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A magyarországi irodalmak 
műfaj története a 19. században

Módszertani javaslat*

Jelen írás arra tesz javaslatot, hogy a 19. századi magyarországi irodalmak törté
nete, a korszak jellemző sajátosságai miként lehetnének föltárhatok és rendszerez
hetők műfajtörténeti alapon: miként volna végigkövethető, hogy a század folyamán 
hogyan rendeződött át és újult meg a régiségből örökölt műfajok köre, milyen új 
műformák honosodtak meg, s milyen rendszerszerű összefüggések érvényesül
tek köztük.

Az „irodalmak” kitételben a többes szám arra utal, hogy a vizsgálódást érde
mes volna nem leszűkíteni a magyar nyelvű irodalomra: tekintetbe veendőek 
lennének a klasszikus nyelveken (neolatin, ógörög, héber) továbbélő, valamint 
a kor Magyarországán fellelhető nemzetiségek illetve nem magyar ajkú nép
csoportok által művelt irodalmak, valamint a többnyelvűség irodalmi formái, 
így láthatóvá válna, milyen volt az a soknyelvű irodalmiság, amelyből a század 
folyamán kivált és normává emelődött a magyar nyelvű irodalom, s miként ala
kult át és/vagy szorult ki a nem magyar nyelvű írásbeliség.

A többnyelvűség és a műfajtörténet látószögéből kirajzolódhatna a 19. századi 
magyarországi irodalmak megszólalásformáinak rendszere, működésük logikája, 
belső megoszlásaikkal és külső kapcsolataikkal együtt.1 Mindkét szempont újsze
rűnek tekinthető. A 19. századi magyar irodalomról még nem született szinteti
kus műfajtörténeti áttekintés,2 illetve a régiség korát követő időkre nézve nem

* írásomat az M TA Irodalomtörténeti Intézete 19. Századik Osztályán 2010. tavaszán folyt mű- 
helybeszélgetések résztvevőinek, Dávidházi Péternek, Fórizs Gergelynek, Korompay H. Já
nosnak és Török Zsuzsának ajánlom, ezúton köszönve meg ezeket a hétfő délutánokat.

1 A soknyelvűség és az irodalmi regionalitás szempontjai csatlakoznak a régiség irodalomtörténeti 
feldolgozására, tett módszertani javaslat által szorgalmazott „komparatív” megközelítéshez. Vö. 
B en e Sándor — K ecskem éti Gábor, Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi magyar 
irodalomtörténeti részének felépítéséhez, Helikon 2 0 0 9 /3 ., 222.

2 A tanulmány megírása óta eltelt időben jelent meg Gintli Tibor főszerkesztésében a Magyar 
irodalom című kiadvány (Akadémiai, Budapest, 2010.), amelynek 18—19. századdal foglalkozó
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rendelkezünk irodalomtörténettel, amely figyelembe venne nem magyar nyelvű 
irodalmi műveket.

1. M it tekintsünk műfajtörténetnek?

Műfajtörténeti látószögön irodalmi szövegek nyelvhasználatának és intézményessé
gének együttesét értem. N em  párhuzamos, egymástól független poétika- és in- 
tézménytörténeti áttekintésekre gondolok, hiszen nem különálló szempontok ösz- 
szeillesztéséról van szó, hanem annak az eredendő egységnek a belátásról, hogy 
az irodalmi műfajok nyelv és intézmény metszetében létesülnek. Eszerint a niű- 
fajtörténet nem különálló entitás, amelynek vannak intézményes és nyelvhasz
nálatai uetületei, hanem annak vizsgálata, hogy a) nyelvhasználatok miként intéz
ményesülnek, illetve b) intézmények miként nyelviesülnek. Ennek a kiasztikus 
összefüggésnek a metszéspontjában azért a műfaj áll, mert a maga kétirányú auto
ritásában (egyszerre autorizáló és autoritást igénylő létmódjában) közvetít nyelvi 
megformálás és beszédszabályozás, irodalmi megszólalás és hatalom között. Az eb
ben a szerkezetben és rétegzettségben felfogott műfaj történettel meghaladhatni 
formális és kontextuális megközelítés alternatíváját. A valahai műfajrendsze- 
rek feltárása ugyanis egyfelől tekinthető „belsőleg” irodalmi szempontúnak, ám 
e rendszerek (a maguk normáival, illetőleg domináns és alávetett pozícióival)

fejezetei sok tekintetben már megvalósították azt, amit itt javaslatként elővezetek, mind a műfaji- 
ság, mind az intézmény ess ég tekintetében. Ahogy én, úgy e fejezetek szerzői (Szilágyi Márton 
és Vaderna. Gábor) is minden bizonnyal támaszkodtak arra, hogy a közelmúltban több 19. szá
zadi irodalmi műfaj is monografikus feldolgozás tárgya lett, esetenként egy-egy időszeletben át
fogóan, esetenként pedig egy-egy életművet tekintve át ebből a nézetből. A balladáról: Zentai 
Mária, A ballada és rokonműfajai. Egy műfaj európai háttere és karrierje a magyar irodalomelméleti gondol
kodásban (1780—1830), Szeged, 1989. (Kézirat). A verses regényről: Im re László, A magyar verses 
regény, Akadémiai, Budapest, 1990. Az irodalomtörténet-írásról: D ávidházi Péter, Egy nemzeti 
tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Akadémiai—Universitas, Budapest, 
2 0 0 4 . A történelmi regényről: Bényei Péter, A történelem és a tragikum vonzásában. A történelmi 
regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében, Kossuth Egyetemi, 
Debrecen, 2 0 0 7 .; H ites Sándor, Még dadogtak, amikor ö megszólalt. Jósika Miklós és a történelmi 
regény, Universitas Budapest, 20 0 7 . A lélektani regényről: Thomas C ooper, Construction of the 
Psychological Nove.1. Mimesis of Consciousness in the Nove.1 s of Zsigm on d Kem ény, PhD-értekezés, 
Indiana. University, Bloomington, 20 0 3 . (Kézirat). A novellisztikáról: Dobos István, Alaktan és 
értelmezéstörténet. Novellatípusok a századforduló magyar irodalmában, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 
1995. Az episztoláról: Labádi Gergely, A magyar episztola a felvilágosodás korában. Műfaj- és média- 
történeti elemzés, L’Harmattan, Budapest, 2 0 0 8 . A korszak mű faj rendszere egy-egy szeletének 
áttekintését lásd: Im re László, Műfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, Kossuth 
Egyetemi, 1996.; Szajbély Mihály, A  rege és rokonműfajai a XIX. század elejének magyar irodalmában, 
It 1999/3., 4 2 4 -4 4 0 .
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magukon viselik „külső”, társadalmi és ideológiai, kulturális és politikai erővo
nalak nyomait is, sőt általában azok kifejeződésének, konfliktusaik terepének 
számítanak.

A műfaji megközelítés egybefogja a poétikai vizsgálatot és az eseményalapú 
irodalomtörténetet,3 a rendszerszerű struktúraleírást és a történeti változások nar
ratív felmérését. Ezért segíthet megőrizni immanens (a művet mint tárgyat tekintő) 
és transzcendens (a művet mint működést vizsgáló) szemlélet egységét -  mégpedig 
annak a meglátásnak a fényében, miszerint valamely mű léte elválaszthatatlan 
attól, mit valósít meg, mire szolgál, mire használatos.4 A műfaj ilyenformán nem 
pusztán formális entitás, hanem — nyelv és intézmény egységében vizsgálódva — 
olyan beszédmód, amely egyszerre működik szövegek kereteként és részeként. 
A műfajtörténeti kutatás innen nézve annak feltárása, hogy művek milyen válto
zatos és változó, de determinált módokon léptek működésbe: a 19. század egyes 
időszakaiban mely műfajok művelése révén írtak irodalmat, művelőik milyen cé
lokat tűztek ki és milyeneket valósítottak meg, az egyes műfajoknak kik voltak 
a cím zettjeik és kik a befogadóik, s egy-egy műfaj használatbavételekor a célok, 
a cselekvések és hatásgyakorlások miféle rendje rajzolódott elő.

