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1. BEVEZETÉS 

Egy-egy nemzet irodalomtörténetét az élő irodalmiság hagyománnyal 

folytatott, folytonosan változó viszonya határozza meg. Például a hatvanas, hetvenes 

évek irodalomkutatását a nyolcvanas évek irodalma utólag olyan gyökeresen formálta 

át, hogy az akkor kiemelkedő értékek helyett egészen biztosan más áramlatok 

hagyományteremtő képessége bizonyul maradandóbbnak (Kulcsár Szabó 1994: 23). 

Külön nyomatéka lehet a befogadás, befogadhatóság kérdéseit azoknál a szerzőknél 

újraértelmezni, akiknek a helye a nemzeti kánonban meghatározott módon rögzült. Az 

újraolvasás mechanizmusában azonban kockáztatnunk kell: értékfogalmaink a néhány 

dekáddal korábbi kortárs kritikai meglátásokkal, a korkritika horizontjával, 

létszemléleti dilemmáival biztosan nem kerülnek teljes fedésbe, azonban alkalom 

nyílhat a műfaji hagyományt átíró szándék, a poétikai változások mögött rejlő fordulat 

érzékeltetésére. 

 Ebből a gondolatmenetből kiindulva a mai magyar regény 

tanulmányozásakor termékeny lehet annak a viszonynak a tanulmányozása, amely a 

szöveget bizonyos diskurzustípusokhoz köt. Az örökölt műfaji tradíciók mellett 

fölsejlő intertextuális és metaforikus átalakítások, a narratív gépezet mechanizmusa 

képes lehet az alkotói képzelet működését az irodalmi fejlődés folyamatában 

érzékeltetni (Olasz 2006: 28).  

A címben megjelölt intertextualitás fogalom a dolgozat elméleti alapvetésére, 

s a választott, alkalmazott módszerre is utal. A disszertáció két nagyobb elemző 

fejezete Szabó Magda két regényében, a Régimódi történetben (1977) és  A 

pillanatban (1990)  a szövegköziség megjelenő formáinak működését, 

architextualitással kapcsolatos aspektusait vizsgálja.  

1.1 CÉLKITŰZÉS, VÁLASZTOTT MÓDSZER 

Az intertextualitásból természetszerűleg fakad a nyitottság, átjárhatóság 

lehetősége.  Ezért az értelmezésben központi szerepet betöltő intertextuális 
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mozzanatok tanulmányozáshoz elengedhetetlen egyéb kérdésköröknek, például a 

mítoszkritikai és a metafikciós vonatkozásoknak, illetve a narratológia különböző 

területeinek együttes kezelése. Az intertextuális szempontrendszer alkalmazásának 

célja nem az éles elkülönítés, hanem a vizsgált szövegek között potenciálisan fennálló 

relációk bemutatása, kihangsúlyozása. Az értelmezések legfőbb forrását az 

intertextuális olvasásból adódó nézőpontrendszer adja.  

A dolgozat Szabó Magda két, eltérő témájú, két különböző korszakba 

sorolható regényszövegét vizsgálja. A regényszövegek azonban mégsem tekinthetőek 

teljesen elszigetelten egymástól, az életművön belüli, intratextuális kötődések több 

ponton vezetnek ki a szövegek zártan értelmezett korpuszából. Az olvasói elvárás és a 

tapasztalat változó távolságának áthidalása többnyire az értelmezői nyelv reflexív 

újraíródását is kikényszeríti. A történetmondás nyelvi-elbeszéltségbeli dimenziójának 

felszabadítása olyan intertextuális összefüggéseket konstruálhat meg, amelyek 

kétségbe vonhatják a műhatárok stabilitását és a szövegek azonosíthatóságának 

biztonságát (Szirák 1998: 96-98).  

A kiinduló hipotézis szerint az archi- és intertextuális értelmezői stratégia 

alkalmazása a hagyományos1

Az értekezés felépítése jól tükrözi az egyes részek egymáshoz való 

dialektikus viszonyát.  A bevezetést követő rész az elemzés elméleti alapjaként 

szolgál. Az intertextualitás jelensége nem pusztán az irodalmi-poétikai eljárások 

halmazaként értelmezhető. Az adott szöveg jelölt kapcsolódásainak, idézéseinek 

vizsgálata mellett, a szerkezeti, tematikus vagy műfaji és műnemmeghatározás révén 

kapcsolatot teremtő intertextualitást is szükséges figyelembe vennünk (vö. Kulcsár-

Szabó 1995: 500). Az elméleti rész az intertextualitás irányzatainak, 

 kritikai felfogáshoz képest olvasásbeli, értelmezésbeli 

különbségekkel jár, s olyan mechanizmusok működésére világíthat rá, amelyek a 

hagyományos értelmezés horizontján kívül esnek. 

                                                                          
1 Angyalosi úgy véli, hogy az intertextualitás szempontjai a ’90-es évek közepéig a 
magyar irodalomtudomány beszédmódjába nem épülnek be szervesen (Angyalosi 
1996: 3-4). 
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szövegfogalmainak bemutatása mellett a szerző-szöveg viszonyról, az olvasó-szöveg 

viszonyra áthelyeződött, megváltozott kortárs befogadási szituációt vizsgálja.  

