
Műfaj és komparatisztika

Az irodalmi műfaj fogalma az utóbbi évtizedek teoretikus diskurzusában 
hasonló kihívásokkal szembesült mint a komparatisztika. A klasszikus, norma-
tív, illetve a strukturalista műfajelméletek kritikái a fogalom operativitásának, 
heurisztikus erejének, tárgyának megkérdőjelezéséhez vezettek. Az irodalom 
kon textuális, 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 mű-
fajiság mentén artikulálódó problémái mégsem kerültek ki az irodalomtudomány 
érdeklődéséből, hiszen a műfajfelszámoló elgondolások, a műfaji határátlépések, 
hibriditások irodalmi gyakorlatai és értelmezői vizsgálatai fogódzói maradnak az 
irodalomról való gondolkodásnak. A válogatásunkban közölt írások a műfaj és a 
műfajiság kérdését a regionalitás, az intertextualitás vagy a fordítás elméleteinek 
kontextusában, a posztkoloniális diskurzus és a kulturális kritika távlatában gon-
dolják újra. A tanulmányok és elemzések a műfaj fogalmát különböző nemzeti 
kontextusokban, e kontextusok összehasonlításával, műelemzésekkel és értelme-
zésekkel járják körül, kitérnek továbbá a műfajok összehasonlító perspektívából 
vázolt alakulástörténetére (történelmi regény, napló, tárcaregény), egyszerre is-
merve el és függesztve fel a műfajiság szöveg- és jelentésalkotó, illetve befogadói 
elvárásokat formáló szerepét. Kötetünk írásai a Nemzetközi Összehasonlító Iro-
dalomtudományi Társaság Magyar Nemzeti Bizottságának és a Pannon Egyetem 
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Irodalom-és Kultúratudományi 
Intézetének 2015 novemberében, Veszprémben tartott konferenciájának anyagá-
ból válogatnak. A konferencia megrendezését az OTKA K 112415 számú pályá-
zata támogatta. 

A számot Szávai Dorottya és Z. Varga Zoltán szerkesztette.

A Szerkesztőbizottság

Genres and comparative literary studies
The concept of literary genre has recently been similarly challenged theoretically as the field of 

comparative literary studies. Critique of the classic, oftentimes normative and of the structuralist 
theories of genre questioned the validity, and the operative and heuristic values of genre. On the 
other hand, contextual and cultural approaches neglected the concepts, among them, genre, that relied 
on language understood as semiotic system with a claim of universality. However, the problems of 
genre itself and of the genre-specific act of interpretation and attribution of meaning did not cease 
to pose problems for literary studies, undermining and transgressing generic expectations as well 
literary and interpretative attempts at hybridity kept the issue in focus. Our collection takes a look 
at the question of genre in the contexts of regionality, intertextuality and the theory of translation 
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from points of view provided by postcolonial and cultural studies. The studies published here 
approach the concept of genre in different national contexts, from comparative points of view and 
within the practical considerations of analysis and interpretation, as well as provide a comparative 
history (of the historical novel, the journal and the serial novel), recognizing and suspending the role 
of genres in shaping texts and readerly expectations alike. Our volume offers a selection of the 2015 
joint conference of the Hungarian National Board of the ICLA and Institute of Literary and Cultural 
Studies of the Faculty of Modern Philologies and Social Sciences, Pannon University, Veszprém. The 
conference has been supported by the National Research Fund (K 112415). 

The volume was edited by Dorottya Szávai and Zoltán Z. Varga.

The Editorial Board

Genres et littérature comparée
Dans le discours théorique des derniers décennies, la notion du genre littéraire a du faire face 

aux défis semblables à ceux de la littérature comparée. La critique qu’ont subie les théories du genre 
classiques, normatives, ou encore structuralistes, a mis en cause la puissance opérationnelle et 
heuristique, ainsi que l’objet-même de la notion du genre. Les approches contextuelles ou culturelles 
de la littérature ont conduit à la critique des notions telles que celle du genre, conçues comme notions 
universelles, liées à  une idée de langue en tant que système sémiotique, ou du moins à une certaine 
ignorance indulgente de ces mêmes notions. La question du genre, les problémes de l’interprétation 
et ceux de la signification liés aux questions génériques, sont cependant restés au centre d’intérêt de 
la critique littéraire, puisque la pratique et l’interprétation des transgressions et hibridités génériques 
restent néanmoins un de ses repères élémentaires. Les études publiées dans ce numéro de la revue 
Helikon repensent à  neuf la question du genre et de la qualité générique dans le contexte des théories 
de la régionalité, de l’intertextualité ou de la traduction, ou encore dans la perspective du discours 
postcolonial et de la critique culturelle. Les études ainsi rassemblées mettent au centre de leur 
interprétation la notion du genre dans divers contextes nationaux, par la comparaison de ces contextes, 
par des analyses textuelles ou par d’autres types d’interprétations, ainsi que dans une perspective 
comparée de l’histoire des genres littéraires (roman historique, journal, roman portefeuille); tout en 
soulignant et mettant à la fois en doute le rôle fondamental des genres dans le processus de création 
du texte et de la signification qui déterminent, en même temps, les horizons d’attente du lecteur. Les 
écrits qui forment notre volume ont été sélectionnés à  partir des communications présentées lors 
du Colloque des 13 et 14 novembre 2015, organisé à  Veszprém en collaboration du Comité National 
Hongrois de l’Association Internationale de Littérature Comparée et l’Institut d’Études Littéraires et 
Culturelles de l’Université Pannon. Le colloque a été soutenu par le projet OTKA numéro K 112415 de 
l’Académie Hongroise des Sciences. 

La rédaction de ce numéro a été dirigée par Dorottya Szávai et Zoltán Z. Varga.

La Comité de la Rédaction
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