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A műfajok (és elnevezések) értelmes káosza  
– univerzalitás és nemzethez-kötöttség

Amikor az első tudományos értekezésemet írtam, két barátommal együtt, 
egyikük azt javasolta, hogy érdemes a tanulmányt a káosz bemutatásával kez-
deni. Mivel az írás célja éppen egy fogalom tisztázása volt, ez remek ötletnek 
mutatkozott: akkor juthatunk el a megnyugtató körülíráshoz, és úgy kelthetjük 
fel a leginkább az olvasó érdeklődését, ha megmutatjuk: miféle zűrzavar ural-
kodik, mennyi ellentmondó vagy széttartó meghatározás létezik. Hogy micsoda 
káosz van.

Bármikor, amikor fogalomtisztázásról, egy-egy kategória definiálásáról vagy 
megközelítéséről van szó, ez az eljárás, az összevisszaság megmutatása, elenged-
hetetlen és élvezetes része a folyamatnak. Márpedig ha műfajokról – a műfajokról 
általában vagy az egyes műfajokról – beszélünk, nagyon gyakran erről van szó. 
Ne is beszéljünk magának a műfaj szónak a használatáról – ekkora káoszt akár 
csak érzékeltetni is héraklészi feladat.

Ezért csak egy-két elemet említek, hogy azután ne megoldást kínáljak, hanem 
a megoldások-tisztázások természetén töprengjek egy kicsit.

Először is: köztudomású, hogy a műfajok nemcsak egyszerűen nem univer-
zálisak, de gyakran még regionálisnak is nehéz nevezni egyiket-másikat, nem 
is szólva az időbeli változatosságról. Ha vita van a műfajmegjelölések körül, az 
gyakran (a leggyakrabban) ebből fakad: más szóval jelölnek egy-egy szövegtípust 
pár száz (vagy akár csak pár) kilométerrel odébb, és mással pár évtized (vagy akár 
csak év) távolságból. Az igazi ünnepeket éppen az jelenti, amikor egy-egy műfaj-
megjelölés hasonlónak tetszik nagy térbeli vagy időbeli távolságból: az ókori és a 
modern óda, a japán vagy az európai regény, pláne – vegyítve a két szempontot 
– a régi kínai és a modern magyar elégia: ezek olyan megfelelések, amelyeknek 
bizonyításán érdemesnek látszik sokat dolgozni. Tehát a műfajproblémák egyikét 
mindenképpen az elnevezések jelentik. Nyelvterületenként és történelmileg más-
más megnevezést használnak bizonyos szövegtípusokra. Még az is lehet, hogy 
nyelvterületen belül is vannak efféle zavarok, még ha a kor ugyanaz is: vajon a 
hatalmas anglofón vagy frankofón nyelvterületen, ahol természetesen figyelembe 

* A szerző az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.
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kell venni a volt gyarmatok kultúráit is, ugyanazokat a műfajelnevezéseket hasz-
nálják-e, éspedig ugyanabban az értelemben, egységesen, mindenütt?

Ugyanakkor ennek a fordítottja is igaz: hogy tudniillik nem feltétlenül a meg-
feleléseket keressük, hanem a specifikusat, az össze nem hasonlíthatót, az egyedit 
– legyen bár ez a kor vagy a kultúra (vagy nemzet, nyelvterület stb.) specifikuma. 
Vannak olyan műfajmegjelölések, amelyek  aligha azonosíthatók más nyelvterü-
leteken: annak pedig számos oka lehet, hogy miért van ez így. Csak egy pár példa. 
A 60-as, 70-es években elterjedt – utána lehet nézi, hogy hogyan, kiknek a kezde-
ményezésére, miért –, hogy a líra egy válfaját (mondhatjuk: műfaját) elkezdték a 
„hosszúvers” kifejezéssel illetni. Magyarán: a szakmai közvélemény megterem-
tett egy új terminust, és bizonyos szövegeket megfeleltetett ennek, jelesen Juhász 
Ferenc és Nagy László bizonyos műveit, s aztán másokra is alkalmazni kezdték 
(bár úgy emlékszem, hogy visszamenőleg, korábbi korok műveire nem). Nem 
érdemes azt vitatni, hogy volt-e ennek értelme, megalapozottsága, fogadjuk el 
tudománytörténeti tényként – megtörtént. A korszak profi értelmezői – úgy em-
lékszem – nemigen vették figyelembe a világirodalmi közeget; az új műfaj kita-
lálásakor semmiféle komparatív szempontot nem érvényesítettek. Meg is maradt 
ez a „hosszúvers” afféle hungarikumnak: zárványnak – függetlenül attól, hogy 
időbelileg is zárványnak bizonyult, aligha hiszem, hogy alkalmi szóvirágként va-
ló használatán kívül manapság bárki komolyan venné.

