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Vég és végtelenség 

A narratív lezáratlanság posztmodern motívuma 

TÉZISEK 

 

Doktori értekezésem a narratív lezáratlanság motívumát mint szándékolt alkotói eljárást 

vizsgálja a posztmodern korszakában, mivel e technika ebben az időszakban különös 

dominanciát mutat. A fókuszban az a kérdés áll, hogy a nem egyértelmű végalakú elbeszélések 

miként képviselhetnek esztétikailag érvényes formákat, tekintettel arra, hogy a „zárt”, 

lekerekített forma, vagy a kezdet, közép és vég egysége esztétikai alapkövetelménynek számít. 

Minthogy kétségkívül léteznek művészileg releváns „nyitott végű” művek, feltétlenül meg kell 

vizsgálni az akár paradoxnak tűnő „nyitott forma” fogalmát, a nyitottság funkcióját, 

kompozíciós potenciálját, technikáit, s el kell azt választani az esztétikailag nem értelmezhető 

formátlan nyitottságtól is – a disszertáció erre a feladatra vállalkozik. 

 

 A problémát elméleti és gyakorlati (műelemző) úton is megközelítjük, amit a 

disszertáció felépítése is tükröz. Az Elméleti szakasz célja azon teoretikus keret kialakítása, 

melyen belül a „befejezetlenség” esztétikai vonatkozásban tárgyalható. Az 1.1. alfejezetben 

megvizsgáljuk, hogy a „befejezetlenségparadigma” milyen műeszménnyel szemben határozza 

meg magát: ez egyfelől a formabontó igényű regényforradalmárok (Alain Robbe-Grillet, 

Nathalie Sarraute, John Barth, Raymond Federman stb.) megnyilatkozásai révén, másfelől 

irodalomelméleti kontextusban szemléljük (a strukturalizmus–posztstrukturalizmus 

átmenetében). Az 1.2. alfejezet a lezárás aktusának általános esztétikai követelményét 

tárgyalja, mely a terminológiai tisztázásokat is elvégzi: a nemzetközi irodalomtudományi 

diskurzus közmegegyezésre jutott a lezárás (closure) és a vég (ending) közötti különbségtétel 

szükségességében, ahol előbbi az esztétikai formára mint értelmes egységre utal, míg utóbbi a 

szöveg fizikai / mediális lezárulására. Értekezésünk bevezeti emellett a befejezés (fin) fogalmát 

is a narrált cselekmény záróakkordjaként, mellyel a vizsgálni kívánt posztmodern elbeszélések 

nem feltétlenül rendelkeznek. Ezt követően visszatérünk Platón és Arisztotelész mérvadó 

tételeihez a műalkotás felépítése kapcsán, majd a lezárás / körülhatárolás feltételének tekintett 

szövegbeli tér-idő szerkezetre, spatiotemporális koherenciára fókuszálunk. A klasszikus 

(például ágostoni, bergsoni) időelméletek révén kritika alá vonjuk a posztmodern regényújítók 

időkoncepcióját, s igyekszünk amellett érvelni, hogy a tér-idő egység, vagy másként mondva a 

non-lineáris és a lineáris szövegösszetevők együttes jelenléte az értelmezhetőség alapfeltétele, 
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mellyel a befejezést elimináló műveknek is rendelkeznie kell. Az 1.3. alfejezet a nyitott forma 

fogalmával foglalkozik először Heinrich Wölfflin, majd Umberto Eco nyitottság-tipológiája 

révén. Kitérünk rá, hogy végső soron minden művészileg termékeny forma nyitottnak 

tekinthető, miközben vannak olyan szélsőséges, értelmezhetetlen nyitottsági szintek is, melyek 

önmagukat számolják fel – ehhez kapcsoljuk majd a „termékeny” végtelenség és a hegeli „rossz 

végtelenség” fogalmait. Foglalkozunk a nyitottságot „előidéző” művészi technikákkal is, 

valamint a „nyitott mű” paradigmájának közvetlenebb háttereként szolgáló Spatial Turnnel, s 

az olyan, már konkrétan az irodalomra vonatkozó elméletekkel, melyek egyenesen „térbeli 

formaként” jellemzik a látszólag az „időtényező” teljes redukcióját elvégző modern, 

posztmodern kifejezésmódot. A fejezet a non-linearitás radikálisabb fokán álló 

hypertexttechnika bevonásával immár a másik oldalról, a „tér” felől igyekszik rávilágítani a 

spatiotemporális egység értelmezésbeli alapkritériumára, melynek még akkor is jelen kell 

lennie, ha az adott mű nyitottként tételezi önmagát. 