M űfaji osztályozás: „odatartozás nélküli részvétel”
Egy-egy műfaj mibenlétének meghatározása egyszerre tűnhet föl parttalannak és 
leszűkítőnek. Előbbinek azért, mert ugyanazon névvel illetett dolgok nem fel
tétlenül vezethetők vissza közös jegyekre, illetve tetszőlegesen egymáshoz sorolt 
jelenségek is rendelkezhetnek közös vonásokkal; utóbbinak pedig mert az olvasás 
tapasztalatai nem összegezhetők totalizáló alakzatokba, a műfaj mint szabálysze
rűség és a szöveg m int egyediség nem egyeztethető össze. E két filozófiai (ana
litikus, illetve irodalomfenomenológiai) kifogás mellett hivatkozhatni történeti 
érvre is, éspedig a műfaji megközelítés idejétmúltságára. Eszerint a műfaj-kategó- 
riáknak a modernitással leáldozott, sőt a műfajtalanság általában véve nem más, 
mint a modernség megkülönböztető jegye: a műfaj immár nem közvetít az egye
di mű és az irodalom mint olyan között; s ami e viszony helyébe állt, a Könyv, 
túllép a műfaji osztályokon, léte közvetlenül magából az irodalmiságból fakad.5

Tzvetan Todorov, The Notion ofLiterature. Genres in Discourse., ford. Catherine P o t t e r ,  Camb
ridge UP, Cambridge, 1990, 19—20.

4 Az irodalmi mű immanenciája „nyugvó állapot”, transzcendenciája pedig „a működésben levő 
immanenciatárgy”, az aktív mű; az utóbbi funkcióinak változásával a mű maga is módosul. Ennek 
jegyében teszi Genette a „mire szolgál?”, „hogyan működik?” kérdését a műalkotás (funkciona- 
lista) ontológiájának alapjává: vö. Gérard G enette, The Work ofArt. Immanence and Transcendence, 
ford. G. M  G oshgarian, Cornell UP, Ithaca, 1997.

5 Vö. Maurice B lan ch o t, The Book to Corne [1959], ford. Charlotte M andell, Stanford UP, Stan- 
ford, 2003, 200 -2 0 1 .
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A műfajokon túllépő irodalmiságra vonatkozó történeti meglátás a romantika 
örökségén alapul, többek közt Friedrich Schlegel 1797 és 1801 között íródott afo
rizmáján, miszerint vagy egyetlen műfaj tagja minden modern (romantikus) szö
veg, vagy minden idetartozó mű önnön műfaját alkotja meg (eine Gattungfiir sieti).1' 
Ez a dilemma, vagyis hogy az irodalmi szöveg (mint valaminő transzcendentális 
kategória) egyszerre szinguláris, illetve végtelenül sokszerű vagy abszolút módon 
általános,7 hatott a 20. századi műfajkritikákra, melyek némelyike, miközben el
vetette mindennemű tipológia (vagyis a textuális energiát korlátozó, akár előíró, 
akár leíró taxonómia) lehetőségét, aközben — minden (jelentékeny) művet önelvű
ként jellemezve -  egyszersmind totalizálta is a műfaj fogalmát, abszolutizálta a szö
vegfajták megalkotásának gyakorlatát.8

Válaszként, először, arra utalhatni, hogy a műfaji osztályozásokban a lezárás és 
a maradéktalan kitöltés kudarca éppen a taxonómia mélyebb kényszeréből adódik: 
műfajok leírása vagy műfajrendek kialakítása az elválasztás és összekapcsolás esendő, 
de nem kiiktatható szellemi (antropológiai) késztetéséből fakad. Továbbá, másod
szor, az irodalom (ahogy általában az írás) nem kötetlen kijelentések szabad folyása, 
valamely diskurzus nem mondatok puszta szekvenciája, hanem mindenkor reto
rikai és intézményes kényszerek alatt formálódik: a textualitás végtelennek érzett 
univerzumának nem rendszerezhető „nyüzsgése” (melyet a műfajelméletek úgy
mond elfedni vagy megzabolázni, valaminő természeti rendre visszavezetni igye
keznek),9 illetve a műfaji elvárásokat meghiúsító vagy kifejezetten nem-műfaji 
szövegek jelentősége10 szintén ennek a rendszerszerű struktúrának a háttere előtt 
tűnhetik elő. Hiszen ahhoz, hogy valamely mű kivételként legyen értékelhető, 
szabályokat kell előfeltételezni, illetve amint adott mű transzgresszív státusa fel
ismerhetővé lesz, máris új szabályok kialakítására, új diszkurzív ismétlődések ki
vitelére adhat ösztönzést.11 Harmadrészt, vitatható, hogy a posztromantika csak
ugyan merőben műfajtalan irodalmiságot hozott volna létre. A műfaji szabályok

h Idézi: Peter Sz o n d i, Friedrich Schlegel’s Theory of Poeticái Gén rés. A  Reconstruction from the Post- 
humous Fragments =  U ő ., On Textual Understanding and Other Essays, ford. Harvey M en delso h n , 
Manchester UP, Manchester, 1986, 93.

7 Vö. Jean-Luc N ancy — Philippe L acoue-L a ba rth e , The Literary Ahsolute. The Theory ofLiterature 
in Germán Románticism, N ew  York State UP, Albany, 1988.

8 Blanchot ilyen irányú hatásáról a műfajelméletre: John Fro w , Génre, Routledge, London—New  
York, 2005, 26-27 .

9 Vö. Jacques D e r r id a , The Law of Génre, ford. Avita.1 R o n ell , Critical Inquiry (7) 1980/1., 60.
10 A műfaji besoroláson túllépő szövegekről (Lautréamont-tól Joyce-on át Robbe-Grillet-ig) a poszt- 

modernitás irodalmi tapasztalatában: Jonathan C u l l e r , Toward a Theory of Non-Génre Literature 
[1975] =  Theory of the Nove.1. A  Historical Approach, szerk. Micheal M cK eon, The Johns Hopkins 
UP, Baltimore, 2 000 , 51-56.

11 Erről, Baudelaire és Joyce kapcsán, lírában és prózában: T o d o ro v , I. m., 15.
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és elvárások lebontása, elhárítása ugyanis sajátos módon éppen olyan jellegű poé
tikai invenciókkal járt együtt, amelyek dinamizálták, megújították ezen szabályok 
és elvárások némelyikét, illetőleg tagadás és affirmáció együttesében ironizálták 
emlékezetüket. N em  véletlen, hogy 19. századi műfajhagyományok újraélesztésé
re számos kísérlet említhető az utóbbi évtizedekből: verses regény (Téreyjános), 
vörösmartyas kiseposz (Szálinger Balázs), történelmi regény (Háy János, Láng 
Zsolt, M árton László, Darvasi László, Rakovszky Zsuzsa stb.). A műfajtalanság- 
ként értett modemitás történeti érvéhez kapcsolódva emellett az is megelőlegezhe
tő, hogy korszakunk abban a tekintetben az így értett modernség előttinek tekint
hető, hogy önszemléletében, gyakorlatában és megújulási képességében a műfaj- 
kategóriák alapvető és nyílt szerepet játszottak.

Megkockáztatható tehát, hogy sem analitikus, sem történeti értelemben nem 
lehetséges műfaj nélküli szöveg, jóllehet a szövegek műfajisága nem egyértelmű 
és időben állandó megfeleltetésen alapul. Szövegek és műfajok összetett viszonya, 
szöveg és taxonómia feloldhatatlan differenciája az odatartozás nélküli részvétel m i
nősítésével írható le.12 Ezen (Derrida nyomán) azt érthetni, hogy minden szöveg 
részesedik egy vagy több műfaj „törvényéből”, jóllehet valamely műfajhoz vagy 
műfajok szűkebb-tágabb köréhez fűződő kapcsolata révén a szöveg nem válik 
annak a műfaji osztálynak (és semmi másnak) a tulajdonképpeni értelemben vett 
tagjává. Szöveg és szövegosztály így felfogott kapcsolata dinamikus, de rendszer- 
szerű összefüggésre utal, amelyben a műfajok egyszerre illékonyak és kiiktathatatla- 
nok, létük egyként alapul elhatároláson és keveredésen, határok és kapcsolódások 
létesülésén és bomlásán.13 Az, hogy adott mű egyidejűen vagy történeti nézetben 
több műfajhoz is tartozhat (több „műfajtörvényből” részesülhet), művelői, értel
mezői, olvasói más-más célok szolgálatába állíthatják, ennélfogva tehát nem a mű
faji megközelítés megalapozhatatlanságának bizonysága, hanem a műfajok diffúz, 
de rendszerszerű létének velejárója.

