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Szó, írás és csend • A hiteles kifejezés lehetőségei  

a XX. századi latin-amerikai kisprózában 

 

 

A disszertáció a nyelv és a csend, a kimondás és az elhallgatás meglehetősen problematikus 

kapcsolatát vizsgálja a huszadik századi latin-amerikai elbeszélő irodalom néhány reprezentatív 

kisprózai alkotásának tükrében. Problematikusnak nevezhető ez a kapcsolat, hiszen az elhallgatás 

jelen-nem-lévőként tudományos keretek között nehezen vizsgálható. Elméleti keretként a 

nyelviség, ill. a verbalitás hiányának kérdéseit vizsgálva nyomon követhetjük, milyen gyökeres 

változásokon ment keresztül a kimondott szó, s miként vált világteremtő erőből a valóság puszta 

reprezentációjává. Az Biblia archaikus logosz fogalmából kiindulva Platón dialógusainak 

nyelvfelfogásán át végigkövetjük a kimondott szó devalválódási folyamatát, melynek egyes 

szakaszait Northrop Frye hieroglifikus, hieratikus és démotikus nyelvhasználatként írja le. Az 

erejét vesztett szó magával vonja a verbális kifejezésbe vetett bizalom megrendülését, a nyelv 

hitelessége, valóságba ágyazottsága ezáltal egyre inkább megkérdőjeleződik. A Wittgenstein 

nyomán gondolkodó Susan Sontag szavai szerint: „nem minden fejezhető ki abból, ami 

elgondolható.” Ezt az értékvesztési folyamatot figyelemmel kísérve megkockáztatható, hogy az 

elhallgatás és a csend egyre növekvő szerepe a huszadik századi irodalmi alkotásokban szoros 

kapcsolatban áll a szó kifejező erejének kétségbe vonásával.  

Az elméleti bevezetőt követően – melyben Frye, Wittgenstein és Sontag munkáin kívül többek 

között Walter Benjamin fordítással kapcsolatos elméletére is támaszkodunk – az elhallgatás 

különféle megközelítési lehetőségeit tárgyaljuk, formális és tartalmi szempontokat egyaránt 

figyelembe véve. Az antik retorikák kihagyásalakzatait követően röviden kitérünk Ferdinand de 

Saussure, Roman Jakobson és Roland Barthes strukturalista elméletére, melyben a szerzők 

morfológiai, lexikai, szintaktikai és stilisztikai szinteken egyaránt vizsgálják az említett 

jelenségeket. A formális megközelítések zárásaként Gérard Genette felosztását ismertetjük, mely 

egyben a disszertáció kiindulópontjaként szolgáló ellipszisfogalmat is kifejti.  

Meggyőződésem azonban, hogy az elhallgatás jelenségét nem lehet pusztán formális szempontok 

szerint megközelíteni, így a bevezető második szakaszában nem haszontalan visszakanyarodni 

azokhoz a már említett szerzőkhöz, akik elméletibb, filozofikusabb irányból közelítenek a csend 
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jelenségéhez. Ezen a ponton érdemesnek tűnik az irodalmon túl más művészeti ágakat is érintve 

kitágítani a vizsgálódás kereteit, elsősorban Kazimir Malevics képzőművészeti és John Cage 

zenei munkásságára összpontosítva. Az elméleti tájékozódás során nagyban támaszkodtam 

Zsadányi Edit angol nyelvű korpuszon végzett hasonló témájú kutatásaira (A csend retorikája. 

Kihagyásalakzatok vizsgálata a huszadik századi regényekben).   

