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A kutatás tárgya 

 

A disszertáció az epikai múltteremtést tárgyalja. Azt kutatja, hogy (1) szépprózai szövegekben 

hogyan, milyen narratív eszközökkel, szövegeljárásokkal teremtődik meg/újra a múlt; hogy 

(2) az „újraképződés” hogyan idézi meg/alakítja újjá az egykori jelenek múlt- és 

jövőképzeteit, (3) s ezek miként kerülnek párbeszédhelyzetbe egymással, vagy miként 

„konfrontálódnak” a szövegek jelenének időképzeteivel, továbbá, hogy (4) összetettségük 

milyen újszerű időtapasztalatokkal bíró (kaotikus, párhuzamos, örök jelenidejűségben vagy 

ezek kombinációiban gondolkodó) szövegvilágokat hoz létre. S mivel a dolgozat Mészöly 

három „kései” beszélye – a „magyar Orlando”-tervhez köthető Sutting ezredes tündöklése, 

Fakó foszlányok nagy esők évadján és Anno – kapcsán foglalkozik e speciális problémákkal, 

ezért (5) Mészöly poetikájának körülírására is kísérletet tesz, különösen az epikai 

princípiumok (hős, elbeszélő, tér, idő) viszonyainak megváltozása (a Kohn-teoréma variációi: 

az egyszerre archaikus és posztmodern szövegkezelés hangnemi sokszínűsége, az egymással 

ütköző idő- és kulturális tapasztalatok kibékítésének eljárásai) tekintetében. A disszertáció 

tehát a múlt „újraaktualizálásának” variációit a mészölyi elbeszélésmód, térábrázolás és 

időkezelés viszonyainak sajátos módú és elegyű artikulációiban ragadja meg, szem előtt 

tartva, hogy a sokféle módon kiaknázott narrációban más-más módon, de – a szakirodalom és 

Mészöly jegyzetei tükrében – mégiscsak az el nem készült regény, a „magyar Orlando” 

körvonalai sejlenek ki. E törekvésekből következően a disszertáció (6) a Mészöly-

szakirodalom legújabb állításaival és a Műhelynaplók jegyzeteivel éppúgy foglalkozik, mint a 

Mészöly-próza vonzáskörében tárgyalható (7) rendhagyó elbeszélő-formációjú, tér- és 

időkezelésű posztmodern magyar regényekkel, ezeken keresztül pedig a Mészöly-hatás 

kérdésével. S e jellegzetességek vizsgálatakor arra is folyamatosan kitér, hogy (8) az olvasás 

tapasztalatában mindez milyen eszköztárral, milyen hagyományon (modernizmus, késő 

modernség, posztmodernizmus) belül dekódolható. Azaz a dolgozat részben narratológiai, 

részben történelemkép-alakítási, részben befogadás-esztétikai, részben irodalomtörténeti és 

kánonalkotási kérdések kontextusában járja körül az epikai múltteremtés módszereit és 

befogadásuk „hatástörténetét”. 

E kutatási irányoknak megfelelően a disszertáció – az Elöljáróban-fejezet, a vizsgálódás 

tárgyának és módszertani kereteinek bemutatása után – egy hosszabb Bevezető keretében több 

mészölyi poetikát érintő kérdést exponál. A poetikai szempontot különösen az epikai 

princípiumok (hős, elbeszélő, tér, idő) viszonyainak megváltozása (a Kohn-teoréma) 

kontextusában érvényesíti. Feleleveníti a francia „geográfiai történetírás” braudeli 
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koncepcióját, egyrészt filológiai okok (Mészöly hivatkozása), másrészt annak a mészölyi tér-

teorémával rokon gondolatmenete miatt (megelőlegezve mintegy tér és emlékezet, tárgyi 

tapasztalás viszonyainak körülírását), majd az epikai tér és az elbeszélői funkció 

megváltozásával foglalkozik. Áttekinti az elbeszélői és szereplői beszédpozíció átalakításának 

módszertanát, illetve a szövegtér módosulása kapcsán külön részfejezetekben elemzi tér és 

idő, tér és test, táj és identitás braudeli megközelítésének és a 19. századi magyar 

szépprózának a mészölyi táj-antropomorfizálással (pánerotikával) való kapcsolatát, ezt is 

beemelve az epikai térrel kapcsolatos kutatások körébe. Test és testetlenség, artikuláció és 

körvonaltalan átmenetiség ellentétjeinek feloldódását az epikai princípiumok oldódásával 

kölcsönhatásban idézi meg. S ezt követően elemzi a három Mészöly-szöveget, az elbeszélések 

működésmódjára fókuszálva. 

