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1. Célkitűzések 

 

Disszertációmnak anno a meglehetősen általános, Richard Wagner hatása a 20. 

századi irodalomra címet adtam. Bár a végleges szöveg által vizsgált problémák köre az 

eredetileg tervezetthez képest jelentősen szűkült, az alapvető célkitűzés változatlan maradt. A 

19. század utolsó és a 20. század első évtizedeivel foglalkozó zenetörténeti, kultúrtörténeti, 

sőt esetenként irodalomtörténeti szakirodalomban is rendre felbukkan, hogy a tárgyalt 

korszakban milyen kiemelkedő népszerűségnek örvendtek Wagner művei. Nagyjából 

konszenzus van róla, hogy a német zeneszerző a tárgyalt időszakban nehezen megkerülhető 

hivatkozási alap volt.1 Egy olyan erős kulturális jelenség, ami például 1913 szilveszterén, 

Európa-szerte képes volt megtölteni a színházakat és operaházakat) a Parsifal első 

Bayreuthon kívüli - nem ritkán éjféltől kora reggelig tartó - előadásaira a kontinensen (az 

Egyesült Államokban a Metropolitan opera társulata, a szerző végakaratával dacolva már 

1903-ban bemutatta a darabot), nyilvánvalóan keveseket hagyott hidegen. Legalábbis azok 

közül, akik ekkoriban megengedhették maguknak, hogy művészetekkel foglalkozzanak akár 

hivatásszerűen, akár szabadidős tevékenységként. A lelkesedés persze nem volt általános, ám 

a nem ritka Wagner-ellenes hangok szintén azt mutatják, hogy a német komponista 

művészete, figurája és eszméi nagyon is jelen voltak a kor kulturális életében. 

Ebből logikusan következik, hogy nem csupán a zenében, hanem az irodalomban is 

felvetődhet, hogy egyes szerzőket akár a wagnerizmus is inspirálhatott. Annál is inkább, 

mivel Wagner korántsem kizárólag zeneszerzőként óhajtott maradandót alkotni, épp 

ellenkezőleg, azzal az igénnyel lépett fel, hogy a különböző művészeti ágak ősi, eredeti 

egységét helyreállítva hozza létre a jövő műalkotásaként (Kunstwerk der Zukunft) funkcionáló 

zenés drámát, mely ily módon összművészeti alkotás (Gesamtkunstwerk) is egyben.2 Ebben az 

értelemben tehát Wagner monumentális alkotásai nem csupán a zenészek, hanem az 

irodalmárok számára is kihívásként jelenhettek meg.3 Wagnernek az irodalomra gyakorolt 

„hatása” tehát az egyes írók, költők által e kihívásra adott válaszban kell, hogy tetten érhető 

                                                             
1 ld. COEUROY, André, Wagner et l’esprit romantique (Wagner et la France – Le wagnérisme littéraire), 
Gallimard, 1965. 
ill. PICARD, Timothée, Wagner, une question européenne: contribution à une étude du wagnérisme, 1860-2004, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006. 
ld. még FURNESS, Raymond, Wagner and Literature, Manchester University Press, 1982. 
2 Erre vonatkozó eszméit ld. mindenekelőtt WAGNER, Richard, Oper und Drama, Zweite, durchgesehene 
Auflage, Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber, 1869. 
3 ld. LACOUE-LABARTHE, Philippe, Musica ficta – Wagner olvasatok, Debrecen, Latin betűk, 1997. 
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legyen. Számos tanulmány és önálló könyv támasztja alá filológiai bizonyítékok 

tömkelegével, hogy az előző századfordulót megelőző és követő évtizedekben jópár szerző 

gondolkodásában ténylegesen megjelent a wagneri összművészet által támasztott kihívással 

való számvetés igénye. Amint arra azonban Philippe Lacoue-Labarthe már könyvének 

címében is rámutat, ez a kihívás sokkal inkább a Gesamtkunstwerk mint a művészet 

megújításának és beteljesítésének elméleti problémája felől érkezik, mintsem ténylegesen 

Wagner műveinek eredetisége váltana ki bloom-i értelemben vett szorongást (anxiety of 

influence) a szerzőkből.4 Ezzel a témával, ami sokkal inkább a wagnerizmus, mint konkrétan 

Wagner hatása az irodalomban, számos kiváló könyv és tanulmány foglalkozik, nagyban 

hozzájárulva a Wagner-kultusz kulturális jelenségként való megértéséhez.  

