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Balcsik-Tamás K inga: A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a

TÖRTÉNETMESÉLŐ MOZGÓKÉP INTERMEDIÁLIS ECYMÁSRÁHATÁSÁNAK PÉLDÁI1

A Doktori dolgozat tézisei

A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI

A doktori képzésre a Szemiotikái és narratológiai kapcsolatok a filmművészet és a 

szépirodalom kifejezőeszközei között című témával jelentkeztem. Kutatásomban célul tűztem 

ki a két eltérő jelrendszerre épülő művészeti ág lehetséges kapcsolatainak feltárását, és az 

eredmények ismeretében egy összehasonlító módszer megalapozását, amely új 

szempontokkal szolgál e két művészethez tartozó alkotások interpretációjához 

kihangsúlyozva azok összevethetőségét. Kezdetben a két művészeti ág szemiotikái szempontú 

összevetésére helyeztem a hangsúlyt, és vizsgálódásom alapkérdése az volt, hogy 

összevethető-e a film komplex jelrendszere a szimbolikusságon alapuló irodalmi nyelvvel. 

Ennek a területnek az elméleti kiindulópontját a jelelmélet strukturalista felfogásának 

kritikája, a posztszemiotika tézisei adták. A Film és Irodalom. Egy szemiotikái alapú 

komparatisztika vázlata című dolgozatomban a téma elméleti vetületeként a különböző 
jelelméleti fejlemények ismertetését végeztem el, és ennek alapján egy lehetséges közös 

szemiotikái szempontrendszert vázoltam, majd Krúdy Gyula novelláinak és Huszárik Zoltán 

Szindbád című filmjének párhuzamos összevetésén keresztül adtam gyakorlati példáját a két 

művészet szemiotikái alapú összehasonlításának, amely dolgozat Film és Irodalom címen 

jelent meg.2

A narratológiai vizsgálódásaim előzményének tekinthető az amerikai minirhalizmus 

prózafejleményeit elemző írásom,3 valamint a média és a szimuláció jelenkori kultúrára, 

szűkebb értelemben a kultúrába belevetett, reflektálatlan befogadóra gyakorolt hatásának 

elemzése.4 A posztmodem elbeszélő irodalmi szövegek struktúramegbontó, hagyományos 

történetmesélést odahagyó, alapvetően az írás, az elbeszélés episztemológiai hitelét,

1 A címlapon szereplő kép: Escher: Rajzoló kezek. Forrás:

'  A tézisekhez mellékelt publikációs lista tartalmazza a pontos hivatkozást.
? Az Amerikai psycho egy tehetséges értelmezése címmel jelent meg.
4 Reflexivitás és reflektálatlanság - Lehetséges válaszok a média és a szimuláció kihívására címen publikáltam.



pozícióját, a szerzőség megkérdőjelezését tematizáló, önértelmezésbe hajló jellegét vizsgálva 

merült fel bennem az önrefexív szövegszerveződés megfigyelésének igénye, valamint a 

válaszkeresés arra a kérdésre, hogy milyen tényezők befolyásolták a posztmodem 

elbeszélésmódok kialakulását. Bret Easton Ellis kapcsán a szövegben megtalálható 

médiareferenciák feltárásakor került a látókörömbe az a kutatási irány, amely a jelenkori, 

erősen audiovizualizált jelközvetítés kultúra változására tett hatásait tátja fel. E két terület 

összekapcsolásából született meg a doktori dolgozat alapjául szolgáló kutatási téma: az 

irodalmi narratíva és a történetmesélő film összehasonlítása.

A DOLGOZAT TÉMÁJA

A metafikciót kulturális elbeszélésekben megfigyelhető autoreferenciális jellege teszi 

alkalmassá egy adott művészeti kontextus -  legyen az akár egy műalkotás vagy műalkotások 

közötti viszony -  különböző művészetelméleti problémák, változások felmutatására. Az 

autoreferencialitás műalkotások közötti viszonyait feltételezve dolgozatomban a filmes és 

irodalmi metafikció intermedialitásának narrativában feltárt jelei arra szolgálnak, hogy az 

irodalmi elbeszéléselmélet által posztmodem fordulatként értelmezett szövegalkotásbeli 

nézőpontváltás okait kutassam. A posztmodem szövegalkotás radikalizált jelelméletre 

alapozott, narrativában megjelenő fejleményei -  az intertextualitás, az önreflexi vitás 

tematizálódása a szövegekben, a narrátori pozíció, a szerző, a kronotoposz fogalmainak 

felülírása, a disszemináció a jelentéstulajdonításban -  posztstrukturalista (elsősorban 

dekonstruktivista) elméleti nézőpontból a valóság nyelvi leképezésének lehetetlenségét 

tételezi, amely a modem korszak nagystruktúrákba vetett bizalmának megingására adott 

válaszként értelmezhető gondolkodáselméleti és müvészetelméleti szinten egyaránt. A 

jelentéstulajdonítás és jelölés folyamatát irányító emberi gondolkodásmód változott meg. Az 