Nagyjából az ellenkező folyamat játszódott le azokkal a XIX. századi műfaj-
terminusokkal, amelyek éppen a komparatív megfontolások révén jöttek létre – 
hogy a magyar változat különállását, sajátos mivoltát, nemzeti jellegét hangsú-
lyozzák. Az olyan elbeszélő műfajok, mint a „rege” vagy a „beszély” bizonyára el-
helyezhetők volnának a novella vagy a kisregény (esetleg a mese) kategóriáiban, 
a megfelelő megszorításokkal és kiegészítésekkel – de valamilyen okból ezek a 
terminusok a korszak szerzői és értelmezői számára fontosabbak voltak. Azt sem 
nagyon nehéz megválaszolni, hogy miért: a magyar irodalom elkülönültségét, 
sajátos vonásait, belső fejlődésének autonómiáját kívánták ezzel hangsúlyozni, 
és implicit módon szembeállítani mindazzal, ami más nemzeteknél, más kultú-
rákban, más irodalmi közegekben történik. A magyar kontextuson kívül ezek a 
műfajkategóriák nehezen is értelmezhetők – és éppen ez a cél, a különlegesség 
felmutatása, a besorolással szembeni ellenállás. 

Vagy van egy harmadik változat (meg még sok-sok, ezeken kívül is): amikor 
az irodalom mezejét alakító szereplők egy része – komparatív megfontolásokból, 
nagyon is szem előtt tartva más nyelvterületek és kultúrák sajátosságait – egy 
bizonyos műfajkategória importjára törekszik. Azért fogalmazok ilyen nyakate-
kerten, mert olykor szerzői törekvésekről van szó, máskor a hivatásos értelme-
zők ambícióiról. Ez voltaképpen az alapeset – amikor egy-egy műfajmegjelölés 
meghonosodik, előbb a hivatásos közvetítők, később a nagyközönség is elkezdi 
használni, akkor mindig az történik, hogy egy másik kultúrából, nyelvterületről 
átveszünk (többnyire magyarítva) egy-egy kategóriát. Előfordul azonban, hogy 
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ez az átvétel nem vagy nem egészen sikeres, miközben  tanúi vagyunk a meg-
honosítás törekvésének. Így járt a románc vagy románcos történet: a prózai vagy 
verses elbeszélő műfajoknak az a változata, amely értékszerkezetét tekintve sa-
játos, amennyiben nem tragikus és nem is komikus; olykor, hogy teljes legyen a 
zűrzavar, elégikusnak is mondják. Nos, a románc nemigen találta meg az útját 
és helyét a magyar műfajkategóriák rendszerében, holott voltak javaslatok a be-
illesztésére. Sikeres importnak bizonyult viszont a „rövidtörténet” (egybe vagy 
külön írva) – noha ez könnyedén megfeleltethető a novellát fedő „short story” 
kategóriájának, s ezért megkettőzésnek látszik, mégis széles körben elfogadottá 
vált. Talán hogy felváltsa a klasszikus novellához fűződő asszociációkat (csatta-
nós, egy szálú, kevés szereplős stb.).

Újabb kérdés lehetne, hogy ugyan honnan vesszük ezeket a műfajmegneve-
zéseket. Az egyik forrás nyilvánvalóan a hagyomány szentesítette professzio-
nális – irodalomtörténészi – szóhasználat; de ennek forrása gyakran a szöveg 
maga, jelesen az a paratextuális jelzés, amely a szöveget valamilyen szöveg-
típusba besorolja. Itt mindenekelőtt a címre és alcímre kell gondolnunk: ezek 
mintegy megszabják, hogy hová is helyezzük el a műfajok képzeletbeli térképén 
a szöveget.