A dolgozat mindhárom Mészöly-beszélynél alapvetően ugyanazokat a szempontokat 

érvényesíti – az elbeszélésmód átmenetiségét, az epikai princípiumok medializált pozícióját, a 

pannon próza e három darabjának intertextuális kötődését (az intertextualitással megidézett 

egykori időkoncepciók egymást kiegészítő és/vagy kizáró voltából előálló medializált 

idővíziót) −, mégis más mélységben foglalkozik a szövegekkel. Ez egyrészt a szakirodalom 

egyenlőtlen érdeklődésének ellensúlyozásával magyarázható (például a Fakó foszlányok... 

szövegeljárásaival sokkal több tanulmány foglalkozik, mint amennyi általánosságban a 

Mészöly-próza intertextualitásával), másrészt az „aránytalanság benyomása” abból is ered, 

hogy az először tárgyalt beszély, a Sutting ezredes... esetében a disszertáció sok olyan 

jelenséget, szerkezeti „együttállást” mutat be részletesen, több oldalról szemügyre véve, 

melyekkel később már – az elméleti „továbblépésekkor” – nem szükséges ilyen mélységben 

foglalkoznia. Ugyanakkor, harmadrészt, kétségkívül az is hozzátartozik a sorrend – és a 

hipotézisek más-más fokú tárgyalhatóságának következtében valamiféle elsőbbségi rend – 

megállapításához, hogy a mészölyi poetika sajátosságait (tér és elbeszélésmód átalakulását, 

egymásba kapcsolódását, s mindennek kihatását a Mészöly-próza idejének sajátosan időtlen, 

lebegő, kötetlen víziójára) leginkább a Sutting ezredes tündöklésében, majd a Fakó foszlányok 

nagy esők évadján és csak végül az Anno című elbeszélésekben tartja a disszertáció 

leírhatónak. Továbbá egy negyedik s ötödik „motiváció” is jelen van/volt a figyelem más-más 

arányú megosztásában az elbeszélések elemzésekor: az idő és tér szövegszerű 

megkonstruáltságának bemutatása közben ugyanis a Sutting ezredes … és a Fakó 

foszlányok… eddig fel nem tárt intertextusainak részleges azonosítására is vállalkozott a 

dolgozat, illetve táj és elbeszélői és szereplői nézőpont összeolvadására is e két beszélyben 

látta a legjobb példát. 
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A disszertáció a Sutting ezredes... elemzésekor fabula és szüzsé szövegértelmezésre 

kiható viszonyait, az elbeszélés időstruktúráját, a szöveghiányok módjait és szerepét külön 

részfejezetekben mutatja be. Szintén külön tárgyalja befogadói, szereplői, elbeszélői pozíció 

átmenetiségét, az emlékezés közöttük való megoszlásának módját, tér- és időkezelés 

összefonódottságát. E beszély elemzése során a dolgozat felidézi a Jókai-pretextusokat, a 19. 

századi napló-, emlékirat- és politikai röpirat-irodalom vendégszövegeit, a politizált és 

erotikus beszédmód összefonódását s ennek fabulával való kapcsolatát, az emlékezés és a 

dekódolást lehetővé tevő kód keresésének beszélybeli összecsúszását, s mindezt a térkezelésre 

is vonatkoztatja. A Fakó foszlányok…-kal foglalkozó fejezet – a szakirodalom szinte kimerítő 

intertextus-vizsgálatának köszönhetően – a szereplői- és elbeszélői pozíció 

„tájszerűsítésének” módjaival, az anakronisztikus intertextualitás (mert 15─20. századból 

merítő pretextusokkal egyként számolhatunk e beszély esetében) által kialakított idővízióval 

foglalkozik, körüljárva az ún. krónikás elbeszélő konkrét helyhez/helyzethez alig köthető 

szólamainak átmenetiségét, pánerotikus tájba vetültségét is. A disszertáció Anno-fejezete 

pedig a korábban körüljárt szempontok és területek (szereplői-elbeszélői szólamok 

testetlensége, a táj emlékezettel felruházása, szövegek, szólamok, helyzetek közötti 

medializáltság) mellett a szövegszervezés asszociatív jellegét és a szöveg jelen idejű 

