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I. 

Az értekezés kultúratudományos-mediális aspektusból, ugyanakkor a hermeneutikai 

kérdezésmód horizontján kívánja túllendíteni – az irodalmi formanyelvnek és közvetítésének 

tágabb összefüggéseire alkalmazni-kiterjeszteni – a prózaepikai szövegek körében tárgyalt 

fantasztikum jelenségét. A tán provokatív cím elsősorban arra a feszültségre próbál rámutatni, 

melyben az írás látható-materiális közegét (mint az irodalmi archiválás kódjait) olyan általa 

uralhatatlan és anyagtalan folyamatok konstituálják, amelyek viszont tőlük maguktól sem 

függetlenek, s textuális („szöveges”) létmódjaik szerint nyilvánulnak meg. Ezek az anyagtalan 

eredetű effektusok a szerzői személyiséghez vagy az elbeszélői szólamhoz közvetlenül nem 

köthető írásaktus révén szövegesülnek. Az értekezés romantikus és modern szövegek szoros 

olvasása révén kíván közelebb kerülni ehhez az összetett – gyakran „kísértetiesként” 

performált – jelenséghez, miközben nem kívánja elvéteni a művészi teremtés folyományaként 

kezelt „romantikus” írás, illetve a különböző technikai-mediális automatizmusoktól 

befolyásolt „modern” lejegyzés látszólag összeegyeztethetetlen (paradigmatikusan gyakran 

ütközetett) alapvetéseit sem. Az értelmezések ezért nem pusztán a cselekményben vagy a 

narrációban tetten érhető fantasztikum todorovi teóriája, hanem inkább a fantasztikus könyvtár 

Foucault-hoz és Kittlerhez köthető elmélete nyomán próbálnak érvelni az olvasástapasztalat 

indukálta írásaktusok és az írásaktusok által befolyásolt olvasástapasztalatok kölcsönösségének 

végtelen sorozata, elbizonytalanító hatása mellett. A betű-világként (Thienemann) felfogható 

szöveg ennek következtében egyszerre eredménye és kiindulópontja azon olvasásmódoknak, 

amelyekben a léttapasztalat esztétikai tapasztalatként tűnik elő és fordítva. E kölcsönösségen 

belül alkalmazza az értekezés fontos, de nem mindent teljesen meghatározó aspektusként a 

technológiai-mediológiai szempontokat. Mégpedig olyképp, hogy bár nem téveszti szem elől a 

grafémikus lejegyzések és az új médiumok (fotográfia, telegráfia, kinematográfia stb.) 

interferenciáinak jelentőségét, de irodalmi érvényülésük előfeltételének az írásaktus immanens 

anyagszerűségét tartja. E materialitást ugyanakkor a fenti immateriális archívumok 

függőségében véli érzékelhetőnek és eredendőn diszponáltnak. Az így működő közvetítés 

jellegzetes velejáróját, a nyelv szemantikai működésének nyomszerűségéből eredő játékosságot 

is vizsgálja, megfigyelve például, hogyan lép kölcsönhatásba szóbeliség és írásbeliség a rege 

műfajából származtatható regény poétikájában. 

 

II. 

A dolgozat bevezetése – elméleti alapvetéseket követően – a legkorábbi szöveget (Nagy Ignác 

Magyar titkok című regényes életkép-sorozatát) megelőző időszak néhány hazai és külföldi 
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művét érinti, felvezetendő a későbbiekben tárgyalandó jelenségeket és fogalmakat. Az 

alfejezetben röviden szó esik a magyar irodalomban a 20. század első harmadáig 

peremjelenségként előforduló fantasztikumról is, mely visszaszorulás az olvasás mimetikus 

kódok mentén történő, szorosan valóságreferenciális stratégiáinak korabeli térnyerésével 

magyarázható. Ebből következően a téma kidolgozása nem támaszkodhat terjedelmes 

szövegkánonra. Bár a tárgyalt regények szerzői – leszámítva talán Nagy Ignácot és Harsányi 

Kálmánt – a jelenlegi mesterkánonhoz tartoznak, itt kiválasztott műveik többségéről ez nem 

mondható el. Természetesen az értekezés nem érvel, nem érvelhet a kiválasztott szövegek 

esztétikai értéke mellett, elsődleges szakmai céljának a vázolt elméleti keretek kifejtése-

érvényesítése, az applikálásukkal kialakított-kinyert olvasási „programok” hatékonyságának a 

bizonyítása nevezhető.  

