
KIBÉDI VARGA Á R O N 

A műfajokról 

A minket körülvevő világ megismerése, a tapasztalatszerzés, majd pedig a dön-
tések afelől, hogy ebben a világban milyen cselekedeteket haj tsunk végre, mind-
ez az érzékszerveinken keresztül történik.1 Tudjuk, hogy mi világos és mi sötét, 
mi halk és mi hangos, puha vagy kemény, jó szagú vagy büdös, édes vagy 
keserű - és eszerint cselekszünk. Öt érzékszervünket meg tudjuk ugyan vilá-
gosan különböztetni, ám az érzékszervek együttműködnek, tapasztalatunk mun-
kájuk összesített eredménye. Szétválasztásuk még az irodalom, a költői fantázia 
segítségével sem sikerül, amint azt Diane Ackerman bestsellere vagy Italo Cal-
vino külön egy-egy érzékszervnek szentelt novellái is ékesen bizonyítják.2 

Ugyanakkor az évezredek során az érzékszervek között hierarchikus össze-
függések alakultak ki: a mai világban egyes érzékszervekre gyakrabban van 
szükségünk, mint másokra, és egyes érzékszervek inkább a megismerést segítik 
elő, mások pedig inkább a cselekedeteinket határozzák meg.3 A megismerés a 
látás, a cselekvés a tapintás elsődleges funkciója. 

Ezek a kézenfekvő tények nemcsak a mindennapi életünkre vonatkoznak, 
hanem azon belül természetesen esztétikai aktivitásunkra is. Olvasás, hangver-
senylátogatás olyan cselekedetek, melyek egyszerre több érzékszervünket veszik 
különböző m ó d o n igénybe. Az európai művészetelmélet főáramlata ennek el-
lenére kétszáz év óta úgy tesz, mintha a művészetek és ezeken belül a műfajok 
monomediálisak lennének, azaz mintha minden műfaj csak egy-egy különvá-
lasztható érzékszerv esztétikai kielégítését szolgálná: a festészet a látás, a köl-
tészet a hallás művészete. A színházi előadás kivételt képez ugyan, de az iskola 
a színházat is „monomedializálja"; drámairodalomról beszél, Shakespeare drá-
máit mint szövegeket kezeli, ugyanolyan retorikai-stilisztikai szövegelemzésnek 
veti alá, mint a költészetet.4 

A művészetek monomediális megközelítését a huszadik században különösen 
elősegíti két, a modern irodalomelméletre jellemző jelenség, mely végül a struk-
turalizmusban csúcsosodik ki: a szövegközpontúság és a műalkotás autonó-
miájának a gondolata. A strukturalisták a szellemtudományok és a művészetek 
legkülönbözőbb válfajait a nyelvészeti modellből kiindulva tanulmányozták, 
azaz a szövegre vezették vissza: a szöveg pedig egyetlenegy szinten alakul ki, 
egy érzékszervre apellál, azaz monomediális. A hanghordozást vagy a tipográ-
fiát, tehát pontosan azt, ami színt, életet visz a szövegpercepcióba, ez a nyel-
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vészét elhanyagolta. Az autonómiafogalom, az autotelikus, a jó értelemben vett 
„öncélú" művészet dogmája másképpen, de ugyanabba az irányba vezet: kizá-
rólag önmagára csak az a műalkotás utalhat, amely megtagad minden kapcso-
latot azzal, ami másra is emlékeztethetne. Az autonóm szöveg, zene, festészet 
„kioltja a jelentést" (Erdély Miklós), szigorúan önnön sajátosságára szorítkozik, 
és ez a sajátosság csak anyagi természetű lehet: szó, hang, festék. Az autonómia 
legf aj tisztább példája az önreferenciális művészet: a John Cage fémjelezte zene, 
az absztrakt és főleg a monokróm festészet - tehát nem annyira Mondrian, mint 
a Clement Greenberg által meghirdetett absztrakció, vagy a Hlebnyikov-féle 
hangköltészet, Isidore Isou lettrizmusa; ez a fajta művészet egyben a monome-
dialitás legszélsőségesebb válfaja. 

A nyolcvanas évek eleje óta, úgy tűnik, a szellemtudományok irányt változ-
tatnak, és ez az új fejlődés egyre vitathatóbbá teszi a művészetek kétszáz éves 
monomediális bemutatását. Négy jelenségre szeretnék itt rámutatni. 

1. A nyelvészeten belül megerősödik a szociolingvisztika, mely az egységes 
írott szöveg helyett elsősorban a társadalom orális beszédhelyzeteit vizsgálja, 
azaz olyan nyelvi tárgyakat, melyeket egy síkon megközelíteni lehetetlen.1 

2. Ezzel párhuzamosan az irodalomtörténet rámutat a szájhagyományozás 
fontosságára, az oralitás szövegképző, szövegmeghatározó szerepére azokban a 
kulturális közösségekben, amelyek nem ismerik az írásos hagyományátadást. 
(Itt elsősorban Paul Zumthor munkáira gondolok.) 