Az értekezés második, elemző része az intertextuális olvasatból 

legmarkánsabban felmerülő értelmezési pontok részletezőbb áttekintését tűzi ki. A 

Régimódi történet vizsgálatakor az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az 

intertextuális utalások eltérő szerepe mennyire hozható a felszínre. Az életművön 

belüli intertextuális folyamatok működését vizsgálva a szerző, elbeszélő, életmű között 

kirajzolódó összetett összefüggésrendszer kibontása válik szükségessé.  

A dolgozat elemző fejezetei közül a második  Szabó Magda 

legvilágirodalmibb tematikájúnak tekintett regényét, A pillanatot vizsgálja. A fiktív 

elbeszélések gyakran fordulnak konkrét intertextuális mintákhoz. A pillanat című 

regény pretextusa Vergilius eposza, az Aeneis. Az eposz bizonyos korszakok irodalmi 

eszményeként, kód-szövegeként funkcionál (Lotman 1994: 61). Ezért különösen 

érdekes eredményeket hozhat a regény és a hypotextus között létrejövő „realizációs, 

átalakítási vagy áthágási” viszonyrendszer (vö. Jenny 1996: 23) komplex vizsgálata. 

1.2 A PROBLÉMAKÖR SZŰKÍTÉSE 

Az intertextuális megközelítés különbözősége, aspektusainak sajátossága az 

utóbbi néhány évtized recepciótörténetét szemlélve talán jobban áttekinthetővé válik. 

Thomka úgy véli, hogy a modern regényvilágok alakulásában, a bonyolultabbá váló 

szerkezetek összeállásában, szétesésében szerepet játszanak a társadalmi szféra 

felfokozott tempójú mozgásai. A prózai rendezőelvek, vonulatok szinte művenkénti 

eltérései, a struktúrajelenségek gyors váltásai szükségszerűvé teszik mind a kritikai 

fogalmak, interpretációs módok revideálását, mind egy új prózapoétikai vízió 

körvonalazását (Thomka 1980: 11).  

Az irodalmi, kulturális szituáció folyamatos, felgyorsuló változása 

természetszerűleg hívta elő a kulturális-kritikai önreflexió megújításának az igényét 

(Szirák 2001: 35). A hatvanas években Szabó Magda-regények korabeli olvasata és 

recepciója leginkább a szociális, társadalmi vonatkozásokra, és a szereplők, főhősnők 
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magatartásformáira, s az abból levezethető karaktertipológiára összpontosít. A 

szakmai és az olvasói fogadtatás háttereként nem hagyható figyelmen kívül a tény, 

hogy az első regények megjelenésekor a „kemény diktatúra” és a forradalom emléke 

erősen él még a köztudatban, s a sematizmusnak nevezett időszak is épphogy lezárult. 

Ebben a viszonylatban a „szocialista realizmusnak” nevezett elbeszélésmód kötelező 

sémáinak elhagyása, a szubjektum önálló entitásként, a család keretein belüli 

megjelenítése (a kollektív nagy céloknak alárendelt meghatározottság helyett) is 

merésznek, újnak tűnhetett. A kritika az első regényeket a Németh László-i 

regényhagyomány folytatásaként helyezte el, s a polgári környezet tematikus szintjén, 

illetve az elbeszélés retorizáltsága és a szerkesztés vonatkozásában is fellelhető Márai-

féle hagyomány nyomaira kevés figyelmet fordított. Ez az olvasásmód regisztrálhatta 

azt az óvatosan kritikus olvasásmódot, amely a regények megjelenését a politikai, 

irodalompolitikai „enyhülés” folyamatához kötötte. A regények tematikai 

vonatkozásában felmerül a mikszáthi, móriczi hagyomány folytatása (Turczel 1961: 

472), illetve formai-szerkesztési vonatkozásokban a nyugati regény „vívmányainak”, 

például Proust időkezelésének asszimilálása (vö. Turczel 1961: 472; Kerényi 1961: 

265).  

Csetri Lajos a hetvenes évek elején hangsúlyozza, hogy az író Új Hold-as 

indulása a városibb, polgári irodalomhoz, a Nyugat későbbi nemzedékeihez, 

Krúdyhoz, Prousthoz és Joyce-hoz való erős kötődését jelzi. Első regénykorszakát 

pedig nem pusztán az oeuvre részeként, hanem a konszolidáció folyamatához kötődő 

korjelenségként is érdemes megvizsgálni. Kiemeli a humánmitológia kialakításának 

kísérletét, az író mítoszteremtő fantáziáját, illetve a regényteremtésben megjelenő 

valós, valószerű események fiktív világba való beemelését (Csetri 1971: 65-69).  

 A hetvenes évek második felében megjelent Régimódi történet nemcsak az 

életmű egyik csúcspontja, de a magyar regényírás alakulástörténetében is fontos 

szerephez jut. A regény műfaji paramétereiről a korabeli kritika is megállapítja, hogy 

a szerző eredeti dokumentumok segítségével rögzíti édesanyja történetét, de a mű nem 

szorítható be a dokumentumregény akkoriban divatos műfajába. A regényhagyományt 

több ponton folytatva az író eredeti módon vizsgálja a családtörténet és történelem, 
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magán- és nagy-történet viszonyát, a mindennapok társadalom- és kultúrtörténeti 

vonatkozásait is feltárva (Erdődy 2004: 329).   