 Az első fejezet Jósika Miklós Két élet és Babits Mihály A gólyakalifa című szövegeinek 

újraolvasására tett kísérletet. A valóság és az álom emlékeinek összezavarodása miatt mentális 

problémákkal küzdő alakok történetéből olvasta ki az írásaktus szeszélyének, szeszélyes 

működésmódjának a nyomait. Megerősítést nyerhetett, hogy Jósika – műfaji megjelölése 

szerint – szeszélyes regénye elkerülhetetlenül felülírja azt az olvasatot, amely az „egészséges való” 

elnyerését szavatolhatná a „szeszély ábrándjai alatt” végbemenő befogadással szemben. 

Ugyanis a történet egy pontján váratlanul felbukkanó „vendégszöveg” (a főhős, Szécsi 

Kálmán álmait előzetesen lejegyzett formában tartalmazó krónika) arra enged következtetni, 

hogy lezáratlanul maradnak a családtörténet továbbírását szavatoló, az olvasásából és 

másolásos rögzítéséből származó „tanulságok”. Bár Szécsi meggyógyul, álom-énjének 

(hasonmásának) identitása felszámolódik, egy krónika megjelenése valószínűsíti, hogy az 

álombéli Másik nem individuális, pusztán az álom során „kimunkált” teremtmény, hanem a 

kollektív családi emlékezet része. A szöveg írásaktusához köthető autoritás, a felvezetést 

ellenjegyző szerző a főszereplő Szécsi tudatának működését kívánja szimulálni, de maga is 

ráébred, hogy a hőse számára rendelkezésre álló, őseinek portréját tartalmazó arcképcsarnok a 

nyelvi megmunkálás narratív paramétereire, azok beíródására szorul. Emellett a szöveg 

hibázásainak tűnő „névtévesztések” felfoghatók a kollektív emlékezet és a jelenkori tapasztalat 

egymást-olvasásából eredő kiiktathatatlan következményeknek, lévén ezek egymásra másolt 

írásrétegekként jelentkeznek. A „szeszélyes” írásstratégiát A gólyakalifában egy Írói autoritás 

próbálja ellensúlyozni. Tábory Elemér végrendelkezésének feljegyzései ugyanis a szöveget 

záró levél szerint nem válhattak volna olvashatóvá a kéziratcsomó vándorlása, írói 

megmunkálása, majd publikálása, s a mindezeket cselekményesítő írásos reflexió nélkül. Nem 

beszélve a Két élettel szemben negatív kifejletű „gyilkosság” feljegyzéséről, amelyet az én-
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elbeszélő értelemszerűen nem rögzíthetett. Az Író levele szerint a szöveg számtalan törlésjelet 

tartalmaz, hiszen gondozója a titkosítás vágyától vezérelve az összes nevet átírta. Így a kalifa 

névvesztése az a negatív tapasztalat, amelyet egyetlen újraolvasás sem állíthat helyre. Ennek 

ismeretében a regény tulajdonképpen a kérdéses identitások sokoldalúan artikulált 

elbeszélésének is felfogható. Míg Tábory mintaolvasóként álomelméletekkel foglalkozik és 

tanulmányokat ír, addig a díjnoknál az alfabetizmus érvényesülése az automatikus írás, a 

könnyen fogyasztható szövegekkel eltelő olvasás, valamint a jelentéseket elzáró betűrács 

élményszerűségeiben ragadható meg. A díjnok csupán arra tud visszaemlékezni, hogy 

írástudásra törő ambíciói (vágya önmegsemmisítő, teljesülhetetlen struktúrájából adódóan) 

örökké kielégületlenek maradtak. Igaz, ezek az inskriptív ráismerések segítik hozzá individuális 

kereteinek (az alteregó Tábory tudati egységét egyúttal fokozatosan lebontó) 

megerősödéséhez.  

