Bevezetés

Sterne mővének, az eredetileg 1759 és 1767 között megjelentetett Tristram Shandy
úr élete és gondolatainak a hatástörténete azt mutatja, hogy egy mő kortársi és utólagos
recepciója között egyszerre állhat fönn folytonosság és széttartás. Mint ismeretes, Sterne
egyértelmően a hírnévért fordult az irodalom felé1, és a korabeli Angliában, sıt Európaszerte ismertségre tett szert, a mőve körül kialakult diszkurzus számos vonása azt
mutatja, hogy a Tristram Shandy-t akár a korabeli „népszerő kultúra” körébe is
sorolhatjuk. Noha minden bizonnyal megáll az az érv, hogy a 18. század közepén a
népszerő és a magas kultúra, a szórakoztatás és a mővelıdés viszonya más volt, mint a
modernitás idején vagy napjainkban – ekkor még magának az „irodalomnak” a fogalma
is csak fönntartásokkal használható2, a konzervatív magas mőveltséget képviselı
kortársak és utódok némely lesújtó ítélete azt látszik erısíteni, hogy az egyházi
tisztséget viselı szerzı túl „mélyre” süllyedt a kulturális regisztereket összekötı
lajtorján.
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„különcségnek” nevezte, Thackeray pedig híres esszéjében Sterne-t nem humoristának,
hanem közönséges bohócnak tekintette (s ebben ıt követte Taine is), aki a megfelelı
hatást keresve, fél szemmel a közönséget nézve alkot3 (errıl a kitekintésrıl szól
bizonyos értelemben dolgozatom elsı fejezete). Ezzel némiképp ellentétesnek látszik az
az ítélet, melyet a New Yorker publicistája hozott a 2005-ben belıle készült film kapcsán
Sterne mővérıl: szerinte a regény (ha megelılegezhetjük a mőfaji besorolást)
lényegében olvashatatlan, és mára csak jobb sorsra érdemes doktoranduszok és kutatók
foglalkoznak vele.4 Vagyis a mai népszerő kultúra számára fogyaszthatatlannak állítja
be azt a mővet, amelyet a közvetlen utókor neves képviselıi éppen a magas mővelıdés

Ld. Ian Campbell Ross, Laurence Sterne: A Life, Oxford: Oxford University Press, 2001. Az egyházfi Sterne
irodalmi karrierjének motivációihoz, és akár szégyentelennek is mondható önpromóciójához ld. i.m., 197220.
2 Egyebek mellett ld. Szili József, Az irodalomfogalmak rendszere, Bp.: Akadémiai, 1995.
3 Errıl ld. pl. Hartvig Gabriella, Laurence Sterne Magyarországon 1790-1860, Bp.: Argumentum, 2001, …
4 David Denby, Home and Abroad: “Bubble,” “Neil Young: Heart of Gold,” “Tristram Shandy.”, New Yorker
2006 február 13-20, http://www.newyorker.com/critics/cinema/articles/060213crci_cinema
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szentélyébe nem engedtek volna be. Az ítéletek nyilvánvaló különbsége gyökeres
kulturális változásokat hoz felszínre, például azt a saját korunkra nézve beszédes
jelenséget, hogy a lekezelı elitizmus zártsága (melyet Tristram Shandy a „magas
parókájú” urak attitődjével azonosít) ma már a világmérető üzletté vált népszerő
kultúra (illetve a New Yorker által is gyakran képviselt „midcult”5) felkent papjaira is
éppannyira jellemzı lehet, mint a humán mőveltség apostolaira.
A Sterne-mő utóéletének lényegesen pozitívabb összetevıi is vannak.
Méltatói közül talán a legnevesebb az a Nietzsche, aki Sterne-t (az írót, nem pedig a
személyt)

a

legszabadabb

szellemnek

nevezte,

kétértelmőségében

jelölve

meg

legjellemzıbb vonását. „Elveszett ember az az olvasó, aki mindig pontosan akartja
tudni, mit is gondol Sterne egy bizonyos dologról, akár komoly, akár nevetı arcát
mutatja: mert arcának minden egyes ráncában jól megfér a komolyság a vidámsággal, és
nem csupán megfér, hanem e szerzı azt akarja, hogy igaza legyen, ugyanakkor ne
legyen igaza, mélyértelmőséget vegyítve bohóckodással.”6 Mint Nietzsche is említi,
Denis Diderot Mindenmindegy Jakabja is sok szempontból utal Sterne-re, méghozzá
mindjárt a mő elején egy olyan motívummal („A kapitányom még azt is mondta, hogy
minden kilıtt puskagolyó egy bizonyos címre megy”7), amely a jelen tanulmány
második nagyobb fejezetében kifejtendı összefüggésre utal: a nyelvi közlés, a gravitáció
és a végzet motivikus összekapcsolására. A Diderot és Sterne közötti intertextuális
viszony sem egyszerő, amint azt Nietzsche is megjegyzi: „Különös és tanulságos, hogy
egy olyan nagy író, mint Diderot, hogyan viszonyul Sterne általános kétértelmőségéhez:
kétértelmően persze ... és pontosan ilyen a Sterne-féle magasabb rendő humor. Vajon
Diderot [...] utánozza, csodálja, gúnyolja vagy parodizálja Sterne-t? Nem tudjuk teljes
bizonyossággal eldönteni, és talán éppen maga a szerzı akarta így.”8 Nem annyira
5

Ezt a jelenséget, vagyis a magas mővészet rangjára törı, de annak összetettségét és kifinomultságát,
valamint újító attitődjét nélkülözı kulturális regisztert Umberto Eco bírálta még az 1960-as években,
elsısorban A rossz ízlés struktúrája (La struttura del cattivo gusto) címő tanulmányában, in Uı., Apocalittici e
integrati. Sulla cultura e comunicazione di massa, Milano: Bompiani, 1965, 90-131.
6 Friedrich Nietzsche, Emberi – túlságosan is emberi, ford. Romhányi Török Gábor, Szeged: Szukits, 2001,
184.
7 Denis Diderot, Mindenmindegy Jakab meg a gazdája, ford. Bartócz Ilona, Bukarest: Kriterion, 2003, 11.
8 Nietzsche, i.h.
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közismert, hogy a fiatal Lukács György A lélek és a formákban szintén írt Sterne-rıl,
ráadásul szintén nem bizonyos kétértelmőség nélkül: írásának formája ugyanis
dialógus, s a két résztvevı, Vince és Máté hosszasan vitatkozik Sterne erényeirıl illetve
hibáiról (elıbbi csodálja, utóbbi bírálja az angol szerzıt). A vitában talán Vince
diadalmaskodik, ám triumfusát inkább gyakorlati-kontextuális, mintsem intellektuális
tényezık befolyásolják. A dialógus ugyanis egy szerelmi háromszöget visz színre, a
kötekedı Máté kettesben találja Vincét a mindkettejüket érdeklı lánnyal (akit a dialógus
végig „A lány”-nak nevez), amint éppen Sterne olvasásával múlatják az idıt. Vince
gyızelmét az okozza, hogy ı saját véleményét gondosan a lány elvárásaihoz igazítja, a
lány pedig az egész vitát „felesleges elıkészület”9-nek tekinti ahhoz, ami a jelenet végén
megtörténik: Vince megcsókolja ıt. Így a dialógus mintha kettéoszlana: egy pragmatikai
szintre, ahol Sterne és az ıt képviselı Vince kerekedik felül, valamint egy intellektuális
szintre, melyen Máté érvei mintha közelebb állnának a dialógus szerzıjéhez, bár ezt
nehéz egyértelmően kikövetkeztetni a szövegbıl. Mindenesetre Máté is idézi Thackeray
kritikus megjegyzését, Vince pedig tulajdonképpen elismétli a Sterne-nek tulajdonított
„hatásvadász” viselkedést, ami könnyen tekinthetı ironikus jelzésnek arra, miként
vélekedik Lukács Sterne-rıl.
Már a Vince és Máté közti vitában is központi kérdés, hogy kik és miért
vallhatták elıdjüknek Sterne-t. Így természetesen szóba kerül a német romantika, azon
belül is Jean Paul és Friedrich Schlegel10: utóbbi arabeszk-elméletében hivatkozott
kiemelten Sterne-re, mint olyan kísérletezı szellemre, aki Shakespeare óta a
legkomolyabb angol hivatkozási alap lehet a német irodalom számára11. Noha a
romantikusok a káosz megjelenítıjeként, a töredékesség és az ironikus disszimuláció
hıseként tekinthettek Sterne-re, 19. századi hatástörténete (mint arról följebb már esett
szó) nem volt a legdicsıbb. Szerb Antal jellemzıen tömör és pontos összefoglalása
szerint „ha a XIX. századi realizmus felıl nézzük, Sterne pl. Fieldinghez viszonyítva
9

Lukács György, A lélek és a formák, Bp.: Franklin-társulat, 1910, 210. (Beszélgetés Laurence Sternerıl [sic])
I.m., 196skk.
11 Frederick Garber, Sterne: Arabesques and Fictionality, in Uı., szerk, Romantic Irony, Bp.: Akadémiai, 1988,
36.
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sajnálatos eltévelyedés. De ha Proust felıl, a XX. századi regény felıl nézzük, Sterne új
fejezet a regény történetében. […] Sterne az elsı, akinek témája az Én, belülnézetbıl; nem
az Én története, mint a nagy Vallomásokban, hanem az Én tiszta létezése, valósága, az
Én, amikor nem történik vele semmi.”12 Szerb ítélete hatástörténeti távlatú, és remekül
mutat rá arra, mennyire függ egy mő megítélése nemcsak az adott jelen megértési
érdekeltségétıl, hanem – nyilván ezt is meghatározva – a közbejövı hagyománytól és
annak átértékelésétıl is. Sterne egy neves jelenkori kutatója közölt egyébként olyan
tanulmányt, melyben játékosan igyekszik kimutatni Proust írásmódjának Sterne-re (itt:
az Érzékeny utazás szerzıjére) tett hatását (vagyis pragmatikusabban: a Proust-olvasásból
adódó elvárásoknak a Sterne-olvasásra való visszahatását)13, ezzel is jelezve a
hatástörténet idejének nem-lineáris jellegét.
Az angol modernista regénytradíció és regénytörténet viszonya a Tristram
Shandy-hez nem egészen problémátlan. Ian Watt, aki lényegében a Szerb által is
emlegetett realista regény elıtörténetét írta meg az 1950-es években The Rise of the Novel
címő, manapság gyakran vitatott munkájában, mintegy eleget tett Szerb elvárásának, és
Sterne-t a regénytradíció nagy kezdeményezıi (Defoe, Fielding, Richardson) utáni,
lényegében hanyatló idıszak gyermekeként mutatja be.14 Még elıbb E. M. Forster a
Tristram Shandy-t a „fantasztikus könyvek” „legnagyobbikának” nevezte – vagyis nála is
a realista hagyománnyal való szembenállás domborodik ki –, melyben legalábbis
látensen megjelenik a természetfölötti, vagyis egy „rejtett istenség, kinek neve Zőrzavar
[Muddle].”15 Egy másik helyen Forster egymás mellé helyezi Virginia Woolf és Sterne
egy-egy passzusát, és megnevezi a két írásmód közötti hasonlóságokat, valamint
különbségeket – elıbbiek közé tartozik az apró (lelki vagy fizikai) részletek felnagyítása,
a
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Szerb Antal, A világirodalom története, Bp.: Magvetı, 1989, 372. Kiemelés az eredetiben.
Melvyn New, Proust’s Influence on Sterne: Remembrance of Things to Come, MLN 103 (1988), 1031-1055.
14 Ian Watt, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson, and Fielding, Berkeley-Los Angeles: University
of California Press, 1957. Watt elképzelését a 18. századi angol regénytörténet újító jellegérıl sokan
vitatják, pl. a francia elıtörténet és a jórészt nıírók által írott „románcok” szerepét hangsúlyozva. Ld. pl.
William B. Warner, Licencing Entertainment. The Elevation of Novel Reading in Britain, 1684-1750, BerkeleyLos Angeles: University of California Press, 1996, 31skk.
15 E. M. Forster, Aspects of the Novel, London: Penguin, 1962, 117.
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értekelésének” összekapcsolása a szépérzékkel.16 Wolfgang Iser az Implicit olvasó címő
regénytörténeti munkájában17, mely az angol regény kommunikációs stratégiáit követi
figyelemmel, nem szentelt külön fejezetet a Tristram Shandy-nek. Itt a két regénnyel is
szerepeltetett Fieldinget Smollett követi a sorban, majd mindjárt Walter Scott
következik. Amikor azonban önálló tanulmányt jelentetett meg Sterne mővérıl18, annak
szempontjai között továbbra is kiemelten szerepeltek az olvasóval folytatott
kommunikáció szövegszerő stratégiái, így Sterne eljárásai leírhatónak bizonyulnak
olyan fogalmakkal, amelyek segítségével Iser igyekszik leírni a Bunyantól a huszadik
századi modernista prózáig tartó vonulatot.
Az Isernél is kitüntetetten kezelt Joyce írásmódjának felfokozott nyelvisége, a
szójátékok és nyelvi véletlenek kiaknázása, valamint a világ kaotikussága és a róla adott
leírás közötti széttartás munkahipotézise biztosan ugyanannyira visszavezethetı Sterneig, mint Woolf vagy Proust érzékenysége a tudat kifinomultságaira. Talán nem egészen
túlzó az a feltételezés, hogy a Viktor Žmegač által a modern regény két fı
irányvonalának tekinthetı „noetikus” regény és „pszichogram”19 – vagyis a klasszikus,
19. századi elbeszélı mővészetet az értekezés és a tudatábrázolás felé elmozdító két
irány –egyaránt elıdjére lelhet a Tristram Shandy-ben. Talán innen is magyarázható a
Sterne-recepció egyik leggyakrabban idézett locusa, Viktor Sklovszkij azon (elsıre
paradoxnak látszó) kijelentése, mely szerint „a Tristram Shandy a világirodalom
legtipikusabb regénye”20. Ha elfogadjuk az irodalomtudomány és az élı irodalom
I.m., 25-26.
Wolfgang Iser, The Implied Reader. Patterns of Communication in English Prose Fiction from Bunyan to
Beckett, Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, 1974.
18 Wolfgang Iser, Laurence Sterne: Tristram Shandy, Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Iser és a
18. századi regényirodalom kapcsolatáról ld. még Robert Folkenflik, Wolfgang Iser’s Eighteenth Century, in
Poetics Today 27 (2006), 676-691.
19 Viktor Žmegač, Történeti regénypoétika, ford. Rajsli Emese, in Thomka Beáta, szerk., Az irodalom elméletei
I., Pécs: Jelenkor, 1996, 101.
20 Sklovszkij ezen tanulmánya magyarul tudomásom szerint nem érhetı el. Angolul ld. Viktor Shklovsky
Sterne’s Tristram Shandy: A Stylistic Commentary, in Russian Formalist Criticism. Four Essays, ford. Lee T.
Lemon – Marion J. Reis, Lincoln, University of Nebraska Press, 1965. 25-60. Az idézett kijelentést ld. 57. E
tézist szinte minden itt hivatkozott tanulmány idézi, ezért is nevezi a „Sterne leghíresebb mővérıl szóló
legesleghíresebb kijelentésnek” Calvin Thomas, Tristram Shandy’s Consent to Incompleteness: Discourse,
Disavowal, Disruption, in Melvyn New, szerk., Critical Essays on Laurence Sterne, New York: G.K. Hall and
Co., 1998, 215. Magyarul is olvasható Sklovszkij egy másik értekezése Sterne mővérıl, melyben a
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történeti összekapcsolhatóságának feltételezését és azt a gyakran hangoztatott
vélekedést, hogy az orosz formalisták elmélete sokban összefüggött az irodalmi
modernizmus eleven kérdéseivel, akkor Sklovszkij tézise hatástörténeti távlatot is
nyerhet. Abban a modern hagyományban, amely az innovációt, az újító eredetiséget
tette a mővészi kiválóság egyik legfıbb kritériumává21, a konvenciókkal való szakítás
törvényerıre emelkedett: ha minden kiváló regény leszámol a regénykonvenciókkal,
akkor a még kialakulóban lévı realista regényhagyomány konvencióinak elsı
felforgatója (errıl ld. lentebb) éppen ezzel válik egy alternatív vagy (modernista
szemszögbıl)

magasabb

rendő

hagyomány

megalapozójává,

mintaértékő

(„legtipikusabb”) regénnyé.
Jelen dolgozat nem foglalkozik kifejtetten a hatástörténet és a történeti filológia
problémáival, ellenben sokat profitált abból a hipotézisbıl, hogy a 20. századi,
nyelvkritikai irányultságú modernség kérdésfeltevései alkalmasak lehetnek a Sterne-mő
megközelítésére. Ennek kapcsán elızetesen jelezni kell bizonyos, a hatástörténetet érintı
szakirodalmi véleménykülönbségeket, melyeket itt megoldani semmiképpen nem lehet,
viszont érdemes kijelölni azokat a pozíciókat, melyek között jelen értekezés tézisei
megjelenhetnek.
A Sterne-mő hatástörténetében (mint az eddigiekbıl is nyilvánvaló lehet) igen
jelentıs az a vonulat, amely a Tristram Shandy-t elsısorban elızményként, késıbbi
irodalmi mővekkel, jelenségekkel, korokkal összekapcsolva tárgyalja. A Sklovszkijtézissel összhangban számos olyan munka keletkezett az elmúlt évtizedekben, amelyek
fıként a 20. századi regényt megelızı struktúrákat látnak Sterne mővében –
értekezésem

megközelítésmódját alapvetıen ilyen munkák határozták meg. Fıként

azokról a tanulmányokról érdemes itt említést tenni, amelyek a „narratív reflexivitás” és
a „metafikció” konvenciótörténetének egyik kezdıpontját jelölik Sterne-nél. Robert
Alter már az 1970-es években külön fejezetet szentelt a Tristram Shandy-nek abban a
„csalimese” mőfajához hasonlítja. Ezt A széppróza címő kötetben közölték Lányi Sarolta fordításában (Bp.:
Gondolat, 1963, 241-285.)
21 Ld. pl. Kulcsár Szabó Ernı, Szöveg – medialitás – filológia. Költészettörténet és kulturalitás a modernségben,
Bp.: Akadémiai, 2004, 158-159.
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munkájában, amely a fikció „öntudatra ébredésének” történetét kívánta elmondani, s
amely Borgesnek a Don Quijotéról írott esszéjébıl (magyarul: A Don Quijote apró csodái)
kölcsönözte címét22. Ugyanez mondható el Inger Christensennek a Meaning of
Metafiction címő könyvérıl23, amely jól illeszkedik a 80-as éveknek a metafikciót
tárgyaló szakirodalmi dömpingjébe, s amely lényegében azon kimondott vagy
kimondatlan vádakkal szemben íródott, hogy a narratív önreflexivitás tautologikus
struktúrái megfosztják a mővet világra vonatkozásától, s így jelentéstelenné teszik azt –
hasonló gyanú érzıdik ki egyébként Linda Hutcheonnek a metafikció szempontjából
alapvetı munkájából is, mely címében és bevezetı fejezetében is a nárcizmus lélektani
jelenségéhez hasonlítja az elbeszélı szöveg önmagára-vonatkozásának textuális
mozzanatát.24 A világra vonatkozás kérdéskörének ismertetésével dolgozatom elsı
hosszabb fejezete foglalkozik részletesebben. Jeffrey Williams 1998-ban megjelent
tanulmányában gondolta újra „az elbeszélésen belüli elbeszélés” struktúráit az angol
regényhagyományban, s igyekezett más irányba terelni a tárgyalást: a referencialitás
kontra önreflexió kérdését ı úgy fogalmazta újra, hogy az elbeszélésnek az elbeszélt
világon belüli megismétlését performatív gesztusnak értelmezte, amely mindenekelıtt a
szöveg autoritásának megteremtését és az olvasó elcsábítását célozta meg. Williams ki is
terjeszti a témát, és nem a szőkebben vett „metafikció” jelenségét tárgyalja, hanem
általában az elbeszélt világon belüli elbeszélés inszcenírozását – így elemzi pl. az Üvöltı
szeleket, valamint Joseph Conradtól A sötétség mélyént is.Ennek a hagyománynak az
elejére illeszti a Tristram Shandyt, és pontosan a Sterne-mő kapcsán mutatja ki a
metafikció fogalmának önellentmondásos jellegét25. A 18. századi könyvnek a
„metafikció”

jelenségével

való

összekapcsolása

mindenesetre

olyan

kreatív

anakronizmus, amely már a Proust- és Woolf- párhuzamnál is elırébb helyezi az
összehasonlítás másik pólusát. Maga a „metafikció” terminus ugyanis csak az 1970-es
Robert Alter, Partial Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre, Berkeley-Los Angeles: University of
California Press, 1975, A Tristram Shandy-fejezetet ld. 31-56.
23 Inger Christensen, The Meaning of Metafiction, Bergen, Oslo, Tromso: Universitetsforlaget, 1981.
24 Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox, London: Methuen, 1984.
25 Jeffrey Williams, Theory and the Novel. Narrative Reflexivity in the British Tradition, Cambridge: Cambridge
University Press, 1998, 39.
22
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években keletkezett, a nagyszerő, de Magyarországon alig ismert amerikai regényíró és
esszéista, William Gass tollából.26 Így Sterne mőve „proto-posztmodern” könyvvé válik,
legjellemzıbb utódait pedig a Borges és Nabokov nyomán kibontakozó, öntükrözı
elbeszélés képviselıi között találhatjuk. Nem meglepı, hogy ennek az irodalomnak a
szerzıi maguk is rendszeresen hivatkoznak a Tristram Shandy-re. Magyar példával élve:
Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba címő regényében (?) kétszer is találkozunk egy
hernyóval, melynek „nagy, világoszöld feje volt, olyan zöld, mint a fakó Sterne-könyv,
az 55-ös kiadás, Határ Gyızı fordítása.”27 A második szövegelıfordulás ráadásul A szív
segédigéiben található, mindössze néhány lappal a fekete oldal után – ez utóbbit szintén
tulajdoníthatjuk Sterne-hatásnak, akárcsak a tipográfiai játékok sokaságát. A szicíliai
regényíró, Andrea Camilleri pedig egyik legsikerültebb mővében, A prestoni serfızıben
minden fejezetet egy-egy átdolgozott idézettel indít. Az egyik fejezetben a Tristram
Shandy nyitómondatát írja át szicíliai dialektusra, ráadásul egy szervezett bőnözı, Decu
Garzìa fejezi ki abbéli vágyát, hogy anyja és apja bárcsak jobban meggondolták volna a
dolgot, „mielıtt világra tökéltek”28 – az ironikus utalás így a szereplı regénybeli
funkcióját is értelmezi. Azoknak a huszadik századi regényíróknak a névsora, akiket így
vagy úgy kapcsolatba hoztak már Sterne-nel, Prousttól és Italo Svevótól (Zénó tudata)
Salman Rushdie-ig (A mór utolsó sóhaja) terjed29.
Hogy egy értelmezés kontextusát mennyire kell, hogy befolyásolja a tárgyától
vett történeti távolság tudata, nem egykönnyen válaszolható meg normatív módon. Ha
a történeti távlatból szemlélt irodalmi szöveget késıbbi fejlemények elızményeként
kezeljük, nyilvánvaló a veszély, hogy tıle idegen fogalmakkal közelítjük meg a mővet,
akár évszázadokkal késıbb keletkezett fogalmakat, értelmezési modelleket „erıltetve
William H. Gass, Fiction and the Figures of Life, Boston: David R. Godine, 1979, 25.
Esterházy Péter, Bevezetés a szépirodalomba, Bp.: Magvetı, 1986, 534., 688. A két idézet és
szövegkörnyezetük is szó szerint megegyezik. Az elsı magyar kiadás egyébként 1956-ban jelent meg,
gerince valóban zöld, elsı és hátsó borítása sárgás színő.
28 A magyar kifejezés innen való: Laurence Sterne, Tristram Shandy úr élete és gondolatai, Bp.: Új Magyar
Könyvkiadó, 1956, 9. Camillerinél Garzìa az alábbiakat mondja szó szerint – a sztenderd olasz fordítást
tovább átültetve szicíliaira: „Avissi voluto che mio padre o me matri, o tutti e dù, ci avessero pensato
tanticchia prima di farmi nasciri”. Andrea Camilleri, Il birraio di Preston, Palermo: Sellerio, 2001, 105.
29 Ezeket és további párhuzamokat ld. David Pierce – Peter de Voogd, szerk., Laurence Sterne in Modernism
and Postmodernism, Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi, 1996.
26
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rá”. A Sterne-szakirodalomban a legközelebb ehhez talán James Swearingen
tanulmánya, a Tristram Shandyt a reflexivitás szemszögébıl vizsgáló munka kerül,
amely a fenomenológia fogalmiságához közelíti a Sterne-mő alapvetı motívumait –
noha ez esetben is némiképp igazságtalan azt állítani, hogy a közelítés egyirányú volna,
a tanulmány szerzıje azért igyekszik elkerülni, hogy saját tudományos-filozófiai
elkötelezettsége felülkerekedjék az irodalmi mő idegenségén és a Sterne-t a tanulmány
jelenétıl elválasztó történeti távolságon. Ahol Swearingen olyasmit látszik sugallni,
hogy Sterne mőve túlmutat korának (vagy akár az utókornak) a filozófiai nézetein30, ott
is inkább arról van szó, hogy az irodalmi mő komplexitása teszi lehetıvé a kor
bölcseletének megfigyelésein túlmutató belátások kiolvasását a szövegbıl.
Gadamer

és

Jauss

híres

nézeteltérése

a

klasszikus

fogalma

kapcsán31

mindenképpen ráirányítja a figyelmet ennek a problémának a sokrétőségére – vitájuk
leginkább arra enged következtetni, hogy nehéz általános modellekkel leírni a
hatástörténet mőködését. Azonban mindketten a hagyomány „megelevenítésének”
szüksége mellett teszik le a voksukat (egyfajta rekonstruktív historizmussal szemben),
és nézetkülönbségük inkább arra irányul, hogy egyrészt milyen mértékben igényel
befogadói aktivitás a múlt jelenbe emelése, másrészt mennyiben jelenti az applikáció
szükségszerő volta az esztétikai megkülönböztetés fölszámolását – Jauss mint
irodalomtudós

azért

erısebben

látszik

ragaszkodni

az

esztétikai

szöveg

„öntörvényőségének” eszményéhez. Valamely értelmezés erejét, hatásosságát bizonyára
meghatározza az idıbeli elválasztottság áthidalására való képessége – a történeti
hitelességre törı interpretációkét bizonyára éppúgy, legföljebb esetükben a múlt és a
jelen összekötésének médiuma nem közvetlenül az irodalmi szöveg, hanem az a
kulturális,

intézmény- vagy

társadalomtörténeti

kontextus,

amelybe

a

mővet

visszahelyezik.