3. A strukturalizmus rehabilitálta a retorikát, de csak a szövegközpontú, az 
inventióra és az elocutióra épülő, a beszédek és irodalmi alkotások szövegét ta-
nulmányozó retorikát. Ez éppúgy érvényes az érvelésközpontú észak-amerikai, 
mint az alakzatközpontú európai (főleg francia) retorikára. Az új fejlődés itt 
abban áll, hogy a mai retorikai kutatásokban nagyobb hangsúlyt kap, az inventió 
és az elocutio mellett, az actio, az előadásmód tana. Fumaroli, Volker Kapp6 és 
mások nem a retorikát, hanem az ékesszólást tanulmányozzák, és ez a hangsúly-
eltolódás nagyon jellegzetes. Színháztörténészek, mint Dene Barnett,7 rámutat-
nak arra, hogy a színészek kiképzése során milyen fontos szerepet játszott a 
retorikai actio, az arcvonások és testmozdulatok expresszivitásának a szabály-
rendszere. 

4. Az irodalomelméleten belül egyre jelentősebb kutatási terület a szó és kép 
viszonya: ezt kiadványok, folyóiratok-különszámok és nemzetközi konferenciák 
tömege bizonyítja. A reneszánsz és barokk idején az Ut pictura poesis elve elmosta 
az elméleti határokat a költészet és a festészet s túdiuma között: a mai kutatás 
mintha újból megkérdőjelezné a verbális és vizuális műinterpretációk teljes szét-
választhatóságát. A kilencvenes években, úgy tűnik, a hang és kép viszonya is 
egyre több kutatót érdekel.'4 Régis Debray szerint elérkeztünk a nyugati kultúra 
harmadik nagy fázisához: az orális kultúrát a késői középkorban leváltotta az 
írásbeli kultúra, a több évszázados szövegkultúra ma visszaszorul, helyét átveszi 
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a mediális kultúra, mely elsősorban a képen, a képek és hangok gyors változá-
sain és megváltoztathatóságán alapul.9 

A szellemtudományok mai fejlődése arra késztet, hogy kritikai vizsgálat tár-
gyává tegyük a monomedialitás és a plurimedialitás viszonyát a történelem 
során. Néhány példára szorítkozom. 

I. Az ókori irodalom talán legjelentősebb alkotása a dráma. Ezek a drámák 
eredetileg nem mint szövegek jelennek meg a közösség életében, hanem egy 
több napig tartó vallásos szertartás egyik műsorpontjának voltak a részei. 
Pickard-Cambridge szerint az öt részből álló ceremónia negyedik része a tra-
gédia. Ezzel a ceremónia-jelleggel magyarázható a kórus fontossága is; a kórus-
szövegrészeket énekelve adták elő, és a zenét, lélektani hatása miatt, nagy gond-
dal választották ki.10 Hogy milyen helytelen és anakronisztikus dolog ezeket a 
szövegeket csak mint szövegeket, mint monomediális irodalmi alkotásokat vizs-
gálni, arra Florence Dupont hívta fel a figyelmet, amikor kimutatta, hogy Seneca 
szövegei nem tekinthetők kerek és befejezett műveknek; inkább a nyilvános 
színielőadást elősegítő verbális vázlatokról kellene beszélnünk." 

II. A kultúrának ezek a látványos, a nyilvánosság felé forduló formái vallásos 
vagy politikai eredetűek. A késői középkor politikai és kulturális eseményei 
szintén hatottak az európai műfajrendszer kialakulására. Az operát megelőző, 
allegorikus és narratív balett, melynek bemutatásában gyakran a királyi család 
tagjai is részt vettek, kimutathatóan a katonai felvonulásokra és a lovagi tornákra 
vezethető vissza.12 A lovagi torna pontos szabályok szerint folyik le, de kime-
netele bizonytalan - amint ezt II. Henrik francia király 1559-ben egy lovagi 
tornán bekövetkezett halála eklatánsan bizonyítja; a balett menete és kimenetele 
viszont eleve világos, hiszen politikai-ideológiai mondanivalója van: mindig a 
Rend győz a Káosz, a világosság a sötétség fölött. Száz évvel II. Henrik tragikus 
halála után a király már balettet táncol: XIV. Lajos, a későbbi Napkirály, Apolló, 
a napisten szerepét játssza, azaz táncolja.13 A társadalmi élet szerves és termé-
szetes multimedialitása átalakul esztétikai, már-már a szinesztéziába átcsapó 
multimediális élvezetbe. 1635-ben a négy keresztény monarchia allegorikus ba-
lettjén (Ballet des quatre monarchies chrétiennes) a három lengyel és a három svéd 
lovagot játszó-táncoló színész teljesítménye elragadja a krónikást: le cliquetis de 
leurs armes jointes à la cadence de leurs épées est si agréable à cause de la lueur des 
lames et de la vitesse de leurs pas.14 

A balett mint allegorikus, ideológiai töltetű táncprogram nem önálló esemény, 
hanem egy nagyobb kulturális eseménysorozat része, akárcsak az antik dráma. 
Az abszolút monarchia két ilyen kulturális eseményt ismer: a királyi bevonulást 
(„Joyeuse Entrée", „Blijde Intocht", ahogy Huizinga nevezi híres könyvében) és 
a kastélykertben lejátszódó látványos mulatságot. Az újonnan megkoronázott 
királyt az ország főbb városai egy nagyobb, hosszasan előkészített ünnepség 
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keretében fogadják, mely több részből áll, és olykor több napig tart.15 A kastély 
parkjában lezajlódé ünnepséget nem a város rendezi a király számára, itt az 
uralkodó fogadja és szórakoztatja alattvalóit. A hierarchia tehát megfordul - a 
hódolás pompáját az elkápráztatás pompája váltja fel - , de a két ünnepségso-
rozat formái, „grammatikája", és politikai mondanivalója, „szemantikája", nagy-
jából megegyezik. 