 A második fejezet Mikszáth Kálmán Kísértet Lublón, illetve Krúdy Gyula A podolini 

kísértet című regényei összeolvasására tesz kísérletet. A közvetítés szellemének és 

anyagiságának relációját ezúttal a kommunikáció „hitele” – az információ küldésének és 

elfogadásának az együttműködése – tekintetében vizsgálja, s a hitel kódjainak „feltörésére” 

irányul. Rámutat, a szövegek poétikája egyrészt a szóbeli és írásbeli közegek eltérő 

tudatszintjeinek ellentmondásait aknázza ki, másrészt teret ad a kompilátori tevékenységnek is. 

E jellegzetességek vezetnek a már információként vagy adatként kódolható és titkosítható 

jelentések értékelvűségét tételező állapothoz, illetve egy olyan kontrollálhatatlan lejegyzési 

aktushoz, amely során az eredetiséget magába foglaló hitelességi kritérium folyamatos 

újraértelmezésekre kényszerül. E változások interpretálása a 19. századi prózaelméletek 

valóságszemlélete felől közelít a múlt megingathatatlan jelentését poetizálni látszó történelmi 

regényműfajhoz, hogy kiemelje, a vizsgált szövegek az eleve adott hitel „realista” paradigmája 

helyett az olvasat során megfogalmazódó „szerződés” hitelességi komponenseit alkotják meg. 

Ezek mentén tételezik a „monetáris” olvasás alapeseteit, amelyekben az árucsere és a 

pénzforgalom ökonomikus (szimbolikus) logikája mellett a záloghitel befagyasztott tulajdonú 

(allegorikus) működésmódja is érvényesül. Míg a Kísértet Lublónban a személyiségcsere (illetve 

ennek babonás és hivatalos magyarázata) válik kísérteties jeggyé, addig A podolini kísértetben a 

fantasztikus benyomást a zálog idejéből fakadó megkésettség, az „időtlenség” tapasztalata 

idézi elő. Ez utóbbi kontextus performálja a – kiemelt jelentőségű, a kollektív emlékezet 

Rákóczihoz köthető szövegkorpuszát ritmikusan ismételtető – álomszerű mnemotechnikát, 

ezen belül a nyelvi jelölők eltulajdonításának eseményét, mint a kizökkent téridő alapvető 

törvényszerűségét. Az írásaktusok forráskezeléssel vésnék be a hitelesség indexeit, de 
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próbálkozásaik megrekednek félúton. Mikszáth mesélője különböző forrásanyagok 

összeillesztése nyomán jut a felismerésre, hogy a századokon áthagyományozódó történet, 

Kaszperek Mihály kísértetjárása evilági okokkal magyarázható. Az eredeti történet többszöri 

újramondása után lejegyzi és publikálja az eseményeket, de a Kísértet Lublón függelékeiként 

megjelenő szövegekben az olvasható, hogy a lejegyzéssel sokszorosított főhős teljességgel 

függetlenné vált a szerzői autoritástól. A podolini kísértet a Mikszáth-olvasás következménye, de 

Krúdy mesélője egyszerre tanúskodik mind Mikszáth lublói szövegterének, mind a saját 

podolini szövegkorpuszának értő ismeretéről, miközben már nem „konkrét” történeti 

forrásokból, hanem a szóbeli néphagyomány ellentmondó fragmentumaiból kell megalkotnia 

írását. Néhány belső (fiktív) forrás felhasználásával az elbeszélő tulajdonképpen arra a 

következtetésre jut, hogy a legendákon nem lehet „eligazodni” – mindez az írásaktusok 

szintjén azt jelenti, hogy a történetvariánsok ellehetetlenítik A podolini kísértet kohézióját. Nem 

beszélve a zálog struktúrájára emlékeztető momentumról: a szöveg datálása látszólag hat 

esztendőt „sikkasztott el”. Míg a szöveg először 1906-ban jelent meg, addig a záró megjegyzés 

az 1900-as évet nevezi meg a keletkezés idejének. A hiteltelenség fentebbi nyomai azonban 

csakis a mimetikus-valóságrerefenciális olvasásmódok számára lehetnek negatív hatásúak: a 

hitel klasszikus stratégiáival szemben a hitelesítés modern aspektusai lehetővé teszik az olvasó 

aktívabb bevonódását is. Ennek feltételeit egyébként Mikszáth mesélője a narratív keret 

szempontjából jótékonyan elősegíti. Az olvasás erős jelenléthatásait az olvasó érintettségét 

előidéző eljárások teszik „megélhetővé”, így a hitelesítésekkel, a világ és a betű-világ közötti 

átmenetekkel a létértelmezési stratégiákra, a lét olvasásának technikáira lehet szert tenni. 

