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Tézisek 
 
A szerzıkoncepciók évszázadokon átívelı fluktuációja az elméleti megfontolások 
sokszínő kavalkádját hozza magával. A szerzı kitüntetett, teremtıi pozíciójának 
átváltozása a szövegközpontú értelmezési rendszerekbe, majd a szerzı halálának 
konstatálása és a metafikcióban való gyors újraélesztése azt mutatja, hogy mindenki, 
aki a szerzırıl próbál beszélni, olyan földrengésszerő eseményt indít el, amely az 
irodalmi szövegek egyik alapvetı elemét, az eredetnek tételezett szerzıt, a 
kezdetben biztosnak látszó, majd eltőnı, de mindenképpen érzékeny pontot találja el 
mind a szövegben, mind pedig az arra épülı olvasati stratégiákban. Úgy tőnik, számít 
az, hogy ki beszél, még akkor is, ha az évezredes orális hagyományokra épülı 
szövegeknek nincs kijelölhetı szerzıalakja, ha a közkinccsé lett kulturális toposzok 
mint építıkockák jelennek meg a mővekben, ha a szoros olvasás, a 
recepcióelméletek és általában a szöveg szerzıvel szembeni elsıbbségét 
zászlajukra tőzı teóriák a szerzıt megpróbálják kizárni az értelmezésbıl. Ezek a 
stratégiák annak a jelei, hogy a szerzı olyan pontja minden szövegnek, amelyhez az 
epicentrum metaforája társul: a szerzı a szöveg eredetének, kezdetének, elsı 
mozgatójának hagyományos alakja. Az epicentrum lökéshullámait érzékeljük a 
szöveg olvasása közben, de nincs senki, aki az epicentrumba eljuthatna, és 
bármilyen mőszerrel is vizsgáljuk, a tiszta tényekhez, a szigorú ok-okozati 
összefüggésekhez csak az elemzı-értelmezı szeizmográfon keresztül juthatunk el. 
Aki pedig a lökéshullámokból a centrumra következtet, majd a centrum 



3           Gyuris Norbert: A szerzı alakváltásai: narratológia, szimulációelmélet, hipertextualitás 
 

kialakulásának körülményeit kezdi vizsgálni, annak alkalmasint valóban elment a 
józan esze. Az idıben és térben változó szerzıkoncepciók mégis felvállalják a 
sötétben tapogatózó kutatást a szöveg hullámaiban rezonáló szerzıalak után. Ennek 
az az oka, hogy az emberi civilizáció, a kulturális és technológiai fejlıdés egyik alapja 
a szerzıség, a létrehozás vágya. A latin augere igébıl – amely növekedést, 
gyarapítást, megtermékenyítést, szaporítást, megnagyobbodást, gazdagítást jelent – 
kiemelkedı autoritás olyan alapvetı emberi jellegzetesség, amelynek erejét a 
narratívákon kívül házak, templomok, kertek, majd az ipari fejlıdést lehetıvé tevı 
találmányok, és jelenleg a fogyasztást generáló eszközök bizonyítják. A teremtés és 
a létrehozás vágya ugyanakkor arra késztet néhány elhivatott embert, hogy 
megszállottan kutassa a dolgok akkumulációjának folyamatát, és annak 
reprezentációját, azt a szignifikációs hálózatot, amely átszövi a civilizációt. A szerzı 
és a szerzıség kérdése vissza-visszatér minden termékben (ki gyártotta?) minden 
könyvtárban (ki írta?) és minden anyakönyvi kivonatban. A szerzıség kérdése 
egyidejő a gondolkodással, olyan kitörölhetetlen nyom az emberiség történelmében 
és kultúrájában, amelynek a kutatása már régen elkezdıdött, és minden bizonnyal 
vissza-visszatérı eleme lesz bármely interpretációnak. 
 A dolgozat – a maga szerény módján – ezekhez a kutatásokhoz csatlakozik, 
és a szerzıség szerepét vizsgálja egy olyan metszetben, amely eddig nem kapott 
kellı figyelmet. A második millenium olyan kérdéseket vet fel a szerzıség, a szerzıi 
hang, az autoritás kapcsán, amelyek nem maradhatnak reflexió nélkül. A technológiai 
fejlıdés eredményeképpen az informatika egyre több tudományterületre tör be, ezek 
közé tartozik az irodalomelmélet is. A számítógépek virtuális reprezentációs 
eszköztára és a szimulációs stratégiák olyan hálózatot hoznak létre, amely behálózza 
az egész világot, és lassan meghatározóvá válik a tudományos gondolkodásban is. 
Habár még a folyamat elején járunk, már jól kivehetık azok a jegyek, amelyek az 
elkövetkezı évtizedekben mindenképpen jelen lesznek az irodalomelméletben, és 
vele együtt a szerzıségrıl való gondolkodásban. A gondolatmenetem ezekre az 
ismertetıjegyekre épül, és azokat a területeket járja körül, amelyek, véleményem 
szerint, a szerzıség kiemelt problémáit jelenthetik a közeljövıben. A felvetett 
gondolatok azonban inkább körvonalazzák, mintsem teljes egészében bejárják 
ezeket a területeket. Azok, akik eddig a szerzırıl gondolkoztak és megmutatták 
egyes ismérveit, valamint jellegzetességeit, hatalmas és átfogó elméleti munkát 
végeztek. Pontosan a szerzıség mindent átható jellege miatt vagyunk bajban akkor, 
amikor a szerzırıl próbálunk beszélni: a szerzıség elméletei más-más verziókban, 
de jelen vannak a jogászat, a természettudományok, a közgazdaságtan és nem 
utolsósorban a bölcsészettudomány számos ágában, köztük az 
irodalomtudományban is. 
 A dolgozat azt vizsgálja, hogy a szerzıség elméletei miként profitálhatnak a 
metafikció, a hipertextualitás és a szimulációelmélet triádja által kijelölt vonatkozási 
rendszerben. Ez talán túlságosan elméleti vállalkozásnak látszik, de ahol tudok, 
megpróbálok enyhíteni az elmélet néha öncélúnak tőnı alkalmazásán. El akarom 
kerülni azt, hogy a felsorolt és kialakított elméletek leváljanak a primér irodalomról, és 
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olyan légüres térben lebegjenek, ahol az elmélet önmaga jelöltjévé válik. Erre azért 
van szükség, mert többek között azt tőztem ki célul, hogy nem csupán elméleti 
munkát írok, hanem, ahol csak lehetséges, az elméleti megfontolásokat primér 
irodalommal támasztom alá, miközben a fı hangsúly a szerzıség elméletének 
továbbgondolására esik. Ennek két elınyös hozadéka van: elıször is, az elmélet és a 
szépirodalom közötti viszony jól láthatóvá válik, másodszor pedig alkalmam nyílik 
olyan regényeknek a szerzı problematikája szempontjából történı interpretációjára, 
amelyek egyrészt kicsúsznak a magyarországi recepció résein (pl. a skót Alasdair 
Gray regényei), vagy még nem kanonizálódtak a magas irodalomban (J.R.R. 
Tolkien). Különös figyelmet szenteltem arra, hogy a vizsgált regények magyarul 
hozzáférhetıek legyenek, a kivételt csupán Gray munkái jelentik, azonban ezek a 
könyvek annyira meghatározónak bizonyultak a szerzıség szempontjából, hogy nem 
maradhattak ki a dolgozatból. 