André Félibien, a francia művészettörténet és műkritika első nagy alakja, aki 
1667-től kezdve a „historiographe des bâtiments du roi" címet viseli, kétféle 
ünnepséget ír le: olyanokat, amelyek egy, és olyanokat, amelyek több napig 
tartanak. Az ünnepség mindkét esetben több részből áll: egy állófogadást, azaz 
állva fogyasztott uzsonnát egy színielőadás vagy egy balett követ, ezt egy va-
csora, és az egészet tűzijáték zárja le. A vendégek körbejárják a parkot, meg-
csodálják a süteményekkel és gyümölccsel dúsan megrakott asztalokat, a szob-
rokat, épületeket és a kertészet művészetét. Amikor a király és kísérete meg-
uzsonnáztak, a tömeg megrohamozza az asztalokat, és pillanatok alatt elpusztítja 
a gyümölcs- és süteménygúlákat. Pillage, fosztogatás, írja Félibien, „ez is része 
a látványosságnak".16 A színielőadásban a zenének mindig fontos szerep jut, 
vagy úgy, hogy énekelt szövegrészek váltogatják a beszélt szövegrészeket, vagy 
úgy, hogy a felvonások végét hangszeres zene jelzi. Mediális különbséget jelez 
a vers-próza ellentét is. Félibien megjegyzi Molière Georges Dandin)éve\ kapcso-
latban, melyet 1668. július 18-án játszottak először egy versailles-i mulatság ke-
retében, hogy a próza különösen alkalmas a cselekmény bemutatására, míg a 
verset éneklik, és ez pedig az érzelmeket fejezi ki. Mintha egyszerre két szín-
darabot játszanának, írja: „il semble que ce soit deux comédies qu'on joue en 
même temps".1 ' 

Ezeknek a barokk ünnepségeknek - a város hódolását kifejezőknek éppúgy, 
mint az alattvalók gyönyörködtetését szolgálóknak - van néhány közös vonása. 
Hármat szeretnék kiemelni: 

1. Az ünnepségek előkészítéséhez mindig legalább négy művész-mesterem-
berre lh van szükség: egy építészre, egy zeneszerzőre, egy festőművészre és egy 
költőre. IX. Károly 1571-es párizsi bevonulását Ronsard, a király kedvenc költője, 
Germain Pilon szobrászművész és Niccolo dell'Abbate, valamint Antoine Cáron, 
a kor nagy manierista festői készítik elő.19 XIV. Lajos versailles-i ünnepségei 
Molière és a zeneszerző Lully, a műkertész Le Nôtre, a díszlettervező és rendező 
Vigarani és Charles Le Brun, az udvari festő közreműködésével épülnek fel. 

2. Az ünnepségekre jellemző az, amit ma interaktivitásnak szokás nevezni: 
nemcsak a művész aktív, a ceremóniához a közönség aktivitása, elsősorban 
térbeli mozgása is hozzátartozik. A király és kísérete gyalog vagy lóháton fedezi 
fel lassan, egymás után, a városi polgárság hódolatának színes, hangos, gyakran 
mozgó allegóriáit - zenekarokat, feliratokat, táncokat - ; az udvarnak, az alatt-
valóknak járnia kell a kastély termeiben és parkjában ahhoz, hogy felfedezzék 
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mindazt, ami gyönyörködtetésükre szolgál. Az „interaktivitás" kifejezés termé-
szetesen - a XVII. századdal kapcsolatban éppúgy, mint manapság - pontatlan, 
vagy legalábbis eltúlzott, hiszen a művészek és a közönség sohasem állnak egy 
síkon; a közönség a látványosság sikeréhez és kvalitásához nem járul hozzá 
aktívan: mozgása, tapsa, arckifejezése legfeljebb a tetszés vagy nem-tetszés ki-
nyilvánítására alkalmas. 

3. A művészetet alkotója, úgy tudjuk, úgy tanultuk, az örökkévalóságnak 
szánja. A műalkotás már-már szakrális jellege különösen a romantikus zseni-
kultusz óta elterjedt dogma (és együtt jár a másik, a Nagy Művész dogmájával, 
akinek halála után „ne varietur"-definitív kiadásban kell tisztelni Összes Mű-
veit). Ezzel szemben a barokk ünnep efemér, olyan műalkotás, melyet felépítenek, 
megfestenek, megírnak, majd pedig lebontanak és megsemmisítenek. A festmé-
nyek megszűntek, emléküket csak a történészek és krónikások őrzik meg. 