Köztük annak belátására, hogy a történelem poétikai reprezentációi nem rendezhetők objektív 

viszonystruktúrákba, ehelyett a beleélés és a megértés aktusain keresztül késztetnek állandó 

újraértelmezésre. 

 Az értekezés harmadik fejezete az írás állandó olvasásra-kényszerülése mellett érvel 

Jókai A jövő század regénye és Harsányi Kálmán A kristálynézők című regényeinek 

összehasonlítása során. A befogadás „feladata” ebben az esetben egy olyan virtuális tér 

képzése lehet, amelynek imaginárius kereteit az írást megelőző olvasástapasztalatok alakítják 

ki, és amely annak „hordozó” felületeként teszi láthatóvá az írásaktust. Jókai regényét illetően 

az értekezés szem előtt tartotta, hogy A jövő század regénye „valóságreferenciái” a megszokott 

módon, például a todorovi fantasztikum elmélete szerint nem bírhatók szóra, nem 

ellenőrizhetők vissza. Noha az előszó fontos kijelentése, miszerint a regény az írás jelenéből 

kalkulálja ki a jövőt – és így tulajdonképpen a jelen jövőbeli emlékezeteként funkcionálhat –, 

az írásaktus által kompilált forrásanyag képében visszacsatolási pontokat feltételezhet. Az 



6 
 

olvasatok így a kalkulatív narratíva szempontjából elsőként a 20. század második felébe 

helyezett cselekmény különböző médiumaira támaszkodhatnak. Megállapítható, a regény – a 

gyorsírási jelekkel íródó, a fénymásolóra emlékeztető sokszorosítógépen nyomtatott Asztrapét 

leszámítva – saját kora médiumait helyezi át a jövőbe: sem a fénykép, sem a távíró, sem a sajtó 

nem mutat újszerű mediális sajátosságokat. Ugyanakkor éppen a villám jelentésű napilap 

szemantikai kódja „adja hírül” a regény által kiaknázott paradigmatikus váltás, nevezetesen a 

természet technicizálódásának tapasztalatát. A fantasztikus ásványból, az ichorkristályból első 

alkalommal legyártott repülőgép a romantikus teremtés mítoszát írja a szövegbe (a 

főszereplőként a romantikus „szuperhős” vonásait mutató székely szombatossal, Tatrangi 

Dáviddal együtt). Erre utal az ichor „isteni” attribútuma, a szereplő átlényegülése repülés 

közben, az új perspektíva szolgáltatta „mindentudás” lehetősége is. Ennek az állapotnak a 

tükörképét a Gonosz figurája, Sasza asszony viszi színre: nála a teremtés romantikája a 

csináltság és a manipuláció – technikailag meghatározott – stádiumaiban lepleződik le. 

„Gőzguillotine”-ja segítségével látványosan képes megrendezni például a mitikus történet 

vérfolyóját, de Éva almái nevű sajtóorgánuma segítségével hatékonyan leszámol a konkurens 

sajtótermékekkel. Mindeközben a cselekmény az időbeli előrehaladással párhuzamosan 

visszaírja az egyetemes történelmet. Az eszkatológia tapasztalatában Tatrangi a magyar 

őstörténet legkorábbi forrásaihoz jut vissza, amikor felfedezi Julianus barát kin-tseu-i 

magyarjait, illetve Csaba királyfiként halad át a Tejúton. A szöveg a „világírás” formájában a 

bábeli eseményt is újrajátssza, így a történet végére az előszóban már vázolt okozati struktúra 

nyomán bekövetkező apokatasztázis tulajdonképpen a Pax bolygó eljövetelével válik valóra.   

