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Ontológiai drámaelméletről - 2000-ben* 

Huszonhat évvel ezelőtt természetesnek tekintettem, és ezért nem hangsú-
lyoztam az írott d ráma meghatározásában azt a kiindulópontot, mely szerint 
csak azt a szöveget tekintjük drámának , amely Nevek és hozzájuk rendelt 
Dialógusok nyelvi formációjában létezik. Az egyik alapfogalomról, a szituá-
cióról részletesen szóltam. Noha utaltam rá, mégsem emeltem ki, hogy a 
legalapvetőbb fogalom a Nevek közötti viszonyváltozás; és hogy ez a mű-
nem alapismérve. Továbbá nem kapot t nyomatékot, mely szerint a d rámában 
meglévő cselekvés azonos a viszonyok változásának előkészítésével, illetve 
magukkal a viszonyváltozásokkal. 

Csak a könyv megírása utáni időkben elvégzett drámaelemzések során 
éreztem úgy, hogy a konfliktusos drámák természetét jelölő fogalmak közé 
fel kell venni az „eszközök" fogalmát. Vagyis azt, hogy a két fél (csoport) kö-
zött csak akkor alakulhat ki konfliktusban realizálódó eseménysor, ha az el-
lentétes akaratok és célok mellett mindkettőnek eszközei is vannak, hogy 
akaratát érvényesíthesse, célját elérhesse. Ezért a konfliktusos d ráma termé-
szetét jelölő fogalmak kibővülnek ezzel; a középpontos dráma természetét 
jelölők pedig azzal, mely szerint a viszonyrendszer középpontjába helyező-
dött alakokat az eszközök hiánya jellemzi. 

Más fogalmakat újakkal helyettesítettem. Már 1974-ben is használ tam a 
m ű n e m és a műfa j fogalmát, a drámaszöveg egészét mégis model lnek tartot-
tam. A későbbiekben a modell fogalmát helyettesítettem a műnemmel . En-
nek oka elsősorban szemléletváltás volt. A könyv megjelenése utáni vizsgá-
lódásaim azt eredményezték, hogy a megadott és értelmezett fogalmak a 
drámaszöveget ontológiai értelemben létezővé teszik. Ontológiai értelmezés-
ben a m ű n e m és a műfa j azért volt alkalmazható, mert fogalmaik nemcsak 
csoportosításra és nemcsak - mint a legtöbb műnem- és műfajelméletben - is-
meretelméleti értelmezésként, h a n e m ontológiailag is, a szöveg létező-
mivoltát tekintve is funkcionálnak. 

A dráma elvont fogalmi meghatározását 1974-ben a következőképpen jelöl-
tem: „azt a művet nevezzük drámának, az a m ű n e m főnévi jelentése, ami egy 

*Az eredet i leg 1974-ben az Akadémia i Kiadónál megje lent A drámamodellek és a mai dráma 
közel jövőben megje lenő ú j k iadásához írt u tószó. 
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eredetileg szituációba zárt életjelenség, élettartam megvalósulását - a szituá-
cióban lévőség potencialitásából kilépve - cselekménnyé alakulását tükrözi; 
más szóval: az a m ű n e m nevezhető drámának, amelynek minden lépése, 
etapja eredetileg egy szituációba épített potencia gyakorlati megvalósulása." 

Az imént említett változások, módosítások után a Dialóg-Campus Kiadó-
nál, 1997-ben megjelent Л színjáték lételméletéről c ímű könyvem „A dráma 
ontológiája" című fejezetében a következőképpen rögzítettem a d ráma mű-
nemének ontológiai fogalmát: „Az írott dialógusokká vált nyelv csak a Ne-
vek által elmondott Dialógusokkal beszélt viszonyváltozások révén történő, 
az író által utánzó tevékenységgel megvalósult aktuális célok (entelecheia). 
A viszonyváltozások olyan kezdetnek, szituációnak jelentéseiből bomlanak 
ki, amelyek potenciálisan magukban foglalják a viszonyváltozásoknak min-
den később szükségszerűen bekövetkező mozzanatait (megalkotható jelenté-
seit), ami által kijelölődik a viszonyváltozásoknak vagyis a cselekménynek a 
szükségszerű végpontja, vagyis a m ű szövegéből jelentéssé váló cselekmény-
nek a terjedelme."1 

A dráma elvont fogalmának ehhez az ontológiai körvonalazásához Aristo-
teles Poétikájának és Metafizikajának összevetése, valamint G. Else Poétika-ér-
telmezése révén jutottam.2 

A m ű n e m fogalmának ez a körvonalazása nem ad újabb vagy más értelme-
zést, csak bővebb, talán hitelesebb, mint az első, az 1974-ben megadot t . 

A modell fogalmának műnemre történt változtatása megkívánta, hogy a 
misztér iumdráma megjelölést minden esetben a kétszintes dráma fogalmára 
igazítsam. 

A konfliktusos és a középpontos drámák elemzése után olyan művekre is 
sort kerítettem, „melyekre csak részben alkalmazható a modell". Ma úgy lá-
tom, hogy ezekre a d rámákra pontosabb a „modell változatai", mai értelme-
zésben a „műfaj változatai" fogalom. Mind a műnemnek , mind a műfajnak 
vannak változatai. A m ű n e m é például azok a drámák, amelyekben az alakok 
közötti viszonyok akként formálódnak meg, mely szerint a viszonyoknak 
változniuk kellene, de nem, de mégsem változnak.3 

Az 1974-es könyv legnagyobb részében drámaelemzések olvashatók. A most 
leírt, és több könyvemben követett változásokat, módosításokat úgy lehet az 
elemzésekbe beiktatni, hogy magukat az értelmezéseket nem érvénytelení-
tik. Ugyanis nem elsősorban drámaértelmezéseket írtam, hanem a m ű n e m és 
valamely műfa j ismérveit - ma úgy mondanám: a szöveg drámaként való 
létező mivoltát - elemeztem. Ugyanakkor talán hitelesebbé teszik az elmon-
dottakat, ha a viszonyváltozás fogalmát mindegyik elemzéshez hozzávesz-
szük; illetve, ha az eszközök meglétét a konfliktusos drámákhoz, az eszkö-
zök hiányát a középpontos dráma fő alakjának ismérvei közé beszámítjuk. 

* 
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Az 1974-es könyvem az írott drámáról szól. A színházzal, a színjátékkal való 
összefüggését, a kettő viszonyát csak kevéssé érintettem. Csak annyiban, 
hogy nem tartottam érvényesnek az írott d rámának a színházi előadás szem-
szögéből történő meghatározását vagy értelmezését. Nem tartom annak 
most, 2000-ben sem. 

A II. világháború utáni évektől kezdődően hangoztatták rendezők, írók, a 
színházzal elméletileg foglalkozó szakemberek azt a nézetet, hogy a d ráma 
csak a színházi előadásban vizsgálható, írott szövegként nem, vagy lényegé-
ben hiteltelenül. Ez a gondolati tendencia azóta majdnem egyeduralkodóvá 
vált. A gondolat vagy a nézet mögöt t feltehetően az rejlik, hogy az írott drá-
ma szövegében n e m élő, csak szavakkal jelölt ember van, és nincs érzékileg 
érzékelhető hang és látvány. Ezekkel csak a színjáték látja el a szöveget. 
A színházi előadástól azt a realisztikus értelemben vett élethasonlóságot 
igénylik, ami Sztanyiszlavszkij metódusából következett. Azonban még eb-
ben az esetben sem élet jelent m e g a színpadon; noha az igény mögött az hú-
zódik meg, hogy a színpadon élet van. A színpadon műalkotás van. Ebben a 
postscriptumban éppen ezért kell erre a kérdéskörre röviden kitérni. 

A nézetnek, véleménynek több forrása és oka van. Mondják, hogy az írott 
d ráma szövegébe be van építve előadásának lehetősége, feltétele, netán szük-
ségszerűsége is. Ennek érveként említik az ún. szerzői instrukciókat, továb-
bá azokat a dialógusokat, amelyekben valamely alak külsejének leírása for-
málódik meg, illetve azokat, amelyekben bizonyos megteendő cselekvéseket 
jelölnek. Az effajta szövegek azonban a regényekben is megtalálhatók. A szer-
zői instrukció problémájával A dráma lételméletéről és Л cselekvés lehetősége 
című könyveimben, illetve például Az írott szöveg és a színjáték* és Л Bánk bán 
instrukciói5 című tanulmányaimban is foglalkoztam. Igyekeztem bizonyítani, 
hogy az instrukciók jelentős része a szövegnek csak dialógusokban rögzített 
volta miatt kerül a szövegbe. Elő emberek jelenlétében nem lehet valakinek a 
fizikai cselekvését hitelesen dialógusban megjeleníteni. Az instrukciók m á s 
része történeti-szociológiai okokból jelenik meg a szövegben. 

Ezeknél lényegesebbek azok a tényezők, amelyeket az utóbbi évtizedekben 
a színházművészet produkált. Igaz, már а XVII. században átírták, módosí-
tották például Shakespeare darabjait a kor művészi szokásainak, ízlésének, 
színpadi konvencióinak megfelelővé. De a rendezői színház kialakulása óta 
vált ez elterjedtté. A színházművészet önálló művészeti ággá változott, az 
írott drámát nem tekinti interpretálandó szövegnek, s ez egyre határozottab-
bá tette ezt a nézetet. A dráma és a színház viszonyát tekintve az utóbbi jelen-
tőségét növelte és serkentette, hogy igen sok olyan szöveget adtak elő, ame-
lyek nem tekinthetők irodalmi értékű szövegnek, ám színházi előadásuk 
elsőrangú művészi értéket teremtett. Az utóbbi évtizedekben gyakoribbá, 
jelentősebbé nőtte ki magát az ún. tánc- vagy mozgásszínház. Létrejöttek a 
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posztmodern vagy - német nyelvterületen használatos szóval - a posztdra-
matikus színházi előadások, amelyekben a szöveg kevéssé fontos. 

Mindezek ellenére talán hasznos, ha két, egyáltalán nem az elméletek, filo-
zófiák perifériáin lévő értelmezési lehetőséget figyelembe veszünk. Mind a 
kettő fölöttébb gyümölcsöző lehet mind az írott dráma, mind a színházi 
előadás elméleti értelmezésében. Az egyik a jelelmélet. A színpadon minden 
jel, s azok a jelek, melyeket a színpad alkalmaz, metakommunikációs, illetve 
nemverbális jelek és jelrendszerek. A színész éppúgy nemverbális jelekkel 
teremti meg alakját, miként a díszlet, bútor, kellék, fény, zene, zörej stb. is 
nemverbális jel. Ugyanakkor az írott szöveg csak verbális jelek, csak a nyelv 
által van; még azok a tényezők is, amelyeknek egyébként nemverbális a je-
löltjük. A kétféle jelrendszer kétféle értelmezési lehetőséget hoz létre. A szín-
házi szemiotika azt vizsgálta, hogy miképpen, hogyan működik az előadás. 