 

A Gyakorlati szakasz célja, hogy az elméleti feltevéseket próbára tegye, s a „nyitott” 

vagy befejezetlen műveket közelebbről is értelmezés alá vonja. Ez azért szükséges, mert a 

„befejezés” nélküli, „trükkregényekhez” sokszor nehéz hozzáférni: egyrészt általánosságban is 

megfigyelhető az a tendencia, hogy a formabontó művek kapcsán a megalkotási mód kerül az 

elemzések centrumába, miközben a mű természete a technika árnyékában érintetlen marad. 

Másfelől felvethető, hogy ez nem véletlenül alakulhat így: léteznek ugyanis olyan alkotások, 

melyek e trükköket pusztán üres formai bravúrként, puszta frivol játékosságukban mutatják fel, 

s ezáltal nem engednek közelebb férkőzni „tartalmi” kérdéseikhez. A műelemzések arra 

kérdeznek rá, hogy a formabontó posztmodern technikák öncélú, hivalkodó formai 

jellegzetességként, vagy esztétikai szempontból is releváns kompozíciós elemként tűnnek-e fel, 

egyszóval arra teszünk kísérletet, hogy a nyitott és értelmezhetetlen, valamint a nyitott, de akár 

esztétikailag is értelmezhető művek olykor talán nehezen elválasztható kategóriái között 

különbséget tegyünk. A befejezetlenséget célzó írói technikák közül összesen hatot 

különböztetünk meg hármas csoportosításban: a körkörösséget, a kombinációt (ezen belül a 

dobozregényt, hypertextet és a rizómaszerkezetet), valamint az ellenzárlatot (itt a 

töredékességet és az elágazó befejezéseket), s mindegyikre igyekeztünk egy, elsősorban a 

nemzetközi szakirodalom alapján kvázi „tipikusnak” tekintett reprezentatív példával szolgálni. 

A következő elbeszélések kerülnek elemzésre: John Barth Bolyongás az elvarázsolt kastélyban 

című elbeszélésgyűjteménye (2.1. fejezet), B. S. Johnson Szerencsétlenekje (2.2.1. fejezet), 

Michael Joyce Twelve Blue-ja (2.2.2. fejezet), Italo Calvinótól Az egymást keresztező sorsok 
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kastélya (2.2.3. fejezet), Robert Coovertől A pótmama (2.3.1. fejezet), s végül John Fowlestól 

A francia hadnagy szeretője (2.3.2. fejezet). E művek kapcsán voltaképpen végig azt a kérdést 

tesszük fel, hogy a bennük felfedezhető befejezetlenségmozzanat vajon jelent-e lezáratlanságot 

is egyben, azaz hogy a befejezés „elhagyása”, megsokszorozása, kombinálása vagy éppen az 

előle való kitérés implikál-e értelmezhetetlenséget, vagy éppen ellenkezőleg, a művek különös 

technikájuk „ellenére” is képesek elérni bizonyos koherenciafokot, miáltal az esztétikai 

dimenziók is potenciálisan megnyílhatnak. 

 

Értekezésünk feltevései, alapvetései összefoglalva tehát a következők:  

1. A befejezetlenségre irányuló tudatos szerkezeti eljárás programszerűnek tekinthető a 

posztmodernben, bár hasonló technika más irodalomtörténeti korszakokban is felfedezhető.  

2. A szándékolt befejezetlenség látszólag ellentétben áll a koherens szerkesztésre, a kezdet, 

közép és vég összefűzésére vonatkozó arisztotelészi tanításokkal, mégis léteznek olyan 

„nyitott végű” alkotások, melyek képesek felmutatni egységes szerkezetet.  

3. A formabontó művek esztétikai potenciálját sokszor, s leginkább éppen saját trükkös 

technikájuk előtérbe türemkedése okán nehéz megközelíteni.  

4. Szükséges egy kritériumrendszer, melyben a befejezetlenség „rétegezhető”, vagyis az 

ilyen jellegű művek esztétikai lehetőségei hozzáférhetők.  

5. Ehhez részletezni és egyértelműsíteni kell a befejezés jelentéskörét, s ezáltal diskurzusba 

emelni a lezárás és a vég terminusait.  

6. A mű egysége mint esztétikai kritérium a lezárás hatáskörébe tartozik, melynek alapja 

leginkább a szöveg tér-idő struktúrájában lelhető fel.  

7. A nyitottság bizonyos fokig minden műalkotás alapeleme, de léteznek szélsőségesen, 

minden értelmet kizáró módon nyitott alkotások is.  

8. Az értelmezhetetlenség azt jelenti, hogy az adott produktum nem teljesíti az egységesség 

művészi követelményét, azaz lezáratlan marad.  

9. A lezáratlansággal szemben a befejezetlenség nem feltétlenül implikál 

értelmezhetetlenséget, vagyis létezhetnek olyan befejezetlen művek, melyek esztétikai 

értelemben lezártnak tekinthetők. 

 

Publikációk a disszertáció témakörében: 
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