 A kristálynézők viszont egy betűmentes világ feltételeit kívánja felrajzolni. A 

„látomások” ebben a regényben is egy kristály segítségével válhatnak tapasztalható 

„valósággá”. Igaz, kérdéses, hogy a traumája következtében írásmentes életmódra „váltó” 

Balogh Fábián kristályában felbukkanó képsorokat mindenki látja-e, vagy csak egy 

megbomlott elme képzeleg. Jelen értelmezés szerint a betűvesztés azért tekinthető illúziónak, 

mert a rögeszmésen elfojtott íráskényszer csak a feljegyzés romantikus jellegű, a teremtés 

szinonimájaként kezelt stádiumaiban képes tökéletesen funkcionálni. Egyébként az írás – mint 

a memóriatartalmak immaterialitásából lejegyzett beírás – akár szétzilálja-destruálja a 

betűmentes állapotot: a regény elején Balogh a Máté-passió előadásán vesz részt, és feltoluló 

emlékképeitől vezérelve levelet ír egy kottapapírra. Valamint több esetben felidézi az elégetett 

regénykéziratához és meggyilkolt gyermekéhez kapcsolódó traumatikus epizódokat, amikor is 

a betűk egy fotografikus emlékezet közegében önnön „fotónegatívjaikként” jelennek meg. S 

az írás kiiktathatatlan medialitása nyer bizonyosságot akkor is, amikor a kristálynézést 
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ellenőrző kísérletek során egy színésznő a múzeumi katalógusokból betanult információk 

újramondásával látványosan szinkronizálni képes a kristályban feltűnő képsorokat. Traumájának 

újrajátszódásakor Balogh saját vágyott jövőbeli időterébe kerül, kristálya foglyává válik, majd a 

Máté-passió szereplőként való átélését követően automatikus írásba kezd: író-géppé, 

személytelen átjátszó közeggé alakul. Ezzel összefüggésben a lejegyzett élettel egyenértékű 

életművet reprezentáló kézirat (a Budapest lelke című szöveg) megsemmisülésének tapasztalata 

„blokkolja” az írást, amely ugyanakkor képekké transzformálódik. Balogh olvasmányélményei 

– az olvasás képiesülésének mozzanatai nyomán, de ennek fantasztikus variánsaként – tehát 

kivetülnek, mivel az írás képzetei az újraírhatatlanság stádiumában halasztódnak el számára. 

Eközben Balogh „képírásában” a jövő kiszámíthatatlansága a csakis múltbéli (azaz írásos 

nyomokra visszavezethető) képsorok újrajátszásával érzékelhető. A jövő század regényének 

írásaktusában megvalósuló kalkulus A kristálynézők terében az experimentálisnak nevezett 

cselekmény kísérleteiben összpontosul. A regény „multimediális” működését előrejelzendő, az 

előszóban a Chladni-lemezek hanghullám-rajzolatai, valamint a szereplők által alkotott kör 

középpontjába állított háromdimenziós írásjel eltérő perspektíváival szavatolt divergens 

tapasztalatok jelennek meg. Balogh a repülőgép szimbólumával hozza játékba a képzelőerő 

működését, és a Jókai-regényhez hasonló keleti (őstörténeti) kódokat is működtet: egy 

babiloni vásárban magyar nyelvű szavakat hall, de vázolt jövője is egyet jelent a magyarság 

gyökereihez visszatéréssel. Mindez arra utal, hogy a jövőbe futó narratívák nem kerülhetik el 

önnön emlékezetük regresszív beíródását. 