 A dolgozat három, egymásra épülı részbıl áll. Az elsı rész a metafikció 
szerzıi figurájával, az általam fiktív szerzıalaknak nevezett textuális apóriával 
foglalkozik. A kiválasztott regények elsısorban a posztmodern regény 
jellegzetességeit mutatják, így különösebb nehézség nélkül alkalmazhatnám a 
posztmodern terminust a vizsgált szövegekre. Ezt mégsem teszem, mert a 
posztmodern regény nem kizárólagos jellegzetessége a textuális paradoxon 
megjelenése, és annyira szerteágazó és ellentmondásos a megítélése, hogy félı, a 
posztmodern regényrıl szóló részek mellett pont a lényeg, a metaleptikusan 
beékelıdı textuális elem, a fiktív szerzıalak jelentısége sikkadna el. Ezzel az a 
célom hiúsulna meg, hogy megmutassam, a szöveget látszólag kialakító szerzıalak a 
regény cselekményébe beékelıdve, a szöveg részeként, de demiurgikus képességeit 
megtartva, hozza létre azt a textuális apóriát, amely a hagyományos narratív 
kommunikáció modelljével nem írható le. A szöveget belülrıl alakító szerzıi potencia 
azt eredményezi, hogy a megszokott kauzalitásra épülı logika felborulni látszik, és ez 
szétfeszíti a strukturalista elméleti megközelítések kereteit. Emiatt a 
posztstrukturalista vélekedést hívom segítségül: nagymértékben a dekonstrukció 
meglátásaira támaszkodva értelmezem a fiktív szerzıalaknak, ennek a textualitáson 
belül és kívül is elhelyezkedı, de alapvetıen szövegi jellemzınek a szerepét. A 
vizsgálat elsısorban arra a tradicionálisan elfogadott és természetesnek vett szerzıi 
jellegzetességre támaszkodik, hogy az empirikus szerzı, a történetileg igazolhatóan 
létezı-létezett író a regény világától, a textualitás ontológiai paramétereitıl eltérı 
ontológiai síkon helyezkedik el. Ez azonban felborulni látszik, amikor a fiktív 
szerzıalak látszólag a regény ontológiai szintjérıl manipulálja az eseményeket, és 
befolyásolja a regények végkifejletét. Ezért van szükség arra, hogy a metafikció felıl 
közelítsem meg a vizsgált regények öntükrözı, az írás folyamatára és a szöveg 
önnön megalkotottságára reflektáló jellegzetességét. A fiktív szerzıalak és a szövege 
kapcsolatának a vizsgálatával az a célom, hogy rámutassak arra, hogy a metafikció 
pontosan a szerzı halálának barthes-i kinyilatkoztatása után – és ez talán nem 
véletlen – egyre többet és markánsabban alkalmazza a szerzıfigura alakját. Talán túl 
kézenfekvı lenne az a magyarázat, hogy mindez a szerzı halálának elméletére adott 
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direkt válasz, de mindenképpen figyelemre méltó, hogy a huszadik század hetvenes 
éveitıl robbanásszerően megnı azoknak a regényeknek a száma, amelyek a fiktív 
szerzıalak textuális paradoxonát, az úgynevezett narratív rövidzárlatot alkalmazzák. 
Annál is érdekesebb ez a jelenség, hiszen a fiktív szerzıalak a hetvenes évektıl 
fogva mintha új életre kapott volna: napjainkban már szinte klisészerő követelménye 
lett akár a tömegkulturális szövegeknek is. A metafikciót nem kívánom 
irodalomtörténeti kategóriaként kezelni, mert ez az önreflexió szinte egyidejő a 
narratívával, így a fiktív szerzıalakot akár a posztmodern irodalomnak nem számító, 
de határozottan metafikciós alkotásokban is, mint például a késıbb oly sokat 
emlegetett Tristram Shandyben vagy a Don Quijotéban is, elıfordul. Emiatt kerülöm 
el, ahol lehetséges, a posztmodern kifejezést, ugyanakkor a regényválasztás azt 
mutatja, hogy a posztmodern irodalom jellegzetes alkotásait hozom fel példaként. 
Ezzel az volt a célom, hogy egyértelmően rámutassak arra, hogy a korábbi 
metafikciós próbálkozások a hetvenes-nyolcvanas évektıl robbanásszerően 
megszaporodtak, mondhatni, paradigmatikusan beleíródtak a szövegrıl való 
gondolkodásba. 
 A második fejezet a metafikció és majd a harmadik fejezetben vizsgált 
hipertextualitás közötti átmeneti fázis a szerzırıl szóló gondolatmenetben. Az 
elméleti hátteret Jean Baudrillard szimulációelméletének szignifikációs értelmezése 
adja, amely átvezet a modellekre alapuló hiperrealitásnak a kortárs kultúrát átható, 
meghatározó jellegzetességére. Habár Baudrillard gondolatai a fogyasztói társadalom 
kulturális logikájának kritikájából és nem az irodalomelméletbıl lehet ismerıs sokak 
számára, szimulációelméletének irodalomelméleti vonatkozásai jelentısek lehetnek. 
Ezért Baudrillard szimulakrum-felfogását a nyelvi jelre vonatkoztatom, és 
megvizsgálom, hogy ennek milyen következményei lehetnek az irodalmi szövegek 
interpretációjában. A vizsgált regények ebben az esetben még szélesebb 
idıintervallumban mozognak, amivel azt szeretném kiemelni, hogy a 
szimulációelmélet kiterjesztése az irodalomelméletre megváltoztathatja az irodalmi 
szövegekrıl való gondolkodást. Az érvelés kiindulópontja az a fiktív szerzıalak, aki 
az elsı fejezetben megvizsgált módon, a szöveg szerves részeként alakítja ki a 
narratívát, amely egy elveszett eredeti szövegre épül, s így a primér szöveg egy 
elveszett modellre épülı hiperreális textualitás lesz. Ennek eredményeképpen a 
szerzıi funkciók vizsgálata során megvizsgálom azt, hogy a szerzı milyen álarcok 
mögé bújik, és milyen szerepeket ölt magára, miközben azt a látszatot kelti, hogy 
amit olvasunk, az nem a saját regénye, hanem egy elveszett eredeti – némiképp 
módosított – másolata. A szimulakrum bevezetésével lehetıvé válik a szerzı olyan 
interpretációja, amely eddig elkerülte az értelmezı közösségek figyelmét, és 
megmutatja, hogy a szerzı már nem csupán a demiurgikus szerzı, a semmibıl 
teremtı zseni, hanem a szerkesztı, az interpretátor, a fordító és számos más szerep 
alakítója. Ebben az esetben is olyan toposzt vizsgálok meg a szerzı szempontjából, 
amely kapcsolódik az eredethez, de már érinti a másolat problémáját is. Az elemzett 
regények ezért a fikció számos altípusát képviselik, azonban a szerzıi szerepvállalás 
közös bennük: véleményem szerint ezeknek a regényeknek a szerzı szimulakrummá 
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válása a központi motívuma, amelynek hozadéka az eltőnı bizonyosság, az 
egyértelmően meghatározhatatlan és definiálhatatlan szerzıi pozíció, illetve a szerzı 
szétszaladó, fragmentálódó szerepeinek a burjánzása. 
 Az értekezés harmadik része a hipertextualitás és a szerzı viszonyát elemzi. 
Az elemzett mő némiképp eltér a dolgozatban alapvetıen meghatározó angol-
amerikai hagyománytól, mert Italo Calvino egyik regényét vizsgálom meg a 
szerzıség és a nyomtatott hipertext szempontjából. A hipertextualitás egyre nagyobb 
teret nyer az irodalomelméletben, a közelmúltban írt munkák jellemzıen a 
hipertextualitásnak szentelik utolsó fejezetüket, de többnyire csak az adott probléma 
olyan lehetséges és új vonatkozásait jelzik elıre, amelyet a hipertextualitás igen 
gyakran ideálisnak mondott textualitása hoz(hat) el. Ennél valamivel többre 
vállalkozom, mert a szövegblokkokra épülı, navigáción alapuló textualitásban 
igyekszem megvizsgálni a szerzıi funkciót, és elkülönítem az elsıdleges, a szöveget 
létrehozó, és a másodlagos, a szövegben navigáló, a textualitást végleges formájába 
öntı szerzıi funkciót. A hipertextualitásról szóló fejezet a szerzıséget elsısorban a 
szöveg szerkezeti jellegzetességei alapján vizsgálja, így alapvetıen strukturalista 
vállalkozás: mint minden leíró munka esetén, nem tudtam elkerülni például a 
hipertextualitás történetének és elméleteinek rövid összegzését, amire azért volt 
szükség, mert magyarul igen csekély azoknak a munkáknak a száma, amely a 
témával foglalkozna, és még kevesebb munka született a szerzıség és a 
hipertextualitás összetett viszonyrendszerérıl. Ugyanakkor a hipertextualitás 
elméletei nélkül a szerzırıl való gondolkodás és a szerzı elhelyezése a 
hipertextualitás elméletei között nem lehetséges. A hipertextualitást gyakran tekintik 
annak az ideális textualitásnak, amelyben mindenki megtalálja a maga 
tudományterületének vetületeit, de ezt én nem a hipertextualitás hátrányának, hanem 
inkább elınyének tartom. Az általam tág értelemben vett hipertextualitás (a nyitott és 
végtelen kapcsolódási lehetıséggel ellátott szöveg) az olvasó és a szerzı 
forradalmát hozza: míg Gutenberg mindenkit potenciális olvasóvá, a Xerox mindekit 
potenciális szerzıvé tett, addig a hipertextualitás mindenkit egyidejőleg avanzsál 
szerzıvé és olvasóvá. A fejezet ennek a szerzıségre gyakorolt hatását elemzi. 