A műfajiság így felfogott, egyszerre konstitutív és szubverzív jellege éppen azért 
szolgálhat történeti kutatások vezérfonalául, mert pontosan ebben a kettősség
ben ragadható meg az irodalom művelésének történeti dinamikája, s ezen belül az 
irodalmiság változékony mivolta.

12 Vö. D e r r id a ,  I. m., 59. Ennek oka Derrida szemében sem az, hogy a szövegtermelés valaminő 
kötetlen, anarchikus, osztályozhatatlan áradása elmosna minden taxonómiát, hanem az, hogy 
éppen maguk az adott műfajban való részvételt jelző vonások, szövegjegyek, műfaji kódok nem 
tagjai az adott műfajnak. (Uo., 6 3 —65.) Derrida. taxonómia kritikája elsősorban az arisztote- 
liánus mű faj modellekre (vagyis melyekben az osztályok nevei tényleges osztályokat jelölnek), 
illetve a. klasszicitás „műfaji tisztaságra.” (genre tranché) vonatkozó doktrínájára irányul. Vö. F ro w ,
I. m., 26 .

L’ Vö. D e r r id a ,  I. m., 57., 59., 66 .
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A  műfaj léte: szándék és tulajdonítás
A fentiekjegyében a műfaj mint tisztán természetes, leírható, fellelhető, illetve mint 
tisztán pragmatikus, használati, létesíthető összefüggés  dilemmájában14 középutas 
beállítódás foglalható el. N em  szükséges (realista módon) műfajonként szöveg
osztályokat kijelölő inherens szövegjegyeket feltételeznünk, de a műfajt nem szük
séges (nominalista módon) tisztán külsődleges (szerzői vagy értelmezői) tulajdonító 
műveletnek sem értékelnünk.15 Valamely műfaj nem szövegek tisztán adódó osz
tálya., de nem is pusztán osztályozó állítás -  nem tisztán a szöveg tulajdonsága, de nem 
is pusztán a szerző vagy az olvasó projekciója. Valamiként a kettő viszonyában léte
zik: előzetes alkotási feltétel és utólagos magyarázó elv egyszersmind. Ezért lehet 
a műfaj (a maga analitikus vagy fenomenológiai esendőségében is) konstitutív 
összefüggéssé, az irodalom létmódjává, s ezért szolgálhat -  a műfajban való alko
tás diszkurzív kényszerét és a műfajválasztásban rejlő állásfoglalást, értéktételezést 
illetően -  általában az irodalmi alkotások lehetőségfeltételéül. Az alkalmazandó 
műfaji konvenciókra vonatkozó meggyőződésünk meghatározza, miként olva
sunk, mit várunk és mit várunk el egy-egy szövegtől (előbbi meghiúsulása meg
lepetést, utóbbié rosszallást vált ki).

Mindez abból is kitetszik, hogy a műfajok léte, száma, jellege történeti érte
lemben távolról sem tetszőleges. Kétségtelen például, hogy a Berzsenyi Dániel és 
Virág Benedek által írott művek egy részét bizonyos jegyeik alapján, más jegyeik
től eltekintve soroljuk az óda kategóriájába. Ám  azt sem volna könnyű vitatni, 
hogy mindkettejük esetében számolhatni ódaírásra vonatkozó szándékkal (jóllehet 
bizonyos határon belül eltérően gondolkodhattak arról, hogy mi számít ódának), 
s ez a szándék jelentékenyen meghatározta költeményeik létrejöttét, jellegét, illet
ve azok fogadtatását. A szövegek műfajára vonatkozó elgondolások és törekvések 
bizonyos tekintetben a szöveghez magához tartoznak. S miként az olvasás alkalmaz
hatja is ezen intenciókat vagy (produktívan) el is tekinthet tőlük,1'' úgy egy-egy 
mű ellenállást is kifejthet az átfunkcionáló szándékkal szemben. S ha az értelmezés- 
történet meg is változtatja egy szöveg műfaji státusát, ezzel mégsem dönti el a mű
faji hovatartozás kérdését, hanem más jellegű használatba vételt kezdeményez.17

14 Vö. Adena. R o sm a r in , The Power of Génre, Minnesota. UP, Minneapolis, 1985, 25., 46.
I;> Az időtlen tipológiák Szküllájáról és a. nominalista, szkepticizmus Kharubdiszéről a műfajelmé

letben: Hans Róbert Jauss, Theory of Genres and Me.die.val Literature =  U ő ., Toward an Aesthetic of 
Reception, ford. Timothy B ah ti, Harvester, Brighton, 1982, 79.

1(1 Egy „szöveg műfaji helyzetének a meghatározása nem magának a szövegnek a dolga, hanem az 
olvasóé, a. kritikusé [...], akik igenis elutasíthatják a paratextuálisan követelt státust”. Gérard 
G e n e t t e , Transztextualitás ford. B u r já n  Mónika, Helikon 1996/1—2., 85.

I; Vitkovics Mihály egy szövegét (Morvát Istvánhoz) Fenyő István ódaként olvasta, Csetri Lajos pe
dig episztolaként. Itt nem pusztán átfunkcionálásról van szó, hanem arról, hogy Csetri helyreállí
totta. a. műfaji státust egy ideológiailag motivált félreértelmezés mögül. Vö. Labádi, I. m., 103.
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Legyenek a műfajok bármennyire absztrakt, fiktív, heurisztikus értelmezési 
eszközök vagy változékony alkotási konvenciók, aligha tagadható, hogy szövegek 
műfaji besorolása egy-egy életműről alkotott képünket is befolyásolja, s valamely 
időszak irodalmiságára nézve is árulkodó. A műfaji osztályozások esendőségéből 
kiindulva is releváns lehet, hogy ez az esendőség mikor miként érvényesült, m i
lyen jegyeket mutatott, milyen célok álltak mögötte, s milyen szerzői vagy kriti
kusi tulajdonító gesztusok játszottak szerepet egy-egy szöveg műfajának (s ezzel 
használati vagy működésmódjának) kijelölésében vagy annak megváltoztatásában. 
Nem  merőben új taxonómia kialakítására, hanem történeti leírásra érdemes töre
kedni, azokat a műfaj osztályokat tekintetbe véve, amelyek történeti léttel rendel
keztek.18

2. A  műfaj mint nyelv és intézm ény

A nyelvek és intézmények metszeteként felfogott műfajok irodalomtörténetében 
egyszerre kell tekintettel lenni textuális és kontextuális tényezőkre. Egyszerre 
kell számolni tehát a műfajok poétikai leírhatóságával és ezen leírások variativi- 
tásával, változékonyságával, a műfajok saját normáikat rendre megszegő karak
terével illetve kölcsönhatásaival -  másfelől pedig azzal, hogy a kodifikált műfaj- 
rendszer milyen szerepet játszik annak szabályozásában, hogy mely kulturális 
termékek miként használandók, illetve milyen kulturális termékek jöhetnek lét
re egyáltalán. Az előbbi esetben a műfajok rendszere egy önmagát saját belső in
terakciói folytán szakadatlan mozgásban tartó, innovatív közeg, az utóbbiban pedig 
az engedélyezett beszédformák együttese.