De a paratextusok legalább annyiszor okoznak problémát, mint ahányszor 
eligazítanak a műfajok katyvaszában. Könyvtárnyi irodalma van a Divina Com-
media címnek. Az sem éppen egyszerű, hogy a Holt lelkek alcíme vajon miért 
 „poéma”. Esterházy nagy művének címe voltképpen két műfajmegjelölés (Ter-
melési regény – kisssregény), amelyekhez alcímként egy harmadik adódik: „re-
gény”. Nem megyek bele ennek az elemzésébe, csak jelzem: kettő közülük na-
gyon erősen korhoz kötött kategória: a „termelési regény” talán egy évtizedet 
(bár igen súlyos évtizedet) élt meg, sem előtte, sem utána nem használták (s nem 
is keletkezett olyan szöveg, amelyre alkalmazhatták volna); a „kisregény” (és 
most tekintsünk el a három s értelmezésétől) a hatvanas-hetvenes évektől volt 
igen kedvelt (és speciálisan magyar) terminus, kényelmes, de teoretikusan nehe-
zen megalapozható, és a kor levegőjét (hogy ne mondjam: szagát) erősen magán 
viselő kritikusi szóhasználat. Mintha csak a terjedelem miatti mentegetőzés rej-
lene benne. (Hallott már valaki „hosszúregényről”?) Végül a cím „regény” szava 
pedig mintha a kiadói gyakorlat előtti ironikus főhajtás volna: tessék, olvasók, 
hogy tudjátok, mivel álltok szemben; tessék, könyvtárosok, ne legyen probléma 
a címleírással. Hasonló ironikus gesztus az egyes kiadásokban csak néhány lap-
nyi Fuharosok alcíme: „regény” – lehet ugyanis amellett érvelni, hogy ez a rendkí-
vül sűrű, sok szereplőt mozgató és igen fordulatos szöveg tényleg regény volna. 
Ugyanakkor konvencióinknak ellentmond a terjedelem: a Fuharosok így válaszol 
a Termelési regényre.

A paratextusok tehát olykor nagyon komolyan veendők, máskor ironikusak, 
vagy bonyolult jelentést hordoznak, s nem mindig vehetők a műfajt halálos biz-
tonsággal kijelölő, szó szerinti értelemben. Mikor, hogy: ez mindig a konkrét eset-
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től és az értelmezéstől függ. Ami közös elemnek látszik (vagy legalábbis: gyako-
rinak), az a helyfoglalás. Amikor egy paratextus (cím, alcím, előszó, utószó, fül-
szöveg) bejelenti, hogy a szöveg ehhez vagy ahhoz a műfajhoz sorolandó, akkor 
nemcsak a szöveget helyezi el, hanem meg is határozza azt a szabályrendszert, 
amelynek figyelembe vételével a szöveg olvasandó, és meg is változtatja azt a 
mezőt, amelybe a szöveg belép: gyarapítja, kicsit át is rajzolja. A szöveg önmeg-
határozása nem feltétlenül ártatlan, szerény jelzés, hanem olyan húzás, ami az 
értelmezőt lépéskényszerbe hozza: affirmálja vagy vonja kétségbe a paratextus 
sugallatát, tegye témájává a műfaj megjelölését. 

Nem tudom, mennyire sikerült érzékeltetnem a műfajkategóriák területén 
uralkodó káoszt; amiket felsoroltam, mind közismert példák, és legtöbben bizo-
nyára már oda sem figyelünk rájuk. Jól elvagyunk nélkülük, nem kell belekeve-
rednünk a tisztázásba. Logikusan most annak kellene következnie, hogy rendet 
teszek, megmutatom, hogy hol van a kiút a zűrzavarból, tisztázom végre a fo-
galmakat. De nem ez a célom, nem is vállalkoznék ilyesmire. Sokkal inkább azt 
tartom elemzésre érdemesnek, hogy milyen erők mozgatják a zűrzavar létrejöttét, 
milyen szándékok lehetnek a terminológia, a kategória-rendszer kuszasága, en-
nek reménybeli felszámolása vagy akár fenntartása mögött. Még egyszerűbben: 
mire jó mindezzel vacakolni vagy mindezt félretolni, miért van, hogy a műfajról 
szóló diskurzusok jelentős része éppen az alapfogalmak tisztázásával van elfog-
lalva.