időalakokkal kialakított időstruktúráját vizsgálja. S itt tér vissza a „magyar Anno” 

látomásához. Végezetül a disszertáció két magyar posztmodern, történelmi érdekeltségű 

szöveg elemzésekor (Márton László: Átkelés az üvegen, Darvasi László: A 

könnymutatványosok legendája) a Mészöly-hatás problematikusságát exponálja, rámutatva 

olyan szövegvonásokra, melyek egyszerre erősítik s gyengítik e vélelmezett rokonságot. A 

zárófejezet „újrajárja” a Bevezetőtől a (posztmodern regények feltételezhető Mészöly-hatását 

tárgyaló) Kitekintés-fejezetig vezető út legfontosabb állomásait. 

S a kérdések nyitva hagyása érdekében a dolgozat a Függelékhez utalja a többször 

felvetett problémák újbóli artikulálását. Külön fejezetben vizsgálja meg, létezik-e 

posztmodern magyar történelmi regény (tendenciaként értve azt), s a mészölyi „magyar 

Anno”-koncepció és a woolfi Orlando elbeszélésmódjának (elbeszélő- és hősfiguráinak, 

térábrázolásának) párhuzamaival is külön részfejezetben foglalkozik. A Függelék tehát olyan 

szövegegységeket tartalmaz, melyekre több lábjegyzet utal, melyek a főszöveg kontextusát 

gazdagítják, mégsem tartoznak szervesen hozzá, mivel elterelték volna az olvasó figyelmét 

más elméleti kérdések és problémák irányába. Ugyanakkor sok esetben több, a dolgozat 

kérdésfeltevésével összefüggő jelenségre is épp a Függelékben érkeznek magyarázatigénnyel 

fellépő válasz-variációk. 
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A kutatás kontextusa 

 

A dolgozat kérdésfeltevése, érdeklődése és módszerei is a korábbi évek egyéni kutatásaiba 

ágyazódtak, azok folytatásának tekinthetők. A Mészöly-elbeszélések megközelítése így 

magán viseli az alapvetően prózapoetikai, a ’90-es évek és az ezredforduló utáni történeti 

érdekeltségű, posztmodern magyar regények erőterében kialakuló kérdésirányok legfontosabb 

jellegzetességeit és szempontrendszerét, a különféle múltteremtési fogások vizsgálatát: a 

(frye-i, white-i kontextusban) műfaji, olykor tudományközi kötődésekre (az Annales-iskola, a 

mikrotörénet narratológiai újításaira) való reflexiókat, s nem utolsósorban a pretextusok 

egymáshoz és a kialakuló szövegkorpuszhoz való viszonyát. Az iménti felsorolásból kitűnik: 

a disszertáció kiemelt figyelemmel foglalkozik a múltban kialakult műfaj-, forma- és 

motívumkoncepciók hagyományozódásával, a variációkban tetten érhető időszemléleti és 

múltérzékelési különbségekkel; ezért pedig a posztmodernitás hagyományos 

megközelítésmódjaihoz képest több „archaikus” (filológiai, strukturalista, 

olvasásszociológiai) előfeltevést és szempontrendszert is alkalmaz. Így a dolgozat 

közelítésmódja különféle kötődésekkel jár együtt, gondolatmenete pedig több góc köré 

tömörül. S e különféle kontextusok hol metszik, hol halmazokként átfedik egymást, hol pedig 

határpontokként vágják el egymástól a további szétterülés lehetőségeit. 

Három kontextus és kérdésirány domináns a Mészöly-szövegek vizsgálatakor. Ezek 

egyike a filológiai, mely a pretextusok sokszínű működésmódjához, szerkezetteremtő 

jellegzetességeinek leírásához kapcsolható. Ezzel az érdeklődéssel motiválható a dolgozat 

filológiai természetű alfejezeteinek hosszúsága (a Sutting ezredes... és a Fakó foszlányok... 

pretextusainak feltárását célzó vizsgálatok, a woolfi és mészölyi „magyar Orlando”-koncepció 

összevetése), illetve, hogy a disszertáció − a szövegszerveződés-típusok variatív módszerein 

túl − kiemeli a pretextusok múltteremtő és időkonstituáló szerepét is. 