Szöveg, kontextus, normativitás
M űfajok akkor létesülnek, amikor adott időszakban bizonyos diszkurzív jegyek 
ismétlődése a társadalom szélesebb körére nézve intézményesül, és az így előálló nor
mák meghatározzák a szövegek megalkotásának és befogadásának módját.19

A műfajok poétikailag leírható karakterét, a műfajiságot jelezni hivatott szig
nálokat illetően a következők vehetőek tekintetbe: 1) formai jegyek: hosszúság
rövidség, szervesség—szervetlenség, töredékesség—teljesség, külső és belső forma 
(gondolatritmus, kompozíció), szókincs és stílus, verstani (rím, ritmus) és narratív

18 A történeti műfajok vizsgálatát tekinti a. műfajtörténet terepének Todorov is, megjegyezve, hogy 
noha. hasonlóságok és különbségek rendszerezésével elvileg tetszőleges számú műfaj osztály léte
síthető volna., ám míg a. történeti műfajoknak van elméleti létük is, addig ez fordítva nem min
dig áll fönn. T o d o ro v , I. m., 17.

19 Vö. Uo., 17-18.
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sajátosságok (leírás, párbeszéd, monológ, szabad függő beszéd, extra- vagy homo- 
diegetikus elbeszélő); 2) retorikai struktúra: az alkalmazott beszédpozíciók, a meg
győzés vagy a művészi hatás pragmatikája, adott műfaj által hordozott autoritás, 
morális erő, illetve ezek hiánya; 3) tematika: tipikus témák, bevett toposzok; 4) 
modalitás: komikus, tragikus, heroikus, szatirikus, ironikus, melodramatikus stb. 
hangnemek; 5) paratextuális jegyek: szerzői név, címlap, cím, előszó, illusztrációk, 
vizuális megjelenés (betűméret, betűtípus, tükör). Egy-egy műfaj saját nyelvének 
ezen jegyek adott kombinációjának ismétlődése, illetve ezen ismétlődés idősza
kos intézményesülése tekinthető.

A fent körvonalazott jegyekből összeálló szabályegyüttes ugyanis legyen bár
mennyire is elvont, az ezeket illető közösségi megegyezés legyen bármennyire is 
illékony, egy-egy műfaj mégis ezeken keresztül függ össze (létrehozza őket vagy 
referál rájuk) valóságos distinkciókkal szövegfunkciók, a közönség vagy hallgató
ság rétegei, illetve olvasási-befogadási szokásai között. A műfaj innen nézve egy
részt viszony -  kapcsolat a szövegstruktúrák és a kontextus közt, amely létrehozza 
vagy felismeri azokat; másrészt aktivitás -  közvetít a társadalmi közeg és azon szö
veg közt, amely válaszol ezen közeg felhívásaira és igényeire. A műfaj mint tár
sadalmi megnyilatkozás kötődik a maga kommunikatív helyzetéhez: adott szö
vegtípus bizonyos közegekben jelenhet meg, bizonyos helyzetekben hangozhat 
el (írásban vagy szóban, nyomtatásban vagy kéziratban, nyilvánosan vagy magá
nyosan), bizonyos személyek szólaltathatják meg (társadalmi pozíciók, presztízs, 
felhatalmazottság, tekintély vagy mindezek hiánya). Innen nézve a műfaj nem 
egyedi, hanem tipizált cselekvés, ahogy a szituáció, amelyben megjelenik, sem 
egyedi, hanem visszatérő forma.20 Textuális és kontextuális vonatkozásainak egy
ségében lehet a műfaj diskurzusok, jelentések társadalmi szerveződésének, közve
títésének (alapvető) eszköze, teremthet esztétikai vagy valóságeffektusokat, bizto
síthatja vagy felfüggesztheti a művésziség vagy hitelesség benyomását.

A műfajra vonatkozó alkotói szándékok és olvasói elvárások kölcsönhatása 
közösségileg kodifikált normákban érvényesül, amelyek korlátozást és lehetőséget 
is jelentenek egyben. A műfaji elvárásokat hordozó, azokat érvényesítő pozíciók 
közt megkülönböztethető: a kritikusi normativitást, amelyhez egy-egy alkotó iga
zodott vagy amelynek ellenszegült, az alkotói normativitást, amelyhez egy-egy 
kritikus igazodott vagy amelynek ellenszegült, az olvasóközönség egyes rétegei vagy 
az irodalmi piac által érvényesített normativitást, amellyel mind alkotónak, mind 
kritikusnak számot kellett vetni (amelyet ugyanakkor, visszacsatolásképp, a kri
tikusi és alkotói normativitások is befolyásoltak).

2" F r o w ,  I.  m . ,  1 3 -1 4 .
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Mit tekintsünk intézménynek?
Az alkalmazandó műfaji konvenciókra vonatkozó várakozások és meggyőződé
sek a műfaj társadalmi létét adó intézmények hatásában gyökereznek. A műfaj- 
normák azért számíthatnak ilyen-olyan mértékű közmegegyezésre, mert többé- 
kevésbé tartós infrastruktúrához kötődnek: intézmények kezdeményezik, stabi
lizálják és védik, vagy éppen fenyegetik, pusztítják őket.

Jóllehet a műfajok önmagukban is tekinthetőek intézményes jellegűnek,21 lé
tük vagy sorsuk egyéb intézmények közegében áll fenn és alakul. Ezekre nézve 
megkülönböztethetünk társas, eszmei, személyekhez kötött intézményeket. Társas in
tézmény alatt olyan csoportosulást érthetünk, amely a tagság részleges vagy teljes 
lecserélődése esetén is megőrzi a szabályok, a funkciók és az ezekhez rendelt repre
zentációk folyamatosságát (társaságok, intézetek, alkotói és olvasói körök, szalo
nok, hírlapok és folyóiratok).22 Eszmei intézmény alatt tagsághoz és bürokráciához 
nem vagy csak közvetett módon kötődő, mégis bizonyos elvont egységességgel 
hatni képes kulturális jelenségeket és tényezőket érthetünk, mint a kritikai, iro
dalomtörténeti és eszmetörténeti vonulatok, az oktatás, a könyvkiadás, a piac (ke
reskedelmi és reklámtevékenység), a könyvtárrendszer (állományok és hozzáfér
hetőségük), pályázatok, díjak. A személyekhez kötött intézményeket egy-egy erős 
értelmező, alkotó vagy irodalomszervező csoportalkotó tevékenységének erővo
nalai jelölik  ki. A három intézménytípus általában egymás függvényeként létesül 
és érvényesül: a pályázatok és a díjak például eszmei intézmények, kitűzésük és 
odaítélésük viszont társas intézmények tevékenységéhez kötődik. E hármasság 
metszetében tárgyalhatóak olyan jelenségek, mint az irodalmi kultuszképzés, az 
írói hivatás, az íróvá avatás szimbolikus és konkrét gyakorlata.

Az intézmények kérdése annál perdöntőbb, mivel korszakunkban megy végbe 
rendszerszerűsödésiik. A 18. század és még a 19. első két évtizede is azt mutatja, hogy 
a fennálló intézmények párhuzamosak, funkcióik átfedik egymást, és nem hogy 
nem hangolják össze tevékenységüket, hanem gyakran nem is tudnak egymás
ról. Az 1820-as évektől viszont hatókörükben országos irodalmi intézmények 
(Akadémia, Kisfaludy Társaság) állnak elő, felváltva az addig jobbára személyhez 
kötődő vagy regionális intézményeket (Pálóczi Horváth Ádám Göcseji Helikonja, 
Aranka György Erdélyi Nyelvművelő Társasága), melyeknek ugyan voltak orszá
gos kezdeményezéseik, de alapjában a magánszféra és a nyilvánosság határán létez
tek, tagságuk nem cserélődhetett ki. Az országos hatókörű intézmények létrej öt-

21 „Az irodalmi műfaj »intézmény« — ahogyan intézmény az egyház, az egyetem vagy az állam.” 
René W ellek — Austin W a r r e n , A z  irodalom elmélete, ford. Szili József, Osiris, Budapest, 
2002 , 232.