30

James Swearingen, Reflexivity in Tristram Shandy. An Essay in Phenomenological Criticism, New HavenLondon: Yale University Press, 1977. 96., 195.
31 Hans Robert Jauss, Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja, ford. Bernáth Csilla, in Jauss,
Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, Bp.: Osiris, 1995,
64-65.
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A Sterne-filológia természetesen rendkívül gazdag olyan értelmezésekben,
amelyek a 18. század irodalom- vagy mővelıdéstörténeti kontextusához viszonyítják a
Tristram Shandyt. Az „új történetiség” és a „Cultural Studies” térnyerése élénkítıen
hatott az effajta kontextualizmusra, és ennek köszönhetıen az elmúlt évtizedekben sorra
születtek az olyan érdekfeszítı tanulmányok, amelyek a Sterne-mőnek a korabeli
kultúrához való sokrétő kapcsolatait tárják föl. Így a Tristram Shandy zenetudományi32,
hittudományi33, hadtörténeti34, sıt orvostudományi (azon belül is urológiai35 és
szülészeti-nıgyógyászati36) kontextusait is alaposan föltárták. Jelen dolgozat számára
azok az életrajzi és kultúrtörténeti tanulmányok bizonyultak a leghasznosabbnak,
amelyek rámutatnak a Sterne-szöveg és a 18. századi népszerő kultúra szoros
viszonyára, és ezzel a hatástörténet mőködésére is sajátos fényt vetnek. Ha ugyanis a
Tristram Shandy valóban olyan népszerő mő volt, hogy az óramővesek (jóllehet, fiktív)
kiáltványt fogalmaztak a szerzıhöz mesterségük jó hírét féltve – merthogy a londoni
örömlányok a könyvbıl vett szlogennel igyekeztek kuncsaftokat toborozni, „órájuk
felhúzására” buzdítva az urakat37 – akkor a New Yorker publicistája által is emlegetett
gyanú, miszerint Sterne mőve valamiféle „elitista” magas irodalom elıképe volna,
bizonyára a hatástörténeti kontextus gyökeres megváltozásának köszönhetı. Ennek
felismerése látensen talán még azt az értelmezést is hozzásegítheti saját fogalmisága
történetiségének belátásához, amely a történeti távolságból szemlélt mővet a közelmúlt
és a jelen poétikai és irodalomelméleti problémáival igyekszik összekapcsolni.
Az eddigiekbıl is világos lehet, hogy az értelmezés „korhőségének” egyik
sarokköve ahhoz a mőfaji azonosításhoz való viszony, amely Sterne könyvét
„regényként” azonosítja: a mő radikális újszerőségének tétele sokszor abból fakad, hogy

32

Deborah M. Vlock, Sterne, Descartes, and the Music in Tristram Shandy, in SEL 38 (1998), 517-536.
Jonathan Lamb, The Job Controversy, Sterne, and the Question of Allegory, in Eighteenth-Century Studies 24
(1990), 1-19.
34 Jonathan Lamb, Sterne, Sebald, and Siege Architecture, in Eighteenth-Century Fiction 19 (2006-2007), 21-41.
35 Robert Darby, „An Oblique and Slovenly Initiation” The Circumcision Episode in Tristram Shandy, in
Eighteenth-Century Life 27 (2003) 72-84.
36 Donna Landry – Gerald MacLean, Of Forceps, Patents, and Paternity: Tristram Shandy, in EighteenthCentury Studies 23 (1990), 522-543.
37 Pamphlets on Tristram Shandy, szerk. ismeretlen, New York: Garland Publishing, 1975., 5.
33
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Tristram egy tulajdonképpen még keletkezıfélben lévı mőfaj „dekonstruálójaként”
tőnik föl. Ennek a kérdésnek a fölmérésekor különös súllyal esik latba, hogy mekkora
jelentıséget tulajdonít az értelmezı annak a médiatörténeti fordulatnak, amely a 18.
század során egészen új társadalmi és esztétikai kontextusba helyezte a terjedelmesebb
prózai elbeszélı mőveket38. Magyarán egyrészt arról a kérdésrıl van itt szó, hogy a
regényt gyökeresen újszerő olvasási szokásokhoz társítjuk, avagy inkább azt a
folytonosságot hangsúlyozzuk, amely korábbi korszakokhoz köti a 18. század
közepének elbeszélı irodalmát, ezen belül is Sterne munkáját. Továbbá arról, milyen
mértékő felejtésre (egy adott kultúrtörténeti világ partikuláris vonásainak milyen
mértékő „kitörlésére”) van szükség ahhoz, hogy egy korszakokon túlmutató kulturális
folytonosság feltételezhetı legyen.
Ez részint Sterne forrásainak, elıképeinek kérdését is fölveti. Közhely, hogy
Sterne olyannyira elıszeretettel kölcsönzött idézeteket, irodalmi utalásokat, hogy még a
plágiumról szóló eszmefuttatásait is más forrásból, pl. Richard Burtontól veszi, de
különösen sok szálon kapcsolódik az antik retorikusokhoz, valamint (egyebek közt)
Rabelais-hez, Montaigne-hez, Shakespeare-hez, Cervanteshez és Swifthez is39. Richard
Lanham még az 1970-es években tette közzé azt a munkáját, amelyben Sterne
„korszerőtlensége” mellett érvelt, vagyis szerinte a Tristram Shandyt pontosan az emeli
ki a 18. századi regény áramából, hogy tulajdonképpen addigra már elavult irodalmi
mőfajokkal (retorikai traktátus, kompendium stb.) vegyíti az új mőfajt: „Sterne újításai
nem a realista regény támasztotta elvárásokhoz mérhetık. İ nem terjesztette ki a regény
felségterületét. Sokkal inkább mondhatjuk, hogy kölcsönvette annak témáját a
klasszikus narratív mintákkal való bonyolult játékához. Ezek a minták retorikusak, nemmimetikusak, nem-realisták. Ezek nem is lephették meg Sterne olvasóit. Akkor mi lepte

Errıl ld. Reinhard Wittmann, Az olvasás forradalma, in Guglielmo Cavallo – Roger Chartier, szerk., Az
olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, ford. Sajó Tamás, Bp.: Balassi, 2000, 321-347.
39 A Sterne forrásaival foglalkozó óriási szakirodalomból: Wayne C. Booth, The Self-Conscious Narrator in
Comic Fiction before Tristram Shandy, in PMLA, 67 (1952), 163-185; Melvyn New, Sterne’s Rabelaisian
Fragment: A Text from the Holograph Manuscript, in PMLA 87 (1972), 1083-1092; Uı., Sterne, Warburton, and
the Burden of Exuberant Wit, in Eighteenth-Century Studies 15 (1982), 245-274.; Jonathan Lamb, Sterne’s Use
of Montaigne, in Comparative Literature 32 (1980), 1-41.
38
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meg ıket? Mi volt új? Bizonyára az, hogy a régebbi narratív technikákat a realista
regény új témájára, a magánéletre alkalmazta. […] Nem az elsı kísérleti regényt írta
meg, hanem az utolsó klasszikus elbeszélést”

40.

Vagyis Lanham arra a paradoxonra

mutat rá, hogy a mő „elıremutató” jellegét bizonyos értelemben „megkésettségének”
köszönheti. Ha úgy tetszik, tézise megmagyarázhatja a minket foglalkoztató feszültséget
is a mő kortársi és utólagos recepciója között. Mellesleg Lanham arra is figyelmeztet (a
nietzschei Sterne-értelmezés szellemében, Rapoport játékelméletére hivatkozva), hogy a
narratív mintákkal való játék aligha célirányos, vagyis nem valószínő, hogy a mő célja
bármiféle végsı meggyızıdés kifejtése, jelentés elérése volna.41
Ugyanakkor, ha kevésbé látjuk élesnek a törést a regénymőfaj 18. századi
történetében, Sterne hivatkozáslistája éppen egy nagyobb ívő hagyományba való
beágyazottságát is mutathatja – a menipposzi szatírának abba a hagyományába, amely
(mint jól ismert) Bahtyin regényelméletében is fontos szerepet kapott. Nemrég
Christopher Fanning foglalkozott ennek a tradíciónak a továbbélésével a Tristram
Shandyben, és korszerő médiatörténeti kutatások alapján a nyomtatott kultúra, a
robbanásszerően terjedı írásbeliség sajátosságaival hozta összefüggésbe a szatirikus
tendenciákat42 – a betőkkel és írásossággal való játékok értelmezésére dolgozatom is
kísérletet tesz. A menipposzi szatíra hagyományával és a regény ilyen értelemben vett
rétegzettségével magyarázható Robert Alter azon kijelentése is, mely szerint Sterne „oly
messze visz minket mindennemő regényes elbeszéléstıl anélkül, hogy valaha is feladná
regényírói vállalását.”43 Vagyis Sterne eredetisége anélkül állítható, hogy excentrikus
individualitását teljesen ki kellene vonni az irodalmi hagyományból.
Talán éppen a forrásanyagok újrahasznosításának és a konvenciótörésnek ez a
sajátos dialektikája teszi alkalmassá Sterne mővét arra, hogy kifejezetten a
„posztmodern” regény elıdjét lássuk benne. Ha úgy tetszik, a regény sokat emlegetett
Richard A. Lanham, ’Tristram Shandy’:The Games of Pleasure, Berkeley: University of California Press,
1973, 27-28.
41 Pl. i.m., 45.
42 Christopher Fanning, Small Particles of Eloquence: Sterne and the Scriblerian Text, in Modern Philology 100
(2003), 360-392.
43 Alter, i.m., 55.
40
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„nonlineáris” idıfelfogása44 ismétlıdik meg az irodalomtörténet makroszintjén, amikor
posztmodern írásstratégiák elızményeként tárgyalunk egy olyan szöveget, amely maga
is kreatívan hasznosítja újra a korábbi irodalmi hagyományt. Dolgozatom ebbıl a
szempontból közelít a Tristram Shandyhez – két, a huszadik század 70-es éveiben írott
regénnyel hasonlítva össze.
Az elsı ilyen összevetés tanulságaként az önmagába zárt modern individuum
bírálata rajzolódhat ki. A szubjektivitás izolációjának, önmagára-vonatkozásának
ellenpontjaként adódhat az én konstitúciójának dialogikus elképzelése, amelyben az én
kizárólag valamely másikra ráutalva nyeri el értelmét és alakját, egyedül egy tıle
különbözı mássággal kölcsönhatásban gondolható el énként egyáltalán. A fejezet fı
kérdései arra vonatkoznak, hogy az olvasóval aktív párbeszédet kezdeményezı
regénypoétikák mennyiben foghatók föl egy ilyen szubjektumfelfogás irodalmi
megvalósításainak,

valamint

hogy

az

irodalmi

gyakorlat

és

filozoféma

összekapcsolásából levonhatók-e konkrét gyakorlati következtetések, pl. az irodalom
ideológiai, politikai szerepvállalását, az esztétikum és a társadalmi felelısség viszonyát
illetıen. Ismeretes, hogy Bahtyin dialógus-fogalma pl. közvetlenül kapcsolódik etikai
kérdésekhez, így a felelısség problémájához is, miközben a Bahtyin preferálta
regénymővészet egészen más értelemben dialogikus, mint az itt Sterne-nel és
Calvinóval példázott regénypoétika. Az itt föltett kérdések tehát arra is irányulnak,
hogy létrehozható-e párbeszéd a dialógus eltérı jelentései között, vagy eltérı
diszkurzusokban

véletlenül

használják-e

egyazon

szót

különbözı

jelenségek

megnevezésére.
Ennek a kérdéssornak a Hans Robert Jauss nevezetes Calvinotanulmányában megfogalmazott értelmezés áll a hátterében. Jauss Cesare Segréval
szemben, Sartre-ra támaszkodva állítja föl azt a tézist, hogy a Ha egy téli éjszakán egy
utazó címő regény posztmodern poétikája, amely az Olvasó megszólítására és
narrativizálására épül, voltaképpen az olvasó emancipálására, egyenrangú társalkotóvá
44

Ld. Jo Alyson Parker, The Clockmaker’s Outcry: Tristram Shandy and the Complexification of Time, in Theodore
E. D. Braun – John A. McCarthy, szerk., Disrupted Patterns. On Chaos and Order in the Enlightenment,
Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi, 2000, 146-160.
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tételére irányul, és ennyiben rokon az irodalmi hermeneutika és a recepcióesztétika
törekvéseivel. Jauss párhuzamba állítja Calvino könyvét a Tristram Shandyvel és Diderot
Mindenmindegy Jakabjával, mivel már ezekben a 18. századi regényekben is központi
szerepet kap az olvasó megszólítása, az elbeszélı és a feltételezett befogadó közötti
társalkodás. Jauss tézise szerint azonban Sterne és Diderot poétikájában ez a stratégia
még a szerzı (elbeszélı) autoritásának alátámasztására szolgált, míg Calvinónál már a
gyakorlatban is megvalósul az olvasó fölemelése.
Értelmezésem arra az ambivalenciára irányul, amely Sterne-nél és
Calvinónál egyaránt megfigyelhetı a dialogikussággal kapcsolatban, és amely korántsem
független az elsı fejezetben tárgyalt disszimulációs stratégiáktól. Sterne esetében sem
ritkák a szakirodalmi viták abban a kérdésben, hogy a Tristram Shandy valóban
dialogikusan nyitott mő-e, avagy inkább – mint Jauss állítja – az olvasónak állított
csapdákról, a befogadó megtévesztésérıl, esetleg kioktatásáról van-e szó (Sklovszkij pl.
„csalimeseként” jellemezte a regényt). Sterne mővének már említett szerkezeti
sajátossága, hogy utalásrendszere már a kortárs olvasók számára is nehezen
föltérképezhetı volt, így még humorának megértéséhez is sokszor jegyzetapparátusra
vagy utánjárásra van szükség, de legalábbis arra van szükség, hogy az olvasó egymástól
távol esı mozzanatokat tudjon egymásra vonatkoztatni. Ez a stratégia úgy avatja
együttalkotóvá a befogadót, hogy egyszersmind cinkossá is teszi a pajzánság és az
ízléstelenség vétkében. Amennyiben dialogicitásról beszélünk a Sterne-mő esetében,
akkor a szöveg – és benne különös hangsúllyal az elbeszélı én – dialogikus
megalkotottsága bizonyára nem elsısorban a fiktív olvasókkal folytatott dialógusok
színrevitelében jelölhetı meg, hanem sokkal inkább a mő utalásszerkezetének
bonyolításában, a világ színrevitelének reflektált modalitásában, részint a könyv saját
retorikai eljárásainak ironikus önértelmezésében.
Mivel Jauss tanulmánya kimerítıen taglalta a Calvino-regény dialogikus
szerkezetét, a Ha egy téli éjszakán egy utazó esetében szintén inkább olyan összetevıkre
helyezem a hangsúlyt, amelyek módosíthatják vagy korrigálhatják a dialogicitás
tételezésébıl adódó értelmezıi következtetéseket. Így pl. érdemes kitérni arra a
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sajátosságra, hogy Jauss a Calvino-könyv poetológiáját nagyrészt abból a fejezetbıl szőri
le, amelynek elbeszélıje Silas Flannery, a Calvino alteregójaként azonosított fiktív
szerzı. Ennyiben a dialogicitás tézisét éppen egy monologikus szövegrész támasztja alá,
amelyben az Olvasó és az Olvasónı harmadik személyben jelennek meg. A másik
különösen bonyolult kérdés az olvasói identifikáció kérdése, amely pl. az Olvasónı tevé változtatásának szövegkörnyezetében is fölmerül: nem világos, hogyan lehetséges
fiktív és implicit olvasó eggyéolvadása akkor, amikor az empirikus olvasónak döntenie
kell, hogy a felkínált lehetıségek közül a férfi vagy a nıi szereppel azonosul-e. Az
elemzés kogníció és etika viszonyát is érinti, hiszen alapvetı kérdés, hogy az azonosulás
etikai mozzanata és a megértés kiteljesedése vajon elısegíti vagy gátolja-e egymást.
Állítható-e, hogy az esztétikai megértés dialogikus mozzanata megszabadít minket
preformált önazonosságunktól, és új szereplehetıségek fölvételére késztet? Ha igen, ez a
késztetés vajon újszerő szabadságként vagy kényszerként értelmezhetı?

A

dolgozat

második

összefüggésrendszer

mentén

nagyobb
igyekszik

fejezete

elsısorban

föltérképezni

a

egy

Sterne

és

motivikus
Pynchon

regénypoétikája közötti kapcsolatokat. Kézenfekvı volna Pynchon 1997-es regényét
összevetni Tristram Shandyvel, hiszen a Mason és Dixon a 18. században játszódik, s az
elbeszélés stilárisan is archaizál, igyekszik ezzel is – pastiche-szerően – felidézni a 18.
századot.

Ebben

a

fejezetben

azonban

Pynchon

talán

legnagyobb

szabású

vállalkozásáról, a Gravity’s Rainbow-ról esik szó, amelyet fıként a címben is megjelölt
tudományos probléma központi szerepe köt össze Sterne könyvével.
A Tristram Shandy kapcsán több kiváló értelmezı (pl. Sigurd Burckhart,
Flavio Gregori stb.45) is fölfigyelt a ’gravitas’ jelentéskörének fontosságára. A szónak a
latinban és az angolban is meglévı többértelmőségét (komolyság, komolykodás,
nehézkedés stb.) Sterne diszkurzusa úgy aknázza ki, hogy ez a poliszémia feltőnıen jól
illeszkedik a mő szatirikus regiszterébe: egyszerre figurázva ki a skolasztikusan
komolykodó bölcseleti diszkurzust és a modern tudományosság empirizmusát.
45

16
Ugyanakkor a tömegvonzás és a körkörös pályán való mozgás a mő nyelvi
önértelmezésében is kitüntetett szerepet kap, fıként abban a különös szerepő
diszkurzusban, amelyet Walter Shandy fejt ki a nyelv mechanisztikus mőködésérıl.
Ennek a teóriának a reprezentációjában joggal sejthetünk utalást a kor mechanisztikus
materializmusára, akár arra a kései epikureizmusra is, amely Swift Hordómeséjében és a
Gulliver utazásaiban is szerepet kap. Jelen értekezésben azonban fıként nem ebben az
eszmetörténeti köntextusban válik érdekessé a nyelv mechanikusságának és a metafora
ezzel szembeállított elevenségének gondolata, hanem két értelemben is elıremutató
érvénnyel.
Egyfelıl annak vizsgálatára vállalkozom, hogy milyen szerepet kap Sternenél és Pynchonnél a röppályák motivikája. Mind a Tristram Shandy-ben, mind a Gravity’s
Rainbow-ban észlelhetı ugyanis egy olyan tropológia, amelyben az ágyúgolyó, illetve a
rakéta parabolikus röppályája többé-kevésbé világos módon az emberi kommunikáció
modelljévé válik. Az értelem célba juttatása ebben az allegorézisben technológiai cél, és
ugyanakkor erıszakos tevékenység is – Friedrich Kittler gyakran szokta Pynchont ebben
az összefüggésben idézni. A nyelv jelszerőségének ilyen technologizált felfogása nem
csupán a hermeneutikaiban lappangó erıszak leleplezésére szolgálhat, hanem a
kommunikációban inherens negativitásra is fényt deríthet. Felszínre hozhatja például a
kommunikáció szereplıi közötti távolság elkerülhetetlenségét (a szakadék hozza létre
egyáltalán a közlés szándékát), valamint a negativitást abban az értelemben is, hogy a
jelentés létlehetıségét mindig egy önmagában értelmetlen jel beíródása teremti meg.
Ez a konklúzió persze olyan szövegek olvasatára is támaszkodik, mint
Paul de Man híres Pascal-értelmezése, amely oly módon is kapcsolódik a két regényhez,
hogy egy matematikai modellbıl kiindulva von le jelelméleti következtetéseket (de
Mant egyébként Frederick Jameson „18. századi mechanisztikus materialistaként”
jellemezte, ami kétségkívül egyszerősítés, de az itt vázolt párhuzamokhoz kapóra jön).
Sterne regényének egyik cselekményszálában (a Toby-narratívában) döntı jelentıségő a
haditechnikai szakirodalom kivonatolása, Pynchonnél pedig sokszorosan is fontos a
kalkulus, amelyet a regény elbeszélıje a tőzfegyverekre épülı haditechnika és a
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mozgókép közös eredıjeként jelöl meg (ezzel újfent Kittler

következtetéseit

elırevetítve). A matematikai modellek mindhárom szerzınél olyan témák tárgyalására
szolgálnak, mint a rendezettség és a véletlenszerőség, a kiszámíthatóság és az
esetlegesség viszonya, és egyikük esetében sem megnyugtatók az olvasatból adódó
konklúziók. Sigurd Burckhart kiváló Sterne-olvasatában a gravitáció motívuma, a
röppályák metaforikája és a pajzán kétértelmőségek rendszere tulajdonképpen mind az
eredendı bőn kérdéséhez csatolható vissza, és voltaképpen az ember elesettségére
vonatkozik. A rendszerelvőség kérdése Pynchonnél is egy lényegében metafizikai
összefüggésrendszerbe ágyazódik, amelyet számos egyéb mellett a preteríció
problémájával lehet jól jellemezni: minden anti-entropikus rendszert eredendı
igazságtalanság jellemez, amely kizárásra, megbélyegzésre és elnyomásra épül (így a
kiválasztottak és elkárhozottak közötti különbségtétel is, melyrıl a fıhıs 17. századi
elıdje írt értekezést). De Man esetében az eredendı negativitás pl. a zérusnak a számok
rendszerébe való beíródását jelenti, vagyis a jelrendszernek egy nem-jel általi
megalapozását.
A Pynchon-fejezet úgy kapcsolódik az elızıhöz, hogy a nyelv mechanisztikus
felfogásának elemzésébıl elnyert tanulságokat az olvasás problémájára vetíti vissza, az
eldönthetetlenség és a véletlenszerőség aspektusait figyelembe véve fogalmazza újra a
szubjektum önmegalapozására és a dialogikus nyitottságra alapozott olvasási
modelleket. A Pynchon-olvasat jelentısége többek között abban áll, hogy újra ráirányítja
a figyelmet a Sterne-regény azon mozzanataira, amelyek önmagukban is paranoid vagy
legalábbis nehezen megalapozható jelentésösszefüggéseket hoznak létre: a Tristram
Shandy-nek is van már a káoszelméletre alapozott értelmezése (Hans C. Werner), a
Gravity’s Rainbow esetében egy ilyen olvasat szinte magától értetıdik. Olyan
összefüggésekrıl van szó, amelyek esetlegessége vagy szükségszerősége végsı soron
mindig eldöntetlen marad, pl. véletlenek-e a parabolikus pályákkal kapcsolatos értekezı
betétek átfedései, vagy kereshetünk-e jelentést abban a tényben, hogy a Pynchon-regény
fıhısének (Tyrone Slothrop) monogramja megegyezik Tristram Shandy-ével.

18

19

„barátilag megfelezni a dolgot”
Dialogikusság és fiktív olvasók

Ebben a fejezetben két regény összehasonlító olvasására teszek kísérletet,
méghozzá egy olyan fogalom mentén, amely regénypoétikailag többértelmő, és
reflexíven akár magára az (összehasonlító) olvasás aktusára is visszavonatkoztatható. Ez
a fogalom a dialogikusság. A két összevetendı regény – Sterne Tristram Shandy-je és
Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó-ja – kapcsán a „dialógus” szó többnyire egy
formális eljárás (az olvasó második személyő megszólítása) kapcsán hangzik el, ám a
recepciótörténet kiemelt pontjain, például Jauss méltán híres Calvino-dolgozatában is
világossá válik, hogy ennek a formális elvnek tágabb jelentıség tulajdonítható,
amennyiben a dialógus és a dialogikusság fogalmai poetológiai, sıt esztétikai-ideológiai
vonatkozásokkal terheltek. Az összehasonlítás egyik tétje éppen az, hogy rámutasson a
dialogikusság

fogalmának

különbözıdéseire,

amelyek

többértelmőségére,
alkalmasint

tropológiai

félreértéseket,

erıs

és

temporális

félreolvasásokat

elis

produkálhatnak. Elsı megközelítésben is valószínősíthetı, hogy a dialógus bahtyini
elgondolása, amely az általában vett regénypoétikára alkalmazható, különbözik
egyrészt a dialógus legformálisabb elvétıl, a szereplık dramatizált párbeszédétıl,
másrészt a dialógusnak a modern hermeneutikában betöltött szerepétıl is, amely
Gadamer nyomán Jauss Calvino-dolgozatának alapfogalmává vált. Korai volna azonban
már eleve letenni arról, hogy a bahtyini és a gadameri fogalomnak valamilyen közös
nevezıt találjunk, hiszen mindkét szerzınél olyan alapvetıen filozófiai koncepcióról
van szó, amely elválaszthatatlan egyrészt a szerzıknek a nyelv alaptermészetérıl vallott
nézeteitıl, másrészt pedig attól az igénytıl, hogy a szöveg (az irodalmi mő, illetve az
általában vett hagyomány) megértését az életvilágra alkalmazzuk, így kiszabadítsuk
egyfajta formális bekeretezettségbıl. Tág értelemben véve Gadamer kritikája az
esztétikai megkülönböztetésrıl így Bahtyinnak a formális módszerrıl adott bírálatával
is párhuzamba állítható. Bonyhai Gábor Gadamer-fordításának utószavában említi is
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Bahtyint és a dialógus-filozófiák hatását az orosz irodalmárra, és megfontolásra érdemes
eme párhuzam kapcsán az Igazság és módszer némely passzusa, fıként a harmadik
részbıl:

Létezik azonban a szónak egy másik dialektikája is, mely minden egyes szóhoz a
megsokszorozódás belsı dimenzióját rendeli hozzá: minden szó mintha valami
középbıl törne fel, s egy egészre vonatkozik; csak ezért szó. Minden szó a nyelv egészét
szólaltatja meg, amelyhez tartozik, s a világlátás egészét jeleníti meg, amelyen alapul.
Ezért minden egyes szó mint pillanatnyi történés felidézi a ki nem mondottat is, melyre
mint válasz és utalás vonatkozik. Az emberi beszéd okkazionalitása nem közlıerejének
esetleges tökéletlensége, hanem a beszéd eleven virtualitásának a logikai kifejezése, a
beszélésé, mely anélkül, hogy képes volna azt teljesen mondani, értelemegészt hoz
játékba. Minden emberi beszéd oly módon véges, hogy a kifejtendı és értelmezendı
értelem végtelensége rejlik benne. Ezért a hermeneutikai jelenséget is csak a létnek e
véges alapjellege felıl lehet megvilágítani, mely teljes egészében nyelvi természető.46

Érdemes ezt a passzust összevetni Bahtyin egyik leghíresebb tanulmányának egy
kiemelt passzusával:

Bármely konkrét szó (megnyilatkozás) úgy találja meg a tárgyát, amelyre irányul,
hogy az már elıbb is minden esetben korlátok közé volt fogva, viták és értékelések
tárgya volt, más szavak ködösítı homálya vagy éppen fényköre lengte körül. A tárgyat
keresztül-kasul átjárják, átszövik a rá vonatkozó idegen gondolatok, nézıpontok,
értékelések, hangsúlyok. A szó ezért, midın tárgya felé tör, minden esetben a tıle
idegen szavak, értékelések és hangsúlyok általa fölkavart üledékének sőrő, dialogikus
közegébe hatol be...47
46

Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, ford. Bonyhai Gábor, Bp.:
Gondolat, 1984, 318. Bonyhai Bahtyin-hivatkozását ld. uo., 391.
47 Mihail Bahtyin, A szó a költészetben és a prózában, in Uı., A szó esztétikája, vál. és ford. Könczöl Csaba, Bp.:
Gondolat, 1976, 189.
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Anélkül, hogy túlhangsúlyoznánk a párhuzam fontosságát, látható, hogy a
hermeneutikai

nyelvfelfogás

is

tartalmazza

a

bahtyini

dialogikusság

(vagy

heteroglosszia) bizonyos elemeit: az egyes nyelvi aktus és az egyes megértésesemény
szükségszerő parcialitásából adódó szükséget a történeti és szociális kiegészítésre, a szó
alapvetı többértelmőségét, amely akár az egyes szó identitását is képes megsokszorozni
a beszédpartnerek diszkurzív beállítódásának és érdekeinek megfelelıen48 (a Sterneregény alapvetı motívuma ez). A dialogikusság ebben az értelemben a másikra való
ráutaltságként fogható föl, és a beszélı/író/megértı/olvasó szubjektum részlegességét,
önmagában való elégtelenségét állítja. Ennek a felfogásnak a következményei
természetesen szerteágazók, és az irodalom társadalmi, ideológiai és pedagógiai
szerepét illetıen is fontosak lehetnek. A dialogikusság többek között a szerzı és az
olvasó egymásra utaltságának képzetét is fölidézi, és ilyen értelemben kérdésessé teszi
viszonyuk hierarchikus jellegét, alá-fölérendeltségként való elgondolhatóságát, vagy
éppen a kreatív, teremtı tevékenység elsıdlegességét (a nyilvánvaló kronológiai, idıbeli
elsıségen túl) a re-kreációhoz, a megértéshez, interpretációhoz képest.
Tristram Shandy

egy

sokat

idézett

helyen

saját

írói

tevékenységének

allegóriájaként idézi fel a beszélgetés képzetét, így a „dialogikusság” elvét mintegy elıre
alkalmazva a még igen fiatalkorú modern regényre. A híres passzus annyiban
mindenképpen összeolvasható Gadamer föntebb idézett mondataival, hogy a
(pár)beszédszerőséget a részlegességgel, a ki-nem-mondott látens jelenlétével hozza
összefüggésbe:

Írni – ha értjük a módját (mint ahogy hiszem is magamról, legyen nyugodt), írni semmi egyéb, mint
társalkodni. Miként a jó társaság manérjának-illedelmének tudója ırözködnék, hogy mindent kimondjon,
azonképpen az író, ki a tisztességtudás és jónevelés határainak ismerıje, óvakodik, hogy mindent
kieszeljen [to think all]: nagyrabecsülésének az olvasó értelme iránt mivel sem adhatja inkább tanújelét,
mint hogy barátilag megfelezi véle a dolgot, valamennyit az olvasó képzeletére bízva, a többit pedig
megtartva magának (TS 2.11, 88/103)
48

Ld. Michael Holquist, Dialogism. Bakhtin and His World, London—New York: Routledge, 1990, 40.
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A beszédszerőség metaforája tehát az elhallgatást, kihagyást invokálja, egyfajta
elliptikus szerkesztésmódot sejtet; arról biztosítva az olvasót, hogy neki teremtı szerepe
lesz majd a mő megalkotásában, s nem kényszerül passzivitásra az innovatív
elbeszélıvel/szerzıvel szemben. „Barátilag megfelezni a dolgot” – a frázis az olvasó
egyenrangúságát, társalkotói szerepét konnotálja. Dolgozatom ennek a konnotációnak
bizonyos következményeit kívánja föltárni, nemcsak a Sterne-szövegen belül, hanem
kitekintéssel

ennek

az

ideológiai/pedagógiai

vonatkozásnak

a

közelmúlt

irodalomelméletében játszott szerepére, és Italo Calvino regényére, a Ha egy téli éjszakán
az utazóra, amelyet többek között éppen ennek a jelenségnek a kiaknázása köt össze a
Sterne-szöveggel.
Hans Robert Jauss jól ismert Calvino-tanulmányában a posztmodern irodalmiság
definiálására tesz kísérletet, s éppen a dialogikusság fogalma mentén igyekszik
megkülönböztetni Calvino írásmódját a 18. századi regénytıl, név szerint is említve
Sterne-t és Diderot-t. Jauss késıbb részletesen is ismertetendı érvelésének történeti
kulcsa az, hogy míg szerinte Sterne és Diderot olvasónak szóló elbeszélıi kiszólásai a
szerzı

fölényét

biztosítják

az

olvasóval

szemben,

addig

a

Calvino-féle

posztmodernizmus abban az értelemben is dialogikus, hogy maga a mő, illetve a benne
megkomponált szerzı-funkció eleve kiszolgáltatja magát az olvasónak, mivel nem veszi
adottnak az olvasó tudását, azonosságát, szerepét a mő megértésbeni újraalkotásában.
Vagyis Calvino regényében valóban komolyan vehetı a dolgok „baráti megfelezésére”
vonatkozó tétel, mely Sterne-nél voltaképpen hamis önértelmezésként, az olvasó
becsapásaként, csapdába csalásaként fogható föl. Dolgozatom egyik célkitőzése, hogy
támpontokat nyújtson Jauss tézisének megértéséhez, illetve mérlegre tegye az abban
rejlı történeti distinkciókat. Ehhez fel kell tárni a „dialogikusság” fogalmának lehetséges
jelentéstartományait és ezek összefüggéseit – a technikai-mőfaji jelentéstıl az
irodalomtörténetin át az ideológiaiig.
Ennek a megértésnek a lehetısége többek között a „laikus” és a „szakértı” olvasó
közötti különbség mibenlétén is múlik, valamint azon, hogy a tárgyalt mővek miként
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állítják föl és hogyan interpretálják az olvasó szerepét az értelem létrejöttében: pl.
„természetes” vagy kulturálisan kódolt folyamatként tekintenek-e az olvasásra, illetve
hogyan állítják be az olvasó „passzív szerepét” az „aktív” elbeszélıvel-szerzıvel
szemben. A problémához elıször innen, a laikus olvasás (a mőnek bizonyos értelemben
„kiszolgáltatott” olvasás) felıl közelítünk, és ezután a terjedelmesebb elméleti kitérı
után térünk vissza Sterne és Calvino regényeinek olvasásához. Az elméleti bevezetı
fıként annak a kérdésével foglalkozik, hogyan építik föl az irodalomtudomány
közelmúltbeli irányzatai az olvasó koncepcióját, ez az elképzelés hogyan viszonyul a mő
és az olvasó között lezajló interakció kérdéséhez, valamint milyen pedagógiai és
retorikai problémák következnek a szöveg olvasó felé történı „megnyílásának”
feltételezésébıl.

Egymástól jelentısen különbözı szerzık, irányzatok, iskolák állíthatják többkevesebb joggal, hogy az ı nevükhöz főzıdik a „laikus olvasó” rehabilitációja, a nemakadémikus,

nem-szakmai

olvasás

fölértékelése.

Már

a

recepcióesztétika

alapdokumentumainak egyike is úgy tesz hitet élvezet és megértés elválaszthatatlan
együvé tartozása mellett, hogy a minden olvasó által megélt esztétikai tapasztalatot
elsıdlegesnek minısíti az irodalmár szakmai kérdéseihez képest, ezzel egyben azt is
sugallva, hogy a filológiai-poetológiai elmélkedések kizárólag az olvasás köznapi
tapasztalatára visszavonatkoztatva nyernek értelmet: „A mőalkotás elsıdleges észlelése
azt jelenti, hogy készek vagyunk esztétikai hatásának befogadására, hogy élvezve értjük
és értve élvezzük. Az olyan értelmezés, amely ezt az elsıdleges esztétikai észlelést
kihagyja, nem egyéb, mint az olyan filológus ön-túlbecslése, aki annak a tévedésnek az
áldozata, hogy a szöveg nem az olvasónak, hanem egyenesen az interpretáló
filológusnak készült”49. Jauss megjegyzésének az a – más írásaiban is jelenlévı –
meggyızıdés áll a hátterében, hogy a filológus egyszersmind olvasó is, így saját
tapasztalatából (egyfajta önmegfigyelés és reflexió révén) visszakövetkeztethet a laikus
49 Hans Robert Jauss, Esztétikai tapasztalat és irodalmi hermeneutika, ford. Bernáth Csilla, in Jauss,
Recepcióelmélet-esztétikai tapasztalat-irodalmi hermeneutika, szerk., Kulcsár-Szabó Zoltán, Bp: Osiris, 1997,
142.
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olvasóéra. Vagyis az esztétikai tapasztalat visszanyerésének módszere elsıdlegesen nem
empirikus vizsgálatokon, hanem inkább az értelmezı önmagával folytatott belsı
dialógusán, személyiségének megkettızıdésén, kompetenciájának megosztásán alapul,
amint az talán leghíresebb mőértelmezésében formailag is megmutatkozik50. Ennek az
intraszubjektív dialógusnak a külsı kontrolljaként egyfelıl a szöveg retrospektív
újrastrukturálása, másfelıl a recepciótörténet elemzése szolgál – ez utóbbi azonban
továbbra is szakmai olvasók történeti különbségeinek narrációját tartalmazza. Jauss
recepcióesztétikája tehát ugyan az olvasás demokratizálását szorgalmazza a szöveg
bővöletében élı filológiával vagy a szemiológiával szemben, ám szakmai elbeszélésében
az esztétikai tapasztalat olyannyira elválaszthatatlan az interpretáció diszkurzív
mőveleteitıl, hogy csak a kifejtett, lejegyzett, a kanonikus archívumok által valamiként
szankcionált értelmezések megjelenítésével foglalkozik. Ez természetesen csak azon
kísérletek felıl tőnik föl hiányosságként, amelyek „adatközlıként” [native informant]
(Gayatri Chakravorty Spivak) kifejezetten a kánonból kiszorított alanyok tapasztalatára
számítanak. Talán fölösleges is hangsúlyozni, hogy a kultúratudományok nemzetközi
alakulása olyan politikai-ideológiai mezıben ment végbe az elmúlt néhány évtizedben,
melyben a laikus olvasó szerepének fölértékelıdése más reprezentációs sémák
problémájával, például az anekdotikus mőfajok elıtérbe helyezésével, a történelem
„fısodrának” ellenszegülı folyamatok elemzésével is összekapcsolódhat. Ezzel
természetesen a történelmi reprezentáció olyan elemi problémáira is ráirányítja a
figyelmet, amelyek a kánon peremére vagy azon kívülre szorult szubjektivitások
megszólaltathatóságára

vonatkoznak,

a

foucault-i

értelemben

vett

archívum

mögékerülhetıségét feszegetik51.
A nem okvetlenül kulturalista elkötelezettségő elméletek is igényt tartanak
azonban arra, hogy saját olvasó-konstrukciójukat egyfajta emancipációs keretben
jelenítsék meg. Az angolszász pragmatizmus egy sajátos változatát képviseli Richard
50

Természetesen a Költıi szöveg az olvasás horizontváltásában címő Baudelaire-elemzésrıl van szó (ford.
Kulcsár-Szabó Zoltán), in i.k. 320-372.
51 Ld. pl. Catherine Gallagher, Counterhistory and the Anecdote, in Catherine Gallagher-Stephen Greenblatt,
Practicing New Historicism, Chicago-London: The University of Chicago Press, 2001, fıként 66-71.
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Shusterman, akinek munkájában szintén az esztétikai tapasztalat (nála John Dewey-tól
vett) kulcsfogalma teszi lehetıvé, hogy a laikus olvasó szerepe a professzionális
kritikuséval legalábbis egyenlı fontosságúnak tőnjék föl. Itt azonban a tapasztalat a
kognícióval részben, a diszkurzív kifejtéssel teljesen szembeállítva jelenik meg, s ezért
válik fontossá megértés és interpretáció elemi elválasztottsága. Mivel a pragmatizmus –
a cselekvés és a gyakorlat világához főzıdı köteléket erısítendı – igyekszik magát a
„hermeneutikai imperializmus”52 ellenében is meghatározni, Shusterman különösen
hangsúlyozza egy nem verbalizált, intuitív megértés fontosságát, mely – példáinak
túlnyomó többsége erre enged következtetni – részint nehezen közvetíthetı egyéni
élményként gondolható el, részint pedig (a nyelv megértésének általános funkcionalista
modelljébıl kiindulva) a megértést egyfajta készségként állítja be: „Úgy vélem, egy
esetben bizonyosan különbséget lehet tenni a nyelv megértése és interpretálása között: a
reflektálatlan, de intelligens válasz begyakorolt szokása és a megértést vagy a választ
lehetıvé tévı átgondolt döntés között. A legtöbb németül elhangzó megnyilatkozást
interpretálnom kell vagy le kell fordítanom azért, hogy megértsem ıket, de a legtöbb
angolul elhangzó mondatot megértem interpretáció nélkül, és csak azokat értelmezem,
amelyek nem világosak, vagy amelyeket nem értettem meg kielégítıen”53. A nemverbalizált megértés elıtérbe helyezése összekapcsolódik a közös, az átvett, a nem
okvetlenül egyéni vagy eredeti olvasat elismerésével, így a laikus olvasó esztétikai
tapasztalatának fölértékelésével. Ebben a pragmatizmusban azonban szintén létrejön
egy, az ideológiai implikáltságot illetı feszültség. Noha az elitista magas kultúra és a
kizárólagos professzionalizmus kritikája emancipatorikus stratégiákra támaszkodik, a
népszerő kultúra és a mindennapos esztétikai tapasztalat elemzése „meliorisztikus”
szükségletekbıl indul ki: Shusterman szerint a népszerő mőfajok többek között azért
érdemesek a teoretikus figyelemre, mert a filozófus kritikai közremőködése az elemzett
jelenségek jobbá tételéhez, hibáik kijavításához vezethet54. Miközben tehát a laikus
52 Richard Shusterman, Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a mővészet újragondolása, ford. Kollár
József, Pozsony: Kalligram, 2003, 236.
53 I.m., 250.
54 I.m., 326.
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befogadó tapasztalata itt autentikus tapasztalatnak minısül, mégis szükség van az
értelmiségi beavatkozására ahhoz, hogy ez a tapasztalat tökéletesíthetı legyen.
A maga módján könnyen dekonstruálható szembenállás emancipatorikus és
meliorista stratégiák között egy másik megkülönböztetés nyomát fedi föl. Amennyiben
ugyanis a filozófiai esztétika kérdéseit bármely adott kulturális terület gyakorlatára
vonatkoztatjuk, az általános stratégiák akár szövegtípusok iránti preferenciákká is
átfordíthatók. Mégpedig abban a nagyon is tradicionális értelemben, amely lehetıvé
teszi, hogy az alkotó vagy a szöveg „elızékenységérıl”, a mőnek a befogadó iránti
kommunikatív megnyílásáról beszéljünk, illetve (ezzel összefüggésben) a hatás és az
élvezet mellé a klasszikus triád harmadik eleme: a docere hagyományos funkciója is
visszakerülhessen. Meliorizmust ugyanis nem képzelhetünk el pedagógiai elképzelések
nélkül, vagyis a pragmatizmus programja a retorikai hatásfunkciók kiegyenlítéseként is
fölfogható – ami nem is áll olyan távol az irodalmi hermeneutika célkitőzéseitıl.
A pragmatizmus és az irodalmi hermeneutika elıföltevéseibıl egyaránt
következhet

tehát

az

irodalom

didaktikai/pedagógiai

funkciójának

(ismételt)

fölértékelése, ami persze az esztétizmus erıs elutasításával jár együtt. Az a látens
feszültség azonban, ami egyenlısítı és jobbító stratégiák között óhatatlanul fönnáll,
különös terhet ró a bármilyen didaktikai funkciót leírni vagy elıírni szándékozó
értekezıre. Hiszen azok a pedagógiai vagy kritikai viták, amelyek a népszerő kultúra
szerepérıl folynak, sem mutatnak egyértelmő kiutat a kultúra demokratizálhatóságának
dilemmájából. Míg ugyanis az oktatási/nevelési szituáció óhatatlanul rászorul
valamiféle teleológiára, a kortárs antropológia nem sok támpontot ad az ilyen
célelvőséghez szükséges hierarchikus különbségek megalapozásához. Többek között
ezzel magyarázható, hogy például az irodalom oktatásának korszerő irányzatai,
miközben az olvasó egyéni tapasztalatára és a készségfejlesztésre összpontosítanak,
gyakorta kénytelenek az irodalmiság hagyományos normatív kritériumait teljesen
figyelmen kívül hagyni. Ezért az sem egyszerően eldönthetı kérdés, hogy a diák
„sajátjaként” fölfogott népszerő kultúra az oktatás egyszerő illusztratív eszközeként, a
magas kultúra megismerése felé vezetı elsı lépcsıként, vagy pedig az oktatás
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voltaképpeni tárgyaként szerepeljen-e a pedagógiai programokban. Az itt következı
gondolatkísérlethez pedig éppen kapóra jön, hogy van a magas és a népszerő kultúra
megkülönböztetésének olyan pedagógiai modellje (ennek végiggondolására például
Arató László tett javaslatot magyar nyelven), melyben a két kulturális regiszter közötti
eltérés a befogadás modalitásában tér el: a populáris kultúra olvasójára inkább a magát
átengedı, az esztétikai élményben feloldódó, míg a magaséra jobbára a reflexív,
távolságtartó, kritikai beállítódás a jellemzı.
Az itt vázolt elméleti kérdéskomplexum összetettsége nyilvánvaló, mint ahogy az
is, hogy a laikus olvasatnak nem csupán az értékelése, hanem mibenléte,
megszólaltathatósága is kérdéses. Az ebbıl adódó kérdéseket pedig sem az
irodalomtudomány, sem pedig az irodalompedagógia nem képes saját módszertani
kompetenciáján belül semlegesíteni, így a rájuk adott válaszok óhatatlanul láthatóvá
tesznek bizonyos ideológiai elıföltevéseket, illetve magához az ideológiához való
viszonyt. Ez természetesen fölfogható paradoxonként is, amennyiben a laikus olvasatot
olykor

hajlamosak

lehetünk

ideológiailag

semlegesebbnek,

elfogulatlanabbnak,

filozófiailag naivabbnak, ezért kevésbé kiélezettnek tartani a humánideológiáknak így
vagy úgy elkötelezett szakmai olvasatoknál – Shusterman józan érvelését követve
például azért, mert a professzionális értelmezés eleve egy ilyen ideológiai implikáltság
helyzetében (az újszerőség követelményének alávetve) születik. Amikor viszont a
kultúratudományok (például az irodalomtudomány) szakmai mezejében kell a nemszakmai olvasatot, a mindennapi esztétikai tapasztalatot megjeleníteni, az ideológiai
elkötelezettségek mégis hatványozottan jelennek meg – triviálisan a kommunikatív
szituációban bennfoglalt aszimmetrikus kompetenciák miatt. Ez esetben a bölcsész
etikai dilemmája jellegzetesen politikai-ideológiai dilemmaként mutatkozik meg: a
bemutatott vagy megszólaltatni kívánt tapasztalathoz való viszonyulás közvetítettsége
könnyen a paternalizmus csapdájába csalja az „elkötelezett” irodalmárt. Nyilvánvaló,
hogy nem újkelető dilemmáról van szó, melynek természetesen gyakorlati vonatkozásai
is vannak, s ezek nem csupán a mővek értelmezésének, közvetítésének oldaláról, hanem
akár az alkotás felıl is elgondolhatók. Nem véletlen, hogy Sartre az elkötelezettség
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paradoxonát a szabadság kérdésével hozta összefüggésbe: „Az író tehát azért ír, hogy az
olvasók szabadságához forduljon; arra kéri ezt a szabadságot, hogy tegye létezıvé a
mővét. De ezzel nem elégszik meg: még azt is kívánja, hogy viszonozzák a bizalmat,
melyben részesítette ıket, és hogy ismerjék el az ı alkotó szabadságát, s válaszolva az ı
felhívására, maguk is igényeljék. Itt jelenik meg az olvasás másik dialektikusan paradox
tulajdonsága: minél inkább éljük saját szabadságunkat, annál inkább elismerjük a
másikét; minél többet kíván a másik mitılünk, annál többet követelünk mi is.”55 Miként
kapcsolódik az egymás szabadságát saját szabadságuk révén erısítı szubjektumok
kölcsönös elkötelezettségének ideológiája az esztétikai tapasztalat problémájához?
Amennyiben a kérdést a laikus olvasás problémájához akarjuk visszacsatolni – Sartre
célirányos félreolvasásával –, olyasfajta szövegtípus létrehozásáról, illetve közvetítésérıl
lehet szó, amely saját diszkurzív idegenségének hangsúlyozásával áll ellen az esztétikai
„fogyasztásnak”, s így befogadóját saját aktivitásának fölismerésére készteti: „Mivel az
aktivitás passzívvá vált, hogy jobban alkothassa a tárgyat, a passzivitás cserébe tetté
válik:

az

olvasó

ember

magasabbra

emelkedik.”56

Vagyis

annak

a

reflexív

visszacsatolásnak a lehetısége áll a középpontban, melynek révén az olvasó mintegy
kötelezıen válik szabaddá, hiszen a szöveg könyörtelenül a tudatára ébreszti annak,
hogy csakis az ı közremőködésével jön létre. Ez nem más, mint a „nyitott mő”
esztétikai eszménye, mely csak látszólag áll szemben – és csak a két fogalom aggasztóan
szők értelmezésének kontrasztján keresztül – a mővészet pedagógiai funkciójával.

Ha már a nyitott mő eszményérıl esett szó, kézenfekvıen adódik A rózsa nevéhez
írott híres postille egyik passzusa, melyben éppen a másik konstrukciójának poétikai
jelentıségérıl van szó, a másikra rótt felelısségrıl, illetve – ebbıl következıen – egyfajta
elızékenységrıl. Továbbá szövegtípusok megkülönböztetésérıl, egy nagyon is
hétköznapi esemény rekonstrukciójának eltérı lehetıségeirıl, melyek a célközönség

55
56

Jean-Paul Sartre, Mi az irodalom? Ford. Nagy Géza, Bp: Gondolat, 1969, 65.
Uo.
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eltérı megszólaltatását, szerepének különbözı kijelölését is jelentik. Egy adott
párbeszéd ötféle reprezentációjának (vagy éppen ötféle interakció létrehozásának)
lehetıségével játszik el a szövegrész, a hozzáfőzött kommentár azonban ezt az ötféle
lehetıséget

két

szélsı

pólus

közötti

megnyilvánulásaiként konkretizálja.

fokozatokként,

illetve

két

stratégia

Nem mellékes, hogy az alábbi idézetben a

„dialógus” poétikai fogása kerül központi szerepbe, az egyenes mimézisként értett
szereplıi beszéd és az elbeszélıi kommentár szembeállításán keresztül.

1, -- Hogy vagy? -- Megvagyok. És te?
2, -- Hogy vagy? -- kérdezte János. -- Megvagyok. És te? -- kérdezte Péter.
3, -- Mondd -- kérdezte János --, mondd, hogy vagy? Péter azonnal rávágta: -- Megvagyok. És te?
4, -- Hogy vagy? -- aggodalmaskodott János. -- Megvagyok. És te? -- vigyorgott Péter.
5, Azt kérdi János: -- Hogy vagy? -- Megvagyok -- feleli Péter fakó hangon. Azután rejtélyesen
elmosolyodik: -- És te?
Az elsı két esetet kivéve mindegyik változat jó példája annak, amit ’beszédszintnek’ [’istanza
dell’enunciazione’] szokás nevezni. Az író személyes véleményt főz a két beszélı szavaihoz, sejteti, mi
mindent jelenthetnek. De vajon biztos-e, hogy ez a szándék nincs jelen az elsı példa látszólag oly steril
megoldásában? És mikor nagyobb az olvasó szabadsága? A két elsı, steril példa esetében, amikor úgy
kerülhet valami érzelmi hatás alá, hogy észre sem veszi (gondoljunk csak Hemingway dialógusainak
látszólagos semlegességére! [apparente neutralità]), vagy inkább a három másik esetben, amikor legalább
tudja, hogy az író szándékai szerint mire megy ki a játék?57

Ecónál is az olvasó szabadságáról van szó. Arról, hogy tudjuk-e, milyen
írásstratégia, milyen szövegkompozíciós elv adja meg, tartja meg, teszi lehetıvé ezt a
szabadságot. Arról is szó van tehát, hogy a szabadság itt adatik-e meg, vagy már mindig
is megvolt, s az írás feladata pusztán annak megırzése-e. Eco nem véletlenül folytatja
így: „Ez stíluskérdés, ideológiai kérdés, ’költıiségi’ kérdés [un problema di ’poesia’],
akárcsak egy belsı rím vagy egy asszonánc megválasztása vagy egy paragramma
alkalmazása. Valamiféle következetességre kell törekedni.”58 Hogy ez egyszerre poétikai

57
58

Umberto Eco, A rózsa neve, ford. Barna Imre, Bp: Európa, 1985, 597. Kiem. M. G. T.
Uo.
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és politikai kérdés, azon ma már aligha van okunk csodálkozni, naivitás viszont azt
gondolnunk, hogy e két terminus közös nevezıjét ezzel meg is adtuk. Milyen alapon,
milyen elıföltevések nyomán kapcsolható össze az olvasó szabadságának etikai kérdése
az elbeszélés technikai kérdéseivel, az elbeszélı szöveg kompozicionális elveivel?
Különösen érdekes, hogy Eco egy dialógus reprezentációját választja tárgyául, hiszen az
érvelés valódi tétje egy másik, ezt keresztbemetszı dialógus fölvázolása – mely szerzı és
olvasó között áll fönn. A passzus tárgyaként szereplı triviális beszédesemény arra
szolgál, hogy a résztvevık idegenségének érzékeltetésén keresztül utaljon az irodalmi
kommunikáció alanyainak eredendı elválasztottságára. A dialógus tehát ebben az
esetben hermeneutikai dialógust jelent, melynek alapvetı funkciója az interszubjektív
közvetíthetıség megteremtése.
Van azonban egy további bonyodalom: az olvasott idézetben az olvasás etikai
kérdései szétszálazhatatlanul összekeverednek a szöveg strukturálásának szemiotikai
leírhatóságával. Umberto Eco számos írása tanúskodik arról, hogy számára a narratív
szöveg „szintezıdése”, az egyes beszédaktusokhoz köthetı alanyiságok hierarchiája
kulcsfontosságú elbeszéléselméleti kérdés (mint ahogy a Széljegyzetekben is visszatér
elbeszélı, mintaszerzı és empirikus szerzı elhatárolása). Esetünkben viszont a második
szövegtípushoz tartozó példákat, az elızékenységre utaló idézeteket az alábbi módon
kommentálja: „Az író személyes véleményt főz a két beszélı szavaihoz ... [az olvasó]
legalább tudja, hogy az író szándékai szerint mire megy ki a játék.” A párbeszédhez
főzött kommentár tehát szándékot közvetít, megértet, az olvasóval folytatott
párbeszédet

segíti

elı.