A másik az ontológia. Ebből a nézőpontból a színjáték „ott és akkor" 
kezdődik, amikor valaki olyan valakit játszik mások számára, aki nem ő. Ez 
az attitűd a primér életben teljes mértékben elfogadhatatlan. Ugyanakkor a 
színjáték létének ez az alapismérve mind a primér élethez, mind az írott drá-
ma szövegvilágához viszonyítva új és másik, különböző létsíkot, illetve új és 
másik, különböző létmódot teremt. Új létsík új létmódjában létező képződ-
mény nyilatkozik meg mint színjáték. Szemben az írott dráma létsíkjától és 
létmódjától, melynek alapjait a verbalitás adja. 

Az ún. primér életben létező embernek két létrétege van, természeti és tár-
sadalmi. Az írott dráma Név alakjának csak társadalmi létrétege van, de úgy 
megformálva, mintha lenne természeti létrétege is. Az írott dráma Név alak-
ja helyébe úgy lép elő ember, hogy ő, a színész a maga természeti létrétegére 
ráveszi-ráépíti a Név társadalmi létrétegét. Az írott Dialógus átalakul 
élőbeszéddé. így a színházi előadásban kettős létréteg létezik, egymásban, a 
konkrét megjelenésben konkrétan összefonódva. Az írott drámában csak a 
verbális Név van, a színházi előadásban a Színész és az Alak (a szerep). Az 
így létrejövő képződmény alapja a nemverbalitás. Az ontológia azt vizsgálja, 
miként létező a színjátékmű, illetve, mivel a létezőt speciális természete ha-
tározza meg, azt keresi, mi a színjátékmű természete. 

Az ontológiához így csatlakoztatható a jelelmélet, a szemantika és a sze-
miotika. 

Ezek a jelelméleti tényezők és az ontológiai tényezők egyértelműen külön-
bözővé, más és más létsíkon és más és más létmódban létező képződménnyé 
teszik az írott drámát és a színjátékot. A saját meghatározottságához adekvát 
elemzés hitelesebb megértéseket és értelmezéseket tesz lehetővé. 

* 
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A drámamodellek és a mai dráma című könyvemet többen, pontosan jelölve, 
strukturalistának, „strukturalista jellegű drámaelméletnek" értelmezték.6 Ter-
mészetesen magam is elismerem, hogy ez az 1974-es könyv strukturalista. 

A dráma lételméletéről és A színjáték lételméletéről című könyveim - mint a 
tárgyat megjelölő címek is jelzik - ontológiai elméletek. 

Ebben a postscr iptumban azt szükséges felvázolni, mi a különbség a struk-
tural izmus és az ontológia között, és hogy miért láttam szükségesnek a 
nézőpont ontológiaira történő változtatását? Továbbá, ennek az ontológiának 
mi a viszonya Hans-Georg Gadamer és Hans Robert Jauss nézeteihez? 

Természetesen nem lehet cél, hogy itt a struktúráról és a struktural izmus-
ról akár történeti, akár elméleti értelemben átfogó képet adjak. Annyit azon-
ban meg kell jegyezni, hogy Magyarországon a hatvanas évek második felé-
ben jelentek meg tanulmányok a kommunikációelméletről, a strukturaliz-
musról, a struktúráról, a modellről. Nyugodtan állítható az is, hogy a magyar 
irodalomelmélet általánosságban véve is ekkor kezdődött; ezekbe az európai 
trendekbe kapcsolódva. 

A strukturalista irodalomelmélet a nyelvnek tulajdonított meghatározó 
funkciót. Mégpedig akként, hogy a kifejezési formákat jelnek tekintette, de 
nem a jelöltre, hanem a jelölőre fordította figyelmét. Igen gyakran vették át 
Ferdinand Saussure langue és parole megkülönböztetését is, miként erre az 
1974-es könyvben is utaltam. Ugyanakkor csak implicite volt meghatározó a 
dráma struktúráját tekintve a Név és a Dialógus mint a műnemre speciálisan 
jellemző nyelvi formáció. Helyette már a jelentés szintjén kialakítható fogal-
mat, a szituációt nyomatékosítottam mint a műnemet meghatározó fogalmat. 
Ez a kezdeti viszonyrendszer a Nevek által elmondott Dialógusok egymásra 
vonatkoztatott jelentéshálózatát jelölő fogalom, amely a d rámák elején léte-
sül. A jelentéshálózat jelöltjeit „életjelenségnek és élet tartamnak" neveztem. 
És azt is hangsúlyoztam, hogy a dráma cselekménye ezt, a szituációban meg-
jelenő életjelenséget tükrözi. A szituáció a drámaíróban formálódik meg, a 
drámaíró teremti meg. A szituációt összetett okhálózatként értelmeztem, 
vagyis n e m egyetlen oknak, amelyből - ha értelmezzük - a „világ egyenes 
vonalú története" metonimikus értelmezése származhat. 

A s truktural izmusnak megfelelően a d ráma szövegét jeleknek, rendszerü-
ket model lnek tekintettem. Olyan modellnek, amely a drámaíró és a befoga-
dó közötti közvetítő, a jelentések „átszállítója", s ez a funkciója. Vagyis a be-
fogadó meglétét, funkcionálását is az egyik meghatározó szubjektumnak te-
kintettem. Végül a Név és Dialógus nyelvi formációjából következő jelrend-
szert mint közvetítőt, illetve ennek alkalmazását és az alkalmazás változatait 
rögzítettem. Tehát a kommunikációelmélet és a szemantika is benne volt a 
gondolkodásmódban. Véleményem szerint azért nem jelentett ez „eklekti-
kus" szemléletet, mert ezek a diszciplínák szükségképpen megjelennek a 
strukturalizmusban. A strukturalizmusból következően természetesen a drá-
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ma jeleinek viszonyait, a jelölő elemeknek és kombinációiknak rendszerét, 
„szabályait" vizsgáltam; vagyis a jelek „alatt" lévő struktúrákat elemeztem, 
azokat, amelyek egy bizonyos jelentéshálózatot szerveznek. 

Használ tam azonban - Hankiss Elemér tanulmányaiból kölcsönözve - az 
élmény fogalmát. Mind az íróra, mind a befogadóra értelmezve. A drámát az 
írói élmény olyan rögzítettségeként értelmeztem, amely vezérli a befogadó-
ban kialakuló élményt. Az ekként alkalmazott fogalmat mégsem lehet az ún. 
élményesztétika egyik változatának nézőpontjából sem érteni. Nem a roman-
tikus élményt és nem a szel lemtudományi élményt (Erlebnis) értettem. Vol-
taképp csak a drámaíróban a dráma megformáltságához szükséges tartalma-
kat értettem az élményen. És ugyanígy, a befogadás során a befogadóban 
mozgósított tartalmakat. Későbbi könyveimben ezt előbb Objektuml és Ob-
jektum2, majd Képződmény t és Képződmény2 fogalmakkal helyettesítet-
tem. Gondola tmenetemben nem jelent meg explicite az, hogy a befogadóban 
csak egy meghatározott tar talom alakulhat ki, de az sem, hogy különböző 
tartalmak. 

Nyomatékkal szeretném említeni, hogy mindezek ellenére az 1974-es 
könyv a jelentéssel volt összefüggésben. De egy egészen speciális jelentéssel, 
amely akkoriban számomra sem volt világos. Csak azok a gondolati alapok 
voltak egyértelműek, amelyek a m ű n e m és a műfaj fogalmai felé irányultak. 

A Név, Dialógus, Szituáció, Viszonyváltozás egymásra vonatkoztatottsága 
olyan rendszert alkot, amelynek jelentése van. Ez a jelentés azonban nem az 
egyedi művek általában értet t jelentése. N e m azonos azzal, amelyet általában 
használni, érteni stb. szoktunk rajta; n e m azonos a befogadó által a her-
meneutika vagy a recepcióesztétika szerint való módon megalkotott jelenté-
sével sem. A Név, Dialógus, Szituáció, Viszonyváltozás egymásra vonatkoz-
tatott rendszerének a jelentése egyenlő a műnem fogalmával. Vagyis, ez a 
rendszer a műnem jelentését adja ki. A szituációk konkréciói, következés-
képp a viszonyváltozás minéműsége egy újabb jelentést teremt, a műfajt . 

Az ontológia lehetősége innen körvonalazódik. 
A négy fogalom egyfelől megelőzi az egyes konkrét műveknek azokat az 

elemeit, amelyek az egyes művek jelentéseit vezérlik. Másrészt megelőzik az 
egyes m ű h ö z való azon kapcsolatokat, avagy a dráma és a befogadó azon viszo-
nyát, amelyek révén a jelentéseket a befogadó megalkotja. 

A műnemeke t manapság konvenciónak is szokták nevezni. Bizonyosan 
van is benne ekként ér telmezhető mozzanat . A konvenció azonban korszak-
ról korszakra változó jelentésű, változó a jelöltje és „tartalma" is. A dráma 
műneme azonban mindig a Név és a Dialógus nyelvi formációjában jelenik 
meg, az ókortól napjainkig. A konvenció, a szokás nem a nyelvi formációt, 
hanem az egyedi drámák megértését és értelmezését szokta áthatni. A külön-
böző időszakokban a legtöbb drámában vagy a szerző szándékát, akaratát, 
egyéniségének lenyomatát , vagy a társadalmi haladás jelentéseit keresik, 
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vagy valamely mítoszét, vagy a tudat talan tartalmak manifesztálódásának, 
továbbá a hatalomnak és a zsarnokságnak, illetőleg a nemiség, a szex ilyen 
vagy olyan megnyilvánulásainak a jelentését alkotják meg a befogadók. És ez 
az igazi konvenció. Á m bármely jelentését alkották meg - például a Hamlet-
nek - , mindig mint d rámának a jelentéseit - és nem mint egy líra- vagy epi-
ka-múnek a jelentéseit — alkották meg. Illetőleg így lenne a jelentés adekvát. 
Sok esetben azonban a műegész jelentéseinek megalkotásakor nem veszik fi-
gyelembe, hogy a szöveg egészén belül a műnemnek és a műfajnak is van je-
lentése, amely áthatja a szöveg egészét, és így a szöveg egésze értelmezését 
és jelentéshálózatát is befolyásolja. 

Ezért a műnemnek és a műfajnak határozottan ontológiai természete van. 
Mindezek alapján talán azt is mondhatom, hogy az 1974-es könyvem volta-
képp drámapoétikai kérdéseket taglalt. 