Az olvasó felfigyelhetett arra, hogy eddig – menet közben – már számos elem-
re céloztam, amelyek legalább részben magyarázatul szolgálhatnak. Azzal kezd-
tem például, hogy a kultúrák és nyelvterületek közötti műfaj-megfeleltetések 
bizonyításán érdemesnek látszik sokat dolgozni. Magyarán: az efféle tevékeny-
ség a szakma legitimálása egyben, annak a jele, hogy megoldandó problémák 
tornyosulnak előttünk, és fáradságos munkával megoldjuk őket. Vagy később 
arra utaltam, hogy a nemzeti büszkeség, a nemzeti kultúra specifikus voltának 
előtérbe helyezése lehet a cél: külön, nemzethez és kultúrához kötött fogalom-
rendszert alakítunk ki, amely hasonlíthatatlan, összevethetetlen másokkal. Vagy 
éppen ellenkezőleg – példának tekintett, haladottabb vagy érdekesebb kultúrák-
hoz vágynánk hasonulni, ezért mindazokat a jelenségeket igyekszünk felfedezni 
a sajátunkban, amelyek másutt evidensek, nálunk kevésbé. 

Ez kellemetlennek és szigorúnak hangzik: mintha csak azt állítanám, hogy 
ideológiai, sőt politikai, enyhébb esetben önös egzisztenciális számítások állná-
nak a műfajkategóriák káosza mögött. Nem, ezt nem állítom ilyen határozott-
sággal – bizonyos esetekben lehet, hogy erről van szó, máskor „nem tudják, de 
teszik” (vagyis: efféle megfontolások nélkül, de a szakma automatizmusai, a tu-
dományos élet kényszerei vagy egyéni érdeklődés miatt mégis ez a tevékenység 
uralkodik el a szakma egy részén), megint máskor mindez akaratlan mellékter-
méknek bizonyul.
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A műfajok rendszerének állandó újraírása, az ellentmondások feloldása, az át-
láthatóságért folytatott küzdelem legalább három másik céllal függhet össze: elő-
ször is, ez igen fontos lehet az oktatásban: elemi kötelessége az általános iskolától 
az egyetemig minden irodalomoktatásnak, hogy reflektáljon a szöveg műfaji ho-
vatartozására, ennek történeti és poétikai vonatkozásaira, hogy kialakítsa a mű-
faji szabályok iránti érzékenységet, a műfaj történetének akár felületes ismeretét. 
Másodszor: természetes, hogy a művek értelmezésében (az iskolától a kritikáig 
vagy az irodalom bárminemű közvetítéséig) szükségképpen jelen van a műfaji 
szempont: ez ad lehetőséget az összevetésre, a jelentésadást részint ez támasztja 
alá, és hozzájárul a történeti kép meg-, át- és újrarajzolásához. Harmadszor: akár 
a nemzeti büszkeség, akár a más nemzeti kultúrákkal történő összevetés, akár 
a más kultúrák körébe való harmonikus beillesztés a cél vagy az eredmény: a 
műfajok komparatív elemzése a nemzeti irodalom önismeretének az eszköze is. 
Az irodalomtörténet-írásnak, a kritikának, az oktatásnak és egyáltalán: az iroda-
lom rendszerében való mindenféle részvételnek megkerülhetetlen eleme annak 
megmutatása, hogy mennyiben egyedi és mennyiben másokhoz hasonló a szöveg 
(vagy egy kor, egy régió irodalma), mi köze van a környező más nyelvekhez, kul-
túrákhoz, nemzetekhez.

Ez a három (és bizonyára még sok más) cél volna a műfajkategóriákon történő 
spekulálásnak a közvetlen célja. Fontos és önmagukban is jogosult, igazolható 
célok. Megnyugodhatunk tehát, hogy rendcsináló tevékenységünknek értelme 
és nemes célja van. De hadd csöppentsek újra egy kis keserű cseppet a tortára. 
A rendrakás, az osztályozás, a kategorizálás, tetszik, nem tetszik, hatalmi kérdés 
is. Aki besorol, annak hatalma van – megteheti, szót kap, odafigyelnek rá, és mert 
a besorolás aktusa felruházhatja tekintéllyel, a jobban tudás látszatát kelti. Domi-
nancia és osztályozás együtt járnak: ha egyszer arra szánjuk rá magunkat, hogy a 
műfajok dzsungelében rendet vágjunk, hatalmunkkal élünk, vagy ekként teszünk 
szert némi hatalomra. Nem sokra, nem látványosra. Ezért igenis jól jön nekünk a 
dzsungel. Mindig találunk benne nyesegetnivalót, irthatjuk a bozótot, vagy újat 
ültethetünk.
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