Ezt

a

közvetítı

szerepet

ugyanakkor

csak

egyfajta

külsıdlegességnek köszönhetıen képes betölteni: hiszen mintegy újabb réteget képez a
jezajló jelenet fikciója és az olvasó között. Mivel a megjegyzések az „író személyes
véleményét” közvetítik, nem pedig egy konstruált elbeszélı potenciálisan megtévesztı
szólamába illeszthetık, ezért képesek szavatolni az olvasóval való közvetlen dialógust.
Ez a megfigyelés igazolhatja, hogy az olvasói szabadsággal összekapcsolt dialogikusság
elve alapvetıen az igazság kérdését érinti: az etikai és az ontológiai kérdés csak egymás
összefüggésében válik értelmezhetıvé. Amennyiben az olvasót nem maga a szerzı,
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hanem a fikción belül lakozó narrátor vagy éppen egy pusztán funkcionális (nem
fenomenalizálható, így az emberi etikát sem ismerı) szkriptor59 igazítaná el arról, hogy
„mire megy ki a játék”, úgy lehetne-e valódi szabadságról beszélni? A narratív
külsıdlegesség, a formális bekeretezettségen való túllépés mintha a morális felelısség
garanciája lenne, méghozzá a Másik reprezentálhatóságának, így elismerésének
garanciájaként. Ez számos értelmezési stratégiának létfontosságú komponense lehet, s
ezeket a stratégiákat egyfajta dialogizmus főzi össze, amely a szöveg formai
bekeretezettségének lerombolásán, a konszenzuális narratológiai hierarchia figyelmen
kívül hagyásán alapul. A dialogizmusban a tropológia „ellenségét” látó, ezért Bahtyin
angolszász követıivel szemben meglehetısen elutasító Paul de Man így fogalmaz errıl:
„A forma önreflexív, öncélú, sıt akár öntetszelgı struktúráját, sajátos keretek közé
szorított definitív leírását itt a másik másságának tételezése [assertion] váltja föl, ami
elıföltétele is e másság fölismerésének [recognition].”60 Az olvasó szabadságának képzete
akkor válhat a szövegalkotás és –értelmezés alapvetı elvévé, ha a szöveg
(re)strukturálása egy tévedésen vagy szándékos hibán alapul: el kell vetni a
strukturalista narratológia finom különbségtételeit, melyek az elbeszélést egy önmagára
záruló szerkezet börtönébe zárják. Ezt az eljárást viszont akár úgy is lehetne jellemezni,
mint egy laikus, nem-diszkriminatív olvasói tapasztalathoz való visszatérés igényét,
amely nem hajlandó vagy nem is tud részt venni az önnön struktúrájával elfoglalt
irodalmi mő nárcisztikus játékaiban, és közvetlenül, e rétegzettség közvetítése nélkül
kíván állást foglalni a mőben megszólaltatott „ügyekben” – szélsıséges példákkal élve,
azt akarja tudni, hogy a Bovaryné szentesíti-e a házasságtörést, hogy a Sötétség szíve
rasszista mő-e, hogy a Lolita felfogható-e a pedofília apológiájaként, vagy éppen az
Amerikai pszicho a kéjgyilkosság „glamorizált” gyönyöreit kínálja-e föl olvasóinak.

Vö. Jacques Derrida, Az igazság postása, ford. Gyimesi Timea, in Kiss Attila Atilla – Kovács Sándor s.k. –
Odorics Ferenc, szerk. Testes könyv II, Szeged: Ictus, 1995, 63.
60 Paul de Man, Dialogue and Dialogism, in de Man, The Resistance to Theory, Minneapolis-London: The
University of Minnesota Press, 1986, 109. A dialogikusság és a referencialitás elvben két különbözı
területet érintı fogalmak, hiszen az elıbbi inkább az interszubjektív kommunikáció, míg az utóbbi a nyelv
igazságának a problémáját érinti. Ezért különösen érdekes, hogy de Man írása elsı megjelenésekor a
Reference and Fictionality címet viselte.
59
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Látszólag kevésbé szélsıséges eset, mégis – legalábbis szakmailag – legalább ennyire
érdekes a Lacan-féle Poe-értelmezés, és Derrida, valamint Barbara Johnson híres
hozzászólásai, melyekben szintén az elbeszélı szöveg keretezettsége és a szöveghez
társítható igazság (üzenet) ellentéte képez apóriát. Errıl még késıbb61.
Fontos azonban, hogy a kiválasztott Eco-szövegrészlet nem egyszerően
affirmatívan, hanem egy látszólagos igazság cáfolatán keresztül jutott el az olvasó
diszkurzív felszabadításához. Vagyis miközben a szerzı-olvasó párbeszédben egyfajta
interszubjektív

közvetlenség,

egészséges

gyanútlanság

keletkezik,

a

bekezdés

érvstruktúrája mégis afféle dialektikus megvilágosodásra épül: a naív olvasathoz való
visszatérés egy naív olvasat cáfolatán keresztül mehet végbe autentikusan. Az elsı két
idézett párbeszédben az olvasó szabadságfoka magasabbnak tetszik, mert a puszta
bemutatás (a Henry James-féle showing) elvben a kényszerítı erı hiányával ér föl, így az
olvasó képzeletének nagyobb teret hagy (ennek az elvnek az alapján persze a dráma per
definitionem magasabbrendő mőnem volna az epikánál). Eco ellenérve különösen
figyelemreméltó: ez a szabadság pusztán látszólagos, így a bemutatás semlegessége nem
elegendı a szabadság szavatolásához. Ebbıl persze

– egy korábbi kérdést

megválaszolva – az is következik, hogy az olvasó szabadsága nem elıre adott dolog,
hanem csak a mő dialogikus együttalkotása révén jöhet létre.
Az Eco-idézetben (akárcsak Sartre-nál) az olvasó emancipációja egyedül
kikényszerített, elısegített módon történhet meg, s ebbıl a dialektikus folyamatból a
szerzınek is ki kell vennie a részét. Ebben a dialektikában viszont a beszédszintek
[istanze dell’enunciazione] rétegzıdésének elve és a dialogikus közvetlenség lehetısége
egyszerre van jelen; az írás tehát olyan, mint a Fancsikó és Pintában a léggömb: újabb
meg újabb rétegek bomlanak le róla.
A laikus olvasó és egy emancipatorikus kultúratudomány lehetıségébıl
indultunk ki. Az Eco-idézet révén föltáruló problematika azért lehet beszédes a
61 A vita legjobb (mert kreatívan továbbírt) magyar nyelvő ismertetését ld. Bényei Tamás, Az olvasó, aki a
maga labirintusában hal meg: a dekonstrukciós olvasásról, in Bényei, Archívumok. Világirodalmi tanulmányok,
Debrecen: Csokonai, 2003, 9-35. Az igazságközpontú és a peremen mozgó olvasás apóriájáról fıként i.m.,
20-21.
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„kultúratudományi fordulat” értelmezése szempontjából is, mert föltár egy alapvetı
ellentmondást,

amely

az

„adatközlıként”

fölfogott

peremszubjektum

megkonstruálásának lehetıségét illeti. Ez az ellentmondás pedig alapvetıen a kulturális
szubjektum (a laikus olvasó) kétféle felfogása között áll fönn: az elsı óhatatlanul a
szöveghez képest külsıdleges identitást tulajdonít az olvasónak, így empirikus és
szociológiai vizsgálódás tárgyává is teheti ıt; a másik viszont – erre példa Sartre és Eco
is –kizárólag a szövegbe való beírtsága, a szöveg általi aktivizálódása révén képes az
olvasót mint autentikus szubjektumot fölfogni. Egyfajta narratológiai sémához
visszatérve akár azt is mondhatnánk, hogy az egyik szemlélet az empirikus, a másik
pedig az implicit olvasó fenomenológiáját képviseli, s e kettı között feloldhatatlan, és
nem csak interpretatív-módszertani, hanem akár antropológiainak nevezhetı feszültség
támad.
Ezt

a

szembenállást

megint

vissza

lehet

terelni

írásstratégiák

közötti

különbségekre. Nem véletlen, hogy a laikus olvasás tapasztalatát könnyen átfedésbe
hozhatjuk a populáris kultúra fogyasztásával. Empirikusan könnyen igazolható
szemléletrıl van szó, hiszen nyilván sokkal több nem-professzionális olvasó olvas
„alacsony” irodalmat, mint „remekmőveket”. A Poetics Today néhány évvel ezelıtti, az
irodalomnak az életre gyakorolt hatásáról szóló számában (2004 nyár) a tanulmányok
egy jó része a népszerő kultúrának (pl. horrorfilmeknek) a befogadóra tett hatását
vizsgálja, némelyik az empíria módszereivel, például írásos beszámolók statisztikai
vizsgálatával. Ennek a módszernek a túlsúlya azt jelenti, hogy a populáris és a magas
regiszter között különbségtétel átfedésbe kerül a laikus és a professzionális befogadó
közötti szembeállítással, vagyis visszaköszön a Jauss kárhoztatta tévedés: mintha az
irodalmi remekmőveket kizárólag filológusok (a lektőrt pedig kizárólag nemfilológusok) számára írták volna. Elég talán éppen A rózsa nevére hivatkozni, hogy ezt a
tévedést eloszlassuk. Tágabb értelemben persze azt a kultúratudományi problémát is
érintik az itt fölvetett kérdések, hogy miként jeleníthetı meg a kulturális kritikus által
képviselni, megszólaltatni kívánt identitás. Az ugyanis már régóta észlelhetı, hogy a
cultural studies módszertana – éppen leplezetlen ideológiai elkötelezettségei miatt –
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sokkal áttetszıbb szövegfogalommal operál, mint a (poszt)strukturalizmus vagy a
dekonstrukció. Erre a visszalépésre kényszerül, hogy saját meggyızıdéseit megvédje a
minuciózus szövegmunkából gyakran (törvényszerően?) adódó aporetikus helyzetektıl,
a reflexió regresszióvá, végtelen önismétléssé való átalakulásától. A kulturális
identitások reprezentációjára (a representation szó, mint John Guillory már megmutatta62,
többértelmőségének köszönhetıen segített az ideológiai és az esztétikai kánonok
egymásra vetítésében) épített kánonformáló stratégiák elızetes döntést igényelnek a
tekintetben, hogy az identitás a szöveghez képest preformált, abban visszatükrözıdı
entitás-e, avagy (mint a Judith Butler-féle társadalminem-koncepció esetében) mindig a
kulturális aktusban, például a szövegben performált, legfeljebb ideiglenesen rögzíthetı
képzıdmény.

A kultúratudomány ideológiai mezejének pusztán teoretikus vizsgálatánál
konkrétabb következtetéseket tesz lehetıvé az Umberto Eco által vázolt írásmódok
ellentéte. Az volt az alapvetı kérdés, hogy az olvasói szabadságnak az a szöveg felel-e
meg inkább, amely a kommentálást a lehetséges minimumra szorítva meghagyja az
olvasónak a döntés, azonosulás stb. teljes szabadságát, vagy az, amely állandó
közbeszólásokkal, elbeszélıi kommentárokkal, értelmezı megjegyzésekkel segíti a
befogadó dolgát: beavatja az olvasót abba, hogy „mire megy ki a játék”. Kortárs
írásmódok ellentétére vetítve a dolgot: a két stratégia többé-kevésbé lefedi a
posztmodern „neobarokk” és a minimalizmus különbségét, vagy John Barth szavaival a
via affirmativa és a via negativa közötti szembenállást63. Mivel Eco a második stratégiát az
emancipáció szempontjából álságosnak, semlegességét látszólagosnak mondja, a
továbbiakban az elsı szövegtípusra érdemes összpontosítani. Mégpedig abból a
szemszögbıl, hogy miképpen tudja „önfeltáró” eljárásainak köszönhetıen dialogizálni
az olvasóhoz való viszonyát. Ez a probléma a föntiek alapján két összefüggésben is
62

John Guillory, Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation, Chicago: University of Chicago
Press, 1993.
63 John Barth, Néhány szó a minimalizmusról, ford. Vajda Róza, in Raymond Carver, Nem ık a te férjed.
Elbeszélések, Pozsony: Kalligram, 1997, 9.
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elgondolható, noha ez a kettı szoros kapcsolatban áll egymással.

1, A reflexív, túlmagyarázott, önnön megalkotottságával mintegy hivalkodó
széppróza megtöri a mimetikus fikcióra alkalmazható narratológiai kereteket, ezzel
kikerül a puszta fikció bővkörébıl, és fölszámolja a fiktív és a valós közötti radikális
szembenállást. Nem véletlen, hogy a bináris ellentétekre alapozott, az analitikus
filozófiából kinövı narratológia és a „lehetséges világok szemantikája” általában
bevallottan lemond az önreflexív, „kerettörı” elbeszélések vizsgálatáról, ezeket
többnyire más területre irányítva, olykor azonban kritikailag elutasítva ıket. Lubomir
Doležel például azzal érvel, hogy az általános érvényő kommentárok megtörik az
elbeszélt világ önmagára-zártságát, és közvetlenül a szerzıi hangot szólaltatják meg (vö.
Eco). Doležel „posztmodern” példája az Anna Karenina híres nyitómondata.

A fikciós kommentárok alaposabb vizsgálódást érdemelnek. … Ezek a diskurzus teremtı módjától az
elvont mód felé való elmozdulást jelölnek. A jelenkori narratológiában ezeket metanarratívának hívják, de
én inkább leképezı kitérınek nevezem ıket. … A leképezı kitérık a fiktív szövegbe ágyazódnak, de a
való világról fejeznek ki vélekedéseket (hiedelmeket). Ebben a tekintetben láthatólag különböznek a
fikciós kommentároktól, amelyek a fiktív világ létezıire vonatkoznak. … Az olvasó vagy értelmezı (aki
általában úgy érzi, hogy ezek a kitérık a szerzı saját véleményét fejezik ki) joggal kérdezheti meg, hogy
ezek igazak vagy hamisak-e a tényleges világban. Mivel a leképezı kitérık a voltaképpeni fikciós
szövegtıl különbözı igazságföltételeknek engedelmeskednek, nem használhatók föl a fikcionalitás
jelentéstanához.64

Ami az elbeszélı szövegek konkrét önkommentárjait illeti, a fikcionális
szemantika itt még szigorúbb – az önreflexív szöveget Doležel olyan képzıdménynek
tartja, amelyet nem lehetséges a tudományos gondolkodás keretein belül leírni, tekintve,
hogy túlmutat a(z emberi gondolkodást szerinte alapvetıen meghatározó) karteziánus
kétosztatúságokon.
64 Lubomir Doležel, Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds, Baltimore-London: The Johns Hopkins
University Press, 1998, 27. Kiem. M. G. T.
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Nem áll rendelkezésre megfelelı metanyelv ahhoz, hogy leírjuk a hitelességet nélkülözı elbeszélések
jelentéstani státusát: gondolkodásunkat és nyelvünket kétosztatúságok uralják. A hitelesség nélküli
világot fölkínáló irodalmi elbeszélések a kétosztatúság korlátjaira hívják föl a figyelmet; azért élnek
(vissza) a világteremtı erıvel, hogy megkérdıjelezzék a metanyelvi ellentétek egyetemes érvényét. Az
ön-kiüresítı elbeszélések létrehozzák az elbeszélés szövetét, de nem képesek fiktív létezést kölcsönözni
neki, nem képesek fiktív tényeket igazolni. Fölforgatják a fikcióalkotás alapjait, és ezzel a fiktív lét és a
nemlét között fölfüggesztett létesítményeket hoznak létre.65

Hasonló álláspontot képvisel Seymour Chatman immár klasszikus narratológiai
munkája, melyben nyíltan el is hangzik, hogy a a tényleges és az odaértett szerzı közötti
különbség az esztétikai és az etikai világ elválasztásán, egy nyelvi-strukturális
alkotóelem és egy valós történeti személy megkülönböztetésén alapul. Ezek
összemosása, és erkölcsi, politikai, személyes ítéleteink közvetlen átvitele a fikcióra az
egész narratológiai építmény összeomlásához vezetne. Chatmannek az önmaga
elbeszéltségével kérkedı elbeszélés nem okoz módszertani fejtörést, hiszen az elbeszélı
“kiszólásai” nem az empirikus, hanem az elbeszélt olvasónak szólnak (ez a megfigyelés
késıbb fontos lehet), aki visszaírható a fikcióba, és így a tényleges olvasás folyamatában
bizonyos távolságból figyelhetı. A szigorú értelemben vett narratológián belül az
önreflexív elbeszélés problémája (vagyis az elbeszélt világon “belüli” és az azon “kívüli”
referencia összekeveredése) azért nem merülhet föl, mert ott az elbeszélés
kommunikatív szerkezete nem tropológiai, hanem nyelvtani rendszer – vagyis olyan
szilárd

(logikai) kategóriákon

nyugszik,

amelyek viszonya és konkretizációja

történetileg változhat, de megléte minden egyes fiktív elbeszélésben biztosra vehetı.
Ebbıl adódik, hogy Chatmannél az olvasó identitása (akárcsak a szerzıé) is szilárd, nem
érinti meg a szövegben való implikáltsága. Ezért, miközben a fikció Chatman
rendszerében

is

egy

performatív

aktusnak

köszönheti

létrejöttét,

ennek

a

performatívumnak a perlokutív ereje igen korlátozott, mégpedig abban a tekintetben,
hogy nem képes meghaladni a szövegen kívüli és az azon belüli szubjektív identitás
65

I.m., 162-163.
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közötti ellentétet. Arról a gyökeres ellentétrıl van szó, amely egyfelıl a megtett
elbeszélı

tételezı

hatalma

megkérdıjelezhetetlen

(mint

hatalom),

csak
másfelıl

a

fiktív
a

világon

szerzı

belüli,

ott

véleményalkotása

viszont
(mint

potenciálisan vitára ingerlı aktus) között fönnáll. Chatman a Karamazov testvérek nyitó
mondatairól beszél, és az elbeszélı kijelentésérıl, hogy Fjodor Pavlovics “furcsa, de elég
gyakran elıforduló típus volt …”

A szerzınek a közmegegyezés biztosítja azt a jogot, hogy bármilyen, az elbeszéléshez szükséges létezıt és
cselekvést tételezzen. Az elbeszélı véleményét kifejezı állításokra viszont már nem vonatkozik ez a jótállás. Ezek a
való világról, nem pedig a történet belsı világáról vallott nézeteit fejtik ki, és az olvasó azonnal
fölismerheti a történet világának követelményeitıl való eltávolodást. Amikor az elbeszélı azt mondja,
hogy van egy embertípus: az ostoba embereké, akik azonban kitőnıen tudják intézni a maguk ügyeit
(vegyük észre a jelen idıt), és ez egy eléggé gyakran elıforduló típus, akkor föltehetıleg a valódi
tizenkilencedik századi Oroszországra utal. A beszédaktus-elmélet értelmében vett véleményalkotás –
mivel a külsı világra vonatkozik – nyilvánvaló igazságigénnyel lép föl: joggal tehetı föl a kérdés, hogy az
elbeszélınek külsı szempontból igaza van-e.66

Más kérdés, hogy olyan elméletírók, mint Wolfgang Iser67 vagy Michael Riffaterre
éppen ebben a túllépésben látják a fikció „igazságának”, filozófiai legitimálhatóságának
és az életvilággal való összekapcsolhatóságának elıföltételét. Riffaterre 1990-es könyve
különösen érdekes abban a tekintetben, hogy az igazság fogalmát a valószerőséggel
állítja szembe68, így – miközben azt hangoztatja, hogy érvei technikai értelemben
szemiotikaiak, s nélkülözik a bölcseleti belátásokat – Riffaterre voltaképpen visszatér
„igazság” és „valóság” megkülönböztetésének filozófiai tradíciójához69. Ráadásul nála
az igazság „besulykolásának” performatív funkciója kerül az elıtérbe – vagyis a fikció
igazsága az ismétlıdésen, tudattalan szuggeráláson keresztül hat –, s ez a
Seymour Chatman, Story and Discourse. Narrative Structure in Film and Fiction, Ithaca-London: Cornell
University Press, 1978, 165. Kiem. M. G. T.
67 Ld. Iser, The Fictive and the Imaginary. Charting Literary Anthropology, Baltimore-London: The Johns
Hopkins University Press, 1993. Magyarul Uı., A fiktív és az imaginárius, ford. Molnár Gábor Tamás, Bp.:
Osiris, 2001.
68 Michael Riffaterre, Fictional Truth, Baltimore-London, 1990, pl. 33.
69 Vö. Derrida, Az igazság postása, i..k., 106.
66
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tulajdonképpen perlokutív erı képesnek mutatkozik arra, hogy megtörje a fiktív világ
narratológiai keretezettségét. Nem véletlen, hogy a technikai tudatosságáról, kivételes
formaérzékérıl híres kanadai tudós a tudatos és a tudattalan különbségéhez, a szöveg és
az olvasás egyfajta pszichoanalíziséhez jut, amikor a fikció igazságát firtatja. Vagyis az
igazság nem azonos az igazságról való tudatos percepciónkkal. Ennek fontos
következményei lehetnek a laikus és a szakmai olvasat különbségére nézve is.
Ennek

az

elméleti

problematikának

a

kezdeti

kérdésföltevésünket

legközvetlenebbül illetı aspektusa a reflexív szöveg és az olvasói emancipáció direkt
összekapcsolása. Van ugyanis olyan nézetrendszer is – és ez a fıként a 80-as években
eltrjedt elméleti pozíció akár közvetlenül is összekapcsolható Eco poétikájával –
melyben

a

szöveg

önreflexív

stratégiái

a

reprezentációs

mechanizmusok

„denaturalizálódásával” kapcsolódnak össze, s a kultúra „konstitutív”, nem pedig
„mimetikus” vagy „kanonikus” fölfogását erısítik. Ezt a felfogást képviseli a
„metafikciót” elméletileg tárgyaló munkák többsége is (Linda Hutcheon: Narcissistic
Narrative, Patricia Waugh: Metafiction, Wenche Omundsen: Metafiction?). A reflexivitás
ez esetben is egyfajta kerettörésként értendı, a reflexív elbeszélı stratégiák viszont –
Robert Siegle érdekes könyvében – egyszersmind a mimetikus poétikai funkciók
individuális pozíciókhoz való kötését is megkérdıjelezik. Az olyan stratégiák, mint a
narratív irónia, azt a benyomást erısítik (és ez a bahtyini heteroglosszia-fogalom hatását
jelezheti), hogy az elbeszélés hitelét nem az elbeszélı egyéni hangja vagy a nézıpont
mimetikus elhelyezése biztosítja, hanem inkább egy kultúra névtelen mőködésébıl,
látens konvenciók hallgatólagos elfogadásából vezethetı le. Akárcsak Riffaterre-nél
vagy a fikció „önbejelentésének” iseri teóriája esetében, Siegle-nél is az a föltételezés
adja az elmélet erejét, hogy lényegében minden elbeszélés – a legmimetikusabbnak
látszó is – ezen az elven mőködik, ám a „realista” mód gyakorlata hogy elrejti valós
operációs mechanizmusait, és individuális hangok, nézıpontok privilegizálásával
képezi le a polgári társadalom „meritokratikus” modelljét. Ezzel tehát közvetett
kapcsolat jön létre az elbeszélés kulturális modellje és a társadalmi berendezkedés
között (ez lényegében a realista elbeszélés és a „burzsoá” társadalom közötti
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összefüggés barthes-i tézisét erısíti)70. A reflexív, önkommentáló szöveg – Siegle felıl –
azért érdemel külön figyelmet a „konstitutív poétikában”, mert leleplezi ennek a
berendezkedésnek a kulturális alapjait. A mimetikus elvre épülı narratológiai keretek
széttörése az olvasó önmagára ébredéséhez s így kritikai tudatossághoz is vezet. Ez
pedig a sartre-i értelemben vett szabadság garanciája is egyben, mivel az individuális
hang privilégiumának megvonása megmutatja, hogy minden jelentésartikuláció
kizárólag annak a közös kulturális feltételrendszernek köszönhetı, melynek az olvasó is
éppúgy részese, mint a szerzı vagy az elbeszélı – így a privilegizált szubjektumpozíciók mint önkényes tételezések leplezıdnek le. Más kérdés, hogy Siegle éppen a
narratológiai modellt kapcsolja össze a beszélgetés elvével és így a dialogizmussal
(vagyis a diaslogikusság képzete nem az emancipatorikus, hanem a „retrográd”
kulturális poétikához kapcsolódik). A reflexivitás nála inkább grammatológiai
sugallatként mőködik, mivel leszámol az elbeszélınek mint jelenlévı, magáról és az
általa ismert dolgokról beszámoló személynek a képzetével. Dialogikusság és
reflexivitás tehát elvben mutathatnak ugyan egy irányba, más szempontból viszont
széttartó erıkként is fölfoghatók.

2, Másfelıl tovább szőkíthetı az olvasó szabadságát megcélzó szövegek köre, ha
azokra a mővekre gondolunk, amelyek konkrétan megszólítják olvasójukat, és
aposztrofikus

gesztusaikkal

a

célközönséget

elvben

valóban

a

szövegben

konstituálódóként mutatják be. Ennek a szövegtípusnak két, korban egymástól távoli,
mégis sokban hasonló példája Sterne Tristram Shandyje (1760-1767) és Calvino Ha egy téli
70

Erre a meglehetısen nagyigényő teoretikus párhuzamra egy példa: „A kapitalizmusra jellemzı
foglalkozás a szubjektív egóval a regénynek is alapösszetevıje. Ez a tanulmány azonban megmutatta,
hogy az elmúlt néhány évszázad elbeszélı irodalmának ilyen konceptuális alapjai mellett létezik a
regényirodalomban egy reflexív kiterjedés is, amely kevésbé kötıdik a mőforma által egyébként tükrözött
uralkodó ideológiához. A regény tudniillik annak a folyamatnak a jegyeit is magán viseli, amelynek révén
a ma ismert állam és az ’én’ is kialakult. Ez a kifejlıdési folyamat nem teljesen visszakövethetetlen, hiszen
a reflexivitás olyan eszköz, melynek révén az elbeszélés demisztifikálja az örök vagy természetes
’esztétikai’ – ezzel persze a filozófiai és politikai – értékek illúzióját is. A reflexivitás tehát mindezeken a
területeken körvonalazza azokat az összetevıket, melyeket áthelyeztek a modern államot, a személyiség
[selfhood] kapcsolódó kultuszát, és a mindkettıt meghatározó regényformát létrehozó történeti erık.”
Robert Siegle, The Politics of Reflexivity. Narrative and the Constitutive Poetics of Culture, Baltimore–London,
The Johns Hopkins University Press, 1986, 243.
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éjszakán egy utazója (1979). Ezekben a szövegekben a dialogikusság eszménye mintegy
szószerintiesül, hiszen a „kiszólás” állandósuló alakzata mintegy megszünteti a fiktív
világ tárgyi elszigeteltségét az olvasó mindennapi világától, s így egy más értelemben
törli el a fikció bekeretezettségét, mint a teoretikus kommentár általánosító érvénye és
igazságigénye. E kettı mégis szorosan összefügg. Márcsak azért is – mint ezt másutt
igyekszem majd részletesebben bizonyítani –, mert a megszólított olvasó identitása
nagymértékben függ az elbeszélı deklarációinak való megfelelésen, s így a
dialogikusságot hangsúlyozó olvasatok általában kénytelenek erısen támaszkodni a
regényszöveg saját teoretikus szólamaira. A Tristram Shandy esetében például az
értelmezéstörténet központi alakzatává vált az elbeszélı azon kijelentése, melynek
alapján az írást egyfajta „beszélgetéshez” szokás hasonlítani, ezzel az olvasó kreatív
hozzájárulását, a képzelet aktív szövegalkotó szerepét hangsúlyozva.