Az elemzések során végig törekszem a szövegközpontú vizsgálatra, mely leginkább a „close 

reading”, valamint az „explication de texte” módszereihez hasonló, implicit módon mindig szem 

előtt tartva Mieke Bal narratológiai alapvetéseit és Michael Riffaterre szubtextusra vonatkozó 

elméletét. A formális elemzési stratégiákat azonban – csupán kiindulási pontként használva őket 

– a kutatás során igyekszem meghaladni, egyfajta hermeneutikai keretek között értelmezhető 

olvasatot nyújtva. A korpusz elsősorban kisprózai alkotásokból áll, a novella műfaja ugyanis 

önmagában is kiváló anyagot szolgáltat a csend alakzatainak vizsgálatához, hiszen terjedelmük 

miatt a szövegek az esetek nagy részében kihagyásra épülnek, az elhallgatás ezért igen gyakran 

szövegszervező erővé léphet elő bennük. Julio Cortázar – éppen rövidségük és behatároltságuk 

miatt – fényképekhez hasonlítja ezeket a szövegeket, melyekben elkerülhetetlen, hogy az ábrázolt 

valóság egy része kívül essék az ábrázolás keretein.  

Hogy a genette-i ellipszisfogalom túlságosan szűk a vizsgálni kívánt jelenségek leírásához, abból 

is kitűnik, ahogyan az elemzett szövegekben felszínre kerül a bevezető első szakaszában felvázolt 

– a nyelv kifejező / teremtő erejét érintő – devalválódási folyamat. A szövegek ugyanis 

folyamatosan kísérletet tesznek arra, hogy visszatérjenek az archaikus szó (logosz) két alapvető 

aktusához, a teremtéshez és a megváltáshoz, e kísérletek azonban rendre kudarcot vallanak. A 

nyelvi lehetőségek határához érve így felmerül az igény a továbblépésre, melynek azonban már 

szükségszerűen túl kell mutatnia a verbalitás keretein. Ennek megfelelően – erősen tágítva az 

ellipszis formális fogalmán – elliptikus megoldásnak tekintek minden olyan törekvést, mely arra 

irányul, hogy a hitelét vesztett nyelvi eszközök minél inkább háttérbe szoruljanak a szövegben. A 

számos erre kínálkozó lehetőség közül három jelenség áll a disszertáció homlokterében: a 

töredezettség, mely rávilágít a verbális kifejezés elégtelenségére; a helyettesítés, mely révén a 

nyelvitől eltérő alternatív diskurzustípusok is szerephez juthatnak az irodalmi alkotásokon belül; 

végül pedig a szorosabb értelemben vett csend diskurzusa, melyet azokra a szövegekre 

alkalmazok, ahol az elhallgatás a legerősebb szövegszervező erővé lép elő.  
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Az elemzések tehát azt az utat járják végig, ahogy a szövegek keresik a verbalitás határain 

túlmutató megoldások lehetőségeit. Éppen ezért a vizsgálat nem a kronológiai rendet követi, 

hanem arra törekszik, hogy szemléltesse azt a folyamatot, ahogy az elemzett alkotások egyre 

messzebb merészkednek azon az úton, mely a nyelviség lehetséges alternatíváit keresi.  

Az irodalmi alkotásokban az elhallgatásból fakadó csend – bár a korábbi kutatások nagyrészt a 

jelenség negatív oldalát hangsúlyozták – hipotézisem szerint ambivalens fogalom, melyben 

egyszerre mutatkoznak meg a behatároltság és a határtalanság aspektusai. A töredezettség, a 

helyettesítés és elsősorban a csend diskurzusa tehát nem pusztán a nyelvi kifejezés erejében 

megrendült bizalom jelei, hanem lehetséges utak egy hitelesebb, immár nem verbális 

megnyilatkozás felé.  

Salvador Elizondo második fejezetben elemzett szövege (Mnemothreptos) a töredezettségben 

juttatja kifejezésre a nyelvi keretek szűkösségét, mellyel párhuzamosan egy devalválódási 

folyamat is megfigyelhető: az élő, változásra képes szó halott és mozdulatlan írássá merevedik. 

Az írás, törlés, újraírás repetitív mozzanatai révén a szöveg állandó mozgásban, újra és újra 

ugyanoda visszatérő körforgásban keresi saját hiteles létmódját, ugyanakkor valamennyi törléssel 

egyúttal kinyilvánítja saját elégtelenségét is, töredezettségében halott korpuszként mutatkozik 

meg.  

