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Kondor Péter János: Esem ény  
és elbeszélés

A z Esemény és elbeszélés című kötet a szöveg  befogadói oldaláról kezdeményezi az 
eseményesedés fogalmának újragondolását. Ehhez első lépésben rá kell mutatnia a her- 
meneutikai premisszákat látszólag figyelmen kívül hagyó elbeszéléselméletek hiá
nyosságaira, amelynek következtében ezek nem szám olhatnak azzal a befogadói 
pozícióval, amely -  az eseményszerűség értelmezői „hozzáértésének" köszönhetően
-  a szövegek dialogikus alaphelyzetbe kerüléséért felelős. A hermeneutikai horizont 
beemelésével azonban a kérdésirányok is megsokszorozódnak, így a szerzőnek a meg
értésesemény nyomdokain haladva kell feltérképeznie, illetve elbeszélnie azt, milyen 
formában sokszorozódik meg az értelmezés horizontja (ezzel a fogalom jelentése) 
az olvasás aktusában. A kötet érvelési iránya egyértelm ű: az orosz form alizm us, 
a strukturalizmus, illetve a hermeneutika és a recepcióesztétika holdudvarából vett 
elméleti szövegek, illetve ezek bizonyos részleteinek újraolvasása végeredményben 
Kuncz Aladár Fekete kolostor című -  kérdéses műfajú -  írásának, magnum opusának 
értelmezését vezeti föl. A szerző tehát Kuncz szövegének interpretációja során kí
vánja szemléltetni mindazt, amit olvasatai során kinyert az olyan kanonikus elméleti 
munkákból, mint az Igazság és módszer, A  költői szöveg az olvasás horizontváltásában, 
vagy A  mese m orfológiája . M iközben a „prominens" szövegekkel együtt a különböző 
irányok olvasási stratégiáit is reaktiválja, sőt, párbeszédre kényszeríti.

Egy hermeneutikai talajon álló szakszöveg olvasóját nem szabadna meglepnie az 
a mozzanat, amikor az argumentáció során heideggeri problémakörök kellős közepén 
találja magát. Úgy vélem, hogy az Esem ény és elbeszélés olvasója annak dacára élheti 
meg váratlanul új pozícióba kerülését, hogy a kötet végig szigorú marad irányelveihez, 
és amennyire ez egy hasonló formátumú szövegtől kitelik, segítő kezet nyújt abban, 
hogy az érvelés követhető, és a maga módján izgalmas is legyen. A kötet tagolása 
szintúgy logikus, az olvasó úgy érezheti, lassacskán egyre otthonosabban mozog 
a szerző által k ihasított diszkurzív mezőben, m iközben tulajdonképpen együtt is 
gondolkodhat vele, lévén Kondor Péter János gondosan vezeti elő a kifejtendő prob
lémát, és eleinte a narratív tempó is kedvez a befogadásnak.

A kezdetben narratológiai alapon szemlélt eseményfogalom herm eneutikai jellegű  
kiegészítése és kiterjesztése négy fejezetben történik meg. Az elsőben a szerző Propp, 
Barthes, Lotm an, és legvégül Peter H ühn definícióit vizsgálja meg, rámutatva az 
imént em lített pótlás szükségességére. A második részben Gadamer és Jauss nyo
mán történik meg az előkészítés, amelynek beteljesítése, azaz a probléma megoldása 
felé tett határozottabb lépések látszólag a harmadik -  elemző -  fejezetre, illetve az



582 K R I T I K A

írási és olvasási „oldalon" is a könnyedség ígéretével kecsegtető -  címe szerint Össze
fog laló következtetéseket tartalm azó -  záró fejezetre várnának. A séma tehát adja 
magát, sajnálatos, hogy az arányérzék kisebb megbillenése azt sejteti, a szerző néhol 
bátortalanul nyúl témájához, és körülírja, sejteti azt, amit le kellene írnia (pontosab
ban: a „főszöveg" részévé kell tennie, lévén a kötetnek mintegy negyedét kitevő láb
jegyzetek megsokszorozzák a kérdésirányokat). Hiszen a jó l megfogalmazott hipo
tézisek ennek köszönhetően válhatnának valóban vitaképes tézisekké, várakozássá 
teljesítve a kötet befejezését.