A pillanat kortárs recepciója elég szűkszavú. Természetesen a legtöbb 

recenzió, kritika érinti a regény tematikus rétegéből adódó sajátos kapcsolatát 

Vergilius eposzához, az Aeneishez. Lengyel Balázs a problematikusságát abban látja, 

hogy a maximális stilizációval, stil-pastiche-sal létrehozott ellen-Aeneis afféle 

igazságosztásként értelmezhető. Mélyrétegét a politikáról, történelemről, irodalomról 

elmondott vallomás adja (Lengyel 1990: 155-57). A mű aktuálpolitikai 

értelmezésének kiemelése mellett a regény életműhöz való kötődései, azonos 

motívumai is hangsúlyozódnak (Simon 1991: 67). 

A Szabó Magda-recepció új irányát, módosulásának lehetőségeit érdekes 

módon a Für Elise megjelenése és a Helikon folyóirat Autobiográfia-kutatásról szóló 

tematikus száma segíti elő. Hangsúlyossá válik az igazság elmondásával, az írói 

megnyilatkozásokkal szembeni gyanakvás (Szilágyi 2003: 23). A Lejeune-i 

értelemben használt önéletírás, a műfaj által elvárt kvázi-hitelesség illúziójának 

kérdésköre a tematikus kapcsolatok miatt a Régimódi történet és az önéletrajzinak 

tekintett regények értelmezésére is átsugárzik (vö. Károlyi 2003: 22; Kiss 2003: 97-

99). Strum értelmezésében kiemeli, hogy a regényben az antik mítoszok, mesék, más 

irodalmi alkotások az archetipikus helyzetek felismeréséhez, jelentéssel való 

megtöltéséhez járulnak hozzá (Strum 2004: 111). Az olvasmányélményekre való 

intertextuális utalások szereplők jellemzésében, döntéseinek magyarázatában betöltött 

szerepére Vallasek Júlia is rámutat (Vallasek 2003: 807). Ezt a kritikai beszédmódban 

is észlelt változást, az olvasói beállítottságot központi helyzetbe emelő értelmezői 

szempontot (vö. Strum 2004: 111-12) a dolgozat elemző részei a regényekben 

észlelhető intertextuális szempontrendszer kifejtésével követik.  
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2. ELMÉLETI HÁTTÉR 

2.1 AZ INTERTEXTUALITÁS JELENSÉGE 

A dolgozat elméleti magvát három, szorosan összekapcsolódó fogalom, az 

intertextualitás, a szöveg, és az olvasó alkotja. Ezeket az elméleti rész két külön 

alfejezetben tárgyalja. Az első fejezet Graham Allen Intertextuality című 

tanulmánykötetében alkalmazott kategorizálásának alapjait követve az intertextualitás 

legfontosabb elméleti irányainak (nyelvelméleti aspektus, Roland Barthes hatása, 

strukturalista megközelítések, Bloom, feminizmus és posztmodern konklúziók) 

jellegzetességeit foglalja össze.  

Az intertextualitás fogalmának, szövegfogalmának új koncepciója a későbbi 

kritikai gondolkodás beszédmódjára is hatással volt. A Barthes és Riffaterre 

munkáihoz kapcsolható intertextuális fordulat a hangsúlyt a szerző-szöveg viszonyról, 

az olvasó-szöveg viszonyra helyezi át. Ezzel olyan kortárs befogadási szituáció jött 

létre, amely az intertextualitás jelenségéhez másként viszonyul, mint az azt megelőző 

korszakok (Kulcsár-Szabó 1995: 498-9). Genette strukturalista megközelítése a 

Kristeva vagy Barthes által felvázolt problémára pragmatikus megoldást kínál (vö. 

Genette 1992: 78).  A francia kutató elméleti megközelítéséből kibomló szemléletmód 

a dolgozat elemző fejezeteiben visszatér. Emellett azonban a regények vizsgálatakor a 

feminizmus, és bizonyos értelemben a posztmodern intertextuális felfogásában 

jelentkező értelmezési lehetőségek is körvonalazódnak.  

2.2 SZÖVEG, OLVASÓ, BEFOGADÓ 

A szöveg és az olvasó, befogadó kapcsolatának átalakulása ahhoz a 

paradigmaváltáshoz köthető, amely az intertextualitás elméleti diskurzusain belül 

bontakozik ki. Ezért az elméleti rész második fejezete a befogadás mechanizmusában 

bekövetkezett változásokat tekinti át. Az olvasás konvenciói, működési módjai iránti 

érdeklődés az irodalmi művek interpretációját alaposan megváltoztatta. Iser az olvasó 

pozícióját a retenció (retention, emlékezet) és a protenzió (pretension, várakozás) 
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metszéspontjával határozza meg (Iser 1978: 111-2). Ezzel összhangban van Ricoeur 

szemlélete is, aki a művet az olvasó és a szöveg interakciójának eredményeként 

definiálja, s az olvasó szakavatottságát a közösség rétegződött elvárásaihoz való 

hozzájárulásaként határozza meg (Ricoeur 1999a: 330-32).  

Lényeges kiemelni, hogy a befogadás mechanizmusában a szöveg üres 

helyei, az „űrök” nem akadályok, hanem ingerek az olvasó számára. Ezeket soha nem 

résekként értékeli, mert anélkül, hogy tudatában lenne, automatikusan betölti azokat. 

