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ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Az IRODALOMTUDOMÁNY KÖZÉRTHETŐEN 
diasorozatai az irodalomtudomány legfontosabb területeit 
mi itatják be. Szándékom szerint röviden, világosan és 
igényesen. A lényeg kiemelésére és megül ági fására 
törekszenek, hogy az érdeklődők könnyen és gyorsan 
eligazodhassanak az irodalomtudomány sokszor fölöttébb 
bonyolultnak tűnő világában. Nem abban a sorrendben 
bocsátom közre őket, ahog a túloldalt látható, hanem úgy, 
ahogy készülnek.

A sorozat a honlapomon található digitális 
irodalomtörténet párdarabja. Ott az eges korszakok, a 
legfontosabb életművek és a legszebb alkotások állnak a 
középpontban. Itt az elméleti kérdésekre összpontosítok, ám 
amit csak lehet, konkrét példákkal teszek szemléletesebbé. 
Hiszen akár az irodalom, tudománya is csak eg célt 
szolgálhat: hog jobban megértsük a világot és önmagunkat.
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Műnemek és műfajok
Noha vannak próbálkozások, a 
műnemeknél és a műfajoknál még 
nem sikerült jobb felosztást 
kitalálni a szépirodalmi szövegek 
rendszerezésére (A szépirodalmi 
művek jellemzőit Id. az Irányzatok 
az irodalomtudományban című

E jellegzetességek kombinálhatok, ám attól még nem 
folynak egymásba; az alkotást felépítő elemek 
műnemi hovatartozása egyértelmű marad. Világosan 
el tudjuk különíteni az egyes műnemekre jellemző 
egyeket pl. a verses regényben vagy a drámai 
<ölteményben, s bizonyos drámai vagy lírai vonásai 
ellenére sem jut eszünkbe a balladától elvitatni, hogy 
lényegileg az epika műnemébe tartozik, hiszen itt is egy 
elbeszélő mond el egy történetet a hallgatóknak

PPT-ben: 3-4. dia)
E felosztás sem mentes a vitáktól, 
de a műnemek tekintetében 
megbízhatónak tűnik, hiszen a 
három műnem a tudattartalmak 
nyelvi megformálásának 3 
természetadta lehetősége:
a líra kifejezi
az epika fiktív történetté alakítja 
a dráma megjeleníti

Kleio, a 
történetírás, 
Euterpé, a 
lírai vers és a 
zene, Thália, 
a komédia és 
a színház 
múzsája
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Szilárd műnein, képlékeny műfaj
• Amennyire szilárdnak tűnik a 

műnemekfogalma, 
olyannyira képlékeny a 
műfajok többségéé. Némely 
formatípusok, mint pl. a 
szonett vagy a villoni ballada 
ugyan tartják magukat, s 
többé-kevésbé változatlan 
formában élnek tovább

• A legtöbb műfaj azonban 
dinamikus: az idők során 
változik, átalakul és más 
műfajokkal keveredik. Az 
elégia pl. az ókorban 
disztichonban írt, hosszabb 
költeményt takart, ám ma 
már a hangnem dönt: a 
szomorú lírai műveket 
hívjuk így

Négy példa az 
átmeneti műfajra: 
Byron és Arany 
László verses 
regénye a líra és az 
epika, Brecht epikus 
színháza a dráma és 
az epika, a Tragédia 
a dráma és a líra 
vegyítésével 
teremtett 
maradandót.

• Időről időre űj műfajok is létrejönnek. Ezek egy része már 
meglévők kereszteződésével keletkezett, mint a romantika 
korában létrejött verses regény vagy drámai költemény. 
Más részük- még ha vannak is előzményei-jobbára új 
fejleménynek tekinthető, mint például az abszurd dráma

• A műfaj - szemben a műnemmel - nem csupán 
történetileg változó fogalom, de egyúttal annak a kérdése 
is, hogyan definiáljuk. Minden szóba jöhető szempontot 
kiemelünk? Vagy csupán egyet-kettőt?

• A következő dián látható táblázat a legfontosabb irodalmi 
műfajokat igyekszik számba venni
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MŰNEMEK ÉS MŰFAJOK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

LÍRA EPIKA DRÁMA
Élményt fejez ki Történetet mond el Konfliktust jelenít meg 

párbeszédes formában
Általában verses Általában prózai Verses vagy prózai
Műfajok: dal, elégia, himnusz, 
ditirambus, óda, epigramma, 
episztola, ekloga, rapszódia, 
ars poética, haiku, capriccio, 
apeva

Kisepikus és középhosszú 
műfajok: anekdota, aforizma, 
fabula, parabola, mese, 
monda, legenda, 
rövidtörténet, novella, 
elbeszélés, ballada

Hagyományos műfajok: 
tragédia, komédia, középfajú 
dráma

Műfajértékű versformák: 
rondó, villoni ballada, szonett 
Verstípusok: önmegszólító, 
idő- és/vagy értékszembesítő, 
párbeszédbe vetített monológ

Nagyepikus vagy többnyire 
nagy terjedelmű műfajok: 
eposz, regény, életrajz, 
önéletrajz (vallomás), útirajz

Újabb műfajok: tragikomédia, 
abszurd dráma, groteszk 
komédia

NÉHÁNY ÁTMENETI MŰFAJ: 
ballada, románc, verses regény, elbeszélő költemény, drámai költemény
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Kz epikus (elbeszélő) szöveg
• Az epika a három műnem egyike. 

Neve a görög „epikosz" (elbeszélő) 
szóból ered. Lehet verses is, nem 
csupán prózai, hiszen lényege az 
ELBESZÉLÉS

• Az elbeszélésben az elbeszélő elmond 
egy történetet a befogadónak. Három 
komponense van tehát:

- ELBESZÉLŐ (narrátor)
- TÖRTÉNET (amelynek van témája, 

tartalma, kezdete és vége)
- BEFOGADÓ (hallgató, olvasó)
• Az elbeszélő szövegek fő sajátossága: 

nem valóságos, hanem fiktív (kitalált) 
történetet közvetítenek

• A fikció (amely minden művészi szövegre jellemző) 
itt elsősorban azt jelenti: kijelentéseinek 
igazságtartalma nem ellenőrizhető a valóságban, 
hanem a műben abszolút, hiszen a az alkotás 
megformálta világ épp általuk épül föl. Egy regényt 
olvasva pl. nem néznénk utána egy ilyen 
mondatnak: 2002. január 22-én Budapesten 
havazott...

• A nyelv hasonlósága teszi lehetővé a beleélést: a 
kitalált történetet is valóságosként követjük. Ám 
mint Káté Hamburger kimutatta, bizonyos különbség

Käte Hamburger (1896-1992) német tudós 
Die Logik der Dichtung című könyvében 
két ilyen sajátosságra mutat rá. 1. A 
szereplők belső világáról (érzés, remény, 
gondolat) csak az elbeszélésben lehet 
érvényes megállapításokat tenni. 2. A 
valóságban értelmetlenek az efféle 
mondatok: „Holnap volt karácsony." Ám 
egy regényben nem zavarnak, a múlt dő 
ugyanis (legalábbis részben) elveszíti 
nyelvtani funkcióját. Ezért ezt epikus 
múltnak nevezi Hamburger.

a nyelvben is felfedezhető
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Az elbeszélő szövegek poétikája
• A 20. század elején indul meg az 

elbeszélő szövegek tudományos 
kutatása. Vizsgálják az elbeszélő 
szerepét, az elbeszélés formáját, 
építőelemeit, az olvasás folyamatát. 
A cél egy átfogó elbeszéléselmélet 
(narratológia) megalkotása

• Az eddigi legrészletesebb 
elbeszéléselmélet a francia 
strukturalista tudós, Gérard Genette 
nevéhez fűződik, amelyet az 1960-as 
évektől több kötetben publikált

• A legjobb összefoglalás Jürgen. H. 
Petersen Ezáhlsystemecímű könyve 
(1993). A továbbiakban főként erre 
támaszkodom

Jürgen H. Petersen (1937-2017) 
német irodalomprofesszor, a 
modern irodalomoktatás 
kiemelkedő alakja

Jürgen II. Petersen 
Erzählsystcmc
Einc h hí i k vpixlwr Tcxtr

Mctzlcr Studicnausgabc

• Egyebek közt a következő 
kérdéseket nézzük meg:

- Mi a különbség a szerző és 
az elbeszélő között?

- Milyen lehet az elbeszélés 
formája?

- Hogyan viselkedhet a 
narrátor?

- Miként viszonyul az 
elbeszélés a történethez, 
az elbeszélt idő az 
elbeszélés idejéhez? Lassú 
vagy gyors-e a tempó?

- Milyen szövegtípusok 
építik föl az alkotást?
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Szerző és elbeszélő
• Ki építi föl a mű világát? Ki beszél az 

epikus alkotásokban? Nem a szerző, 
hanem egy általa megalkotott én: az 
elbeszélő vagy narrátor

• Miként a líra esetében (ahol a lírai én, a 
lírai alany vagy a beszélő terminust 
használjuk) itt is különbséget kell 
tennünk író és beszélő között. A szerző 
ugyanis a műben nem a hétköznapi 
énjével van jelen, hanem epikus 
médiumként eljátssza az elbeszélő 
szerepét (ahogy a műbe belefeledkező 
olvasó is maga mögött hagyja hétköznapi 
énjét)

• Szerző és az elbeszélő távolsága persze 
nem mindig egyforma. Van, amikor közel 
érezzük a kettőt, s akad, amikora kettő 
különbsége teljesen nyilvánvaló

• Ezt látjuk akkor, amikor egy fiktív alak építi föl 
a teremtettvilágot. Thomas Mann Doktor 
Faustusában pl. egy gimnáziumi tanár, 
Serenus Zeitblom számol be zeneszerző 
barátjának életéről. Kosztolányi Esti Kornél- 
novelláiban sokszor Esti mondja el a 
történetet. A villamosutazásró\ szólóból 
idézek (18. fejezet):

• Ordított a szél - szólt Esti Kornél. ■ A sötétség, a hideg, az éj jeges 

virgáccsal verte végig s összekarmizsálta arcomat.

Orrom sötétbíbor volt, kezem szederjes, körmeim lilák. Csorogtak 

könnyeim, mintha sírnék, vagy megolvadt volna bennem az élet, 
mely még nem fagyott jégkupaccá. Köröskörül fekete sikátorok 

ásítottak.

Én csak álltam és vártam, topogtam a kőkemény aszfalton, s 

körmeimbe fújtam. Télikabátom zsebébe rejtettem 

meggémberedett ujjaimat.

Végre messze-messze a ködben feltűnt a villamos sárga fényszeme.

A kocsi visított a síneken. Szilaj kanyarodással megállt előttem.

Föl akartam szállni, de alig nyúltam a kapaszkodóhoz, barátságtalan 
hangok rivalltakrám: "Megtelt." Emberfürtök lógtak a fölhágóról.
Benn, a kétes homályban, melyet egyetlen fémszálas körte 
világított meg vörösen, élőlények mozogtak, férfiak, nők, karon ülő 

csecsemők Is.