 Az utolsó szövegpár esetében az itt időben egymástól legtávolabb eső művek kerülnek 

együttes értelmezésre. Az időbeli távolság azon posztmodern formatan segítségével tehető 

zárójelbe, amely az alkotásokban – Nagy Ignác Magyar titkok című szövegében és Szerb Antal 

A Pendragon legenda című gótikus regényében – különböző, egymással látszólag 

összeegyeztethetetlen mintázatokat hoz egymással tükörhelyzetbe, hogy a két szöveget az 

értekezés célkitűzése szerint bírja szóra. Ezzel párhuzamosan alkalmazza a metafikció poétikai 

képleteit is, mivel a regények erőteljesen reflektálnak önnön textualitásukra. Mindkettő 

tartalmazza az utólagos megmunkálás önprezentáló nyomait, de az írásaktusok ennek 

tapasztalatát eltérő módon demonstrálják. „Posztmodern” horizonton különösképp 

szembetűnő, hogy a Magyar titkok „szerző személyisége” levélben fordul a kiadóhoz, miután 

annak egyik korábbi szövegének szereplőjében magára ismert. A levélváltással hangot kapó 

beszélő a betű-világ és az életvilág közti határt egy komikus eredettörténettel lépi át, amelyben 

becenevének jelölőjét bontja le, s amelyet textúraként szétszálaz. A jelölővel való játék a 

szöveg egészén végigvonul, de a polifón jelleget erősítő lábjegyzetek is feltűnnek: Bende 
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folyamatosan reflektál jelölő és jelölt „tökéletes” illeszkedésére (pl. a motivált jelentésű 

utcanevekben), kétségbe vonva a jelölés bizonyos önkényességének – kreativitásának – 

romantikus képzeteit. Külön fejezet vizsgálja a Magyar titkok megszületését, eredettörténetét. 

Eszerint Bende előtt álmában egy gonosz szellem tárja fel a magyar élet visszásságait, 

amelyeket ő egy automatikusan író toll „segítségével” jegyez föl. Az álombéli jelenetben a 

későbbi könyvcím egy laterna magica révén válik láthatóvá. S bár – a Dagerrotyp című fejezetet 

leszámítva – a regény nem tematizálja nyíltan a médiumokat, a számos, főleg élettani és 

mnemotechnikai leírásokat árnyaló intermediális reflexió tárgyalására is sor kerül. Kiemelhető 

a Magyar titkok életképeiben gyakran feltűnő hírszolgáltatási „rendszer” több jellemzője, 

valamint a regény zárszava, amelyben a Bende „mögül” előlépő figura válaszol a füzetekben 

megjelenő szöveg kiváltotta reakciókra, illetve életkép és regény viszonyára, melyet a szöveg a 

vörös fonal metaforájával érzékeltet. Eltérően A Pendragon legendától, amely nem markírozza a 

benne morajló műfajok határait: erről az architextuális polifóniáról az egyidejű hazai recenziók 

és a 21. századi angol fordítást bemutató külföldi írások egyaránt megemlékeztek. Bár az első 

magyar gótikus regény – bő másfél évszázaddal a műfajt megalapító Walpole-alkotást követően 

– már csak paródiaként viheti színre a kísértetiesség őseredeti mintázatait, 1934-ban 

megjelenve annak a műfajnak a poétikáját követi, amelyről Babits az eposz modern 

megfelelőjeként írt Kritika című írásában. A detektívregény – amellett, hogy az értelmező 

olvasás tömegirodalmi variánsa lett a századfordulóra – Szerb Antalnál a filológiai kibetűzés 

kontextusában érvényesíti a rejtélyek megoldását célzó szövegolvasást. A főhős Bátky János a 

könyvek világában érzi otthonosan magát, kényszeresen szövegesíti tapasztalatait, 

környezetének észlelését olvasmányélményeihez igazítja. Így a nyomozás óhatatlanul kicsúszik 

a filológus kezei közül, aki egy másik fronton is vereséget szenved. Hiszen a Pendragon-

családot védelmező kísértetlovas rejtélyének megoldásához az ősi titkos (rózsakeresztes) 

tanokat tartalmazó kódexet kellene értelmeznie, de Bátky csak „felderengeni” látja a betűk 

mögött a „természet titkait”. A regény terében a világnak – mint a természet könyvének 

metaforájaként rögzített – olvasása kudarcba fullad, így a fantasztikumra sincs magyarázat. A 

kalandjait megszövegező Bátkyt ugyanakkor a saját szövegemlékezete tréfálja meg, amikor a 

megoldáshoz vezető álomjelenet megannyi idézete mellett éppen arról feledkezik meg, hogy 

„álombéli” alakjának jelölőjével, Benjamin Avravanel nevével a walesi várúr, a kísértetlovas 

leszármazottja látta el őt még a történet elején.  