irodalmi szövegeket és audiovizuális alkotásokat -  ahogy minden más műalkotást -  az emberi 

gondolkodás narratív mintáinak változása strukturálja a posztmodem korba lépve. Az emberi 

gondolkodás narratív sémákra gyakorolt hatását előfeltételezve az irodalmi szöveg narratív 

szerveződésének megfigyelése és a változás okainak tanulmányozása segít az emberi 

gondolkodásváltozás nyomon követésében, ezáltal reflexív jelenlétet biztosít a szimuláció 

multimediális jelközvetítődés által jellemezhető korában. Az effajta reflexivitás hozzásegít a 

jelenkori gondolkodásminták megértéséhez, és művészeti struktúrákban megnyilvánuló 

intermediális közvetítődésük interpretációjához.



Dolgozatomban a filmművészeti elbeszélésmódok hatását vizsgálom a magyar és 

amerikai 20. századi epika néhány alkotójának műveiben. A két eltérő jelrendszeren alapuló 

művészeti ág összehasonlítása során felmerült bennem, hogy a prózairodalom 20. századi 

szakaszának feldolgozásához szükséges az audiovizuális elbeszélő kódok hatásainak 

felmérése, mivel a vizuális gondolkodás meghatározó szerepet játszik mind a művek 

létrehozása, mind értelmezése szempontjából. A filmtechnikára épülő művészi igényű 

audiovizuális elbeszélő formák alakultak ki, ugyanakkor a befogadók és alkotók széles 

közönsége számára a mozi populáris történetmesélő sémái váltak dominánssá. A populáris 

film népszerűsége olyan széles körre terjedt ki nagyon rövid idő alatt, hogy az alapvető 

filmnyelvi kódokat a nézőtábor pillanatok alatt és minden reflexió nélkül sajátította el. A 

természetessé vált audiovizuális elbeszélési stratégiákat az önreflexív audiovizuális elbeszélés 

kísérli meg átlépni, és az értelmezést kihívássá tenni a befogadóknak. Az irodalom verbális 

elbeszélő sémáira hatást gyakorol az összetett medialitású, kísérletező filmelbeszélés, és 

különböző mintázatokban intermediális viszony alakul ki a két művészet között.

A dolgozat arra vállalkozik, hogy néhány metafiktív és önreflexív irodalmi szöveg és 

film elemzésén keresztül felmutassa a filmes történetmesélés irodalmi narratívában 

tapasztalható lenyomatának egy-két példáját. A téma sokrétű megjelenése a filmes és irodalmi 

kontextusban, valamint annak szerteágazó elméleti meghatározottsága nem teszi lehetővé, 

hogy e munka keretében akár csak vázlatos összefoglalása szülessen. Munkámban ehelyett 

arra törekszem, hogy a kiválasztott művek analitikus elemzését nyújtsam abból az értelmezői 
horizontból, amely egyaránt igyekszik figyelembe venni kortárs irodalomelméleti, 

narratológiai, és esetenként irodalomtörténeti kontextust jelző szempontokat, társítva a 

szükséges filmtudományi és filmkritikái információkkal, valamint az intermediális 

önreflexivitás kutatásának alapvetéseivel. ;

A  VIZSGÁLANDÓ KORPUSZ

Az elemzendő irodalmi művek a metafikciós szövegszerveződés példái (Auster, 

Mészöly) vagy épp annak ellenhatásaként születtek (Carver), a vizsgálandó filmnarratívák 

ugyancsak az önreflexív szerveződést tematizálják (Resnais, Altman, Auster). A három 

szerzőtől választott szövegek és a hozzájuk társítható filmek esetében három különböző 

médiumközi kapcsolatra utalok. Paul Auster és Mészöly Miklós írásművészetében 

felfedezhető az önreflexivitás tematizálása különböző módozatokban. Mészöly a modem és 

posztmodem prózafordulatot meghatározó szerző volt, két, önreflexióhoz kapcsolható művét 

választottam, a Film című regényt és az Alakulások című novellát. A műveket a velük



kapcsolatba hozható filmes fejleményekkel párhuzamosan vizsgáló két részfejezetet megelőzi 

a szerző és a kiválasztott művei irodalomtörténeti kontextusba helyezése. A két szöveg 

Mészöly stílusváltásában, és narratívalakításának változásában meghatározó szerepet játszott, 

és keletkezésük ideje egybeesik a Mészöly filmes érdeklődését dokumentáló Filmkultúrában 

publikált tanulmányainak megjelenésével. A szerző hosszú időszakon átívelő, sokoldalú, 

kimagasló írói életműve és rövidprózájának narratológiai nézőpontból is izgalmas 

sokszínűsége, valamint a filmes ábrázolásmód iránti érdeklődése indokolja választásomat.