Egy pillanatig tétováztam, majd hirtelen elhatározással fölugrottam. 
Semmi okom se volt finnyáskodni. Úgy fáztam, hogy fogaim 

összekocódtak. Aztán siettem is, nagy út várt rám: okvetlenül meg 
kellett érkeznem.
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Az elbeszélés formája: én
• Az elbeszélő többféle módon lehet jelen az 

alkotásban. Gyakorta E/l-es, tehát ÉNFORMÁJÚ
• Ilyenkor általában szereplőként számol be az 

eseményekről. Ez esetben az elbeszélés 
kétdimenziós, hiszen a beszélő identitása 
megkettőződik: egyszerre bontakozik ki 
előttünk az elbeszélő én és az elbeszélt én. Az 
előbbi általában idősebb, érettebb, és sokszor 
nemcsak megjeleníti, hanem értékeli is a múlt 
tetteit

• A kétdimenziós ÉNFORMA a nézőpontot illetően 
korlátozottabb, mint az egydimenziós ő-forma, 
hiszen az én hitelesen csak külső nézőpontból 
mutathatja be azokat, akik kapcsolatban állnak 
vele. Gondolataikról és érzéseikről közvetlenül 
nem tud beszámolni

• Ebben a formában íródott Móricz Hét 
krajcára. Már nyitánya érzékelteti a két 
dimenziót

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni.

Nemcsak sirós-rivás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt az Is 
igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni.

Jól ismerem ezt a világot. A Soósoknak az a generációja, amelyből az apám való, 
megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos 
volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig 
Igaz.

És az is Igaz, hogy soha már én a jövendő életemben nem kacagok annyit, mint 
gyermekségem e pár esztendejében.

Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden 
tudott nevetni, hogy a könny csörgött a végén a szeméből s köhögés fogta el, hogy 
majdnem megfojtotta...

És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét 
krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az 
almáriumban... a többi nehezebben került elő.
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Az elbeszélés formája: ő, te
• Az elbeszélő legtöbbször az E/3-as formát 

választja. Ilyenkor akár alakot is ölthet a 
műben (ez jellemző a keretes elbeszélésre), 
de afféle epikus médiumként háttérbe is 
húzódhat, ezért alig érezni a jelenlétét. 
Utóbbira idézek példát Csáth Géza A kút 
című novellájából:

Július első péntekén, korán reggel kezdte ásni a kutat 
Meyer Lőrinc Huber Ádáméknál. Ásott, ásott 
szorgalmasan, és szombat reggel a gödör már kétszer 
olyan mély volt, mint Meyer Lőrinc egy hosszúságban 
Nincs mit csodálkozni ezen; ő volt a legjobb kútásó 
Piliscsávolyon. Szombaton délben, harangozáskor 
kijött Meyer Lőrinc a kútból. Jóízűen megebédelt. 
Háromszor is kért a túróscsuszából - Huberné főzte -, 
azután szundikált a ház árnyékában. Két óra tájban 
felkelt, folytatta az ásást. Körös-körül aludt a falu, 
ernyedt meleg délután volt. Három vagy négy óra 
lehetett, amikor a Huberék legkisebb fia kijött a 
házból, és úgy találta a kútásót, hogy övig be volt 
temetve földdel. Nyögött és kiabált szegény Meyer, d 
a hangja alig hallatszott a mély gödörből.

Ritkán, de előfordul, hogy az elbeszélő nem 
az E/3-as vagy az énformát használja, 
hanem E/2-ben beszél: a TE ilyenkor lehet 
konkrét személy, az olvasót jelölő általános 
alany, de a beszélő meghasonlottságát 
érzékeltető önmegszólítás is. Ebben a 
formában íródott Háy János A cégvezető 
című regénye (2020). A legeleje így hangzik:
Egy életre megpecsélted magad az új 
nővel. Azt hitted, isten lábátfogtad 
meg, holott éppen nem. Azt hitted, 
senki nem tud veled elbánni, mert 
átlátsz mindenen, mert te mindig egy 
lépéssel előbbre tartasz, s mire a 
többiek odaérnek, a te gondolatod 
már hetedhét határon túl van, 
megszerezve magának azt, amit meg 
akart szerezni. Mindegy, milyen 
politikai erő kerül hatalomra, te 
mindig megtalálod a magad helyét, 
mindig kikaparod azt, ami neked és a 
gazdasági vállalkozásodnak kell, épp 
azt a gesztenyét...

A CÍCVfZfTű
utatHr

9
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Elbeszélő szisztémák
Petersen szerint főként az elbeszélés 
formája határozza meg a szöveg 
felépítését. Elbeszélő szisztémákat 
különít el egymástól. Stabil szisztéma 
jellemző azokra a művekre, amelyekben 
az elbeszélő mindvégig ugyanaz. A 
többit variációs szisztémaként tartja 
számon. Ennek típusai a következők:
Játék a fikcióval. Itt az elbeszélő gyakorta érzékelteti az 
olvasóval, hogy kitalált történetetolvas, játszik tehátvele, 
lehetetlenné teszi a beleélést. Az ide tartozó művek 
nyitottak, s a reális és a teremtett világ egymásra 
vetítésével mintegy megkettőzik a befogadói tudatot. E 
szisztéma első jeles alkotásai Sterne Thristam Sandyja és 
Diderot Mindenmindegy Jakab mega gazdája című műve. 
A posztmodern irodalom sűrűn alkalmazza

Kettős (esetleg hármas) szisztéma jelenik meg ott, ahol 
két elbeszélő forma váltakozik. Ilyen a már említett Doktor 
Faustus, ahol az E/3-as forma vegyül az E/l-essel. S ennek 
a szisztémának a jelentős darabja Ottlik Géza Iskola a 
határon című regénye, amelyben mindkét elbeszélő E/l- 
es: a narrátor is, az egykori iskolatárs is (Medve Gábor 
naplója)

A szisztémaváltás némileg más, mint a kettős vagy 
a hármas szisztéma (ahol az elbeszélő formák 
szorosan összekapcsolódnak, és többnyire 
párhuzamosan haladnak előre). Ebben ugyanis a 
szerző az egyik szisztéma kedvéért föladja azt az 
elbeszélő formát, amellyel elkezdte a művet. Ilyen 
pl. Goethe Werthere, amelynek első része a 
főszereplő naplóját tartalmazza, második része pdig 
barátja elbeszélését E/3-ban. Szisztémaváltás 
figyelhető meg a keretes elbeszélésben is, ahol az 
elbeszélő valaki másnak adja át a szót

A variációs szisztémához tartozik a montázs, ahol 
különböző szövegtípusok váltakoznak látszólag 
szervetlenül - összekapcsolásuk, megfejtésük pedig 
az olvasóravár. A montázs-részeinek összetartó 
ereje szempontjából - lehet koherens vagy 
inkoherens. Előbbi esetben a részek egy magasabb 
nézőpontfelől egységbe rendezhetők, az utóbbinál 
szinte minden a befogadón múlik. Előbbire Sütő 
András Anyám könnyű álmot ígér című műve lehet 
a példa, amelynek részeit az elbeszélő személyes 
jelenléte rendezi egységbe, és helyezi egyetemes 
távlatba. Utóbbit Esterházy Harmónia caelestise 
testesíti meg, ahol az elbeszélő szüntelen 
alakváltása nehezíti megaz értelmezést

Végül előfordulhat az is, hogy felbomlik a szisztéma: 
regénytextúra jön létre, mint Temesi Ferenc Por 
című kétkötetes szótárregényében, amelynek 666 
szócikkét az olvasónak kell összeraknia 
családregénnyé
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Az elbeszélő viselkedése
• Miként adhatja elő a történetet az elbeszélő? 

Hogyan viselkedhet? Háromféleképpen:
- AUKTORÁLISAN: vagyis saját magát helyezi 

előtérbe, folyamatosan kommentálja a 
történetet. Itt az elbeszélő nézőpontja 
uralkodik, amely megjelenhet szabad függő 
beszédben vagy belső monológban is

- PERSZONÁLISÁN-.vagyis a szereplők (vagy a 
főszereplő) szemével látjuk az eseményeket, 
az ő nézőpontjuk kerül előtérbe.

- TÁRGYIASAN: vagyis a történet mintegy 
önmagáért beszél. Nincs kommentár, 
legföljebb tárgyias tudósítás. A jelenetszerű 
ábrázolás dominál, a szereplők tettei és 
szavai állnak a középpontban

• Az elbeszélő viselkedése nagymértékben 
függ attól is, hogy mennyit tud, illetve 
mennyit akar elmondani az olvasónak

• Három esetet különböztethetünk meg:
- Az elbeszélő mindent tud. Ez esetben 

gyakran viselkedhet auktorálisan, 
megjegyzéseivel érzékeltetheti: ő nemcsak 
fölötte áll az ábrázolt világnak, de jobban 
is ismeri, mint az abban élő szereplők

- A narrátor nem tud vagy nem mond 
többet, mint amennyit a szereplő tud. 
Ilyenkor főként a perszonális ábrázolás 
érvényesül

- Az elbeszélő kevesebbet mond, mint 
amennyit a szereplő tud. Ez a tárgyias 
ábrázolásra jellemző

Irodalomtudomány közérthetően 6. Or. Hauber Károly, 2021



Két példa az elbeszélő viselkedésére
• Auktorális ábrázolás jellemzi az 

esszéregényt. E jellegzetesen 20. 
századi műfaj egyik legszebb magyar 
darabjából idézek (Illyés Gyula: 
Kháron ladikján, 1969). A szerző az 
öregségről és a meghalásról beszél itt 
bölcsen, derűsen:

Basch Lóránt meghalt- feleségem már nem tudta átadni neki a 
levelemet. Nyolcvanegy éves volt, agglegény; rákkal küzdött, évek 
óta. Fegyelmezett volt, az utolsó percig. Csak könnyei folytak 
föltarthatatlan párhuzamban végig a szívós arcon. „Szeretnék még 
élni" - mondta, mintegy mentségükül.

Még ebben az utolsó levelemben sem tudtom, hogyan is írja ő a 
keresztnevét: d-vel-e, vagy t-vel s hosszú vagy rövid ó-val-e. 
Nyugtalanított, hátha megbántom, ha véletlenül ízlése ellenére 
írtam. Most megnyugodhattam! Életem minden pontján szíves, 
szeretetreméltó volt hozzám. Még a halála érzete előtt, melyre 
mázsányi okom volt, a megkönnyebbülésnek ezt a hajszál súlyát 
észlelhettem ebben a soha elég gyanúval nem kezelhető szívben.

Az eltávozókkal pedig ilyen a viszonyunk alapja.

Tárgyias ábrázolás uralja Kosztolányi 
Öreg barackfa című rövidörténetét. Az 
idejekorán kivágott gyümölcsfa az 
öregséggel szembesíti a Borbély
házaspárt. Hogy kiemelje ezt, az utolsó 
mondatban az elbeszélő viselkedése 
tárgyiasból perszonálisra vált:

Aztán, mikor a fát egészen összeaprították s levitték a pincébe, hogy télire 
tüzeljenek vele, visszatértek mind a ketten a szalonba.
- Határozotton világosabb van - szólt az asszony. - Ugye?
- Hogyne.
- Nem is lehet hasonlítani. Légy őszinte. Hét órakor láttál itt ennyire?
- Nem.
- Bözsi-hívta Borbélyné a cselédet ugye, világosabb van most?
- De mennyivel, nagyságos asszony.
- Hát még télen. Majd csak akkor fogjuk igazán meglátni.
Férj és feleség leült az ablak elé. Tűnődve nézték az öreg barackfo helyét, ahol 
már csak egy halom frissen ásott föld púposodott. Sokáig hallgattak.
- Mondd -szólalt meg újra az asszony nincs világosabb? 
- Föltétlenül - válaszolt a férfi sokkal világosabb van. 
Aztán nem beszéltek többet.
Mind a ketten úgy érezték, hogy sokkal-sokkal sötétebb van.
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Ki elbeszélés modalitása
• Az Az elbeszélő viselkedése egyetlen 

művön belül is gyakorta változik, és 
többnyire értékelő mozzanatokat is 
tartalmaz. Kifejezi azt is, hogy a narrátor 
miként viszonyul mondandójához: 
megértőén, szkeptikusan, elutasítóan... 
Ez az elbeszélés modalitása

• Az elbeszélő természetesen auktorálisan 
értékelheti a legközvetlenebbül és a 
legegyértelműbben a szereplőket és a 
megjelenített világot. Ám ezt megteheti 
akkor is, amikor perszonálisán vagy 
tárgyiasan viselkedik.

