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AZ IGAZTÖRTÉNET

Az iskoláztatás, a tömegkommunikációs eszközök terjedése, a migráció, általában a paraszti
tár sadalom nyitottá válása érzékenyen érintette a folklór mûfajrendszerét. Az életvitel meg vál toz ta -
tá sával megszûntek azok az alkalmak, amelyek újratermeltek egyes mûfajokat (mese, monda); a vi -
lág gal kapcsolatos ismeretek más forrásból erednek, ezért néhány mûfaj hitelességének foka meg -
vál tozott (mese, monda, legenda); a hagyományos folklór egyes mûfajai funkciót változtatva vé szel -
ték át a változást, a felnõttek folklórjából a gyermekfolklórba süllyedtek (például a mágikus rá ol va -
sás gyer mekmondókává alakult), mások a perifériára tolódva éltek tovább (falun; a szegények kö -
ré ben; az öregek emlékezetében; a magyar ajkú cigányok emlékezetében). E változás természetesen
nem je lentette a folklór kiürülését. A megváltozott körülmények más mûfajokat tettek népszerûvé
(például anek doták, viccek, pletyka).

A megtapasztalt (megélt, látott, hallott) események történetben való feldolgozása az embernek
bi  zonyára egyik legõsibb eljárása. A mindennapi eseményekrõl és történetekrõl mégis keveset tu -
dunk, mert a mûfaj sokáig kívül esett a folklórkutatók figyelmén. Mindössze a 20. század közepe tá -
ján te re  lõ dött rá szórványosan a figyelem, gyûjtése, leírása pedig a II. világháború után kezdõdött. A
kutatás kez  detben szóbeli kordokumentumokat látott benne, késõbb azonban nyilvánvalóvá vált,
hogy lét re jöt  tük ben a hitelesség igénye mellett a mûfaji konvenciók átalakító hatásának is nagy sze -
re pe van. A tör  té netnek a valóság és fikció, az élmény és a lekerekítettség, megformáltság közötti kö -
zépúton való el  he lyezkedésére utal a mûfaj megnevezése is: az igaztörténet olyan epikus el be szé lés,
amelynek elõ adói és befogadói igazságértéket tulajdonítanak. Létrejöttében három szakasz kü lö nít -
hetõ el.

Az esemény objektív történés, amelynek valós paraméterei (tér- és idõkoordinátái,
kauzalitása, sze replõi) vannak. Ezek a paraméterek azonban az esemény résztvevõi (szereplõk,
szemlélõk) szá má ra nem egyformán nyilvánvalóak, ezért az esemény recepciója eltérõ formában
valósul meg. (Pél dá ul egy közúti balesetet másképpen receptál az áldozat, a gépkocsivezetõ, a
rendõr, a közeli és a tá vol ál ló szemtanú). Az esemény eltérõ befogadását a következõképpen
ábrázolhatjuk:

esemény1

Esemény esemény2

esemény3 stb.

Az elõadás az a cselekvés, amely során az esemény összetevõinek szelekciója, epikus és nyel -
vi formába öntése, valamint értelmezése megvalósul. Mint minden beszédesemény, az elõadás is
kon textuális tényezõkhöz igazodik (az elõadás célja, helye, ideje, a hallgatóság összetétele). Minden
ese ménynek sok elõadása lehetséges, mindeniknek más-más kontextusa van.

A történet az elõadás terméke, amely mind az esemény, mind az elõadás paramétereihez iga -
zo dik. Egy esemény sok, többé-kevésbé eltérõ történet forrása:

történet1
Esemény történet2

történet3 stb.

A történet létrejöttét a következõképpen ábrázolhatjuk:

az esemény receptálása az elõadó nyelvi és elbeszélõi kompetenciája

Történet

mûfaji hagyományok az elõadás kontextusa
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Alább egy mezõségi parasztasszony egyik igaztörténetét közöljük.

Én a hideg bolondja vótam, rég má.
Elmentem az idegorvashaz. Bémenyek. E vót foglalva. Kezdem kigombalni a kabátom.

Rám néz, azt mondja, ki mondta, hogy vetkezzék le. Megszeppentem. Kérdi, mi bajam van.
Mon dam. Má rögtön tudta. Kezdett írni. Én mondtam tovább a bajamat.
– Ne beszéljen – azt mondja –, hogy ne vétsek belé. Na, ezt kétsze vegyék meg.
Gyenge vótam, mind most né. Azt mondta, az fog melegíteni. Négy óra hosszat. Há rom szo

naponta /kell fogyasztani belõle/. Aztán nem mondatt semmit. Azt se, hogy aztán jöjjen vissza...
Elmentem Tordáro, ott az egyik szemüveges üzletbe összebarátkoztam egy asszonnya.