Írni – ha értjük a módját (mint ahogy hiszem is magamról, legyen nyugodt), írni
semmi egyéb mint társalkodni. Miként a jó társaság manérjának-illedelmének tudója
ırözkednék, hogy mindent kimondjon, azonképpen az író, ki a tisztességtudás és
jónevelés határainak ismerıje, óvakodik, hogy mindent kieszeljen: nagyrabecsülésének
az olvasó értelme iránt mivel sem adhatja inkább tanújelét, mint hogy barátilag
megfelezi vele a dolgot [to halve this matter amicably], valamennyit az olvasó képzeletére
bízva, a többit pedig megtartva magának.71

Könnyen föltőnhet, hogy a szöveg deklaratív és performatív funkciói között némi
ellentmondás feszül, minthogy az elbeszélı arc poetica-szerő megnyilatkozásai
éppenhogy azt a túlburjánzó magyarázókedvet illusztrálják, melyet más tekintetben az
olvasó képzeletére való hagyatkozással igyekszik korlátozni. A szöveg tehát egyfelıl
túlbeszélt (a teoretikus magyarázat tekintetében), másfelıl pedig – és nemcsak
71 Tristram Shandy 2.11. Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, ed. Melvyn
New and Joan New, London: Penguin Books, 1997, 88 / Magyarul Sterne, Tristram Shandy úr élete és
gondolatai, ford. Határ Gyızı, Bp.: Új Magyar Könyvkiadó, 1956, 103. A további hivatkozások a
fıszövegben így: TS 2.11, 88/103.
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deklaratíve – aluldeterminált, hiszen sok esetben kihagyásos, utalásos szerkesztéssel éri
el ellentmondásos hatását. Erre a legnyilvánvalóbb példa az aposziopészisz – szintén a
szövegben is teorizált – alakzata, melynek eredeti funkcióját (a szöveg hirtelen
félbeszakadása révén elért többértelmőséget) a magyar fordítás nem is tudja tökéletesen
visszaadni72. Ennek az alakzatnak a funkcióját a második fejezetben tárgyalom
bıvebben. Mindenesetre Sterne recepcióján is látható, hogy a szöveg-olvasó dialógus
alakulásának fölfogásához számos olyan szemléleti összetevı kapcsolódik, amely sokkal
inkább az irodalmi mőnek „az élet számára” adható üzenetére vonatkozik, s így a
dialogizmus

szoros

összefüggésbe

állítható

irodalom

és

igazság

egymásra

vonatkozásának problémájával73.
Sterne elbeszélıjének ironikus kiszólásai sajátos módon jelenítik meg a buffo
alakját, aki a közönség felé fordulva töri meg az elbeszélés egyenletes menetét, valamint
a fiktív világ elszigeteltségét.. Wayne C. Booth jeles tanulmánya74 óta jól ismert, hogy
Sterne ezt a „kerettörı” eljárást korántsem teljesen eredeti módon alkalmazta, hiszen – a
történeti linearitás és a hatástörténet szétválását ékesen bizonyítva – Booth számos
adatot közöl arról, hogy a még formálódó európai (francia és angol) regényhagyomány
már a kezdetektıl elıszeretettel aknázta ki a narratív illúzió megtörésének látványos
alakzatait. Ennek ellenére Sterne-t többek között az efféle eljárások alkalmazása miatt
tartják számon Cervantes követıjeként és „a posztmodern metafikció” elıfutáraként.75
Ha Tristram önértelmezésében az írást eleve a beszélgetés mintájára fogja föl,
akkor nem lehet meglepı, hogy ironikus kiszólásaiban az olvasóval való társalkodás
mintája tér vissza állandóan, sıt az értı olvasó társalkotói szerepét is több helyütt
72

„My sister, I dare say, added he, does not care to let a man come so near her ****” TS 2.6, 81.
A szövegbeli és a szöveggel való dialógus lehetıségérıl derőlátó képet vázol Marco Loverso, Integrated
Consciousness and Dialectical Structure in Tristram Shandy, in English Studies in Canada 20 (1994), 377-394.
Kevésbé optimista viszont Ross King, Tristram Shandy and the Wound of Language, in Studies in Philology 92
(1995), 291-310.
74 Wayne C. Booth, The Self-Conscious Narrator in Comic Fiction before Tristram Shandy, PMLA 1952/2, 163185. Booth Cervantes, Marivaux, Henry Fielding regényeibıl, és a Sarah Fieldingnek tulajdonított
Charlotte Summersbıl vesz számos példát.
75 Ez jól lemérhetı a regényes önreflexió történeti változatainak áttekintésére vállalkozó munkák
vonatkozó fejezeteiben, ld. pl. Robert Alter, Partial Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre, Berkeley,
University of California Press, 1975, 30-56, illetve Jeffrey Williams, Theory and the Novel. Narrative
Reflexivity in the British Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 24-50.
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bizonygatja. Az efféle kiszólások azonban többnyire sajátos retorikai komplikációkat
tartalmaznak, amelyek kérdésessé teszik, miképpen írható le a „társalgásban” résztvevı
felek egymáshoz főzıdı viszonya. A társalgást írásmodellként megnevezı szövegrész
közvetlen folytatását is érdemes itt fölidézni, amelyben Tristram Dr. Slop és Obadiah
szerencsétlen ütközésének körülményeirıl beszél, illetve a részleteket – a szöveg
deklaratív szintjén legalábbis – az olvasó képzeletére bízza:

Magam szakadatlanul gyakorolom az elızékenység e nemét és minden tılem
telhetıt [all that lies in my power] elkövetek, hogy egyaránt foglalkoztassam az olvasó
képzeletét és a magamét.
Most rajta a sor: e kimerítı leírás után Dr. Slop bukfencezésérıl a hátsó fogadószálában, hadd folytassa hát az olvasó valameddig, maga képzeletére hagyatkozván [his
imagination must now go on with it for a while].
Ám hadd képzelje el az olvasó [Let the reader imagine], hogy Dr. Slop elmondta
történetét... [TS 2.11, 88/103 – a fordítást az utolsó mondatban módosítottam -- MGT]

Könnyen feltőnhet, hogy az olvasó képzeleti szabadságának leírásakor Tristram
szóhasználata rendre visszatér a hatalom és a kényszer képzetköréhez, ami azt sugallja,
hogy az olvasói szabadság korlátait az elbeszélı hatalma szabhatja meg. A képzeleti
tevékenység, valamint annak másodlagos elképzelése az elbeszélı felszólítására
következhet be, amint a felszólító mód visszatérése határozottan jelzi. Let the reader
imagine – ismétli többszöt is Tristram, ami az adott szövegösszefüggésben a nyelvi klisé
szószerintiesüléséhez vezethet. Az olvasó képzelete eszerint a képlet szerint akkor
érvényesülhet, ha az elbeszélés azt hagyja, engedi neki. A nyelv performativitása úgy
érvényesül, hogy neki köszönhetıen az elbeszélt világban az elbeszélıi hatalom [my
power] megelızi bármiféle olvasói identitás kialakulását, s ezért az olvasó társalkotói
szerepe kizárólag lemondás vagy megfosztás révén érvényesülhet. Ez a kettısség
mutatkozik meg Tristram egy másik kiszólásában, amely mintegy az ideális olvasót
vizionálja:

43

Ötven mérföldre nem restellnék elgyalogolni (hátasló híján nem lovagolhatok),
kézcsókra azon férfiú elé, ki kegyes kedvében írója kezébe helyezte képzeletének
gyeplıjét s nem kutatja-firtatja miértjét-mikéntjét, ha egyszer igaz gyönyörőségét leli
benne. [be pleased he knows not why, and cares not wherefore]76 [TS 3.12, 149/171-172]

A szerzı hajlandó kézcsókra járulni az ideális olvasó elé, ám kettejük attitődjét
mégis egyfajta ambivalencia jellemzi. Korántsem mellékes, hogy a kívánatos olvasót
Tristram férfiként nevezi meg – a nıolvasóval szembeni bizalmatlanság másutt is
feltőnik, mint hamarosan látni fogjuk –, ám az olvasó idealitását szavatoló tulajdonság
mégis inkább tekinthetı tradicionálisan nıiesnek, mégpedig olyan értelemben, ami
ezúttal

a

„befogadó”

kifejezést

literalizálhatja.

Az

olvasó

azáltal

bizonyul

tiszteletreméltónak, hogy hajlandó átadni a saját egyik fakultása (a képzelıereje) fölötti
irányítást a szerzınek. Korai volna azonban ebbıl mindjárt arra következtetni, hogy
Tristram elbeszélésmódja öncáfoló, s az olvasóval való társalkodás képzete teljesen
hamis, álságos önértelmezés. Ez a következtetés voltaképpen két elbeszélıi kijelentés
szembeállításából származna, ennyiben tehát még mindig nem számol az elbeszélıi
stratégiák (performatív) mőködésmódjával.
Az írásnak a beszélgetéssel való párhuzamba állítása az irodalmat mint
kommunikációt vonja elıtérbe, s fölveti az írásos és az élıszóbeli kommunikáció közötti
különbség kérdését, mely az irodalmi hermeneutikát is erısen foglalkoztatja. Az
irodalmi mő és a befogadó viszonya csak akkor írható le megnyugtatóan a kérdés és
válasz modelljével, ha sikerül tisztázni az eleven, „face-to-face” kommunikáció és az
irodalmi

kommunikáció

közötti

megfeleléseket

és

eltéréseket.

Wolfgang

Iser

olvasásmodelljében dialektikus összhangra törekszik a párhuzamok és a különbségek
között. A beszédpartnerek közötti „diadikus interakció” szerinte eleve a „tapasztalat
negativitását” teremti meg, amennyiben – a pszichológus Laingtıl idézett tézis szerint –

76 Sterne itt Reynoldsnak az Idler 76. számában megjelent szépmővészeti cikkét parafrazeálja, vö. TS 592, 8.
jegyzet.
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a másik rólam alkotott képét mindig csak a saját interpretációmban teremthetem meg,
ahhoz nincsen közvetlen hozzáférésem. Ez igaz minden interakcióra, a partner
közvetlen jelenlétében lezajlottra is. Az irodalmi szöveg ehhez képest még
kiszolgáltatottabb, amennyiben „sosem képes úgy ráhangolódni a konkrét olvasóra, aki
épp kézbe veszi, mint egy partner egy diadikus interakcióban”.77 Iser teóriájának talán
legösztönzıbb vonása, hogy az olvasó és a mő közötti kölcsönviszony leírásában ebbıl a
kettıs negativitásból indul ki, és a szöveg kommunikációs mechanizmusait arra
irányuló törekvésként értékeli, hogy mégis kontrollálják az olvasóval való interakciót, és
lehetıvé tegyék a szövegben foglalt és az olvasói elıföltevések valódi találkozását.
Sikertelennek bizonyul az interakció, ha „a partnerek kölcsönös projekciói nem
változnak, illetve ha az olvasó projekciói ellenállás nélkül fölülkerekednek a
szövegen”.78 Az írás igyekszik a beszélgetéshez viszonyulni, ám a kettejük közötti
viszonyban Isernél mégis létrejön egyfajta aszimmetria, amely a szöveg és az olvasó
aszimmetriájában mutatkozik meg – az interakció sikere az olvasó projekcióinak
változásán mérhetı le, a szöveg (vagy a szöveg tartalmazta elbeszélı) ilyen értelemben
nincs kitéve változásnak, viszont a szöveg tartalmazza azokat az ellenırzı
mechanizmusokat, amelyek biztosítják az olvasói tudat „manipulációját”.
Törvényszerőnek is tekinthetı, hogy Iser – más 18. századi angol regények
mellett – a Tristram Shandyrıl is írt, s noha munkája nem tartozik a Sterne-recepció
leggyakrabban hivatkozott darabjai közé, az itt tárgyalt összefüggésben megvilágító
erejőnek mondható. Sterne regényét Iser azért tekinti kezdeményezınek, mert pl.
Fielding elbeszélıi stratégiájától eltérıen a Tristram Shandyben az olvasóval való
kooperáció kikényszerítése helyett a széttartás fölismertetése válik kulcsfontosságúvá. A
kulcsfogalom – melyet bahtyini ihletettségőnek is tekinthetnénk, noha Iser nem
hivatkozik a szovjet tudósra – a „sokhangúság” [plurivocity], amely az egyes
szólamokon belüli önazonosság hitét is kikezdi. Iser a modern szubjektivitás
77

Wolfgang Iser, Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete, ford. Hárs Endre, in Testes könyv I, szerk. Kiss
Attila Attila – Kovács Sándor sk – Odorics Ferenc, Szeged: Ictus, 1995, 245. Vö. Iser, The Act of Reading, A
Theory of Aesthetic Response, Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, 1980, 166.
78 Uo., 246/167
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„felfedezésének” és színre vitelének terepeként vizsgálja a Sterne-regényt, az elbeszélıi
és szereplıi viselkedésmintákban az új szubjektumfelfogás módozatait, szélsıséges
eseteit találva meg – a mániákus, a decentrált és a melankolikus változatokat emelve ki.
Mindezen esetek a szubjektum és a világ kölcsönviszonyának eltérı változatait
prezentálják, a mániákus szubjektivitás („vesszıparipa”) pl. arra való képtelenségként
mutatkozik meg, hogy az én önmagát a világtól elkülönülten szemlélje, ezáltal annak
lehetıségétıl is megfosztva, hogy a másik diszkurzusát mint a sajáttól különbözıt értse
meg. Mint késıbb több esetben is látni fogjuk, ez a magatartás mutatkozik meg a Walter
és Toby közötti félreértések többségében. Iser a sokhangúság és a dialogikusság
fogalmait tulajdonképpen szinonímákként használja (ezzel újfent gondolhatunk a
heteroglosszia bahtyini terminusára is), miközben Tristramnek a társalgásra vonatkozó
önértelmezı passzusából indul ki. Mivel számára a kommunikáció ellenırzése és az
olvasói projekciók korlátozása a központi probléma, így lehetıvé válik, hogy az
elbeszélı és az olvasó közötti nyílt kommunikáció, valamint a kihagyásos
szerkesztésmód egyazon dialektikus mőködésmód aspektusaiként mutatkozzanak meg.
Tristram olvasóval szembeni attitődjét – melyet Jauss a szerzıi felsıbbrendőség
megnyilvánulásaként értékel – Iser olyan sajátos magatartásformaként értékeli, amely
jelentısen különbözik a Booth által párhuzamként hozott 18. századi elıdöktıl.

Ám hogy mi volt Tóbiás nagybátyám e meggabalyodásának okozója, találgathatnák
ítéletnapig: pirulnom kellene, ha eltalálnák; és nem is rokoni – nem is férfiúi – nem is
asszonyi orcapirulással: a szerzı orcájával kellene pirulnom, uram; mert csakis erre
fektetem a hangsúlyt, hogy az olvasó álmodni se álmodhassa, mi jı [that my reader has
never yet been able to guess at any thing -- inkább: olvasóm eddig még semmit nem
találhatott ki] ; e dologban roppantul érzékeny vagyok, a túlságig érzékeny, és ha
tudnám, hogy gyanítja-sejdíti-orrontja avagy csak pedzi is, hogy mi következik –
magam tépném ki könyvembıl azt a lapot. (TS 1.25,

A szerzı/elbeszélı titkolózó, mesterségbeli trükkjeit féltve ırzı bővészre
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emlékeztetı magatartása bizonyos tekintetben feszültségben áll a bejelentett társalgási
szemlélettel, mely a felek kölcsönös nyitottságát és egyenlıségét feltételezi. Iser úgy talál
kiutat

ebbıl

a

feszültségteli

viszonyból,

hogy

a

társalgás

pólusain

belüli

megkettızıdésekre figyel föl, és a diszkurzus nyitottságát nem a felek egymás iránti
nyílt odafordulásként, hanem inkább szétaprózódásként értékeli. Az olvasónak saját
elızetes elvárásaival szemben kell „dialogikus” viszonyba kerülnie79, hiszen a saját
elvárásaival szembeni bizalmatlanság teszi lehetıvé számára, hogy olvasatát ne ezek az
elızetes projekciók határozzák meg, hanem a szerzı kezébe helyezett képzelıerı
vezérelje. Az olvasó ilyen megkettızıdése leképezi a szerzı és az elbeszélı közötti
eldönthetetlen viszonyt, valamint a szereplık kapcsolatrendszerében megfigyelhetı
megkettızıdéseket – pl. a szentbeszéd felolvasásakor tapasztalt közönyt, hiszen a
jelenlévık (Walter, Toby, Dr. Slop) egyike sem hallgatja ténylegesen a felolvasást,
pusztán saját elıfeltevéseiket és vesszıparipáikat hallják vissza belıle. Mivel ez a
süketség a komikus szubjektivitás alapvetı vonásai közé tartozik, a sokhangúság (a
párbeszédszerőség) elengedhetetlen ahhoz, hogy az elbeszélés a „valóságot mint valami
megtörténıt” tehesse hozzáférhetıvé. „Az egyes hangok – tartozzanak bár a
szereplıkhöz vagy az elbeszélıhöz, a szerzıhöz vagy az olvasóhoz –, furcsán
megkettızıdnek, hiszen a valóságot próbálják definiálni, ám eközben önmagukat
visszhangozzák.” 80
Számunkra valószínőleg az olvasó „hangjának”, szólamának megkettızıdése a
legbeszédesebb. Ennek a jelenségnek a leírására egyrészt remekül alkalmas a tényleges
és az implicit olvasó – szintén Iser nevéhez köthetı – teorémája, amely azonban a
Tristram Shandyben látványosan kiegészül az „elbeszélt olvasó” kategóriájával. Ez
utóbbi többek között arra szolgál, hogy – megmaradva a hatásesztétikai terminológiánál
– ellenırzési pontként, kontrollinstanciaként szolgáljon a tényleges olvasó számára,
vagyis leszőrhetık legyenek (akár negatív módon) azok az elvárások, amelyeket a mő
az olvasóval szemben támaszt. Sterne mővének egyik legismertebb és legtanulságosabb

79
80

Wolfgang Iser, Sterne: Tristram Shandy, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 63.
I.m, 65-66.
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ilyen mozzanata az a „kiszólás”, mellyel Tristram a „figyelmetlen” nıolvasóhoz fordul:

-- Ej, asszonyom, hogy is olvashatta ily figyelmetlenül az elöljáró fejezetet?
Megmondottam benne pedig, hogy jó anyám nem volt pápista.
-- Pápista? Nem is említett ilyest, uram.
-- Megbocsát, asszonyom, ismétlem: oly világos célzást tettem erre, amily
egyértelmően valamit szavakkal kifejezni csak lehet; nem mondhatok egyebet.
-- Nos, uram, úgy alighanem átaludtam egy oldalt.
-- Egy szót sem ugrott át, assszonyom.
-- Akkor tán átaludtam, uram.
-- A büszkeségem nem engedheti, hogy ilyesmivel mentegetızzék... (TS 1.20,
48/56)

Amikor az elbeszélı visszaküldi a megjelenített nıolvasót az elızı fejezethez,
hogy találja meg az édesanya felekezeti hovatartozására vonatkozó megjegyzést,
eljárását poétikai-pedagógiai megfontolásokkal indokolja, tudniiliik az olvasási
szokások olyan hanyatlására panaszkodik, amely a 18. század folyamán tulajdonképpen
éppen a regényes szépirodalom elıretöréséhez köthetı (a „tudós” írás-olvasáshoz
képest)81. Határ fordítása szerint Tristram a „nyakló nélküli” (az eredetiben „straight
forward”,

azaz

egyenesen

elırehaladó)

olvasás

rossz

szokásától

igyekszik

megszabadítani az olvasót, mellyel az „elmélyült tudást” (Uo.) megcélzó, alapos,
megfontolt – és a szimmetria követelménye szerint több irányba figyelı olvasást állítja
szembe. Ez a szembeállítás nem csak a korabeli olvasási szokások változásait
tanulmányozó kutatók fogalmainak felel meg, hanem még Coleridge megjegyzését is
elırevetíti, aki „a hitetlenség akaratlagos felfüggesztésének” tézisét csak a fennkölt
költıi mő esetében tartotta helytállónak, míg a „közkönyvtárak odaadó hívei” által

81 Reinhard Wittmann, Az olvasás forradalma, in Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, szerk.
Guglielmo Cavallo és Roger Chartier, ford. Sajó Tamás, Bp., Balassi, 2000, 321-347.
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gyakorolt, „idıtöltésre” szolgáló olvasást megvetésre méltónak találta.82
Az elbeszélt olvasó megjelenítése különös fényt vet az egyes szólamok
megkettızıdésére alapozott, sokhangú „dialogikusságra”. Ugyanis az elbeszélésnek az
a követelménye, hogy az olvasó elvárásai ne teljesülhessenek, csak akkor igazolódhat,
ha az elbeszélés már eleve rendelkezik valamilyen ismerettel a szóba kerülhetı olvasói
elvárásokról. A kettejük közötti viszony tehát annyiban mindenképpen aszimmetrikus
kell, hogy maradjon, amennyiben az olvasói szólam mindig csak mint valami elıre
adott, ismert tényezı képes szerepet kapni az elbeszélés tényleges, megjelenített terében.
A naiv regényolvasónı alakja megfelel az elképzelhetı olvasói magatartások egyik
végletes formájának, és a tényleges olvasó azonosulási lehetıségeit viszonylag szőkre
szabja. A fönt idézett párbeszédben megszólaló elbeszélı/szerzınek láthatólag
tudomása van arról, miként olvasta a megszólított olvasónı a megelızı passzusokat –
tudja, hogy nem aludt el vagy siklott el a figyelme semmi fölött –, és éppen ebbıl
következıleg azt is tudja, hogy a visszautalás nem járhat megfelelı eredménnyel: a
néhány sorral késıbb a jelenetbe „visszalépı” asszonyt az elbeszélınek így is föl kell
világosítania arról, hogy miért egyértelmő édesanyjának nem-pápista volta (mert a
gyermek megkeresztelésérıl csak a születés után lehetett szó).
A tényleges olvasó viszonyulási lehetıségei a megjelenített olvasói szerephez
nem írhatók le egyértelmően (nincsenek arra vonatkozó adataink, hány olvasó akadt az
elmúlt 250 évben, aki csakugyan végigrágta magát az elızı fejezeten, még mielıtt
Tristram leleplezi a rejtély helyes megfejtését): a tudós olvasásra tett utalás pl. nem
jelenti feltétlenül azt, hogy a Sterne-regény egyértelmővé tenné, hogy milyen „ideális
olvasóra” számít83. Az elbeszélı és az olvasó viszonyában megfigyelt aszimmetria
mindenesetre kérdésessé teszi, hogy milyen párhuzamot találhatunk egyfelıl az
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The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge 7 (Biographia Literaria), szerk. James Engell és Jackson W.
Bates, Princeton: Princeton University Press, 1983, I. 48.
83 E. Wendell (Der Leser als Protagonist) ezirányú okfejtését bírálja Heike Maybach, Der Erzählte Leser.
Studien zur Rolle des Lesers in Italo Calvinos Roman „Wenn ein Reisender in einer Winternacht” und in anderen
Werken der Erzählliteratur, Frankfurt am Main: Materialis Verlag, 1988, 53-54. Maybach szerint egyébként a
tényleges olvasók tanulási folyamatát az jellemzi, hogy megkülönböztetik magukat a reprezentált
olvasóktól, és nem követik el azok butaságait. I.m., 56.
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elbeszélı-szerzı, másfelıl a tényleges-elbeszélt olvasó viszonylatok között. Hiszen
ahogy az olvasói szólam megkettızıdik (Iser fogalmazásában: az olvasó és a saját
elvárásai közötti viszony válik dialogikussá), úgy kettızıdik meg a szerzı-funkció is.
Tristram ugyanis rendre saját mővének szerzıjeként lép föl, így az empirikus szerzıség
kérdése elvben egy narratív kerettel „kijjebb”, tolódik, paratextuális vagy „parergonális”
kérdéssé válva. A narratív „hang” felıl közelítve meg a kérdést arra juthatunk, hogy a
megkettızıdés egyben egy tisztának vélt különbség elmosódásaként is mőködik, hiszen
a szöveg narratív terében az empirikus és a fiktív szerzıség eltérése nem verifikálható.
A Tristram Shandyben ráadásul a bekeretezettségnek nincsenek olyan nyílt jelzései,
amelyek egyértelmően ráirányítanák az olvasó figyelmét az elbeszélı fiktív voltára és a
mögötte álló empirikus szerzı kilétére – mivel az elsı kiadás Sterne neve nélkül,
Tristram Shandy szerzıi neve alatt jelent meg, ez a tény (valamint a mő sikere)
magyarázatul is szolgált a hamarosan felbukkanó hamis folytatásokra, melyek ellen
Sterne már a harmadik-negyedik kötetben is védekezni kényszerült (szintén a cervantesi
példára emlékeztetve ezzel). Noha a tényleges szerzı kiléte nem volt ismeretlen a
tájékozott korabeli olvasók elıtt84, a mő kiállítása ezzel az önéletrajz még szintén
kialakulófélben

lévı

mőfajának

sajátosságait

is

magáévá

tette,

s

Tristram

megkülönböztethetetlenné vált a tényleges szerzıtıl. Ebben a sajátosságában a mő
jelentısen különbözik attól a (Swift Hordómeséjét és Defoe Robinson Crusoe-ját is
tartalmazó) tradíciótól, amely különféle szerkesztıi és kiadói elıszavak beiktatásával
igyekszik elıre jelezni, hogy a mőben megszólaló elbeszélı „én” és a könyv
kigondolásáért, materiális elıállításáért, illetve intézményes

felelıs személy nem

ugyanaz. Ennek az utóbbi tradíciónak a huszadik századi regényirodalomban is olyan
folytatói lesznek, mint Nabokov (Lolita, Pale Fire), Italo Svevo (La coscienza di Zeno),
valamint John Barth (Giles Goat-Boy). Sterne eljárása a mai magyar olvasót talán
Esterházy Tizenhét hattyúkjára emlékeztetheti (ha az anakronizmusoktól és a fiktív
nemváltástól eltekintünk), vagy még inkább William Gass 1995-ös The Tunnel címő
regényére, mely ugyancsak egy kitalált elbeszélı fiktív önéletrajzát tartalmazza, s
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melyet meg is bíráltak azért, hogy a szerzı nem jelzi távolságtartását Kohler nevő
történész-elbeszélıjétıl, aki erısen bigott, sıt a náci Németország iránti szimpátiával is
vádolható.85
A Tristram Shandy is eljátszik ugyan bizonyos szokásos paratextuális jelzésekkel,
ám ezek nem alkotnak érzékelhetı keretet, részint azért, mert egyes ajánlások, sıt az
elıszó is a könyv belsejében kapnak helyet. Ez az eljárás egyfelıl bizonytalanná teszi azt
a „szerzıdéses” viszonyt, amely Lejeune szerint az önéletrajz szerzıje és olvasója között
fennáll (a Tristram Shandyvel kötött szerzıdés ugyanis tulajdonképpen „hamisított”
aláírást tartalmaz), másfelıl pedig újra a sokhangúság kérdését veti föl. A szerzıi elıszó
jó példát szolgáltat erre: akárcsak Tristram születésére, a „szerzı” elöljáró beszédére is a
harmadik kötetig kell várnia az olvasónak. Maga a szöveg indokolja is az elıszó
késleltetését, s ez az indok összhangba

hozható az olvasó irányában tanúsított

elbeszélıi magatartás korábbi példáival. A szöveg elejére illesztett elıszó ugyanis
elızetesen befolyásolná az olvasó magatartását, míg Tristram szerint „beszéljen a mő
magáért” (TS 3.20, 157/182.). Az elöljáró beszéd ugyanakkor magába foglal
megjelenített kritikusi szólamokat és az azokra való szerzıi reakciót is – nem
mellékesen, azokra a létezı kritikai vádakra reagál itt Tristram/Sterne, amelyek az
elmeélnek (wit) az ítélıképességgel (judgment) szembeni túlsúlyát írták a könyv
rovására.86 A locke-i fogalmak viszonyának, egyensúlyának illusztrálása az elıszó fı
témája, azonban ehhez elıször a kritikusok szólamát is be kell építeni a mő narratív
rétegébe – ezzel olyan olvasói magatatásra is példát adva, amelyet az elbeszélı
egyértelmően összeférhetetlennek nyilvánít saját mővével. Az elöljáró beszéd ugyanis a
bölcs ítéletet az elmeéllel szembeállító, és elıbbit az utóbbi fölé helyezı fontoskodó87
„parókások” szatírájába oldódik, s Tristram kijelentése, amely direkt viszonyt létesít
írásmód és olvasói magatartás között, alighanem empirikus-történeti tapasztalatokkal is
alátámasztható:
85
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Ami pedig e torony-parókásokat illeti, sokan úgy gondolják, hogy emezekrıl
túlontúl szabadosan nyilatkoztam, hadd mondom meg hát szabatosan, mit oly
szabados-vigyázatlan szókkal, csúfságukra s ártalmukra elejtettem s jelentem ki fennen,
engedelmükkel: hogy cseppet sem irtózom a torony-parókáktól, sem a bozontos
szakállaktól s távol álljon, hogy megvessem avagy elvessem ıket, hacsak nem arra
szánják s nevelik, hogy e mondott imposztorságot míveljék, míg a világ világ! ... s hiszen
hogy ha más egyébre szerezik – úgy isten neki: béke velük.
--