Olvasásának egyenletes előrehaladását ő idézi elő, nem pedig a szöveg. Azonban a 

rések betöltése előfeltételezi a szöveg által felkínált lehetséges értelmek közötti 

választás műveletét. Minden irodalmi szöveg igyekszik bizonyos mértékben 

korlátozni meghatározatlanságát. A szöveg egyfajta útikalauzként értelmezhető: 

egyszerre tevékenységet és mozgást tesz lehetővé, egyúttal valamilyen irányba tereli 

is azokat (Dällenbach 2007: 44-5).  

Az intertextuális olvasat egyik markánsan kiemelt problémáját az adja, hogy 

a konkrét befogadási és olvasási folyamat során a nem jelölt intertextuális viszonyok 

felismerésére nem lehet egységes szabályokat meghatározni. A kibontakozó 

intertextuális tér, a szöveg kontextusa a maga folytonos alakulásában a befogadási 

folyamat, az „intertextuális olvasás” fő irányító elemeként mutatkozik meg. A 

szövegek befogadási folyamatát mindig egyfajta horizont-összeolvadás követi, 

amelyet egyrészről befolyásol az adott kommunikatív szituáció, másrészről a 

befogadó (esztétikai) tapasztalati és elvárási horizontja (Kulcsár-Szabó 1995: 517-18).  

Az irodalmiság lényege a kontextusban keresendő, s ezt lényeget megtalálni a szöveg 

hatásában, befogadásának módjában, s nem a felépítésében lehet. Nem csak az 

értelmezett és az értelmező szöveg viszony újratisztázásával kell szembenéznünk: a 

„műalkotás összefüggésrendszerben megtörténő eseményként fogható fel”. A 

történetiség elvének érvényesítéséhez hozzátartozik, hogy a mindenkori befogadó 

történeti folyamatban elfoglalt helyéről is tudomást vegyünk (Szegedy-Maszák 1995: 

20-36).  
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3. MŰKÖDŐ INTERTEXTUALITÁS 

A dolgozat elemző részének kiindulópontját az a felismerés jelenti, miszerint 

Szabó Magda regényének értelmezése igazán csak az intertextuális vonatkozások, és 

azok integrálódásának vizsgálatával válik teljessé. Az olvasó, befogadó saját 

tapasztalata, interpretációs beállítottsága elengedhetetlen, hiszen a regényben található 

nyelvi játékok egy része olvasói előtapasztalat nélkül nem értelmezhető, s ezt a 

megállapítást a narrációs eszköztár felhasználása is alátámasztja. A befogadó elvárási 

horizontja határozza meg tehát, hogy észrevesszük-e a regényben több szinten is 

működő intertextuális mechanizmusokat. Többek között Orosz Magdolna is 

hangsúlyozza, hogy intertextuális vizsgálattal a szöveg „kinyitható”, s a 

szövegelemzésre törekvő intertextuális vizsgálatoknak céljuk, hogy leírják az 

intertextuálisan beágyazott szövegelemek szemantikai funkcióit, szövegstruktúrában 

betöltött szerepét vizsgálják (Orosz 2003: 107).  

Az elemző fejezetek közül az első a Régimódi történet vizsgálatával az 

intertextuális olvasatból legmarkánsabban felmerülő értelmezési pontok részletezőbb 

áttekintését tűzi ki.  

Tézis: A vizsgált szövegben tematizálódó írói magatartás, narratív identitás, 

olvasói / újraolvasói szerep, önéletírói tér fogalmainak kibontása a regények között 

működő intertextuális/ intratextuális mechanizmusok értelmezését segíti elő. 

3.1 A CSALÁDREGÉNY MINT ARCHITEXTUS (RÉGIMÓDI 

TÖRTÉNET) 

A családregényt egyértelműen a ”prózafordulat” legtöbbet idézett műfajaként 

határozhatjuk meg, amelyhez gyakran az emlékezés-technikákat és az önéletrajz 

mintáit is aktualizáló elbeszélés-szervezés társul (Szirák 2001: 43).  Érdekes módon az 

tapasztalható, hogy a regény kortárs befogadásában a (hagyományosan értelmezett) 

műfaji előzményekkel vont architextuális, intertextuális kapcsolat szerepet játszik (vö. 

Kabdebó 2002: 198, 2007: 37; Belohorszky 2002: 90-1; Béládi 2002: 79).  
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A regény műfaji vizsgálatakor a recepció másik kulcsszava a hitelesség 

mellett a rekonstruálhatóság: „A nászasszonyok találkozásának nincs már élő tanúja, 

de a jelenet rekonstruálható” (Belohorszky 2002: 93). Ez a vonás azzal a narratív 

eljárással feleltethető meg, amelyet leginkább a fikció határain való tudatos 

egyensúlyozás, illetve a szerző történeti, biográfiai tényanyagának fikcionalizálódása 

jellemez (Thomka 2007: 103).  Míg a konkrét eseményre való utalás a szerző 

narratíváját közvetlenül az extratextuális valósághoz kötheti (Britton 1990: 169), 

érdekes megfigyelnünk azt, hogy történelmi eseményekre való utalások, hivatkozások 

mellett az életrajzok rekonstrukciójához mennyire elengedhetetlenek az irodalmi 

hivatkozások, intertextuális utalások is.  Például Jablonczay Lenke élettörténetében az 

egyik olvasmányélménye egyfajta kicsinyítő tükörként, mise en abime-ként szolgál. 