22 T him ár Attila., „A Társaság áll apó tj a”. Egy irodalmi intézmény történeti adatbázis megtervezésének tanul
ságai, ItK, 2 0 0 1 /1 -2 ., 91.
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tével az irodalmi élet minden új belépőjének ezekhez képest kellett elgondolnia 
lehetőségeit, megtervezni fellépését és tevékenységét.23

A  műfaj mint társadalmi hatóerő
A műfaj választás nem pusztán irodalmi konvenció: ahogy poétikai, úgy ideológiai 
közösséghez tartozást is jelez, a műfajok adott rendszere pedig világlátást, világ- 
értelmezést sugall. A műfaj éppen társas megegyezés jellegénél fogva rendelkezhet 
társadalmi hatóerővel. Ezért tekinthetőek a műfaji elvárások hatalmi technikának, 
hiszen megszabják, hogy a kulturális intézmények, az iskolarendszer, a könyv
kiadás, az irodalomkritika, a kánon milyen típusú műveket tart számon, m ilye
nek forgalmát és olvasását irányozza elő. Adott időszakban bizonyos műfajokat 
támogatnak pályázatok vagy díjak, de a műfaji konvenciók helyzete is visszahat 
az oktatáspolitikára vagy a könyvkiadók üzleti terveire. Esetenként ugyanakkor 
az intézményes műfaji kodifikáció aktusai éppen a maguk kudarcai révén lehet
nek beszédesek, mint a visszhangtalanul maradó vagy értékelhető eredményt 
nem hozó pályázatok és felhívások esetében.

A műfajok és műfaj normák történeti változékonysága, mozgása tehát társa
dalmi feltételekkel és környezettel is rendelkezik. Vajon egyes műfajok emelkedése 
vagy hanyatlása politikai és társadalmi átrendeződések eredőjeként,24 azokat tük
rözve megy végbe,25 vagy éppen ellenkezőleg, a műfajrendszerben végbemenő újí
tások vagy módosulások vezetnek társadalmi változásokhoz?2'' A műfajok, műfaj- 
rendszerek változása követi vagy inkább előidézi más társadalmi vagy gazdasági 
alrendszerek változásait, más szóval, az irodalmi műfajok a kultúra által meghatá
rozottak vagy maguk határozzák meg a kultúra állapotát?27 Mindkettőre hozható 
példa. Annál is inkább, mivel a műfajrendszer befolyásolásának szándéka a 19. szá
zadban világosan kötődött kultúrafejlesztési vagy (nemzeti és/vagy erkölcsi cél
zatú) pedagógiai célokhoz. A századközép irodalmi pályázatai és kritikái -  az élet 
és az irodalom közt közvetlen összefüggést tételezve — rendre a közérzületben kí
vántak változást előidézni valamely műfaj előtérbe állításával.

23 A magyarországi egységes irodalmi intézményrendszer létrejöttének időszakáról a 18. század 
közepe és az 1820-a.s évek vége között: Uo., 93.

24 Herbert L in d en be r g er , The History in Literature. On Value, Génre, Institutions, Columbia UP, 
New York, 1990, 138.

2;> V ö. Im r e , Műfajok létformája..., 14.
2(1 Ebből indulnak ki e kötet szerzői: Románticism, History, and the Possibilities of Génre.. Reforming 

Literature 1789—1837, szerk. Tilottama. R a ja n —Júlia. M. W r ig h t , Cambridge UP, Cambridge, 
1998.

2/ A „culturally determined” és a. „culturally determining” mű faj szemléletről: Tilottama R ajan 
—Júlia. M . W r ig h t , Introduction =  Román ticism, History..., 6.
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A  műfaj mint rendszer
Szövegek jobbára nem egyetlen műfaj osztályra utalnak, hanem műfajok egymás
hoz való viszonyára, pontosabban műfajok mindenkori, többé-kevésbé szisztema
tikus mezejére. Az egymástól elszigetelt, időben állandó műfajok képzete helyett 
műfajrendszerben érdemes gondolkodni, amelynek elemei egyidejűleg kölcsön
hatásban és elkülönböződésben állnak.28 Az egyes szövegek annak a rendszernek 
a részeként veendőek tekintetbe, amelyhez a maguk műfajválasztásával hozzáírni 
és hozzáíródni igyekeztek, amelyből részesedni, amelyet egyúttal maguk is táplál
ni (vagy éppen lebontani) kívántak. A műfajtörténeti diakróniák hagyományos 
tárgyával (egy-egy műfaj kronológiája, stílustörténeti egymásutánja, formák ki
fejlődése) szemben ezért a feldolgozás iránya az egyes műfajtörténeti szálak össze
fonódásainak (szét sem bogozódásának) a követésében állhatna, amellyel nem kü
lönálló formák evolúcióját vagy időtlen struktúrák túlélését, hanem a műfajok 
kölcsönhatásainak, közelítéseinek és távolodásainak a szisztematikus játékát meg
mutathatni. (A műfajok rendszerszerűségének körében érdemes tárgyalni az al- 
műfajok, műfaj átmenetek, műfaj ötvözetek kérdését is.)

A műfajok rendszere az arra vonatkozó (társadalmi) választások összessége, 
hogy melyek az engedélyezett vagy elképzelhető beszédmódok.29 A műfajok vál
tozása, rendszereik időszakonkénti cseréje ezért összefüggésben áll az irodalom 
ideológiai pozícióinak változásaival is. Ahogy az egyes műfajok esetében, úgy 
a műfajrendszerek működésében és szerkezetében is egyszerre érvényesül a felépítés 
és a lebontás, a kiteijesztés, az átalakítás és a variativitás.311 Rendszer alatt ugyanak
kor egyszerre érthetünk hierarchikus struktúrát és rizomatikus buijánzást. A mű
fajok kapcsolata ugyanis nem csupán az alá-fölérendeltségi viszonyok tekintetében 
rendszerszerű, hanem abban is, hogy — a műfajtörténet biológiai szókincsét újra
értve — egyaránt fennállnak köztük szimbiotikus és parazitikus viszonyok, melyek 
nem csupán evolúciójukat, hanem létüket-nemlétüket is meghatározzák. (Vala
minek a megjelenésével valami más eltűnhet, vagy éppen megújulhat: a roman
tikus vagy posztromantikus regény térnyerésével az 1840-es évekre lényegileg 
eltűnik a heroikus román, de intenzívebbé válik a novellisztika.)

A műfajok rendszerének az ágensei szövegek és nem alkotóik. Egy-egy mű
nek ilyenformán elsősorban nem az adott életműben elfoglalt helye számít, hanem 
más, rokon (vagy ránézésre éppenséggel rendszertanilag távoli) műfajiságú szö
vegekhez kialakított vagy azoktól elszenvedett kapcsolatai (hatás és inspiráció

28 Vö. Ralph C o h en , History and Génre, New Literary History 1986/4., 203—218. Hasonló ki in
dulás ú kísérlet a. magyar epikai műfajok 19. századi „létformájának” leírására: Im r e , Műfajok 
létformája...

29 T o d o ro v , I. m., 10.
30 Jauss, I. m., 88.
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egyfelől, epigonizmus és ,,hatásiszony” másfelől). Az egy-egy alkotóra vagy al
kotók egy-egy csoportjára jellemző műfaj választást és műfajcseréket kijelölő dön
tések és kényszerek hátterében ugyanakkor számolni kell szerzői szándékokkal, 
egzisztenciális tényezőkkel. Ezek motivációi között egyaránt szerepet játszhat 
a hagyomány, a tekintély, a művészi hatás és az attól való ódzkodás, a direkt vagy 
látens mester—tanítvány viszony és ennek esetenkénti felbomlása, a kritikusi su
gallat, a mecénási vagy intézményi megbízás és nyomás, a divat, az opportuniz
mus, a kiadói kényszer, a politikai megfontolás, vagy az alkalom. (Az 1830-as évek 
első felében feltehetően nem született volna annyi epigramma, ha Széchenyi István 
nem szorgalmazza, hogy egyes rendezvények, vállalkozások népszerűsítésére Kis
faludy Károly, Vörösmarty Mihály vagy Kölcsey Ferenc alkosson költeményeket, 
pl. lófuttatásra készített serlegekre stb.) Lényegi szignálja továbbá egy-egy műfaj- 
rendszer sajátosságainak, hogy melyek a bevett pályakezdő műfajok, melyek egy- 
egy irodalmi pálya későbbi szakaszaiban az egy- vagy a többműfajúság arányai, 
mennyire jellemző az alkotás részleges vagy teljes áttevődése valamely másik mű
fajra. Ez egyszerre szolgálhat egyéni életutak művészi logikájának megvilágítá
sára és egy-egy műfaj poétikai, esztétikai, ideológiai vagy piaci vonzerejének a je l
zésére.