Az írás itt (ellentétben a kiejtett szóval) ambivalens minőségként jelenik meg, mely egyrészt a 

felejtés ellenszereként a memóriát lenne hivatott támogatni – “mnemo-threptos”  jelentése 

‘emlékezet által táplált’ –; másrészt azonban működése éppen ellentétes hatást vált ki, hiszen 

külsővé teszi, látható formában rögzíti, ami eddig belső képként élt, s ezáltal a felejtést elősegítő 

mechanizmussá válik. Platón és az őt idéző Derrida szavaival élve pharmakonná lesz, egyszerre 

életadó orvossággá és pusztító méreggé.  

Riffaterre szubtextus-elméletére támaszkodva az ismétlődő motivikus háló – sebészkés / írótoll 

párhuzam – elemzése ugyanakkor azt megerősíti, hogy Elizondo számára az írás nem más, mint a 

boncolás, önfeltárás aktusa: jungi terminológiával élve egyfajta individuációs folyamat, mely 

azonban rendre kudarcot vall. Olyan önmagát szemlélő örök ismétlést figyelhetünk csak meg, 

melyben a nyelv nem tudja meghaladni saját magát, s elégtelenségét látva is csak önmaga körül 

forog. Walter Benjamin megállapítása – mely szerint a (fordítás során megvalósuló) ismételt 



5 

 

verbalizációs aktusok a szöveget tökéletes forrásához, a logoszhoz közelítenék – ebben az 

esetben nem igazolódik be.  

Szükségesnek látszik tehát, hogy a nyelvi kereteket meglazítva a szöveg alternatív 

kifejezésmódok irányába is elmozduljon, melyre más művészeti ágak kínálnak kiváló 

lehetőséget. A szövegben fellazul a verbalitás, hogy a helyettesítés révén más kifejezésmódok is 

megnyilvánulhassanak benne. Mivel a nyelv nem képes funkcióját maradéktalanul betölteni, a 

szövegnek a zeneiség és a képzőművészeti plaszticitás eszközeihez kell folyamodnia ahhoz, hogy 

hitelesen közölhessen valamit a nyelvi kereteket meghaladó valóságról. A verbális szféra ezáltal 

visszahúzódik, hogy teret adjon az absztrakció egy magasabb fokának, melyet a képiség és a 

zeneiség képvisel.  

Alejo Carpentier harmadik fejezetben elemzett elbeszélésében (El acoso) láthatjuk, hogy a már 

sokat idézett zenei eszköztár mellett a szöveg számos helyen – implicit módon bár, de – 

hangsúlyozott iróniával kezeli saját verbalitását. Úgy tűnik, hogy a nyelviség erőteljesen 

devalválódik, míg a zenei szerkesztésmód egye nagyobb hangsúlyt kap. Az elemzés a szöveg 

által leképezett szonátaforma szerkezeti sajátosságait, visszatérő ismétléseit vizsgálja elsőként. 

Mivel a zeneiség nem pusztán szerkezeti szinten jelenik meg az elbeszélésben, lehetőség nyílik 

arra, hogy a zenéről való verbális leírás alapján rámutassunk egy nem fogalmi rendszeren alapuló 

diskurzus konceptuális rendszerbe való átvitelének problematikusságára. Ezen a ponton ismét 

támaszkodhatunk Walter Benjamin elméletére, mely szerint a fordítások sorozata – közelítve a 

forráshoz – egyre tökéletesebb szintre emelheti az eredeti szöveget. A képi szinten megfigyelhető 

inverziós eljárások, valamint közbeékelt szövegek szándékos tévesztései egyaránt abba az 

irányba mutatnak, melyet az egész elbeszélésen végigvonuló szöveg motívuma erősít meg 

végérvényesen: a verbalitás minden esetben szorosan összefonódik a tévedés, kimondhatatlanság, 

jelen nem lét és a halál fogalmaival.  