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a barokk ünnep több művész együtt-
működéséből születő, a közösséget aktívan bevonó, elkápráztató, de csak egy 
estére, esetleg néhány napra fennálló műalkotás. 

III. Külön kell beszélnünk, harmadik történelmi mozzanatként, a francia 
klasszicizmus poétikájáról, mer t ennek óriási hatása volt egész Európában, és 
érthetetlen módon részben éppen ehhez a poétikához apellál a későbbi mono-
mediális esztétika. A klasszikus műfajelmélettel kapcsolatban néhány félreértést 
kell tisztázni: 

a) A műfajok szigorú szétválasztása („la séparation des genres"), mely a 
klasszikus poétika egyik alapköve, nem monomedialitás kérdése, hiszen éppen 
a dráma a legreprezentatívabb klasszikus műfaj ; nem arról van szó, hogy min-
den műfaj maradjon meg a saját érzékszervénél, ez a szabály elsősorban ideo-
lógiai-szociológiai hierarchiát posztulál: a komoly magasabb rangon áll, mint a 
könnyű vagy a vidám.20 A legelőkelőbb helyet Arisztotelésznél a két „komoly" 
műfaj, az eposz és a dráma foglalja el: az eposz a cselekvést előadja, a d ráma 
bemutatja - mindkét műfaj plurimediális. Az eposz XVII. századbeli látványos 
csődje - Himmelsfarb kutatása során közel háromszáz klasszikus francia eposz-
ról szerzett tudomást!21 - éppen azzal magyarázható, hogy „monomedializáló-
dott": olvasni kellett volna azt, aminek lassú, ismétléseket kedvelő narratív 
struktúrája a szóbeli előadásra készült. Nem véletlenül definiálják a XVII. szá-
zadban a regényt „prózaeposz"-nak: a regény olyan eposz, amelyet nem adnak 
elő, hiszen nincsen megverselve, hiányzik az előadó emlékezetét erősítő rím, a 
regényt olvasni kell, egyedül, otthon, csendben. És leginkább nők olvassák! Az 
eposz a nyilvános életben részt vevő férfinak való, a regény a nőké."2 

b) A klasszikus irodalom egy nyilvánosságban lezajló, n e m egyéni fogyasz-
tásra tervezett irodalmi élet szerves része; ez az élet három, illetve négy helyen 
játszódik le: a templomban, a színházban, a szalonban, esetleg, azaz egyesek 
számára, a királyi udvarban. A szentbeszéd éppannyira része ennek a nyilvános 
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irodalmi életnek, mint a színdarab: csak nyomtatásban, utólag „monomediali-
zálódik". Minden fontos műfaj bemutatott vagy előadott műfaj: monomediális-
nak csak azok a műfajok tekinthetők, melyeket a klasszicizmus poétikája nem 
ismer el, vagy csak a műfajhierarchia legalsóbb fokán tűr meg, mint a regény, 
a portré vagy az aforizmus. 

c) A klasszikus műfajelmélethez tartozik a költészet és a festészet közötti 
kapcsolat hangsúlyozása. A horatiusi Ut pictura poesist úgy értelmezik, hogy a 
verbális és vizuális műfajoknak közelednie kell egymáshoz, hasonlítania kell 
egymásra. Ez az elv a francia klasszicizmus hőskorában, a XVII. század második 
felében elsősorban a festészetet érinti, a festészetnek kell a költészet eszményét 
megközelíteni. A medialitás szempontjából ez annyit jelent, hogy a festészeti 
műfajhierarchia csúcsa plurimedializálódik: a történetkép, a tableau d'histoire, 
az ábrázolt történelmi eseményre nem egyenesen utal, hanem kerülő úton, az 
irodalmi műfajhierarchia csúcsán levő és eleve multimediális műfajon, a d rámán 
keresztül. Poussin - saját bevallása szerint - az arisztotelészi poétika szerint 
dolgozik; ez többek között azt jelenti, hogy képei nem a római történelem híres 
pillanatait mutat ják fel, hanem a szó szoros értelmében dramatizálják ezeket a 
pillanatokat: a hősök nemcsak egymásra néznek, hanem a közönségre is. Felénk 
fordulnak, mintha a történetkép nem a történelmet, hanem egy nemlétező tra-
gédia egyik nagy, sok szereplőt foglalkoztató, patetikus jelenetét ábrázolná. 

IV. A művészetek egy szintre való leszűkítésében, monomedializálásában 
három érdekes és jelentős mozzanatot különböztethetünk meg: Lessing Laokoon-
ját, a francia forradalom múzeumpolitikáját, és végül a művészetek Théophile 
Gauthier „l'art pour l'art" elméletével kezdődő emancipatórikus törekvéseit. 
Lessing világosan meghúzza a vonalat a két tapasztalati kategória, a tér és az 
idő között, az időben folyó, azaz a hang művészeteit elválasztva a térben elhe-
lyezkedő vizuális művészetektől, és ezzel megkérdőjelezi a multimediális barokk 
látványosságok műfajtisztaságát. Amikor a francia forradalom begyűjti a temp-
lomokból kiszedett vagy kimentett oltárképeket, és mint nemzeti, vallásos funk-
ciójuktól független értékeket kezeli, és múzeumokban helyezi el őket, megindul 
az a művészetek sajátosságát, önértékét hangsúlyozó folyamat, mely a ,,1'art 
pour l 'art"-hoz vezet. A műalkotás autonóm, de jelentése másodlagos, és a 
közönség eltávolodik. A kultúra demokratizálódása azt jelenti, hogy a helyhez 
és időhöz kötött nyilvános, multimediális kultúreseményt felváltja a magán-
életbe visszavonuló, individuális és monomediális kulturális cselekedet: a 
könyvolvasás, zenehallgatás, képnézés. 