A  műfaj mint történet: alakulás és fejlődés
Az állandóság és a törvények igézete ellenére a műfajok elmélete és gyakorlata 
jelentékeny történeti és kulturális változékonyságot mutat. Megkockáztatható, 
hogy ez nem pusztán a műfaji szerkezetek esetlegességéről árulkodik, hanem 
egyrészt adaptációs képességet jelez, másrészt pedig azt, hogy a műfajiság szolgál
tatja a változás egyik hajtóerejét az irodalomban. A műfaj mint adott műformá- 
ra szóló felhívás ezért utalhat egyszerre a múltra és a jövőre, a hagyományra és 
annak megújítására.

Azt a felismerést, hogy adott mű egyszersmind meg is változtathatja annak 
a műfajnak az ismérveit, amelyhez kapcsolódik vagy igazodik, sőt talán minden 
szöveg csak e műfaji modifikáció révén hordozhat jelentést,31 a műfajtörténet dia- 
kronikus dinamikájának a velejárójaként értékelhető. A műfaj nyitott kategória, 
amelyet minden új mű megváltoztathat (hozzáad, elvesz, ellentmond), nem csu
pán mennyiségi tekintetben (a szövegek számának növekedésével) váltva ki az 
újracsoportosítás kívánalmát, új elhatárolások és új bennefoglaltságok kijelölését. 
A műfajok történetét megalapozás, folytatás és változás egyidejűsége, az elvárások 
állandósága illetve változékonysága, valamely minta követése illetve felforgatása

31 Ala.sta.ir F o w ler, Kinds ofLiterature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Clarendon, 
Oxford, 1982, 2 3 -2 4 .

142 IR O D A L O M T Ö R T É N E T  • 2011/2



(paródia, irónia) közti feszültségjellemzi. Egyrészt új műfajok is régiek átalakítá
sával (inverzió, áthelyezés, kimozdítás, kombináció) létesülnek,32 másrészt az adott 
műfajhoz tartozás interpretatív változékonyságának, a tulajdonítás autorizáló ere
jének velejárójaként idővel ugyanazon mű is műfajt válthat, akár többször, jó lle 
het nem esetlegesen. Ezeknek az átmeneteknek a szélsőséges fokán jelentkezik az 
(a 19. századi magyar irodalmi örökség mai hozzáférhetőségére nézve meghatá
rozó) fejlemény, hogy szövegek hatástörténetükben átléphetik a művésziség és do
kumentum határát, akár mindkét irányban: egyrészt (valahai esztétikai karakte
rüket elveszítve) szövegemlékművekké,33 másrészt (pl. a nyelvemlékek) pragma- 
tikus-kommunikatív formából esztétikai hatás kiváltójává válhatnak.

Az elvont műfaji mintaszerkezetek előterében a mássá levés folyamatait kö
vethetni, vagyis nem fejlődéstörténet, hanem az irodalmi műfajok alakulástörténete 
elmondható, integráns, ám nem töretlen, az ellentmondásokat is bemutató elbe
szélésben. A változások hátterében éppúgy számolhatni mutációval, mint orga
nikusnak vagy mechanisztikusnak tetsző alakulásformákkal. A műfajtörténeti 
események nem-kontinuus közegben zajlanak, amelyben az egyidejűtlenségek 
mellett érvényesülnek alapvető jelentőségű folytonosságok is. Adott műfaj műve
lésének rövidebb-hosszabb állandósága vagy átalakulása, rendszereik kiépítése, 
renoválása, sorvadása-pusztulása mellett a különböző léptékű szinkron metszetek
ben tekintettel kell lenni csomópontokra, közös metszetekre, törésekre, váratlan egyedi 
innovációkra, 3 4  eleve funkciótlan vagy önmagukat túlélő, esetenként újra aktuali
zálódó zárványokra, a „túlírás” önfelszámoló, kiüresítő hatására (nem mindig azok 
egy műfaj nagy pillanatai, amikor sokan művelik). A korszakolás szintén kimun
kálható a műfajrendszerek cserélődésére tekintettel: a preferált műfajok körének 
vagy hierarchiájának átrendeződése (amelyet gyakran egyetlen mű megjelenése 
jelent be vagy foganatosít) szolgálhat a szakaszolás sarokköveiül.

A  műfaj rendek: gondozás és felügyelet
A műfajrendszer adott állapotára vonatkozó (alkotói vagy kritikusi) reflexió ameny- 
nyire leíró, annyira normatív jellegű egyszersmind. Mivel azonban az elvárt és

12 Todorov, I. m., 15.
„Történeti tárgyú eposzok, m int a Salamon, történeti elbeszélő költem ények, m int a R áskai Lea, 
történ eti példaanyagot használó buzdító költem ények, m int A  hunok harca, nem zeti hősök m o
n ológ jai, m in t a Z rínyi Ilona keserve, em lékbeszéd céljából készült költem ények, m int a Lorántfi 
Zsuzsanna em lékezete — \...] nagy erőfeszítést kell tenn ün k ahhoz, hogy az ilyen típusú szöve
geket irodalom ként olvassuk.” T a k á ts  József, Irodalom és historizmus, Tiszatáj 2000/ 1., 51.

1 ,,|T |lie reservoir o f  generic potentialities from  w hich  evolution makes its selections — nőt, o f 
course, w ithout occasional surprises, repetitions, capricious decisions, sudden mutations, or un- 
predictable creations”. Gerard Genette, The Architext. Au Introduction, ford. Jan e E . Lewin, C ali- 
fornia U P , Berkeley, 1992, 78.
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a tényleges gyakorlat aligha eshet egybe, norma és praxis eltéréseire tekintettel a 
műfajrendszer mellett megkülönböztetendő a műfajrend, vagyis a csoportos meg
egyezés vagy egyéni akarat által támogatott műfajok köre. Az előbbi, vagyis a tény
legesen művelt műfajok rendszerének, az irodalmi gyakorlatnak adott esetben 
„megíratlan poétikája”35 eltérhet az utóbbi, vagyis a „hivatalos” műfajrendszer ex
plicit normái által preferált vagy előirányozott műfajkészlettől. A heterogén praxis 
homogeneizálásával a műfaj rend egyszerre alakítja (inform) és torzítja (deform) is 
a valóságos gyakorlatot.3'' Az egyes műfajrendek, vagyis a művelendő műfajok kö
rének, ezek formai és tartalmi kötelmeinek, hierarchiájának, viszonyrendjének 
megállapítása mögött feltételezhetőek intencionális funkciók, vagyis olyan (ideoló
giai és/vagy poétikai gyökerű) értékrendek, célképzetek, amelyek meghatározták 
és fenntartották az adott struktúrát. Az előirányozás követhetett oktatási vagy ha
talmi szándékokat, ahogy a kettő egybe is eshetett: a kritikailag támogatott műfaj- 
rend céltételezései általános emberi (erkölcs, világkép) vagy nemzeti (hagyomány- 
őrzés, nemzeti érzék) értékekre voltak tekintettel.