A másik kontextust a régi és a Nyugat színre lépését megelőző, 19. századi és 

századfordulós magyar irodalom alkotja, az eposzteremtési kísérletektől Cholnoky-Krúdy 

kísérletezéseiig. A Mészöly-próza kontextusában e kitekintések (a 19. századi „pánerotikus” 

elbeszélésmód megidézése, a nemzeti eposz hazai koncepciójának és a ’90-es évek 

posztmodern, metahistóriai fikcióinak eljárásait összevető tájékozódás, a 19. századi napló- és 

emlékirat-irodalom, továbbá a politikai röpiratok erotikus retorizáltságának elemzése) a 19. 

század szövegstruktúráinak, motívumhasználatának, retorikai eljárásainak nemcsak 

szövegszervező elveivel és szimbolizációs eljárásaival, de a pretextusokhoz kötődő nyelvi 

atmoszférateremtés lehetőségeivel is számolnak. S mintegy e megidézett műfaji sokszínűség 
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„szövődménye” lesz, hogy a Mészöly-beszélyek műfaji kapcsolódásai történeti kontextusban, 

formaproblémák átörökítéseként tárgyalhatók a disszertációban (s e második 

szempontrendszer para- vagy architextualitásként szervesen kapcsolódik a pretextusok 

tárgyalásához). 

A harmadik szemléleti kontextust a posztmodern magyar szépirodalom alkotja. A 

dolgozat tehát a Mészöly utáni prózatörekvések formaproblémái és múltteremtő megoldásai 

irányában is nyitott, s elkötelezett. E sajátossága leginkább a vizsgált Mészöly szövegek 

átmeneti pozíciójú epikai princípiumainak elemzésekor, a narráció-alakulatok tiszta elméleti 

terminológiával nem leírható radikalitásának körüljárásakor ragadható meg, illetve a 

Mészöly-hatás tetten érésének problematikusságát megragadni kívánó, két posztmodern 

regényt (Márton Átkelését és Darvasitól A könnymutatványosok legendáját) elemző 

Kitekintés-fejezetben. De a posztmodern prózaízlés jelenléte tetten érhető a disszertáció 

egészében is − mind az átmeneti beszédterek megképződésének bemutatásakor (a „Kohn-

teoréma” variációinak exponálásakor), mind a dialogicitás és a nehezen követhető 

nézőpontváltások felértékelésekor − ízlésítéletek formájában. S leginkább abban a gesztusban 

nyilvánul meg e szemléleti elkötelezettség, hogy a három Mészöly-beszély közül felvállaltan 

a Sutting ezredes...-sel foglalkozik legtöbbet a disszertáció, mivel abban látja megvalósulni 

mind a „Kohn-teorémát”, mind a „magyar Orlandóban” tervezett időbeli és térbeli 

kiterjeszthetőségnek (s a regénnyé válásnak) valódi lehetőségét, illetve annak az 

„eredetpontját” is, hogy egy új kánonban Mészöly prózája felértékelődjék. 

 

Szemlélet, módszer 

 

A disszertáció egyetlen irodalomelméleti iskola eredményeit sem alkalmazza tisztán, 

önmagában. Használja az orosz formalizmus fabula-szüzsé megkülönböztetését, a 

strukturalizmus dialógus-koncepcióját és narratológiai segédfogalmait, megidézi a 

szemiotikai iskolák jelentésképző hiány- és nyitott szerkezet-terminusait, foglalkozik a frye-i 

új kritika mítosztipológiájával, továbbá az irodalmi hermeneutikával a szoros szövegolvasást 

is kombinálja, de e megközelítésmódok alkalmazásában nem törekszik sem következetes 

megkülönböztetésre, sem valamely irányzat melletti elköteleződésre. Tehát a Mészöly-

beszélyek struktúrája és narratív megoldásai írják elő a disszertáció szempontrendszerének 

jellegzetességeit és az elemzésben használt módszereket; s ezért nem szerepelnek ugyanolyan 

arányban ezek az iskolák a különböző Mészöly-szövegek elemzésekor. 
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Két módszertani megjegyzés kívánkozik a kutatás szemléleti sajátosságainak 

összegzéséhez. Az egyik, elméleti „sokszínűséghez” kapcsolható − a későbbi 

következmények szempontjából − fontos módszertani „döntés” az, hogy a disszertáció az 

esszék és tanulmányok életrajzi „énhez” köthető állításait nem Mészöly „tényleges”, fikciótól 

mentes kijelentéseiként értelmezi, s ebből kifolyólag nem filológiai adatokként szerepelteti 