Az itt nagyon vázlatosan felvázolt képet természetesen árnyalni kell; az elmúlt 
századokban a monomedialitás bajnokai mellett és ellen fel lehetne sorakoztatni 
a plurimedialitás szószólóit is, kezdve már a XVIII. század egyik legelső nagy 
esztétikusával, abbé Du Bos-val, aki azért tartja a drámát a legtökéletesebb mű-
fajnak, mert az egyszerre több érzékszervünket elégíti ki. Vagy idézhetnénk, 
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ötven évvel később, Johann Georg Sulzert, aki, ugyanazon meggondolások alap-
ján, az operát még a d ráma fölé helyezi: „Unter den verschiedenen Arten dra-
matischer Werke ist die Oper allen übrigen weit überlegen, weil sich de alle 
schönen Künste ohne Ausnahme bei einander finden."23 A legismertebb példa 
itt természetesen Richard Wagner, akinek a nevéhez fűződik maga a „Gesamt-
kunstwerk" fogalom. „Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkunst heißen die drei 
urgeborenen Schwestern", írja Wagner 1850-ben. „Sie sind ihrem Wesen nach 
untrennbar."24 És végül, még egy ilyen globális áttekintésben is, szólni kellene 
a futuristákról, Pierre Albert-Birot SIC (= Son-Image-Couleur) című rövid életű 
folyóiratáról, valamint az orosz és olasz futuristák elméleti írásairól. A wagneri 
romantikus szintézissel itt az avantgarde Gesamtkunstwerk néz szembe, a ra-
jongó művészetépítésnek ellentmond a modernség mindent egybevonó, de múlt-
tagadó és művészetromboló gesztusa. 

A történelmi áttekintés arra késztet, hogy dialektikus folyamatról beszéljünk, 
azaz olyan történelmi vonalról, amely során hol az egyik, hol a másik álláspont 
kerül előtérbe, kortól, társadalomtól, sőt: foglalkozástól is függően. Színházi 
rendezőknek a plurimedialitás evidencia, az irodalomtörténészek inkább a mo-
nomedialitás felé hajlanak. A tiszta monomedialitás ugyanakkor - a radikális 
multimedialitástól eltérőleg - végső fokon szélsőséges elméleti konstrukciónak 
tekintendő, még a festészet és az irodalom esetében is. Nincs olyan absztrakt 
festészet - itt Barthes és Danto bizonyos megjegyzéseire hivatkoznék25 - , amely-
nek ne lehetne elképzelni referenciális megfelelőjét, tehát egy olyan valóságbeli 
elemet, amely megindítja a nézőnek a festészet specifikumától elrugaszkodó 
fantáziaszövését, és nincs olyan szöveg, amely ne idézne fel mentális képeket, 
és ne indulna meg így legalábbis a bimedialitás felé. Az írott, tehát olvasandó 
szöveg - mely, úgy tűnhetett , a monomedialitás alapköve - ebben az összefüg-
gésben eleve problémát képez. Az olvasás egyszerre verbális és vizuális csele-
kedet,26 a hallás látásítása és a hallott beszéd vizualizálása, mely egyszerre két-
fajta észlelésre szólít fel, ahogy ezt már Quintilianus megírta: „dividenda intentio 
animi ut aliud voce aliud oculis agatur".27 

Mihelyt egy műfaj eltér a konvencionális elvárásoktól, látszólagos monome-
dialitása megrendül: ha egy vers vagy egy újságcikk tipográfiája szokatlan, azon-
nal nézni kezdjük azt, amiről addig azt hi t tük, hogy „csak" olvassuk. Szélsőséges 
példája ennek az a különös és a huszadik század művészeteire jellemző (és 
egymást kiegészítő) fejlődés, amely egyrészt a költészet megláttatását, másrészt 
a festészet olvastatását vette célba. A költők egyre gyakrabban írnak ikonikus, 
azaz referenciálisan mimetikus verseket - Apollinaire-től kezdve egészen a mai 
brazil, vagy a Magyar Műhely folyóirat köré csoportosuló magyar vizuális köl-
tőkig.28 Ugyanakkor a festészetben először - a kubizmus idején - betűsorok és 
szövegrészek kapnak szemantikailag is érdekesen interpretálható szerepet, kol-
lázs és montázs formájában,29 az utóbbi évtizedekben pedig már azt tapasztaljuk, 
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hogy a mondatok és aforizmusok teljesen betöltik a képfelületet, és kizárnak 
mindennemű ikonikus elemet a képből.30 

Mihelyt valamilyen formában érzékelhető egy másik műfaj vagy művészet 
jelenléte egy műalkotásban, implicit plurimedialitásról beszélhetünk. Különösen 
gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel az irodalmi műfajokban, mert a kon-
vencionális elvárások meghiúsítása itt a befogadót automatikusan új és váratlan 
mentális képek alkotására készteti. A romantika óta elterjedt műfajtriászból in-
dulok ki. 