Auster esetében a metafiktív minták összekapcsolódnak és egymásra is hatással 

vannak  a  film es és irodalm i alko tásainak  narra tívaa lak ításában  egyaránt. A  do lgozat A uster- 

fejezete három részre oszlik: elsőként a regények kontextusában vizsgálom a metafikció 

különböző mintázatainak más és más funkcióját; az ezt követő részben a Füst című, Auster és 

Wayne Wang által jegyzett film öntükröző fikcióját elemzem, befejezésül Auster első 

regénytrilógiájának (New York Trilógia) és az eddig megjelent utolsó művének (Utazások a 

szkriptóriumban) összehasonlításával tárom fel a metafikció módosulásának okait, amelyet a 

szerző audiovizuális narratívaalakitása is befolyásolt. Ennek nyomaira a legutolsó filmjéből 

(Martin Frost belső élete) is példát hozok ennek az alfejezetnek lezárásaként.

Raymond Carver prózáját Róbert Altmannak a szerző novelláit adaptáló filmjével 

hasonlítom össze (Rövidre vágva), feltételezve a két műalkotás közötti intermediális viszonyt. 

Altman önreflexív narrációja visszahat Carver prózájának értelmezésére, és feltárja a szerző 

művészetének rejtett asszociatív viszonyokra építő értelmezhetőségét. A Carver-novellák 

filmbeli reprezentációjukkal való összevetését az intermedialitás adaptációfelfogásából 

kiindulva arra alapozom, hogy az irodalmi szöveg és a vele kapcsolatba lépő film nincsenek 

hierarchikusan alá- és fölérendelve egymásnak, hanem az intermediális közvetítődések 

alapján viszonyként fogható fel az érintkezésük.

Nem törekedtem kimerítő, életművet átfogó értékelésre egyik író esetében sem, 

ugyanis nem tekintem az önreflexivitást kizárólagos szerzői intenciónak az alkotóknál. A 

művek kiválasztásánál az alkotás folyamatát középpontba helyező önreflexív gesztusra épülő 

elbeszélésmódot részesítettem előnyben. Bár a szerzők kiválasztása a témával kapcsolatban 

csupán illusztratív értékű -  mivel számos más szöveg és film citálható lenne követve a 

témában született szakirodalmak listáit -  mégis azért találó, mert mindhármuk esetében az 

írásművészet és a filmművészet gondolkodást, alkotási módot -  Carver kapcsán pedig
J

retrospektíven az egész életmű irodalmi értelmezését -  átformáló kapcsolata figyelhető meg 

egy jelenlegi nézőpontból már átláthatóan prózafordulatot hozó korszakban.



Az önmagát a komparatisztikai kutatás keretein belül meghatározni törekvő 

dolgozatíró értelmezési horizontjának összetétele némi magyarázatra szorul, ha az 

összehasonlító irodalomtudomány történeti diskurzusának attól eltérő jellegére gondolunk. 

Módszerem indoklásaként komparatisztikai kutatás diszkurzusában kibontakozó jelenkori 

„válságára” hivatkozom: Fried István5 amellett érvel, hogy a komparatisztika a 

kultúraelemzéshez kerül egyre közelebb, és tárgyában is kiszélesedik e kutatási irány 

kezdetben nemzeti irodalmakat összehasonlító látóköre. A kutatás tárgyának változásával 

Zanin Éva6 szerint a komparatisztika módszere is módosul, azonban irodalomtudományos 

meghatározottságából következően inkább szöveg felöli olvasatait adhatja a multimediális 

„szövegtesteknek”, ugyanakkor elszakad eredeti vizsgálati módszerétől, és a továbbiakban 

nem valamiféle történeti vizsgálódás megnevezéseként értelmezhető. Dolgozatom ebbe a 

kontextusba kíván bekapcsolódni, és ehhez a komparatisztika-felfogáshoz igazodik 

vizsgálódási módját és témaválasztását tekintve egyaránt. Szemléletmódomat az 

irodalomértelmezés határozza meg. A dolgozat filmelméleti megállapításokra alapozott és 

filmnyelvi sajátosságokat vizsgáló elemzései a verbális szövegalkotásra, elsősorban a narratív 

gondolkodásra gyakorolt hatás érzékeltetésére szolgálnak, következésképp nem céljuk mélyre 

ható filmelméleti, illetve filmtörténeti következtetések levonása, annál is inkább, mivel az 

elemző irodalomtudományos szocializáltságánál fogva nincs birtokában alapos és komplex 
filmtudományos ismereteknek.

Nem célom, hogy részletesen kifejtsem a különböző elméleti iskolák közötti 

különbségeket. Nem tartom szükségesnek az elméleti viszonyulások közötti válásztást a 

tézisem alátámasztására, azonban nem megkerülhetők (posztmodem és minimalista címkék 

szerepeltetésekor) azok az alapvető elméleti irányvonalak, amelyek részben e müvek 

értelmezhetőségének vitája hivott életre, valamint amelyek mindig már hatással voltak a 

szerzők új keletű irodalomelméleti és filozófiai szocializáltsága által magukra a születendő 

alkotásokra is. Elméleti bevezetőmben vázlatosan kitérek egy-egy meghatározó irodalom- és 

filmelméleti nézőpont -  a dekonstrukció narratívafelfogása, valamint Deleuze filmfilozófiai