A fejezet második részében Felisberto Hernández novelláját elemzem (El balcón), mely 

Carpentieréhez hasonlóan a helyettesítés révén egy alternatív diskurzusfajtára épül. Ebben az 

esetben azonban még egy lépést teszünk a kiüresedés és elnémulás irányába: a szövegben ugyanis 

két szféra kerül szembe egymással nagyon markánsan, a verbalitáshoz kötött személyes, valamint 

a csend létmódjához kapcsolódó tárgyi világ. A két szféra hangsúlyos szembeállítása itt is a 

nyelviség korlátozott érvényességét domborítja ki; a verbalitás értéktelen, súlytalan – sőt, 
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helyenként veszélyes – minőségként jelenik meg, míg a tárgyi valóság nyelvtől megfosztott 

csendes létmódja, plaszticitása egyre telítettebbnek tűnik. Ingarden szavait idézve – a valóság 

reprezentációja szükségképpen alatta marad az ábrázolt valóságnak – láthatjuk, hogy a szöveg 

maga is egyre inkább közelíteni szeretne ahhoz, amit reprezentál, ehhez azonban paradox módon 

le kell mondania a korábban mindenhatónak vélt verbalitásról, és áthelyezkedni egy olyan 

létmódba, melyet inkább a tárgyak csendes plaszticitása dominál.  

Ezzel azonban már elérkeztünk a következő fejezetek témájához, a csend diskurzusához, melyet 

Gerald Prince terminológiája szerint az „el nem beszélt” és az „el nem beszélhető” kategóriák 

mentén vizsgálunk. A negyedik fejezetben Gabriel García Márquez egy szakirodalomban kevéssé 

tárgyalt novelláján keresztül (Rosas artificiales) – Prince felosztása szerint – az első kategória 

sajátosságait figyelhetjük meg. A narráció ugyanis egy olyan elhallgatott eseménysor köré épül, 

mely a fabula részét képezi ugyan, szövegszinten azonban mindvégig rejtve marad. Genette 

felosztása szerint ez a szigorú értelemben vett ellipszis.  

Ebből kifolyólag a narrátori hang visszahúzódása sem véletlenszerű, hanem erőteljesen támogatja 

az elhallgatás aktusát, teret engedve a szereplők dialógusának, valamint egy rejtve kibontakozó 

motivikus szintnek. Mind a szereplők, mind a szöveget koherens módon átszövő motívumok 

vizsgálata sajátos megállapításokra vezet: mivel a nyelvi síkon jelentkező hazugság és csúsztatás 

aktusa a művirág-készítéssel párhuzamosan bontakozik ki, elképzelhető egy olyan interpretáció, 

mely összekapcsolja a kézműves / művészi / fikcionalizáló tevékenységet a hazugsággal, ill. a 

valóság elferdítésével. Az olvasói státuszról szóló későbbi fejezetben kifejtett allegorikus olvasat 

szerint a novella központi szereplője (az elhallgatott fiktív történet forrása) egyben a fikció maga, 

míg a másik három nőalak egy-egy olvasótípust testesít meg. A vakság motívuma kiemelt 

szerepet kap a műben, mely paradox módon kifinomultabb látással, helyesebb interpretációs 

készséggel jár együtt. 

A vakság szimbóluma egyúttal átvezet az ötödik, egyben az utolsó elemző fejezethez, Virgilio 

Piñera La cara című novellájához, mely hasonlóképpen ellipszisre épül, itt azonban már sokkal 

inkább az „el nem beszélhető” kategóriával szembesülünk. Bár Piñera művészetének igen 

hangsúlyos vonása az irónia, ez a távolító perspektíva csak a verbális szintre vonatkozik, a csend 

diskurzusa mindenképpen túlmutat a verbális kommunikáció iróniáján az eggyé válás – 

communio – aktusában. A szó ebben az esetben hatalmat, birtoklást jelenít meg, melyet 
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párhuzamba állíthatunk az arc megpillantására való vágyakozás ugyancsak birtokló jellegével. A 

csend ezzel szemben az elengedés, feloldódás, önátadás terévé válik, melynek motivikus szinten 

megfeleltethető párhuzama a vakság, a külső érzékszervekről lemondó kontempláció. A szöveg 

emellett mise en abyme-eljárások révén folyamatos öntükröző tevékenységet mutat, a narrátori 

önmegsemmisítés ezért egyben a szövegre is vonatkoztatható.  