Elméletileg a lírában találkozunk a legritkábban az implicit plurimedialitás 
jelenségével, legalábbis ha' abból indulunk ki, hogy a líra nem egy időben le-
játszódó cselekedet művészi rögzítése, mint a drámai és az epikus műfaj, hanem 
éppen az idő kicselezése, a megjelenítés. A lírában gyakori szinesztézia viszont, 
azaz a több érzékszervre egyszerre ható képi megjelenítés az implicit plurime-
dialitás alapformájának tekinthető:31 a fentebb említett vizuális költészet kerülő 
úton, azaz lelassítva láttat, ugyanakkor azt is mondhatnánk, hogy a megjelenítés 
maga egy vizuális fogalom, az időmentes látás képzete. A lírai szó akkor is 
láttat, ha egybeesik a vakulással, mint Saulus esetében.32 

A két narratív műfaj az implicit plurimedialitásra jóval több konkrét példát 
szolgáltat az évszázadok során. A drámairodalomban a beszéd általában dialó-
gus, és ez a dialógus a cselekvés szolgálatában áll, melyet felgyorsít és leszűkít.33 

Az elvárások áthágása itt különböző formákat ölthet. A legfeltűnőbb szabály-
szegés talán a századunk első felében elterjedt hol barokknak, hol epikusnak 
nevezett dráma, amely Claudel és Brecht nevéhez fűződik: hosszú időtartamú, 
különböző helyen lejátszódó darabokról van szó, melyek a klasszikus hármas-
egységet teljesen felborítják. De a klasszikus drámán belül is van egy elvárt, 
majdnem megkövetelt szabályszegés: a dráma felgyorsított ideje lehetetlenné 
teszi azt, hogy a cselekmény megértéséhez szükséges összes, sokszor más helyen 
lejátszódó cselekvés a színpadon bemutattassék. A drámai egység megköveteli 
a dialogizált előremenetel megszakítását, az egyik szereplő felgyorsítja a cselek-
ményt azáltal, hogy beszámol másutt lepergett eseményekről. A medialitás 
szempontjából rendkívül érdekes helyzet áll ilyenkor elő: a nézőtől nemcsak azt 
várják el, hogy nézze azt, amit lát, hanem azt is, hogy a látottakon - a jelen 
levő színészek arckifejezésén, örömén-bánatán - túl, képzelje el azt is, mentális 
képekben, amit nem lát.34 

Az elbeszélő irodalmon belül a novella nagyon sokszor még magán hordozza 
az oralitás, azaz a plurimedialitás nyomát. Boccaccio a novellákat egy narratív 
keret orális kellékeként mutatja be, Maupassant-nál meg gyakran előfordul, hogy 
egy vacsora végén, szivarozás közben mesél el egy asztali vendég egy érdekes 
történetet hallgatóinak: mintha az olvasó nem olvasná, hanem hallaná azt, amit 
olvas, hiszen nem Boccaccio vagy Maupassant novelláját olvassa, hanem a két 
szerző egy-egy szereplőjének az elbeszélését: „hallja" a hanglejtését, „látja" a 
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jelenetet, elmosódik a határ az élőszóban előadott anekdota, a drámai jelenet 
és a leírt, olvasásra szánt (monomediális) irodalom között. 

A regény - ezt legalábbis Bahtyin óta jól tudjuk - a legtágabb műfajfogalom, 
eleve több szinten halad előre, és úgy tűnik, hogy minden szövegtípus belefér.3^ 
A konvencionális elvárásoknak mégis leginkább az felel meg, ha egy regényben 
három szövegtípus, a narratív, a dialogizált és a deskriptív nagyjából egyen-
súlyban van: a narrátor emberi cselekvésekről számol be, leír helyeket, tárgyakat, 
helyzeteket, és szóhoz juttatja szereplőit. Ez a hármas egyensúly felborulhat a 
narratív szövegrészek javára, például bizonyos detektívregények és bestsellerek 
esetében, ez még megfelel az elvárásoknak. De ha a beszélgetések vagy a leírások 
dominálnak, akkor a regény már erősen emlékeztet más műfajokra, és tulajdon-
képpen bimediális határsértésekkel állunk szemben. Az ifjabb Crébillon tizen-
nyolcadik századi erotikus regényeiben az erotikum nem tettekben, hanem a 
szereplők végeláthatatlan párbeszédeiben nyilvánul meg: a szerző, aki királyi 
cenzor volt, beszélgetésekbe rejtette azt, amit sem leíró, sem narratív szövegré-
szekben nem tudott volna botránykeltés nélkül kifejezni. Nem annyira a dráma, 
mint inkább a film felé nyílik meg Manuel Púig mai argentin regényíró El beso 
de la mujer arana című regénye, melyben egy politikai fogoly cellatársának rész-
letesen elmeséli létező és nemlétező filmek tartalmát, és ezeket a különös rezü-
méket csak a cellatárs hol kíváncsi, hol kétkedő közbeszólásai szakítják meg.36 

Az olvasó „egyszerre" olvas és néz: a verbális leírások alapján mentális képso-
rozatokat alkot. 