M iután a bevezetés előrevetíti a vizsgálati terepet, kiemelve az esemény m egjele
nésének és kijelölődésének  problémakörét, illetve idő és je l, valamint jelölő és jelö lt 
viszonyának majdani átértékelését, amely végül a je l kettős természetének bemuta
tásához vezet, az első fejezet meggyőzően világít rá Propp és Barthes elméleteinek 
hiányosságaira, nevezetesen, hogy nem illették mély reflexióval a befogadás időbeli
ségét, miközben megalkották a szövegelemzéshez szükséges narratív egységeket, és 
az ehhez tartozó fogalomkészletet. A szerző olvasatában Lotman volt az a teoretikus, 
aki először veszi figyelembe „az elbeszélő szövegek hermeneutikai perspektíváját" 
(38.), így olyan kétszintű eseményfogalmat alkotva, amelyben az eseményszerűség is 
kényelmesen elhelyezhető. A jelenkori irodalomértés horizontján Peter Hühn „egé
szíti ki" Lotm an teóriáját, de ami jelen  kötet szempontjából még fontosabb, itt ta
pasztalhatóak annak első nyomai, hogy a szerző elszakad a szorosan olvasott alap
szövegektől, és így megjegyzései ténylegesen gondolatébresztővé válnak. Ugyanis -  nem 
vitatva el annak lehetőségét, hogy a jelenleginél lazább, „bővebb" formátum mindezt 
megengedhetné -  a szerző túl sok helyet szabadít fel Propp és Barthes elméleteinek 
részletes bemutatásához. Igaz, kötete szempontjából precíz és fontos megfigyeléssel 
ér fel az, hogy rámutat, Barthes a szövegek lexiákra való felosztásakor kikerüli annak 
a megelőző olvasásnak a jelentőségét, amely mintha szükségszerű velejárója lenne 
olvasási stratégiájának, hiszen kommentárjai „a megelőző olvasásnak az artikulációs 
nyoma közé" ékelődnek. (35.) Ez a fontos meglátás azonban -  persze a szükséges fel
vezetéssel, a kontextus rövid bemutatásával együtt -  véleményem szerint elegendő 
lett volna ahhoz, hogy a kifejtés a lotmani modellt követően gördülékenyebben foly
tatódhasson. M ár csak azért is, mert az első rész utolsó alfejezete így az eddigieknél 
jóval tömörebben kénytelen „helyre tenni" a kettős eseményfogalmat. Ezek szerint az 
események atomi eleme, a nyelvijei is „egyszerre meghatározott és elbeszélt, azonban 
sohasem olvasható, azaz  érthető meg egyidejűleg m eghatározásként és elbeszélésként”. 
(44.) Fontos továbbá annak nyomatékosítása is, hogy -  az esemény „második szintű" 
definíciója nyomán -  „a befogadó időként fogad ja  be a szöveget”. (47.) Ez utóbbi meg
jegyzés a kötet harmadik fejezetében kapja meg a kellő nyomatékot, hiszen az érvelés 
következő állomása során az első olvasattal kapcsolatos dilemmákat kell eloszlatni.