* 

Természetesen az ontológiáról sem lehet itt részletesen szólni. Csak azok a 
tényezők fontosak, amelyek a továbbiakhoz elengedhetetlenül szükségesek. 

Sok fi lozófus szemében manapság az ontológiának nincs igazán hitele. Az 
ontológia a világ egésze létező mivoltát és a létező létének meghatározó fo-
galmait keresi; és ezt a feladatot tartják lehetetlennek, megoldhatatlannak. 
Mondván: nincs egységes világ, nincsenek az egészre vonatkozóan érvényes 
rendszerek és értelmezések. 

Ebben a gondolati helyzetben talán két apória is rejlik. 
Az első az, hogy igen sok tudomány és tudományág rendszerben, struktú-

rákban, organizációkban gondolkodik. A rendszer, a struktúra elemek össze-
kapcsoltsága, s ezáltal értelmeződik a rész is, az egész is. De van-e olyan 
meghatározott s truktúra vagy rendszer vagy organizáció, amely valamikép-
pen ne kapcsolódna m á s struktúrákhoz, rendszerekhez, organizációkhoz? 
Mivel minden valószínűség szerint nincs, hol van az a „vég", amelyen túl 
már nincsenek további struktúrák, rendszerek, organizációk? Ha nincs ilyen 
„vég", akkor mégis csak van az egészre érvényes, az egészet átható-átfogó 
rendszer, s truktúra, organizáció. Elvben még akkor is van, ha nem ju tunk el 
a „ v é g s ő h ö z " . 

A másik apória épp az, hogy két rendszer máris van, vagy kialakulóban 
van, amelyek - miként az ún. nagy elbeszélések - meghatározó értékelő-
minősítő viszonyrendszert , kapcsolathálózatot építettek-építenek fel; olyat, 
ami a problémaköröket éppúgy lényegében érinti, mint a mindennapi életet. 
Az egyik az ún. gazdaság, a gazdasági élet; a másik a globalizáció. A kettő 
persze összefügg. 

Mind a gazdaságban, mind a globalizációban, illetve az alapját képező in-
formatikában egyértelműen van rendszer, vannak rendszerek. Ha sem a 
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globalizáció, sem a gazdasági élet egészének rendszerét nem lehet pontosan 
meghatározni, kisebb egységeiknek felépítettségét, struktúráját, organizáció-
ját viszont lehet. 

A problémakör értelmezhető akként is, hogy az egészet mégis áthatja vala-
mi, avagy valami mindenben „benne van", s ez az élet maga; illetve elvont 
fogalmi meghatározásként: a VAN. Lehetségesnek tűnik, hogy egy-egy ki-
sebb egység valamily rendszerének - esetleg épp a létező és a lét szem-
szögéből, fogalmi rendszerével - a létező mivoltát keressük. 

Ugyanakkor egészen bizonyos-e, hogy a posztmodern világban, az „orgia 
után" - ahogyan Baudrillard kifejezte - teljes mértékben és szükségszerűen 
érvénytelenek a gondolkodásnak, a megismerésnek és az értelmezésnek 
azok a fogalmai, amelyek az európai hagyományban eleddig érvényesek vol-
tak? 

Az alábbi gondolatmenetben több szerző ontológiáját felhasználtam 
(Aristotelés, Aquinói Tamás, a modernek közül Nicolai Hartmann, Lukács 
György, Weissmahr Béla). 

Az ontológia a létezők egységét, egységének fogalmait keresi. Ez az egység 
nem tárgyi; vagyis éppúgy nem tematizálható, mint maga a lét. Aristotelés ezt 
úgy fejezi ki, hogy a lét és egység nem szubsztancia, nem önálló létező. A lét 
egyedileg megismerhetetlen; éppen ezért még genusnak sem minősíthető. 

A kiindulópont az, hogy mindennel kapcsolatban azt tapasztaljuk, mely 
szerint: VAN. A létet van-ként tapasztaljuk, s ez a van egyben a lét tapaszta-
lata. A magyar nyelv alig (vagy: ritkán) használja a kopulát, a van-t. (Igen sok 
mondatot lehet mondani van nélkül.) 

A van a lét elvont fogalma, amelyet a gondolkodás teremtett. A van mint 
léttapasztalat nem empirikus tapasztalat. Empirikus tapasztalat az, amikor 
valamit tárgyként meghatározható módon adott megjelenésében figyelünk 
meg; és ezt lehet tematizálni is. Az ember a világban tudatosan van jelen, s 
így önmagát megtapasztalja mint létezőt. Azonban önmagam vansága sem 
tárgyi, és nem tematizálható. Önmagukban még azok a fogalmak sem tema-
tizálhatók, amelyek a lét határozmányai, s azok sem, amelyek abból vonha-
tók el, hogy tudatosan vagyunk jelen a világban. Ilyen elvonható fogalmak 
például a gondolkodás, akarás, döntés, elmúlás és megmaradás; továbbá 
egység és sokaság és másság; illetve tartam, viszony, megegyezés. Ezek mind 
reflexió révén megjelenő tudáselemek, bizonyos tartalmi adottságok. A felso-
roltak egy része állapot jellegű, más részük folyamat jellegű. 

Noha a létezőt tapasztaljuk mint létezőt, csak konkréciói tematizálhatók. 
A konkréció létesítéséhez szükség van valamily moduszra, amelyet a vizsgált 
létező természete javasol. A lét általánossága: a van, olyan egység, amelyhez 
reflexív viszonyban, az adott modusszal meghatározott létező a saját speciá-
lis vanságát mutatja fel. Ezt a megállapítást érvényesnek minősíthetjük a fi-
zikai, növényi, állati és az emberi létezők esetében éppen úgy, mint az embe-
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ri létrétegen belül a fizikai, pszichikai, szellemi létezőkében, sőt az államokat, 
intézményeket, a legkülönbözőbb emberi produktumokat illetően is. Egység-
ről - amit a gondolkodás a van fogalmával jelöl - akkor beszélhetünk, ha ta-
lálunk olyan fogalmakat, amelyek segítségével - és szigorú elemzéssel -
megállapíthatjuk a tapasztalt dolgok létező-mivoltát; azaz ezeknek természe-
tét, és ha a konkrét természet viszonyba hozható a van-nal mint a lét általá-
nos fogalmával. Ez a viszonybahozatal viszont csak akkor lehetséges, ha a 
vizsgált dolog önálló, a vizsgálótól több vonatkozásban független, objektív. 
Aristotelés az ezeket jelölő fogalmakat nevezte kategóriáknak. 

Az elemzést a Kategóriatanban annak a nyelvi ténynek a meggondolásával 
kezdi, hogy mondha tunk szavakat szókapcsolatok nélkül; például ember, 
fut; illetve mondha tunk szavakat szókapcsolattal: az ember fut . A szókapcso-
lat nélkül mondha tó szavak Aristotelés szerint a következők: szubsztancia 
(például ember), mennyiség (kettő), minőség (fehér), viszony (kettős; kétsze-
res), hely (házban), idő (tegnap), helyzet (ül), birtoklás (cipős), akció (fut, 
vág), elszenvedés (megvágják).7 

Ez az eljárás megkülönbözteti a szavak és kifejezések fő típusait, amelyek 
kapcsolatával monda t alkotható. A felsorolt kategóriák közül az elsőként em-
lítettnek, a szubsztanciának elsőbbsége van a többi fölött, mer t soha nem ál-
lítmány, mindig főnév. Elsődleges szubsztancia például az egyedi ember; má-
sodlagos szubsztancia, pontosabban: akcidencia a többi kategória, mert ezek 
csak valamely szubsztanciához kapcsolva létezhetnek. Másodlagos szubsz-
tancia még a nem (genus) és a faj (species). Ez utóbbi kettő az elsődleges 
szubsztanciákban benne foglaltatnak. 

A kategóriákat többféleképpen lehet értelmezni; a filozófia története során 
ezt meg is tették. Alapkérdés, hogy a mi felfogásunkban vannak-e, avagy fel-
fogásunktól független alapismérvei, alapvonásai-e a létezőknek? Lényeges-
nek tarthatjuk, hogy ez a kérdés a természettudományos törvények jelentős 
részével kapcsolatban is feltehető. 

Ontológiai értelemben a kategóriák, a fogalmak gondolkodásunk valódi 
szükségleteiből fakadnak. Értelmünk egyik meghatározó ismérve ugyanis, 
hogy a benyomásokat stb., stb. elrendezi. A nyelv „leírja és ugyanakkor be-
osztja, elrendezi és osztályozza mindazt, ami a világban előfordul (tehát az 
eseményeket, tárgyakat, tulajdonságokat, vonatkozásokat stb.)".8 

A nyelv azonban spontán m ó d o n jelöl és rendez el. A fogalom viszont pon-
tosabban, tudatosabban. A fogalom gondolati tartalom. A fogalom akkor fe-
lel meg önmagának, ha bármennyire elvont is, „a konkrét valóra utal, azaz 
modellszerűsége ellenére mindig a léttapasztalat kifejezése".9 Aristotelés 
szubsztancia és akcidencia fogalmai léttapasztalatokat fejeznek ki. Ha a fo-
galmakat, kategóriákat létstruktúráknak fogjuk fel - gondolkodásunk ezt 
megteheti - , akkor összességük is, bármelyikük is egy-egy állapotszerűség-
ben értett rendszert alkot. 
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A szubsztanciát általában mint ál landóan megmaradó és homogén egysé-
get értelmezték. Ha elgondoljuk az ál landóan megmaradó fogalmát, szükség-
szerűen gondolnunk kell a folyamat fogalmát is; egyik fogalom sem gondol-
ható el a másik nélkül. A két fogalom megvilágítása úgy lehetséges, hogy az 
állapot a folyamatban alakul ki és szűnik meg. Ha így, akkor a folyamat az 
állapotok egymás utáni változását jelenti; vagyis az állapot a folyamat bel-
sőjét megjelölő fogalom. Ami pedig a szubsztancia homogén voltának tartha-
tatlansága u tán ma állítható, az az, hogy maga a szubsztancia az állapothoz 
közelít. Az állapot nemigen értelmezhető másként, mint elemei reális viszo-
nyainak egymásra való vonatkoztatottságából létrejövő összetett „alakzat". 
Némely XX. századi f i lozófus szavával tartós képződmény (N. Har tmann) , 
avagy olyan komplexum, amely maga is komplexumokból áll (Lukács 
György). Egyik fogalom sem azt jelzi, hogy homogén egységekből. A folya-
mat és állapot nem egymást kizáró fogalmak, hanem a léten belüli külön-
bözőségek mozzanatai. Ezt azért kell hangsúlyozni, mer t a lét - akár: a van -
szempontja voltaképp nem engedi a szempontok egyértelmű, világos elhatá-
rolását. 