5 Fried István: Komparatisztikai kérdőjelek. In: Szövegek között. Ismét a komparatív megértésről, sorozatszerk.: 
Fried István. Szegei Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 
Szeged, 2007. 5-12.
6 Zanin Éva: A szakadék szélén táncolás tudománya. Az összehasonlító irodalomtudomány jövőjéről. In: 
Szövegek között. Ismét a komparatív megértésről, sorozatszerk.: Fried István. Szegei Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged, 2007. 13-24.
A szerző Jonathan Culler vitaindító tanulmányára reflektál Írásában: ld.: Jonathan Culler: Whlther Comparative 
Literature? In: Comparative Critical Studies 3, 1-2, 85-97.



fejtegetései, amelyek a film vizuális jellegének mozgásban rejlő meghatározottságára 

mutatnak rá -  ismertetésére, mivel ezek az elméletek közelebb hoznak a metafikció filmes és 

irodalmi megnyilvánulásainak értelmezéséhez. A tézis azonban egy harmadik, a 

szocializáltságot tovább árnyaló tényezőre az audiovizuális kultúrába vetettség állapotára 

fókuszál a szerzők esetében, ezért gyakran az irodalomelméleti és filozófiai 

meghatározottságot csupán mint ezt az utóbbi dimenziót befolyásoló, illetve annak 

következtében létrejövő tényezőt kezelem, és nem célom, hogy demonstráljam, vagy öncélúan 

alkalmazzam ezeket az elméleti megfontolásokat. Erről lemondva az intermedialitás kutatás 

elméleti alapfogalmait figyelembe véve egy tágabb kulturális horizonton vizsgálom a témát. 

Az irodalom- és filmelméleti kontextus mellett a bevezetésben definiálom a metafikció 

fogalmát, valamint kitérek a film megjelenésének kultúrára gyakorolt hatására is. Szükséges 

az intermedialitás fogalmi meghatározása is, amelyhez képest saját kutatásomat pozícionálom, 

mivel némileg más nézőpontból, az irodalomolvasás felől közelítek ehhez a kérdéshez a téma 

képviselőivel szemben, akik többnyire a film felől kutatják az intermedialitás különböző 

megvalósulásait.

A film elbeszélés-elméleti megközelítésének hátterét a képi narrációelmélet 

strukturalista modelljének átértelmezése adja. A mozgókép természetének, ábrázoló 

technikáinak és kifejezőeszközeinek filmművészetben megfigyelhető alakulását Gilles 

Deleuze filmelméleti munkája, A mozgás-kép alapján dolgozom fel, amely segít értelmezni és 

a filmelméleti diskurzusban elhelyezni a film elbeszélő jellegének kialakulását és ennek az 

audiovizualitás esztétikájában betöltött szerepét. Deleuze gondolatmenete a képszerűség felől 

közelít a filmhez, nem a történetmesélés a lényeg, hanem annak érzékeltetése, hogy a film 

önállóan képes olyan jeltulajdonságokat produkálni, amelyek egyik művészet esetében sem 

jelentkeztek eddig, és ezt az általa közvetíteni próbált mozgás természetének köszönheti. Az 

elmélet nem megkerülhető, mivel a filmkép narrativitásának és az irodalmi elbeszélések 

szerkezetének egybevetése veszélyes analogizálássá válna a mozgókép minőségének és 

esztétikájának megértése nélkül. A film metafikcióval való kapcsolatának vizsgálatát -  amely 

a tágabb filmelméleti megközelítés után az irodalmi szöveggel való összevetés konkrét 

szempontját adja -  az intermedialitás és az önreflexió filmbeli megjelenéseinek vizsgálatára 

irányuló kutatásokra alapozom.

Az irodalmi szöveg történetmesélő stratégiáinak vizsgálatakor a narratológia tágabb 

értelmezését tekintem kiindulópontnak -  dolgozatomban Thomka Beáta Narratívák 

könyvsorozata, és a narratológia strukturalista fejleményeit újraolvasó elméletírók adják az 

alapját ennek a megközelítésnek -  amely nem csupán az irodalmi szövegek verbális



szerkezetének elemzésére szorítkozik, hanem kiterjed a különböző művészeti ágak 

történetmesélő alkotásaink elbeszélésmódjaira is. Az elbeszélés-elméleten belül a metafikció 

jelenségét helyezem a középpontba: az irodalmi mü eredendő önreflexív jellegén túl azokat a 

metafikciós működéseket vizsgálom a szövegben, amelyek az egész mű struktúráját és ezzel 

értelmezési lehetőségeit is uralják. A metafikció szövegbeli mértékét, megjelenési formáit, 

értelmezését az amerikai metafikciós elméleti munkák segítségével kutatom. E munkákra 

támaszkodva keresem a kapcsolatot filmbeli és irodalmi metafikció között, és magyarázatot 

próbálok adni a metafikció szöveget strukturáló, történetet felbontó szerepének 

felerősödésére.