Márpedig ez a kritérium maradéktalanul teljesül. A kezdeti óvatoskodás után a lát
hatóan értő Jauss- és Gadamer-olvasatok egyszerre illetik megfelelő kritikával az itt 
már jobban súlypontozott teóriákat, és egyszerre hasonítják ezeket a kötet alapvető 
irányelveihez. A Spleen II. elemzésén illusztrált (hermeneutikai) hármas tagolás egy
értelm űjelét adja, hogy Jauss „olvasatai" felülvizsgálatra szorulnak, hiszen a vers sző-
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vegének lemásolása az első olvasat nyomaként funkcionál, így az érzékelő olvasás 
aktusát leghatásosabban egy újraírás „adhatja vissza". (56.) A szerző itt (is) a foga- 
lomszerűség-folyamatszerűség kettősségével bontja szét a befogadási aktust, majd 
megjegyzi, hogy „az olvasás fo lyam atán ak leírása mindenekelőtt: elbeszélése (írása)". 
(60.) Azaz, Jauss verselemzése egyúttal annak befogadásnak a története is, amely az 
érzékelés nullpontját a bemásolás mozzanatával rímelteti. Ú jfent az időbeliség neg
ligálása tehető felelőssé azért, hogy ez az olvasási modell sem tudja értelmezése tár
gyává tenni az olvasatokat megelőző „előzetes megértést", amely pedig -  Husserl 
horizontelméletének releváns és bátor bevonásával -  érthetővé teszi, hogy egy meg
előző tagolás, (szöveg)artikuláció előlegez minden további olvasatot. A szerző helye
sen érzékeli, hogy az első olvasat horizontján további problémát jelent annak eldön
tése, hogy Jauss pontosan milyen „szerepben", és pontosan kinek a számára olvassa 
a Spleen II. szövegét, miután elméletileg egy olvasó és egy tudós kommentátor „egy
velegeként" határozta meg a végül papírra vetett értelmezést. Azaz a verselemzés 
tagolását kialakító szisztéma is visszaforgatható, mondván „a kommentátor mint
egy megjósolja, előrejelzi, hogyan fog tagolódni a szöveg", és ebből következik, hogy 
az im plicit olvasó a kom m entátor artikulációjaként létrejövő szövegtagolódást ol
vassa. (70.) Továbblépve, Kondor Péter másik irányból, nevezetesen Gadamer her- 
meneutikája felől világítja meg a problémát. A kifejtés ezen stádiumában szintén 
nem felesleges mélyebbre ásni a teóriában, illetve lépésekben ráfókuszálni a gond 
gordiuszi csomójára, hiszen így az argumentáció számos gadameri fogalmat érinthet 
az eminens szövegtől a klasszikuson  át azokig a megfontolásokig (pl. 75.), amelyek a 
kortárs mediológia terepén is elhelyezhetik az ennek látszólag több ponton ellent
mondó hermeneutikai stratégiát.

Túlzás lenne azt állítani, hogy a kötet feléhez érve a szerző feladná szigorú po
zícióit, de az olvasás és kibetűzés közötti különbségek figyelmes „újraolvasása" a fi
lológia újradefiniálására tett kísérleteket ju ttathatja  az olvasó eszébe. Éppen ezért 
sajnálatos, hogy a filológiai munkaként is értékelhető törekvések nem reflektálnak 
ezekre a kísérletekre. A filológiai szakirodalom minimális bevonásával a vállalko
zás, az olvasási eljárás is pontosabbá válhatott volna. Hiszen éppen a szöveg megszó
laltatásától elkülönböztetett kibetűzési technika, így az immateriális jelentéstulajdo- 
nításnak „köszönhető" műalkotás, valamint a „csupán" anyagiságában szemlélt szöveg 
szétválasztása veti (vetheti) fel a herm eneutikai tevékenység „alá" sorolt filológiai 
munka státusának kérdéskörét. M indezt tehát közvetetten érintve a kötet Gadamer 
nyomán a kibetűzést az írásként felfogott szöveggel, míg az olvasást a beszédként 
felfogott szöveggel hozza közös nevezőre. (75.) Továbblépve pedig kijelenti, hogy az 
olvasástanulás minden egyes szövegen újra megismétlődik, így az első olvasat köz
beni kibetűzés kiiktathatatlan még abban az esetben is, ha egyébként a nyelvi készlet 
ismert, így adott az -  általában vett -  olvasási készség is. Kondor Péter leszögezi, 
hogy az argumentáció ezen pontján „feszültség" alakul ki Gadamer műalkotás- és 
szövegfogalma között: „egy irodalmi műalkotás csak az első olvasás, a kibetűzés, az olvas
ni tanulás: az olvashatóvá válás folyamatában válhat irodalmi műalkotássá. Az irodal
mi m űalkotás  tehát csak akkor irodalm i m űalkotás, ha a mindenkori konkrét szöveg
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olvasni tanulásának folyamatában irodalm i m ű alkotáskén t válik olvashatóvá; csak 
ebben a folyamatban dőlhet el egy adott szöveg bármiféle státusza." (77.) Az irodalmi 
műalkotás, mint olvasás-tanulási folyamat, amely azt a következtetést eredményezi, 
hogy az olvasás ontológiája a műalkotás ontológiájában találhatja meg ideális „pozí
cióját", a kötet harmadik fejezetében nyerhetne bizonyítást.

