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A disszertáció a bezártság és a köztes pozíció narratológiai alkalmazásának különböző formáit 

és lehetőségeit vizsgálja a XX. század második felének spanyol-amerikai irodalmában, az 

uruguayi Juan Carlos Onetti (1909-1994) La vida breve (1950, Rövid az élet), és a chilei José 

Donoso (1924-1996) El obsceno pájaro de la noche (1970, Az éjszaka obszcén madara) című 

regényeiben. Dolgozatom során arra keresem a választ, hogy a bezárt helyzetből történő 

narráció, miként és mennyiben járulhat hozzá a teljes narratív indetermináció kialakulásához, 

valamint az egyetlen interpretáció ellehetetlenítéséhez, két olyan jellemzőhöz, melyet Ihab 

Hassan a posztmodern sajátosságaiként nevez meg. A bezártság azonban nehezen 

értelmezhető kizárólag térbeli vagy pszichológiai jelenségként, és szoros összefüggést mutat 

számos olyan bezártság-technikával, melyet a diegetikus szerkezet, a kronológia, az 

időbeliség, a szereplők identitása vagy a szavak szintjén kell értelmeznünk. 

Michel Foucault (1967) vagy Edward W. Soja (1989) kijelentései nyomán a 

társadalomtudományok terén a tér visszaszerezte a neki járó figyelmet, James Phelan vagy 

Marie-Laure Ryan mégis úgy látják, hogy az irodalomelmélet tekintetében a narratív tér 

kérdésköre továbbra is a mai narratológia feltárásra szoruló irányai közé tartozik. Ebből 

kiindulva, hipotézisem szerint, úgy vélem, a bezártság megjelenése az irodalmi szövegben 

nem kizárólag szimbólumként, allegóriaként, vagy az egzisztencialista elidegenedés jeleként 

értelmezendő, hanem olyan narratológiai eszközként is, mely a szövegre strukturáló keretként 

hat, és így annak mind formai mind ideológiai értelmezésének kulcsmotívuma lehet. 

Megközelítésem igazolását Kelly A. March és Joshua Parker elméleteiben látom: a narratíva 

bizonyos, pusztán expozitívnak látszó elemei, köztük pedig a leíró jelenetek és azok 

egymáshoz viszonyuló szerkezeti formái kiváltképpen, sokszor egyféle ‘rejtett cselekmény’ 

jelei, melyek talán jelentősebbek az elsődlegesnél. A tér, így cselekményalkotó eszközzé 

válik. Kevés olyan munka született máig, mondja Parker, mely az előbbi felvetést példákon 

keresztül igazolta volna. 

A disszertáció bevezető tanulmánya (I. fejezet) így a bezártság és a köztesség 

terminusok lehetséges értelmezéseit járja körül, ezzel meghatározva azt a definíciót, mely 

által lehetővé válik a korpusz műveiben a fizikai-pszichológiai megközelítésen túl, a 

narratológiai is. Josefina Ludmer köztesség felfogásának, Arnold van Gennep liminalitás 

fogalmának és Andrea Castro erről alkotott megjegyzéseinek együttes olvasata nyomán 

jutottam el ahhoz az értelmezéshez, mely révén egyszerre tudtam kibővíteni és összekötni a 

két fogalmat: a bezártság így térbeli valóság, de egyben minden elhatároló folyamat is, nem 

kizárólag szigorúan vett fizikai értelemben; a köztesség pedig inherens módon bezárt állapot, 
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ugyanakkor két szomszédos valóság közti érintkezés átmeneti liminális szakasza. E 

kettőségben talál igazolást következő kiindulási hipotézisem, mely szerint a bezártság kreatív 

kronotoposz, mely nyit a kognoszcitív tér felé, ezáltal lehetővé teszi a fikcióteremtést, és 

különböző valóságszintek együttes jelenlétét egy átmeneti térben. 

A fenti hipotézis elméleti alátámasztásában számos a bezártság pszichológiáját 

körüljáró elméletet vettem alapul, melyek bár eltérő konnotációkkal ruházzák fel a jelenséget, 

alapvető hatásmechanizmusában mégis megegyeznek. Michel Foucault heterotópia-elmélete, 

Gaston Bachelard az intimitás tereként értelmezett bezártság-képe, vagy a Virginia Woolf 

által meghatározott kulcsra zárt szoba, stb., mind rávilágítanak a bezárt lét azon mozzanatára 

mely, a társadalmi elszigeteltség és az érzékszervi impulzusok hiánya miatt, hozzásegít a 

kognoszcitív dimenzió, avagy egyféle ‘eltérő terek’ felé való nyitáshoz. 