Ha egy szubsztanciát akár homogén elemekből szerveződött egységnek, 
akár nem homogén elemekből álló állapotnak, akár képződménynek tartjuk, 
valamiképp létre kell jönnie. A létrejövés olyan folyamat, amely magát a 
szubsztanciát, az állapotot, a képződményt létrehozza, de úgy, hogy vala-
mely szegmentumában a folyamatnak van alárendelve, avagy a folyamat 
funkcionál benne. 

Az egység és különbözőség többféleképpen értelmezhető. Ez a két fogalom 
csak a tárgyi, dologi szemléletben zárja ki egymást. Akkor tudniillik, ha a 
dolgokat homogén egységnek tartjuk, a dolgokat egyértelmű és többértelmű 
összetevőkre bontjuk. Az ontológiai szemléletben az egység és különbözőség 
a lét nagyobb összefüggéseinek aspektusai.10 

Ha a létezők létegységét vizsgáljuk, eljuthatunk arra a gondolatra, hogy 
bennük az az egység, mely szerint a lét nyilvánul meg a különböző létezők-
ben, de különbözőképpen. Az emberek megegyeznek abban, egységesek ab-
ban, hogy emberek, de az is egységet jelöl, abban is egységesek, hogy külön-
böző individuumok. Azt, hogy x és y egységesek abban, hogy mindket tő em-
ber, az ember mivolt, az embernek a természete adja. Az emberlétnek termé-
szetesen megvannak az ismérvei. (Ezeket különböző tudományágak, például 
az antropológia vizsgálják.) Az a létmód azonban, ahogyan az emberlét x-
ben és y-ban megvalósul, az különböző. Bizonyos ismérvek a közöst jelölik 
(x és y ember), ám különbözőségük ismérveinek is van jelentése: x ilyen, y 
olyan indiv iduum. Ez a különbözőség is fogalmi egység. Az emberlét termé-
szetét megadó ismérvek minden egyes emberben kölcsönösen áthatolnak 
egymásba. A gépek esetében más a helyzet. Az autómotor is egységet alkot, 
azonban az autómotort alkotó elemek nem hatolnak át egymásba; legfeljebb 
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összehangoltan funkcionálnak. Az ember és a gép között ez is különbözőség; 
a gép és az ember egységet alkot viszont azáltal, hogy mindkettő van. 

A szubsztancia, az állapot, a képződmény létrejön. Aristotelés szerint vagy 
természet, vagy művészet vagy spontaneitás útján. A létrejövéshez tevékeny-
ség, működés szükséges. Ha a létező létrejövése csak tevékenységgel képzel-
hető el, akkor a tevékenység és lét között azonosság van. Még akkor is, ha a 
tevékenységek - az aristotelési értelmű akciók - különbözőek is. Lehet pél-
dául potenciális vagy még nem aktivizálódott tevékenység is. Ha lét és tevé-
kenység között azonosság van, akkor mind az egységnek, mind a külön-
bözőségnek az értelmezését a létrejövésben kell keresnünk. 

Aristotelés a létrejövéshez négy okot rendelt. Az anyag-ok, a forma-ok, a 
ható-ok és a vég-ok egymásra vonatkoztatottságában haladó folyamat a 
létezőt azáltal teremti meg, hogy létrehozza a létezőnek mint létezőfajtának a 
természetét. Vagyis a négy ok úgy teremti a létezőt, hogy megteremti termé-
szetét, és ezzel összefonódva megteremti a vég-ok, a létező teljességét, az 
individualitást. Noha bizonyos tevékenységfajták esetében a négy ok közül 
nem a forma-ok a túlsúlyos mozzanat - lehet bármelyik - , a következőekben 
említendők miatt a forma-okról kell szólni. Ha a szobrász (ható-ok) az agyag-
ból (anyag-ok) lószobrot (vég-ok) akar készíteni, az agyagot a ló általános 
formájával (forma-ok) egyesíti; ha emberszobrot, az ember általános formá-
jával egyesíti stb. A ló vagy az ember általános formája a lovak és az embe-
rek valóságban megfigyelt konkrét formájából általánosítással előállított fo-
galom, konkrétan nem létező. Ebben a szemléletben a forma-ok nem az 
anyag-okból bontakozik ki. (Miként az ismeretelméleti nézőpont mondja.) 
Ami a vég-okban az általános formán kívül létezik, az a létrejöttnek a teljes-
ségében az individualitás. Mivel az emberi tevékenységek túlnyomó többsé-
gében a létrejövés folyamata a vég-ok által vezérelt, a folyamatban az indi-
viduális a meghatározó. A létrejövés folyamatában lényegesen funkcionál 
ugyan az általános, mégis az individuálisnak van alávetve. A létrejövés folya-
mat-aspektusa tovább is realizálódik: immáron a vég-ok, az individuális 
létező jelentés-lehetőségében. A létrejött individuális képződmény imma-
nens lehetősége a jelentés. A létrejött individuális vég-ok - például egy em-
berszobor - a létrejövés folyamatában elnyeri a különböző jelentések-értel-
mezések lehetőségét. Vagyis a létrejövésben két szubjektum cselekvése funk-
cionál: a létrehozóé és a létrehozott jelentéseinek megalkotójáé. 

Bizonyos esetekben - például épp a drámáéban, a tragédiában - az általá-
nos forma n e m absztrakció útján, hanem folyamat révén alakul ki. Aristotelés 
a Poétika ban úgy fogalmazza, hogy a di thyrambos kar az alapforma, amely-
ből előbb egy, majd kettő és végül három önálló alak lépett ki. Más vonatko-
zásban a kezdőpont a rögtönzés volt, majd az éneket felváltotta a beszéd; 
„ . . .mígnem sok változáson átmenve a tragédia megállapodott, minthogy el-
nyerte önnön természetét".11 Vagyis a tragédia elnyerte azt az általános for-
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mát, amelyet - véleményem szerint - Aristotelés a Poétikában rögzített.12 

A Poétikát azért lehet a tragédia, sőt a d ráma általános formájának tekinteni, 
mert a megadot t fogalmak a szövegnek mint d rámaműnemnek a természe-
tét jelölő ismérvek, s mint ilyeneket több, sőt, számtalan anyag-okkal lehet 
egyesíteni, számtalan ható-ok működhet , hogy más és más individuális tra-
gédia, más és más individuális dráma jöjjön létre a vég-okban. A természetet 
mint a létező alaphatározmányát a Metafizika V. könyve 4. fejezetében írottak-
kal is lehet igazolni. „Azért mondjuk azután arról, ami a természet szerint 
van vagy lesz, ha már meg is van az, amiből természet szerint lett vagy van, 
hogy még mindig nem érte el természetét, ha nincs meg a formája és az alak-
ja, [...] Természet aztán a forma és a szubsztancia, s ez a fejlődés célja."13 

Az általános forma - miként a másik három-ok és a Poétikában rögzített 
többi alapelv - természetesen ontológiai fogalom. Azok a fogalmak, amelyek 
az adott szövegnek drámaként, általános értelemben véve drámaként terem-
tik meg a természetét. A poétikai fogalommal a természetet műnemnek tart-
juk. A m ű n e m a szöveg drámaszövegként létező mivoltának a természete. 

A létrejött vég-okban ott van tehát a természet általános értelemben, és ott 
van a mindig változó konkrét történet, a mindig változó jellem - vagy más-
ként minősíthető alak - , és az ugyancsak mindig változó nyelv, a helyzet, a 
cselekvés, a gondolkodásmód, amelyek a történetileg változó jelentések meg-
alkotására adnak lehetőséget. 

A m ű n e m mint természetet jelentő fogalom nem jelöl logikai osztályt -
amelybe ugyanis valami vagy beletartozik vagy nem - , inkább típus-jelölő 
fogalom, amelynek vannak variációi, átmeneti formációi is. 

A dráma aristotelési értelmű forma-oka a XX. századi drámák tekintélyes 
részében - mondhatn i csak kevés számú kivétel van - is érvényes. Igen sok 
drámában a cselekmény vagy az eseménymenet fontosabb a jellemnél; leszá-
mítva egy-két abszurd és posztmodern drámát , mindegyikben van fordulat 
és felismerés; van kezdet, közép és vég (kivétel például a Godot-ra várva). 
Mindegyikben van nyelv, gondolkodásmód (érvelésmód, dianoia) és látvány. 
A nyelvezet mindegyikben dialógus; a mese (történet, mítosz) a dialógust 
váltó Nevek (jellem) közötti cselekvésekben, és nem az író általi elbeszélés-
ben létező. N e m jelent műnemi, természetbeli változást, hogy a nyelvezet 
nem énekelt, hanem élőbeszéd, és az sem, hogy a katharziszt különfélekép-
pen értelmezik, s hogy a jellem fogalmától eltérő minősítést kaphatnak az 
alakok, a Nevek. 

* 

Utaltam arra, hogy a d ráma műnemi ismérveit a strukturalista szemléletmód 
a maga nézőpontjából rögzíthette és rögzítette is. Mivel a strukturalizmus-
nak eredendően a nyelvészeti jelelmélet az alapja, az ekként vizsgált elemek 
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rendszert alkotnak. Olyan rendszert, amely modellként is értelmezhető; s így 
a műszöveg közvetítő a szerző és a befogadó között. 

Utaltam arra is, hogy az individuális tragédia létrejöttét Aristotelés a Poéti-
kában adta meg, és egyben meghatározta a dráma elvont, fogalmi természe-
tét. Az ott alkalmazott fogalmak az elmélet szintjén lévő fogalmak. Ezek 
olyan fogalmak azonban, amelyekben potenciálisan benne van a legkülön-
bözőbb individuális drámaszövegekben való konkretizálódás lehetősége. 
Amikor ezen fogalmak közül bármelyiket konkréciójában használjuk, immá-
ron egészük, összességük is komplexumokból álló komplexum, és egyenként 
külön-külön is azok. Az individuális drámaszöveg olyan komplexumokból 
álló komplexum vagy képződmény, amely a konkrét anyag-ok, a konkrét ha-
tó-ok és a konkrét forma-ok révén kapta m e g a maga individualitását a vég-
okban. Illetve maga a vég-ok az individualitás. 

Ez a különbség a strukturalista modell és az ontológiai képződmény kö-
zött. Az egyik közvetítést teremt, a másik természete révén a létezőt teremti 
meg. 