A Kuncz Aladár Fekete kolostoráról szóló rész önmagában értékes munka. Hiszen 
a kánon peremén helyet foglaló szöveg az előbbi eszm efuttatások során kialakított 
stratégia segítségével válik olvashatóvá. Az elemzés továbbá kiemeli a sajátos jegye
ket, különös tekintettel a „cselekménynek" a recepciótörténet által megerősített és 
többször újragondolt gyújtópontjaira, és meggyőzően bizonyítja, hogy a regény a re
cepció eddigi eredményei dacára akár hosszasabb, részletesebb vizsgálatot is igényel
hetne. Igaz, az értelmezés csak megszorításokkal tekinthető a Kuncz-szöveg újraér
telmezésének, amelyre pedig markáns lehetőségek adódnak. A szerző olvasata nem 
hagyja érintetlenül tárgyát, de nem szorongatja meg kellő energiával: a bevezető fe
jezeteket követően az értelmezés közvetlen nyitása olyan interpretációt vezet föl, 
amely aztán nem já r  együtt a recepció megkérdőjelezésével, formáló újraértésével. 
A kötet kontextusában  az értelmezés így nehezen találja meg a helyét. Bár az ezt fel
vezető, A z interpretáció átértelm ezésének szükségessége című alfejezetben alapvető kri
tériumként konkrétan meghatározódik az olvasás és írás aktusainak együttes figye
lemmel kisérése, ahogyan a megértés is relációba kerül a „nyelvvé válás történetének 
elbeszélhetőségével" (88.), az interpretáció a maga lassú, túlságosan is óvatos ráköze- 
lítésében késlelteti a folyamatot, amellyel a kötet szempontjából velős következtetések 
a korábbi hipotéziseket tételmondatokká transzform álhatnák.

Az elemzés leginkább előremutató része az, amikor a szerző az epizódfluktuációt 
a keletkező szöveg horizontján vizsgálja. Ebben a stádiumban -  ahogyan ezt a feje
zetbe illesztett diagram is látványosan érzékelteti -  egyforma jelentőséggel bír a leírt 
(jelölt) idő keletkező tartama, valamint az írás (mint jelevetés) keletkező időtartama 
is, tehát az válik izgalmas kérdéssé, összefüggésbe hozható-e a „befogadás folyama
tából feltárt epizódfluktuáció" az íródás időbeliségével. (112.) A zt gondolom, hogy 
az írom  jelölő jelen  horizonton való vizsgálatával (ennek lehetőségének hatékony fel
villantásával) a szerző egy rendkívül jelentékeny interpretációs szempontot nyit meg 
a szerteágazó argumentációs térben, amelyet ráadásul vissza is vezet annak kérdésé
hez, hogy a Fekete kolostor a műfajiságot tekintve pontosan milyen olvasási stratégiá
kat is tesz lehetővé. A z írom  jelölő je len e te  egyszerre  fejezi ki háromféle idő keletke
zését: az írás (mint jelvetés) idejének, az írt (jelölt) idő idejének és az író idejének 
időtartam át. Azaz itt „az író -  maga is az alkotás instrumentumává változva -  az 
»írom« jelölésével idő  ként íródik a narratív szövegbe". (1 1 4 -1 1 5 . Kiemelés W . A.) 
Ez azt bizonyítja, hogy a lejegyzés/megírás a keletkezéstörténet (reflektált) része, 
vagyis az írásaktus „olvashatóvá" válik egy „szerzői" narratíva, egy élettörténet szint
jén  is. Talán éppen a kötet által applikált posztstrukturalista szemszögnek mond 
ellent az, hogy ez az „írásidő" egyértelműen behelyezhető lenne Kuncz Aladár „élet
idejébe" (gondoljunk csak Foucault szerző funkciójára, amely a biográfiai én, a narratív 
én és a „narrált" én összemosásából következő anomáliákat próbálná finomítani).
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Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Fekete kolostor elsősorban életrajzi 
szövegként olvastatja magát, vagy ha ez nem is, a recepció előszeretettel nyúlt a „szö
vegen kívüli tér" dokumentációs archívuma felé, hogy a szöveg üres helyeit kitölt
hesse. Bár Kondor Péter végső értelmezésben „értelmetlennek" (117.) nyilvánítja 
a szöveg műfajiságára (fikció vs. dokumentum) vonatkozó kérdéseket, mondván az 
olvasás folyamata kezeskedik a kérdés esetleges felmerüléséről is, lehet, hogy ez a 
speciális eldönthetetlenség szabhatna új utat a Kuncz-szöveghez hasonló alkotások 
szoros, az írásaktus fikcionalitására rákérdező (akár rekanonizációs irányú) interp
retációknak. N em  beszélve az „instrumentumként" felfogott íróról vagy írói szerep
ről, amelyet a kortárs irodalomértés bizonyos irányai a modernség egyik jellem ző 
„megnyilvánulási formájaként" tartanak számon. Vajon működtethető lenne ez az 
olvasási módszer például a Pályám em lékezetén  vagy Rákóczi Vallomásaint Vagy bebi
zonyosodna, hogy az önéletírás vagy a napló architextuális kódjai erőteljesen ellen
szegülnek az epizódfluktuációt megragadni kívánó nyomatéknak?