ámde, hogy nem nékik írok: ezt elméjükbe felvéssék (TS 3.20. 164-

165/190)

A

többszólamú

elbeszélés

„dialektikus”

felépítésére

vonatkozó

érvek

tekintetében egyáltalán nem mellékes, hogy Tristram a kétféle fakultás egyensúlya és
kölcsönös feltételezettsége mellett érvel (az elmeél és a bölcs ítélıerı viszonyát egy
széktámla két gombjához hasonlítva), másfelıl azonban az is megfontolandó, hogy
olyan csoportot nevez itt meg, akik eleve kizárhatók a könyv olvasói közül, mert
attitődjük nem felel meg a mő által elıírtnak. A mő recepciótörténete kétségkívül arról
tanúskodik, hogy bizonyos egyéni mentalitásbeli vagy adott korszakra jellemzı
magatartások csakugyan a mő elutasításához vezettek (Dr. Johnson híres ítélete mellett,
miszerint „semmi különcség nem áll meg sokáig: a Tristram Shandy sem maradt fönn”, a
viktoriánus Bagehot, sıt Thackeray

bírálatát

szokás idézni88),

ám a

könyv

„dialogikusságát” illetıen érdemes megjegyezni, hogy ismét lehetetlennek bizonyul az
olvasói és az elbeszélıi szólamot úgy felfognunk, mint amelyek kölcsönösen nyitottak
egymásra – egyes befogadói reakciókat Tristram eleve idegenként kategorizál, és belátja,
hogy írásmódja nem képes alkalmazkodni az ilyen magatartáshoz. Pontosan az ilyen
beismerések

miatt

nem

lehet

maradéktalanul

elfogadni

a

mő

„dialogikus”

88 Ld. pl. Richard Lanham, Tristram Shandy: the Games of Pleasure, Berkeley-Los Angeles-London,
University of California Press, 1973, 6-14.
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szerkezetének bármiféle „totalitással” való párhuzamba állítását89 – a fakultások
egyensúlya éppúgy, mint az olvasói szólamnak a mő „összhangjába” való beíródása
lemondásokon, kizárásokon és önkényes megfosztásokon keresztül történik.
A dolog „baráti megfelezésének” képzete egy, az itteni gondolatmenetet indító
passzustól nagyon távoli szövegrészben is visszatér, mint azt késıbb látni fogjuk.
Márpedig az ilyen távoli szövegrészek összekapcsolódásának lehetısége pontosan az
„elmeél” és az „ítélıerı” viszonyához vezet vissza. Howard Anderson gyakran
hivatkozott elemzésében a két locke-i fogalom sterne-i használatának magyarázatára
vállalkozott, s lényegében egyfajta ismeretelméleti dialektika csíráját olvasta ki a
fogalmak viszonyából. A „wit” lényegében asszociációs elvként mőködik, és így
egyszerre képes felismerni távoli dolgok hasonlóságát, valamint látszólag egyforma
dolgok szubtilis különbségeit. Amikor Sterne föleleveníti az elmeél ilyen korábbi,
Hobbesnál,

Hume-nál

vagy

Hartley-nál

elıforduló

(a

pejoratív

locke-i

fogalomhasználattól különbözı) jelentését, egyszersmind az olvasásra is ki kell, hogy
terjessze annak hatáskörét. „Sterne ezzel végsı soron az elme szimbólumok iránti
fogékonyságát

bizonyítja:

megmutatja,

hogy

elménk

olyan

hasonlóságokhoz

ragaszkodik, amelyek talán inkább érzékiek, mint racionálisak, és amelyeknek talán
nem is vagyunk egészen tudatában, ám amelyek mégis részét képezik az ember valós
mentális tapasztalatának.”90 Egyes értelmezık az asszociációs elv ilyen felhasználását
oly

módon

értelmezik,

hogy

abból

a

regény

derős

világképére

vonatkozó

következtetések adódnak – Wayne Booth jól ismert módon szembeállította Sterne derős
iróniáját a német romantikusokra jellemzı „homállyal”91, Flavio Gregori szerint pedig
„a Tristram Shandy elıtt célként lebegı totalitás, mint láttuk, elsısorban a különféle
jelöltek egységesítésébıl [integrazione] származik, ami az allúziókban, a narrátor
közbevetéseiben, a dolgokról való korrekt vélemény kialakításában valósul meg.
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Mindezt a dialógus teszi lehetıvé”92 Gregori érvelését a dialogikusság logikus
értelmezése támasztja alá: míg ugyanis hangsúlyozza, hogy a dialogikus magatartást a
másik diszkurzusának elismerése teszi lehetıvé, ezzel annak is együtt kell járnia, hogy a
regényen belül az egyes diszkurzusok elkülöníthetık, megkülönböztethetık legyenek.
Gregori így Walter szisztémaelvő és Toby mániákus diszkurzusával szembeállítja
Yorick és Tristram magatartását, utóbbiakat tartva a sterne-i attitőd regénybeli
leképezıdéseinek. Mindeközben viszont olyan szövegpéldákat is találni a regényben,
amelyek egyfelıl megkérdıjelezik az elbeszélıi diszkurzusnak a szereplıkétıl való
egyértelmő elkülöníthetıségét, másfelıl a jelölı szintjén inkább a szétszóródást,
mintsem az integrációt támasztja alá. Ez a példa továbbá a szöveg magyar fordításban
való idézésének problémáit is jól illusztrálja.
A hatodik könyv elsõ fejezeteiben Walter bejelenti, hogy elkészült a segédigék
elméletével, majd tovább folytatódik a nevelés és mûvelõdés fõ kérdéseinek tárgyalása.
Az ötödik fejezetben Walter arról szól, hogy a gyermek Tristramet ki kell venni a
fehérnép kezébõl, és férfi nevelõt kell fogadni mellé. Az apa fölsorolja az eszményi
tanító szerinte létfontosságú vonásait, s itt sem tagadja meg önmagát: az általa említett
tulajdonságok mind a jó modor külsõdleges jegyei, mellyel szemben Yorick és Toby
kevésbé formalizálható lelki erényeket állítanak, s ezek nevében ajánlják az elhunyt Le
Fever fiát, akit Toby bácsi fogadott gyámsága alá. A következõ fejezetek Le Fever híres
történetét mondják el, majd a tizenegyedikben Tristram igyekszik vissza a saját
gyermekkorához. Itt mondja meg, hogy mi késztette õt “szerfelett különös módon
tárgyától elkalandozni” (6.11, 355/451): ez pedig nem más, mint Yorick szentbeszéde,
melyet az idõsebb Le Fever sírja fölött mondott el, s melynek végére a lelkész önnön
retorikai teljesítményének dicséreteként az alábbi megjegyzést illesztette: “EZ IGEN!”
(uo.), majd késõbb “EZ IGEN!” (356/452). Tristram azon elmélkedik, hogy Yoricknál az
emelkedettség és a pajkoskodás nem válik el élesen egymástól, s a lelkipásztor
alkalomadtán “zabolátlan vidor kedvében valamicskével pajzánabb s borsosabb
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tréfaszóval találta ostorozni a bûnt, semmint a szószék szigora megengedhette volna.”
(Uo.) Ezeket a vargabetûket Tristram így jellemzi:

Huszáros, könnyed vagdalkozás volt ugyan s rendezetlen portyázók csupán,
mindazáltal segédhadak az erény oldalán.

These, though hussar-like, they skirmish lightly and out of all order, are still
auxiliaries on the side of virtue. (Uo. - kiemelés tõlem)

Tristram itt olyan szót használ, amelyet a szótárak többsége magyar
jövevényszóként tart számon az angol nyelvben. Ez annál is meghökkentõbb
következtetésekre ad módot, hogy mindössze egy oldallal késõbb megtudjuk: az ifjabb
Le Fever Magyarországra ment Savoyai Jenõ oldalán harcolni a török ellen. Aligha áll
módunkban eldönteni, hogy Sterne tudatosan alkalmazta-e ezt az összefüggést, mint
ahogy az is föltételezhetõ, hogy leginkább csak a könyv magyar olvasói számára tûnik
föl a két csaknem egymás mellett álló részlet egymásra vonatkozása. Az azonban
egyértelmû, hogy a „magyar szál” megerõsíti a szöveg kivételes összetettségének
benyomását, melyet az „auxiliary” szó föltûnése is fölkelt, hiszen ezt a szó – a ’segédige’
értelmében – Walter Shandy nyelvelméletében is fontos szerepet játszik (errıl a
következı fejezetben lesz részletesebben szó). Az itt ‘segédhadak’ értelmében álló szó
kifejezetten ellentétes jelentéstartalommal rendelkezik, mint Walternél, hiszen nem a
rendszerszerûség, hanem éppen a rendezetlenség képzetét hivatott kelteni –
szembeállítva a szentbeszéd összeszedettségével és zárt érvelésmódjával. A “magyar
szál” követése a fordítás olvasójának ugyanakkor hasonló inverzióra ad módot. A
magyarban szereplõ “huszáros könnyedség” ugyanis olyan idiomatikus konnotációkat
kelt, amelyek az eredeti olvasója számára nem adódhatnak egyértelmûen. A magyar
kifejezés konnotációs mezejében a könnyedség mellett nem csak a ‘hõsiesség’ és
‘fékezhetetlenség’ attribútumai találhatók meg, hanem éppen a ‘magyarosságéi’ is,
amelyek az angol anyanyelvû olvasók számára természetesen idegenek. A „huszáros
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könnyedség” magyarul könnyedén adódó szintagmája az angolban áttételesnek
hangzik; ott talán idiomatikusabb volna a ‘cavalier’ kifejezés, mely a ‘könnyûlovasság
(light cavalry)’ jelentésmezején át fordítható vissza ‘huszárosra’. Az egész szövegrész
tehát azt a groteszk benyomást kelti, mintha Sterne magyarból fordította volna angolra,
s Határ Gyõzõ fordítása állította volna vissza az eredetit. S még nem is került szóba a
„huszáros” jelzõhöz a magyarban kapcsolható másik fõnév, a „virtus”, amely tovább
bonyolítaná az összképet, lévén etimológiailag azonos az angolban ‘erény’ értelmében
álló ‘virtue’ szóval. “Ezek a segédhadak huszáros virtussal vagdalkoztak az erény
oldalán.” A fordító problémája föltehetõleg véletlenül ugyan, de hasonlít ahhoz, mint
amikor Pynchon szereplõi magyarul szólalnak meg93, vagy amikor Esterházy a
“(lefordíthatatlan szójáték)” megjegyzés betoldásával állítja szinte megoldhatatlan
feladat elé fordítóit – az utóbbi esetben a lefordított megjegyzést elsõre nem az eredeti,
hanem a célnyelven valahogyan megoldott szójátékra értené az olvasó. Mindegyik
példa a saját/idegen és az eredeti/fordítás ellentétpárokhoz társított összekapcsolások
kiazmus-szerû kifordítását jelzi.
Az

‘auxiliary’

szót

itt

egyértelmûen

Tristram

szóválasztásának

tekinthetjük, azaz itt maga az elbeszélõ köti össze a Tobyra és Trimre jellemzõ katonai
diskurzust a nyelvi viselkedés problematikájával. Az interdiszkurzív kapcsolat nem
csupán a szó egyediségében jön létre, hanem a mondat figurativitásában is kifejtést nyer
(“they skirmish lightly ... on the side of virtue”), ami az elõzõekben idézett szövegrészekkel
összeolvasva a szót mintegy a figuratív kapcsolódás emblémájává, egyfajta metafigurává teszi. Tristram ráadásul olyan nyelvi viselkedés jellemzésére használja ezt a
fordulatot, amely õrá magára is jellemzõ -- ezzel a regényben megjelenített diskurzusok
elválaszthatóságát kérdõjelezi meg, hiszen mindegyik csak az elbeszélõ szólamának
részlegesen vagy teljesen alárendelt szerepben tárulhat az olvasó elé. A különféle
észjárások azonban nyelvi összeköttetésük ellenére is elszigeteltek maradnak a
“Good morning, kicsi káposta (sic)” – így a Zsuzsi Szabó nevő szereplı a Mason és Dixon címő regény 54.
fejezetében (New York: Henry Holt and Co., 1997, 540.). Mellesleg Zsuzsi éppen a Nádasdy-huszárok
egyenruhájában tőnik föl a regényben. Az Entrópia címő elbeszélés (szintén hibás helyesírású) magyar
nyelvő részlete (mely a Sandor Rojas nevő szereplı szájából hangzik el) ismertebb, és kevésbé tőri a
nyomdafestéket.
93
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megértés/megértetés szintjén; tehát az egyes szavak vagy akár szóképek vándorlása az
eltérõ diskurzusok között legalább annyira széttagolja a nyelvi atomok identitását, mint
amennyire közös horizontot képez az eltérõ beszédmódok számára. Ez az
értelmezés/fordítás “hangolását”, illetve “súlyozását” is megnehezíti. Többek között
ebbõl a nyelvi stratégiából adódik az a kérdés, hogy Tristram maga is a könyv
szatírájának célpontja-e, vagy hogy netán fölállítható-e olyan hierarchia, melyben egyes
szereplõk beszédmódja a “bölcsesség” magasabb fokát képviseli, mint másoké. Flavio
Gregori Tristram és Yorick magatartását állítja így szembe a többi regényalakéval,
mondván, hogy õk ketten képviselik a világ mint totalitás szemléletét.94
Az egyes szavak vándorlása a diskurzusok közötti fordíthatóság nehézségét
illusztrálja, s ezzel a szóhoz nem a metaforikusság, hanem a paronomázia képzetét
társítja.

A

szójátékkal

összekapcsolt

“kétértelmûség”

problémája

bizonyos

szövegrészletekben jól ismert, mint ahogy az is, hogy ez a retorikai stratégia sokszor
vonta az ízléstelenség vádját Sterne fejére. Sklaukenbergius meséjének fordításakor az
‘orr’ jelentésének rögzítése okoz problémát; a szexuális felhangokat nem sikerül a szó
definiálásával sem elkerülni. Ugyanez a gond jelentkezik például a ‘bajusz’ kapcsán is.
Ennél még érdekesebbek azok a szójáték-szerû struktúrák, amelyeknek legalább egyik
eleme csak sugalmazott a szövegben, vagy amelyek (az ‘auxiliary’ szóhoz hasonlóan)
egymástól távol esõ szövegrészeket kötnek össze.
Némelyik ilyen textuális párhuzamot érdemes azért is kiemelni, mert a magyar
fordításban elvész. Ilyen például annak a kifejezésnek az ismétlıdése, amely a nyelvrıl
való elmélkedést köti össze – egyáltalán nem egyedi példaként – a szexualitással. Walter
segédige-elméletében hangzik el a fiktív „fehér medve” elgondolása kapcsán, hogy
„nincs-é benne bőn avajh? [is there no sin in it?]” (TS 5.43, 335/385). A könyv legvége
felé Tristram szavakban próbálja tolmácsolni Wadmanné arckifejezését, amikor Toby
bácsi fölajánlja neki, hogy megmutatja sebesülésének helyét. A gondot itt az okozza,
hogy Toby a térképen akarja megmutatni a helyet, az özvegy pedig a sebhely testi
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valóságára (a férfi ágyékára) gondol. Az özvegy sápad és pirul, Tristram pedig az alábbi
szavakkal

értelmezi

a

helyzetet:

mit is, az avatatlan olvasónak ilyképpen tolmácsolhatnék:
'Uram Isten! Már hogy nézhetném én meg azt,
Mit mondanának mindenek, ha én azt még nézegetném is,
Ledobbannék menten, hacsak odanéznék,
Vajha megnézhetném pedig
-- miért ne? [--There can be no sin in looking at it.] Megnézem biz én…' (TS 9.20,
523/594)

A két részlet összevetésekor szembeötlõ Walter és Wadmanné retorikájának
hasonlósága, mely még inkább kiemeli a „bőn” szó ismétlõdését is. Határ Gyõzõ
különös módon meghagyja a „bőn” szót a medvével kapcsolatban, ám a szexuális
kontextusban kihagyja azt. Ez annál különösebb, mert Határ a könyv fordítására
visszagondolva szóba hozza az angolszász puritanizmust és prüdériát, mely szerinte
sok, a magyar olvasó számára nem könnyen érthetõ jelentésösszefüggést teremt (Határ
konkrétan a mû kezdetét említi, amikor az anya egy oda nem illõ kérdéssel félbeszakítja
Waltert a nemi aktus kellõs közepén)95. Vajon bûnnek tekinthetõ-e, hogy a magyar
fordítás retorikai kérdéssel (“miért ne?”) adja vissza Wadmanné önigazolását, s a
szóismétlés “elfelejtésével” tompítja a két részlet egybecsengését?96 A két szövegrészlet
szintaktikai fölépítésében észlelt hasonlóság azt mondatja az értelmezõvel, hogy a
Wadmanné által látni kívánt dolog elbeszélése a Walter-féle “fehér medve”
paradigmájára épül, s a körülírás ezzel a medve és Toby bácsi ágyéka közötti
hasonlóság benyomását kelti. A két részlet egymás mellé helyezése itt is módot ad egy
95
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paronomáziás olvasatra, amely a „bear” (medve) és a „bare” (pucér) szavak közti
homofóniára épül.

Az ilyen távoli szöveghelyek közötti „párhuzamok” több szempontból is
figyelemreméltók. Jelen köntextusunkban különösképpen azért, mert éppen az olvasó
figyelmét teszik próbára, vagyis elıtérbe tolják a szöveg strukturáltsága és az olvasói
szokások közötti összefüggést. A következı fejezetben két szöveg közötti párhuzamok
kapcsán kerül majd elı ugyanez a probléma, ami viszont itt már a Tristram Shandy
„egymagában” való olvasatakor is fölmerül: milyen kompetencia vagy figyelem
szükséges ahhoz, hogy a szöveg struktúráját mint struktúrát egyáltalán felderíthessük?
Ez a kérdés az intra- és az intertextuális szinten egyaránt föltehetı, ám mindenképpen
textuális párhuzamok és transzformációk észlelését feltételezi, hiszen – mint Michael
Riffaterre állítja – a fikció „igazsága” jelek különbözı szinteken való ismétlıdésén
alapul. „Az igazság lexika- vagy frazéma-szintő elemeknek az általuk generált
szövegben

történı

verifikációjából

származik.

Ennek

megfelelıen

az

igazság

származtatott, idiolektikus, paradigmatikus, és végül körkörös.”97 Amennyiben pedig a
fikció „igazsága” végsı soron textualitásával egyenlı (s mint láttuk, szembeállítható a
mimetikus

valószerőséggel),

úgy

a

szöveg

struktúrájának,

ismétlıdéseinek

feltérképezése alapvetı feltétele bármiféle értelmezésnek, sıt a feltárt ismétlıdések
összeolvasása felül kell, hogy írja az egyedi szöveghelyek külsı referenciák alapján
történı értelmezését.
Így – hogy visszatérjünk a számunkra legérdekesebb párhuzamra – a „barátilag
megfelezni a dolgot” frázis visszatérése egy egészen eltérı kontextusban tanulságokkal
kell,

hogy

szolgáljon

a

könyv

olvashatóságára,

kommunikatív

szerkezetére

vonatkozólag is. A „visszatérés” helyszíne az a jelenet, amely az andoüillets-i apátnınek
és a vele utazó novíciának a csökönyös öszvérekkel való gondjait ecseteli. A szemérmes
hölgyek tisztában vannak azzal, hogy az állatok kizárólag bizonyos „bőnös szók”
hatására fognak elindulni, ám e szavak kimondására nem tudják rávenni magukat. A
97
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veszteglés viszont szabadban éjszakázással, és ekként a megbecstelenítés veszélyével
járhat, így az apácáknak két rossz közül kell választaniuk. Az apátnı ekképp okoskodik:

Mármost lévén a bocsánatos bőn a csekélyebb, az enyhébb vétek, azt
megfelezvén, vagyis csupán félig követve el, a másik fele nélkül; avagy egészében
elkövetvén ugyan, de ezen valakivel testvériesen megosztozva [amicably halving it
betwixt yourself and another person]: végezetre oly cseppecske lészen, hogy nem is
igazándi bőn.
Mert biz én semmi bőnt nem látok abban, hogy akár százszor egyvégtében
elémondjam: bou, bou, bou, bou, bou; de paráznaságot sem abban, hogy e szótagot
kiejtsem a számon: ger, ger, ger, ger, ger, hajtogassam bár rorátétól vecsernyéig;
annakokáért kedves leányom [...], majd én mondom, bou, te mondod, ger... (TS 7.25, 420421/481)

A kísérlet – ezt érdemes rögtön elıre bocsátani – csıdöt mond, az öszvérek
ugyanis tapodtat sem mozdulnak. A nyelvi formula „baráti megfelezésének” itt semmi
eredménye nincsen; az apátnı konklúziójából arra következtethetünk, hogy a
„varázsszó” hatékonysága nem különíthetı el bőnösségétıl. „—Hej, a beste jószágja:
nem ért a szóból! – kiáltotta Margarita. // -- Bezzeg a sátán: ı igen! – szólt Andoüillets
zárdájának fejedelemasszonya” (Uo., 421/482).
A következı fejezetben fogok alaposabban kitérni a nyelv „bőnösségének” és
performatív hatékonyságának problámájára (Sigurd Burckhardt elemzését híva
segítségül), ezúttal inkább azt a megfigyelést érdemes rögzíteni, hogy a nyelvnek a
bőnhöz és így az egyéni felelısséghez kötése lehetetlenné teszi a dolgok „baráti
megfelezését” abban az értelemben, hogy a kommunikatív folyamatban résztvevı felek
egyenlı mértékben vennék ki részüket a kreatív folyamatból, vagy identitásuk egyforma
mértékben függne a másik másságának elismerésétıl. Sterne áthallásos utalásai,
kétértelmő célzásai inkább a szerzı cinkosává avatják az olvasót (a viccek „elértéséhez”
természetesen megfelelı olvasói beállítódás is kell), de az öszvérek példázata mintha
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arra utalna, hogy ez a cinkosság inkább a lelkiismereti elszámoltathatóság, mintsem a
kreatív együttalkotás jegyében értelmezhetı. A két értelmezés közötti eltérés
modalitásbeli

különbségnek

nyelvszemléletet

és

tekinthetı,

világfelfogást

a

sugall,

Sterne-féle
amelyben

„dialogikusság”
nagyobb

szerep

olyan
jut

a

megszakítottságnak, a véletlenszerőségnek és a tautológiának, mint a totalizálható
értelemegyütteseknek.
Erre utal az apácák történetének „folytatása” is, ahogyan a nyelvi formulák
megoszthatóságának képzete több részelbeszélésben is szerepet kap. A 7.könyv 31.
fejezetben a sorsüldözött szerelmesek, Amandus és Amanda mondják egyszerre
ugyanazt találkozásukkor:

Amandus:
}

élsze még?