 A befejezés egymásra vetíti a metafikció, a szimulakrum és a 
hipertextualitás elméleteit, és kijelöli a szerzıség továbbgondolásának útvonalát. Ezt 
én a virtualitásban, a virtuális valóságra épülı kibertextben látom. A medializáció és a 
technológia térhódítása a közeljövıben valószínőleg exponenciális mértékben fog 
növekedni nem csak a természettudományokban, hanem a bölcsészet, így az 
irodalomtudomány területén is. Ennek a hatásai egyelıre kiszámíthatatlanok, de 
valószínő, hogy folytatódik a medializáció, a szimuláció, a hipertextualitás stb. által 
kijelölt vonal követése egy olyan átfogó és új paradigmába, aminek a kutatása 
egyelıre még kiforratlan marad. A virtualitás hozadéka kiemelt jelentıséggel bírhat az 
eljövendı kutatásokban, mert a virtuális olyan ideális, a kulturális gyakorlat 
sokszínőségét lehetıvé tevı, pontosabban azt medializáló közeg, amely a 
legváltozatosabb módokon képes problematizálni a már meglévı tudásanyagot, 
illetve új utakat kijelölni a gondolkodás számára. 
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1. A fiktív szerz ıalak és a metafikció kauzalitása 

 
Elsı pillantásra nem tőnik különösebben problematikusnak a narratív kommunikáció 
modelljének felállítása, és az sem okoz nagyobb nehézséget, hogy a szerzı helyét 
pontosan kijelöljük ebben a modellben. Egyértelmőnek látszik, hogy az empirikus 
szerzı jól elkülöníthetı az általa létrehozott fiktív szövegvilágtól, így az sem jelenthet 
nagyobb kihívást, hogy a szerzı, valamint a narrátor és a szereplı különbségét 
meghatározzuk, és választóvonalat húzzunk a két ontológia (életrajz valamint fikció) 
között. A narratívák döntı többségében ez a probléma meg sem jelenik, továbbá 
magától értetıdınek tőnik, hogy a (modern) olvasó a könyvet kinyitva automatikusan 
elfogadja azt a kimondatlan paktumot, hogy az, amit olvas, fikció. A szerzıség 
szempontjából azonban problémásnak tőnik azoknak az eseteknek az értelmezése, 
ahol két ontológia ütközik, és a regény külsı világa (a történeti, „valós” világ) és a 
fiktív világ között határátlépés tapasztalható. Ennek talán legismertebb példái 
Cervantes Don Quijotéja vagy Laurence Sterne Tristram Shandyje. Az huszadik 
század hetvenes és nyolcvanas éveiben írt, metafikciós eljáráson alapuló 
posztmodern regények többsége már tematikusan dolgozza fel a Tristram-
szindrómát, és a metafikció egyik központi kérdése lesz a szerzı és a dramatizált 
narrátor tudathasadásos, öntükrözı egysége. 

A témában írt mőelemzések, többé-kevésbé átfogó koncepciók jelentıs 
része egyfajta strukturális problémaként kezeli ezt a narratív jellegzetességet, és 
ennek megfelelıen strukturalista megközelítésbıl értelmezi a metaleptikus szerzıi 
behatolás problémáját. Mivel a huszadik század hetvenes éveiben teljesedik ki a 
dekonstrukció az irodalomelméletben, és ez az értelmezıi magatartás a nyolcvanas 
évek közepe-vége felé a kulturális fordulat térhódításáig jellemzı marad, logikusnak 
látszik, hogy a posztmodern regény metafikciós szerzıi jellegzetességeit a 
dekonstrukció meglátásaival írjuk le. Annak több oka lehet, hogy a metafikció és a 
szerzı-szereplı elsısorban a narratológia számára jelentett problémát, és ennek 
megfelelıen a szerzıi jelenlét szövegi tulajdonságait marginálisan kezelték. Ezt 
többek között okozhatja az is, hogy a strukturalizmus tiszta és jól definiált kategóriák 
kialakítására tett kísérleteibe nem fért bele az a szerzıi magatartás, amelynek során 
a szerzı implikált elıidejősége és a szöveg másodlagosságának vélt temporális 
sorrendje nem illeszkedett a kategóriák világosan meghúzott határvonalaihoz. A 
posztstrukturalista szövegértelmezés ezeknek a kategóriáknak a múlékonyságát és 
viszonylagosságát mutatja meg, így a dekonstrukciós értelmezıi magatartás is azért 
alkalmas a szerzıség metafikciós problémájának leírására, mert olyan eszközöket 
alkalmaz, amelyek már nem az ok-okozat lineáris rendjére épülnek. 

A szisztematikus narratív leírás bizonytalansága abból a látszatból adódik, 
hogy miközben a fiktív szerzıalak egyrészt azt állítja, hogy az ı mőve a regény, 
addig ugyanabban a mondatban el is törli önnön autoritását, és esendınek láttatja 
magát. Ez a feloldhatatlan ellentét ironikussá teszi a fiktív szerzıalak demiurgikus 
álcáját, ugyanis egyszerre állít két összeegyeztethetetlen dolgot, továbbá ennek 
eredményeképpen interpretációs kényszert hoz létre, ahol a szöveg olvasójának kell 
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eldöntenie, hogy ugyanannak a szereplınek melyik állítást részesíti elınyben. 
Valójában semmilyen olvasat sem dönthet helyesen ebben a kérdésben, a szöveg 
csupán metaszinten olvasható, mert ebben a metafikciós, rövidzárlatra épülı 
reprezentációban a probléma megfogalmazása jelentheti az egyetlen – helyesnek 
tőnı, de a definíciós kényszer szempontjából nem releváns – olvasatot. 
 A narratív kommunikáció modellje szerint a fiktív szerzıalak igen különös 
pozíciókat vesz magára. Az író a narratív kommunikációs modellben Umberto Eco 
terminológiájában empirikus szerzınek nevezett résztvevı, a történeti 
bizonyítékokkal alátámasztható valós személy. Az író karrierje során több implicit 
szerzıt is létrehoz, amelyek regényenként változnak. Ezeknek a sora alkotja a 
„karrierszerzıt”, míg lehetséges egy „nyilvános szereplı” maszk is, amelyet az író 
nyilvános szerepei, interjúk, nyilatkozatok stb. kapcsán ölt magára. Elsı pillantásra 
úgy tőnik, hogy a dramatizált szerzı a fiktív szerzıalaknak felel meg, azonban ha 
közelebbrıl megvizsgáljuk, az tapasztalható, hogy a narrátor és az implicit szerzı 
kategóriái összemosódnak. A dramatizált szerzı nem azonos az általam vizsgált fiktív 
szerzıalakkal, mert a dramatizált szerzı egyetlen esetben sem lép semmilyen 
kontaktusba a szereplıivel, vagyis amíg teljesíti a szerzıi és narrátori feladatát, addig 
az ontológiai váltás, a metaleptikus beékelıdés nem figyelhetı meg. Más szóval az 
implicit és a dramatizált szerzı a narratív kommunikációs modellben élesen leválik a 
dramatizált narrátor kategóriájáról. Miközben a modell gyakorlatilag figyelmen kívül 
hagyja, hogy a narratíva a narratív kommunikáció része és egyben hordozója is, 
hiszen a fiktív szerzıalakból kiindulva a narratíva kapcsán merülnek fel a narratíva 
résztvevıinek és a narratívának az összefüggései, a fiktív szerzıalak esetében olyan 
figurával szembesülünk, amely a narratíván belül és kívül is áll, annak létrehozója és 
terméke is egyben. Ha az üzenet küldıje nem az implicit szerzı, akkor ez a pozíció 
két megközelítés szerint kategorizálható. Modell-olvasóról beszélünk akkor, ha a 
szöveg alakítja ki az olvasó karakterét, ezt Gerald Prince „virtuális olvasónak”, Peter 
Rabinowitz „narratív közönségnek”, Lanser pedig „nyilvános hallgatóságnak” nevezi. 
Auktoriális olvasóról beszélhetünk abban az esetben, ha ez az alak többé-kevésbé 
megegyezik azzal a valós olvasóval, akit az implicit szerzı megszólít. Rabinowitz ezt 
az olvasót auktoriális hallgatóságnak, Walker Gibson hallgatófigurának (mock 
reader), Lanser extrafikcionális olvasónak nevezi. A modell-olvasóval ellentétben ez 
az olvasó tisztában van azzal, hogy az, amit olvas, fikció. 