Vó tunk mind a három üzletbe. A végin mondam, hogy még emennék az idegorvoshaz. Azt
mond ja az asszany, menjen csak egyenesen, ott aztán megtalálja. Valahogy nehezen meg -
ta lál tom. Bémentem. Valahogy megtudták, mit akarak. Fementem. Sokan vótunk. A sok nép
má mind elékerült elõttem. Kijött az orvas. Én úgy láttom, hogy megismert. De nem szólt
sem mit. Még ketten vótunk. Még egy nagyságát odalökett, mintha ismerõse lenne, csakhogy
ne menjek én. Akko kijött.
– Na, ne várjanak, sajnos, ke mennem a gyûlésbe.
De bár annyit kiátottam vóna, hogy doktor úr, csak annyit mondjan, hogy használjam

az or vosságot vagy ne. De semmit. Aztán csak azt kívántom az Istentõ, hogy az Isten szo -
mo rít sa meg. Azóta nem is kérdeztem senkitõl, hogy jól van vagy nincs. Az az orvasság már
nem ér semmit. A büdes szégyellte mondani, hogy né asszony, nincs semmi orvasság
magának. Má nem vót mit adjan, tudja õ. Azé ment e.

A történet jelentéshorizontjának feltárásakor a következõ tényezõket kell figyelembe vennünk:
1. a fõhõs és elõadó személye: falun élõ idõs parasztasszony, aki betegsége miatt rákényszerül

egy idegen világba való belépésre;
2. a történet elõadásának célja: friss utazási élménye kibeszélésének igénye; betegsége gyó -

gyí tat lansága/ gyógyíthatatlansága miatti panasz;
3. a történet szövegvilága
– elsõ epizód: az orvos kompetenciájának kiemelése (a fõhõs a maga meggyõzõdése sze -

rint vi  sel kedik; az orvos felismeri a betegség okát, gyógyszert ír elõ);
– má sodik epizód: a fõhõs bolyong az ismeretlen világban (szemüvegboltokat látogat; is -

me  ret  sé get köt egy asszonnyal; megtalálja az orvosi rendelõt; az orvos felismeri az évek
múl tán vissza tért be tegét, elzárkózik a konzultáció elõl).

Az igaztörténet mûfaji sajátosságait akkor érthetjük meg, ha azokat a mese jellemzõivel vetjük
össze:

A mese tehát egy irreális világot jelenít meg hagyományos stilisztikai eszközökkel a közönség
szó rakoztatásának szándékával. Az igaztörténet ezzel ellentétben a realizmus felé tolódik el, jel lem zõi
az életközelség, a racionalitás, a csiszolatlanság, az individuális jelleg, a nagyobb fokú vál to zé kony ság.
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Tündérmese Igaztörténet 

az elõadás ideje/helye
az elõadás célja

a történet szerkezete

a történet hõse
a történet színhelye
a történet ideje
a szövegszerkesztés módja

kötött
szórakoztatás

strukturált (pl. hármas szer kesztés)

mesei figura
mesei világ
mesei idõ
mesei formulák

kötetlen
idõszerû mondanivaló közlé se;
szórakoztatás
strukturálatlan (egy vagy
kötetlen számú epizód)
reális személy
reális környezet
reális idõ
a köznyelv fordulatai



Az igaztörténetek tartalmi osztályozását lehetetlen és fölösleges elvégezni, mivel a mûfaj ko -
ron ként, településenként, egyénenként nagy szóródást mutat. A század elsõ felének idõszerû témája
volt a világháború. A frontot és fogságot megjárt férfiak kalandjaikat adták elõ, az otthon maradottak
a nélkülözést, a meneküléseket verbalizálták. Az 1950–60-as években a kollektivizálás, az 1980-as
évek ben a kivándorlás eseményei váltak idõszerûvé. A tanulók iskolai eredményeiket foglalják tör -
té netbe, az idõsek betegségeikrõl beszélnek gyakrabban stb.

A szakirodalom a mûfajon belül a következõ tematikus tömböket különíti el:
1. családi történetek (például gyermekkori élmények; szerelem; nagy félelmek; betegségek;

el  szen vedett sérelmek);
2. vidám, mulatságos históriák;
3. erotikus és obszcén történetek;
4. falusiak városi kalandjai;
5. neves személyekhez fûzõdõ elbeszélések;
6. rémtörténetek.
Az igaztörténethez közel áll a képtelen történet (megkomponált, szórakoztató történet); a rém -

hír (kevés epikumot tartalmazó, rövid terjedelmû híresztelés), olvasmány-, filmélmények új ra me sé -
lé se, valamint a pletyka.

Az igaztörténet kutatásának lehetséges céljai:
1. a beszélési szokások vizsgálata (ki, mikor, kinek, miért mesél igaztörténeteket);
2. az igaztörténetek mûfaji, szerkezeti, stilisztikai vizsgálata;
3. az igaztörténet és a valóság viszonyának (az élményeket kulturális alkotássá alakító me cha -

niz mus) vizsgálata;
4. az igaztörténetben megnyilatkozó értékrend, mentalitás vizsgálata.

Feladatok

1. A szöveggyûjteményben szereplõ igaztörténetekben figyeljék meg az epikum természetét,
a lí ra iság forrását, a szereplõk jellemét!

2. Próbálják kinyomozni egy igaztörténet reális alapját. Az esemény és a történet össze ha son -
lí tá sa alapján beszéljenek az alkotás (megszerkesztés) mechanizmusáról! Az egyén értelmi
ké pes sé ge, lelki alkata, a történet mögötti kommunikációs célja hogyan hat ki a szövegre?

3. Jegyezzék le egyazon történet különbözõ változatait! Figyeljék meg a változatok közötti el -
té ré seket! Magyarázzák meg az eltérések okait!
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