Az Összefoglaló következtetések  a kötet minden bizonnyal legsűrűbb szövegtarto
mánya. Argumentációs „nullpontja" a pontszerű idő- és eseményfelfogással szembe
ni felfogás, amelynek értelmében a je l  ismert attribútum ai (időlegesen) törlésjel alá 
kerülnek: mint jelölés vagy jelölődés sajátos időbeliséggel bír, illetve „a legkevésbé 
sem egy rendszer elemeként funkcionál". (122.) így már válasz adható az első olvasás 
pontos paramétereire vonatkozó kérdésre is: „Az első olvasásban  mint az egyes szö
veg olvasni tanulásának a folyamatában tehát a je l keletkezése van jelen , de a »jelen 
van« itt folyamatként, a keletkezés időbeliségeként: artikuláció ként, illetve m egjelenítő- 
désként értendő", azaz az első olvasás „az olvashatóvá válás folyamatának egy epizód
ja". (124.) Ez az olvashatóvá válás végső megközelítésben (a gadameri nyelvvé válással 
szemben) jellé válást, a szó mint dolog jellé válását takarja. A je l eredendő folyamatsze
rűségéhez hasonlóan a nyelvről mint nyelvről is hasonló horizonton kell gondolkodni: 
a nyelvvé válás „a jelölődés történetének egy epizódja". (128.) Az, hogy „a nyelvet az 
ittlét beszéli" (Uo.), pedig arra az előzetes tényre vezethető vissza, hogy a jel, ereden- 
dősége helyett vagy dologi képződm ény  (a beszéd esetében), vagy dologi előzmény  (az 
írás esetében), így mindenféleképpen dinamikus, mintsem statikus, folyamatosan 
képződő, mintsem megképzett „stádium", miközben ezeknek a „metamorfózisok
nak" az ittlét adja meg a szükséges kereteket.

Természetesen ez a vázlatos összefoglalás nem törekedik, nem törekedhet arra, 
hogy kiemelések révén egészében illusztrálja a szerzői gondolatmenetet, ugyanakkor 
ezzel nem is akarja kisebbíteni a kötet vitathatatlan érdemeit. Az Esemény és elbeszé
lés szoros betekintést enged az aprólékos, fokról-fokra kisejlő gondolatmenetbe, és 
ezzel abba a gon dos  írásaktusba, amely m agabiztosan igazodik el a herm enutika 
és a narratológia elágazó ösvényeinek kertjében, de kérdéses például az, m iért nem 
vezette vissza a szerző végső „definícióját" a felvezetésben (igaz, lábjegyzetben) emlí
tett Heidegger-szöveg, az Idő és lét esemény-meghatározásához, ha már a kötet „tex
túrája" is olyan gyakran reflektál a filozófus beható ismeretére (lásd például a feje
zetcímekben szereplő „gond" -  Sorge -  keltette játékra). H iszen a kötet végeztével 
egyre nyilvánvalóbban mutatkoznak meg a kötet filozófiai premisszái: az elbeszélés



ennek okán olyan erős, és jó l applikált „érvként" látszik funkcionálni, amelynek se
gítségével a szerző a kultúraelméleti allúziókkal rendelkező irodalomelmélet teré
ből kivezető definíciót képes konstruálni az esem ényhez. A negyedik fejezet azonban 
a tempót és a fajsúlyos közleményt illetően is leválik a kötet egészéről. Az arányté
vesztés esete itt majdnem, hogy a kötet hozadéka  ellenében hat: látható lesz, hogy 
éppen az elméleti fejtegetések jelentették  a fő akadályt a tényleges szövegelemzéssel 
szemben. Ugyanis olyan érzése lehet az olvasónak, mintha a szerző sietve próbálta 
volna orvosolni az érvelés korábbi váltakozó sebességéből eredő hiányosságokat, 
éppen azon a ponton rekesztve be az írást, amely pedig meggyőzően jelezte volna 
a gondolkodás valódi horderejét.

(Ráció, Budapest, 2012.)
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