 Világ és betű-világ, illetve hermeneutikai létértelmezés és filológiai kódfejtés 

összjátékához csatlakozik az akkoriban megtartott Szerb Antal-előadás, amely a rószakereszt-

mítoszt immár hazugságnak tartja. A regény így szöges ellentétbe kerül egyidejű 
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metatextusával, „referenciapontjával”. Nem ennek közvetlen okaként, de a világértelmezést 

egyszerre elmélyítő és ellehetetlenítő, a betű-világ konkurenciájaként egyre nagyobb tömegeket 

megérintő álomgyári terméknek, a filmnek a tapasztalata is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az 

alternatív valóságok életmintaként applikálódtak.  

 E fejezet végül az 1917-ben megjelenő, jobbára negatív kritikákkal illetett Éjfél című 

antológiát helyezi szembe a (már) filmben is megjelenő detektívtörténet tapasztalataival. 

Rámutat, a magyar prózairodalomnak a 20. század első felére jellemző esztétista kánona 

felhasználhatta a „ponyvás” írásstratégiákat is: A gólyakalifa és A Pendragon legenda írásaktusai 

előszeretettel merítettek olyan technikákból, amelyekre nem találhattak mintát az esztétikai 

értékelvűséghez ragaszkodó magasirodalmi szövegkorpuszban. 

 

      III. 

A Hangsúlyeltolások című zárófejezetben az értekezés egy „evolúciós” keretben helyezi el és 

összegzi az interpretációk legfontosabb tapasztalatait és eredményeit. Vagyis az argumentáció 

a műfajtörténet evolúciós hagyományából merít, pontosabban annak néhány kifejezését 

képezi újra. Így a műfajok kölcsönhatása a mutációk és a mediális váltások nyomát tartalmazó 

hibrid formák retorikájával kerül tárgyalásra. Feltételezve a metamorfózisok egymásutánját, a 

szövegek megszemélyesíthető entitásait, a hangot adóktól egészen a hangot felfogó, velük 

dialógusba bocsátkozó olvasókig. Az értekezés itt Thienemann Tivadar elképzelésével lép 

tovább, miszerint a folyóírásnak nevezett sajtó a könyvirodalommal versenyezve termelte ki 

az új olvasótípust, hozzájárulva egyszersmind a 19-20. század fordulójának romantikus 

gyökerű írásellenességéhez, a megerősödő betű-világra adott ellenreakcióhoz. A disszertáció 

nyolc szövegének tapasztalata ekkor abban a kérdésben kulminál, hogyan, milyen formában 

kerültek át az írásbeliségbe a szóbeliség vokális kódjai. Megerősítést nyer, hogy a hangos 

dialógus, a csevegés az adott művekben olyan játékos „összekacsintó” viszonnyá alakul, amely 

a szöveg–olvasó reláció hagyományos hierarchiáját is megbontja. Szorosan ide kapcsolódik a 

narrátori mindentudás mítoszának lebomlása is, illetve ezzel együtt a metalepszissel járó 

határátlépések gyakorlatának elterjedése. Mindez az írásaktus „irányításában” jelentékeny részt 

vállaló cenzori funkció meglétét bizonyíthatja, hiszen az elbeszélő hang identitásváltásaival a 

szöveg elveszti elsődleges irányító forrását. Az értekezés Franz Karl Hägelin 18-19. századi 

tipológiája nyomán különbözteti meg a cenzori tevékenység írásaktusban realizálódó 

fokozatait a teljes tiltástól a korlátozott engedményeken át a szabad olvashatóságig. A 

regényekben mindez három aspektusban figyelhető meg: egyes szövegek maguk is cenzori 

intézkedéseket szenvedtek el (A jövő század regénye a 20. század második felében csak a 
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rendszerváltás után jelenhetett meg nagy példányszámban), mások a cenzúra működését 

tematizálták vagy imitálták, míg néhányukra a tudati – pszichológiai jellegű – cenzúra nyomai 

íródtak rá a számtalan álomjelenet során.  