Amanda:
minek hallatára egymás karjaiba repültek, s az örömtıl holtan roskadnak a földre.
(TS 7.31, 430/492)

A kimondás elıidézte történés azonnyomban rá is cáfol a kimondott tartalomra: a
szerelmesek még meghallják egymás panasszavát, ám gesztusuk egyszersmind annak
az életnek a végét is jelenti, melyre maga a kutató kérdés irányul. Ez a
szentimentalizmus (amely éppen a Tristram Shandy hetedik könyvében és az Érzelmes
utazásokban bontakozik ki) olyan nyelvszemléleten alapul, amely minden jel szerint
tisztában is van a nyelvi performativitás nem-emberi mivoltával, és így az emberi
érzelmek nyelvi manipulálhatóságának és kifejezhetıségének problematikusságával is.
Nem sokkal késıbb Tristram saját én-elbeszélésében idézi föl az itt elemzett
motívumsorokat, újra összekapcsolva a bőnösség és a performativitás képzetköreit, itt
azonban a beszédaktus félbemaradására, a nyelvi erıszaktól való meghátrálásra
válaszul nem-nyelvi erıszak jelenik meg a jelenetben. A Tristram útját elálló szamár sem
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a békés noszogatásra, sem az édességgel való lekenyerezésre nem moccan, az elbeszélı
pedig kijelenti, hogy ı nem hajlandó bántani az állatot (hiszen ı a szó szerint „a légynek
sem ártó” Toby bácsi példáját követi) míg végül kezében marad a szamár kötıféke.

A szamár töprengı tekintetét rám függesztette.
-- Ne verj el véle! ... Ám ha kedved tartja, istenneki...
-- Ha én azt megteszem, hát bizton elkár-- -- -- [If I do, said I, I’ll be d------d.]
Alig ejthettem ki félig a szót, akár Andoüillets apátasszonya (s így nem is
vétkeztem vele [so there was no sin in it]), odaérkezett a fickó, s a furkójával lazsnakolni
kezdte a szegény ördög hátsóját, mint a mennydörgetıs mennykı; mi is tessékelı
udvariaskodásunknak véget vetett. (TS 7.32, 433/495)

Tristram morális dilemmáját legalábbis fölerısíti (ha nem okozza) a szamár
antropomorf megjelenítése, megszólaltatása, amely persze újra felidézi a kérdést, hogy
mennyiben különíthetı el a fikcióban megjelenített alakok nyelvezete az elbeszélıétıl.
Ez esetben a szamár tudatát mint az elbeszélıi képzelet mozgatta nyelvi fikciót tudjuk
elgondolni. Ez az antropomorfizáció (amely természetesen nyelvi performatívumként
írható le) teszi lehetıvé, hogy a szamár nézıpontjából is elgondoljuk a cselekmény
fordulatait, s arra jussunk, Tristram finomkodó moralizálása az állat szempontjából nem
jelent valódi különbséget – ıt így is, úgy is elverik. A részletben két morális dilemma
sőrősödik össze – az egyik a fizikai erıszaktól való irtózás, a másik pedig a káromkodás
tilalma –, a kettı közötti viszony pedig figurálisan is elgondolható. Tristram nem akarja
elverni az állatot, s ettıl való irtózását fejezné ki a káromkodás, amelynek kiejtése vétek
volna, tehát pontosan annak bekövetkezésével fenyegetne (a kárhozattal), amit kifejez.
A konstatív és a performatív funkciónak ez az egybesése megint olyan nyelvmágiára
utal, amilyen az apátnı és a novícia történetében bukkant elı, s felhívja a figyelmet
Tristram vonakodásának és az apácák szemérmességének párhuzamára. Másfelıl a
kétféle erıszak itt bonyolult oksági láncot alkot: a testi erıszak lehetısége provokálja a
káromkodást, mely nyelvi erıszakként mutatkozik meg, de bekövetkezését a végül
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mégiscsak megjelenı fizikai bántalmazás gátolja meg (a szamarat elnáspángoló fickó
megjelenése fojtja bele Tristrambe a vétkes szót). Ez a bonyodalom arra is utalhat, hogy
az elbeszélés mint nyelvi aktus korántsem esik egybe Tristram saját diszkurzusával,
vagyis a narratíva nyelve helyenként ironikus távlatot nyithat saját elbeszélıjére;
például azáltal, hogy a jelenet zárlatában – az elharapott káromlás kontrasztjaként – a
meginduló szamár rést nyit Tristram nadrágján. Ezzel a jelenet ismét újabb
összefüggésbe kerül: a férfi nemiszerv sérüléseit taglaló jelenetek láncolatát is felidézi
(Tristram és a tolóablak, Toby sebesülése Namurnál, Phutatorius és a gesztenye stb.):
„egy kiálló főzfavesszı a szamár puttonyából zsebembe beleakadván, mikor az állat
mellettem elhaladt, oly éktelenül elhasította nadrágomat, éspedig az elképzelhetı
legszerencsétlenebb irányban, hogy iménti kifakadásom: -- Na kifelé! [Out upon it!]... –
igen, vélekedésem szerint inkább itt volna helyénvaló… Ám ezen csak hadd rágódjanak
// NADRÁGOM RECENZENSEI” (433/495-496, a fordítást módosítottam – MGT). A
legutolsó megjegyzés többszörösen is körkörössé teszi a jelenetet, hiszen a diskurzus
megfelezhetıségére vonatkozó szövegrészeket újfent összekapcsolja a megjelenített
olvasók egyik álfajával, ez esetben a kritikusokkal, kiknek nómenklatúráját Sterne
szintén Swift Hordómeséjébıl meríti. A szöveg tehát többé-kevésbé jelölt módon
viszonyítja egymáshoz a diskurzus különbözı szintjeit, az olvasó „beavatódása” a
szövegkonstitúció folyamatába pedig leginkább azt jelenti, hogy föl kell ismerni a
különbözı szövegelemek és –rétegek közötti kapcsolódási pontokat. Ennek a jelenetnek
a konklúziója a szokásos kétértelmőséget hordozza ebben a tekintetben is: a szöveg
motivikus ismétlıdések sorozatával idézi föl a vétek és a bőn mozzanatát a cselekmény
szintjén, ám a kritikusok gúnyos (és nehezen félreérthetı) megnevezésével az olvasót
mégis arra inti, hogy tartson távolságot a szöveget a bőnösség tekintetében mérlegre
tevı olvasói stratégiától. Sıt, a jelenet olyannyira komplex, hogy a kritikusokra
vonatkozó megjegyzés esetén nemigen dönthetünk arról: a szöveg tartalmának vagy
szerkezetének (a kifejezés elhelyezésének) megítélésén rágódnak-e a recenzensek. A
szöveg ilyen értelemben jó okkal nevezhetı többszörösen „nárcisztikusnak”, hiszen
éppen a „magamutogatás” narratív felidézésekor mutat rá saját felépítettségére, és intéz

63
nyílt kihívást bizonyos olvasókhoz.
Ez a „nárcizmus” pontosan paradox jellegénél fogva hívta fel magára a
posztmodern elbeszélés kutatóinak figyelmét, és olyan elméleti-nyelvszemléleti
következményekkel jár, amelyek nehezen egyeztethetık a „dialogikusság” fönti
elképzelésével, legalábbis abban az értelemben, hogy a szerzı/elbeszélı és az olvasó
kommunikatív viszonyát a beszédszerőség jegyeivel, így az élı jelenlét ismérveivel
kapcsolhatnánk össze. A szöveg önmagára mutatása éppen ugyanis abban a
pillanatban,

amikor

megígéri

saját

kommunikatív

szerkezetének

feltárulását,

szükségképpen, ám észrevehetetlenül megkettızıdik, szövegre és kommentárra szakad,
így saját „valóságát” mindig csak egy már meghaladott állapotra vonatkoztatva tárhatja
föl – némiképp ahhoz hasonlóan, mint amikor valaki másodpercre pontosan akarja
megmondani az idıt. A metafikciós „önfeltárás” tehát az olvasás temporalitása és az
írott szöveg strukturalitása közötti átjárhatatlanságra is utal, amit olvashatunk annak
alátámasztásaként is, hogy az olvasás allegóriái mindig csak saját olvashatatlanságukról
árulkodnak.98 A szöveg „valódi” kommunikatív szerkezetének feltárása totális
önismerethez, a pillanat önmagával való azonosságához vezethetne. Az ilyen azonosság
azonban éppen azért marad illúzió, „mivel az eredetként szolgáló valóság játékba
lépésekor per definitionem elérhetetlen távolságban van, illetve a transzcendentális mise
en abyme csak fikcióként (vagy metaforaként) állíthatja elı – még akkor is, ha textuálisan
ez a fikció szolgál eredet gyanánt.”99 Az ilyen önreflexió – amely önnön valóságáról nem
képes kimondani a végsı szót – viszont önismétlésre, dadogásra kényszerül, ami az
apácák hasztalanul ismételt „varázsigéjét” idézheti föl. Véletlen-e, hogy éppen az itt
hosszabban idézett szövegrészben, az apácák és Tristram szamárkalandjai között
félúton található az a szövegrész, amely emblémája is lehet az ismétléskényszerben
szenvedı önreflexió dilemmáinak?

98

Paul de Man, Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust mőveiben, ford.
Fogarasi György, Szeged: Ictus, 1999, pl. 108.
99 Lucien Dällenbach, The Mirror in the Text, angolra ford. Jeremy Whiteley with Emma Hughes,
Cambridge, Polity Press, 1989, 80-81; 101
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Kik a bosszantást –– BOSSZANTÁSNAK nevezik, tudva–tudván, hogy mit
értsenek rajta [To those who call Vexations, Vexations, as knowing what they are], mi sem
szolgálhatna nagyobb bosszantásukra, mint ha Lyonban, Franciaország egyik
leggazdagabb s legvirágzóbb városában majdnem teljes napot idõzve, nem láthatnák
ókori emlékeit, melyeknek se szeri, se száma; ez bosszantásnak már magában éppen
elegendõ, tartotta légyen volna vissza õket bármi; hát még ha tetejébe egy más bosszantás
tartotta vissza... (428, 490. –– kiemelések az eredeti magyar változatban)
A magyar fordításra itt ismét érdemes újfent kitérni néhány szó erejéig, mert
olyasvalamit

tesz,

amely

jelentékenyen

járul

hozzá

a

Sterne-szöveg

itteni

értelmezéséhez. A szövegrész – s ez számunkra kiemelten fontos – tautologikus
definícióval indul, melynek ismeretelméleti szerepét az angolban az „as” határozószó
mintha viszonylagosítaná, amennyiben az „as if” (’mintha’) kifejezést is konnotálhatja. A
bosszúság két szintjének elkülönítése pedig valóban különbséget iktat a szó
identitásába, ám ha e két szintet el akarjuk különíteni, csak az adott szituáció, nem pedig
a voltaképpeni jelentés ragadható meg vonatkoztatási keretként (így beszélhetünk talán
eredeti és járulékos bosszúságról). Az angol azonban még viszonyszavakkal sem jelöli a
két bosszúság közötti különbséget (ld. “egy más bosszantás tartotta vissza”, “to be
withheld by a vexation”). A fordítás legkülönösebb megoldása azonban ezután
következik:

hát még ha egy más bosszantás tartotta vissza: akkor ez nyilván már –– amint a
mathematikusok kifejeznék:
BOSSZANTÁSa hatványon (490.)

to be withheld by a vexation––must certainly be, what philosophy justly calls
VEXATION upon VEXATION (428.)

A “filozófia” “matematikává” változtatása látszólag eltörli azt a problémát, amit a
regény alapvetõen nyelvi problémaként mutat föl, hiszen a matematikai jel nincs kitéve
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a hétköznapi használat és beszédforgalom általi megsokszorozódásnak, sem pedig a
kontextusok összekeveredésébõl adódó jelentésszóródásnak.100 S bár ez a megoldás
alighanem óhatatlanul jelentésvesztéssel jár, ugyanakkor a magyar szöveg (modálisan)
újratermeli azt, amit (tartalmilag) veszít. Azt is mondhatni, hogy a Határ–változat
tulajdonképpen az absztrakt matematikai jelet változtatja vissza köznyelvi ténnyé,
amikor az ‘upon’ elöljárószót a ‘hatványon’ kifejezéssel helyettesíti –– amint ezt a
huszadik századi magyar köznyelv meg is engedi. Amikor pedig magát ezt a kifejezést
teszi a hatványkitevõ helyére, akkor a jel és a jel megnevezése közötti különbséget törli
el. (Hiszen ha x szerepelne a felsõ indexben, akkor ennek természetes nyelvi fordítása
lenne az, hogy bosszantás az x–edik hatványon.) A grafikai megoldás tehát szerencsésen
ellensúlyozza a jelentésveszteséget, minthogy a jel feloldásával visszajutunk a Sterne–
szöveg jelezte filozófiai problémához, amely egyfajta tautológiából adódó végtelen
regresszusként ragadható meg: “bosszantás a hatványonadik hatványon”.
Határ ezen megoldása talán minden egyéb részletnél jobban megerõsíti azt
az értelmezési lehetõséget, hogy Sterne regényének elsõdleges vonatkoztatási mezeje az
írott lap kétdimenziós világa.101 Az önmagára visszaforduló szó “hatványozódása”
viszont a nyelvi megsokszorozódás kiüresítõ funkcióját implikálja, s nem azt a kiteljesítõ
visszazáródást, amelyet a reflexivitás némely elméletírója a “létrehozás mimézisének”
(Linda

Hutcheon)

tart,

s

amely

az

irodalmi

kommunikáció

valóságának

megragadhatóságát ígéri, ennek minden emancipatorikus következményével, mint azt a
korábban idézett Robert Siegle véli. A közölhetõség és a fordíthatóság úgy íródik bele az
önismétlések végtelenített sorozatába, hogy a szöveg saját nyelvére utaló megjegyzések,
illetve a szöveg megalkotottságának mesterkéltségét föltáró eljárások (“Mert biz én, elsõ
mondatomat leírván, a másodikat már a mindenható Istenre bízom” (8.2., 450./512.)) a
szöveg narratív struktúráját is egyfajta közvetítettség, tolmácsoltság horizontjába
helyezik. Utalhatunk a ‘Tristram’ név kétértelmőségére, mely a pajzán utalások
100E tekintetben érdekes, hogy Határ a fordítás kapcsán említi a magyar nyelv idegenkedését a filozófiától.
Vö. Határ, Életút, i.k., 397.
101Ld. pl. Giovanna Capone, Spazi della scena comica nella narrativa inglese, Pisa: Editrice Libreria Goliardica,
1973, 98.
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analógiájára fogható föl; nemcsak képtelenség valaha is dőlõre jutni abban a kérdésben,
hogy

Tristram

tolmácsolja–e

megalkotója

gondolatait

(ahogy

Wadmannééit

tolmácsolná), de ezen eldöntetlenség struktúrája a dévaj célzások “elértéséhez”
hasonlatos (“huncut, aki rosszra gondol”), és az intenció rögzíthetetlenségének
következtében az olvasó stabil identitását is fölfüggesztheti.102 Jonathan Lamb
könyvében ezt a jelenséget nevezi a „kettısség elvének”, melynek szellemében Sterne
egyfelıl a Hartley- és a Hume-féle asszociációs elméletek követıjének, másfelıl pedig
(tehetjük hozzá némiképp Lambtıl függetlenül) a posztmodern próza elıfutárának
mutatkozik. Lamb az alábbi módon foglal állást:

A

shandiánus

narratíva

összes

része

végtelen,

kölcsönös

kommentár

mintázataiba rendezıdik [...] Az ilyen ön-reflexiók (az egymásra épülı, egymást ismétlı
vagy gúnyoló dolgok) a nárcizmus sajátos alakját képezik, mivel soha nem állítják a
reflektált dolog egységét vagy azonosságát. A megkettızıdés, akárcsak a vesszıparipaszerő pleonazmus, a töredezettség figurációja, amint egy tökéletlenség tükröz egy
másikat. Erénye abban az illúzióban áll, hogy az idı és a véletlen nem rombolhatják le
az egymás körvönalaiba átjátszó dolgokat, melyek változatossága és ismételhetısége
végtelennek látszik. Mivel Tristram identitásának eredete bizonytalan, és mivel legalább
két Yorick van, képesek más szövegeket belakni és általuk belakva lenni, miközben
olyan történeteket mondanak, melyek vége kezdetüket ismétli.103

Talán különös, hogy Flavio Gregori éppen azt a két alakot (Tristramet és
Yorickot) állítja önnön totalitás-elméletének középpontjába, akikrıl itt a végtelen
öntükrözıdés és a textuális imperfekció kapcsán Lamb tesz említést. Ez az egybeesés
éppen azt látszik igazolni, hogy a poétikai alakzatok világnézeti egységekbe rendezése
kétes mővelet, vagyis olvasás és etikai cselekvés folytonossága nem bizonyítható. A
kétféle szemléletet egymásnak ütköztetve talán azt sikerült érzékeltetni, hogy az
102Jacques Berthoud, Shandeism and Sexuality, in Valerie Grosvenor Myer, szerk., Laurence Sterne: Riddles
and Mysteries, London–Totowa, New Jersey: Vision––Barnes & Noble, 1984, 36.
103 Lamb, Sterne and the Double Principle, 81-82.
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intertextualitás és töredezettség tézise alkalmasabb

a másik, totalitás-hipotézisre

alapozott szemlélet kontextualizálására, mint fordítva, hiszen Lamb konklúziója
(melyben

talán

„az

olvasás

allegóriáinak”

egyfajta

változatára

ismerhetünk)

magyarázatot is látszik adni arra, mibıl táplálkozik az idınek nem kiszolgáltatott
totalitás látszata. Talán éppen abból – és ezt az alakzatot a következı fejezetben
igyekszem részletesebben megvizsgálni –, hogy az itt szóba kerülı körszerő
alakzatokról eldönthetetlen, hogy zárt tökéletességet, avagy dadogó önismétlést
implikálnak. Ezt Tristram ironikusan jelzi is a toronyóra meglátogatása kapcsán, éppen
a „bosszantás”-részletet követı bekezdésekben.

Nincs még egy dolog égvilágon, mihez oly kevés érzékem volna, mint a
masinériákhoz; se tehetségem, se képzeletem az effélékhez s oly kevéssé forog rá az
eszem, hogy ezennel ünnepélyesen kinyilvánítom: még sohase vittem odáig, hogy
megértsem a mókuskarika motollájának a titkát, avagy a köszörős forgattyúját, jóllehet
életemben nemegyszer már, órákhosszat ájtatosan szemléltem amazt és keresztyéni
türelemmel álldogálltam emez elıtt, hogy senki jámborabban. (429/490).

Az a Tristram nyilvánítja itt magát tudatlannak a forgó gépezetek rejtélyét
illetıen, aki másutt saját családját, a társadalmat, a nyelvet és önnön szövegét is efféle
„motollaként” jellemzi. Ez a tény önmagában is újabb támasztéka lehet a Lamb-féle
tézisnek a narratív elemek és mintázatok kölcsönös kommentálásáról, ugyanakkor
Tristramet mint elbeszélıt is különös fénybe állítja, hiszen ezen önvallomás alapján arra
kell gyanakodnunk, hogy az elbeszélı nem érti saját szövegének mőködését sem. Más
irányú gyanakvásra ad okot, hogy ez a „beismerés” az elbeszélı saját szavaiból
hámozható ki – újfent két egymást kizáró következtetésre juthatunk, és nincsen a
döntést lehetıvé tévı külsı vonatkoztatási pont. Ennek a két gyanúnak az egymást
kölcsönösen felfüggesztı összjátékából mindenek elıtt az a kérdés kristályosodik ki,
hogy miképpen hozható összefüggésbe a dialogikusság etikai igénye a megértés
kognitív

mozzanatával:

magyarán

az

olvasó

iránti

dialogikus

nyitottság
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összeegyeztethetı-e a szöveg saját magáról való tudásának hiányával, a totális öntudat
lehetetlenségének beismerésével. A két mozzanat kiegészítheti egymást egyfajta
szókratészi dialektikában, amennyiben a másikra való ráutaltság éppen abban
ragadható meg, hogy az egy (esetünkben a szöveg illetve a szerzı) képtelen önmaga
önmagából való megértésére. Az ezt bizonyítani szándékozó olvasat elıtt viszont
mindig ott tornyosul az a leküzdhetetlennek látszó nehézség, hogy ezt a negatív tudást
magából a szövegbıl kellene bizonyítani, a szöveg deklaratív beismerései viszont
alkalmatlanok bármilyen, a szövegre vonatkozó tézis valódi alátámasztására.
Külön értekezést érdemelne annak taglalása, hogy az önismeret másiknak való
kiszolgáltatottsága miként kapcsolódik össze a bőnösségnek, a bőntudatnak a Sterneszövegben láthatólag állandóan visszatérı motívumával. A második kötetben
elhelyezett szentbeszéd, melyet a fikció Yoricknak tulajdonít, s melyet Sterne eredetileg
1750-ben írt, éppen a lelkiismeret kérdését járja körül, és alapvetı etikai dilemmaként tér
ki az emberi önimeret lehetıségére:

„Ha kit lelkiesmérete vádol (mely ritkán téved ez irányban) – ez esetben megengedem,
hogy bőnben leledzı; és hacsak nem a mélakór avagy a bajképzelgés eseteivel állunk
szemben, úgy bízvást kinyilatkoztathatjuk, hogy ennen vádjaira megvolt a maga
elegendı oka.
„Ámde az ellenkezı feltevés aligha állja meg a helyét: mármint a lelkiesméret, hogy
mindannyiszor felemelné vádoló szavát, valahányszor az emberfia bőnben leledzı –
vagy mert nem furdallja, éppenséggel ártatlan a lélek; hamis vélekedés! (TS 2.17.,
102/121 – a fordítást a kiemelt helyen módosítottam: MGT)

Ismeretes, hogy a szentbeszédnek az elbeszélésben betöltött szerepe mennyire
komplex. A szöveg véletlenül esik ki Toby Stevinus-kötetének lapjai közül, s a gyermek
születésére várakozó urak unalomőzésbıl (valamint hitvitázó célzattal – Slop ugyanis
katolikus) olvastatják föl Trim káplárral. A felolvasásnak ellenben semmilyen gyakorlati
következménye nincs, Slop doktor ugyanis belelalszik a felolvasásba, Walter és Toby

69
pedig szokásukhoz híven a szöveg metaforikus mellékszálai nyomába erednek, tartalmi
értelemben nem tudnak hozzászólni a szentbeszédhez. Ez a diszkurzív beágyazottság
azonban bizonyos tekintetben párhuzamba állítható magának a szövegnek a
tartalmával, amennyiben a szövegben felállított nem-megfelelés a bőn és a bőntudat
között „lefordítható” a nyelvelmélet terminusaira, a jel és a jelölt közötti viszony
önkényességének tézisére. A szentbeszéd szerint bőntudat ugyan csak minısíthetı
esetekben (a melankolikus vagy hipochonder személyek esetében) keletkezhet
„mechanikusan”, tényleges referens jelenléte nélkül, ám az ellenkezı eset gyakoribb: a
referens „jelenléte” nem produkál érzékelhetı jelet a lelkiismeretben. A bőn léte viszont
– a szentbeszéd retorikájában – letagadhatatlan – azok a keresztények, akik nyugodt
lelkiismeretükre hivatkozva vélik bőntelennek magukat, szintén téves meggyızıdés
áldozatai (Uo.) Az elbeszélt keret szintjén hasonló képletet látunk megismétlıdni,
amennyiben a Trim elıadásában szó szerint idézett szentbeszéd az olvasó okulására
szolgálhat, ám az elbeszélt befogadói reakciók nemigen mutatnak példát értı és jámbor
olvasatra. A szövegrıl – akárcsak a bőnrıl – egyfajta paradox tudás érhetı csak el. Ha a
bőn és a bőntudat nincs teljes fedésben egymással, ez elmondható a szöveg és az olvasat
viszonyáról is. Ezen a ponton Sterne-t talán érdemes kapcsolatba hozni a Rouseeau-t
olvasó

Paul

de

Man

meglátásaival

a

nyelv

mechanikus,

bőntudat-generáló

mőködésérıl104, habár a szentbeszédben található megkülönböztetés némiképp más
irányba mutat – ez a bőntudat mechanikus generálódását ugyanis kevésbé állítja
valószínőnek, mint az ellentétes diszfunkciót, a jogos bőntudat „kimaradását”.
Ugyanakkor kérdés, hogy amennyiben fönnáll a bőn és a tudat közötti szétválás,
mégis minek alapján különböztethetı meg a mélakóros és a hipochonder hamis
bőntudata a „normális” bőntudattól? Ha a lelkiismeret kérdését a szöveg éppen a
szövegolvasás keretjelenetébe helyezve illusztrálja, mégis indokoltnak látszik, hogy
legalább a szöveg önismeretének vonatkozásában felhasználjuk a Rousseau-de Manpárhuzamot, hiszen ezzel „voltaképpen nem teszünk mást, mint hogy újra kimondjuk a
performatívnak a kognitívtól való különválását: minden beszédaktus ismerettöbletet
104

De Man, Az olvasás allegóriái, 402.
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hoz létre, de sohasem remélheti, hogy ismeri saját létrejöttének folyamatát (az egyetlen
dolgot, amit ismerni érdemes)”105. Ez a párhuzam pedig bizonyos értelemben túlhajtja
olvasatunkat a szentbeszéd tematikus olvasatának keretein, és pontosan ahhoz a
keresztúthoz vezeti vissza, ahol az olvasás ismeretelméleti és etikai dimenziói
szétágaznak. Ha kiinduló kérdésünk az volt, hogy a szöveg önmagáról való tudása,
valamint

az

olvasót

megszólító

„dialogikus”

nyelvi

formulák

vezethetnek-e

„dialogikus” etikai magatartáshoz, akkor ezen a ponton bizonyos körültekintéssel kell
eljárnunk. A sterne-i szöveg komplexitása ugyanis olyan ironikus távlatot nyit a „tudós”
olvasás hagyományára (ld. a fönt elemzett részletet a pápista anyáról és a figyelmetlen
olvasónırıl), amelybıl a tudós megismerés és az etikus cselekvés között inkább a
széttartás, mintsem az összefüggés látszik jellemzınek. A szöveg arra irányuló
erıfeszítései, hogy a fizikai cselekvést is beemelje saját reprezentációs terébe (pl. Trim
káplár

felolvasó

pózának

ismertetésekor

stb.,

errıl

a

következı

fejezetben

részletesebben lesz szó) arról is tanúskodhatnak, hogy a regény elégedetlen megismerés
és cselekvés áthatolhatatlan kettısségével. Önnön nyelviségének (f)elismerése mégis
arról árulkodik, hogy a kettı közötti viszonyt nem sikerül harmonikussá tenni:
miközben maga a nyelv is cselekvésként leplezıdik le, ezt a dimenzióját mégsem lehet
összhangba hozni a megismeréssel. Ezek a tanulságok különös éllel domborodnak ki a
szöveg önmegismerésérıl, a reflexív tudás lehetıségérıl szóló szövegrészekben: a
Rousseau-párhuzam itt annyiban válik különösen beszédessé, amennyiben az
önmegértés
mozzanatnak

és

a
az

bőntudat/lelkiismeret
etika

általi

problémájában

megelızöttségére,

és

magának
ugyanakkor

a

kognitív

arra

való

redukálhatatlanságára irányítják a figyelmet. A szöveg önismeretének hiánya
kétségtelenül arról árulkodik, hogy a szöveg rászorul az olvasó általi „konstruáltságra”,
ám éppen a totális önismeret hiánya miatt lehetetlen, hogy amikor a szöveg „bevallja”
ezt a rászorultságát az olvasónak, akkor az olvasó ezt az igazságot tisztán „semleges,
kognitív vagy elméleti” felismerésként regisztrálja, mivel ez az igazság nem reveláció

105

Uo.
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abban az értelemben, hogy egyszerően „fellibbenne a függöny” az igazságról106 – hogy a
Sterne által is gyakran használt színházi metaforikához rokon képzetet idézzünk föl. A
szöveg ilyen vallomása tehát már eleve olyan performatívum, amely szükségképpen
megelızi az olvasónak a szöveggel való találkozását. Az önmagát kommentáló,
öntudattal rendelkezı szöveg tehát nem teremthet olyan feltételrendszert, amelyben a
megismerés lehetıségébıl az olvasó szabadsága következnék abban az értelemben,
hogy az saját identitását maga választhatná meg a szöveggel való viszonyában. A
szöveg „odaforduló” performatívuma az olvasói identitást is preformálja, amint az a
Sterne-szöveg számos részletébıl láttuk, ahol Tristram kizárja és lezárja a narratívájához
nem illı olvasói attitődöket. Ez az elemzés Jauss konklúzióját tehát némi
hangsúlymódosulásokkal támaszthatja alá: a Sterne-féle „dialogizmus” valóban nem az
olvasói szabadság kiterjesztését szolgálja, bár nem is a szerzı „túlhatalmának”
affirmációját célozza meg. Sokkal inkább olyan nyelvelméleti megfontolásokhoz
rendelhetı hozzá, amelyek részben megalapozhatók a 18. századi antropológiával, így a
mechanikus materializmussal folytatott párbeszédben, részint viszont olyan általános
olvasáselméleti modellekkel is összefüggésbe hozhatók, amelyek a közelmúlt és korunk
irodalomelméleti

kultúráját

is

meghatározzák.