A drámaszöveg Aristotelés megadott formaelvében a jellem és a nyelv egy-
egy drámaszöveg észlelésében a Név és a Dialógus nyelvi formációjában je-
lenik meg. A viszonyváltozás a fordulat és a felismerés érzékelésében és 
értelmezésében. Mivel ezek a fogalmak konkréciói is megjelennek a legtöbb 
individuális d ráma nyelvi megformáltságában, a természetet úgy minősít-
hetjük, mint a drámaszöveg állandóan megmaradó aspektusát. Egy-egy indi-
viduális d ráma szövegének teljessége nyilvánvalóan soha sem csak az általá-
nos természetet megadó fogalmaknak a konkrécióiból áll, illetve tevődik 
össze. A drámaszövegben min t vég-okban ott van az anyag-ok és a ható-ok 
individuálissá formált textúrája is, és ezek együttesen teszik létezővé a drá-
maszöveget. Vagyis: az általános természetet jelölő, de individuálissá válto-
zott fogalmak konkréciói a szöveg egyéb - gondolkodásmód, stílus stb. - in-
dividuálissá formált változataival együtt teszik ezt az adot t szöveget éppen 
az adott, az individuális drámaszövegként létezővé; és n e m például epika-
szövegként létezővé. 

És ennek, az egész individuálissá formált textusnak vannak mindig válto-
zó jelentéslehetőségei, amelyeket az adott befogadók alkotnak meg. Ez azt is 
jelenti, hogy az individuális drámaszövegek pontszerűségben létezők, ame-
lyeknek a sorában, történetiségében ott van az állandóság, az állapot és a fo-
lyamat egyaránt. Állapot az állandó természet, folyamat ped ig a befogadók 
által az individuális drámaszöveggel való diszkurzusban megadott mindig 
változó jelentés. Ezért lehet azt állítani, h o g y az állandóság, az ál landóan 
megmaradó nemcsak létezővé teszi a szöveget, hanem - é p p mert minden 
drámaszöveg természete - a befogadók által megalkotandó jelentéshálózat 
adekvátságának az irányát és keretét is kijelöli. Az irányt és a keretet a drá-
maszöveg átnyújtja a befogadónak. 
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így, ebből az ontológiai értelmezési nézőpontból a drámaszöveg megfelel a 
lét alaphatározmányainak: a létező állapotnak és folyamatnak az egysége. Az 
állapot: a természet, a folyamat: a változó jelentések. Továbbá megfelelnek 
annak is, hogy a létező az általánosnak és az individuálisnak az egysége. 
Mivel a műnemet jelentő fogalmak csak keretet és irányt adnak a jelentéskép-
zésnek, ez is megfelel a lét azon alaphatározmányának, mely szerint az álta-
lános az individuálisnak van alávetve. Az így értelmezett drámaszövegben a 
műnem tárgyiasságként létezik. A műnem fogalma így n e m genus p rox imum -
hiszen alá van vetve az individuálisnak - , hanem az összes létezhető szöveg-
változatok közül az egyiknek - a drámaszövegnek - a természete. A m ű n e m 
- más megfogalmazásban és hangsúllyal - csak természete a drámaszöveg-
nek, ami által az individuális szöveg változó jelentéshálózatai adekvát meg-
alkotásához ad irányt és keretet. Hiszen a drámaszöveg általános természe-
tét jelölő általános fogalmak tartalmai, például a viszonyok tartalma, m a g u k 
is individuális tartalmakká válnak. 

Aristotelés szerint a létező igazi természete abban van, ami szubsztanciális 
és változatlan egyszerre. Egy háznak számtalan at t r ibútuma van. Az ontoló-
gia nézőpontja viszont azt vizsgálja, ami azt a természetét adja meg, hogy a 
ház: óvó-védőhely.14 A d r á m a esetében is csak azt vizsgálja, ami szubsztan-
ciális és változatlan: a m ű n e m e t mint természetet. 

Analógiával is kifejezhetjük ezt. Ontológiai értelemben az analógia a nyelv 
általános tulajdonsága. Nemcsak felismerhető módon átvitt értelemben al-
kalmazhatjuk - például egészséges ember, egészséges táplálkozás. Ha az 
analógiát egész monda tokban mondjuk, túlhaladunk a csak fogalmi megis-
merésen és a megkülönböztetést is jelöljük. Ha a drámaszöveg természetét és 
az ember természetét hozzuk analógiába, mondhatjuk, h o g y az ember általá-
nos természete úgy járul hozzá egy ind iv iduum természetének meghatározá-
sához, mely szerint ennek az ind iv iduumnak van immáron konkrét termé-
szeti létrétege, fiziológiája, biológiája stb., és immáron konkré t társadalmi lét-
rétege, pszichikuma, intellektualitása, szellemisége stb. Az „immáron konk-
rétan" azt jelöli, hogy egyediek az adott individuumban. Ha a drámaszöve-
geket egymással hozzuk analógiába, mondhat juk, hogy az individuális drá-
maszövegek egymással létszerű analógiában vannak: van egységük - a ter-
mészetük - és van különbözőségük - az individuális vanságuk - , s ez a két 
elv jelöli a létszerű analógiát. És igen lényeges, miként Weissmahr Béla írja: a 
„létszerű analógiáról való tudásunkat kell eredendő megismerésnek tekinte-
ni, mellyel szemben az elvont fogalmi ismeret [például a drámaszöveg ter-
mészetének, a műnemnek elvont fogalmi ismérvei - В. T.] csupán másod-
lagos."15 A vanság, a van noha mindig elsődleges, csak individuali tásában 
tematizálható. 
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Itt a gondolatmenetbe közbe kell iktatnunk egy kitérőt. A XX. században a 
műnem fogalma jószerivel elvesztette jelentőségét. Elsősorban a New Cri-
ticism óta csökkent értelmezhetősége. Mindazonáltal a század közepétől 
különböző elvek alapján és így más és más értelmezésben többen alkalmaz-
ták. A chicagói iskola tagjai (R. S. Crane és mások) Aristotelés nyomán beszél-
nek műnemről, mint azon elvek hasonlóságáról, amelyek a műveket az érzel-
mi hatások elérése céljából szervezik. Northrop Frye néhány, régóta alkalma-
zott műnemfogalmat (komédia, románc, tragédia, szatíra) az archetípusokkal 
és az évszakokkal hozta vonatkozásba, azon az elvi alapon, mely szerint a 
négy műnem az emberi képzelet állandó formáit testesíti meg. Ezt reprezen-
tálják az archetípusok, megfelelve a négy évszaknak. A strukturalista néző-
pont sem veti el a műnem fogalmát. A műnemet olyan kódnak és konvenció-
nak tekinti, amely ugyan korról korra változik, de mindig közvetlen kapcso-
latot teremt az író és olvasó között. Maurice Mandelbaum Wittgensteinnek a 
„családi hasonlóság" gondolatát alkalmazza. A laza csoportokat alkotó mű-
vek hasonlósága így nem lényegi ismérv, „csak családi hasonlóság",16 vagyis 
korántsem hasonlóak mindenben. A recepcióelmélet képviselői is használják 
a műnem fogalmat, noha nem elméleti írásaikban, hanem amikor egy-egy 
költő vagy regényíró művét értelmezik. Bár hozzá kell tenni, hogy korántsem 
ontológiai értelemben, hanem tartalmilag, a művek egésze jelentéshálózatá-
nak részévé téve. Mellőzik azoknak a kategóriáknak a jelentését, amelyek 
csak a műnem fogalmát jelölik és jelentik. 

* 

Ebben a kérdéskörben említeni kell Gadamer és Jauss nézeteit azért is, hogy 
megvizsgáljuk, mi a viszonyuk az iméntiekben vázolt ontológiához. (Az 
alábbiakban az eredeti művek mellett felhasználtam Abrams már említett 
munkáját. Vö.: 16. jegyzet.) 

Mielőbb azonban erre rátérnék, csak jelzésszerűen, de mindenképpen em-
líteni kell, hogy más műértelmezések is léteznek, s nem is az irodalomelmé-
let perifériáján. Ezek az elméletek mind megegyeznek abban, hogy valami-
képpen elvetik azt a gondolatot, mely szerint a m ű értelmezésének, jelenté-
sének határai lennének, hogy a mű kifejezi az igazságot; és éppen ezt az egy 
igazságot vagy jelentést foglalja magában. Vagyis elvetik, hogy a m ű statikus. 
E. D. Hirsch különbséget tesz a jelentés - amely a szerző szándéka szerint jön 
létre - és a jelentőség között, ami a befogadó által önmaga számára létesített 
jelentés. J. Greimas a nyelvben találja meg az értelmezés kulcsát; magjában 
egy sajátos fogalommal: az izotópia fogalmával. Wayne Booth számításba ve-
szi a műben „benne foglalt szerzőt"; ezzel szemben Wolfgang Iser a „benne 
foglalt olvasót". (Igen hasznos lenne, ha nemcsak Gadamer és Jauss műveit 
fordítanák magyarra, hanem Iseréit is.) Iser a texttel foglalkozik, a text feltá-
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ruló potencialitásaival. Ontológiai nézetek is léteznek, a magyarul is olvasha-
tó Roman Ingarden és Nicolai Ha r tmann munkáiban. Jauss-szal szemben -
aki elveti a struktúrát - Ingarden az irodalmi mű struktúráját tartja lényeges-
nek. Fontos ontológiai ismérve a „kitöltetlen helyek" megléte. О Husserl t kö-
veti, aki szerint az ontológia a dolgok lényegére irányuló vizsgálódás; míg a 
fenomenológia a dolgok felfogására, percepciójára irányuló. 

Mindezzel a rövid utalással csak azt kívántam jelezni, hogy korántsem 
csak Gadamer és Jauss nézetei vannak és hatnak ma az irodalomelméletben. 
Mindazonáltal azért é rdemes itt az ő nézeteiket megvizsgálni - persze csak 
az ontológiával való összefüggésben - , mert az utóbbi évtized magyar iroda-
lomelméletében főként az ő munkáik terjedtek el. 