Az intertextuális utalások szerepe, célja tematizálható aszerint, hogy a történet milyen 

rétegében jelenik meg. Ezek vizsgálatára a fejezet részletesebben is kitér.  

1. a szereplők olvasmánya 

2. a szereplők által írott, tehát eltérő szerzőségű művek beékelése 

3. az intertextualitás a szereplők jellemzésében hasonlatként vagy metaforikus 

azonosítás révén vesz részt  

Az intertextualitás sok esetben a szereplők személyiségének 

megformálásában, a környezet hiteles megalkotásában nyújt segítséget, de a szerző 

nem pusztán narrátorként, kommentátorként, hanem olvasóként is részt vesz a 

virtuális folyamatban.  

3.2 INTRATEXTUALITÁS 

A Régimódi történet értelmezéskor a szerzői életművön belül megtalálható 

intertextuális kapcsolatok szerepét is fontos volt megvizsgálni. Láthatóan az 

intertextuális hivatkozások mellett az intratextualitás különféle eljárásait találhatjuk 

meg a regényben. Tudjuk, hogy a szerző a saját opuszhoz tartozó műveit az 

„önéletírói térbe” sorolt regények esetében többször is felidézi, s ez a fajta önidézés az 
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életműhöz tartozó művek közötti átjárhatóságot erősíti. Bizonyos tematikus, motivikus 

egyezések Szabó Magda több regényében is felfedezhetőek. 

Az önéletírói tér szövegközi viszonya az azonos szerzői névvel ellátott 

intertextuális kapcsolatban jelentkezik, s az életmű több darabjának az értelmezésére 

lehetőséget teremt (Z. Varga 2002: 252). Már a címadásban is megjelenő önreflexiós 

mechanizmusok, a mű befogadásakor kialakuló elvárási horizont, az (író) - szerző - 

életmű körül kirajzolódó összefüggésrendszer áttekintését tették szükségessé.  

Szabó Magda (ön)életrajzi regényeiben felfedezhető a női önéletrajzi műfaj 

néhány topografikusnak is nevezhető jellemvonása mellett (mint a személyesség, a 

szűkebb társadalmi szféra ábrázolása, a személyiség lelki fejlődése és a test öntudatra 

ébredésének bemutatása), a művek a hagyományos, autoritatív autobiográfia 

konstrukcióját, totalizáló jellegét is magukon viselik (amennyiben ez utóbbin a saját 

történetnek adott kiemelkedő jelentésadást értjük (vö. Nagy 2003: 909-914). A 

valóság és fikció rafinált, szövevényes összemontírozása az írói eszköztár jellegzetes, 

ismétlődő vonásának tekinthető.  

3.3 ÉLETTÖRTÉNETI ELBESZÉLÉSEK 

Az előző fejezet kérdésfelvetéseit folytatva a fikció és a valóság 

kategóriáinak egymás melletti értelmezhetőségét, a történelmi, irodalmi, a fikcióképző 

és nem fikciós elbeszélés közti dilemmát több oldalról is szükséges megvizsgálni. Az 

önéletírás és a regény elhatárolásakor az eltérő interpretációkban is hangsúlyozott 

olvasói hozzáállásban észlelhető különbség, különbözőség kérdése a Régimódi 

történet értelmezésekor is felmerülhet. Bizonyos helyzetekben, szinteken nagyon 

nehéz különbséget tenni a megtörtént és a meg nem történt események között. 

Státusukat a „történetmondás” lenne hivatott felfedni az olvasó számára. Ezt részben 

azért nem teszi meg, mert nem képes rá (pl. bizonytalanok a források), vagy, mert ez 

egybeesik a céljaival. Ilyenkor az olvasó a „történet” referencialitásáról pragmatikai 

jegyek (pl. műfaji konvenciók) illetve a szövegbe kódolt, a „történetmondást” 

tematizáló elemek alapján dönthet (Orosz 2003: 65-6).  
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Szabó Magdánál a valóságreferenciák (át)értékelése egyébként is fontos 

kérdés, hiszen a személyes megéltség csúsztatásai2

Ennek a problémakörnek hangsúlyos részét képezi a megélt, megtörtént 

események előadásával, élettörténetté formálásával megkonstruálódó narratív 

identitás. A narratív identitás esetében (csakúgy, mint a narrativizálásnál Thomka 

1999: 44) a közvetítés aktusának döntő szerepe van: a megélt, megtörtént és 

lejátszódott események és azok előadása, élettörténetté formálása közötti viszonyra 

helyeződik a hangsúly. A narráció a személy és életfolyama közé úgy ékelődik be, 

hogy megformálásával az életét elbeszélő személy maga is megkonstruálódik, 

nemcsak récit, sztori, biográfia keletkezik (Thomka 1999: 46). Ez a megkonstruálódó 

identitás, a regény megírása előtt (és közben) átalakuló, formálódó személyiség, 

illetve annak a közvetítése a regényben is olvasható. 

 több regényében is felfedezhetőek. 