• Utóbbi esetben főként a stílussal. Móricz 
Barbárok című novellájában is ez 
érzékelteti az elbeszélő véleményét a 
gyilkosokról:

Mire a hold feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó 
gazda fiastól és három kutyájával. Tüzet raktak a sírra 
ganéból s megsütötték a szalonnájukat. Jóízűen 
megvacsoráztak.
- No e megvan, - mondta a veres juhász - akkor ballagjunk.

• Foglaljuk táblázatba az elbeszélés formájáról 
és az elbeszélő viselkedéséről mondottakat:

AZ ELBESZÉLÉS 
FORMÁJA

E. 1
Az elbeszélés 
kétdimenziós: 
elbeszélő én, elbeszélt 
éti

AZ ELBESZÉLŐ 
VISELKEDÉSE 

auktorális 
- perszonális 

(korlátozottan) 
tárgyias

AZ ELBESZÉLŐ 
TUDÁSA 

-mindentudó elbeszélő 
-annyit tud, mint a 
szereplők 
-kevesebbet tud. mint 
a szereplők

AZ ELBESZÉLÉS 
MODALITÁSA 

semleges 
- megértő 
- együttérző 
- kételkedő 

elutasító stb.

E.3 auktorális -mindentudó semleges
Az elbeszélés - perszonális elbeszélő - megértő
egydimenziós (a tárgyias -annyit tud, mint a - együttérző
beszélőről általában szereplők kételkedő
keveset tudunk) -kevesebbet tud, mint elutasító stb.

a szereplők

E2 auktorális -mindentudó elbeszélő semleges
Nagyon ritkán fordul - perszonális -annyit tud, mint a megértő
elő tárgyias szereplők együttérző

-kevesebbet tud, mint - kételkedő
a szereplők - elutasító stb.
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Kt. elbeszélés sebessége
• Az epikus művek történetet mondanak el, 

ám ezt sokféleképpen meg lehet tenni: a 
dolgok közepébe vágva, kihagyásokkal, 
bizonyos események kinagyításával, 
mások háttérbe szorításával stb.

• A mű alapjául szolgáló, abból 
kikövetkeztethető történetben mindig az 
időrend érvényesül. Ám az elbeszélő 
szabadon bánik vele: megfordít, elhagy, 
átalakít. Ezért nem szabad összekeverni a 
történetet és a cselekményt. Előbbire a 
fabula, utóbbira a szüzsé megnevezést 
használhatjuk

• A kettő különbségét az epikus mű 
időviszonyaiban fedezhetjük föl a 
legegyértelműbben

• Meg kell különböztetni az ELBESZÉLÉS IDEJÉT 
és az ELBESZÉLT IDŐT. Előbbi az az 
időtartam, amennyit az olvasás igénybe 
vesz, utóbbi az események idejét jelöli

KICSIK
ÉS NAGYOK

ULYSSES
JAMES JOYCE

' Cňc/mr>Van>i •THOMAS
1MANN& fWDENBROOK HÁZ

• Az elbeszélés ideje többnyire rövidebb, mint az elbeszélt idő, 
hiszen az elbeszélés alapelve az IDÖTÖMÖRÍTÉS. Thomas Mann 
Buddenbrook ház című regénye 42 évet mutat be 800 oldalon 
Előfordul ennek fordítottja is, a megnyújtott idő; Joyce Ulyssese 24 
óra eseményeit ábrázolja 900 oldalon. S akad példa természetesen 
arra is, amikor a két idő egybeesik; alig fél órát ölel fel Sánta 
Ferenc Kicsik és nagyok című elbeszélése, amely sok párbeszédet 
tartalmaz, s nagyjából ennyi időbe kerül az elolvasása is

• Az idő elosztása persze korántsem egyenletes: az elbeszélő éveket 
ugorhat át egyetlen mondattal, bizonyos napoknál pedig elidőzhet, 
s ilyenkor az elbeszélés sebessége lassan előrehaladó lehet
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Az események időrendje
• Az elbeszélt események időrendjét, a 

kronológiát gyakran fölborítja az elbeszélő. 
E narratív anakronizmusnak is nevezett 
eljárásnak két alaptípusa van:

- VISSZAUTALÁS: A visszautalás a régebbi 
események utólagos, többé-kevésbé 
részletes elbeszélését vagy éppen 
felvillantását, esetleg egy szereplő 
szubjektív visszapillantását jelenti. Nagyon 
jellemző fogás ez például a 
detektívregényekben, amelyekben a 
bűntény felgöngyölítése és magyarázata az 
utolsó fejezetben történik. Jól ismerhetjük 
ezt a tévésorazatként is nagy sikert aratott 
Poirot-történetekből (Jobbra a zseniális 
magándetektívet alakító angol színész: 
Dávid Suchet)

- Az ELŐREVETÍTÉS az elbeszélt történet 
jövőbeni eseményére utal, s ezzel 
feszültséget és várakozást teremt a 
szereplők sorsával, az események 
kimenetelével kapcsolatban. Az előrevetített 
kijelentések vagy biztosak, azaz valóban 
bekövetkeznek a jövőben (az ilyenek 
általában egy „mindentudó" elbeszélőtől 
származnak), vagy bizonytalanok, tehát 
például egy szereplő kívánságát, félelmét, 
vágyát fogalmazzák meg.
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Tartalom és cselekmény
• Mivel az epikai művek történetet mondanak 

el, négy tartalmi összetevő van jelen 
mindegyikben (hiszen valaki valamikor 
valahol valamit cselekszik):szereplők, idő, 
tér, cselekmény

- A szereplők bemutatása, a jellemzés lehet: közvetlen 
(az elbeszélő, az egyik szereplő vagy maga az érintett 
minősít) vagy közvetett (a tulajdonságokra a 
szereplő cselekedeteiből, viselkedéséből, szavaiból 
következtethetünk)

- Az elbeszélt idő és az elbeszélés idejét már érintettük. 
A tér szorosan összekapcsolódik ezzel, hiszen az 
időbeli ugrások rendszerint térváltásokkal járnak 
együtt

- A cselekmény lehet külső és belső. Előbbihez tartozik 
a tett és a viselkedés, utóbbihoz az érzés és a 
gondolat

Két epizód a Toldiból. A 
farkaskaland és a 
bikakaland nem tartozik a 
főcselekményhez, mégis 
fontos szerepet tölt be a 
műben: segítik a főhőst 
abban, hogy felkészüljön a 
cseh vitézzel való 
küzdelemre.

• A mű időkezelése meghatározza a 
cselekmény súlypontjait. Ennek alapján 
beszélhetünk főcselekményről és 
mellékcselekményről (epizódról), továbbá 
főszereplőről és mellékszereplőkről

• Az izgalom fokozásának kedvelt eszköze az 
érdeklődés felfüggesztése. Ezért gyakori, 
hogy több cselekményszál fut egymás 
mellett. Ezek sokszor időben, térben is 
elkülönülnek, és mások a szereplők is; de 
összefüggenek, és találkozásuk hozhatja a 
legnagyobb meglepetést
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Az elbeszélés építőelemei: az elbeszélő szólama
Milyen közlésformák állnak az elbeszélő 
rendelkezésére az ábrázolt világ 
felépítésekor? Hét szövegtípust 
különböztetünk meg itt. Kettő az elbeszélő, 
öt inkább a szereplők szólamához tartozik

Az elbeszélő szólama: tudósítás, 
kommentár

A szereplők szólama: függő beszéd, egyenes 
beszéd (párbeszéd), átélt beszéd (szabad 
függő beszéd), belső monológ, tudatfolyam

A TUDÓSÍTÁS-szemben a kommentárral-a fikciós világ 
fölépítését szolgálja. Több fajtája van: 1. Lehet jelenet része. 
Ilyenkor párbeszédhez kapcsolódik, pl.a helyszínt vagya 
szereplőket mutatja be 2. Lehet tabló része, pl. csaták, 
ünnepélyek bemutatásakor 3. Lehet olyan tudósítás, 
amelyben a narrátor hosszabb idő eseményeit foglalja össze 
4. Lehet leírás (külső vagy belső tér bemutatása)

A KOMMENTÁR magyarázó, értelmező, értékelő fejtegetés fűz 
az eseményekhez. Akár a leírásban, benne sem érvényesül az 
időbeliség

Néhány példa:
Tudósítás rajzolja meg a szituációt Örkény István: Az utolsó 
meggymag című egypercesében. Találunk benne leírást is (a 
meggyfa bemutatása), s bár kommentárt nem tartalmaz, a 
pontosítások (márminthogy, persze) már a beszélő fekete 
humorából is megsejtetnek valamit:
„Mór csak négyen voltak magyarok. (Márminthogy itthon, 
Magyarországon. Más népek közt, szerteszóródva, még jó 
néhány élő magyar akadt.) Egy meggyfa alatt tanyáztak. Jó 
fa volt, árnyat is, gyümölcsöt is adott. Persze, csak 
meggyszezonban."