 A narratív metalepszisként meghatározott lépéssel a Genette-rendszerbıl 
megismert diegetikus kategóriák egymásra vetülnek. Míg a fejezet egyik fı primér 
forrása, a Bajnokok Reggelije elején extra- és heterodiegetikus narrátor szerepelt, 
addig abban a pillanatban, amikor az extradiegetikus narrátor bekerül a diegézisbe, 
intradiegetikussá válik. A heterodiegetikus narrátor, aki kívül állt a történeten, 
egyidejőleg homodiegetikussá válik, mert ezután szereplıként vesz részt a 
történetben. Ez a narrátor azonban szerzıi kvalitásokkal rendelkezik, és a kezdeti 
extradiegetikus pozíciójának köszönhetıen mindentudónak ismeri meg az olvasó. Ez 
a mindent tudó kategória is eltörlıdik a regényben, mert a fiktív szerzıalak a 
szereplıvé válásával látszólag elveszíti szerzıi mindent tudó képességét, és olyan 
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dolgok történnek vele, amelyekrıl tudomásának kellene lennie a kezdeti 
extradiegetikus helyzete miatt. 
 A szerzıi potencia jellegzetességein kívül megfigyelhetı az a viszony is, 
amely a szereplıvé vált szerzı és a szöveg között feszül. Vonnegut fiktív 
szerzıalakja nyilvánvalóvá teszi, hogy az írás folyamata folyamatos újraírás, és az 
olvasott szöveg csupán egyetlen változata a több lehetséges, megírt, de nem 
végleges verziónak. A másik regény, a fejezetben szintén megvizsgált, A francia 
hadnagy szeretıjének fiktív szerzıalakja is amiatt aggódik, hogy az aleatorikus 
befejezések közül, vagyis az alkotói folyamat újraíró, változatokkal és kihúzásokkal, 
eltörlésekkel járó munkája során, melyik lesz majd az, amelyet az interpretáció 
véglegesnek fog tekinteni. Itt pedig a fiktív szerzıalak miatt nyílik fel a szöveg, olyan 
változatokra hivatkozva, amelyeket az olvasó nem ismer, hiszen a könyv korlátai 
(kötés, lapok, lezárt és befejezett egész) nem engedi a párhuzamos, alternatív 
változatok megjelentetését. Ennek a választási kényszernek az egyik feloldásaként a 
hipertext jelenhetne meg olyan ideális textualitásként, amely lehetıvé teszi ezt a 
kényszerő választás nélküli szerzıi hozzáállást, és az olvasóra bízza a 
szövegváltozatok közötti navigációt, de a szerzıalak azzal is tisztában van, hogy nem 
szöveget, hanem könyvet ír, amelyet szabályok és korlátok kötnek. Ezt a dilemmát 
csupán úgy lehet feloldani, ha olyan textualitásba ágyazódik a szöveg, amelyet nem 
kötnek a linearitás ok-okozati követelményei. Ezzel a problémával a 
hipertextualitásról szóló fejezet bıvebben foglalkozik, a fiktív szerzıalakról szóló 
fejezet viszont azokat a lehetséges irodalomelméleti megközelítéseket vizsgálja meg, 
amelyekkel feloldható a metalepszis logikai rövidzárlatának textuális apóriája. 
 A fiktív szerzıalak hármas szerepet tölt be abban a metafikciós 
regényfajtában, ahol annak a látszatát kelti a fikció, hogy a szerzıi pozíció nem a 
regényen kívül keresendı, hanem egy szereplı autoriter narrációjában, a narratíván 
belül jelentkezik. Ez úgy alakítja át a narratív kommunikáció modelljét, hogy felborul a 
modell elemeinek kauzális egymásra következése. Amíg a szöveg létrehozója, a 
szerzı (író) vagy a szövegbe beleértett szerzıi jelenlét (implicit szerzı) a diegézis 
része lesz, a narratív világ olyan látszatot kelt, mintha egy szereplı megjelenésével a 
szöveg belülrıl íródna, amellyel egy olyan lineáris kommunikációs modell, mint amit 
Martin állít fel, nem képes megbirkózni. Mindenképpen olyan elméleti hátteret kell 
keresni ennek a problémának a meghatározására, amely nem a hagyományos ok-
okozati linearitásra épül. Ennek a kauzális rendszernek a felbomlását az 
irodalomtudományban a dekonstrukció írta le, így alkalmasnak tőnik arra, hogy a 
fiktív szerzıalak narratív megjelenésével kialakult bonyolult ontológiai rövidzárlat 
elméleti háttereként szolgáljon. Ez a megközelítés az elızıekhez képes 
posztstrukturalista jelleget mutat, amelyre azért van szükség, mert a Booth és 
Genette zárt struktúrákra, merev kategóriákra és szisztematikus, kategorikus 
rendszerekre épülı elméletei nem képesek az olyan narratív jelenségeket elemezni, 
amelyek inherensen tartalmazzák a leírhatatlanság, a meghatározatlanság és a 
nyitottság elemeit. Habár Genette felismeri a metalepszisben a határáthágás fontos 
karakterisztikáját, és ebbıl a szempontból már a posztstrukturalista megfontolások 
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elıfutárának is tekinthı, Narrative Discourse címő könyve mindössze pár oldalt 
szentel a metalepszis értelmezésének, és ez véleményem szerint fıleg annak 
köszönhetı, hogy elméletében rendszeridegen testként jelenik meg a kategóriákon 
áthatoló, oszcilláló, meghatározhatatlan és narratív eszközökkel leírhatatlan 
metalepszis, amelynek speciális esete a fiktív szerzıalak megjelenése a metafikciós 
regényben. 
 Ha a szöveget létrehozó figura elıidejő a szövegéhez képest, amint azt a 
narratív kommunikáció modellje feltételezi, akkor a fiktív szerzıalak felbukkanásának 
eredményeképpen olyan kauzális paradoxon tapasztalható, amely a narratíva 
kauzalitást feltételezı modelljét félreállítja, és helyére az ok-okozat dekonstrukcióját 
helyezi. A fiktív szerzıalak megjelenése a regényben a narratív kommunikáció 
modelljét hasonló módon dekonstruálja, miként az ablak felé repülı labda a törött 
ablak látszólagos okává válik. Az idıbeli relációk és az egymásra következés 
tapasztalat alapján tudjuk, hogy ha a labda kellı sebességgel és tömeggel repül az 
ablak felé, az be fog törni. Hasonló módon rekonstruálható a narratív kommunikáció 
modellje is. Az olvasó elızetes tudása alapján feltételezi, hogy a könyvnek van 
eredete, az író (implicit szerzı) munkáját tartja kézben, így a szöveg elıidézıjeként 
(okaként) vagy az empirikus szerzıt, vagy a beleértett szerzıt feltételezi, amely a 
narratív megnyilatkozás következménye. A legtöbb szövegnek van szerzıje, de ha a 
szerzı történeti okok miatt nem azonosítható, vagy szándékosan rejtızködik, akkor is 
feltételezi az olvasó, hogy a szöveg valamilyen eredettel rendelkezik, vagy valamilyen 
szerzıi autoritás terméke. A szerzı elıidejő a szöveghez képest, és ezt az 
elıidejőséget ássa alá és törli el a fiktív szerzıalak megjelenése a szövegben. Ekkor 
az egymásra következés idıbeli struktúrája felbomlik, és olyan paradox helyzet alakul 
ki, amelynek eredményképpen a szerzıi alkotó folyamat egyidejővé válik a 
szöveggel. 
 A fiktív szerzıalak a regény textualitásának részeként, de ugyanakkor 
létrehozójaként is mutatja magát, így nem kérdıjelezhetı meg a metafikcióban 
betöltött centrális szerepe. Egyszerre keret (parergon) és mő (ergon) és egyszerre 
erısíti és ássa alá kettıs szerepének mindkét aspektusát. Vonnegut szövegében a 
dekonstruktív pillanat ennek az ambivalens szerzı-szöveg viszonynak az eredménye. 