A deskriptív szövegtípust előtérbe helyező regények általában azonban nem 
a filmre, hanem festészeti műfajokra, csendéletre, tájképre emlékeztetnek. Rend-
kívül vizuális például Adalbert Stifter híres regénye, a Nyárutó, és nemcsak a 
táj- és tárgyleírások miatt: ebben a történetben még a cselekvések is eltárgyia-
sodnak, hiszen ritkán történnek meg, nagyobbára csak a szereplők írják le rész-
letes mechanizmusukat. Nagyon érdekes helyet foglalnak el itt Krúdy Gyula 
narrációi: Stifteméi a domináló deskriptív szövegtípus olykor használati utasí-
tásokra, Krúdynál pedig egy-két extrém esetben - gondoljunk például a Boldogidt 
úrfikoromban című regényre - már-már konyhareceptekre emlékeztet: az inter-
textualitás kilép az irodalom műfajai, keretei közül. 

A deskriptív szövegtípus eltárgyiasítja az emberi cselekvést, ugyanakkor a 
tárgyak világa, amely konvencionális elvárások szerint csak deskriptív szöveg-
típust posztulálhat, egyes irodalmi alkotásokban narrációk forrása lesz, törté-
neteket generál. Raymond Roussel, a francia szürrealisták előfutára Locus Solus 
című regénye tulajdonképpen novellafüzér, olyan novelláké, amelyek egy parki 
séta közben, különös tárgyak megmagyarázásaként születnek. Műfajilag még 
érdekesebbek színdarabjai: a szereplők kizárólag azzal vannak elfoglalva, hogy 
tárgyak hosszú és bonyolult eredettörténetét meséljék el egymásnak.37 A színé-
szek nem cselekszenek és nem társalognak: történeteket mesélnek, melyek kö-
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zéppontját tárgyak, és nem emberek képezik. Mario Praz művészettörténész La 
casa della vita című könyvében nem kitalált tárgyak, hanem a saját lakásában 
egy életen át összegyűjtött műtárgyak, szobrok, festmények mellett vezeti végig 
az olvasót. A narrációból mindkettőjüknél kiszorult az ember, a tárgyak domi-
nálnak, mint egy csendéleten vagy egy szürrealista installációban, az ember csak 
szócső, a tárgyak tolmácsa, a másik ember csak a tárgyakon keresztül villan 
itt-ott fel mint a tárgy „eredete". 

A multimediális műfajelmélet abból indul ki, hogy nemcsak a zene és a d ráma 
jut el a közönséghez az előadóművészek tolmácsolásán keresztül: minden mű-
alkotásnak van tolmácsolója, minden műfajhoz ki kell dolgoznunk a maga „tol-
mácsi kontextus"-át: a könyv mediális kontextusa a magányos olvasó, a hang-
versenyé a hallgató és néző zenebarát-közönség, az építészeté a mozgó (gya-
logjáró vagy utazó) magánember stb. Ennek a kontextusnak a felmérésére 
módszertanilag a szemiotika tűnik a legalkalmasabbnak.34 A szemiotika osztá-
lyozza az érzékszervekre, főleg hallásra, nézésre ható ingereket: zajokat, han-
gokat, zenét, beszédet, színeket, formákat, majd - szintaktikai nívón - leírja az 
ezek között fennálló összefüggések szabályait: a szöveg leegyszerűsödik a zene 
hatására, a zene követi a szöveg bonyolultságát stb. Ezután szemantikai szinten 
bemutatja a különböző érzéki jelenségek közötti potenciális jelentés-
kapcsolásokat:3 ' a zene aláhúzhatja a beszéd mondanivalóját, de el is távolodhat 
tőle, sőt ellent is mondhat neki; a könyv tipográfiája megfelel vagy ellentmond 
a konvencionális jelentésbeli elvárásoknak. Az így felépített műfajleírásnak az-
után a pragmatika megadja az említett „tolmácsolási kontextust", kikerekíti min-
den műalkotás magán- vagy nyilvános életbeli multimedialitását. 