 A zárlat egy Jókai-novella (A láthatatlan seb) rövid interpretálásával jut el annak 

megállapításáig, hogy a vizsgált szövegek minden esetben rálátást biztosítanak egy 

betűszerűnek vélelmezhető, ennyiben olvashatatlannak („hieroglifnek”) tűnő anyagiságra, 

amely viszont – éppen textualitása révén – immateriális tulajdonságokat (vonatkozásokat) 

hordoz. Az olvasás ugyanis egy szöveg írásjegyeivé próbálja összerendezni az imaginárius 

„forrásszövegeket”, s noha az egyedi írásjegyek külön-külön feltörhetetlen kódokként 

viselkednek, éppen ezért nem lehetnek képesek az immaterialitástól független materialitássá 

válni. Megállapítható, az írás potenciális tere mindig egy már beírt és eltárolt olvasástapasztalat nyomán 

képződik meg. Az olvasástapasztalat folytonosan módosítja, dinamizálja az időnek kitett írásaktust, 

amelyhez hozzáértődik önnön szövegemlékezete is. Az írásaktus részlegesen tudattalan (reflektálatlan), mert 

önmaga számára egészében beláthatatlan következményű mozzanatai a „szeszély” jeleinek beíródásával 

járnak együtt. Egy ezzel ellentétes irányú, ugyancsak grafémikusan rögzített művelet pedig a „hitelesség” 

mintázatait építi be a szövegtestbe, amelyekkel immár egy másik esztétikai funkció, az olvasás (receptivitás), 

azaz a befogadói észlelés és a temporális értelmezés – intézményes-kommunikatív paramétereihez igazodó – 

alapfeltételei valósulnak meg.  

 Az értekezés annak belátásával zárul, hogy az irodalom a posztmodernitásban már 

kvantitatív (és nem kvalitatív) minőségben tekinthet a szöveguniverzumra, ezzel magyarázható 

telítődésének és „kimerülésének” barth-i teóriája is. A többszörösen rétegzett 

(palimpszesztként felfogható) szövegek eredendően elbizonytalanító effektusa abban a 

zavarban érhető tetten, amelyet a markáns nyomaikban egyre tünedező szöveghagyományok 

homogenizálódása okoz. Hiszen a vendégszövegek jórészt már azonosíthatatlanok, alig 

felismerhető módon tekinthetők a szövegtest származtatott részének, noha az írást alapvetően 

a belőlük vagy általuk összeálló virtuális felület hordozza és teszi olvashatóvá. 

         

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

IV. 

A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJÁBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK 

 

WIRÁGH András, A térbe vetett hang aspektusai. Harsányi Kálmán: A kristálynézők, It, 2010/3, 

355-373. 

WIRÁGH András, „Túl” a fantasztikumon. Megjegyzések Cholnoky Viktor novellisztikájához, 

Iskolakultúra, 2011/8-9, 51-60. 

WIRÁGH András, A kedvező megvilágítás „hermeneutikája”. Észrevételek A Pendragon legenda 

olvasandóságáról = Regényművészet és íráskultúra. szerk. KOVÁCS Árpád – SZITÁR Katalin, 

Argumentum, Budapest, 2012, 254-270. 

WIRÁGH András, Az írás szeszélye. Jósika Miklós: Két élet – Babits Mihály: A gólyakalifa, It, 

2013/3, 375-399. 

WIRÁGH András, A történelem vadhajtásai és mellékzöngéi. Mikszáth Kálmán: Kísértet Lublón – 

Krúdy Gyula: A podolini kísértet. Bevezető vázlat = Esemény és költészet. Tanulmányok Kovács Árpád 

hetvenedik születésnapjára, szerk. SZITÁR Katalin és mások, Pannon Egyetem, Modern Filológiai 

és Társadalomtudományi Kar, Veszprém, 2014, 144-149. 

WIRÁGH András, Egy előszó, és ami mögötte van (Éjfél. Magyar írók misztikus novellái, 1917), 

megjelenés előtt (a konferencia előadásait tartalmazó kötetben, illetve a Kalligramban) 


