funkciója van a szö-
vegben az ún. szerzői instrukcióknak; kinek szólnak; és 
igaz-e, mint a köztudat tartja, a színházi rendezőnek és/vagy 
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a színésznek: avagy az olvasónak éppen abból következően, 
hogy a dráma egész világa csak dialógusokban és dialógu-
sokból épülhet föl. Nagyon izgalmas két félév volt. 

— Sokoldalú elméleti-történeti kutatásainak középpontjá-
ban a drámafejlődés és a drámaelmélet kérdése áll Csokonaitól 
Örkény Istvánig. 1984-ben A dráma lételméletéről című mono-
gráfiája jelent meg az Akadémiai Kiadónál. Mostanában mi-
lyen tervek foglalkoztatják, milyen kutatásokra, milyen új 
művek megírására készül? 

— Készen van egy könyvem, amelyet egy elméleti problé-
makör történeti változásainak a kérdéséről írtam. A cselekvés 
lehetősége címen azt igyekeztem vizsgálni, hogy mit nevez-
hetünk pontosan, konkrétan és nem metaforikusán: drámai 
akciónak; továbbá, hogy erre milyen lehetőség van, és a lehe-
tőségek milyen megnyilvánulásformában jelennek meg a 
Shakespeare-től a 19. század végéig megírt drámákban. 

Már két éve az érdekel, hogy miként, hogyan alakult ki a 
dráma. A görög dráma történeti létrejöttét teljes homály fedi. 
Aiszkhülosz fennmaradt művei ötvenéves kora utániak; 
Thespistől semmit nem ismerünk, sőt a dithyrambosok is 
elvesztek. A görög tragédia kialakulására vonatkozó négy-öt 
elmélet klasszika-filológusoktól való; vagyis eddig nem vizs-
gálták meg ezt a kérdést a drámaelmélet szemszögéből. A ki-
alakulásra vonatkozó elméletek olyan tények és ismeretek 
alapján jöttek létre, amelyek mindenkinek a számára — tehát 
nemcsak klasszika-filológusok számára — hozzáférhetőek. 
Én Arisztotelészre támaszkodva azt keresném, milyen előzmé-
nyekben található a tragédia és a komédia adott meghatá-
rozása. Vagyis hol és miben található oly történet, amely 
szerencséből szerencsétlenségbe fordul át, mivel Arisztotelész-
nél ez a tragédia egyik megása; és holhatároz és miben a for-
dított irányú, mert ez meg a komédia egyik meghatározása. 
Ehhez hozzászámíthatjuk a fordulatot és a felismerést, hiszen 
ez is szerepel a Poétikában mint ismérv. Arisztotelész azt is 
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említette, hogy Aiszkhülosz állította a középpontba a pár-
beszédet, s ezért az előzmény olyan történet lehetett, amely 
lehetőséget rejtett magában arra nézvést is, hogy az egész 
dialógusokká formálódhasson át. Az egész problémakört 
úgy is jellemezhetném, hogy Arisztotelészre támaszkodva, 
Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész és Arisztophanész 
műveit az „ember csontvázának" tekintve, azt keresem, 
milyen lehetett a „majom csontváza". 

Persze ez a „nagy" munka, évekig tart. Terveim szerint ezt 
követné a „Quem queritis?" kérdésből kinőtt középkori 
drámának a vizsgálata ismét abból a szempontból, hogy 
ugyancsak pár száz év múlva ebből is komédia és tragédia 
fejlődött ki. Még Shakespeare előtt, a 16. századi francia 
tragédiaíróknál. Itt a forrás, a kiindulópont is megvan, a 
közbülső szövegek is — nemcsak a misztériumok és moralitá-
sok, de — pl. a Grál-szövegek, Grál-történetek is. Úgy tűnik, 
mind a két esetben a meghaló-és-feltámadó isten rítusaiból 
indul ki a fejlődés. 

Közben persze szeretném kidolgozni a még pár évvel ezelőtt 
írt színházelméleti vázlatomat is, amelyet a Magyar Színházi 
Intézetben egy kutatócsoporttal vizsgálunk és nézzük meg 
érvényességét konkrét színházi előadások tanulságaival 
összevetve. De szeretném folytatni színházkritikai munkássá-
gomat is, amely mind a drámaelmélet, mind a színházelmélet 
szempontjából nagyon gyümölcsöző. 