Gadamer az Igazság és módszerben hosszan szól a műalkotás ontológiájáról. 
Éppúgy, mint Martin Heidegger a Lét és idő ben, igen sok terminusra osztja az 
ontológia fogalmát: jelenvalólét, nálalét, magunkon-kívül-lét, dolognál lét, 
néző-lét stb., stb. A műalkotás létmódjának a játékot tartja, de nem a szoká-
sos jelentésben. A játék nem az alkotó és nem az élvező viselkedése, nem is 
lelkiállapot, hanem a játékostól függetlenedett játék a létmód. A játéknak 
mint a műalkotás lé tmódjának is van további létmódja, s ez a lé tmód az ön-
megmutatás . A játék képződmény, amely „jelentéses egész"; „De a képződ-
mény is játék".17 Mindazonál tal egy Diltheytől el induló hermeneutikát ír. 
Ennek meghatározó fogalmai először is a temporalitás és historicitás. Ez a 
kettő az állapotszerűség és a folyamat - vagyis ez a két ontológiai fogalom -
minden emberi lény elválaszthatatlan része. Valaminek a megértése az értel-
mezés (interpretáció) aktusát is magában foglalja, s ez nemcsak az olvasott 
nyelvben érvényes, h a n e m mindenféle tapasztalatban. A műhöz való kapcso-
lathoz hozzárendeli a dialógust és az összeolvadást. Ez a következőt jelenti. 
A befogadó a texthez odaviszi saját „előzetes megértését", amelyet horizont-
nak nevez, s amelyet saját időbeli személyességének különböző összetevői 
alkotnak. A műnek magának is megvan a horizontja, például az az irodalmi-
művészi , szociális stb. konvenció, amelybe beépül vagy amelyet megtör. 
A két horizont a be fogadó és a szöveg dialógusában olvad össze. A szöveget 
ezért nem autonóm tárgyként kell kezelni, s így elemezni és részekre oszta-
ni. A műalkotás n e m tárgy, amely „szemben áll a magáért való szubjektum-
mal".18 Az olvasó min t En a jelen időbe van belehelyezve, s kérdéseket intéz 
a szöveghez mint Te-hez. Befogadási nyitottsággal engednie kell, hogy a szö-
veg válaszoljon, ezáltal újrafogalmazza a befogadó kérdéseit a befogadó szá-
mára. A szöveg megér te t t jelentése mindig esemény, amely a két horizont -
amit az olvasó hoz a szöveghez és a szöveg az olvasóhoz - összeolvadásában 
történik meg. Az esemény és a történik fogalmai azért meghatározóak, mert 
kiemelik, hogy a megér tés folyamat és aktus. Már ennyiből is nyilvánvaló, 
hogy a létező két a laphatározmányából csak a folyamatot veszi figyelembe, 
az állapotot nem. A szöveg megértésének szerinte nincsenek szabályai, nin-
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csen meghatározott és érvényben lévő-maradó jelentése sem. Helyes és igaz 
megértés nincsen, mivel a jelentéshálózatot a szöveg és a mindenkori befoga-
dó alkotja meg a dialógusban, amelyben a horizontokat összeolvasztja. A je-
lentéshálózat: itt és most nekem megtörtént jelentés. 

A továbbhaladás érdekében ismét hangsúlyozni kell, hogy mind Gadamer, 
mind Jauss teljes mértékben elveti a műalkotás tárgy-mivoltát; és a művet az 
ember szubjektív birodalmába helyezi. Szándék szerint ezzel a műalkotás 
maradéktalanul „az enyém" lesz, s ezt még akár a művészet teljes humani-
zálásának is minősíthetnénk. Hiszen így valóban egyértelműen az én szemé-
lyes tulajdonom a mű . De persze csak akkor lehetséges, ha a műalkotásnak 
egyetlenegy aspektusa avatódik a műalkotássá: a megértett jelentés, az alkal-
mazható értelmezés. 

A megértést különbözőképpen értelmezi Gadamer és Jauss. Gadamer sze-
rint a befogadó belép a hagyományozási folyamatba; a szöveg horizontja és 
a befogadó horizontja összeolvad, és ezen az a lapon alakul ki a megértés, és 
így értelmezhető az a gadameri megállapítás, hogy a megértés kulcsa a ha-
tástörténetben van. A hatás azonban a jelentés. A különböző korok befogadói 
által megalkotott jelentések azonosak a mű létével. A jelentés így folyamat, 
amelyben semmiképp nincs olyan VAN, amely a folyamaton belül, a folya-
matban megszilárdult létező, szubsztancia, azaz amely a folyamaton belül 
valamily állandó rögzültséggel bírna. 

Jauss úgy véli - felhasználva mások Gadamer-kritikáit - , hogy csak pasz-
szív megértés az, ha két horizontnak (látószögnek) egy új horizonttá (látó-
szöggé) történő egyesülése eredményezi a megértést. A „saját tapasztalatot 
kell tartalmilag játékba hozni és az idegen horizonthoz közvetíteni, hogy egy 
új jelentés horizontja elnyerhetővé váljon".19 

Jauss elméletében tehát a két horizont és a kettő közötti közvetítés lehetne 
az a kiindulópont, ahonnan feltárulhatna a mű mint létező. 

A befogadó horizontja a szöveg által meghatározott hatás, és ez az „irodal-
mon belüli" horizont. A másik a címzett által meghatározott befogadás, és ez 
„a mindennapi élet világához, egy adott társadalom olvasójához tartozik";20 

része tehát az irodalmi-esztétikai, pszichológiai és szociális elem. A szöveg-
olvasó viszonynak ezt a két oldalát „mint az értelem konkretizálódásának 
két mozzanatát" , min t „két horizontot kell megkülönböztetni, megállapítani 
és közvetíteni".21 

A m ű horizontjában „benne v a n " a befogadó „előzetes tudása" , a korábbi 
olvasmányok emléke, a stílus és a forma konvenciói, a műfaj ismert műveihez 
való implicit viszony stb. Ezek egy jó része persze eleme lehet a befogadó ho-
rizontjának is, a befogadó elvárásaival; a mű által létrehozott érzelmi állapo-
tokkal; a kezdet által a közép és a vég iránti várakozásával, a fikció és a va-
lóság ellentétének ismeretével stb.22 Jauss befogadója, olvasója azonban az 
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„általánosított" olvasó; vagyis nem egy meghatározott csoport tagja, akkor 
sem, ha a befogadó saját horizontjának még a szociális elem is a tartozéka. 

A két horizont közötti aktív közvetítés a megértés. „Az interpretátor fel 
kell használja saját tapasztalatát is [az olvasó az adot t társadalom olvasója -
В. T.], mivel a régi és az új forma, a probléma és megoldás múltbeli horizont-
ja csak továbbközvetített formájában, a recipiált m ű jelenlegi horizontjában 
ismerhető fel újra."23 

A közvetítés kétségkívül aktus, cselekvés, de mindig egy szubjektum tevé-
kenysége. Az értelem és az értelmezés dialektikáját, a horizontok összeolva-
dását - állítja Gadamer, és ezt Jauss is elfogadja - m e g kell hogy előzze a kér-
dés és a válasz dialektikája. „Valamit megérteni eszerint annyit tesz, mint 
valamit válaszként érteni, és közelebbről: a saját véleményt [a befogadóét -
В. T.] a másikon [a m ű v ö n - В. T.] válasz útján próbára tenni"24 - írta Jauss. 

Ha így értelmezzük a műalkotás és a befogadó viszonyát, hogyan határoz-
hatjuk meg a művet mint létezőt? Maga Jauss írja, hogy az a nézőpont, 
amelyből a horizont feltárul, egyben és egyszerre másvalamiktől „való elte-
kintést implikál".25 Vagyis mind a két horizont szükségszerűen csak azokat 
az összetevőket fogja egybe vagy tartalmazza, vagy azokból áll, amelyeket az 
adott én, az adott befogadó és az adott időbeli nézőpontja láttat. A her-
meneuták tiltakoznak az ellen, hogy itt szubjektív mozzanatok, illetve ténye-
zők jelennek meg. Hiszen - mondják - a mű horizontjában benne van a ká-
non, a konvenció, a m ű f a j ismert normái , az adott m ű irodalmi környezeté-
nek ismert művei stb.; és ezek nem a szubjektivitás termékei. Az azonban -
akárhogyan minősíthetjük is - csak egy szubjektum válogató tevékenysége, 
hogy a tőle független, mások által is megismerhető és értelmezhető kánon-
ból, konvencióból, a környező művekből , a műfaj normáiból stb. miket inte-
riorizált. Nem lehetséges, hogy minden befogadó egyfelől az i rodalmon be-
lüli, másrészt a mindennap i élet világához tartozó horizontból ugyanazokat 
válogassa ki, ugyanazokat interiorizálja és ugyanúgy értelmezze. Vagyis a 
válogatás szubjektív; és így a saját maga által összeállított horizont, az ő hori-
zontja alakul ki. Minéműségében és minőségében a befogadó válogató tevé-
kenysége révén igen sok vonatkozásban azonosak; de végső soron egyediek-
egyszeriek. 

A két horizontnak a befogadó által kialakított adottsága legfeljebb külön-
böző mértékig szubjektív: de mindenképpen egyéniségéhez szabott lesz. És 
az ezzel a modusszal kialakított horizontok között ő, az adott be fogadó köz-
vetít, hogy a megértés, a jelentés létrejöhessen. Ezt úgy érheti el, ha párbeszé-
det folytat a művel. A hermeneut ikának egyik alaptétele szerint „Valamit 
megérteni [...] annyit teszi, mint valamit válaszként érteni", de Jauss maga 
teszi hozzá, „hogy a »párbeszédbe lépni a szöveggel« fogalmazás itt szük-
ségszerűen metaforikus marad, mert az értelmezőnek magának kell a másik 
szólamot inszceníroznia ahhoz, hogy a szöveg megszólalhasson, a feltett kér-
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désre válaszolhasson, s végül egy »hozzám szóló kérdésként« érthessem". 
Ehhez még egy nagyon lényeges megjegyzést fűz : „egy áthagyományozot t 
szöveg csak a kérdező számára válhat kérdéssé".26 Ezzel persze utat nyit a szub-
jektivitásnak. Ezt csak megerősíti, hogy a szöveggel való párbeszéd a szöveg 
horizontjának a saját horizonthoz való „közvetítő megértés végrehajtási for-
máját igényli";27 „a kérdés így tehát az adott én kérdése, a válasz a kérdező 
számára válasz, hiszen; a kérdés is, a válasz is az ő sajátja. A m ű így csak 
„ürügy", netán katalizátor a két horizont közötti közvetítés számára. A szer-
ző eltűnik, a befogadó maga lesz a szerző. 