Ugyanakkor számos alkotó esetében bizonyítható, hogy nem csupán hivatkoztak 

Wagnerre saját ars poeticájuk megfogalmazásában, hanem valóban ismerték is a műveit. A 

kérdés tehát adott, vajon lehetséges-e közvetlenebb intermediális kapcsolat a német 

zeneszerző művei és a halála utáni bő fél évszázad során keletkezett egyes irodalmi szövegek 

között. Előfordulnak-e olyan poétikai megoldások ezekben a szövegekben, amik párhuzamba 

állíthatók Wagner egyes művészi megoldásaival, olyannyira, hogy akár azt is feltehetjük, az ő 

művei inspirálták az adott irodalmi alkotások szerzőjét? Nos, szintén viszonylag tekintélyes 

mennyiségű irodalom- és zenetudományi szöveg van, ami konkrétan ezt állítja. Ugyanakkor 

kimondottan ritka, egy-két kivételtől eltekintve tulajdonképpen példa nélküli, hogy ezt az 

állítást precízen végigvitt, párhuzamos elemzésekkel támasztanák alá. Az irodalmi művekben 

leggyakrabban felfedezni vélt wagneri megoldás a vezérmotívum (Leitmotiv) alkalmazása, 

azonban, noha rendkívül gyakran előkerül, az elemzők általában nem árulják el, pontosan 

hogyan kellene ennek a zenés színpadi művekben leírt technikának egy tisztán irodalmi 

szöveg médiumán belül működnie. Különösen az elbeszélő próza területén alig találunk olyan 

ismertebb, a 20. század első felében működő szerzőt, akiről ne állítaná legalább egy 

tanulmány, hogy műveiben „vezérmotívumokat” használ. Olyan alkotók, mint például 

Thomas Mann, Marcel Proust vagy James Joyce esetében ez szinte már egyenesen 

közhelynek számít. Ám ennek ellenére igen alacsony azoknak a szakirodalmi szövegeknek a 

száma, amik legalább pontosan definiálják, mit értenek leitmotiv alatt az irodalomban, nem is 

beszélve arról, hogy kimutassák, hogyan működik, és mennyiben feleltethető meg a Wagner-

elemzők által azonos terminussal jelölt eljárásnak. Az egyetlen általam ismert tudományos 

                                                             
4 A musica ficta kifejezés itt nem a középkori zeneelméletből ismert, hexachordok közötti váltás jelentésével 
szerepel, hanem arra vonatkozik, hogy a Mallarméhoz hasonló költők nem annyira Wagner ténylegesen 
megvalósult műveit érezték kihívásnak, sokkal inkább saját, művészetről vallott felfogásukat rávetítve alkottak a 
német mesterből egyfajta utópisztikus, paradigmatikus művészfigurát. 
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igényű szöveg, ami konkrét, összehasonlító elemzésen keresztül mutatja be, mit ért pontosan 

vezérmotívum alatt, és az hogyan működik hasonlóképpen a zenés színházban és az elbeszélő 

szövegben, Dorothea Kirschbaum Thomas Mann József és testvérei című regényéről szóló, 

Erzählen nach Wagner című kötete.5 Kirschbaumhoz hasonlóan engem is elsősorban az a 

kérdés foglalkoztatott, milyen strukturális analógiák lehetségesek a „zenedráma” és a regény 

között. Az egyik legfontosabb közös pont kétségkívül az, hogy mindkét műforma alapvetően 

történetet mesél el, így dolgozatomban annak a megalapozására tettem kísérletet, hogyan 

működik narratív eljárásként a wagneri leitmotiv és valóban azonos mechanizmusokon 

alapulnak-e például Mann, Proust vagy Joyce szövegeinek ismétlődő motívumai. 

 

2. A disszertáció felépítése és metodológiája 

 

Mivel tehát a wagneri és az esetlegesen ahhoz hasonló irodalmi vezérmotívum-

technikát a narratív jelentésképző szerepük köti elsősorban össze, így én is erre az aspektusra 

koncentrálva igyekeztem megtalálni a közöttük fellelhető párhuzamokat. Ehhez disszertációm 

első nagyobb részében (II. fejezet) előbb Wagner elbeszélő eljárásait vettem górcső alá. 