Jószerivel minden irányzat, szemlélet és alkotásmód — a magyar irodalom kí
vánatos formájára vonatkozó elgondolása jegyében -  feltételezett valaminő niű- 
fajrendet. Ezeket esetenként egy-egy jelentékeny irodalmár (Kazinczy Ferenc, 
Bajza József, Toldy Ferenc, Erdélyijános, Kemény Zsigmond, Aranyjános, Gyulai 
Pál, Péterfyjenő) vagy értelmezői közösség (a klasszikus és a romantikus triász, az 
irodalmi Deák-párt stb.) szorgalmazta, illetve rajtuk keresztül egész intézmények 
támogattak. Egy-egy új kritikai erő, csoportosulás vagy vonulat fellépte, az iro
dalom élet átszabását (hatalma alá vonását) célozva, általában a kívánatos műfaji 
rendszerre, illetve egyes műfajok művelésének mikéntjére vonatkozó bejelenté
sekben öltött testet (pl. Bajza József: A z  epigramma teóriája, A Román-költésről, 
Henszlmann Imre: A  történeti regényről, A z  újabb francia színköltészet és annak káros 
befolyása a miénkre, Kemény Zsigmond: Elet és irodalom). A fennálló vagy kívánatos 
műfajrendre vonatkozó viták egyrészt rendszertani kérdésekben foglaltak állást 
(melyek az átveendő és melyek az elvetendő idegen műfaji minták), másrészt tör
téneti tekintetben vizsgálták felül a műfaj gyakorlatot (melyik műfaj milyen idő
indexszel rendelkezik, melyek művelése időszerű, előremutató vagy idejétmúlt: 
pl. az eposzi és drámai kor vitája, a regény és az eposz időszerűségének kérdése).

A műfajok történetiségére nézve az egyes műfajrendek hol invariáns, eszmé
nyi struktúrával, hol történeti folyamattal, ezen belül hol az avatottak szükséges 
beavatkozásával, hol organikus kifejléssel számoltak. Hátterükben vagy időtlen

3;> Vö. Claudio G u illen , Literature as System. Essays Toward the Theory ofLiterary History, Princeton 
UP, Princeton, 1971, 127.

3f) Genette a műfajelméletnek mint a. műfajok természetes rendjének a keresésére használja ezt 
a. fogalompárt: G e n e t t e , The Architext, 45.
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klasszicitáseszmény állt, (amelynek kései utánképzése vagy megközelítése rajzol
ja  ki a haladás időbeliségét), vagy pedig olyan (jellemzően nem darwini, hanem 
hegeli) evolúcióba vetett hit, amely szerint az időnek egy hipotetikus végpont
ból visszatekintő ítélőszéke rendelkezik a múltról, egyrészt felhalmoz, másrészt 
rostál, mintegy a lényeget, a maradandót kikristályosítva. M íg az előbbi elvi 
hiányokat és teoretikus potencialitásokat állapíthatott meg a teljességhez képest, 
az utóbbi időbeli még-el-nem-érkezettséget. (Például míg Kazinczy célelvei felől 
a megvalósítandó műfajrendszer idealiter már készen áll, egyes helyeinek kitöl
tése a magyar irodalmi nyelv aktuális teljesítőképességének a függvénye, addig 
Kölcsey és Erdélyi kevésbé zárt műfajrendszerrel számolt.)

Művek irodalomtörténeti érvényességéről vagy érvénytelenségéről formálva 
véleményt, a 19. századi műfajrendek szinte mindegyike fejlődést vélelmezett — ke
vesebben számolhattak az előreláthatatlan műfaji alakulástörténet képzetével vagy 
tekintettek volna üdvösnek ilyesmit. Illetve, ha aktuálisan vagy történetileg ha
nyatlást állapítottak meg, jellem zően többnyire a műfajrendszer lecserélődésének 
vágyj elentékeny tartalmi-formai módosulásának (vagy egyes jegyei túlbuijánzá- 
sának, mint az 1850-es években a ,,kelmeiség” esetében) az idején jutottak efféle 
következtetésre. Az ismerős vagy éppen maga által kiépülni és érvényesülni segí
tett műfajrendszer letűntével vagy háttérbe szorulásával, fenyegetettségével vélel
mezett megtorpanást vagy hanyatlást Kazinczy, Toldy és Gyulai, de Arany János is.

Egy-egy időszakban jó l körvonalazhatóak az uralkodó műfajrendek, ám ezek 
vizsgálata (vagyis hogy a preferált műfajok milyen természetű művelése számí
tott e rendek szerint helyénvalónak) mellett tekintettel kell lenni arra, hogy a do
minánshoz képest milyen lappangó, látens vagy ellenműfajrendek, partikuláris 
műfaj választások léteztek. Vagyis annak felmérése mellett, hogy egyes művek m i
ként szolgáltattak vagy szolgáltak a műfaj rendszerre vonatkozó elgondolásokat, 
arra is figyelemmel kell lenni, hogy más művek miként szegültek ellene ezeknek, 
illetőleg mennyiben voltak képesek azt részint vagy egészében megváltoztatni. 
A műfajrendek közti kritikai vagy alkotásmódbeli kollíziókat illetően nem az állás- 
foglalás a cél, hanem annak megmutatása, hogy az egyes hierarchiákat kik és m i
ként képviselték. A műfajvitákból azt érdemes feltárni, hogy vajon egymással 
össze nem férhető rendszerek csaptak össze, vagy saját közös előfeltevéseik a vita
felek előtt is rejtve maradtak.

A műfaj rendszeren végrehajtott, alkotói, kritikusi-irodalomtörténészi vagy 
piaci műveleteket illetően (melyek jelentkezhettek önálló törekvésként vagy pár
huzamos ellentevékenységként) több korabeli motivációt lehetséges megkülön
böztetni. Úgymint a magyar műfajrendszer idegen műformák meghonosítása révén 
való kiépítése (klasszicitás, csinosodás, nyelvpallérozás), belső forrásokból való meg
újulásának vagy kiteljesedésének előirányozása (nemzeti hagyományok, népiesség,
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polgárosítás), fenntartásának, megőrzésének, rögzítésének, rehabilitációjának vagy 
visszateremtésének az igyekezete (a nemzeti kultúra vagy a klasszikus műveltség 
fenyegetettségének érzete). Az első ösztönzés a magyar kultúra elmaradottságának 
vagy kiskorúságának a képzetéből táplálkozott, s táplálta azt maga is. A második 
abból, hogy az idegen befolyás vagy csak jobb  híján elfogadható, vagy csupán 
addig játszhat jótékony szerepet, amíg be nem tölti a magyar irodalomfejlődésben 
kiszabott ösztönző funkcióját. A harmadik pedig abból, hogy a kultúra önma
gában nem képes fenntartani vagy áthagyományozni akár a saját természetéhez 
leginkább illő szisztémát sem, ezért folyamatos gondozásra és felügyeletre szorul.

Az újítás vagy kiteljesítés mellett tehát éppannyira számított a műfajrendszer 
tisztán tartása. A fenti ösztönzések jegyében ugyanis nemcsak azzal vetettek szá
mot, hogy mely műfajok meghonosítandók vagy támogatandók, hanem azzal is, 
hogy melyek kizárandók vagy üldözendők. Az utóbbira esetenként örök esztéti
kai értékek (pl. verses időmértékes elvetése), esetenként a nemzeti kultúra vélel
mezett sajátszerűségeinek a jegyében tettek indítványt.

A  „magyar műfajrendszer” kérdése
A valahai műfajrendek önmeghatározásának lényegéhez tartozott annak megál
lapítása, hogy m i illeszkedik inkább és mi kevésbé a magyar irodalom természeté
hez, vagy mi maradt tartós jelenléte ellenére is idegen attól. A magyar irodalom 
vélelmezett természetétől, (különböző ideológiák jegyében kijelölt) fejlődési 
irányától idegennek érzett elemek beszüremkedésének kárhoztatása, vagy az át
vétel kívánatos módjának kijelölése annál lényegesebb probléma, mivel akár va
lamely (klasszicista) nemzetfelettiség vagy (romantikus) nemzetjelleg eszményé
nek jegyében folytatták, a műfajrendszer építgetésében óhatatlanul is általában 
valaminő nem-saját adaptálásának igyekezetéről volt szó. Az átvételek érkezhet
tek a sajáttá tett klasszikus hagyományból, de származhattak az egykorú külföldi 
irodalmakból vagy a hazai idegen nyelvű kultúrákkal folyó interakcióból. Ennek 
m ikéntjébe a változó világirodalmi kánonok hierarchiája is belejátszott.