A rövidzárlat eredményeként úgy tőnik, hogy a „titkos középpont” a szöveg szerzıje, 
azonban éppen a szöveg az, amely visszaküldi a szerzıi jogosítványokkal rendelkezı 
szereplıt a szövegen kívülre, parergonális helyzetébe, miközben a „szereplı” 
kategóriája eltörlıdik. A metalepszis ontológiai rövidzárlatának eredményeképpen a 
szerzı és a szöveg egymást tükrözve, egymás tükörképeivé olvadnak össze, amely a 
mise-en-abyme öntükrözı, a képet (a szöveget) önnön referencialitásává alakító 
stratégiáján alapul. Az a feltételezés, hogy minden szöveg ered valahonnan, valaki, 
vagy valami létrehozta, olyan szkéma, amit a fiktív szerzıalak felbont és eltöröl. A 
szerzı szkémája a szöveg mögött álló autoriter erı, amelyet az olvasó a szerzıvel 
azonosít. Abban a pillanatban, hogy a fiktív szerzıalak megjelenik a regényben, ez a 
szkéma racionalizálódik, megfogható lesz, mert a szerzıalak a szereplı és a narrátor 
szerepét ölti magára. Látszólag a fiktív szerzıalak olyan dramatizált narrátor, aki a 
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szöveg része, vagyis abba a hiátusba mozdul bele, amely az elbeszélést 
kiindulóponttal, centrummal látja el, és enélkül a viszonyítási pont nélkül a szöveg 
nem létezhet. Ugyanakkor a fiktív szerzıalak azért bontja fel ezt a homogénnek és 
harmonikusnak nevezhetı narrátor-szöveg viszonyt, mert olyan ontológiai háttérrel 
rendelkezik, amely szövegidegen, a narratív kommunikáció modellje szerint nem 
szövegi eredető. A szerzıalak a szereplı (és a narrátor) sablonjára épül, eszerint 
uniformizált, miközben szerzıi képességei révén ki is bújik ez alól az uniformizáció 
alól. A szöveg és a szerzı viszonya emiatt önreferenciális, öntükrözı egységgé válik, 
amelyben már nem dönthetı el egyértelmően, hogy a szöveg és a szerzı kauzalitása 
milyen polaritással rendelkezik. A szerzı létrehozza a szöveget, és a szöveg 
létrehozza a szerzıt. A szöveg és szerzı kapcsolata olyan egymásra utaltságra épül, 
ahol a kauzalitás ok-okozati elemei felcserélıdnek, a kauzalitás logikája úgy törlıdik 
el, hogy magát a kauzalitást is értelmezhetetlenné teszi és eltörli a metalepszis. A 
fiktív szerzıalak kiüresíti és irrelevánssá teszi a hagyományos teremtı-teremtett 
binaritást, miközben önnön pozíciója is lebegıvé, meghatározatlanná és 
definiálhatatlanná válik. 

2. A szerzı szimulakruma 

 
A metafikció szerteágazó hálózatot biztosít az önreflexív szerzıi pozíciók változatos 
megjelenési formáinak. A narratológia segítségével a metafikcióban önmagát megíró, 
a szöveget belülrıl manipuláló fiktív szerzıalakot leírni csak bizonyos korlátok között 
lehetséges, és az elsı fejezetben megismert metaleptikusan rendezıdı fiktív világ 
helyenként olyan szerzıalakot és vele olyan szerzıi pozíciót hoz létre, ahol a 
világkialakítás, a fabuláció explicit módon utal a fikción belüli és kívüli ontológiák 
egymásba csavarodására, invaginációjára. A metafikció ezen a fiktív szerzıalakon 
kívül azonban olyan világkialakítási szisztémával is élhet, amely a metaleptikus 
szerzıi jelenléthez hasonlóan, de attól jól megkülönböztethetıen, a fiktív szerzıalak 
dramatizált megjelenése nélkül jelentkezik. Ezeknek a szövegeknek a sajátossága, 
hogy a szerzıt olyan pozícióba helyezik, amely nem demiurgikus, világteremtıi 
autoritással bírnak, hanem a szöveg eredetijének közreadójaként tételezi a fiktív 
szerzıt. Ezekben a regényekben fokozottan hangsúlyos a kézirat és a másolat 
szerepe, és ez a szövegi tulajdonság vagy tematikus toposz a szerzırıl kialakított 
képet alapjaiban rengeti meg. Annak a látszatát, hogy a szerzı az eredeti szöveg 
másolatát adja közre, valójában a fabuláció, vagyis a posztmodern regényre oly 
jellemzı világkialakító stratégia egyik változata. Akár irodalomtörténeti módszerekkel 
is igazolható, hogy az, amit ezekben a regényekben olvasunk fikció, mégis olyan 
látszatvilágban mozgunk, amely egy korábbi modellre, egy eredetire épül. 
 Egy ilyen megbízhatatlan szerzıfigura esetében nem marad más 
választásunk, mint a foucault-i szerzıfunkcióhoz nyúlni, és megállapítani, hogy az 
elveszett eredeti és a rendelkezésünkre álló, regényként olvasható szöveg 
rekonstruálhatatlan párbeszédében, a szerzıi autoritás és a történeti hőség 
diskurzivitásában keresendı a regény ontológiai világkialakításának a strukturális 
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kulcsa. Ez a plurális szerzıi funkció magába olvasztja az olvasói, szerzıi, kritikusi, 
értelmezıi, történészi stb. alfunkciókat, és a kategóriák korábban szigorúan 
meghúzott határain keresztüllépve kollektív társszerzıje lesz a szövegnek, amely 
nem pusztán a szöveget jelöli, hanem hozzájárul az epitext, vagyis a szövegrıl szóló 
és azt körülvevı diskurzív rendszer mőködéséhez is. 
 Azokban a (nem csak posztmodern) regényekben, ahol hasonló szerzıi 
funkciót ismerünk fel, a mediális közvetítettség fokozott szerepére kell reflektálnunk. 
Az írott szöveg közvetítı közege minden esetben meghatározatlanságot, lebegı 
jelleget kölcsönöz az elveszett kézirat toposzával operáló regényekben, és emiatt a 
szöveg kénytelen-kelletlen reflektál önnön megalkotottságára, hiszen olyan történetet 
mesél el, amely fokozottan a képzelet szüleménye, és ennek az ontológiai vonzatai 
átszivárognak a könyv keletkezési körülményeinek fiktív leírásába is. A posztmodern 
és a fantasztikus regény metafikciós stratégiáinak hasonlósága ezért szembetőnı: 
míg a sci-fi azért folyamodik a megtalált kézirat toposzához, hogy legalizálja és 
hitelessé tegye a fiktív és hihetetlen történetet, addig a posztmodern regény 
metafikciós önreflexiója a regény fiktív világának ironikus tükrözıdése. A 
hagyományos (realista) történetmondáshoz szokott olvasó a metafikciós stratégia 
értelmezése közben összekacsint a szerzıvel és a szöveggel, és a fiktív történetet 
már nem a valós és az elképzelt (valótlan) bináris kapcsolatában interpretálja, hanem 
a szöveg öntükrözı ontologikus státuszára reflektál, és eközben elkerülhetetlen, hogy 
a szöveg cinkosa legyen. Úgy olvassa a könyvben leírt világot, hogy közben egy 
pillanatra sem felejtheti el a tényt, hogy amit olvas, fiktív. Ugyanakkor paradox módon 
kénytelen azt is elfogadni, hogy a történet fiktív valósága a szöveg elengedhetetlen 
attribútuma. Ebben a kettısségben azonban a történeti hitelességő dokumentum, a 
„valós” kézirat és a fikciós átíráson átesett másolat közötti határ elmosódik, 
átjárhatóvá válik, és ezt erısíti az eredetet (hiteles tényt) bizonyítani próbáló 
megtalált kézirat késıbbi elkallódása, amely mégiscsak homályossá teszi a szöveg 
eredetét, valamint aláaknázza a történeti hitelességet igazoló állítás bástyáit. 
Eközben az eredeti szövegbıl nem marad más, mint egy lehetséges háttérre való 
hivatkozás, amely a szöveget a kézirat (vagy eredeti szöveg) módosított, megrostált, 
átszőrt variánsává minısíti; olyan szöveget hoz létre ezzel, amely a kézirat 
transzponálásakor önmagába rejti a kéziratban eredetileg kódolt jelentések 
sokaságát. Ezek a jelentések azonban elvesznek a módosított, az eredetitıl eltérı 
szövegben, pontosabban utat nyitnak az értelmezés változatos formáinak és a 
végtelen számú jelentés megjelenésének. 
 Az elveszett eredeti szöveg helyettesítése egy olyan szöveggel, amely arra 
hivatkozik, hogy kézirat formájában van ugyan elızménye, de az megsemmisült, 
elveszett, vagy nem hozzáférhetı, a másolat, a textuális klón, az ellenırizhetetlen 
autenticitás, vagyis a hordozó közeg, a médium jellegzetes tulajdonságaival bír. Ez a 
mediális szerzıi pozíció alapvetıen egy olyan szimulációs stratégiára épül, amely 
során a médium által közvetített szöveg forrásainak megbízhatósága, referenciáinak 
visszakereshetısége a médiumban kódolódik. Emiatt felborul az a bináris jelentı-
jelentett viszony, amely segítségünkre lehetne a közvetített tartalom 
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igazságtartalmának visszakeresésében és izolálásában. Ennek a szimulációs 
stratégiának azonban egy olyan szisztematikusan felépített rendszere van, ami 
segítséget nyújthat annak megértésében, hogy a mediális közvetítés hogyan alakítja 
át a közvetített tartalom milyenségét, illetve az abból eredı interpretációs kényszert. 