Az önreflexióra és metafikcióra irányuló filmes és irodalmi vizsgálódást 

összekapcsoló kevés számú szakirodalom -  Joachim Paech intermedialitással kapcsolatos 

kutatásai, Pethő Ágnes Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben 

című könyvének néhány fejezete, Róbert Stam: Reflexivity in film and literature from Don 

Quixote to Jan Luc Godard című tanulmánykötete, a témában megjelent egyik legfrissebb 

amerikai munka (Literature and Visual Technologies. Writing afler cinema, szerit.: Murphet, 

Julián; Rainford, Lydiaj egyes tanulmányai, és az Adoptációk címmel megjelent magyar 

kiadvány, amely nem fókuszál közvetlenül a metafikcióra, de az egyetlen magyarországi 

gyűjteménye a filmet és az irodalmi szövegeket összehasonlító írásoknak -  eredményeinek 

hasznosításával hasonlítom össze az általam kiválasztott metafiktív filmek és szövegek 

narratív szerkezetét, amelyek irodalom- és filmtörténeti párhuzamaik mellett szerkezetükben 
és értelmezési lehetőségeikben is hasonlóságot mutatnak. Az elméleti bevezetőmben a fenti 

heterogén kutatási irányok szerteágazó szakirodalmából egy adott aspektusból csak egy-egy, 

gondolatmenetem szempontjából releváns elméleti munkát idézek, majd a konkrét 

elemzésekben visszautalok az elméleti bevezetőre, vagy az elemzés során fejtem ki röviden az 

adott kontextusban releváns elméleti elgondolásokat. Az elméleti bevezetőben nem volt 

célom részletesen ismertetni a felvetett elméleti diskurzusok szerteágazó szakirodalmát, 

inkább csak azt próbáltam jelezni, hogy a téma összetettségéből adódóan elméleti 

megragadhatósága is sokirányú lehet.



Elméleti megfontolások

• Az elbeszélésre való igény az emberiséggel egyidős fejlemény. Alapvetően 

történetek mentén határozzuk meg önmagunkat, és gondolkodásunknak mindenkori 

változása történetalkotásunk, tehát önmeghatározásunk függvénye. A művészet által 

elbeszélt tö rténetek  m agukon  v ise lik  az  adott korszak tá rsadalm ára  je llem ző

gondolkodásmintákat. A történetek elbeszélésmódjának megfigyelésére irányuló 

önreflexív szövegszerveződés öntükröző módon mutatja fel az elbeszélés alakulását. 

Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy az irodalmi elbeszélés néhány önreflexív 

meghatározottságú szövegének narratív mintáit vizsgáljam, és feltárjam azt a lehetséges 

intermediális viszonyt, amelyet ezek a verbális logikán alapuló elbeszélések a 

filmművészet öntükrözö alkotásaival fenntartanak.

• A film történetmesélővé alakulásának okai elsősorban irodalmi mintáiban, de 

méginkább kereskedelmi jellegében keresendők. A metafiktív film rámutat a 

valóságillúziót keltő filmipar tömegtermelésének filmelbeszélést elsekélyesítő, 

sztereotipizáló jellegére, ugyanakkor radikalizálja a filmnarratológia elméleti 

paradigmáját is. A metafikicó jelenségének magyarázatát nem csupán a ’60-as évektől 

felerősödő (ön)reflexió iránti általános igényben kereshetjük -  Patrícia Waugh hivatkozik 

a metafikció általános meghatározásakor erre a tényre -  hanem ennek a szemléletnek 

népszerűsége ettől a korszaktól kezdve betudható az auidiovizualitás térhódításának is. A 

kultúra és a szubkultúrák egyaránt hordozzák a metafiktív szemléletből eredő 

fejleményeket a jelenben is: a posztmodem utáni próza fejleményeiben már megszokott 

jelenségként fordul elő az önreflexivitás; a művészfilm narratív eszköztárából a 

tömegfilmek körébe kerülve egyre gyakoribb az önreflexív megnyilvánulás a 

történetekben (gyakran „intertextuális” idézetek formájában jelentkezik a film 

szüzséjében); a narratív szerkezet tudatos reflexivításra épül; a populáris televíziós 

műsorok egyik vállfája a régi televíziós műfajok parodisztikus, vagy dokumentumszerű 

újraélesztése. A dolgozat hozadéka, hogy a metafikció jelenségének irodalmi és filmes 

megjelenéseit összehasonlítva kimutatja az audiovizualitás hatását az irodalmi szövegre, 

ugyanakkor tágabb kontextusban jelzi a kapcsolatot a metafikció gondolkodásra, és



kortárs kulturális jelenségekre gyakorolt hatása és a filmtechnika népszerűvé válása 

között.

• Ez a lehetséges kapcsolat a két eltérő medialitású narrativa esetében feltételezésem 

szerint olyan reláció, amely a gondolkodási sémák -  posztmodem korszakban 

tendenciaszerű -  változására hatással volt. A metafíktív narrativa intermediális érintkezési 

pontjainak vizsgálatával konkrétabban a posztmodem intertextuális meghatározottságú, 

disszeminatív értelmezhetőségre nyitott szövegek sajátosságait, ezeknek a 

sajátosságoknak létrejöttét, és annak lehetséges okait kutattam. Arra voltam kíváncsi, 

hogy az összetett medialitású elbeszélő film alapvetően heterogén szerveződése, amely 

többféle közlési rendszert olvaszt magába és eredendően tükröző jellegű, hatással van-e, 

és milyen formában az irodalmi narratívára.