M it érthetünk tehát „magyar műfajrendszeren”? A kultúraközi mozgások fé
nyében megfontolandó, mennyiben számolhatni egyáltalán a szó tulajdonképpeni 
értelmében magyar műfajokkal a „nemzeti irodalom” jelentésköreiben, vagy azzal, 
hogy a más irodalmakban is meglévő műfajok helyi összessége vajon kiad-e egy 
sajátosan magyar műfajrendszert. A kérdés az anyag soknyelvűségének szempont
jából is jelentőséggel bír, hiszen a műfajrendszer a 19. században nem csak a ma
gyar nyelven művelt műfajok rendszerét jelöli. (A hazai neolatin költészetben pél
dául számos műfaj „meghonosodott” már az előtt is, hogy magyarul írtak volna 
az adott nemben, továbbá a magyar változatok sokszor jelöletlen fordítások, mint 
Virág Benedeknél.) A kérdéssel a kor horizontján is számot vetettek (pl. Henszl-
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mann: A népmese Magyarországon, az ószékely balladák kérdése, a Vadrózsa-pör). 
A genuin magyar irodalmiság kérdésének lényegi aspektusa volt előbb a magyar 
nyelv prozódiai teljesítőképességének, utóbb a nemzeti versidomnak a problémája. 
S noha voltaképp még a népköltészet originalitása és autenticitása iránti érdeklő
dés felébredésében is szerepet játszottak idegen kulturális fejlemények, sejthetően 
arról sincsen szó, hogy a magyar műfajfejlődés tisztán követő jellegű lett volna. 
Részben mert vélhetően minden kultúra utánzó jellegű, s a korban magyarul is 
jelentékeny és differenciált gondolkodás folyt az utánzás esztétikai vagy kultúra
fejlesztő hatásának értékeléséről, ahogy az eredetiség képzete is mozgásban volt. 
Másrészt pedig mert az idegen műfajhatások nem módosítás nélküli adaptációk 
voltak, hiszen valamely irodalmi forma a kultúraközi átvételt vélhetően nem is 
vészelheti át érintetlenül. Idegen és saját olyan sajátos viszonyáról lehet szó, amely
ben a hatás, ha az csakugyan érvényes, mindig applikatív, vagyis átalakító, az ere
deti önazonosságát felszámolva alkalmazó jellegű, s nem pusztán a „magyarítás
ként” felfogott fordítások időszakában.

Az egyirányú kulturális import képzete helyett érdemesebb lehet a soknyelvű 
birodalom kulturális cserekereskedelmével számolni. Különös tekintettel arra, 
hogy mikortól és milyen mértékben számolhatni magyar kulturális exporttal: ma
gyar művek külföldi vagy országon belüli, de idegen nyelvű fordításaival, valamint 
magyar eredetű vagy jellegű műfajok hatóképességével más nyelvi vagy kulturális 
közegekre (népszínmű, operett).

3. Soktiyehn'íség

Multíetnícítás -  multíkultimlítás
A 19. századi Magyarországon művelt irodalmak soknyelvűségének tekintetbe vé
tele annál fontosabb, mivel maga az elkülönítés, mely szerint a magyar irodalomba 
jellemzően magyar nyelven írott szövegek tartoznak, pontosan a tárgyalt korszak
ban jö tt  létre. S noha voltaképp sohasem érvényesítették következetesen, hiszen 
a régiségre tekintettel gyakran engedményeket tettek, e redukció mégis elemi je 
lentőséggel bírt nem csupán az irodalmi hagyomány kezelésére, hanem az alkotás 
lehetőségeire és kényszereire nézve is.

Abból kiindulva, hogy a multietnicitás sejthetően multikulturalitással is együtt 
járt, vizsgálandó, hogy a több nyelven is publikáló szerzők esetében (és az álta
luk művelt műfajok fényében) mi ösztönözte az eseti vagy általános nyelvválasz
tást,, adott esetben a nyelvváltást. Hiszen a korban nemcsak különböző nyelvek és 
kultúrák együttélésével számolhatni, hanem egy ma már ismeretlen mértékű 
és jellegű egyéni és csoportos többnyelvűséggel is. Az efféle, már gyermekkorban
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előálló többnyelvűség meghatározta Kazinczy, Toldy vagy Péterfy tájékozódását 
is. A 18—19. század fordulóján az alkotás- vagy írásmódot kevésbé determinálta 
az anyanyelv, illetve egy-egy szerző nyelvválasztása műfajonként más és más le
hetett. Illetőleg ugyanazon műfaj művelése eltérő nyelvenként, eltérő kulturális 
kódokra tekintettel más-más poétikát követhetett egyazon alkotó esetében is. 
Ekkor a nyelvválasztás nem a nemzeti hovatartozás kinyilvánításával állt össze
függésben, -  hiszen a soknyelvűséget adott esetben felülírták az ideológiai pozí
ciók — a század második felében viszont már jobbára igen. Ekkor, a többnyelvű 
alkotás esetenkénti megőrzésével, az ideológiai alapú és nem a választott műfajra 
tekintettel lévő nyelvcsere volt a jellem zőbb.

M agyar nyelvek
A soknyelvűség tekintetbe vétele mellett a magyarul művelt irodalom sem te
kinthető nyelvileg egységesnek. Figyelemmel kell lenni ama vertikális és horizon
tális tagoltságra, melyet utóbb a szépirodalmi minőség egy bizonyos értelmezé
se elfedett: foglalkozni kell a közköltészet produktumaival, kitekintve a szóbeli 
kultúrára, tekintetbe veendők az irodalmi nyelvhasználat regionális eltérései, 
felmérendő, hogy m ikor és mekkora mértékben élt az irodalmi és köznyelv kü
lönbségének tudata, milyen alá- vagy fölérendelést szorgalmaztak az esztétika és 
a grammatika normái között, m ikor hogyan viszonyultak a tudományos nyelv- 
használathoz. Tárgyalandó továbbá, hogy milyen viszonyban volt a korszak 
egyes időszakainak irodalomfogalma a magyar nyelv kérdésével: kik és milyen 
megfontolásból törekedtek egységes irodalmi nyelvre, kik és milyen megfon
tolásból számoltak heterogeneitással, melyiket milyen műfajok művelése révén 
gondolták elérhetőnek.

Ennek a rétegzettségnek a fényében számot kell vetni azzal is, hogy az egyes 
változatok és rétegek differenciáltságából a „magyar nyelv” milyen szinguláris
egységes identitása állt össze. Mennyiben tekintették ezt a korban adottságnak, 
megteremtendőnek vagy felbontandónak? Mennyiben számoltak pl. a nyelvújí
tás, az egyéni szépírói nyelvteremtés túlhajtásával a magyar nyelvek bábeli soka
ságának fenyegető, a történeti folytonosságot és a közös megértést veszélyeztető 
létrejöttével?37

J/ Egyetlen példa: „a. nyelv maga tökélletesen el enyészne, ’s helyette sok külömböző oldalas nyel
vek támadnának. [... M]inden Nyelvből egy Babelidás lenne, ’s kivált Hazánkban tsak fél Század 
utánn nappalis Lámpással kereshetnők ősi Magyar nyelvünket.” Gr. Teleki László — Kazinczy 
Ferenchez, 1816. január 16. =  K a zin czy Ferencz Levelezése, X III., kiad. V áczy János, M TA, 
Budapest, 1903, 419.
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Fordítások
Soknyelvű közeggel illetve a magyar nyelv vertikális és horizontális tagoltságával 
számolva a fordítás kérdésének még az újabban szokottnál is nagyobb hangsúlyt 
kell kapnia. Ennek jegyében vizsgálandó, hogy m ikor mi volt a más nyelvből 
s a más nyelvre fordított művek státusa és funkciója, mikor m ik voltak a fordítás 
céljai, alapelvei és módszerei, milyen mértékben és miként intézményesedett a 
fordítás (eredeti munkákkal egységben és egyenrangúan tekintett fordításoktól 
a műfordítás önállósulásáig, a műfordítói hivatás megszületéséig), az egyes fordí
tások nyelve mennyiben illeszkedett az egykorú magyar irodalmi nyelvváltoza
tokhoz és mennyiben idejétmúltakhoz, mennyiben adott egy-egy, utóbb „szöveg 
rangjára” emelkedett,38 műfordítás nyelve ösztönzést a magyar nyelvű alkotások 
számára is.
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