Röviden bemutattam, hogy a vezérmotívum (Leitmotiv) fogalma hogyan jelent meg a 19. 

század közepén a német nyelvű zenetudományban, és hogyan vert gyökeret, elsősorban Hans 

von Wolzogen elemző-magyarázó írásainak köszönhetően a Wagnerről szóló diskurzusban. 

Bár a zeneszerző maga nem kedvelte a zenetudós barátja által alkalmazott terminust, és 

Cosima Wagner naplója szerint egy ízben a műveihez gyártott motívumkatalógusokról is 

negatívan nyilatkozott, ennek ellenére a vezérmotívum szó használata a mai napig általánosan 

elterjedt a nemzetközi Wagner-szakirodalomban. Véleményem szerint elsősorban azért, mert 

egyetlen fogalomba sűríti annak a poétikai eljárásnak a leírását, amit maga Wagner vázolt fel 

elméletben az Opera és dráma lapjain, hogy aztán valamilyen formában meg is valósítsa 

főként A nibelung gyűrűje ciklusban. Elméleti írásában maga Wagner is úgy fogalmaz, hogy a 

drámai cselekmény „alapmotívumaihoz” (Grundmotive) kapcsolódnak zenei, „melodikus 

momentumok” (melodische Momente), melyek megragadnak a néző-hallgató emlékezetében, 

és amikor önmagukban tűnnek fel, akkor is képesek felidézni egy már lezajlott eseményt, 

vagy éppen megelőlegezni valamit, ami csak a későbbiekben realizálódik.  

                                                             
5 KIRSCHBAUM, Dorothea, Erzählen nach Wagner – Erzählstrategien in Richard Wagners ’Ring des Nibelungen’ 
und Thomas Mann’s ’Joseph und seine Brüder’, Hildesheim – Zürich – New York, Georg Olms Vlg., 2010. 
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Ebből alapvetően két dolog következik. Egyrészt az, hogy a wagneri vezérmotívum 

szemiotikai értelemben jelnek tekinthető, mivel valami helyett áll, saját jelenvalósága révén 

utal valamire, ami nincs jelen. Ez tökéletesen megfelel a jel gyakorlatilag valamennyi 

szemiotikai iskola által elfogadott definíciójának. Másrészt pedig a fentiekből szintén 

következik, hogy Wagner műveiben (saját elmélete szerint is) a zenekar egyfajta narratív 

hangként működik, mivel képes kommentárokat fűzni a színpadon látható eseményekhez. A 

szereplők számára rejtett összefüggéseket fedhet fel a nézők előtt, illetve már megtörtént, 

vagy csupán a jövőben bekövetkező történésekre utalhat vissza és előre. Tehát amellett, hogy 

plusz információkkal egészíti ki a színpadi cselekményt, képes az elbeszélés két idősíkjának, 

a történet és az elbeszélés idejének (erzählte Zeit, ill. Erzählzeit, avagy temps de l’histoire és 

temps du récit)6 elkülönítésére is. Ebben az értelemben tehát egyet kell értenem Dorothea 

Kirschbaum-mal, aki szerint Wagner zenekara narratológiai szempontból egy 

heterodiegetikus, mindentudó, auktoriális elbeszélő funkcióját tölti be.7 Ráadásul úgy fest, 

egyes elbeszélők már jóval az ilyen irányú tudományos reflexió megjelenése előtt 

rokoníthatónak érezték Wagner művészetét a sajátjukkal, Thomas Mann például egy ízben azt 

írta, „nagy epikusnak” (große[r] Epiker) látta a komponistát, s annak „zenedrámájában” a 

(modern) regény előképét vélte felfedezni.8 

 Így aztán, ha azt akarom feltárni, hogy a Wagner zenekari szólamaiban újra és újra 

felbukkanó motívumok elbeszélő funkciója mennyiben azonos a „wagneriánusként” 

emlegetett 20. századi regényírók szövegeiben ismétlődő motívumaiéval, akkor kézenfekvő 

valamennyit a narratív szemiotika fogalomkészlete szerint elemezni. Disszertációm fő, 

elemző fejezeteiben erre teszek kísérletet, az első részben a wagneri leitmotiv működését írom 

le narratív szemiotikai terminusokkal, a második részben pedig azt vizsgálom, ugyanezen 

perspektívából hasonlóan írható-e a vizsgált irodalmi szövegek elbeszélő stratégiája.  