Ha a m ű jaussi megértését és jelentését ontológiai kiindulópontból nézzük, 
nem találjuk a létező objektivitását; nem találunk szubsztanciát. A kérdés 
azonban az, hogy kiiktatható-e az ontológiából, ami önmagában megragad-
ható, vagyis az aristotelési értelmű szubsztancia? Igaz, az első pillanatban 
vitatható, hogy a megismerhető ugyanolyan-e a megismeréstől függetle-
nül, illetve a megismerés előtt, min t a megismerés után?28 Az itt jelentkező 
aporia éppen az, hogy megváltozik-e, módosul-e a létező - pé ldául a mű -
azáltal, hogy megismertük? Feloldani azzal szokták, például Weissmahr 
Béla, hogy ha valamit megismerhetőnek nevezünk, ezzel már a megismerő 
megismerésére vonatkoztattuk, vagyis: már valamit megértettünk. Itt lénye-
gében azonosság van a megismerés előtti és a megismert létező között. A kü-
lönbözőség „csak" a megértésben van. Ha különbözőképpen értjük is, 
ugyanazt értjük különbözőképpen, a megismerés előtt és után. Másrészt kü-
lönbség tehető materiális és formális tárgy között. Ám ennek a kettőnek a 
megkülönböztetése is az azonosságon belüli: vagyis, az egyedi, a létmo-
dusszal meghatározott egyedi akár materiális tárgy, akár formális tárgy, önál-
ló, szubsztanciális létező: azon egység alapján, hogy mindkettő létező. Ha va-
lami létmodusszal meghatározott létezőként van, akkor nem lehet, hogy ne 
létezzék. Egy m ű meghatározott létmoduszát csak akkor lehet érvényesíteni, 
ha a m ű létmodusza a vansággal kerül viszonyba. Persze minél pontosabban 
határozzuk meg a létmoduszait , annak a létezőnek a természetét, annál szű-
kebben határoztuk meg létét. (Lásd például a létező dráma létmoduszait , 
amelyek szűkebbek az irodalom létmoduszainál.) A modusz meghatározása 
természetesen gondolkodás terméke. De, aminek a létmoduszát a gondolko-
dással meghatároztuk, annak előzőleg léteznie kellett; a vansággal való vi-
szonyban mindenképp: vagyis potenciálisan magában foglalja létmodusza 
meghatározásának lehetőségét; sőt éppen ezen és ezen létmodusz meghatá-
rozásának lehetőségét. Más modusz funkcionálását javasolja a drámaszöveg 
és más létmodusz funkcionálását például az irodalom mint intézmény. 
A meghatározandó szubsztancia még nyelvfilozófiai értelemben is tárgy, 
mert egy bizonyos szempontból, ami a modusz, szóval megnevezhető. A fo-
galmi tárgy ontológiai ismérve ugyanis, hogy tárgy, „annyiban, amennyiben 
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ez és ez, tárgy mint ez és ez";29 vagyis a moduszokkal (az ez jelöli) meghatáro-
zott tárgy a tárgy. 

A Jauss által megállapított horizontoknak és a közvetítésnek nem az az on-
tológiai problémája, hogy a két horizont összetevő elemei egyrészt sokfélék, 
másrészt sok elemük csak a szubjektum válogatásából kerül a horizontokba; 
sőt még az sem, hogy a közvetítés nem minősíthető szubsztanciának, lévén, 
hogy aktív cselekvés, vagyis a befogadó akcidenciája. Ontológiai problemati-
kussága éppen az, hogy nincs itt semmi, ami szubsztanciának minősül. A mű 
sem. A mű voltaképp - miként utaltunk már rá - „ürügy" a horizontok kö-
zötti közvetítés számára. így nem a műről beszélünk, hanem itt is, mint 
Jaussnál mindig, a jelentésről; a befogadóról mint szerzőről. A két horizont 
sem hordozza azokat az ismérveket, amelyek alapján szubsztanciának lenné-
nek minősíthetők. A közvetítésnek már a fogalma is kizárja ezt a lehetőséget. 

Az ontológiának ebből a nézőpontjából voltaképp akcidencia a két hori-
zont is, a közvetítés is. Olyan akcidenciák ezek, amelyek nem egy szubsztan-
cia akcidenciái; és - Jauss alapján - nem is lehet megmondani, minek az ak-
cidenciái. Azonban - a magunk részéről úgy gondoljuk - , hogy amihez eze-
ket az akcidenciákat hozzákapcsolhatjuk, a befogadó, az ő személyessége és 
személyisége. A befogadót minősíthetjük ezen az alapon szubsztanciának; 
őt, mint a művet - vagyis kizárólagos tényezőjét - , a jelentést megalkotó 
befogadó-szerzőt. 

Aristotelés alapján a jaussi közvetítés, a jelentés horizontja a befogadónak 
a műhöz való viszonyaként - vagyis a szubsztancia egyik akcidenciájaként -
is értelmezhető; azért is, mert a horizontokat a saját nézőpontjából, a saját 
idejében és helyében - újabb két aristotelési akcidencia! - alkotja meg, és így 
hozza létre a jelentést. Ebben az összefüggésben - s ezt Jauss nagyon határo-
zottan állítja - az értelem, a jelentésalkotás: cselekvés. A jelentés - mondják a 
recepcióesztétikában - mindig történő jelentés; vagyis: cselekvés. A cselekvés 
a szubsztancia egy újabb akcidenciája, a megtörténéshez szubsztancia szük-
séges, hiszen ezt csak valaki hajthatja végre. 

Ontológiai nézőpontból a recepcióesztétika tehát a szubjektumra, a befoga-
dóra alapoz és épít mindent , a horizontokat is, a megértő jelentést is. 

Ez a gondolatmenet Jauss nézeteit nyilvánvalóan kívülről, egy Aristotelés 
alapján kialakított ontológia szemszögéből nézte. Azon szemszögből, ame-
lyet - több más nézettel együtt, például Hegelével, részben Kantéval és 
Wolfgang Kayserével stb. - meghaladni kívánt. Éppen azért, mert ők a 
szerzőre és a létrejövés folyamatára koncentráltak. Mivel kívülről néztük 
Jauss elveit, azt lehetne mondani, hogy ez lényegében felesleges volt, hiszen 
Jauss nyíltan deklarálta az Aristoteléstől és a többiektől való eltávolodást. De 
azt is, hogy nincs szerzői teleológia és nincs tárgy, szubsztancia sem. Mégis, 
talán azért volt fontos ezeket elmondani, mert a jaussi elvek horizontjával va-
ló közvetítés fogalmával az általam képviselt ontológiát esetleg jobban lehe-
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tett megvilágítani. 1974-ben azt írtam, hogy az elmélet úgy alakul, mint a 
cseppkő. Sem az előbbiek, sem a következők nem mondanak ellent régebben 
kidolgozott elméletemnek. Mindazonáltal újabb csepp az elmélet kövéhez, 
amelyet teljesebbé tesz. 

* 

Jelenleg - éppen az 1974-es könyv tárgyköre és az iméntiekben elmondottak 
miatt ugyanis - azt a kérdést tehetjük fel, hogy miként értelmezhető a 
műnem mint szubsztancia, mint a drámaszövegek állandója, és ehhez mi-
ként kapcsolható a jelentés mint történeti folyamat. 

Először emlékeztetni kell arra, hogy a magam drámaelméletében a Műnek 
mint komplexumnak, a létező mivoltát még öt más komplexum egymásra 
való vonatkoztatása teremti meg. Az „ábra" a következő: 

Képződménvl — M ű v é s z — M ű -«—»- Befogadó T., „ . , „ r 3 ° -« Kepzodmenyz 

Ahhoz, hogy a Mű létező legyen, tehát két Képződmény is szükséges. A Kép-
ződményl-nek összetevő elemei többek között azok a poétikai és szociális 
tényezők, amelyek a Művész Művet létrehozó tevékenységébe beépülnek. 
A pszichológia, a művész-egyéniségbeli aspektus stb. a Művész-komplexum 
részei. A Képződmény2-nek ugyancsak részeit adják a Befogadóba beépült 
tartalmak; többek közt ennek az előzőekben megismert művekről való isme-
rete, értelmezése; továbbá mindazok a szociális tényezők, amelyek éppen az 
adott Mű befogadása során funkcionálnak. A Befogadó-komplexumnak ré-
szei az ő pszichológiai, intellektuális, szociológiai stb. meghatározói. A törté-
netiség biztosított, hiszen a Képződményl a Mű megszületésének idősza-
kából „áll össze", míg a Képződmény2 a befogadás időszakából. 

Mindazonáltal egyik Képződmény sem szubsztancia; egyértelműen a szub-
jektumok - író és befogadó - komplexumaihoz tartoznak. Ezért az első két 
Komplexum az „ábra" állandó komplexumai; az utolsó három pedig a vál-
tozó komplexumai. Az állandó és a változó a Műben találkozik; abban a Mű-
ben, abban a drámaszövegben, amelynek ugyancsak vannak állandó és vál-
tozó elemei. 

Több könyvemben utaltam arra, hogy csak azt a szöveget, azt a művet ne-
vezzük drámának, amely a Név és a Dialógusok nyelvi formációjában kerül 
a befogadók elé. Ezek önálló elemek, amelyek kölcsönösen feltételezik egy-
mást. Ontológiai alapfogalom, hogy a szubsztancialitás és relacionalitás köl-
csönösen feltételezik egymást. Tökéletesen igaz, hogy az egyik szót a befoga-
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dó minősíti Névnek és m á s szavakat Dialógusoknak. Ezek azonban érzéki 
benyomások alapján tör ténő megnevezések; éppúgy, mint bármelyik tárgyé. 
Ezen nyelvi formációk miat t nem csak egy-egy befogadó ismeri el azonnal az 
adott szöveget drámaszövegnek. Ha az ókortól kezdve a befogadók mind-
egyike így jár el, akkor a befogadók egyéniségétől, történelmi szituáltságuk-
tól független fogalomnak kell az ezen az alapon kialakított drámafogalmat 
tekinteni. Lehet persze „tar tós konvenciónak" nevezni; á m ekkor is a szub-
jektumok attribútumaitól független ennek a szövegfajtának az a fogalma, 
hogy: dráma. Ez a poétikai tényező tehát a befogadók Képződmény2-jének 
mindenkor része. 

Az már viszont nem érzéki benyomáson alapuló megnevezés, hogy a Ne-
vek között a Dialógus révén viszonyok vannak. Azonban az élet közvetlen 
tapasztalata, hogy a dia lógus a beszélők között viszonyt létesít, vagy ha dia-
lógust váltanak, közöttük viszony van, ez a dialógus létismérve; s ezt a befo-
gadó a közvetlen élettapasztalata alapján átviszi a szövegbeli Nevekre és 
Dialógusokra is. A Név, a Dialógus és a Viszony fogalmának létesítésében is 
érvényes, hogy a megismerés, a tudás n e m kizárólag az érzékileg felfogható 
f ragmentumok észlelése révén alakul ki. A tudatos megismerés mindig hoz-
zájárul az érzéki adatok befogadásához. Vagyis: az ún. pr imér életben is ak-
tív, cselekvő attitűd érvényesül , s ez az aktivitás: a gondolkodás. „A »gon-
dolkodás«, az értelem valami tartalmi mozzanattal is hozzájárul a megis-
meréshez."3 0 

A drámaszöveg formális tárgyi mivoltát a Név és a Dialógus adja meg, és 
a legintenzívebb funkcionáló akcidenciája a Dialógus révén a Nevek közötti 
Viszony. Szemben az epika- és a líraszöveggel, amelyek esetében sem az ér-
zéki benyomás nem nyújt ja , sem a gondolkodás nem eredményezi, hogy a 
szöveg egésze nevekből és hozzájuk rendelt dialógusokból áll; és azt sem, 
hogy a szövegvilág egészét a nevek közötti viszonyok hatják át. A Neveknek 
mint szubsztanciáknak a beszéden (cselekvésen) kívül természetesen továb-
bi akcidenciái vannak. Mind a szubsztanciális, mind az akcidentális tényezők 
elvont fogalmakként létezőek, nem - (genus) - fogalomként; Aristotelés 
szerint a nem is szubsztancia, hiszen beépül az elsődleges szubsztanciákba. 
Ezek az elvont fogalomként létezők konkrét moduszokat kapnak minden 
konkréciójuk esetében. 