A Spence által meghatározott narratív és történelmi igazság fogalmának irodalmi 

alkotásokra való kiterjesztése a Szabó Magda-recepcióban létező ellentmondásosság 

kezelésére is alkalmas lehet (vö. Spence 2001: 127-8).  

3.4 FIKCIÓS ÉS NEM FIKCIÓS BESZÉDALAKZATOK 

A regénykonvenciót alakító szöveg szólamváltások hangsúlyos megjelenése, 

az eltérő szerzőségű feljegyzések, kommentárok, levelek, versek, naplóbejegyzések 

beékelése a szöveg működési mechanizmusát változtatja meg. Thomka szerint a 

regényben a biografikus dokumentumanyaghoz tartozó, abból átvett fragmentumok a 

nem fikciós – fikciós diskurzusok közötti áthatolási irányt jelzik. Jogosan vetődik fel 

kérdés, hogy a sem műfajilag, sem az elbeszélő módoszukat illetően nem egységes 

feljegyzések, naplójegyzet, parabola/kommentár, mese, narráció, leírás, levél, vers 

eredményezhetnek-e többszólamúságot. (vö. Thomka 2001: 49). Az 1. ábra a regény 

szövegén belül érzékelteti ezt az elmozdulást. 

                                                                          
2 Ahogyan erre már korábban is utaltam a következetesen átgondolt referencialitás Cili 
személyének kérdésénél talán a legproblematikusabb, de természetesen találhatóak 
utalások nem létező debreceni épületekre, történetekre is.  
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1. ábra. A forma és a szerzőség módosulása 

A Régimódi történetben az előbb említett szövegelemek változatos példáit 

találhatjuk. Szabó Magda Jablonczay Kálmán Junior megtalált verseiből, 

naplóbejegyzéseiből, regénytöredékéből közel 20 oldal terjedelemben idéz (RmT 57-

76). De emellett találhatunk részleteket például háztartási bejegyzésekről, 

kelengyeadatokról is (RmT 124-25). Ezek az eltérő szerzőségű, történetbe ékelt 

szövegelemek, amellett, hogy a szerzőség mechanizmusának működésén is 

módosítanak, a szövegben az emlékezet megőrzését, a múlt rekonstrukciójának 

sikerességét feltételezik.  

Észrevehetően a referencia biztosításának gesztusa, a referenciák 

referenciákként való olvasása a szöveg alapvető narratív intenciója. Ezért töltenek be a 

beékelt, eltérő műfajú és szerzőségű szövegelemek különösen fontos szerepet. Az, 

hogy a történet hiteles dokumentumokat is felhasznál, a regény idő- és térszerkezetét 

is befolyásolja. A megalkotott elbeszélésmodell képes az alulnézeti és fölülnézeti 

történelmet egymásra rávetíteni, a történelem nagy eseményeit a szereplők szűkebb 

életterére vonatkoztatva egyfajta alternatív narratív logikát érvényesíteni.  
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4. INTERTEXTUÁLIS UTALÁSREND 

A dolgozat második elemző fejezete  Szabó Magda legvilágirodalmibb 

tematikájúnak tekintett regényét, A pillanatot vizsgálja. A fiktív elbeszélések gyakran 

fordulnak konkrét intertextuális mintákhoz. A pillanat című regény pretextusa 

Vergilius eposza, az Aeneis. A regény a vergiliusi szövegre nem az ismert fordítások 

felhasználásával utal: az eposzt eddig nem hallott, élően poétikus nyelven szólaltatja 

meg. A címben hangsúlyt kapó pillanat úgy is értelmezhető, hogy a szöveg átírja a 

kikényszerített igazságtalanságot, újrarendezi a hagyományt (Kabdebó 2002: 176-82). 

Tézis: Az intertextuális olvasat felszínre hozhatja, tudatosíthatja a regény 

architextuális vonatkozásainak, metafikciós eljárásainak, esetlegesen a regényeken is 

átívelő sztereotípiák értelemkonstituáló funkcióit, jelentésteremtő erejét. 

4.1 HAGYOMÁNYÉRTELMEZÉS (A PILLANAT) 

Az eposz bizonyos korszakok irodalmi eszményeként, kód-szövegeként 

funkcionál (Lotman 1994: 61). Ezért különösen érdekes eredményeket hozhat a 

regény és a hypotextus között létrejövő „realizációs, átalakítási vagy áthágási” 

viszonyrendszer (vö. Jenny 1996: 23) vizsgálata, ugyanis az eposz létrejöttében 

szerepet játszó erős, főleg imitáción alapuló intertextualitás funkciótörténeti 

szempontból a modern, posztmodern szövegekkel összehasonlítva egészen másfajta 

státuszt tulajdonít az eredeti pretextusnak. Ezt tovább árnyalja az a megállapítás, 

miszerint a regény műfaja eleve parodizálja (leleplezi, átértelmezi, átakcentálja) a 

többi műfajt (Bahtyin 1995: 332). Így tehát az intertextuális átültetés (greffe) több 

kérdést is felvet. Ezek közül talán a legérdekesebbek arra vonatkoznak, hogy a már 

előzőleg létező megnyilatkozások asszimilációja hogyan zajlik, milyen viszonyban 

vannak ezek a megnyilatkozások előző állapotukkal. A regényben az eposz - Orosz 

Magdolna szóhasználatával élve -, mint alapvető intertextuális fólia (vö. Orosz 2003: 

265) jelenik meg, de felfedezhetően egyúttal más szövegekre és / vagy szerzőkre is 

utal.  
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Vergilius művével Augusztus császár előtt is tiszteleg, s római nemzeti ideált 

kíván teremteni (Tóth 1907: 13-6). Ezt a szerzői szándékot a regény az ellentétébe 

fordítja át: az író által megalkotott fiktív ókori latin lírikus és epikus szerzői én: M. 