 Véleményem szerint azonban sem narratív, sem másféle jelekről nincs értelme 

beszélni anélkül, hogy figyelembe vennénk, minden egyes jel az értelmezésben nyeri el 

tényleges jelentését. Olyan hosszú és összetett műalkotások esetében azonban, mint akár 

Wagner, akár az általam vizsgált elbeszélők művei, a lehetséges értelmezések száma közel 

végtelen is lehet. Meg kellett tehát találnom a közös nevezőt, ami az egyes értelmezésekben 

                                                             
6 ld. MÜLLER, Günther, Erzählzeit und erzählte Zeit, = Uő, Morphologische Poetik. Gesammelte Aufsätze, 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. 269-286. 
ill. GENETTE, Gérard, Figures III., Paris, Éditions du Seuil, 1972. 77. 
7 KIRSCHBAUM 71. 
8 ld. MANN, Thomas, Auseinandersetzung mit Wagner, = Uő, Gesammelte Werke, X. 840. vö. KIRSCHBAUM 27-
28. 
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funkcionálisan azonos, hogy általánosságban leírhassam a vezérmotívum narratív jelként való 

működését. Véleményem szerint ez a közös pont abban rejlik, hogy mind a wagneri zenés 

dráma, mind a vizsgált irodalmi szövegek (sőt általában véve minden elbeszélő alkotás) 

értelmezési műveletek egész sorának elvégzésére szólítják fel a befogadót. Ezeknek a 

műveleteknek az eredménye befogadónként eltérhet, ám a funkciójuk nagyon hasonló – a 

ténylegesen bejárt „útvonalak” különbözőek lesznek, ám abban megegyeznek, hogy hasonló 

„kereszteződésekben” hozott interpretatív döntések eredményeiképpen rajzolódnak ki. Ezt a 

jelekben magukban azonosítható funkciót nevezem az amerikai szemiotikus, Charles Sanders 

Peirce nyomán interpretánsnak.9 Peirce az interpretánsok három típusát különíti el, a jelek 

közvetlen, fizikai/empirikus valójában reprezentált közvetlen interpretánst (immediate 

interpretant), a jelek által az elmére ténylegesen gyakorolt hatásként definiált dinamikus 

interpretánst (dynamical interpretant), és a jel, valamint az egész jelfolyamat „végső 

értelmeként” konstituálódó végső interpretánst (ultimate or final interpretant).10 Az amerikai 

tudós azonban szerteágazó tevékenységén belül narratológiával éppenséggel nem 

foglalkozott, ám hogy elmélete kiválóan alkalmazható erre a területre, azt véleményem szerint 

semmi sem bizonyíthatná jobban, mint hogy az általa leírt három értelmező funkció 

tökéletesen megfeleltethető a narratív szemiotika egyik nagy klasszikusa, a litván származású 

francia A. J. Greimas által leírt háromszintű jelentésképző struktúra szintjeinek. Ezek a 

jelölők szöveggé szerveződésének szintjét képviselő manifesztáció, a „narratív nyelvtan” 

megjelenéséért felelős felszín, és a narratív jelentés alapvető alkotóelemeinek létfeltételeit és 

logikai státuszát megalapozó mélystruktúra.11 Első körben tehát azt vizsgáltam, hogyan építik 

fel a vezérmotívumok ezeket a struktúrákat, és prezentálják ezek rekonstruálását a befogadó 

számára elvégzendő értelmezési feladatként Wagner műveiben, majd ennek megfelelően arra 

kerestem a választ, hogy a narratív jelentés ismétlődő motívumok általi konstitúciója 

hasonlóképpen működik-e Mann, Proust és Joyce egyes szövegeiben. 

  

                                                             
9 ld. PEIRCE, C. S., The Essential Peirce, Vol 2. Peirce Edition Project, Bloomington, IN, Indiana University 
Press, 1998. 13. 
10 ld. Uo. 498. 
11 ld. GREIMAS, A. J., Maupassant: la sémiotique du texte, exercises pratiques, Paris, Éditions du Seuil, 1975. 
valamint GREIMAS, A. J., Du Sens, Paris, Éditions du Seuil, 1983. 
továbbá GREIMAS, A. J., COURTÈS, Joseph, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, 
Hachette, 1979. 
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3. Eredmények 

 

A két részben lefolytatott elemzés arra az eredményre vezetett, hogy Wagner elbeszélő 

technikája csakugyan párhuzamba állítható az említett regényekkel. Valamennyi esetben arról 

van ugyanis szó, hogy előbb bizonyos motívumok jelöltté válnak (manifesztáció szintje), 

vagyis megteremtődik annak a lehetősége, hogy a befogadó karakteres egységekként fogja fel, 