A záró fejezetben az elemzések révén – elsősorban Genette ellipszisfogalmából kiindulva, ill. 

Prince csendre alkalmazott dichotómiájára támaszkodva – a szövegekben megjelenő csend 

kiterjedtebb értelmezéséhez jutunk el, mely már nem elégszik meg azzal, hogy az elhallgatást 

puszta hiányként interpretálja. Ebből fakadóan az olvasói státusz is módosul, a korábbi olvasókra 

vonatkozó elvárások – példaként említhető Riffaterre szuper olvasója, Jonathan Culler ideális 

olvasója vagy Umberto Eco modell olvasója – ezen szövegek esetében nem feltétlenül állják meg 

a helyüket,  hiszen a csendre épülő szöveg akkor tud kiteljesedni, ha a befogadó tapintatosan 

tiszteletben tartja ezt a csendet, s nem próbálja mindenáron szóra bírni.  

Elizondónál az olvasói státusz esetében jelentős hangsúly-eltolódást mutat ki az elemzés: bár a 

szövegek befogadása széleskörű enciklopédikus műveltséget követel meg, mégis a 

Mnemothreptos állandóan ismétlődő, önmagába visszatérő körei nem annyira az intellektust 

szólítják meg, hanem sokkal inkább a mű keletkezésének szemlélésére hívnak. Ezt támasztja alá a 

szövegben nagy hangsúlyt kapó Condillac-féle szobor, mely az észlelés, ill. az érzékek elsődleges 

szerepét erősíti a befogadói folyamatokban. Az olvasószerep önreflektív módon a záró jelenet 

halott korpuszt szemlélő tanítványalakjaiban testesül meg, újra megerősítve a szöveg / holttest 

párhuzamokat.  

García Márquez novellájában az elemzés során egy újfajta allegorikus olvasatot sikerült 

kimutatni, mely szerint a novella nőalakjai egy-egy olvasófigurát jelenítenek meg, s 

viszonyulásuk a főszereplőhöz az olvasás aktusának feleltethető meg. A három olvasói típus 

(kívülálló, cinkos, ill. intuitív) a szöveg felé való közeledésük módja mentén különül el, 

középpontban azonban kétségkívül az intuitív olvasóalak áll, aki vaksága révén különös szerepet 

tölt be a befogadási folyamat megjelenítésében. A motívumhálót vizsgálva ugyanis kitűnik, hogy 

a vakság épp a csendszöveg megfelelő interpretálásának feltétele, mely révén az olvasó 

figyelmen kívül hagyhatja a valóságot meghamisító fiktív nyelvi síkot, és kifinomultabb érzékkel 

figyelhet a verbalitást meghaladó szintekre.  
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Az intuitív olvasó egy szélsőséges formája a piñerai szöveg narrátoralakja, aki abszurd módon az 

öncsonkítást is vállalja – lemondva a látás előjogáról –, hogy elmerülhessen a külső 

érzékszerveket nem igénylő szemlélődésben. Bár az irónia a szöveg egyik központi szervező 

ereje, mégis megkockáztatható erre az olvasótípusra a misztikus megnevezés, mellyel ismételten 

felhívjuk a figyelmet arra, hogy az irónia az elbeszélésben kizárólag a nyelvi sík sajátja, a csend 

diskurzusa pedig túlmutat ezen.   

A hipotéziseknek megfelelően a disszertáció teljesebb képét vázolta fel az irodalmi alkotásokban 

megjelenő csendalakzatoknak, rámutatva a jelenség ambivalenciájára. Ezzel párhuzamosan az 

olvasói státuszban is radikális változásokat figyelhettünk meg, az olvasó ugyanis elemző, 

rendszerező, kiegészítő attitűdjét – Cortázar szavaival élve „cinkos” tevékenységét – inkább egy 

passzívabb, de nem kevésbé intenzív figyelemre cserélte, hogy együtt hallgathasson a szöveggel, 

elfogadva a wittgensteini tételt:  

„amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell”.  
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