• Kutatásom elméleti irányát egy olyan, alapvetően irodalomtudományos komparatív 

horizont határozta meg, amely eredeti, irodalomtörténeti vizsgálódásait kitágítva a 

kultúratudomány felé fordul, hogy lépést tudjon tartani vizsgálatának tárgyával, a 

multimediális jelközvetítődés különböző irodalommal kapcsolatba hozható művészi 

fejleményivel. Ennek megfelelően dolgozatom elméleti bevezetése némileg héterogén 

képet mutat, mivel a film és irodalom önreflexív elbeszélő hagyományának inteimediális 

vizsgálata széles elméleti horizontot , feltételez. A film kultúrára gyakorolt hatásának, és 

irodalommal való kapcsolatkeresésének áttekintése, a metafikció fogalmának elméleti 

kontextusba helyezése, az irodalmi és filmnarratológiai nézőpontok felvázolása, az 
irodalom- és filmelmélet narratológiához való viszonyulásának kritikai olvasata, valamint 

az intermedialitás fogalmának meghatározása megteremtette azt a kiinduló nézőpontot, 

amely az irodalom és a film érintkezését nem hierarchikus kapcsolatként szemléli, hanem 

a két médium közötti kölcsönhatást viszonyként értelmezi, valamint elbeszéléselméleti 

szempontból közelít ugyan a választott irodalmi szövegekhez, de figyelembe veszi, hogy a 

metafikciós mintázatokat mutató szövegek fő jellegzetessége a hagyományos értelemben 

vett narrativa megbontása.

• Az elemzésekhez választott irodalmi és filmalkotások heterogén korpuszának 

értelmezését azért vállaltam, mert kiinduló intencióm az volt, hogy olyan szerzők és 

rendezők műveit vizsgáljam, akik közvetve vagy közvetlenül, és lehetőleg eltérő 

meghatározottsággal viszonyulnak a film elméleti és gyakorlati hagyományához. Fontos 

volt az irodalmi szövegek kiválasztásánál, hogy az adott müvek a rríetafiktív 

szövegszerveződést megvalósítsák, és legyenek filmes párhuzamokkal összevethetőek, 

illetve Carver esetében meghatározó volt az a mediális öntükrözésen alapuló adaptálási



mód, ahogy Altman hozzányúlt a novellákhoz, mivel ez adta meg a lehetőségét az 

intermedialitás adaptáción keresztüli működésének bemutatására.

Az elemzések hozadéka

• A három fejezet elemzései három különböző intermediális kapcsolat 

bemutatására szolgáltak.

Mészöly

• Mészöly Miklós két szövegének értelmezését a szerző életművében betöltött 

helyük és a magyar prózapoétikai fordulat szempontjából sem elhanyagolható 

jelentőségük, valamint filmes párhuzamaik indokolták. A Film narratívája 

metaforaként értelmezte a műben tematizált filmforgatást, és annak az alkotói 

episztemológiai kérdésfeltevésnek a keretét adta, amely az elbeszélés hitelességét 

firtatja. A filmnyelvi kifejezőeszközök metaforizálódása a szövegben a modem 

alkotásfilozófiai horizontjába illő, a szerző elbeszélésmódjának kompetenciájára 

irányuló kérdés illusztrációját tette lehetővé.

• Mészöly Alakulások című novellájának fragmentáltsága, metafiktív, az írást 

mint értelmezést nem csupán megkérdőjelező, hanem a szerző fogalmát is a fikcióba 

olvasztó narratívája a francia újhullám alkotóinak öntükröző filmnarratíváival 

párhuzamos szövegszerveződést mutatott. Az irodalomtörténeti állásfoglalás szerint 

posztmodem kérdéseket feszegető novella metafiktív építkezésének és a Resnais-film 

narrativa felbontására irányuló, mimetikus illúziót kikezdő öntükrözésésének 

hasonlósága összefüggésbe hozható a modem és posztmodem paradigmaváltásával.

• Figyelemreméltó, hogy az önreflexív szövegszerveződés akkor válik az 

alkotások jellemző működésmódjává, amikor a szemléletmód változása folyamatban 

van. Az audiovizuális narrativa multimediális tükörként az irodalmi elbeszélésmód 

identitásválságára is képes reflektálni. Mészöly életrajzi referenciái is igazolták, hogy 

nem véletlen egybeesés az Alakulások kísérletező megírásának egyidejűsége a film 

utáni élénk érdeklődésével. Mészöly novellájának narratív önreferenciája az egyik 

lehetséges intermediális érintkezés mintája lehet, amikor az irodalmi szöveg narratív 

mintái a vizuális önreprezentáció hatására válnak kísérletező jellegűvé az elbeszélés 

alakításában.