Gozsdu Elek Ulti ma ratio című novellájának elbeszélője egy 
öreg sírásóval találkozik, aki látszólag meglelte a leki 
nyugalmat; megelégedett, nem küszködik a modern ember 
vágyaival és kétségeivel. Az élményhez terjedelmes 
reflexiókat fűz a narrátor. Egyebek közt a következőket: 
„Hátha neki van igaza? De hátha vétett a fajtája ellen?
Miért nem szolgálta ő is a fejlődés hatalmas érdekeit? Vagy 
talán a civilizáció egyik irányának a csúcspontja, öntudatlan 
jelensége-e ő? A szükségszerű megsemmisülés érzete jutott- 
e öntudatlanul uralomra benne, bénította-e meg 
akaraterejét, tette-e közönyössé önmaga és fajtája iránt? Ez 
a közöny-e a beteg állapot, vagy pedig a mi önámitási 
képességünk a boldogsági mániának szimptómája-e? Neki, 
vagy nekünk van-e igazunk? Ki van jogosítva, hogy ítéletet 
mondjon fölötte?"
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Kt. elbeszélés építőelemei: a szereplő szólama
A FÜGGŐ BESZÉD a szereplők szavait, 
gondolatait adja vissza az elbeszélő 
szavaival, ezért az ő jelenlétét is érezhetjük: 
Simon vitéz azt mondó, hogy inkább darabokra engedi 
magát vágatni a tatár által, hogysem az Istent káromolja... 
(Jókai Mór)

Jobban eltávolodik a narrátortól a SZABAD 
FÜGGŐ BESZÉD, amely függő beszédként 
indul, ám a függő mondat egy idő után 
elmarad, és csak az E/3-as forma árulja el, 
hogy nem belső monológgal van dolgunk:

Zoltán látta a feleségét, tudta, mi a baja, s nem tudott rajta 
segíteni. Egész úton s minden pillanatban a lány volt az 
eszében. Gyötrő, rémületes módon. Minden porcikája 
remegett. Nevetségesnek találta, hogy csak úgy kidobta a 
világba. Mit fog vele csinálni az a barom Borbiró? S annak a 
felesége, ha kinn van a tanyán, az a vastag, buta némber. 
(Móricz Zsigmond: Úri muri)

• Az EGYENES BESZÉD ÉS A PÁRBESZÉD szó 
szerint adja vissza a szereplők szavait; úgy 
érezheti az olvasó, mintha ő is jelen 
lenne:

- Hogy hívnak, fiam? - kérdezte az ezredes atyai hangon. 
-Jánosnak hívnak, - felelte a legény minden jelentőség 
nélkül.
- Nohát, János fiam, tudd meg, hogy én még ma agyonlövök 
egy embert, akit sohase láttam, akit nem ismerek, akit 
elembe állítanak, mint egy sajbát a katonaságnál.
(Krúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs szürkénél)

• E/l-ben, közvetlenül tárulnak fel a 
szereplők érzései és gondolatai a BELSŐ 
MONOLÓGBAN és a TUDATFOLYAMBAN. 
Mindkettő a modern irodalomra jellemző. 
Utóbbi lazább, kevésbé szerkesztett 
változata az előbbinek; még inkább képes 
érzékeltetni a belső vívódást
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Kz. epika műfajai
• Az epikához tartozó alkotásokat többféleképpen 

csoportosíthatjuk
- Terjedelmük alapján nagyepikai, kisepikái és a kettő között 

elhelyezkedő műveket tartunk számon. Az elsőhöz tartozik 
az eposz és a regény. A kisepikát képviseli pl. a mese, a 
monda, a legenda, a rövidtörténet vagy a novella. 
Középhosszú műnek számit az elbeszélés vagy a kisregény

- Formájára nézve az epikus mű lehet prózai vagy verses 
(elbeszélő költemény, verses regény, ballada)

- Az elbeszélő nézőpontja szerint megkülönböztetünkszerzői 
és perszonális elbeszélést

• Az epikus műfajok jellemzőit a következő dián található 
táblázat foglalja össze. Ezt követően pedig a 
legfontosabbakról részletesebben is szólok

William-Adolphe Bouguereau: A művészet és az irodalom, 1867.
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ELBESZÉLŐ MŰFAJOK A TELJESSÉG IGÉNYÉ NÉLKÜL
MŰFAJ ELNEVEZÉS TÉMA SZERKEZET ELŐADÁS EGYÉB MŰFAJ ELNEVEZÉS TÉMA SZERKEZET ELŐADÁS EGYÉB

ANEKDOTA

FABULA

PARABOLA
(PÉLDÁZAT)

görög só: Ismert
„kiadatlan személyről szóló
söveg" kül. esemény

btin: „kcaiák többnyire
történet, mese" állatszerepiós

tanmese

görög szó: mélyebb
„hasonlítás, igazságot
hasonlat" megvilágító

történet

dramatikus humoros. Rokona az ADOMA,
csattanóval szelemes amely elvont

típusokat szerepeltet

epkus és állat helyett növény,
párbeszédes tárgy is szeriemet
elemek

zárt, egységes Legfőbb forrás: Biblia
szerkezetű Középkor: Gesta
(önáióság) Romanorum

VERSES
REGÉNY

verses forma, de 
regény szerű 
téma

regényszerű 
felépítés

gyakran a romantikában
ironikus születik meg

RÖVID
TÖRTÉNET 
(SHORT 
STORY)

az angolból jön, rövid, egységes
tükörfordítással sztori különleges

befejezéssel 
(P«J

nyitott kezdés és 
befejezés, 
szabad
idő kezeléssel

az elbeszélő kis cselekménycentrikus,
távolságot tart szituációcentrikus,
(én-forma vagy eszmélkedés,
perszonális) beavatás

NOVELLA a latin egy váratlan
„újdonság" esemény
szóból (er. jogi sorsfordulathoz
kifejtés) vezet

a sorsfordulat 
összekapcsolódik 
egy tárgyiasult 
szimbólummal

objektív, A19. századig
koncentrált gyakorta jellemző rá
előadásmód a keretes szerkezet

és a ciklikus forma
MESE

MONDA

ősi szó, mai csodás történet
értelmét a 18. kevés
században kapja szereplővel, 

állandó 
fordulatokkal

a mendemonda szemben a
kerszóbóí mesével igaz
keletkezett történetként
szóefvonássaia mutatja bea
nyelvújításkor fikciót

Sémája: a népmese, műmese;
nehézség tündérmese,
leküzdése varázsmesestb.
földöntúli erővel 

egy hely vagy két fő típusa a
egy személy történeti és a
valóságára hiedelem monda
támaszkodik (pi.eredetmonda)

ELBESZÉLÉS 
(BESZÉLY)

hosszabb.
többnyire prózai 
alkotás

többnyire 
kronologikus, 
epizódokkal

£/3. E/l Aszónarrációt is
auktorális jelent
perszonális
tárgyi as

EPOSZ a görög verses epikus
„elbeszélés" mű a kor
szóból ered emberideálját

mutatja be

eposzi kellékek komoly, az A reneszánsz óta
elbeszélő háttérbe szorul (de:
felnéz a hősre barokk, romantika)

REGÉNY

ÖNÉLETRAJZ

a francia román hosszú.
szóból jón. a többnyire prózai
magyar szó a alkotás
regéből kel.

az élet 
fikció nál is 
újrateremtése

regénytípusa 
válogatja: 
kalandregény, 
jellemregény stb.

rendszerint 
kronologikus

£/3, E/l A18. században már
auktorális a legolvasottabb
perszonális műfaj, a 19. század
tárgyias vezető műfaja

Rokona az 
EMLÉKIRATésa 
VALLOMÁS. Utóbbi 
szubjektivebb

LEGENDA a latin egy szent
„olvasandó", péidaadó
„olvasásra stánt" életének leírása 
sóból csodákkal

egyszálú naív, egyszerű Legendáriumok: a
cselekmény, 13. századi Legenda
reflexiók néküi aurea

BALLADA a francia „tragédia dalban
„balade" (tánc) elbeszélje"
sóból

kihagy ásó s nép balada-
cselekmény, műbaibda
baiadai homály tragkus balada-

víg ballada

ROMÁNC a spanyol hasonlta
„romance" balladához, de
sóból jön kevésbé drámai

kifejtettebb. érzelmes a romantka korában
kevésbé fésült eiégikus terjed el spanyol és
cselekmény francia minták

nyomán

ÉLETRAJZ átmeneti műfaj, 
közel áll a 
történetíráshoz

rendszerint 
kronologikus

távolságot tart, 
objektív

ELBESZÉLŐ
KÖLTEMÉNY

verses forma 
erő tejes 
kőit ói ség

a rómainkéban 
születik meg

ÚTIRAJZ úti élményekről érintkezik az
szól önéletírással

kötetlen forma többnyire az egyik legrégebbi
egyéni hangú műfaj
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A mese és a monda
• A legősibb műfajok egyike a mese. 

Legfőbb tartalmi eleme a CSODA
• Többnyire hátrányos helyzetű hőse 

leküzdi a nehézségeket. Érvényesül 
benne a mesei igazságszolgáltatás: 
győz a jó, a gonosz megbűnhődik

• Szereplői típusok (öreg király, 
legkisebb fiú), akik képzeletbeli 
hősökkel állnak szemben (óriások, 
sárkányok). Mesei számok, 
fordulatok jellemzik

• Megkülönböztetjük a népmesét 
és a műmesét. Néhány mesetípus: 
állatmese, tündérmese, 
varázsmese, láncmese, tréfás 
mese, hazudós mese, csali mese

Négy népmesegyűjtemény. A Grimm- 
testvérek a német népmesekincset 
mesélik el (Hófehérke, Hamupipőke, 
Csipkerózsika}. Az első magyar 
gyűjtemény Arany László nevéhez 
fűződik. Néhány szép magyar 
népmese: A kőleves, Három 
kívánság, Fehérlófia. Az okos lány, 
Tündérszép Ilona...

Csali mese
Haldoklóit a szegény ember. Odament a három gyereki az ágyáho: - 
Édesapánk, mit hagy ránk? Édesapánk, mit hagy ránk? - A főd alatt, 
a főd alatt. Avval lehunyta a szemit az öreg, meghalt, eltemették. A 
három gyerek meg hozzáfogott a fődet túrnyi, hogy ott mi lehet.
Végre tanáltak egy ládát. Bontják ki, hát benne egy kisebb láda. 
Bontják ki azt is, benne még kisebb láda. Ahogy kinyitották a 
tetejit, egy kis egérke vót benne, kis rövid farka vöt. Ha a farka 
hosszabb lett vóna, az én mesém is tovább tartott vóna.

A monda abban különbözik mesétől, 
hogy bár tartalma a fantázia szülötte, 
igaz történetként mesélik el. A mese 
önmagában is megáll, a monda 
támaszkodik egy hely vagy egy 
személy valóságára. Két fő típusa a 
történeti és a hiedelemmonda

A magyar műmese két klasszikusa: 
Csukás István (1936-2020) és 
Lázár Ervin (1936-2006)

Két mondagyűjtemény: 
Lengyel Dénesé szinte az 
egész magyar történelmet 
felöleli, lázár Erviné 
mondakincsűnk legszebb 
darabjait mondja el újra 
(Lehel kürtje, Botond, Szent 
László, Mátyás király}
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Az anekdota és az adoma
• Az anekdota görög eredetű szó, 

jelentése: „kiadatlan szöveg" Ismert, 
többnyire történelmi személyiség 
életének valamely eseményét jeleníti 
meg, humorosan, szellemesen, 
csattanóra kihegyezve

• Az ókortól fogva folyamatosan jelen 
van a műfaj, Boccaccio belőle teremti 
meg a novellát a 14. században.
Nálunk a 19. században éli virágkorát, 
jelentősen hat a prózaepikára is (pl. 
Jókai, Mikszáth)

• Az adoma hasonlít az anekdotára, ám 
nem valóságos személyeket, hanem 
típusokat jelenít meg (furfangos 
paraszt, ravasz kereskedő, agyfúrt 
székely góbé stb.)

Két anekdotáskönyv. Kónyi Jánosé (1782) vándoranekdotákat tartalmaz, amelyeket nagystiláris 
leleménnyel ad elő. Tóth Béla hatkötetes munkája (1898-1903) mindmáig a legteljesebb magyar 
anekdotagyűjtemény

Egy anekdota Deák Ferencről: Deák helye

P-y országgyűlési követnek az a rút szokása volt, hogy valahányszor 
Deák egyik vagy másik okból az ülésen jelen nem volt, ő az "ország 
bölcsének" helyére ült. Pedig P-y nemcsak bölcs nem, de sőt egyike 
volt az országgyűlés legellenszenvesebb alakjainak.

