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A Helikon Műfaj és komparatisztika című összeállítása a 2015 novemberében 
a veszprémi Pannon Egyetem Irodalom-és Kultúratudomány Intézetében meg-
rendezett komparisztika konferencia1 előadásaiból válogat. E válogatás egyszer-
re rendhagyó és hagyományos a lap történetében. Rendhagyó, mivel a Helikon 
olvasói megszokhatták a nemzetközi irodalomtudományi kitekintés jegyében 
készült tematikus számokat, a tudományág jelentős kortárs külföldi teljesítmé-
nyeit reprezentatív módon, fordításokon és szemléken, illetve a témakörök hazai 
szakértőinek nagy ívű tanulmányain keresztül bemutató anyagokat. Ugyanakkor 
a Helikon hagyományaiba illeszkedik a mostani lapszám, hiszen a Nemzetközi 
Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság rendezvényein elhangzott előadá-
sokból készült válogatások több kiadvány (1963/2, 1965/3, 1968/2, 1971/1, 1974/1, 
1977/2, 3; 1983/1) anyagát alkották.

A magyar komparatisták 2015-ös veszprémi találkozója egy 2013-ban indult 
rendezvénysorozat harmadik alkalma volt, melynek célja az összehasonlító iro-
dalomtudomány hagyományainak, szerepeinek, vizsgálódási területeinek átér-
tékelése és újraértelmezése a diszciplínát ért ezredfordulós elméleti kihívások 
és kritikák nyomán. Az elméleti kritikák főbb területei és kérdésirányai már 
korábban is bemutatásra kerültek e lap hasábjain (Helikon 2014/4, Komparatisz-
tikai kutatások az ezredfordulón), ebben a számban Fried Istvánnak a veszprémi 
rendezvényen elhangzott, a „Műhely” rovatban közölt szövege eleveníti fel kö-
tetünk teoretikus tájékozódásának kereteit. A konferenciákon végzett munka 
természetesen nem csupán a komparatisztika elméleti kérdéseit érintette, ha-
nem sokszínű módszertani és történeti nézőpontokból vizsgálta a kérdést. Így 
van ez a jelen válogatásban is, ahol a tanulmányok az irodalmi műfajok kérdését 
igyekeznek körüljárni.

Az irodalmi műfaj fogalma az utóbbi évtizedek teoretikus diskurzusában 
hasonló kihívásokkal szembesült, mint a komparatisztika. A klasszikus, norma-
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tív, illetve a strukturalista műfajelméletek kritikái a fogalom operativitásának, 
heurisztikus erejének, tárgyának megkérdőjelezéséhez vezettek. Az irodalom 
kontextuális, kulturális megközelítései épp az olyan univerzális érvényűként 
láttatott, a nyelv szemiotikai rendszerként tekintett felfogásához kapcsolható fo-
galmak bírálatával, vagy legalábbis bizonyos elnéző figyelmen kívül hagyásával 
jártak mint például a műfaj. A műfaj kérdése, az értelmezés és a jelentésadás 
műfajiság mentén artikulálódó problémái mégsem kerültek ki az irodalomtu-
domány érdeklődéséből, hiszen a műfajfelszámoló elgondolások, a műfaji hatá-
rátlépések, hibriditások irodalmi gyakorlatai és értelmezői vizsgálatai minden 
jel szerint megkerülhetetlen fogódzói maradnak az irodalomról való gondolko-
dásnak. A műfaji mintázatok, áthallások, szerveződések az irodalomtörténész 
textuális vizsgálatainak „alapfelszereléséhez” tartoznak, melyekkel történeti 
formációk határai, illetve kulturális és társadalmi jelentések törésvonalai azo-
nosíthatók. A műfaj kérdését a posztkoloniális diskurzus és a kulturális kritika 
távlatában is el lehet helyezni (a műfajiság és a hibriditás elméletei), csakúgy, 
mint a regionalitás, az intertextualitás vagy a fordítás elméleteinek kontextusá-
ban is föl lehet vetni, amint azt e válogatásban összegyűjtött írások remélhetőleg 
igazolják.

A műfajelmélet néhány fontos kérdésének összehasonlító perspektívában tör-
ténő újragondolása alkotja válogatásunk első csoportját. E kérdést, leegyszerűsít-
ve persze, úgy lehetne felvetni, hogy egy adott korszak/paradigma komparatív/
asszimilatív jellege miként áll szemben az egyedi műalkotás egyszeri és megis-
mételhetetlen mivoltával, szingularitásával, ami határt szab a műfaji azonosítha-
tóságnak, s a műfaji azonosság/összemérhetőség képzetének újraértelmezésére 
késztet. A kötet elméleti megközelítést előtérbe helyező írásai kitérnek többek 
közt az irodalmi műfajok öndefiníciós-öntematizációs-autopoétikus kísérleteinek 
kérdésére is, mely döntően határozza meg a műfajok alakulástörténetét, illetve 
a nemzeti kontextusok eltérő műfaji mátrixaiból adódó fogalmi, elméleti, iroda-
lomtörténeti következményekre, melyek jelentős hatással vannak az ezekben a 
kontextusokban honos olvasói szokásrendszerekre.

Kötetünk írásai külön is kitérnek bizonyos műfajok összehasonlító perspek-
tívából vázolt alakulástörténetére (történelmi regény, napló, tárcaregény), egy-
szerre ismerve el és függesztve fel a műfajiság szöveg és jelentésalkotó, illetve be-
fogadói elvárásokat formáló szerepét, két írás pedig a költészet újabb teoretikus 
megközelítéseiben veti fel a műfaj fogalmának alkalmazhatóságát. 

A válogatásunk második felében közölt tanulmányok a műfaj fogalmát kü-
lönböző nemzeti, sőt transznacionális kontextusokban, e kontextusok összeha-
sonlításával, műelemzésekkel és értelmezésekkel járják körül. E tanulmányok 
az elbeszélő műfajok belső sokszínűségével vetnek számot, amikor a narra-
tív-poétikai mintázatok jelentésteremtő egymásra vetülését, összjátékát vagy 
éppen feszültségeit vizsgálják főként modern és kortárs irodalmi példákon ke-
resztül.
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A 2015-ös veszprémi tanácskozás anyagának megjelentetése búcsú és megem-
lékezés is. Búcsú Szegedy-Maszák Mihálytól, a hazai és nemzetközi irodalom-
tudomány és azon belül a komparatisztika kiemelkedő alakjától, aki a Magyar 
Komparatisztikai Társaság elnökeként a konferencia nyitóelőadását tartotta, s 
előadásának tanulmánnyá alakított változata minden bizonnyal életművének 
egyik utolsó darabja. Emlékét megőrzi a magyar és a nemzetközi irodalomtudo-
mány és kutatói közösség.
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