És ha egyértelmű, hogy ennek az - aristotelési és a nyomában kialakult, 
módosított - ontológiának a nézőpontjából is következhető, hogy a jelentés 
létrehozása a befogadó aktivitása, akkor ez mégis csak úgy lehetséges, hogy 
a jelentés az akcidenciák terméke. Itt lényeges különbséget kell tenni. Ebben 
az ontológiában ugyanis n e m kizárólag a befogadónak mint szubsztanciának 
a helyzetéből, elszenvedő, reá ható mivoltából, illetve n e m az ő további akci-
denciáiból származik a jelentés, hanem a műnemből mint szubsztanciából is, 
a szöveg természetéből is. A dráma egész szövegének a jelentéshálózatában 
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benne van a szöveg természete. A szöveg természete n e m az egész szöveg 
természetét jelöli, amihez a jelentések is hozzájárulnak, hanem a létező fajta 
természete, a műnemnek mint szubsztanciának a természete. A szöveg ter-
mészetéből ezért nyilvánvalóan elsősorban nem az adott egyedi d ráma jelen-
téshálózatai származnak, hanem az, hogy a szöveg: d ráma. Ezzel együt t az 
is, hogy a szöveg egészét speciális létezőként, drámalétezőként lehet csak 
értelmezni és mint drámaként létezőnek a jelentéseit megalkotni a befogadó-
nak az akcidenciák alapján. 

Ebből az is következik, hogy csak a Név, illetve akcidenciái - viszonyvál-
toztató dialógus, szituáció stb. - azonosak a tárgyiassággal. Méghozzá azért, 
mert ezek állandók minden konkrét d rámában mint létezőben; és ezek a 
műnem ismérvei. Vagyis nem az „egész" dráma szubsztancia. Mivel az akci-
denciák a szubsztanciának további léthatározmányai, módosulásuk jelenthe-
ti a nem fogalom változását. De - miként említettük - azonosságon belüli vál-
tozásokat. Az akcidenciák változása a szubsztanciát csak járulékosan változ-
tatja. 

* 

A recepcióesztétika nem ismeri el a műnemet mint olyan fogalmak jelentését, 
amelyek a műnemet mint szubsztanciát építik be egy-egy drámaszövegbe, 
avagy „helyezik el" benne. Jauss Racine-ról és Goethe Iphigeneiá)áról írott 
tanulmányában sem szól a műnemről; a történeti jelentéseket elemzi. Az el 
nem ismerés legfőbb oka talán a művel való dialógus meghatározó volta. 
A műalkotást teljes mértékben szükséges én-nek minősíteni, vagyis tárgyias-
ságát megszüntetni , hogy a művel való dialogikus viszony fogalma ebben az 
alkalmazásban, ebben az értelmezési keretben érvényesíthető lehessen. 
A tárgy n e m képes dialógust folytatni, a tárgy nem képes válaszolni. A tárgy-
nak lehet ilyen-olyan tulajdonságot, ismérvet stb. tulajdonítani, lehet ráproji-
ciálni ezt és azt. Ám azáltal a befogadó birtokba veszi a tárgyat, legalábbis fo-
galmi értelemben, és nem válik vele eggyé, azaz nem így válik énje alkalmaz-
ható részévé.31 A tárgy persze lehet másság és így tanulságot vonhatunk le a 
vele való viszonyból; ez a viszony azonban nem minősíthető dialogicitásnak. 
így a processzusban, az aktusban nem jelenik meg a történés; a viszonyban 
ott marad a logika, a szemlélet, az ok és okozat stb. Vagyis mindazok a fogal-
mak és ismérvek, amelyeket a recepcióesztétika érvénytelenített. 

Az is kétségtelen, hogy Gadamernek és Jaussnak vannak előzményei, utal-
nak is rájuk. Mégis azt mondhat juk, hogy az európai intellektuális hagyo-
mányban nemcsak az ő elveik és az ő fogalmaik vannak jelen. Jelen vannak 
az okság, az egység, a tárgy, a tárgyiasság fogalmak és a Lyotard és Baud-
rillard stb. által leírt posztmodern állapot valamely részében, szegmentumá-
ban is, mint a megértés és az elrendezés fogalmai. Sem a mai tudományból , 
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sem a mai mindennap i életből nem lehet kiiktatni a tárgyiasságot, a logikát; 
sőt a birtokbavételt sem. 

Nemcsak a Platóntól induló hagyományban van helye a három műnem-
nek, az olvasói beállítódottság is műnemi keretekben értelmez. Még akkor is, 
ha a műnemeke t - akár Platon óta - konvenciónak, szokásrendnek és n e m 
lényegbeli, fogalmi általánosságnak minősítjük. Az olvasói beállítódottság 
mégis ezt a szempontot foglalja el. Vannak olyan kiadványok, amelyek egy 
kötetben összegyűjtik Shakespeare drámáit, elbeszélő művei t és szonettjeit. 
Ha egy d rámáná l nyitjuk fel, azonnal érzékileg észleljük, hogy nem szonett 
van előttünk. Ez az érzéki észlelés megadja a szövegfajtát mint tárgyat. 
A megismerő megismerési struktúrájából vagy akár nézőpontjából vezethető 
le a megismerés. Az észlelés, szemlélet, megismerés útja elvezet ahhoz, hogy 
az adott szöveg: dráma. Ez a kantiánus nézet nem válik hitetlenné m é g 
Wittgenstein „nyelvjátékai" ismeretében sem. Mint Wittgenstein mondja, a 
nyelv nem írja ugyan le a tényállásokat, ám bármely nyelvjátékkal bizonyos 
összefüggéseket értünk és ér tetünk meg. Ha a drámaszöveg nyelvi formáció-
ja egy nyelvjáték, akkor a Név és a Dialógus nyelvi formációjából - ebből a 
nyelvjátékból - vezettük le a d rámaműnemet mint egy szöveg speciális ter-
mészetét. Összefüggésük és az ebből adódó fogalmak jelentése - hozzátéve 
Aristotelés egyéb fogalmait - jelölte a m ű n e m általános fogalmát. Vagyis a 
műnemhez is az egyik nyelvjáték segítségével juthatunk el, nemcsak a közve-
títéssel a jelentéshez. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy az előzőekben levezetett, 
megadott m ű n e m fogalom egyértelműen immanens poétikai, drámapoétikai 
viszonylatok rendszere - legalábbis a jaussi nyelvezetben. Az ontológiai 
nézőpont nyelvezetében a d rámának nevezett szövegcsoportnak mint létező-
nek a természete, s ez vol taképp immanens poétikai viszonylatnak is nevez-
hető. Ezek o lyan „jelformák", amelyek az adot t szövegben úgy szerveződ-
nek, hogy a befogadó a tárgyra irányultság értelmében viszonyuljon azok-
hoz, mint a szövegben rejlő műnemi fogalmakhoz. Az ehhez a csoporthoz 
tartozó szövegfajtákkal intertextuális viszonyban vannak; ontológiai néző-
pontból létszerű analógiában vannak. A műnemet jelölő jelformák mint 
komplexumokból álló komplexumok nem a valóságra vonatkoznak, hanem 
a valóság jeleinek (az ember neve és az élőbeszéd) jeleként (Név és Dialógus) 
hozzák létre a szövegnek létező mivoltát. A műnek a természete nem írja elő, 
hogy az íróra vonatkozóan keressük: „ki beszél?", nincs is mögötte semmifé-
le episztemológiai szubjektum, hiszen a m ű n e m e t jelölő fogalmak jelentése 
általános jelentés. A műnemet jelentő nyelvi jelek ennek a szövegváltozatnak 
a létrejövési folyamatában jönnek létre a Név és a Dialógus nyelvhasználata 
révén. 

Ugyanakkor egy-egy drámaszöveg nemcsak a műnemet jelentő jelek hal-
maza. H a n e m az egész nyelvi textusé. Éppen ezért a szöveg egésze n e m 
minősíthető tárgynak. De VAN tárgyszerű a szövegben: éppen speciális ter-
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mészete, ami itt a szubsztancia, és ami miatt a szöveg: dráma. És ez bizonyít-
ja, hogy itt létező VAN: az individuálissá konkretizálódott műnem, ami a 
textnek benne foglalt szubsztanciája. A műnem a szöveg egészében konkre-
tizálódik, noha a text egésze nyilván nem csak szubsztanciájából áll. Ez a szö-
vegek állandó aspektusa, amelynek mint szubsztanciának vannak további 
akcidenciái; a változó nyelv és történet, hely, idő, helyzet stb. És ezek alkot-
nak olyan jelentéshálózatot, amelyből a befogadó megalkothatja a létet, 
vagyis a történetileg változó jelentéseket; a maga Képződmény2-jében lévő 
összetevő elemek alapján. 

A létrejövő szövegváltozat az író teleológiája alapján kapja meg szubsztan-
ciáját, műnemét, speciális természetét; hiszen a szerző tételez drámaszöve-
get, és nem epika- vagy líraszöveget. A szöveg egészének a jelentését pedig a 
mindenkori befogadó teremti meg. így a mű mindkét ontológiai fogalmára -
szubsztanciájára és akcidenciáira - érvényes a lét egyik alaphatározmánya, 
mely szerint a létező és léte és a tevékenység azonos. Az író tevékenysége kö-
vetkeztében válik létezővé a tartós képződmény, a szubsztancia, az állapot, a 
természet; miként a befogadó tevékenysége révén válik létezővé a folyamat, 
a történetileg változó jelentések sora. A műnem mint szubsztancia, vagy mint 
állandóan megmaradó képződmény a folyamatnak, a jelentésmegtörténések-
nek a bensője. 

Egy drámaszöveg horizontja magában foglalja az előző drámaszövegek 
természetét jelölő fogalmak jelentését éppúgy, mint a saját text természetét 
jelölő fogalmak konkretizált jelentéseit. És ebben a vonatkozásban a szöveg 
szubsztancia-magja teremti meg a lehetőségét, hogy a befogadó által meg-
hozott jelentéseknek keretet és irányt adjon. A létezőnek, a műnemnek, a 
szubsztanciának a konkréttá vált természete jelöli ki az irányt és a keretet. így 
egy drámaszöveg jelentései és értelmezései adekvátak lesznek ahhoz, hogy 
drámaszöveget, és nem epikaszöveget értelmezünk. 

A keret olyan, mint egy körcikk végtelenbe nyúló, széttartó két oldala. 
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