őket, hanem a narratív identitás előfordulásaiként tekint rájuk. Azaz a dolgozat a Mészöly-

tanulmányok megfigyeléseit épp annyira konstruált énfogalomhoz köti, mint az elbeszélések 

narrátoraiét vagy szereplőiét; így pedig az esszék felismeréseit párhuzamokként s nem 

okokként vagy az érvelés (bizonyítás) részeiként kezeli. Ehhez hasonló tendenciájú a másik 

módszertani döntés is. A disszertáció a braudeli történetírás-koncepciót és a hosszú időtartam 

nézőponttechnikájával együtt járó rögzített, lassú sodrású történetmondást nem csupán az 

Annales-iskola és Braudel (Párbeszédkísérletben szereplő) méltatása miatt (azaz nem 

filológiai hivatkozás okán) idézi meg. A dolgozat hipotézise szerint a Braudel által kialakított 

narratológiai eljárások (a hosszú tartammal együtt járó állóképszerű idő, a tér szerepének 

megnövekedése) épp annyira párhuzamba állíthatók Mészöly kései szövegeinek 

elbeszéléstechnikájával, mint a „magyar Orlando” koncepciója a woolfi Orlandóval, vagy 

mint az elbeszélések megoldásai a tanulmányok elméleti fejtegetéseivel (például: Kohn-

teoréma, hiányzó folyamatos jelen idő pótlása). A dolgozat érvelési technikájában fenntartott 

lebegés épp annak következménye, hogy e párhuzamokat a disszertáció nem kívánta érvelési 

rendszerré feszíteni, nem akart poetikai felismerések „kinyilatkoztatott”, utólagos írói 

megformálása mellett érvelni, inkább vállalta, hogy folyamatosan hangsúlyozza: e 

párhuzamosnak tűnő sajátosságok rokonsága (logikai értelemben) egyaránt igazolható és 

cáfolható. 

 

A disszertáció eredményei, új kérdésirányok 

 

A disszertáció a mészölyi tér- és időteremtés narratív alakzatainak variációit járta körül. 

Három Mészöly-elbeszélésben (1) vizsgálta az intertextualitás működés-aspektusait, 

bemutatva a pretextusok összefonódásának fajtáit, (2) rávilágítva a szövegközöttiséggel elért 

időszemléleti tapasztalatok „újszerűségére”, (3) az intertextualitás elbeszélőtechnikával való 

összefonódására, az elbeszélői, szereplői, tér- és időpozíciók átmenetiségére. Az elbeszélések 

pretextusainak vizsgálatakor tehát nem elégedett meg a disszertáció azok filológiai 

beazonosításával, de nyomon követte az átmeneti epikai princípiumokkal való 

összekapcsolódásukat is. Azaz a dolgozat magát az intertextualitás jelenségét a magyar 
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posztmodern széppróza megoldásaitól elkülönülő „működésmódban” érte tetten: nem csupán 

a hagyomány játékos megidézéseként, szövegek párbeszédeként, de különféle 

időtapasztalatok ütközési és ezek kibékítési terepeként is, mi több: olyan szövegterek és 

szereplői-elbeszélői tudatok létrehozásaként, ahol a különböző idejű 

szövegvilágok/világtapasztalatok együtt, egymás mellett lehetnek jelen. E jelenlétet egyrészt a 

braudeli „hosszú időtartam” jelentésterében (a rögzített tér szerepének növekedésére is 

rávilágítva) értette, másrészt valamiféle örök jelen (folyamatos múlt idő) konstruálódásaként, 

ahol a (kosellecki értelemben vett) múlt idők, jelen idők és jövő idők jelenjei átjárhatnak 

egymás között. S a disszertáció a szövegközöttiség kontextusában (4) a tér kiterjedésével 

együtt járó, szereplői-elbeszélői tudati határtalanságot, általános epikai rögzítetlenséget (a 

Kohn-teorémát) is megidézte a beszélyek hősei közötti vagy szereplők és elbeszélők közötti 

pozícióváltások vizsgálatán keresztül. E kutatások felismerései alapvetően narratológiai 

természetűek voltak: (5) a mindig alakuló − hol pánerotikus, hol pándeterminisztikus, hol 

személytelenné váló − világszemléletre mutattak rá, s nem annyira a szereplői-elbeszélői 

narratív identitásra, de így is rávilágítottak a Mészöly-próza nem-posztmodernként, késő 

modernként való olvasatának problematikájára. A disszertáció ─ továbbá ─ térkezelés és 

epikai múltteremtés kapcsolatát, elbeszélői és szereplői pozíciók átmenetiségének egymásra 

hatását mutatta be, fenntartva kiinduló hipotézisét, hogy e három írás Mészöly poetikai úton-

levése a Kohn-teoréma és a „magyar Orlando” felé. (6) A disszertáció részben filológiai 