Jean Baudrillard, francia szociológus szimulációs elmélete olyan szignifikációs 
rendszert implikál, amely megvilágítja, hogy miként mőködik a médium, és a médium 
közvetítette jelentés hogyan válik önmagát jelölı, auto- és metareprezentációs 
eszközzé, valamint hogyan válik le a (nyelvi) jel önnön jelentésérıl. A szimuláció 
újszerő megközelítési módokat kínáló elmélete olyan következményekkel jár, amely 
alaposan megváltoztatja a (nyelvi) jelrıl alkotott elképzeléseket. A szimuláció 
ellentéte az ábrázolásnak, hiszen míg a reprezentáció egyfajta ekvivalens viszonyba 
állítja a jelöltet és a jelölıt, addig a szimuláció ezt az utópisztikus kapcsolatot tagadja, 
és „a jel mint értéknek a radikális tagadásából” építkezik. Baudrillard megfordítja az 
ábrázolás (reprezentáció) és a szimuláció kapcsolatát. A reprezentáció elméletén 
belül a szimuláció csupán egyfajta hamis illúziót keltı alkategóriaként funkcionál, ha 
azonban a reprezentációt tekintjük a szimuláció rendjébe tartozónak, azt a 
következtetést kell levonnunk, hogy a reprezentációt nem irányítja más, mint a 
szimuláció mechanizmusa. Ezt az alapgondolatot követi Baudrillard következtetése, 
amely négy lépésben mutatja be a jel (image) szimulakrummá alakulását. 
 A szerzı és az író egymásra vetített jellegébıl bújik elı a szimulakrum-
szerzı, aki egyaránt viseli a hús-vér történeti személy és a fiktív szerzıalak 
jellegzetességeit. Az író és a szerzı tartományai egymásba csúsznak, határaik 
elmosódnak, és olyan elasztikus elegyet alkotnak, ahol a többszörösen összetett 
referenciák kölcsönhatásaként többé nem különíthetı el a szimulált szerzıi és a 
biográfia alapján megismerhetı írói pozíció. Minden egyes szerzıi pozíció 
rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek egy vagy akár több más alfunkcióval is 
ütköznek. Látszólag a szöveg kialakítója nem lehet azonos az interpretátorral, A 
Győrők ura fordítója nem húzhatja be a szövegbe az óangol nyelvészeti rendszerét, 
ez mégis megtörténik a Függelékekben. A hasonló ellentmondások csak akkor 
rendezhetık koherens rendszerbe, ha feltételezzük, hogy a szimulakrum-szövegnek 
szimulakrum-szerzıje van, amely számos arccal rendelkezik, és mindig azt az arcát 
mutatja a szövegben, amely megfelel az adott szövegrész kívánalmainak. A 
szimulakrum alapvetıen a binaritás eltörlésében, a visszakereshetı jelentés 
megszüntetésében, a jelentett, a referenciális megsemmisítésében keresendı, és 
miután a szimulakrum önreferenciális jellé válik, bármilyen olvasati stratégia alól 
kibújik, miközben – paradox módon – a legtöbb olvasati rendszer számára lehetıvé 
teszi az interpretációt. Ennek a jellegzetességnek a kulcsa a prosopopeiában 
keresendı, amely az arcadás trópusa. A szimulakrumnak természetébıl adódóan 
nincsen arca, pontosabban minden kontextusban más és más arcát mutathatja az 
olvasónak. Ez egyfajta pragmatikai megközelítést tesz lehetıvé, mert a szimulakrum 
valós referencialitással, jelölttel nem rendelkezve mindig az adott helyzetben és 
kontextusban nyeri el (ideiglenesen) jelentését. Vagyis elmondható, hogy a 
szimulakrum-szerzı folytonosan változó arca egy olyan arcadás során jelenik meg, 
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amelyet az adott szöveghelyek építenek fel azért, hogy más szövegrészek ezt az 
arcot lerombolják és új vonásokat rajzoljanak a szimulakrum-szerzı arcára. A szöveg 
ezért olyan autoritássá válik, amely pontosan a hagyományos elképzelésekkel 
szemben, a szöveg forrását alakítja ki és formázza meg, vagyis létrehozza a szerzı 
változatos alakjait, amelyek eksztatikusan változhatnak és mutálódhatnak különbözı 
formákba. A szimulakrum-szerzı maga a binaritásától megfosztott jel, vagyis az 
értelmezések során átváltozó, egymásba olvadó maszkok sora. 
 Ezeknek a tartományoknak az egymásra csúszása vagy összeolvadása 
hozza létre azt a szimulakrum-szerzıt, amely nem magyarázható egyetlen 
strukturális modellel sem, ugyanis a narratív folyamatban résztvevı elemek (amelyek 
strukturális elemzésére tett kísérletek megpróbálták pontosan meghatározni a szerzı, 
a karakter, az elbeszélı, a beleértett szerzı, az olvasó stb. kategóriáit) határai 
egymásba olvadnak egy olyan síkon, amely önreferencialitása miatt többé nem 
leírható egy rigorózus, aprólékos, különbségeken alapuló teóriával. A szimuláció 
elméletének és a szerzıség kérdéseinek közös felvetése emiatt válik produktív 
elképzeléssé, hiszen olyan kontextust hoz létre, amelyben a látszólagos valóság 
értelmezésének fıbb kérdéseire választ találhatunk. A látszat önnön 
felfejthetetlensége miatt bizonyul valósnak, nem pedig egyfajta reprezentációs lánc 
vagy bináris megfeleltethetıség álmegoldásait kínálja. Az író és a szerzı egy 
strukturalista leírásban (pl. Eco, Booth, Iser, Rimmon-Kennan) sebészi igénnyel 
kialakított pontosságot mutat, de a szövegek kibújnak az univerzális narratív 
elméletek hálójának résein. A szerzıi pozíció és annak funkciója a szimuláció 
elméletén keresztül nyeri el fejlıdéstörténetének egyik fontos fázisát: az éles 
határokkal meghúzott szerzıi pozíció helyett A győrők ura szövege olyan amorf, az 
értelmezés és a narratíva rigorózus leíró eszközeivel végzett élveboncolás alól 
mindig kicsúszó szerzıi taktikát mutat, amely a látszat fikciós stratégiáját ötvözi a 
hagyományos narratív funkciókkal. A szimulakrum-szerzı egyaránt lehet értelmezı, 
fordító, fikciós eljárást alkalmazó teremtı és olvasó; a szimulációs mechanizmus 
biztosítja a szerzıi tartomány határainak állandó fluktuációját, és megújuló, változatos 
szerepek (látszólagos) felvételét. 
 

3. Hipertextualitás és az interaktív szerz ı 
 
A második ezredforduló információs társadalma el sem képzelhetı az informatika 
illetve az elektronikus adatrögzítés szövevényes rendszerei nélkül. Míg a 
posztindusztriális fogyasztói társadalom egyik ismertetıjegye az információ 
közvetítése, a megtermelt-megszerzett adatok áruba bocsátása és termékkénti 
értékesítése, addig a kortárs kultúra egyre tágabb területét jellemzi az informatika 
illetve a számítógépes hálózatok átható jelenléte, valamint az elektronikus 
adatfeldolgozás elméletének térhódítása. Az Internet elterjedésével McLuhan globális 
faluja új értelemmel gazdagodott, felhasználók milliói ülnek naponta a számítógép 
elé, hogy bekapcsolódjanak egy olyan szerverekbıl és kliensgépekbıl álló, az egész 
világot behálózó információs bázisba, melyet a hipertext (hiperszöveg) protokollja 
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helyezkedve viselkedhet a virtuális térben. Lehetséges a kiberszöveget csupán 
olvasni, de sokkal érdekesebb és nagyobb kihívást jelent, ha a felhasználó 
szerzıként mőködik közre egy olyan szöveg megformálásában, amely magán 
hordozza a felhasználó szerzıi beavatkozásának nyomait. Így általában azok, akik 
nem akarnak élni szerzıi funkcióikkal, nem is regisztrálnak, vagy ha igen, akkor 
elfelejtik a jelszót, de azok, akik szöveggel járulnak hozzá a kibertexthez, egy 
csapásra szerzık is lesznek. Így elmondható a kibertextrıl, hogy minden 
felhasználója szerzı és olvasó, megfigyelı és megfigyelt, kritikus és a kritika alanya 
is egyben. A kibertext olyan szöveg, amelynek nem csak egy szerzıje van, hanem 
minden felhasználója egyben a virtuális szöveg szerzıje is, és ez átalakítja a 
hagyományos szerzıképet. A virtuális szöveg szerzıje magában egyesíti a narratív 
kommunikáció összes résztvevıjét, és szerzıi funkciója mellett magába olvasztja a 
narrátor, a szereplı, és az olvasó szerepeit is. A kibertext a szerzıség szövege: 
önmagát belülrıl, virtuális szerzık útján újraíró, folyamatosan mutálódó elektronikus 
szöveg, ahol a felhasználók célja többé már nem a passzív olvasás és a mediális 
váltásokon keresztülívelı interpretátori és újraíró aktus, hanem ezek beolvasztása 
magába a szövegbe egy olyan virtuális szerzıi pozíció segítségével, amely minden 
olvasó vágya. 