Carver, Állmait7 8

• Raymond Carver novelláinak altmani adaptációja az intermediális kapcsolat 

másik lehetőségére, az irodalmi szöveg filmes interpretációjára volt példa. Az 

adaptáción keresztül akkor valósulhat meg a Paech által szűk értelemben használt 

intermedialitás, ha az önreflexív film anyagába konfigurációként írja be magát a másik 

medialitású mű. Altman filmjének önreflexív mintázata úgy valósította meg Carver 

minimalista prózájának újraértelmezését, hogy felhívta a figyelmet a filmképnek, mint 

dekontextualizált információhalmaznak a kontextualizálására, és ebben az önreflexív 

gesztusban egyben reprezen tá lta  a C arver-novellák  közötti m o tiv ikus összefüggéseket, 

amely ezeknek a szövegeknek az értelmezhetőségét árnyalta.

A ustér8

• Paul Auster egész életművét átszövik a metafiktív mintázatok. A szerző filmes 

és irodalmi alkotói tevékenysége azt a két művészet közötti intermediális kapcsolatot 

példázza, amelynek jellemzésére Pethő a palimpszeszt metaforáját használja. Auster 

művészetének középpontjában nem a különböző medialitású jelközvetítődések 

szétválasztása áll, hanem a történetmondás érdekében hasznosítható közvetítési 

módok ötvözése. A különböző narratív témák különböző mértékben kifejtett és 

mediatizált megjelenése műveinek kontextusában gyakran egymásra íródáshoz, egy- 

egy téma mind audiovizuális, mind verbális elbeszélésmóddal való feldolgozásához 

vezet. Nemcsak a témák, hanem az intertextualitás és a metafikció mintázatai is 

egymásra írható minőségek Auster műveiben. A történetmondás folytonos 

önreflexivitása által az életrajzi értelemben vett szerző saját élete is fikcionalizálttá 

válik.

• Az elemzés eredményének tekinthető, hogy feltérképezte az Auster-életmü 

eddigi darabjainak kontextusában a metafikció különböző funkcióit; a Füst című film 

értelmezése az öntükrözés narratív és poétikai alakzatait tárta fel, valamint közös 

horizontba helyezte első és legutóbbi regényét, amely horizont a kezdeti posztmodem 

szövegalkotási stratégia, és műfajparafrázis kritikáját hozta, és a filmes 

intermedialitást tematizáló metafiktív mintázat szimulációs jeltöbbszöröződés által

7 Ennek a fejezetnek első részfejezete a következő, már publikált tanulmány jelentősen átdolgozott változata: 
Rövidre vágva: Raymond Carver novelláinak f s  Róbert Altman filmjének narrativái.
8Ez a fejezet a következő, már publikált tanulmányok átdolgozott és jelentősen bővített változata: Az 
önreflexivitás narratív stratégiái: Paul Auster regényeiről: Gomolygó sorsok, gomolygó történetek: valóság és 
képzelet határán? Paul Auster és Wain Wang Füst című filmjéről; Narratív hagyomány vs. önreflexiós 
narrativák: Paul Auster regényeinek elbeszélés-elméleti tanulságai.



bekebelezett reflektálatlan befogadói magatartását állította a tükör elé. Auster 

legutóbbi filmjének öntükrözésére is példát hoztam.

• Elemzéseimben az adott művet nem csupán narratológiai szempontból 

értelmeztem, hiszen a metafikciós működés gyakran lyukat ütve a narratíván tesz 

eleget aktuális funkciójának. Elemzéseim szöveginterpretációk is egyben, hiszen egy- 

egy mű aktuális szövegszerveződése szoros kapcsolatban van narratív természetével. 

Igyekeztem rámutatni poétikai összefüggésekre, valamint nem nélkülöztem egyes 

szövegek elemzésénél a dekonstruktív elméleti hagyomány disszeminatív olvasatát 

sem, azonban az elméleti meghatározottságot megpróbáltam alárendelni a narratív 

szempontoknak és a metafikció által reflektált aktuális szövegkonstrukciós 

kérdésfeltevés elemzésének. Törekedtem az intermedialitás különböző 

megnyilvánulásainak felmutatására a szövegek és a filmek kontextusában. Nem volt 

célom sem a filmtudományos kontextus kihangsúlyozása, sem a feldolgozott művek 

szerzőinek életművet átfogó elemzése. Az intermediális mintázatok szisztematikus 

feldolgozására sem törekedtem.

Egy kutatási irány és egy oktatási módszer létrehozásának lehetőségeiről

• A különböző medialitású művek önreflexív természetű intermediális

viszonyainak példáin keresztül felvetettem egy lehetséges irodalmtudományos 

kiindulópontú, irodalmi-, és filmnarratívák közötti intermediális viszonyt feltételező 
kutatás lehetőségét.