Egyszer ismét épen Deák helyén ült, még sem ragadt rá semmi ama 
hely iránti tiszteletből; és az épen beszélő szónokot illetlen módon 
félbeszakította."Igaz - vágott vissza a beszédéből kizavart K-y csak 
nyers vas a mi lényünk; de a nyers vasból lehet baltát készíteni 
a faragatlan tuskók számára." A ház méltán nevette ki a Deák helyét 
be nem töltő esopusi alakot. -

"Hja! azon helyet - mondák képviselőtársai nevetve - 
könyebb elfoglalni mint betölteni!"
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A legenda és a fabula
A legenda a latin „olvasandó" jelentésű 
szóból származik. Többnyire egy szent 
példaadó életéről szól. Fő eleme a 
csodatételek és a szent erényeinek 
felsorolása, ezáltal a legfontosabb erkölcsi 
tanítások, példák bemutatása. Elbeszélési 
módjuk naiv, egyszerű, a cselekmény egy 
szálon fut

LEGENDA AUREA

Részlet a Margit-legendából
Boldog ságos sűz Szent Margit királyi nemes nemzetből származott. Kinek test szerint való 
acyjaa magyaroknak negyedik Béla nevű kirágja) vaia Ö [nagyatyja] is vaia harmadik 
András király. Szent Erzsébet asszonynak ayja. Őneki egy méhben feküdt atyjafia vaia 

otodk István király. Az őanyjának nevevalaMára, görög csavarnak leánya.

Midőn súz Szent Margitot az óanyja még méh ében vseiné, atatárok kemény 
üldözésének idejében, szűz Szent Margtnak anyja az őférjével úgy mint a királlyal, 
fogadást tőnek néminemű áldozatképpen magoknak és az országoknak 
megszabadításáért. Fogadást tőnek, hogy az Úr sten őnekik leány magzatot adna, a szent 
apáca szüzek kezére adnák azt, mVeie szent a űzőn kívül soha a magyar kráfyok 
nemzetéből senki apáca nem lett vala

Születvén pedig Szent Margit és illendőképpen mint a királyi magzaotfeineveiék. 
Legottan még gyermekségében kezde soigálninagv ájtatossággaia mi Urunk Jézus 
Krisztusiak és az ô dicsőséges szent anyjának, Máriának. A szülei adák ötét az istennek és 
asszonyunk, Szűz Máriának örökkévaló szolgálatára Sámuel próféta hasonlatossága 
szerint. Mert miképpen Sámuelé gyermek ség ében adaték templomba, az istennek 
szolgálatára, azonk éppen Szent Margit gyermekségében adatat a klastromba istennek 
szolgálatára.

A bencés rendben elterjedt az a szokás, hogy 
a szerzetesek étkezési időben felolvassák 
őket. Legendáriumokban gyűjtötték össze 
őket, legnépszerűbb közülük a 13. századi 
Legenda aurea
A fabula rövid, csattanós tanmese 
párbeszédes és epikus elemekkel. A tipikus 
állatok (oroszlán, medve, farkas, róka, nyúl) 
mellett növények, tárgyak, emberek vagy 
azok testrészei is gyakran szerepelnek benne

(A latin eredeti a 13. századvégén, a magyar fordításai*, században keletkezett)

La Fontaine: A tücsök és a hangya
Mit csinált a Tücsök nyáron? 
Csak muzsikált hét határon. 
Aztán jött a tél a nyárra, 
s fölkopott a koma álla. 
Szomszédjában élt a Hangya. 
Éhen ahhoz ment panaszra, 
s arra kérte, egy kevéske 
búzát adjon neki télire.

Tél elején sincs búzád már? 
Hát a nyáron mit csináltál?" 
„Mit csináltam? Kérem szépen, 
muzsikáltam - szólt szerényen 
Tücsök mester. - Aki kérte, 
nótát húztam a fülébe!" 
„Nótát húztál, ebugatta?
No hát akkor - szólt a Hangya -

Búzát? - szólt a Hangya sógor. - járd el hozzá most a táncot!
Már ez aztán a sok a jóból! Jó mulatságot kívánok.
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A parabola és az önéletrajz
• A parabola (példázat) rövid elbeszélés, amely 

többnyire egy filozofikus, vallási vagy morális 
tételt magyaráz meg egy konkrét történet 
segítségével. Tehát azért mond el egy történetet, 
hogy megvilágítson egy mélyebb igazságot

• A parabola kimeríthetetlen forrása a Biblia (A 
tékozló fiú, A magvető, Az irgalmas 
szamaritánus), de jelen van a modern 
irodalomban is. Igaz: itt már sokszor 
többértelműen. Kafka elbeszélőjének helyzete 
korunk eltévedt emberére emlékeztet

Franz Kafka: Add föl!

Kora reggel volt, az utcák tiszták, üresek, a pályaudvarra mentem. Ahogy a toronyórát 
órámmal összehasonlítottam, láttam, hogy sokkal később van már, mint hittem, sietnem 
kell, e felfedezésemtől megrémültem, elbizonytalanodtam utamban, nem ismertem még 
jól a várost, szerencsére akadt a közelben egy rendőr, odasiettem hozzá, és lélekszakadva 
kérdeztem tőle az utat. Mosolygott, sazt kérdezte: 
- Tőlem akarod megtudni az utat?
- Igen - mondtam mert magam nem találom.
- Add föl, add föl! - mondta, és nagy lendülettel elfordult, mint aki nem akarja, hogy 
nevetni lássák.

Tandori Dezső

Két önéletrajzi alkotás. Szent 
Ágoston teremti meg a 
műfajt (373-382). Bereményi 
Géza kiváló műve (2020) 
napjaink egyik könyvsikere

Az önéletrajz Szent Ágoston 
vallomásaira vezethető 
vissza. Szubjektív változata 
a vallomás. Fontos szerepet 
játszik a 18. századi pietista 
irodalomban, amely hat a 
szentimentalista 
levélregényre

Az emlékezés voltaképpen 
az élet fiktív újrateremtése. 
Tehát az önéletrajz főhőse, 
az „én" is fiktív, mivel 
konstrukció eredménye

Ma az egyik legizgalmasabb 
műfaj, mivel az ember 
sokszor ellentmondó 
szerepek, maszkok 
egyvelegének érzi magát
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A ballada és a románc
• A ballada elnevezése a francia 

„ballade" (tánc) szóból 
származik, a műfaj a 14. 
században, a népköltészetben 
alakult ki. Eredetileg dallammal 
együtt élt, sőt néhol táncoltak is 
rá

• A népballadákat a romantika 
korában kezdik összegyűjteni. 
Ekkor jön létre a műballada, 
amelynek legjelentősebb 
képviselője a mi Arany Jánosunk, 
„a ballada Shakespeare-je" 
(Gyulai Pál)

• A ballada epikus műfaj, de lírai 
és drámai elemeket is 
tartalmaz. Ezért nevezte Goethe 
őstojásnak, amelyből szerinte 
mindhárom műnem kifejlődött

Két nagy balladagyűjtő: Kriza János 
(1811-1875), a Vadrózsák című székely 
balladagyűjtemény (1863) összeállítója 
és Kallós Zoltán (1926-2018), a sok 
kiadást megért Balladák könyvének 
szerkesztője. Utóbbi erdélyi és moldvai 
népballadákat tartalmaz

Greguss Ágost meghatározása 
szerint: „A ballada tragédia dalban 
elbeszélve". Cselekménye sűrített, 
kihagyásos, sokszor 
párbeszédekben vagy 
monológokban halad előre, ezért 
az elbeszélés szaggatott, feszült. Ez 
a balladai homály
A ballada többnyire tragikus, mint 
pl. Kádár Kata, Kőm íves 
Kelemenné, Júlia szép leány. De van 
vígballada is (pl. Görög Ilona, 
Egyszer egy királyfi)
A románc hasonlít a balladához, 
ám kevésbé drámai: inkább lírai - 
érzelmes, elégikus. A spanyol és a 
francia irodalomból terjedte!, a 
romantikában már széles körben 
divatos volt. Arany János is 
felhasználta (A méh románca, 
Mátyás anyja)
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Az elbeszélő költemény és a verses regény
• Verses formában írt epikus 

mű az elbeszélő költemény 
és a verses regény. A két 
műfajt a verses forma és a 
költői eszközök 
erőteljesebb alkalmazása 
különbözteti meg a többi 
epikus formától

• Mindkettő az érzelmek 
kultuszát valló, a műfajokat 
átlírizáló romantika 
korában jött létre.
Irodalmunkban az 
elbeszélő költemény a 
Nyugatig vezető műfajnak 
számított (Vörösmarty: 
Szép Ilonka, Petőfi: János 
vitéz, Arany: Toldi)

Imre László
IMII UJZlö

A MAGYAR VERSES 
REGÉNY

MŰFAJOK LÉTFORMÁJA
XIX. SZÁZADI 
EPIKÁNKBAN

A magyar verses regényről Imre László írt kiváló monográfiát 
(1990). Műfajok létformája XIX. századi epikánkban (1996J 
című könyve pedig a műfajelmélet megkerülhetetlen alapműve 

Tágabb értelemben verses 
regénynek nevezhetünk 
minden olyan hosszú epikus 
költeményt, amely 
regényszerű témája, 
szerkezete és előadásmódja 
miatt gyökeresen különbözik 
az eposztól
Megteremtője az angol Byron. 
Don Juan című műve (1819- 
1824) nagy hatással volt a 
világirodalomra (pl. Puskin: 
Anyegin), s hatotta magyar 
irodalomra is, pl. Arany János 
Bolond Istók (1850) vagy a 
műfaj legjobb darabjára, 
Arany László: A délibábok 
hőse (1872)cmá művére
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Az eposz (hősköltemény)
• Az európai irodalom két görög eposszal 

kezdődik a Krisztus előtti 8. században. 
Mindkettő a trójai háborúhoz kapcsolódik: 
az Iliász hőse a vitéz katona, az Odüsszeiáé 
az előrelátó, leleményes utazó

• Az eposz a nagyepika műnemébe tartozik. 
Verses formájú, többnyire hexameterben 
íródott. Főhőse a kor emberideálja, akit 
istenek is támogatnak, és az egész 
közösségnek utat mutat. Kellékeit az Iliász 
örökítette tovább:
Témamegjelölés (prepozíció): „Istennő, haragot zengj" 
Segélykérés (invokáció): A múzsától, mert a költészet isteni adomány 
A dolgok közepébe vágva (in médiás rés)
Seregszemle (enumeráció): A szembenálló felek bemutatása
Isteni beavatkozás (deus ex machina)
Díszítő jelző (epitheton orneans): pl. „gyorslábú Akhilleusz"
Eposzi hasonlatok
Versformája hexameter (hat daktilus és spondeus, a vége: - uu/ - -

• Az eposz előzményei a szájhagyomány útján 
terjedő hősi énekek és varázsénekek. Az 
írásbeliség előtt keletkezett s csak később 
lejegyzett műveket régebben naiv 
eposzoknak nevezték. Ilyen pl. a finnek 
Kalevalája vagy a németek Niebelung-éneke

• Néhány klasszikus eposz Homérosz után: Vergilius: 
Aeneis ,Tasso: Megszabadított Jeruzsálem, Milton: 
Elveszett Paradicsom, Zrínyi: Szigeti veszedelem, 
Vörösmarty: Zalán futása