és későbbi előfordulásaik alkalmával felismerje, hogy már hallotta/olvasta őket. A motívumok 

tényleges ismétlődései aztán egyes eseményeket, viszonyokat azonos paradigmák alá képesek 

rendezni (felszín), s ezek határozzák meg az összefüggésrendszert, ami mentén a szöveg/mű 

egyes predikátumai narratív kijelentésként értelmezhetők.12  

Például Wagnernél A nibelung gyűrűje esetében ilyen a lemondás (Entsagung) 

motívum, mely különböző szereplők által (Alberich, Siegmund, Wotan) különböző 

kontextusban véghezvitt cselekedetek mögött tár fel egy közös szemantikai magot, amihez 

képest az adott hősök konjunkciós vagy diszjunkciós viszonyba kerülnek valamivel. A 

Buddenbrook-ház esetében ilyenek az ősi polgári erények és a velük szemben álló 

„könnyelműség” (Leichtfertigkeit) témája, A Varázshegyben az „idő”, vagy éppen a „halál” 

kérdése, a József és testvéreiben a „verem” (Grube) motívuma, Proustnál az „oldalak” (côtés), 

Joyce Ulyssesében például a „hűség/hűtlenség” problémája.  

A wagneri vezérmotívumok azonban még egy fokkal komplexebb rendszert alkotnak, 

a köztük lévő alaki hasonlóságok és különbségek szisztematizálásával egy egész, koherens 

szemantikai rendszer rekonstruálható. Például a „dárda” (Speer) és a „kard” (Schwert) 

motívumok, és a velük rokonítható egyéb zenei anyagok kapcsolatai valóságos szemiotikai 

négyszögekben összegezhető jelentésstruktúrákhoz vezethetik a befogadót akár a 

szabadság/kötöttség, akár a szerelem/hatalom, akár a természet/civilizáció 

összefüggésrendszereinek vonatkozásában. Ezekhez nagyon hasonló koncepcionális 

struktúrákat rajzolnak ki az ismétlődő motívumok A Buddenbrook-házban például a 

polgár/kereskedő és a művész archetipikus figurái között. A varázshegy esetében a fent és lent, 

az egészség és betegség, az élet és halál, illetve az egyenes vonalban avagy körkörösen 

haladó idő fogalmai között épülnek ki hasonló konceptuális struktúrák a motívumismétlődés 

révén. A József és testvéreiben a veremről és a halálról kiderül, hogy szorosan összefügg a 

„testvérgyilkosság”, az „áldozat” és a „csalás” témáival is. A regény végén azonban azt is 
                                                             
12 Greimas elmélete szerint a narratív megnyilatkozás mindig két aktáns közötti konjunkciós vagy diszjunkciós 
kapcsolatot kódol. ld. On Meaning, 76, ill. 82. 
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megtudjuk, hogy a szereplők, főként Jákób, a történet nagy részében rosszul értelmezték a 

jeleket. A „mitikus képzettársítások”, amik szinte pontosan a wagneri leitmotiv mintájára 

működve idézik fel az egyes események előképeit, sokszor teljesen tévútra vezettek, és 

valójában minden más okból és másképpen történt, mint máskor. Mann tehát - aki bevallottan 

a mítosz átfunkcionálását próbálta elérni szövegével, méghozzá az irónia eszközével -,13 az 

iróniát a narratív poétika szintjén is a végsőkig fokozza azáltal, hogy éppen a mitopoétikából 

származó vezérmotívum-technikát használja fel a mítosz, és a leitmotiv dekonstruálására.  

Az eltűnt idő nyomában járva Proust Narrátora szintén értelmezési kihívással 

szembesül, s a regény végén egyrészt rá kell jönnie, hogy amit korábban jelentőségteljesnek 

gondolt, az oldalak kérdése teljesen irreleváns, s életének „boldog pillanatai” az önkéntelen 

emlékezet (mémoire involontaire) működése révén idézhetők vissza. Másképpen fogalmazva 

a regénybeli Narrátor éppen ugyanazt az utat járja végig, mint a wagneri vezérmotívumok 

értelmezője, s csak a jelentés összeállása után képes maga is alkotóvá válni. Joyce 