• Elemzéseimben kimutattam, hogy a posztmodem szövegtulajdonságok

kialakulását befolyásolhatták a filmnarráció intermediális öntükrözései. A film 

illúzióteremtő medialitásának irodalmi narrativa önértelmezésére gyakorolt hatása 

olvasatomban a gondolkodásváltozás tüneteként értékelhető. Auster szimuláció 

természetét tematizáló, a szimulációba vetettség állapotára reflektáló

metafikcionalitása például egy lehetséges értelmezésben az audiovizuális jelölők 

folytonos megtöbbszöröződésének, különböző filmes műfajok -  például a reklám -  

által tematizált virtuális jelsokszorozódást eredményező folyamatának a lenyomata.

• Az irodalomértelmezés tágabb kontextusa, amely érintkezik a

kultúratudományokkal és a populáris kultúra jelenségeinek értelmezésével, nem 

hagyhatja figyelmen kívül az elbeszélés intermediális közvetítődését. A különböző 

transzkulturális jelenségek és a művészetek kereskedelmiesítése következtében



felbukkanó populáris-kulturális, valamint hibrid művészeti fejlemények

értelmezéséhez megfelelő alapot adna egy audiovizuális és irodalmi narratíva 

intermediális viszonyát felmutató, a kétféle medialitású művek összehasonlító 

elemzésére, és a fílmkép filmnyelvi elemeinek megismerésére épülő interpretációs 

gyakorlat bevezetése az oktatásba.

• A dolgozat előszavában említett törekvések a két művészet kapcsolatának és 

általában az intermedialitás fogalomrendszerének tudományos köztudatba, és 

felsőoktatásba történő bevezetésére örvendetesek, azonban a közoktatás kereteibe való 

beillesz tésük  kom plex  elm életi m eghatározo ttságuk  m iatt p rob lém ás. V élem ényem  

szerint egy olyan élményközpontú, drámapedagógiai, gyakorlati médiahasználati, 

ugyanakkor a kortárs irodalom- és kultúraelméleti elveken alapuló interpretációs 

módszer kidolgozására lenne szükség, amely a korosztályos sajátosságokat figyelembe 

véve képes kialakítani a reflexív befogadás képességét. Kezdeti feltevésemmel 

összhangban -  amely szerint az elbeszélés hordozza a gondolkodásváltozás nyomait, 

és reflektál annak változásaira -  Auster szimulációba vetettséget tematizáló műve 

előrevetíti, hogy aktuálisan milyen irányba halad ez a változás.

• A disszertáció egyik célja volt, hogy elméleti alapot próbáljon teremteni a 

szöveg-, és filmértelmezés új szemléletű, történetmesélést középpontba helyező 

alkalmazásának. A tömegkommunikáció, a média és az audiovizuális ingerek túlsúlya 

a jelenkori társadalomban megköveteli az oktatástól, hogy különös figyelmet fordítson 

a diákok értelmező kompetenciájának fejlesztésére mindenfajta jelrendszerrel 

közvetített tartalom, információ befogadásakor. Az audiovizuális jelrendszerrel 

megfogalmazott üzenet megértésére és az üzenetekkel kapcsolatos igényesség, kritikai 

érzék önmagukban való kifejlesztésére kell alkalmassá válniuk a diákoknak, ha 

formálni akarják a jelenlegi, meglehetősen alacsony színvonalú médiát, valamint a 

hozzá kapcsolódó hang-, és képkultúrát. Az oktatási rendszer -  természetesen a 

közoktatásé éppúgy -  feladata, hogy számukra ilyen tárgyú képzést biztosítson, amely 

a jelen helyzetben csak részben valósul meg. A dolgozat elméleti következtetései 

alapján lehetővé válik egy olyan módszer kidolgozása, amely a tantárgyi integráció 

elvén a filmes és irodalmi történetmesélést, valamint a népköltészet elbeszélő 

fejleményeit együtt tárgyalná, és feltárná például a különböző, tömegkultúrában 

előforduló műfajok -  szappanopera, valóságshow stb. -  művészethez való viszonyát, 

jellemzőit, valamint a filmes és irodalmi narráció gazdag eszköztárát az elbeszélésre. 

Mindezt a diákok aktív, elemző munkájával tenné, hogy képessé váljanak



megkülönböztetni az őket érő komplex ingereket. Véleményem szerint, minél 

szélesebb körben alkalmazva e módszert lehetővé válna a közvéleményt alkotók 

kritikusabbá, tudatosabb értelmezővé formálása.

• Az a fajta irodalomértelmezés, amelyhez dolgozatommal csatlakozom, az 

irodalom intermediális kapcsolatait kutató, önreflexivitás felerősödését a gondolkodás 

változásának tüneteként értelmező látásmód, amely a szövegértelmezésben rejlő 

lehetőséget használja fel, hogy reflektáljon a változás folyamatára.

■>
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Szakralitás -  Közösség -  Művészet. Tanulmánykötet a Nagykőrösi Tanítóképző 
Főiskola 15 éves évfordulójára. Nagykőrös, 2005, november.

Connections between narrative sructures ofliterature andfiction film. In: TRANS. 
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 16. Nr, August, 2006., URL:
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