Értekezésem, bár ezt az irodalomban már a XVIII. századi gótikus regény óta széles 

körben kihasznált pszichikai jelenséget veszi alapjául, szeretné újragondolni, mily módon 

hathat ki a fent említett folyamat a mű narratológiai szerkesztésére. James Phelan és Peter J. 

Rabinowitz rámutatott, hogy a fizikai bezártság és a gondolati nyitás közti szoros összefüggés 

gyakran narratív tér és szereplő azonosítását hozta magával, ezzel jelentősen késleltetve a 

térrel kapcsolatos elmélyültebb kérdések tárgyalását. Intelmüket követve, dolgozatomban a 

bezártságra mint a mű szerkezeti felépítését befolyásoló narratológiai eszközre tekintek, mely 

potenciálisan előidézi az olvasói perspektíva destabilizációját. 

Erre vonatkozóan, hipotézisem szerint a bezárt pozícióból történő leírás, a valós 

referencia hozzáférhetetlensége miatt, automatikusan a leírt terek megkettőződésével jár: 

elválik tehát egyrészt egy soha nem leírt, de a diegézis szintjén valósnak tekintett tér; másrészt 

pedig egy leírt, de mindenképp fikcionális vagy fikcionalizált tér. A megkettőződés tényének 

elrejtése viszont destabilizálja az olvasó diegetikus világról alkotott képét, képzeletbeli 

szinteket valósként vagy mimetikusként értelmezve. 

Mindez, vagy pontosabban az, hogy a narráció során kirajzolódó univerzumban a 

helyek, a cselekvők és a tárgyak az elbeszélő-leíró entitás leírásai révén kerülnek ábrázolásra, 

indokolja, hogy dolgozatom elméleti hátterében nagy hangsúlyt fektetek az érzékelés és a 

leírás jelenségeivel kapcsolatos megközelítésekre (főként Philippe Hamon, Luz Aurora 

Pimentel, Maurice Merleau-Ponty vagy Maurice Blanchot írásaira). És mivel a leíró mindig 

azt sugalmazza, hogy az olvasó vele azonos nézőpontból tekintsen a leírtakra, ezáltal 

feljogosítva magát egyrészt bizonyos fokú pontatlanságra a regény valósnak tekintett 
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szintjéhez képest, másrészt a pusztán mimetikus ábrázolás elhagyására, a leírás és a Wayne C. 

Booth által felvetett megbízhatatlan narráció kérdésköre szoros összefüggésbe kerül. Emiatt 

tekintem tehát a megbízhatatlan narrációt a fent említett megkettőződés elfedésének egy 

lehetséges forrásának, avagy a narráció szintjén működő bezártság-technikának. Ezzel 

párhuzamosan, mivel a genette-i metalepszis a logikusan egymást kizáró terek egymásra 

illesztésének, valamint a diegetikus szintek közti határvonal eltörlésének legjellemzőbb 

eszköze, szintén a bezártság eredményezte tér-időmegkettőződéssel szoros összefüggésbe 

hozható motívumként tekintek rá. Ez utóbbi esetekben a bezártságra már nem mint egy 

szereplő térbeli vagy pszichikai elszigetelődéseként tekintek, hanem mint jelenségre, mely az 

egyetlen eredeti központot végtelen számú alternatív valóságréteg mögé rejti, és ezáltal 

ellehetetleníti az eredeti központhoz való hozzáférést. 

A szerkezeti destabilizáció kulcsmotívumát a helyes olvasói pozícióval kapcsolatos 

indetermináció folyamatos fenntartásában látom; ehhez pedig igen produktívnak bizonyul egy 

bezárt pozícióból kiinduló elbeszélő-leíró karakter, aki elfedi eredendő megbízhatatlanságát, 

és metaleptikus váltások révén fikcionális és a mimetikus leírásokat egyaránt egymás mellé 

helyez. 

E főbb hipotézisek nyomán, célom szövegközi elemzéseken keresztül körüljárni, mily 

mértékben kiaknázhatóak a fenti bezártságból kiinduló destabilizációs eljárások. A 

korpuszomat alkotó két szöveg rendkívül összetett és kifinomult módon közelít a bezártság 

narratológiai kihasználhatóságához; a jelenséghez finomabb, kevésbé hangsúlyos módon 

közelítenek, a valódi bezártság pozícióját szinte észrevétlené téve, miközben fokozatosan 

fedik fel, vagy épp rejtik el az olvasó elől egy születőben lévő diegézis alkotási folyamatát. 