Ulyssesében a „szó-motívumok” (ld. Curtius) ismételt felbukkanása kontextualizálja végső 

soron a különböző intertextuális előképek által megteremtett szerepeket (pl. Bloom mint 

Odüsszeusz, Masetto/Don Giovanni; Molly mint Pénelopé, Zerlina; Stephen mint 

Télemakhosz, Hamlet stb.), és derül ki végül, hogy a hősök mennyiben hasonlók ezekhez, 

vagy épp eltérőek tőlük (jelentés). Például a Bloom nevében is megjelenő „virág” motívuma 

kapcsolatban áll a szerelem, a hűség, sőt a halál és a vallás kérdéskörével is. A szöveg 

legvégén pedig mintha az derülne ki, hogy a történet során hozzá kötődő ambivalens 

jelentéseken túl mintha végső soron Leopold és Molly Bloom összetartozását fejezné ki. 

Önmagában az, hogy az ismétlődő motívumok előállítják ezeket a struktúrákat, még 

nem bizonyít semmiféle kapcsolatot Wagner és az említett regények között, hiszen erős 

érveket lehetne felhozni amellett, hogy az említett rétegek valamennyi narratív alkotás 

jelentésképző folyamatában megtalálhatók. Véleményem szerint a wagneri, és annak 

analógiájára az irodalmi vezérmotívumban az a speciális, hogy egyszersmind modellálja is a 

narratív megértés folyamatát és reflektál rá. Wagner partitúráiban az újra és újra felbukkanó 

zenei motívumok valósággal szegmentálják a fent leírt, többrétegű, komplex struktúra 

megértését. Hiszen jól elkülöníthető fázisokként megy végbe az egyes anyagok jelöltségének 

megteremtődése, az ismétlődések felismerése révén bekövetkező első szintű 

paradigmatizáció, valamint a különböző motívumok közötti kapcsolatrendszer (második 

szintű paradigmatizáció) eredményeképpen a globális jelentésegész összeállása. Az idézett és 
                                                             
13 ld. MANN, Thomas, KERÉNYI, Karl, Gespräch in Briefen, Zürich, Rhein-Verlag, 1960. 100. 
ill. HAMBURGER, Käte, Thomas Manns biblisches Werk, München, Nymphenburger, 1981. 27, ill. 123. 
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elemzett irodalmi szövegekben a motívumismétlődések szintén valamennyi esetben erős 

önreflexív dimenzióval bírnak. A Buddenbrook-házban a változás és állandóság, a virágzás és 

hanyatlás, illetve ezek elbeszélhetőségének kérdése vetődik fel nehezen megkerülhető módon 

a vezérmotívumok révén. A varázshegy metapoétikai szinten is feszegeti a kérdést, vajon 

hogyan kell bánnunk az idővel akár az elbeszélésben akár az életben. A József és testvérei 

esetében ironikus módon mintha az derülne ki, hogy valójában nem az állandóság, hanem a 

változás, a variáció az ismétlődés alapja. Proustnál az elbeszélő gyakorlatilag egyszerre 

önmaga és az olvasó szövegbeli tükörképeként alkotja meg a történetet elmesélő Narrátort, 

aki tehát az ismétlődő események helyes értelmezésével egyszerre válik ideális olvasóvá, és 

következésképpen az „igazságot” felfedni és kimondani képes íróvá. Joyce motívumai pedig 

az intertextuális előképekhez való kapcsolat révén állandóan arra kényszerítik az olvasót, 

hogy számot vessen saját, az elődszövegek fényében alakuló értelmezői elvárásaival. 

A leitmotiv tehát sosem csupán létrehozza a narratív jelentést, hanem minden esetben 

feltárja annak keletkezési folyamatát is. Elemzéseim fényében számomra úgy tűnik, ez a 

megállapítás éppúgy igaz Wagner műveire, mint a disszertációban említett regényekre. Bár 

az, hogy a szóban forgó íróknak éppen Wagner járt volna a fejükben alkotás közben, még így 

sem jelenthető ki minden kétséget kizáró bizonyossággal, az azonban az általam feltártak 

fényében úgy vélem védhető állítás, hogy elbeszélő technikájuk kialakulása egy koherens 

narratíva keretébe helyezhető Wagner történetmesélő módszerével. Amellett pedig szintén 

erős érvek szólnak, hogy ez a legtöbb, amit tudományos precizitással „hatásnak” 

nevezhetünk. 
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