Sartorius Saboas élete erős kontrasztba állítható Vergilius Augusztus császárhoz 

fűződő viszonyával.  

Tulajdonképpen a regény bizonyos rétege tudatosan az előfeltételezett szöveg 

„rendbe hozására”, kritikai újraírására vállalkozik. Erre utal a választott cím is: A 

pillanat. Creusa átéli azt a ritka, kivételes pillanatot, amikor változtathat a sorsán, és ő 

megragadja a kínálkozó lehetőséget, s ezzel újraírja, (újraírhatná) a kanonizált, 

mondahagyományban hosszú ideje jelen lévő, Aeneas honalapításával kezdődő, s 

tulajdonképpen az Augusztus császárt legitimizáló történetet. Az Aeneas-történetre 

való tudatos reflektálás, és az attól való elhajlás jól mutatja a regény 

hatásmechanizmusának a működését.  

4.2 A MŰFAJI EMLÉKEZET FELFRISSÜLÉSE 

Az eposz formai alakzatainak felidézésével olyan regénymodell jöhet létre, 

amely hivatkozik a hagyományra, de egyúttal folyamatos deformálja is azt. A 

konvenciók, normák, tradíciók feltűnésének módja a fikcionális szöveg repertoárjában 

igen különböző lehet. Iser szerint a visszatérő konvenciók, társadalmi normák és 

tradíciók a fikcionális beszédben fokozatosan interakciópólussá csökkennek. Eredeti 

összefüggéseikből kiszakadnak, ezáltal más kapcsolatokra lesznek alkalmasak, 

anélkül, hogy a régi kapcsolatot, amely jelölte őket, teljesen elveszítenék (Iser 1980: 

50). 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy Genette az Aeneast a transzgenerikus 

szövegként határozza meg.  Ide a szövegek olyan osztályát sorolja, amelyek felölelnek 

bizonyos kanonikus műfajokat (pl. pastiche, paródia, travesztia) és más műfajokat is 

kereszteznek (Genette 1996: 88-9). Ha ezt figyelembe vesszük, láthatjuk, hogy a 

regény formai, szerkezeti áthelyezései, megoldás- és mechanizmusrendszere nem 

különbözik sokban az eposzban felfedezett íráskoncepciótól. A regény az eredeti 

eposzi anyag hagyományaira, világszemléletére utalva, hangsúlyossá teszi a 
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különbségeket is (Creusa hangja, új istennő szerepeltetése, állandó önreflektálás). 

Hasonlóságnak tekinthetjük, hogy az eposz állandó kellékei a regényben is 

felismerhetőek. A szövegben működő irodalmi allúziók megjelenésének, szerepének 

vizsgálata szintén az eposz aktualizálásának mechanizmusát példázza.  

4.3 A METAFIKCIÓ JELENSÉGE 

A metafikciós szemlélet, a fikció folyamatainak tudatosítása a regény 

olvasatára is befolyással van. A fikcióalkotás folyamatának vizsgálatakor a valóság – 

művészet, igazság - hazugság problémaköre mellett a szerzőség, maga a fikcióalkotó 

tevékenység és az olvasói szerepkör is tematizálódik.  A fejezet a metafikciós 

eljárások közül elsőként az irónia működési mechanizmusát tárgyalja.  

A groteszk, az irónia és a humor is a szövegből kimutatva az intertextuális 

olvasásra irányítja a figyelmet, hiszen a szöveg hatását csak az intertextuális 

olvasatban nyeri el (Riffaterre 1974: 278). A szöveg különféle deiktikus funkciói (pl. 

az ironikusság) azonban csak történetileg értékelhetők, hiszen ezt az adott esztétikai 

hagyományértés befolyásolja (Kulcsár-Szabó 1995: 514). Az irodalmi konvencióhoz 

viszonyuló ironikus deformálás, ironizáló szándék szókincs és szócsoport szintű 

vizsgálata az irónia alkalmazásmódját példázza.  

A paródia, mint metafikciós forma szintén alkalmas a fikció korpuszának 

kitágítására (Rose 1979: 13-14).  A regény az eposzi mintát szisztematikusan, több 

szinten is megbontja: nevetségessé teszi az eposz szereplőit, és a szerepcsere révén az 

egész itáliai honalapítás legitim voltát megkérdőjelezi. Észrevehetően egy inverzióval 

létrejövő antistruktúra körvonalazódik, ahol a diskurzus egy feltételezett korábbi 

diskurzusra reflektál. Az író szisztematikusan szedi szét, bontja meg az 

archetípusokat. A Jenny által kategorizált módosulás-típusok közül, amelyeknek a 

szövegek az intertextuális folyamatban ki vannak téve a szövegben a túlzó kifejtés, 

amplifikáció (Jenny 1996: 44) ismerhető fel.  
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4.4 A METANARRÁCIÓ FORMÁI  

A regényben felfedezhető metanarratív sík szintén hangsúlyos. Tudjuk, hogy 

a fiktív elbeszélő közbeszólásai a szöveg szerkezetét befolyásoló (irodalmi) 

konvenciókra, intertextuális mintákra, a szöveg keletkezésének folyamatára, az 

elbeszélés szövegszerűségére és saját elbeszélő funkciójára is vonatkozhatnak (Orosz 

2003: 83). Az írás, megírás, művészetre, költészetre, nyelvre vonatkozó reflexiók, 

elbeszélői önreflexiók (Thomka 2001: 54) átszövik az én-elbeszélő narrációját. 