Bezártságuk kiindulópont és egy plurális és meghatározatlan univerzum szerveződési 

centruma, mely egyszerre látszik világos központot megjelölni és tűnik el folyamatosan az 

olvasó szeme elől. 

Leírásaikból egyféle mimézistagadó világlátás rajzolódik ki, melyben míg tagadják 

bármely környező valóság mimetikus ábrázolásának érvényességét, ehhez a realista leírás 

leghagyományosabb eszközeivel élnek, az alapvető leíró mechanizmusokat minden 

referenciális és reprezentatív funkciójuktól megfosztva. 

Az értekezés következő fejezetében (II. fejezet) Juan Carlos Onetti La vida breve című 

regényét elemzem, és a szöveget egy látszatkeltésre épülő szerkezetként értelmezem, mely a 

megbízhatatlan és következetlen elemek megbízhatóságának és ténylegességének érzetét 
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kívánja fenntartani. A fejezet első szakaszát (Encierro como espacio de paso… alfejezet) a 

regény kezdő fejezetének szánom, melyet a teljes mű hatásmechanizmusának összesűrített 

tükörképének tekintek. Szobájába zárkózva, Brausen a szomszédos lakás tereiről erősen 

vizuális jellegű és magas valóság-hatást keltő leírásokkal szolgál olvasójának; e képek 

azonban, a bezártság eredendő érzékelési megfosztottsága miatt, szükségszerűen csak a leíró 

entitás képzeletének termékei lehetnek csak. Ennek ellenére, a leíró mechanizmusok 

hiányosságaival visszaélő hamis megbízhatóságot keltő eszközök alkalmazása révén, a 

szomszéd Queca valódi lakása és annak leírt változata közti eltérések észrevétlenek 

maradhatnak. A megkettőződésre csak a fejezet legvégén derül fény, amikor Brausen a 

bejárati ajtó kukucskálóján kinézve szembesül a kinti valósággal, ezáltal retroaktív módon 

összedöntve az olvasó által eddig érzékelt tér-idő szerkezetet. 

Brausen lakásának bezártsága így két vele szomszédos, fikciós diegetikus szint 

megalkotásának kiindulópontjaként értelmezhető (La formación de los espacios de la 

ficción alfejezet): egyrészt, a szomszédos lakás fikcionalizált változatáé; másrészt, a 

filmforgatókönyvként született Santa María városé. A két fikció jellegét leginkább a 

(diegetikus szinten) valós referenciájukhoz való hozzáférhetőség mértéke különbözteti meg. 

Queca valódi szobájának közelsége folytonos potenciálisan leleplező faktorként működik 

(majd az első fejezet végén be is tölti e szerepét), miközben Santa María valós referenciájának 

mind térbeli, mind pedig időbeli távolsága jelentősen megkönnyíti a város beépítését a fikció 

világai közé. A két szomszédos tér-idő egyértelmű fikciós volta ellenére, a regény során 

mégis felismerhető egy szüntelen törekvés a fikciós szintek valóságra helyezése, vagy egy 

egyetlen összefüggő valós tér-idő látszatának létrehozása felé. 

A szöveget sűrűn keresztülszövő metalepszis és inter-cotextualitás (Roberto Ferro által 

javasolt fogalom) csak erősíti az imént említett hatást (Fusión mediante confusión alfejezet). 

John Pier éleslátó megállapítása szerint, még előttünk áll, hogy világosan megállapítsuk, a 

metalepszis a mimetikus illúzió megtörését, vagy épp ellenkezőleg, megerősítését szolgálja. A 

La vida breve elemzéséből született értelmezésem szerint, a metalepszis sokszorosan ismételt 

alkalmazása, de főként egy széleskörű Doppelgänger kapcsolatokkal való együttes 

megjelenése, könnyen válhat egy újféle illúzió megteremtésének eszközévé, melyben a 

látszólag eltérő diegetikus szintekbe tartozó elemek, mégis egyetlen közös tér-időben futnak 