• A műfaj egy idő után korszerűtlenné válik, amit 
paródiája, a komikus eposz is jelez. Ilyen pl. Csokonai 
Dorottyája vagy Petőfi: A helység kalapácsa című
műve
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A regény
A regény eredetileg népnyelven írt 
történetet jelölt. A nagy európai 
nyelvekben használt elnevezése a 
francia román szóból származik. A 
magyar kifejezés a rege szóból 
született meg a nyelvújítás korában, 
Szemere Pál alkotta meg, először Jósika 
Miklós Abafi (1836) című művének 
címlapján szerepelt ez a megjelölés

• Sokáig nem tekintették igazi művészetnek.
Szabálytalan formája, kötetlen, kevésbé 
emelkedett nyelvhasználata, sokszor 
közönséges tartalma miatt a „költészet 
féltestvérének" számított (Schiller)

• A 19. század irodalmának azonban már 
egyértelműen ez a vezető műfaja

• A műfaj annyira sokrétű, hogy lehetetlen 
definiálni, legföljebb körülírni. Néhány 
jellemzője:

- Formája általában prózai (de van verses 
regény is)

- Terjedelmét tekintve rendszerint hosszú, s 
a történet többnyire hosszú időt fog át

- Cselekménye nemegyszer szerteágazó, a 
több cselekményszál is futhat egymás 
mellett

- Gyakran vonultat fel sok szereplőt, akiknek 
érzéseit, gondolatat is megismeri az olvasó

- Az írásmód és a szerkezet változatossága, 
összetettsége jellemző rá. Az elbeszélés 
elméletének bemutatásakor érintett 
sajátosságok (így az elbeszélő szisztémák is) 
leginkább itt figyelhetők meg
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Két regényelmélet
• Nem könnyű egy összetett műfaj 

teóriáját megalkotni. Mégis többen 
megkísérelték. Közülük a legismertebb 
Hegel és Lukács György regényelmélete

• Hegel a regényt a másik nagyepikai 
műfajjal, az eposszal állítja szembe. A 
különbségeket az antik görög és kora 
társadalmának eltérésével magyarázza

Szerinte az antik eposz olyan társadalmat ábrázol, amelyben az 
egyén otthon érzi magát, amelyben van tér az egyéni 
cselekvésre: ideállá, hőssé lehet a személyiség.

Ezzel szemben regény „a polgárság hőskölteménye". Itt már a 
tárgyak uralkodnak az emberen, nem lehet hőssé válni. A regény 
az eszményeket őrző ember és a prózai társadalom konfliktusát 
mutatja be, amely végződhet tragikusan, komikusán, de 
megbékéléssel is.

Hegel úgy látja: a műfaj úgy képes hitelesen ábrázolni ezt a 
konflitust, ha minél részletesebben megjeleníti a társadalmi 
viszonyokat. így lesz a regény Hegelnél az eszménynélküli, 
prózai valóság adekvát formája.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831)

Lukács György (1885-1971)

• Hegel nyomában járva alkotta 
meg a maga teóriáját a fiatal 
Lukács György (A regény 
elmélete, 1916). Ő még 
kiélezettebbnek mutatja be az 
antik és a modern világ 
ellentétét

• Úgy látja: a kiüresedett és 
széttöredezett modern 
világban végtelenül magányos 
az egyén. E „transzcendentális 
hajléktalanság" kifejezőjeként 
a regény - szemben az 
eposszal - már nem fejezheti 
ki a teljességet, ám nem is 
mond le teljesen róla: 
ellentéteiben, melankolikus 
reflexióiban, kételyeiben az 
értelem és az egység 
keresését érhetjük tetten
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Regénytípusok
• A regényeket számos szempont alapján 

csoportosíthatjuk. A terjedelmet szemlélve 
beszélhetünk pl. kisregényről, nagyregényről, 
trilógiáról, regényciklusról vagy regényfolyamról. 
A külső forma figyelembevételével 
megkülönböztetjük egyebek közt a verses 
regényt, a levélregényt, a naplóregényt. Az olvasó 
életkorára tekintve szólhatunk gyermek- vagy 
ifjúsági regényről...

• A leggyakoribb s talán a legígéretesebb a TÉMÁT KÖZÉPPONTBA 
ÁLLÍTÓ OSZTÁLYOZÁS. Szinte valamennyi regény besorolható 
ennek alapján négy nagy csoportba. íme egy lista, nem a teljesség 
igényével:

1. KALANDREGÉNY: kalandos népkönyv, lovagregény, pásztorregény, 
pikareszkregény (kópéregény), utazási regény, robinzonád, 
vadnyugati regény, csavargóregény,fantasy-regény, rablóregény

2. JELLEMREGÉNY: lélektani regény, fejlődésregény, nevelési regény, 
művészregény

3. KORRAJZ: államregény (utópia vagy antiutópia), 
kulcsregény, történelmi regény, társadalmi regény 
(alfaja a karrierregény, a kritikai realista és a szocialista 
realista regény), nagyvárosregény, faluregény

4. KÍSÉRLETI REGÉNY: A hagyományos regényformák 
megbontása a mindentudó elbeszélő megszüntetésével, 
az idő és a térviszonyok átalakításával montázs- vagy 
kollázstechnikával stb.

• A következő két dián úgy mutatok be 
néhány regénytípust, hogy a műfaj 
alakulása is érzékelhető legyen

Egy 
történelmi és 
egy ifjúsági 
regény, a 
Nagy Könyv 
2005-ös 
szavazásának 
első két 
helyezettje
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LOVAGREGÉNY
A középkorban virágzó 
lovagregény népkönyvekben 
maradt ránk. A lovagok által 
átélt érdekes kalandokat állít 
a középpontba gyakran ókori 
témák felhasználásával (Trója- 
regény, Nagy Sándor-regény). 
A leghíresebb lovagregény 
Arthur királyról és vitézeiről 
szól (Lancelot, Parzival, 
Tristan). A lovagság 
alkonyával a műfajnak is 
vége. Cervantes műve (1605) 
már a műfaj paródiája.

PIKARESZK REGÉNY

Must « Oesjtwes

■QON QjUOJc

Spanyolországban keletkezett 
(Mendoza: Lazaríllo de 
Tormes, 1583). Fő 
jellegzetessége a kalandok 
felcserélhetősége. Elnevezése 
(pikáró=csavargó) a főhősre 
utal, aki eszével igyekszik 
boldogulni. A 17-18. 
században egész Európában 
elterjedt. Grimmelshausen 
(1669) alkotása a 30 éves 
háború(1618-1648) 
borzalmait mutatja be.

Grimmelshausen

SlMPLICISSIMUS

TÉZISREGÉNY
A kalandregény egyik típusa a 
felvilágosodás korában 
kialakult tézisregény, amely 
egy tételről gondolkodtatja el 
az olvasót. A Candide (1759) 
kalandjai a szatirikus 
előadásmóddal együtt azt 
sugallják: ez a világ korántsem 
„a lehető világok legjobbika". 
Egy dolgot tehetünk, hogy 
távol tartsuk a 3 fő rosszat 
(unalom, bűn, szükség): 
műveljük kertjeinket.

FEJLŐDÉSREGÉNY
A felvilágosodás korában alakult ki a 
fejlődésregény, amely a személyiség 
kibontakozását, magára találását állítja a 
középpontba. Ebben rendszerint segítőre 
is talál, ezért a fejlődésregény többnyire 
nevelési regény is. Lélektani hitel, 
részletes társadalomrajz jellemzi. Egyik 
legszebb darabja Goethe műve (1795). A 
műfaj később is jelen van, ide tartozik a 
modern magyar irodalom egyik 
alapkönyve: Ottlik Géza: Iskola a határon

GOETHE
Wilhebn Meister 

tanulóévei

TÖRTÉNELMI REGÉNY

IVANHOE

A múltat kelti életre a 
romantika korában 
megszületett történelmi 
regény. Megteremtője a skót 
Walter Scott. Ivanhoe című 
műve (1820) a 11. században, 
a normann hódítás korában 
játszódik. A műfaj nálunk is 
virágzik (Kemény Zsigmond: 
Özvegy és leánya, Eötvös 
József: Magyarország 1514- 
ben, Móricz Zsigmond: 
Erdély)
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KARRIERREGÉNY CSALÁDREGÉNY EMLÉKEZŐ ÖNÉLETRAJZI 
REGÉNY

A karrierregény a 19. századi 
realista regény egyik 
alaptípusa. A főszereplő 
társadalmi emelkedését 
mutatja be, amelyhez 
azonban fel kell adnia erkölcsi 
elveit. Megteremtői a francia 
Stendhal és Balzac, 
kiemelkedő darabja 
Maupassant A szépfiú cím ű 
műve (1885). Nálunk Bródy 
Sándor művelte nagy sikerrel 
(Az ezüst kecske, 1898; A nap 
lovagja, 1902)

THOMAS
MANN
A BUDDENBROOK HÁZ

A 20. század első felében éli virágkorát a
családregény, amely egy család történetét mutatja 
több nemzedéken át. A nagy terjedelmű, nemegysz 
több kötetes mű legjobb darabjai a polgári család
problémáit mutatják be. Thomas Mann örök becsű 
alkotása egy jómódú lúbecki kereskedőcsalád 
alkonyát beszéli el jó 40 évet átfogva (1835-1877), 
négy generáción át. Az önéletrajzi fogantatású regi 
azt mutatja meg, ahogy a növekvő szellemi 
kifinomultság és érzékenység elpusztítja a sikeres 
élethez szükséges életerőt. A műfaj néhány jeles 
darabja: Roger Martin du Gard: A Thibault család, 
Galsworthy. Forsyte saga, Gorkij: Az Artamonovok

PROUST

Sw min

Mint a hétkötetes

ESZMEREGÉNY
Két új regénytípus is kötődik 
Dosztojevszkij nevéhez: a 
narrátor és a szereplők szólamát 
„egyenjogúsító" polifonikus vagy 
többszólamú regény, valamint az 
eszmeregény, amely egy idea 
gyakorlati érvényét vizsgálja meg 
több nézőpontból. A Bűn és 
bűnhődés témája az egyéni 
szabadság problémája.Van-e 
határa? S ha igen, hol? - teszi fel 
a kérdést a regény

Dosztojevszkij
Bűn és bűnhődés

LÉLEKTANI REGÉNY
Lélektani regénynek tekinthetők azok az 
alkotások, amelyek a szereplő(k) 
lelkivilágát, érzelmeit, gondolatait állítják 
a középpontba. Igen sok mű tartozik ide, 
pl. Goethe Werthere, Stendhal Julién 
Sorelje, Dosztojevszkij regényei, Joyce 
Ulyssese... A 20 században a freudizmus 
hatása figyelhető meg; az elfojtott 
tudatalattiból érthető meg Kosztolányi 
műve is. A magyar lélektani regény 
legkiemelkedőbb képviselője: Németh 
László (Iszony, Gyász)

KOSZTOL ANYI OEZSÖ

.Mcsirta

regényciklus (1909-1922) 
címe is mutatja, az 
emlékező önéletrajzi 
regény az eltűnt idő 
nyomába ered. A műfaj 
nagy megújítója, Marcel 
Proust a mechanikus 
emlékezet helyébe az 
önkéntelen emlékezetet 
állítja, amely a maga 
teljességében képes 
visszahozni az eltűnt időt. 
Szerinte ez az igazi 
boldogság.
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Fogalmak vá laszútjá n
• Irodalmunkban többnyire szinonimaként 

használják a novella, az elbeszélés, a 
rövidtörténet és a kispróza terminusokat. 
Holott nem lenne haszontalan 
megkülönböztetni őket, s bármily nehéz is, 
legalább megpróbálkozni a fogalmak 
tisztázásával. Miért?