Bizonyos meta-eljárások intertextuális kapcsolatteremtő képességét jelzi az, hogy így 

nem csupán az alludált, hanem az alludáló szövegrész is jelölt. Intertextuális 

utalásokra a recepciós folyamat befolyásolásával a szöveg nyelvi szerveződése és 

vizuális jelölései is felhívhatják a figyelmet. Az ungrammatikalitás, kódváltás, 

szemantikai-szintaktikai kontrasztivitás mellett más „szövegfölötti” eljárások is 

irányíthatják a befogadást, ezek azonban leginkább a befogadási folyamat 

„retrospektív horizontjában”, az „értelmező megértés” során konkretizálódhatnak. A 

meta-eljárások közé sorolhatjuk a különböző tipográfiai eljárásokat is: idézőjelek, 

különböző betűtípusok, jegyzetek (Kulcsár-Szabó 1995: 511-14).  

Az intertextuális olvasás előtt további perspektívákat nyithat a műfajpoétikai 

konvenció határmezsgyéjét súroló narratív eljárások, elbeszélői, (szerzői) 

„határátlépések”, azaz a narratív metalepszis jelenségének tanulmányozása. 

4.5 MITIKUS ELEMEK 

A pillanatot elemző utolsó alfejezet a regény mitikus elemeinek, mitológiai 

rétegének bemutatásával zárul. A mitikus réteg jelenléte már A pillanat első elemző 

fejezetében is hangsúlyos, s azáltal hogy A pillanatot vizsgáló alfejezetek közül az 

utolsó a mítosszal, konkrétabban a trójai mondakörrel való kapcsolatát elemzi, 

láthatóvá válik az intertextuális olvasatból kibomló témakörök organikus 

összetartozása.  A regény ironizáló beszédmódja a mitológiai apparátus működésére, 

funkcionálására  is hatással van.  
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A fikció következetességének megalapozására a regény mitológiai rétegében 

több módosítást is észrevehetünk. Szabó Magda az eposzból ismert komplex mítosz 

összetevőit, a téma kombinációit is megváltozatja látens módon azzal, hogy Creusa 

megöli a férjét, és annak vértjében, Aeneas nevét felvéve menekül el Trójából.  

 

2.  ábra. A mítosz komplex összetevői: a kiinduló helyzet témái   

A regényszöveg legtöbbször ironikus, parodizáló távolságot tart az eredeti 

eposz világképével, s az újraírásra tett regényírói kísérletben is fontos szerepet tölt be 

a nem létező istennő, Eszkiesz megalkotása. A mitológiai utalások a regényszöveg 

fiktív világán átívelnek, hangsúlyozva az életmű különböző darabjai között létesülő 

intertextualitás további vizsgálati lehetőségeit.   
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ÖSSZEGZÉS 

Az értekezés elemző fejezetei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat 

című regényeinek intertextuálisan értelmezhető problémaköreit vizsgálták. Ezek a 

Régimódi történet esetében a vizsgált szövegekben tematizálódó írói magatartás, 

narratív identitás, olvasói / újraolvasói szerep, önéletírói tér fogalmának 

kibontásával, a regények között működő intertextuális/ intratextuális mechanizmusok 

értelmezésével voltak tematizálhatóak.  

A pillanat esetében az intertextuális olvasat a regények architextuális 

vonatkozásait, metafikciós eljárásainak működési mechanizmusait, a sztereotípiák, 

mitikus elemek értelemkonstituáló funkcióit, jelentésteremtő erejét tudatosította.  

A dolgozat módszertani kiindulópontja különösen alkalmasnak bizonyult a 

regényszövegek sokrétegű intertextuális utalási rendszereinek feltárására. A 

szövegelemzések alátámasztják, hogy az intertextuális olvasatból adódó 

szempontrendszer mind a Szabó Magda recepcióban megjelenő problémakörök 

kibontásában, mind a negligált mechanizmusok értelmezésében többletet hozhat.  

A jelenlegi kutatás folytatása, s egyúttal a Szabó Magda-recepció új 

perspektívája körvonalazódhat egy „nyitott” intertextuális tipológia létrehozásában, 

amely a különböző időszakban született szövegek (regényszövegek, novellák, 

interjúk) között létrejövő relációkat emelhetné ki. Az egymással kapcsolatot tartó 

szövegek intertextuális működéseit, architextuális, metatextuális vonatkozásait, s a 

szövegközi térben tematizálódó szerző – narrátor – (újra)olvasói szerep megjelenési 

formáiról, változásairól egy kiterjedtebb szövegkorpusz pontos képet adhatna.   
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