össze. A Brausen bezártságából született leírások így mind egy közös fikciós szint különböző 

oldalai, melyek valamiképp mind valós referenciából indultak ki, de a verbalitás révén a leíró 

birtokba vette és fikcionalizálta őket. Mivel pedig a Brausen lakására vonatkozó leírások 
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elenyészőek és jelenléte kevéssé domináns, a Brausen által elbeszélt közös képzeletbeli tér-

idő könnyen a diegézis egyetlen valóságának látszatát kelti, ezáltal a narráción kívül helyezve 

a bezártságot. Egy fizikai bezártságon keresztül, mely a valós (külső) világ tagadása, 

neutralizációja vagy zárójelbe helyezése, paradox módon, a narrátor egy újabb zárójelet 

helyez ezúttal saját bezártságára, és gondolati síkon új valóságot teremt. Ez utóbbi lépés vonja 

el az olvasó figyelmét az eredendő tér-idő megkettőződés kiindulópontjáról, mely 

beazonosítása nélkül a mű különböző diegetikus szintjei közti összefüggésekre vonatkozó 

világos olvasói értelmezés akadályokba ütközik. 

A következő fejezetben (III. fejezet) José Donoso El obsceno pájaro de la noche című 

regényének elemzésére összpontosítok, és a szöveget a leplezés motívumára épülő narratív 

mechanizmusként értelmezem. Leírásaiban egy sor koncentrikus körökben halmozódó bezárt 

elem rajzolódik ki, melyeket a központ felé húzó centrifugális mozgás és labirintikus 

szétágazódás révén rizomatikus (Deleuze és Guattari által javasolt fogalom) mintába 

végtelenedő szerkezet jellemez (La constitución del encierro alfejezet). Ez az elsősorban 

térbeli modell ugyanúgy jellemző lesz a szöveg időbelisége, a szereplők életútja vagy 

kifejezésmódja, valamint a fabula különböző részleteinek összefüggései vonatkozásában is. 

Hugo Achugar gondolatmenetét követve, a regényben fellelhető körülzárásra vagy leplezésre 

irányuló cselekedetek és motívumok, mind párhuzamos funkciót töltenek be a szövegben oly 

sokszor elismételt történetből származó apa védelmező ponchójával, mely a többi jelenlévő 

elől a mögötte megbújó valóságot elfedte, és ezáltal örökké eltörölte. Ha nincs rá mód, hogy a 

belső terekben zajló valós tárgyakat vagy eseményeket megfigyelhessük, a róluk elbeszélt 

anyag ugyanúgy lehet mimetikus mint képzeletbeli, és a valóság és fikció közti határvonal így 

teljesen láthatatlanná válik. A diegetikus szintek közti különbség eltörlése mellett, a 

racionálisan érzékelhető valóságszinthez való teljes hozzáférhetetlenség mintha szándékosan 

vezetné az olvasót egy téves interpretáció felé a diegetikus világ tényleges tér-idő 

szerkezetével kapcsolatban, ezáltal destabilizálva az olvasói perspektívát. 

A szöveg folyamán több indeterminációs eljárás (Procedimientos de indeterminación 

alfejezet) erősíti a fenti leplező mechanizmust, melyek révén az összes egymással 

összeférhetetlen elbeszélt valóság konfliktus nélkül működhet tovább egymás mellett. 

Mindennek legfőbb módja az olvasó kívül rekesztése a ténylegesen megtörtént események 

helyszínéről. A mindentudó narrátor hamis alakja mögött megbúvó karakter-narrátor 

késleltetett felfedése, vagy a több száz oldalon keresztül harmadik személyűnek tűnő, rövid 

utólagos utalások révén mégis voyeurisztikusnak felismerhető narráció, sőt, a narráló entitás 
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kilétével és elbeszélőképességével kapcsolatos instabilitás, mind folyton visszamenő hatályú 

újraértékelésre készteti az olvasót a befogadott anyag megbízhatóságára nézve. A szüntelen 

felülírás pedig (Kulin Katalin megfogalmazása), mely során az elbeszélés valamely pontján 

minden részletet felülír egy másik, a lehetséges valóságokat megfosztja a narratív szövegen 

belüli stabil pozíciótól. Ezek az egymást kizáró részletek, a diegetikus struktúra valamely 

pontján létező valós referencia torzításaiként vagy fikcionalizációiként értelmezhetőek. 

Ezáltal felmerül a lehetőség, hogy az eredeti referencia egyáltalán nem került elbeszélésre a 

felülírt verziók között, örökké megbújva az alternatív változatok homályában, ahogy a fiatal 

lány valósága édesapja ponchója mögött. 