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 A The Cult olyan hiperszöveggé válik, ahol a szerzıség kerül a 
középpontba, gyakorlatilag az egész virtuális tér egyetlen célt szolgál: a különbözı 
szerzıi szerepek megtestesítésére kínál elektronikus felületet. Ezt a hipertextet 
Espen J. Aarseth a kibertext (kiberszöveg) elnevezéssel illeti, mert a szöveg 
mechanikus szervezıdésére koncentrál, és mediális összefonódásai révén az 
irodalmi szövegek diskurzusának szerves részét alkotja. A kibertext a felhasználó 
központi szerepére épül, így a kiberszövegben a felhasználó sokkal integráltabb 
résztvevı lesz, mint bármely más szövegben. A kibertextuális folyamat 
eredményeként olyan szemiotikus folyamatban vesz részt a felhasználó, amely 
meghaladja az olvasás korábbi koncepcióit. Ezt a folyamatot Aarseth az ergodikus 
elnevezéssel illeti, amely neologizmus az ergon (mő) és hodos (ösvény) görög 
szavakból ered. A kibertext tehát nem azonos a hiperszöveggel, mert a 
hiperszövegbıl megismert szerzıi-olvasói funkciók egyre inkább eltolódnak a 
társszerzıi szerep felé: amíg a hipertextnél erıteljesen artikulálódik az elsıdleges 
szerzı szerepe, aki a linkek és a szövegblokkok kialakításával egy olyan navigálható 
teret teremt, amelyben a felhasználó – és ez fıleg a kisebb projektekre igaz, az 
Internet alkotta hipertextuális hálóra már egyáltalán nem – viszonylag korlátozott 
mozgásteret kap, a kiberszöveg egyértelmően annak a megnyilvánulása, hogy a 
felhasználó (olvasó) már a szöveg kialakítója is egyben. A kibertext legfejlettebb 
formája a valós idejő interaktív szöveg, amelynek – jelenlegi – legfejlettebb formája 
az online (szerep)játék. Ha az a tendencia folytatódik, amely ezt a fejlett 
kommunikációs formát kutatási célokra használja, akkor az irodalomtudomány új 
területekre léphet: a természettudományok területén már mőködı virtuális 
kutatócsoportok a The Culthoz hasonló irodalmi mőhelyeket alakíthatnak ki. Ezek a 
virtuális közösségek a kibertext ergodikus teréhez hasonlóan mőködnek, ahol a 
felhasználók a virtuális szöveg kialakítói is egyben. A kibertext modelljeként, miként a 
The Cult esetében is, a MUD – multi user domains (többfelhasználós tartományok) – 
szolgálnak. Ezek olyan összejövetelek, ahol a résztvevık szerepeket játszanak egy 
jellemzıen középkori kalandjátékban. Habár a játékot textuálisan játsszák, vagyis a 
lépéseket begépelt mondatok jelentik, nagymértékben vizuálisnak mondható, ugyanis 
komplex helyszínek, szereplık és tárgyak folyamatos interakciója jellemzi. A The Cult 
kiberszövege egyszerő szabályok mentén olyan interaktív irodalmi teret jelent a 
felhasználóknak, ahol elsısorban szerzıi pozícióba helyezkedve módosíthatják 
magát a kiberszöveget: saját szövegüket publikálva belülrıl – regisztrált 
felhasználóként – változtathatják meg az ıket körülvevı szöveget. A helyzet 
ugyanaz, mint a fiktív szerzıalak esetében, aki metaleptikusan helyezkedik bele a 
szövegbe, és ezzel az interaktív kiberszöveg elıfutára lesz. Amíg a metafikció 
szerzıalakja általában egyedül, demiurgikus képességei tudatában alakítja a 
szöveget, és ezzel egy önreflexív textualitást hoz létre, addig a kibertext felhasználója 
már több (száz vagy ezer) hasonló szerzıtársával együtt alakítja ki azt a közös 
szöveget, amely már nem papíralapú, hanem a virtualitás médiumában kódolódik. 
Ezzel a szerzıfunkciók végleg felbomlanak, gyakorlatilag mindenki szerzıje lehet a 
szövegnek, és ha úgy dönt a felhasználó, akkor csupán a szerzıi funkciók egyikébe 
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tesz olvashatóvá. A hipertext sajátos textualitása nem sokáig maradt az 
informatikusok kiváltsága, a nyomtatott irodalom és az irodalomkritika is egyre 
gyakrabban alkalmazza és írja le mőködési mechanizmusait, melyek gyökeresen 
átalakíthatják a textualitás létrehozásáról és recepciójáról kialakított, a nyomtatás 
évszázados gyakorlata alatt uralkodóvá vált nézeteket. Italo Calvino Ha egy téli 
éjszakán egy utazó címő regénye a nyomtatott hipertext egyik kiemelkedı példája, 
mely elısegítheti a hipertext sajátos textualitásának alaposabb megismerését illetve a 
hipertextre jellemzı szerzıi és olvasói pozíciók felfejtését. 
 A hipertextualitás szakirodalma nem bánik szőkösen a szerzıség 
kérdésével, de a legtöbb teoretikus mindössze azt jegyzi meg, hogy a szerzıség 
kérdéseit jelentıs mértékben módosít(hat)ja a hipertextualitás. A sajátos szerzıi 
pozíció szisztematikus feldolgozása szinte hiányzik, az elemzık többnyire 
megelégednek annak konstatálásával, hogy a szerzı személye másodlagos abban a 
rendszerben, ahol az olvasó interakciója módosíthatja az elsıdleges forrást. A 
hipertextualitás szerzıségét érintı problematikát is két szerzıi pozíció szétválasztása 
mentén szükséges leírni, azonban hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy bizonyos 
esetekben ez a két pozíció – akárcsak a hipertextualitást leíró terminológia jelentıs 
részének az esetében – összemosódik, határaik egymásba csúsznak, átjárhatóvá 
válnak. A hipertextualitásban két megkülönböztetett szerzıi pozíció jelenlétével kell 
számolni. Az elsı azt a teremtı erıt, szubjektumot – valamint a hipertext mővészeti 
alkotásként való értelmezésében – mővészt vagy alkotói csoportot jelenti, amely 
lehetıvé teszi az olvasó számára, hogy interaktív módon navigáljon a lexiák között és 
társszerzıje legyen a hálózatnak. A második szerzıi pozíció az olvasó ezen 
társszerzıvé, a mő kialakításában együttmőködı, az elsıdleges szerzıvel 
egyenrangú féllé válásával érintkezik, összemosva a határokat a szerzıi és az 
olvasói funkciók között. A hipertext elméletében így két szerzıi pozíció különíthetı el: 
az elsıdleges szerzı, aki a potencialitás, az interaktív tér létrehozója, és a 
másodlagos szerzı, aki a szerzıi tulajdonságokkal felruházott olvasó. 