- Egyrészt azért, hogy a modern magyar 
próza kisformáit könnyebben össze tudjuk 
mérni a nagy irodalmak hasonló 
alkotásaival

- Másrészt, mert a fogalomtisztázás segítene 
az értelmezésben és a rendszerezésben is. 
Általa világosabban rajzolhatnánk fel azt a 
folyamatot, amely a fölöttébb sokszínű mai 
formák kialakulásához vezetett

• A rendteremtésre itt természetesen nem 
vállalkozhatunk, csak a három műfaj (novella, 
az elbeszélés, a rövidtörténet) rövid 
bemutatására

1. Bodor Adám » fülesbagolyhoz (1992) 458
2. Szvoren Edina: Pertu (2010) 408
3 Mészóiy Miklós: Volt egyszer egy Közép Európa (1989) 404
4 Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton (1994) 360
5. Darvast László A vemhagem rózsabokrok (1993) 297
6. Garaczi László: Nincs alvási (1992) 255
7. Krasznahorkai László: Seiobo járt odalenn (2008) 252
8 Tóth Krisztina: Vonalkód (2006) 239
9. Part) Nagy Lajos: A fagyott kutya liba (2006) 234
10 Esterházy Péter Esti (2010) 207
11 Mészöly Miklós: Sutting ezredes tündöklése (1987) 202
12. Szvoren Edina: Nincs és ne is legyen (2012) 195
13. Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra (2015) 193
14. Tar Sándor: A te országod (1993) 189
15. Tóth Krisztina: Pixel (2011) 177
16. Tar Sándor: Lassú teher (1998) 17S
17. Tar Sándor: A mi utcánk (1995) 161
18 Kertész Imre: Az angol lobogó (1991) 148
19. Tar Sándor: A térkép szélén (2003) 146
20 Spiró Gyórgy Álmodtam neked (1987) 145
21. Rakovszky Zsuzsa: A Hold a hetedik házban (2009) 127
22 Nádas Péter Évkönyv (1989) 119
23 Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre (2004) 116
24 Mándy Iván: Önéletrajz (1989) 109
25. Kukorelly Endre: A Memória part (1990) 101
26. Tolnai Ottó: Prózák könyve (1987) 98
27. Németh Gábor A húron tó (1998) 95
28. Grecsó Krisztián: Pletykaanyu (2001) 94
29. Hazai Attila: Szilvia szüzessége (1995) 93
30. Mészöly Miklós: Wimbledoni jácint (1990) 86

A Jelenkor című folyóirat 
2017-es„Anagy 
kisprózalistája", amely 30 
esztendő legjobb magyar 
kisprózakötetét állítja 
sorrendbe 22 kritikus 
szavazatai alapján. A 
fogalmi tisztázatlanságot 
jól érzékelteti Szolláth 
Dávid megfogalmazása: 
„Ezúttalis az elmúlt 
harminc évben, tehát 
1987 és 2016 között 
megjelent művekre 
lehetett szavazni.
Értelemszerűen novellás- 
és elbeszéléskötetekre, de 
legpontosabb úgy 
fogalmazni, hogy 
kötetekre, amelyekben 
kisprózák olvashatók."
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Elbeszélés, novella, rövid történet
• A táblázat szemlélteti a négy 

modern prózaepikai műfaj néhány 
jellemzőjét. Nem a terjedelem a 
legfontosabb, de az is számít, hiszen 
rendszerint szerkezeti-poétikai 
következményei vannak

• Az elbeszélés meglehetősen hasonlít 
a regényre. A 19. század végéig 
beszélynek nevezték nálunk, újabban 
pedig kisregénynek hívják. Rövidebb, 
kevésbé komplex, mint a regény, 
poétikai sajátosságaiban azonban 
alig különbözik tőle. Elbeszélés pl. 
Gyulai Pál az Egy udvarház utolsó 
gazdája vagy Tolsztoj Iván lljics 
halála című alkotása

SZEMPONTOK REGÉNY ELBESZÉLÉS NOVELLA RÖVIDTÖRTÉNET

MEKKORA 
TERJEDELMŰ

hosszú a regénynél 
rövidebb, a 
novellánál 
hosszabb

az elbeszélésnél 
rövidebb, a 
rövidtörténetnél 
többnyire 
hosszabb

Rövid. 12 ezer szó a 
határ? Amerikai 
kritikusok 2000 szó 
alatt short short 
storyról beszélnek.

A
CSELEKMÉNY 
FELÉPÍTÉSE

sokfelé 
elágazik, 
olyan, mint 
egy folyam 
vízgyűjtő 
területtel

fejezetek, 
epizódok, olyan, 
mint egy folyó 
mellékfolyókkal

egy etlen 
sorsfordulat, 
tetőpont, 
központi 
motívum

egyetlen eseményre 
vagy szituációra 
koncentrál, az 
előbbinél poént, 
utóbbinál fókuszt 
figyelhetünk meg

AZ
ELBESZÉLÉS 
SEBESSÉGE

ha epikus, 
akkor lassú, a 
drámai regény 
esetében 
viszont gyors

a regényéhez 
hasonlít, 
általában lassú, 
de kevésbé 
részletező

rendszerint 
gyors, mivel a 
novella a dráma 
rokona

a történetet 
középpontba állító 
esetén gyors, a 
szituációcentrikusnál 
lassúbb

AZ ELBESZÉLŐ 
VISELKEDÉSE

Hat típus: 
E/3 vagy E/l 
auktorális 
E/3 vagy E l 
perszonális 
E/3 vagyE/1 
tárgy ias

Hat típus: 
E/3 vagy E/l 
auktorális 
E/3 vagy E/l 
perszonális 
E/3 vagyE/1 
tárgy ias

Az elbeszélő 
fölötte áll az 
eseményeknek, 
még ha E/l-es is

E/l-es elbeszélő mint 
szemtanú vagy E/3-as 
valamelyik szereplő 
nézőpontjába 
helyezkedve
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A novella
• A műfaj elnevezése az „újdoság" 

jelentésű latin szóból származik. Az 
olasz Boccaccio hozza létre a 14. 
században az anekdotából

Főműve a Dckamcron, amely kereken 100 
novellát tartalmaz. A cím jelentése 10 nap, mert a 
kerettörténet szerint ennyi idő alatt meséli el hét 
fiatal hölgy és három ifjú úr a történeteket. A 
firenzei Santa Maria Novella templomban 
találkoznak ők 1348-ban a pestisjárvány idején, s 
elhatározzák: egy vidéki birtokra vonulnak vissza, 
ahol érdekes történetekkel szórakoztatják 
egymást. Naponta mindenki egyet mond el. A 
Dekameronban felvonul a kor egész társadalma: 
kereskedők, kézművesek, nemes urak, álszent 
papok és szerzetesek, parasztok.
A kötetre a szerelmi-erotikus és az ironikus
szatirikus novellák a legjellemzőbbek. Gyakori, 
hogy az ifjú feleség felszarvazza öreg férjét, majd 
szorult helyzetéből szellemesen kivágja magát.

• A novella a német irodalom vezető 
műfaja volt a 19. században. Itt alkották 
meg az elméletét is

Híres észrevételek a novelláról
A novella egy anekdota, egy még ismeretlen történet... amely 
szigororúan véve nem tartozik a történelemhez. (Friedrich 
Schlegel, 1801. Azt emeli ki, hogy a műfaj a magánéletről szól)

A novellának szüksége van egy alapvető fordulópontra, 
amelyben a történet lényegét megpillanthatjuk.
(August Wilhelm Schlegel, 1803/4)

„Mi más lenne a novella, mint egy olyan 
esemény, amely az újdonság erejével hať' 
(Goethe, 1827)

„Az olvasó mindenütt az kutatja, hol található a 
sólyom, azaz melyik az a sajátosság, amely az adott 
történetet a többi ezertől megkülönbözteti" (Paul 
Heyse, az ún. „Falkentheorie" megalkotója, 1870)

„A novella a dráma nővére, és a prózaepika 
legszigorúbb formája" (Theodor Storm, 1888)

(Az én fordításaim, az enyémek a kiemelések is)
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A novella jellemzői
• Kevés szereplője van, 

iellemfejlődés általában nincs 
benne

• Rendszerint egy szokatlan, 
rendkívüli esemény áll a 
középpontban, amely azonban 
lehetséges, hihető. A csoda és a 
hétköznapi banalitás távol áll tőle

• Formája zárt, csak röviden 
mutatja be az eseményeket, a 
szereplőket és a helyszíneket. 
Felépítése a drámához hasonlít, 
a cselekményre koncentrál, és 
tetőpontra futtatja ki a 
feszültséget.

• Többnyire olyan sorsfordulatot 
ábrázol, amely a szereplők 
jellemének lényegét világítja 
meg. A sorsfordulat megvilágítja 
a jellemet, a jellem magyarázza a 
sorsforduíatot

Ezzel a négy kisprózakötettel kezdődik a modern magyar irodalom az 1880-as években. Novellák? 
Többségük inkább rövidtörténet. Galamb Sándor rajznak nevezi őket máig érvényes tanulmányában (A 
rajzforma fejlődése elbeszélő irodalmunkban, 1925). Egyebek közt a következő vonásait emeli ki a régies 
beszély helyébe lépő új formának: a jellemábrázolás háttérbe szorítja a cselekményt, amely sokszor 
kihagyásos, befejezetlen, a történetnek csak egyes pontjaira vet fényt. Kiemeli azt is, hogy itt kisebb 
távolságot tart az elbeszélő.

• A szereplők sorsát gyakran befolyásolják irracionális erők is, 
ám ettől még a történet hihető és érthető marad.

• Az elbeszélő sokszor nem időrendben mondja el az 
eseményeket, az idő és a tér nemegyszer váratlanul változik

• Többnyire találunk benne egy tárgyiasult szimbólumot vagy 
központi motívumot, amely elmélyíti a jelenést: ablakot nyit 
az általános felé

• Az elbeszélő rendszerint visszafogottan viselkedik. Ebből is 
fakad, hogy a novella a parabolához vagy az állatmeséhez 
hasonlóan kimutat a teremtett világból. Igazságcentruma 
kívül helyezkedik el.
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Novellatípusok
• A novella és a rövidtörténet 

műfajának elkülönítésére, a 
rövidtörténet poétikai 
megközelítésére egyetlen 
nagyobb szabású kísérlet volt a 
magyar irodalomtudományban. 
Thomka Beátáé (1986), aki 
Kosztolányi Dezső, Lövik Károly 
és Örkény István művészetét 
középpontba állítva mutatja be 
a műfajt

• Dobos István a 19. század 
végének novellisztikáját 
vizsgálta (1995). Ezt szerinte 
mindenekelőtt a kihagyásos 
cselekmény, a hagyományos 
anekdota példázattá alakulása 
és az elbeszélő nyomatékos 
jelenléte jellemzi

IMnm hírén

Ü®B'

ALAKTAN ÉS 
ÉRI KIMEZÉ-STORIÉNKT

Szávai 
János 
Zsendül-e 
a fügefa 

ága?