Mindez a La vida breve című regény esetében javasolt szerkezettel párhuzamos képet 

mutat (Reformulación del sistema espaciotemporal alfejezet): a bezárt narrátor először a 

külső (diegetikus) valóságot helyezi zárójelbe, majd az első zárójel elfedésére elrejti magát a 

fő bezártság-pozíciót is. Szerény jelenléte miatt a regény tér-idő szerkezetén belül a narrátor 

Humberto családi házának étkezőasztala körüli valóság kevéssé hívta fel magára a kritika 

figyelmét. Amennyiben viszont az oly sok szinten meghatározó leplezési eljárás a szöveg tér-

idő szerkezetére is vonatkozik, ez utóbbi lesz az elsődleges bezárt pozíció, ahonnan a narrátor 

a többi alternatív valóságot megformálja, az elsődleges bezártságot számos másodfokú 

bezártság és elszigetelés mögé rejtve, mind a tér-idő, mind pedig a narratív technikák szintjén. 

És mivel az étkezőasztal előtt ülő narrátor ez esetben író, valamint a regényben gyakoriak az 

utalások Humberto talán már folyamatban lévő, de soha el nem készülő mesterművére, a 

felülírt részletek nem pusztán egy valóság elől menekülő karakter képzelgései lehetnek, 

hanem egy valódi írásfolyamat különböző fázisai. Így tehát az El obsceno pájaro de la noche 

regényben olvasható sorokat Humberto regényének megírása előtti állapotként értelmezem, 

avagy mint a gondolat kialakulása és rögzítése előtti pillanat ábrázolását és szavakba öntését, 

vagy talán mint azt az állapotot, melyben a gondolat már megfogant, de még alaktalan, 

rendezetlen, racionalitástól mentes, avagy indeterminált és egyetlen fix értelmezés nélküli.  

A negyedik fejezetben, néhány gondolatot elismételve, a két szövegelemzés együttes 

olvasatát fogalmazom meg, egyrészt az eddig látottakból levont következtetésekként, 

másrészt pedig a két konkrét regényen túlmutatva, általánosabb képet nyújtva a bezártságból 

kiinduló narráció nyújtotta lehetőségekről az irodalomban. A regények értelmezésének kulcsa 

az elsődleges bezártság beazonosítása volt. Onetti és Donoso ahelyett, hogy kihangsúlyoznák, 

leplezik e központi bezártság létezését, ezáltal megfosztják az olvasási folyamatot kiindulási 

pontjától, és egy folyton elillanó, a ténylegestől eltérő tér-idő szerkezet látszatát keltik. 
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A szerkezeti destabilizációhoz tehát nem kizárólag az elbeszélő-leíró entitás bezárt 

helyzete vezet, hanem maga a bezárt kiindulópont leplezése, valamint a fikcionalizált 

szövegszintek egyetlen diegetikus valóságnak beállított illúziója. Mindkét regény 

hatásmechanizmusát egy látszatra és leplezésre épülő folyamat mozgatja, egy olyan eljárás, 

mely visszaél a verbalitáshoz kötött narratív szintek megkülönböztethetetlenségével, valamint 

elrejti, mily mértékben él a szöveg a (térbeli, verbális vagy narratológiai) bezártságainak 

izoláló jellegével. Állítom, hogy egyéb narratológiai technikákhoz képest, fizikai 

bezártsághoz folyamodva a leplezés és a látszat finomabb módon valósítható meg, mivel a tér 

a szövegben állandó jelenlét, mely passzív módon lüktet a narráció minden sora mögött, 

könnyen csupán az elbeszélt cselekmény puszta háttereként megbújva. 

A disszertáció konklúziójában visszatérek a bezártság inherens pszichológiai 

működésére, mely a környező valóság kizárása révén hozzájárul az imaginárius szint 

nyitásához, így megkönnyíti a mimetikus szándék és lehetőségek teljes hátrahagyását; ezáltal 

nyílik meg a teljes művészi szabadság felé vezető út. Kezdeti hipotéziseimet igazolva, a két 

elemzett regény teremtő-narrátorának bezárt pozíciójából a feltételezett diegetikus valóság 

kettős tagadása valósul meg, zárójelbe helyezve mind a külső világot, mind magát a 

bezártságot, hogy a verbalizált szinten kizárólag gondolati síkon teremtett világok 

létezhessenek, egy meghatározatlan referencialitású verbális univerzumban. A fenti 

szerkesztési mechanizmus elrejtése azonban kiindulópont nélkül hagyja az olvasót, így 

destabilizálja nézőpontját és szüntelen meghatározatlanságban tartja az értelmezést. 
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