(pretextusok rokonsága, átnyúló autotextusok, a Műhelynaplók címei), részben szerkezeti 

érvekkel támasztotta alá, hogy a Sutting ezredes..., Fakó foszlányok... és Anno valóban 

tekinthető egyetlen vállalkozás (a „magyar Orlando”) alfejezeteinek. Végezetül: az új 

vizsgálati keretek (7) a magyar posztmodern szépprózára tett Mészöly-hatás kérdését is az 

eddigiektől különböző keretekhez kötötték: az elemzések során az intertextualitás szerkezeti-

narratív tényezőkkel kölcsönviszonyba helyezve egyre kevésbé tűnt öncélú 

„szövegmutatványnak”, s inkább az epikai princípiumok, a köztes nézőponttechnikák és a 

hangok-szólamok átmenetiségének konstruálódására irányította a figyelmet, ez pedig a 

feltételezett Mészöly-hatás problematikáját strukturalistább kérdésirányokba oltotta. 

A késői Mészöly-próza poetikai tendenciáinak vizsgálatakor − az eddig ismertetett 

eredmények mellett − a dolgozat több, szűkebb kutatási területén átnyúló ajánlatot tett, 

melyeket érdemes itt, összegyűjtve áttekinteni, mivel a későbbi kutatások során vélhetően épp 

e téziseket lesz szükséges más kontextusok irányából újragondolni. A disszertáció a mészölyi 

szövegtechnikák vizsgálatával párhuzamosan többször is (1) megidézte a magyar 

irodalomtörténeti kánon átrendezésének lehetőségét, ugyanis Mészöly vizsgált elbeszélései 
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több tekintetben is paradigmaváltókként, a posztmodern prózafordulat élbolyába tartozókként 

tűnnek fel. (2) Az interxtextualitás szerkezetet befolyásoló, narratív technikákkal összefonódó 

elemzésének lehetőségére rávilágítva, a disszertáció e terminus kitágított jelentésének 

alkalmazását javasolta. Azt sugalmazta, hogy (3) nem szerencsés kizárólagosan a 

posztmodernizmus szövegartisztikumával magyarázni-azonosítani a szövegközöttiség 

fogalmát, s e szövegtechnika kifutását tekintve termékeny lenne többféle működésmód 

(azonosítási reláció) elfogadása. Azaz a dolgozat azt vélelmezte, hogy megtermékenyítené az 

elméletet, ha az az intertextualitásban nemcsak valamiféle szkepszis megnyilvánulását, a 

„teleírt szöveghorizont” tapasztalatának újrafogalmazását méltányolná, de az 

intertextualitással élő szövegek idő- és térszemléletéről, elbeszélői-szereplői tudat tapasztalati 

horizontjairól (referenciaviszonyaikról) is mondana valamit. Ennyiben pedig a dolgozat 

mindvégig (4) hipotéziseként kezelte, hogy az intertextualitással kialakított idő- és szövegtér-

teremtések tapasztalatait egymással összevetve más nézőpontból és kérdésirányból is 

vizsgálhatók lennének a különféle prózapoetkai „önszerveződések” (tendenciák, kanonikus 

sorozatok), azaz nemcsak intertextus-típusok terminusai szolgálhatnának csoportosítási 

szempontul, de (5) a kialakított hatás különböző típusai nyomán is újszerű módon lehetne 

strukturális-szemléleti rokonságot (hatástörténetet) feltételezni különböző szépprózai 

szövegek között. A dolgozat tér- és elbeszélésmódot érintő vizsgálatai ilyen értelemben jóval 

túlmutatnak a Mészöly-próza tárgykörén: (6) általánosan beszélnek elbeszélésmód és 

téralakítás összeforrottságáról, leginkább az intertextualitás idő- és térkonstituáló jellegéről, 

elbeszélésmóddal szoros kölcsönviszonyban álló „döntéseiről” nyújtva áttekintést. Azaz a 

disszertáció tér- és elbeszélésmódot érintő hipotéziseinek és konklúzióinak egy része más 

Mészöly-szövegek és más magyar posztmodern, intertextualitással élő szövegek 

vizsgálatában is termékenyen alkalmazható. 
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