Szífxrwüitmi K/ntyi4euukj

THQMB3 B^ITA~

A 
PILLANAT 
FORMAI

ARCMOTORTÍNt T 
MtRXtnn Í3MOAJA

• Az alábbi típusokat különbözteti 
meg: anekdotikus, drámai, 
balladisztikus, Krizáit, lélektani 
novella, valamint az elmélkedő 
reflexiós elbeszélés

• A kortárs magyar irodalom 
novelláival Szávai János 
foglalkozott mélyrehatóbban 
(Novellatípusok a mai magyar 
irodalomban, 1981). Ő a 
következő műfajtípusokat tartja 
számon: anekdotikus novella, 
kétdimenziós realista novella, 
dokumentumnovella, 
kihagyásos és a kirakós típus, 
vízió-novella, verbális novella, 
leíró novella

• Sajnos Dobos és Szávai 
vizsgálódásai sem nagyon 
találtak folytatásra
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A kispróza zsenije
• A novella és általában a kispróza 

világirodalmi rangú képviselője 
Kosztolányi Dezső (1885-1936). 
Pályáját végigkíséri ez a műfaj. 
Életében 11 novelláskötete jelent 
meg. Már induláskor teljes 
fegyverzetben áll előttünk, a legtöbb 
kiemelkedő alkotás az 1930-as 
években születik

• Középpontjukban többnyire lélektani 
probléma áll, amely megvilágítja a 
kor társadalmát is

• Az elbeszélő titokzatos személyként 
tekint az emberre, akinek lényege 
szinte megfejthetetlen. E titkot 
fürkészik novellái, amelyek 
leggyakrabban tárgyiasak: a szereplők 
tettei és szavai dominálnak

• Az elbeszélő ritkán él kommentárral, helyette a 
stílussal minősít: nagy szerepe lehet egyetlen 
szónak vagy kifejezésnek. Kevéssel sokat mond, 
a közlés optimuma jellemzi írásait

• Erre utal egyik kötetének címe (Tengerszem, 
1936), amelyről Schöplin Aladár így írt: „Mindig 
marad valami homályos, megfejthetetlen... Az 
emberi élet megvilágított felszíne alatt sötét 
hatalmak vannak elbújva..."
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A rövidtörténet (short story)
• A rövidtörténet a 19. században 

született meg. Több nemzet 
irodalmában is vannak előzményei. 
Közéjük tartozik pl. az amerikai 
Washington Irving (Rip van Winkle - 
1820), az angol Walter Scott (A két 
marhapásztor - 1827), a spanyol 
Merimée (Mateo Falcone - 1929), 
az orosz Puskin ( A postamester - 
1831)

• Megteremtőjének Poe tekinthető, 
aki egyúttal az első teoritikusa is. 
Szerinte az alkotásnak olyan 
rövidnek kell lennie, hogy egy ülésre 
elolvashassuk. Másrészt egységes 
hatást kell keltenie, ami egy 
középpont, fókusz kijelölésével 
érhető el

Allén Edgár Poe (1809- 
1849) amerikai elbeszélő, a 
krimi és a rövidtörténet 
atyja. Hátborzongató 
történetei az emberi lélek 
mélyvilágát állítják 
előtérbe.

EDGÁR ALLAN POE
AZ ARANYBOGÁR

Ez a fókusz leggyakrabban egy 
központi szereplő vagy egy 
szituáció, de lehet egy eset, egy 
dolog, egy helyszín vagy egy 
történet is. Ha alaposabban 
megvizsgáljuk a 
rövidtörténeteket, láthatjuk: a 
legtöbb esetben van ilyen 
középpont
Poe kezdeményezésének is 
köszönhetően a rövidtörténet az 
amerikai irodalom jellegzetes 
műfajává vált, olyan jelentős 
képviselőkkel, mint Bret Hart, 
Mark Twain, O. Henry vagy 
Katherina Mansfield.
Legkiemelkedőbb művelői és 
legnagyobb újítói azonban a 19. 
században az európai irodalomból 
kerültek ki a francia Maupassant 
és az orosz Csehov személyében
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A rövidtörténetjellemzői
• Terjedelem, indítás, befejezés:
- rövid terjedelem
- közvetlen indítás, ritka a 

bevezető, a vége rendszerint 
nyitott

• Történet, idő
- Hétköznapi de különös történet 

áll a középpontban
- A végén egy meglepő fordulat, 

poén található
- Az elbeszélt idő rövid, gyakran 

percekben, órákban mérhető
- Az időbeli ugrások ritkák, az 

elbeszélt idő rendszerint 
egyenesvonalú, kronologikus

A rövidtörténet két 
nagy megújítója és 
mestere: a francia 
Guy de Maupassant 
(1850-1893)és az 
orosz Anton 
Pavlovics Csehov 
(1860-1904)

• Szereplők, helyszín
- Kevés szereplője van akikről keveset tudunk meg
- Ők nem hősök, hanem hétköznapi emberek
- Ritkán tudjuk meg, valójában hol játszódnak az 

események
• Az elbeszélő viselkedése: Az elbeszélő gyakorta E/l- 

es vagy perszonálisán viselkedik
• Jelentés: Magyarázat nincs. Az olvasónak 

metaforákból, kulcsmotívumokból kell kihámozni a 
lényeget
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A rövidtörténet típusai
• Maupassant az eseményközpontú 

rövidtörténet mestere. Alkotásai 
gyakorta futtatja ki csattanóra, ilyen pl. Az 
ékszer, a dezillúziós realizmus remeke, 
amelyet jól párhuzamba lehet állítani a 
Bovarynéval

• Csehov teremti meg a szituációcentrikus 
rövidtörténetet. Ugyan ő is feszültséget 
teremt, ám nincs feloldás, a tetőpont 
után visszatérünk a hétköznapok 
banalitásába. Jó példa erre Bánat című 
írása, amelyben egy kocsis hiába mondja 
el három kuncsaftjának is fájdalmát, fia 
halálát, senki sem hallgatja meg. Végül a 
lovának meséli el. A műfaj legfontosabb 
típusait a jobbra látható táblázat foglalja 
össze

A rövidtörténet típusai
ESEMÉNYKÖZPONTÚ RÖVIDTÖRTÉNET SZITUÁCIÓDÉ NTRIKUS RÖVIDTÖRTÉNET
Novellisztikus rövidtörténet: hasonlít a 
novellához, de rövidebb, és a mű világán 
belül található az igazságcentruma

Közös jellemzőjük, hogy lemondanak az 
izgalmas cselekményről és a csattanóról. A 
fókusz elmélyítése teremti meg a 
feszültséget. Ennek alapján különíthetjük el 
fő típusait:

Esettörténet: Poe teremti meg. Egy 
múltbeli esemény logikus következményeit 
deríti föl. Példa Az aranybogár (1943), 
amely novellának indul, ám a tetőpont után 
átalakul rövidtörténetté.
Tall és a yarn: tipikus amerikai formák. A 
tall a valósághoz köti a hazugságot, a yarn 
halmozza a komikus eseményeket. Példa: 
Twain: A calevarasi csodabéka.

Realisztikus rövidtörténet (local-colour 
story). Egy miliő realisztikus bemutatása.
Amerikában jön létre a 19. század második 
felében. Példa: Bret Hart Hart: A Roaring 
Camp Szerencséje (1868)

Deflációs fókusz: A rövidtörténet atyjára, 
Csehovra jellemző (pl. Fájdalom-1886): a 
feszültség és a csattanó csak arra szolgál, 
hogy kiengedjük a levegőt, mert nem 
változik semmi
Eszmélkedésfókusz: Az ember egy 
szavakkal kifejezhetetlen pillanatát állítja a 
középpontba, amikor hirtelen 
megvilágosodik: gyengéjére, hibájára stb. 
ébred. Példa: Joyce: Arábia (1914) 
Válságfókusz: hasonlít az előzőhöz, de míg 
az a világkép és az életérzés krízisét 
hangsúlyozza, válságról szóló rövidtörténet 
erkölcsi megrázkódtatást állít a 
középpontba. Példa: Katherine Mansfield: 
Boldogság (1920)

Kettős poén (Surprise ending story): Az 
amerikai 0. Henry az egyik mestere (A 
bölcsek ajándéka), amelyben egy nincstelen 
házaspár karácsonyra készül: az asszony a 
hajáért óraláncot vesz a férjének, a férj az 
órájáért fésűt... Példa: Maupassant: Az 
ékszer

Beavatásfókusz: a gyermekkorból a 
felnőttkorba való nehéz átmenetet jeleníti 
meg, amelyet egyszerűen átél az ember, 
vagy esetleg tudatosan alakíthat. A legtöbb 
modem amerikai rövidtörténet erről szó. 
Példa: Hemingway: Gyilkosok (1927)
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kz egyperces novella
A rövidtörténet lényegre redukált változatát, a 
short short storyt képviselik Örkény István (1912- 
1979) egypercesei. Nyitott művek, a szerző szerint 
olyan matematikai egyenletek, amelyek egyik 
oldalán a közlés minimuma, a másikon az olvasói 
képzelet maximuma helyezkedik el. Jellemző rájuk 
a sűrítés, a többértelműség és a meglepő fordulat. 
Többnyire abszurdak és groteszkek. A történet 
képtelen, a csattanó humoros, ám sötét világ sejlik 
föl mögötte, a komikum tragikummal vegyül.

In memoriam dr. K. H. G.
- Hölderlin ist ihnen unbekannt? - kérdezte 

dr. K. H. G., miközben a lódögnek a gödröt 
ásta.

- Ki volt az? - kérdezte a német őr.
- Aki a Hyperion-t írta - magyarázta dr. K. H. 

G. Nagyon szeretett magyarázni. - A német 
romantika legnagyobb alakja. És például 
Heine?

- Kik ezek? - kérdezte az őr.
- Költők - mondta dr. K. H. G. - Schiller nevét 

sem ismeri?
- De ismerem - mondta a német őr.
- És Rilkét?
- Őt is - mondta a német őr, és paprikavörös 

lett, és lelőtte dr. K. H. G.-t.

Az In memoriam dr. K. H. G a második 
világháború valamelyik táborában 
játszódhat. Szereplői között kettős 
ellentét feszül: egyik művelt, a másik 
rendkívül műveletlen. Csakhogy ő 
parancsol... Ekkor lendül támadásba K. 
H. G., aki talán nem is társalogni akar, 
hanem megalázni, sarokba szorítani az 
őrt
A német őr szégyenérzete végül vad 
dühbefordul át. Megöli dr. K. H. G.-t, 
ám ő is megsemmisül - erkölcsileg
Egy örök emberi játszma megrendítő 
példázata a mű. A hatalom és az 
igazság konfliktusáról késztet 
töprengésre. Helyesen cselekedett dr. 
K. H. G., amikor megmutatta szellemi 
és erkölcsi fölényét? És mi helyes 
cselekszünk, amikor kiállunk az 
igazságért, mondjuk, fafejű 
főnökünkkel szemben?...
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A felhasznált forrásokról
• A diasorozat készítésekor 

főként az itt látható 
könyveket használtam

• Az elbeszélés 
elméletének 
felvázolásakor 
mindenekelőtt Petersen 
művére támaszkodtam
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• A novella és a 

rövidtörténet jellemzőit 
elsősorban Hans-Dietrich 
Gelfert műve alapján 
világítottam meg (Wie 
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