 A hipertextualitás elsıdleges szerzıi pozíciója minden esetben határos a 
hagyományos értelemben felfogott szerzı alakjával, aki munkája befektetésével 
létrehozza a mőalkotást, melyet az olvasó vagy interpretátor kézbe vesz, pillantást 
vet szerzıjére, címére, majd rátér a szöveg olvasására. Ebben az értelemben a 
hipertext a barthes-i mő fogalmának megtestesítıje, melynek talán legmeggyızıbb 
bizonyítéka, hogy az elektronikus világháló napról napra változó oldalai is megjelölik 
azt az individuumot, programozói csoportot, amely felelıs a lap kialakításáért. A 
másodlagos szerzı nem csak aktívan modifikálhatja a szöveget, hanem annak 
olvasása során ki is alakíthatja a szöveg olyan struktúráját, amely számára a 
legmegfelelıbb. Mindezt a navigáció, vagyis a lexiák közötti mozgás teszi lehetıvé, 
és ez egyben azt is jelenti, hogy az olvasó nem csupán passzívan tapasztalja meg a 
szöveget, hanem az olvasott szöveg szerkezetében tetszés szerinti változtatások 
létrehozásával szerzıként is részt vesz a hipertext végsı kialakításában. E szerzıi 
pozíció felvétele az olvasót olyan lehetıségekkel ruházza fel, amelyek csak bizonyos 
nyomtatott mővek esetén figyelhetık meg: míg a fikció nagy többsége olyan 
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narratívával rendelkezik, melynek alapvetı feltétele a lineáris olvasás, addig a 
verseskötetek, novellagyőjtemények, napi- és hetilapok stb. olvasása lehetıvé teszi a 
lexiák közötti szelekciót, így ezek akár szők értelemben véve a navigációs szelekció 
szempontjából interaktívnak nevezhetık. Miként az elektronikus hipertextben, így 
nyomtatott változatában is jelentısebb hangsúlyt kap a másodlagos szerzıi pozíció, 
melyet a szerzıi funkcióval felruházott olvasó szövegblokkok közötti navigációja tesz 
nyilvánvalóvá. 
 

4. Konklúzió: az elektronikus szöveg szerz ıje  
és a virtuális valóság 

 
A hipertext szerzıi pozíciói, a hiperszöveget kialakító elsıdleges szerzı és a 
hiperszöveget belülrıl módosító másodlagos szerzıi pozíció az elektronikus 
szövegben, a szöveg virtuális médiumában teljesedik ki. Ebben a virtuális szövegben 
egymásra vetülnek mindazok a szerzı-funkciók, amelyeket az elızı fejezetekben 
kijelöltem. A virtuális szövegben a fiktív szerzıalak, aki a szövegen belülrıl alakítja a 
textuális alkotóelemeket, és így kettıs ontológiai hovatartozásáról tesz 
tanúbizonyságot, felhasználóvá és virtuális szövegalakító erıvé válik. Ennek a 
szimulációs hátterét a modellekre épülı hiperrealitás adja, amely olyan szignifikációs 
rendszeren alapul, ami kétségessé teszi a bináris jelölı-jelölt megkülönböztetést, és 
az eredeti nélküli másolat jellegzetességeit mutatja. A konklúzióban az elektronikus 
hiperszövegben, ebben a virtuális térben mőködı szerzıi szerepet vizsgálom meg, 
amely a virtualitás elméleti hátterének ismertetése után a Chuck Palahniuk nevével 
fémjelzett The Cult nevő virtuális szerzıi kibertér vizsgálata kapcsán implikálja azokat 
a következtetéseket, amelyek a virtuális szerzıi funkciók elemzéséhez és 
továbbgondolásához szükségesek. A konklúzió kereteit azonban szétfeszíti az itt 
felvetett gondolatok teljes kifejtése, így nem vállalkozom arra, hogy a virtualitás 
átfogó szerzıi elméletét kidolgozzam. Ehelyett jelezni szeretném, hogy a korábbi 
fejezetek elméleti fejtegetései és elemzései elıkészítik a terepet ahhoz, hogy a 
virtualitás irodalomelméleti szempontból vizsgált szerzıség-elméletének irányában 
olyan elmozdulás váljék lehetıvé, amelynek lehetséges teoretikus hátterét a 
metafikció, a hipertextualitás és a szimulációelmélet együttesen adja. 
 A virtualitás referenciáját veszített hordozó, ahol a szimulált események és 
helyzetek önmaguk kontextusát alkotva, önreferenciális rendszert alkotnak. A 
számítógépes szimuláció szoftver-hardver konfigurációja olyan immanens rendszert 
teremt, amely önmagában álló világként funkcionál, ugyanakkor a virtualitás nem 
csupán az informatika, illetve a bináris kódokkal leírható rendszerek sajátja. Magától 
értetıdı, hogy a virtualitásnak az informatikában lezajlott paradigmaváltása hatással 
volt a kultúra számos területére, többek között a médiumok (hírközlés) teljes egésze 
is a virtualitás hálójába került, és innen külsı referencialitás híján nehezen 
szabadulhat. A média virtualitásának elsıdleges oka jellegzetes, önreferenciális 
szignifikációs rendszere. A média kontextus nélküli nyelve önreferenciálissá válik 
aszinkron nyelvi kontextusa miatt, vagyis a média reprezentációs technikája bizonyos 
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mértékben mindegyik nyelvhez hasonló. Másrészt, a média nyelvezete olyan 
mértékben önreferenciális, hogy jelentıs szakadék nyílik a jel két alkotóeleme, a 
jelölı és a jelölt között. Minél jelentısebb mértékő a távolság a mindennapi élet 
szemtıl-szembe történı interperszonális kommunikációja és a nyelv között egy olyan 
kultúrában, ahol a társadalmi kapcsolatokat a párbeszéd határozza meg, annál 
nagyobb nyomás helyezıdik a nyelvre, hogy immanens kontextust szimuláljon 
önmaga köré. Az ily módon referenciájától és a médiumon kívül esı világ tényeitıl 
megfosztott nyelv képtelen kifejezni a saussure-i értelemben felfogott jelentést, ezért 
kényszerően a szimuláció jelenti az egyetlen megoldást. Eközben azonban a 
modellekre alapozott hiperreális veszi át a valós szerepét, tehát teret nyer a 
virtualitás, ahol valósnak tőnnek a szimulációs-reprezentációs technikával létrehozott 
tények. 
 Amint a média nyelvének példáján is megfigyelhetı, a virtualitás nem 
egyszerően a hagyományos reprezentációt helyezi új kontextusba, hanem új – 
szimulációs – paradigmát hoz létre, ahol a virtuális és a valós dichotómia határai 
elmosódnak. A virtuális valóság a legtöbb esetben nem a maximális felbontás és 
részletesség igényét formálja, hanem a jobb átláthatóság és a logikai 
kapcsolóelemek összefüggéseinek kedvezıbb láttatása érdekében egyszerősít 
bizonyos elemeket: a számítógépes repülıgép-szimulátor célja sem az, hogy a lehetı 
legpontosabb és élethő képet adjon egy manıverrıl, hanem az, hogy a pilótában a 
megfelelı reakciókat váltsa ki. Ezeknek a reakcióknak a valós jellege vezet végül 
ahhoz, hogy a mesterségesen létrehozott, hiperreális szituáció a valóság látszatát 
kelti anélkül, hogy egy esetleges hiba a pilóta és gépe végét jelentené. 
 Elérkeztünk tehát egy olyan látszólagos ellentmondáshoz, mely a virtuális 
valóság sajátja. Habár szimuláción alapul, a virtuális valóság nem a valóság egyfajta 
reprezentációját vagy élethő mását adja, hanem egy immanens és önreferenciális 
rendszert teremt, amely a valóság sajátos formájú leképezése. Mivel a szimulációs 
elıprogramozás legtöbbször olyan virtuális helyzetet teremt, amelynek nincs a 
valóságban megfelelıje, a virtualitás baudrillard-i értelemben „igaz” élethelyzetet 
teremt: a szubjektum sajátos skizofrén állapotba kerül, ahol az akciókat valósként éli 
át, „belemerül” a játékba és közben tudatában van annak, hogy játszik. 
 A virtualitás tehát elméleti megfontolásai tekintetében is koncentráltan 
reflektál a szerzıség és a szöveg viszonyára, és olyan médiumot kínál ehhez, amely 
átalakíthatja a szövegrıl és a szerzırıl alkotott korábbi elképzeléseket. A 
hagyományos szerzıkoncepciók és virtuális változataik, pontosabban mutációik 
közötti különbség elsısorban a virtualitás technológiai alapjaiból ered, mert a 
virtualitás elektronikus médiumban kódolódik. Ehhez tehát az elektronikus szöveg, a 
hipertext legutóbbi fejleményeit kell megvizsgálni. Ennek az elektronikus szövegnek a 
vizsgálatához segítségül hívom azt az interaktív vállalkozást, amelynek virtuális 
közösségében a regisztrált felhasználók szövegeket helyezhetnek el és 
véleményezhetnek egy olyan honlapon (http://www.chuckpalahniuk.net), amely azt a 
célt tőzte ki, hogy Chuck Palahniuk szakmai felügyeletével megteremti a minimalista 
fikció interaktív és virtuális mőhelyszemináriumát. 