Ezen túlmenőleg érdemes lenne a szemiotikai kutatást bizonyos recepció-
elméleti és pszichológiai kutatásokkal kiegészíteni. Amint a mindennapi életben 
természetesen működik az érzékszervek hierarchiája, az a tény, hogy a helyzettől 
függően hol az egyik, hol a másik érzékszervünket vesszük erősebben igénybe, 
az esztétikai élvezetnél is kérdéses, hogy a műélvező szereti-e, elbírja-e azt, ha 
egyszerre több szinten egyforma erővel hat rá egy műalkotás. Már a bimedialitás 
olyan egyszerű esetében is, mint a könyvillusztráció, hallatszott olyan tiltakozás, 
hogy a kép korlátozza az olvasó fantáziáját, leszűkíti a mentális képalkotás 
lehetőségeit, és ilyenfajta ellenvetésekkel gyakran találkozunk az opera körül 
évszázadok óta folyó elméleti vitában is.40 

A művészetek és műfajok multimedialitásának elméleti kutatása napjainkban 
azért tűnik különösen fontosnak, mert a modern kommunikációs eszközök „mű-
vészi" térhódítása - televízió, video-clip, sőt akár nagyon sok nyomtatott vagy 
megfilmesített reklám - a multimedialitás jegyében folyik.41 A multimedialitás 
- a múltban éppúgy, mint a jelenben - csoportmunka eredménye, komoly anyagi 
befektetést feltételez, tehát általában hatalmi érdeket szolgál. A reneszánsz és 
barokk ünnepek az uralkodót, az abszolút monarchiát dicsőítették, a közelmúlt 
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multimediális ünnepsége - gondoljunk Leni Riefensthal nürnbergi nemzetiszo-
cialista rendezvényeire vagy a május elsejei kommunista felvonulásokra - a 
Pártot, azaz Hitlert vagy Sztálint éltették. A mai multimedialitás egy ponton 
erősen eltér ezektől a történelmi példáktól: nem követeli meg a nyilvános életben 
való részvételt, nem kell felvonulni és tapsolni, minden a magánéletben játszódik 
le, a multimedialitás gombnyomásra előhívható és megszüntethető. Az egyént 
manipuláló Hatalom ma m á r nem egyértelműen politikai, azért válhatott látha-
tatlanná. 

Ez a hatalom követi a demokratikus játékszabályokat, és úgy tesz, mintha a 
tömeg, a fogyasztó igényét és kedvtelését szolgálná, míg a nyíltan ideologikus 
régebbi hatalom multimediális műalkotásai a hatalom ízlését tükrözték. Még 
abban az esetben is, amikor utólag az az érzésünk, hogy nem fér kétség a 
Hatalom (például XIV. Lajos) jó ízléséhez, felmerült a kérdés: meg lehet-e húzni 
a határt művészet és nem-művészet között,42 művészet-e egy bikaviadal vagy 
egy temetési szertartás?43 Fel lehet-e bontani egy multimediális eseményt ré-
szekre, és, egy királyi bevonulásnál például, egyes részleteket (festett díszlet, 
zene) művészetnek, más részleteket (a király lovaglása, a polgárság hajlongása, 
tetszésnyilvánítása) a társadalmi élet kellékeinek tekinteni? 

Ez a kérdés ma különösen időszerű: a hétköznapjainkat elárasztó multime-
dialitás a tömegízlésnek próbál megfelelni, ugyanakkor azonban felhasználja 
századunk általánosan elfogadott művészi újításait és stílusát (absztrakt festé-
szet, dzsessz stb.). Ha viszont következetesen egy multimediális műfajelméletből 
indulunk ki, akkor úgy tűnhet , hogy az itt felvázolt „művészet /nem-művészet" 
problematika végső fokon egy hamis alternatíva. A művészetet csak akkor vá-
laszthatjuk le az életről, ha a műfajokat külön-külön akarjuk élvezni, egymástól 
világosan megkülönböztethető helyeken, pillanatokban és szituációkban. Azaz 
ha a monomedialitás álláspontjára helyezkedünk; különben művészet és nem-
művészet mindig találkoznak, mindig áthatják egymást. 

1 Ez az írás az 1996. március 25-én a Magyar 
Tudományos Akadémián tartott székfoglaló elő-
adás megszerkeszte t t szövege. 

2 Diane ACKERMAN, A Natural History of 
the Senses, R a n d o m House, N e w York, 1990; Ita-
lo CALVINO, Sotto il sole giaguaro, Garzanti , Mi-
lano, 1986. 

3 Lásd pé ldáu l Yvette HATWELL, Toucher 
l'espace - La main et la perception tactile de l'espace, 
Presses Universi taires de Lille, 1986. 

4 A műfaje lméle tnek óriási i roda lma van, de 
a mul t imediá l is perspektívát al ig említi . Az eg-
zisztencialista és strukturalista e lőzmények után 

(Emil STAIGER, Grundbegriffe der Poetik, Atlan-
tis, Zürich, 1946; Klaus W. HEMPFER, Gat-
tungstheorie, Fink, München, 1973; A. KIBÉDI 
VARGA, Les genres littéraires = d e BEAUMAR-
CHAIS-D. COUTY-A. REY, Dictionnaire des Lit-
tératures de langue française, Bordas, Paris, 1984, 
897-900) hadd emlí tsem még az ú jabb idevágó 
magya r írásokból: ARADI Nóra, Műfaj a képző-
művészetekben, Gondola t , Bp., 1989; HEGEDŰS 
Géza, A szépirodalom műfajai, Trezor, Bp., 1993; 
SZERDAHELYI Is tván, Irodalomelméleti Enciklo-
pédia, Eötvös József Kiadó, Bp., 1995, 195-226; 
Literature, 1995, 4. sz. 
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