A

továbbiakban

–

lényegesen

tömörebben – a jaussi összevetés másik pólusát igyekszem megvizsgálni: az olvasói
identitás problémáját Calvino regényében.

A Ha egy téli éjszakán egy utazó több szálon is köthetı Sterne regényéhez, melyek
mindegyike valamilyen módon a „dialogikusság” elvét problematizálja. Calvino
egyébként egy esszéjében említi a Tristram Shandyt, méghozzá a filozófia és a humor
közös megjelenítıjeként107 – éppen Diderot-val együtt, aki Jaussnál is a sterne-i
írástechnika folytatója. Calvino tehát bizonyíthatóan ismerte Sterne regényét, és a
dialogikus szerkesztésmód kapcsán gondolhatott rá – bár jelen dolgozat szerzıje nem
talált szövegszerő idézetet az Utazóban, s a tíz pastiche-szerő regénybetét egyike sem a
Mindkét idézett részt ld. Jacques Derrida, Typewriter Ribbon, in Tom Cohen et al., szerk. Material Events.
Paul de Man and the Afterlife of Theory, Minneapolis-London: The University of Minnesota Press, 2001, 311.
107 Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Torino: Einaudi, 1980, 119.
106
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18. századi mővet idézi meg (hiszen ezek Calvino korának vagy közelmúltjának
irodalmi konvencióit és alkotóit utánozzák, a „hard-boiled” detektívregénytıl az új
regényen át olyan szerzıkig, mint Borges és Nabokov). A Sterne-höz főzıdı kapcsolat
tehát inkább problémákban, írásmódokban, poétikai alakzatokban érhetı tetten. Az
olvasó második személyő megszólítottsága az egyik leglátványosabb ilyen eljárás.108
Mivel erre a kérdéskörre épül a Calvino-recepció egyik legérdekesebb vitája,
érdemes röviden feleleveníteni a felek érveit a regény „dialogikusságáról”, mielıtt
néhány szövegrészlet értelmezésével megpróbálnánk kontextualizálni a vitát. Hans
Robert Jauss „egy posztmodern esztétika védelmében” igyekezett Calvino regényének
dialogizmusát bizonyítani, és egyszersmind egy olyan nyelv- és szubjektumfölfogáshoz
társítani, amely szembeállítja a Calvino-féle poétikát mind a modern regény befelé
forduló, szolipszista tendenciáival, mint pedig az „írás új metafizikájaként” elgondolt
dekonstrukcióval. Legalább ilyen fontos azonban, hogy Jauss írása explicit módon
Cesare Segre Calvino-tanulmányával száll vitába, fıként Segrének azt az állítását
igyekezvén cáfolni, hogy a regény dialogikussága „pusztán látszólagos, nem pedig
valós”109.

Segre

remek

tanulmányának

érvelése

a

narratológiai

keretezettség

elképzelésén alapul, és bemutatható annak az állításnak a kifejtéseként, hogy az
Utazóban megszólított olvasó nem azonos – talán a bevezetı fejezetet leszámítva – az
aktuális olvasóval. Ennek megfelelıen Segre azt állítja, hogy a Calvinónál fıhıssé emelt
Olvasó megszólítottsága tulajdoképpen pusztán grammatikai effektus, és lényegében
másodlagos kérdés, hogy ez a fıhıs én, te, avagy ı-e. Calvino dialogikus eljárásának
voltaképpeni tétje – Segre szerint – egyfajta megkettızıdésben érhetı tetten: az
elbeszélı és a fiktív Olvasó között mintegy „a narratív aktuson belül”110 ismétlıdik meg
a feladó-címzett kettısség. Noha az olasz értekezı fölismeri, hogy ebben az eljárásban a
külsı és a belsı közötti különbség eltörlésének igénye fogalmazódik meg, szerinte ez a
határ végsısoron áthághatatlan marad, s ezért az Olvasó fıhıssé emelése nem lehet
Vö. Michael Scheffel, Formen selbstreflexiven Erzählens. Ein Typologie und sechs exemplarische Analysen,
Tübingen: Max Niemayer, 1997, 59-62.
109 Cesare Segre, Se una notte d’inverno un romanziere sognasse un aleph di dieci colori, in Segre, Teatro e
romanzo. Due tipi di comunicazione letteraria, Torino: Einaudi, 1984, 135.
110 I.m., 160.
108
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egyenértékő a valódi olvasó teljes emancipációjával. Ezért van, hogy az Utazót Segre
„nem az Olvasó, hanem az Író regényének”111 nevezi (a tanulmány azzal az állítással
indul, hogy a szerzıjük által legnagyobb örömmel megírt regények kánonjában az Utazó
igen elıkelı helyen állna), sıt azt állítja, hogy Calvino könyve nem annyira „regény a
regényrıl”, mint inkább „regény a regényelméletrıl”112 – ami a szerzı ismert
szemiotikai

érdeklıdésével

is

alátámasztható.

Ebben

az

érdeklıdésben

Segre

nyilvánvalóan osztozik Calvinóval, és láthatólag fontosabbnak látja a szemiológiainarratológiai keret pontos megvonását, mint a keret lebontására irányuló igyekezetet.
Segre tanulmánya éles különbséget tesz egyfelıl a megszólított, potenciális és „teljes
mértékben szabad” olvasó (lettore1), másfelıl a kívülrıl irányított [eteroguidato], az
elbeszélınek kiszolgáltatott elbeszélt olvasó (lettore2) között113. Ebben a tekintetben –
némiképp ellentmondva a sartre-i igénynek – az olvasó szabadságát szövegen kívüli
instanciákkal hozza összefüggésbe, vagyis az olvasási kalandok elbeszélésének reflexiós
eljárásai nem segítenek az olvasó helyzetén, legfeljebb abban az értelemben (ezt a
vonalat Segre nem veszi föl), hogy a kitalált olvasó kiszolgáltatottsága ellenpontként,
kontrasztként szolgálhat, melyben a nem-elbeszélt olvasó saját szabadságát ismerheti
föl. Ez persze ellentmond a végtelen tükrözıdés borgesi – az Utazóban is parodizált –
regresszivitásának, melybıl a tényleges olvasó potenciális „kitaláltsága”, így szintén
kívülrıl irányítottsága következnék114 – ezt a lehetıséget sugallja számos „matrjoskababa”-szerően megalkotott tükörstruktúra Flann O’Brien Kétmadár gázlójától a Men in
Black címő hollywoodi film mindkét (eddigi) részének zárlatáig.
Jauss éppen Sartre híres tanulmányához tér vissza, hogy cáfolja Segre érvelését,

111

I.m., 151.
I.m., 162.
113 I.m., 158.
114 „Vajon miért nygtalanít bennünket, hogy az egyik térkép benne foglaltatik a másikban, s ama ezeregy
éjszaka benne van az Ezeregyéjszaka címő mőben? Vajon miért nyugtalanít bennünket, hogy Don Quijote a
Don Quijotét olvassa, Hamlet pedig a Hamletet nézi? Azt hiszem, rátaláltam a magyarázatra: az efféle
megfordítások azt sejtetik, hogy ha lehetséges, hogy egy képzelet alkotta mő szereplıi olvasók, illetve
nézık, akkor az is lehetséges, hogy mi, olvasók, illetve nézık merı fikciók vagyunk.” Jorge Luis Borges, A
Don Quijote apró csodái, in Borges, Az idı újabb cáfolata, vál. és ford. Scholz László, Bp.: Gondolat, 1987, 174.
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amit ı a Calvino-féle dialogikus törekvések „félresöpréseként”115 értelmez. A német
tudós fı intenciója deklaráltan egy olyan szubjektumfölfogás lehetıségeinek a
fölkutatása, amely a másikra, a te-re való ráutaltság jegyében bontja meg az öntörvényő,
autokhton ego zárt horizontját. Ebben az értelemben fogalmazza át úgy a Sartre-féle
dialektikát is, hogy az a hatásesztétika interaktív szövegfogalmához kerül közel:

A fikcionalitás mint rendezı elv itt [Sartre-nál] két horizont kölcsönhatásaként mőködik: az alkotás
nyitott

horizontja

a

befogadás

zárt

horizontjává

lesz,

mintegy

saját

játékteret

hagyva

az

olvasónak.Tevékenysége irányított ugyan, de nem determinált, egyszerre befogad és alkot. Az olvasás
irányát ugyanis útjelzık szabják ki, köztük őr, megkövetelve, hogy a hiátusokat az olvasó saját maga
töltse ki, s a megadott jelentésben megkeresse a feladat értelmét116.

Jauss polemikus szándéka ellenére is átveszi Segrétıl (az intertextuális
kapcsolatok listáján túl) a fiktív és a valóságos olvasó közötti megkülönböztetést. Sıt,
némiképp egy föntebb megkezdett gondolatmenetet folytatva, azt állítja, hogy ez a
kettısség „mutatja meg az olvasói te szabadságát a ’képmutató én’ zsarnokságával
szemben”117 a köztük fönnálló kontraszt révén. Az egyszerően megszólított olvasóval
szemben az olvasó beíródása a regény zárt horizontjába a regény poétikáját elmozdítja
az emancipatorikus diszkurzus irányában. Calvino eljárása „az olvasói te regénybeli énné változtatásának paradoxonával” megfordítja a Cervantes, Sterne és Diderot óta
ismert eljárásban inherens hierarchiát – a hagyományos elbeszélıi kiszólás ugyanis a
„szerzıi

önkény” affirmációjával

egyenértékő, vagyis „kihasználja

az

alkotói

szubjektum fölényét a befogadóival szemben”118. Jauss Calvino eljárását ettıl
radikálisan különbözınek látja, ezért lehet némiképp meglepı, hogy rendkívüli szerepet
tulajdonít az egyetlen, nem második személyben írt fejezetnek, a nyolcadiknak, melyben
az író Silas Flannery naplórészletei olvashatók. Kétségtelen, hogy ezek a megjegyzések
könnyen változtathatók a szerzı ars poeticáját kifejezı elméleti fejtegetésekké, ám ezzel
115

Jauss, Egy posztmodern esztétika védelmében, ford. Király Edit, in Jauss, i.k., 247.
I.m., 240.
117 I.m., 251.
118 I.m., 254.
116
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mintha mégis helyreállna az alkotó privilegizált helyzete az olvasóval szemben – a
szerzıi alteregó kommentárjai ugyanis biztos fogódzót nyújtanak a szöveg értelmének
megállapításához.
Az azonban Jauss érveinek következetességére utal, hogy a szerzı és a szerzıi
alteregó

kettıssége

párhuzamba

állítható

a

tényleges

olvasó-elbeszélt

olvasó

párhuzammal. Ezzel kitágítható „szerzı, a valóságos és a regénybeli olvasó összjátéka”,
mely akár a névmások egymásba alakulásaként is lejátszódhat – mint az elsı
regénykezdetben –, és így bizonyíthatja, hogy „a szubjektumot mindenekelıtt
önmagunknak a másik vagy mások számára való megrendezése teremti meg”119.
Amennyiben viszont a fiktív olvasói te elbeszélıi énné is válhat, ez újfent fölforgatja az
elbeszélés szigorú héjazottságának, keretezettségének képzetét, vagyis egyértelmően
lazít fiktív és valós kényszerő ellentétén. Jaussnál ennek a mozgásnak mind az
episztemológiai, mind az etikai következményei igen jelentısek. Habermas kritikájára
válaszul mondja: „a fikció bővkörét mindig áttöri a szöveg világfeltáró mőködése”120;
vagyis a dialogikus regényben leleplezıdik a fikció fikcionalitásának fikciója. Az
emancipációs aktust – mint az eddigi esetekben is – a kognitív és az etikai
összekapcsolása teszi lehetıvé, vagyis az olvasó szabadsága a szöveg világravonatkozásától, az önmagára zárt fikció képzetének elutasításától tehetı függıvé.
Ennek az értelmezési javaslatnak a vonzereje tagadhatatlan, és a Calvino-regény
egyes szövegrészei tematikus szinten is látványosan megerısítik Jauss történeti
koncepcióját. Míg ugyanis azt láttuk, hogy Tristram az olvasó kiismerésében és saját
diskurzusához való hozzáigazításban (vagy éppen a nem megfelelı attitődök
kizártásában) érdekelt, addig Calvino elbeszélıje már viszonylag a regény elején olyan
olvasót vizionál, aki elbeszélt alakként ugyan kénytelen elfogadni a köré főzött
elbeszélıi kereteket, ugyanakkor kiismerhetetlen marad az elbeszélés számára:

A kilétedet tapintatlanság volna firtatni, kedves Olvasó, ıgyszintén a korodat, családi állapotodat,

119
120

I.m., 256.
I.m., 267.
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foglalkozásodat, jövedelmedet. Ezek a dolgok rád tartoznak, dönts felılük magad. A lelkiállapotod számít
csupán: most, az otthon bensıséges légkörében igyekszel teljesen megnyugodni, kell ez ahhoz, hogy
belefeledkezhess a könyvbe [per immergerti nel libro]; kinyújtod a lábad, visszahúzod, újra kinyújtod...121

Az elbeszélı tehát deklarálja, hogy az olvasó magánszféráját nem bolygatja,
miáltal az elbeszélt olvasó olyan lebegı identitásra tesz szert, melyhez elvben bárki
csatlakozhat. Vagyis a szöveg ugyan keretbe foglalja az olvasót, ám kívül is engedi saját
keretén, meghagyja neki az identitásválasztás szabadságát („rád tartoznak, dönts felılük
magad”). Érdemes azonban megfigyelni ehhez a „szabadsághoz” tartozó tulajdonságok
szerkezetét. Az olvasóra rábízott tulajdonságok leginkább olyanok, amelyek az
olvasáshoz képest eleve külsıdlegesnek mondhatók, míg az olvasáshoz konkrétabban
csatlakozó lelki-szellemi vonásokat az elbeszélés igyekszik ellenırzése alatt tartani.
Nyilvánvalónak látszik az irónia: az elbeszélı nem tud az Olvasó koráról és
beosztásáról, de azt pontosan tudja, mi jár az adott pillanatban az Olvasó fejében
(természetesen az Olvasónı, akire rövidesen visszatérünk). Ráadásul a nyugodt
lelkiállapot a szövegbe való „belefeledkezés” végett szükséges, ami – hogy
visszautaljunk a dolgozat elején ismertetett elméleti álláspontokra és Jauss értelmezésére
is – nem feltétlenül kompatibilis az olvasó „tudatosulásával”, tehát a Sartre ajánlotta
értelemben vett szabadság elgondolásával. Az olasz szó – immergersi – szó szerint
inkább „belemerülést” v. „belemélyedést” jelent, Telegdi szava viszont (a köznapi
magyar szóhasználattal egyezıen) a „feledés” mozzanatára utal. A valamiben való
elmélyülés (akár a megértés céljával) e kettısség szerint implikálhat ugyanolyan
önfeledtséget, mint ahogy pl. álomba merül az ember (immergersi nel sonno), vagyis egy
könyv tanulmányozása során a tevékenység állandó tudatossá tétele képtelenség –
reflexívvé csak utólagosan, a már bekövetkezett megértés tudatában válhat a megértési
tevékenység. Ez paradox módon akár utalhat Jauss értelmezésének igazságára is,
amennyiben a szövegen belüli (belefeledkezı) megértés és az abból kilépı (reflexív)
121 Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Torino: Einaudi, 1979, 31-32/Ha egy téli éjszakán egy
utazó, ford. Telegdi Polgár István, Bp.: Európa, 1985, 35. További hivatkozások a fıszövegben.
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önértelmezés ellentétének viszonylagosságára utal. Másfelıl viszont érdemes a
belefeledkezés, belemerülés mozzanatát visszacsatolni a szövegkörnyezethez is:
pontosan akkor kerül elı ez a kifejezés, amikor az elbeszélı az olvasónak a szövegtıl
való elkülönülését deklarálja. Ezt úgy is lehet magyarázni (hogy ne gyanítsunk mindjárt
paradoxont vagy ellentmondást), hogy az elbeszélı ezzel újfent a tényleges olvasó és az
elbeszélt olvasó különbségére utal, melynek a regényen belül az Olvasót tematizáló
szövegrészek és a „regényen belüli”, az Olvasó által olvasott regénykezdetek eltérése is
megfeleltethetı.
A Sterne elbeszélıje által vizionált olvasótól több szempontból is különbözik a
Calvino-féle elbeszélt olvasó, például a szöveg többször is hangsúlyozza azon vonását,
hogy figyelmes. Sterne kitalált nıolvasóját – mint láttuk – azért kell visszaküldeni az
elızı fejezethez, mert egy odavetett utalásból nem tud következtetni Tristram
édesanyjának felekezetére, ami az elbeszélınek jó indokot szolgáltat a „tudós olvasás”
elınyeirıl való értekezésre, s a puszta „belefeledkezés” ostorozására. Calvino elbeszélt
Olvasója tisztában van korának poétikai konvencióival, s akkor is írói fogást gyanít,
amikor a szövegismétlés valójában a hibás főzés következménye – s mint késıbb
kiderül, egy nemzetközi hamisítói összeesküvés elsı jele:

Na persze, ezek amolyan visszatérı motívumok, a szöveg át és át van szıve velük, arra szolgálnak,
hogykifejezzék az idı hullámzását. Olyan olvasó vagy, aki érzékeny az efféle finomságokra, igen, te
tüstént megérted az író szándékait, semmi sem kerüli el a figyelmedet [nulla ti sfugge]. (25/28.)

Az olvasó figyelmességére és az írói szándékra történı utalás pontosan azért
lehet itt is ironikus, mert az ismétlıdések a szövegnek az írói szándéktól való
függetlenedését és a könyvipar esetlegességeinek való kiszolgáltatottságát jelzik. Az
olvasói figyelemre egyébként nem sokkal késıbb is történik utalás, mégpedig a
következı

regénykezdetben

(Malbork

városperemén),

ami

ismét

a

keretek

elbizonytalanodását bizonyíthatja: az Olvasó szeme elé kerülı szövegek éppúgy
megszólítják ıt, mint az ıt narratív módon is magába foglaló keret elbeszélıi
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diskurzusa:

Ezért mintha örökre szólt volna a búcsú: a konyhától, a háztól, Ugurd néni knédlijétıl; s ezért a
konkrétság, kézzelfoghatóság [az eredetiben csak: concretezza], mely az elsı soroktól kezdve kísérıdül
szegıdött, magába foglalta a vesztegségérzést is, a bomlás, a széthullás szédületét; amilyen figyelmes Olvasó
vagy, észrevetted te ezt is, már az elsı oldalon, amikor is, élvezvén bár ez írásmő pontosságát, rájöttél,
hogy tulajdonképpen minden kipereg az ujjaid közül, meglehet, a fordítás az oka... (35-36/40 – kiem.
MGT)

Ez az utalás éppen abban a (Nabokov-allúziókkal is tarkított) regénytöredékben
található, melynek egyik központi motívuma az identitás illetve annak cseréje: az én és
az ı, valamint az én és a te közötti határ áthághatatlansága. Az elbeszélı és Ponkó
birkózása a Lolita azon jelenetét idézi fel, melyben Humbert Humbert és Clare Quilty
verekszik össze, és birkózás közben nemcsak végtagjaik, hanem az ıket jelölı személyes
névmások is összegabalyodnak: „I felt suffocated as he rolled over me. I rolled over him. We
rolled over me. They rolled over him. We rolled oved us.”122 Már Nabokovnál is nyilvánvaló,
hogy az identitáscsere a fikció különbözı szintjeinek összegabalyodásaként is érthetı,
hiszen az elbeszélés nem zárja ki, hogy Humbert Humbert123 tulajdonképpen Quilty
drámájának kitalált alakja. Calvino elbeszélése viszont még explicitebben vonatkoztatja
a küzdı felek egymásba alakulását az olvasó és az elbeszélı közötti viszonyra, hiszen
visszatérıen hivatkozik az olvasásélménynek a testi tapasztalathoz képest halovány,
másodlagos jellegére. A testi élmények írott reprezentációja soha nem képes teljes
mértékben megfelelni annak az igénynek, hogy a „cselekvés testiségét [corposità
dell’agire]” (38/42.) helyettesítse. Mindez azért különösen szembeötlı, mert a küzdı
felek is úgy jelennek itt meg, mint egymásban tükrözıdı alakok [immagini speculari] ,
122

Vladimir Nabokov, Lolita, New York-London: Penguin, 1997, 297.
Az a humoros feltételezés viszont kronológiai okokból kizárható, hogy Humbert Humbert nevét
Umberto Ecóra történı allúzióként értelmezzük. A William Veedertıl származó felvetést ld. Brian
Stonehill, The Self-Conscious Novel. Artifice in Fiction from Joyce to Pynchon, Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1988, 92. 1. lábjegyzet. A Lolita elsı megjelenésekor (1955) az akkor 23 éves Umberto
Eco éppen befejezte Torinóban filozófiai tanulmányait, és nem valószínő, hogy Nabokov elıre látta volna
az olasz tudós/író népszerőségét. (Hiszen állítólag Nabokov késıbb még a hozzá a Cornell Egyetemen
írószemináriumra járó Thomas Pynchonre sem emlékezett.)
123
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vagyis már magában a testiségben is megjelenik az a tükrösség, ami a szellemi
reprezentáció sajátossága. Calvinónál az identitáscsere képzeletbeli lehetıség marad,
melyet az elbeszélés elıször felkínál, majd úgy utasít el, mint az Olvasó beleképzelését:

Ahogy ott egymást átölelve birkóztunk, az az érzésem támadt, hogy ebben a küzdelemben jött lérte az
átváltozás, s mire felállunk, ı én lesz, én pedig ı, de meglehet, csak most gondolom ezt, vagy csak te
gondolod, Olvasó, nem én, mert én épp ellenkezıleg ... küzdeni vele, ez akkor azt jelentette, hogy erısen
tartom magamat, s a múltamat is magamhoz szorítom, hogy ne kerüljön a kezére, pusztuljon inkább...
(37/41)

Az egymásba alakulás nem jöhet létre a másik elkerülhetetlen idegensége
[l’estraneità dell’altro – 38/43] miatt, s e lehetetlenség deklarálása egyszersmind az
elbeszélıi én az olvasói te különbözıségének („csak te gondolod”) felszínre kerülését is
jelenti, vagyis szöveg és értelmezés széttartásának feltételezését hozza elı (ráadásul
idıbeli különbséget is megnevez az elbeszélı utólagos reflexiói és a cselekvéssel
egyidejő tudata között). Ha viszont a másik szükségszerő idegenségének feltételezését a
szerzıi fikció és az olvasói identitás kérdésére is vonatkoztatjuk, akkor a második
személyő elbeszélésmódot továbbra is gyanakodva kell szemlélnünk: az elsı
regénykezdetnek az az ügyes fogása, ahogy az elbeszélıi te énné alakul, valóban
feszültségben áll a másik redukálhatatlan idegenségének tételével, hiszen a fikció azon
potenciáljára támaszkodik, hogy a képzelıerı és az empátia segítségével áthidalja a
személyközi különbségeket. Vagyis a fikció „világfeltáró mőködése”, episztemológiai
funkciója etikailag kétes mozzanaton, a másik határainak lebontásán nyugszik: az
irodalmi szöveg azon igénye, hogy az olvasót bevonja a szövegbe, nem alapozható meg
az olvasó idegenségének, ismeretlenségének felfüggesztése nélkül. Amit tehát Jauss az
én dialogikus szerkezetének nevez, az én te-nek való eleve kitettségét, az másfelıl a tere is már eleve vonatkozik, azaz a te határait óhatatlanul a szöveg diskurzusa szabja
meg (hiába deklarálja a regény az ellenkezıjét). Ebben a kölcsönösségben mindkét fél
pozícióinak folytonos kibillentése figyelhetı meg, vagyis hiába az elbeszélıi én
elızékenysége az elbeszélt olvasóval szemben, a szöveg tényleges felépítése mégis az
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olvasó kiszolgáltatottságát, identitásának mások általi meghatározottságát domborítja
ki. A szövegbe való belemerülés, belefeledkezés nem véletlenül kap hangsúlyos szerepet
a Calvino-regényben, mint ahogy az sem véletlen, hogy a szövegben fıszerephez jutó
Olvasó és Olvasónı a „laikus” olvasás pártján áll, és a regény nyíltan szatirizál számos
olyan olvasási stratégiát, amely a szöveg esztétikai élvezetét kiszolgáltatná a
megismerés igényének.
Ismeretes, hogy Ludmilla deklarált olvasói stratégiái meghatározó fontosságúak a
regényben, amennyiben mindig az ı irodalomról szóló fejtegetései szabják meg a
következı regénykezdet felépítését (errıl ld. késıbb). Ludmilla pedig eképpen
vélekedik a könyvek létrehozóinak és befogadóinak különbségérıl:

Létezik egy határvonal: egyik oldalán azok állnak, akik csinálják, a másikon, akik olvassák a könyveket.
Én az olvasók között kívánok maradni, ezért mindig vigyázok, hogy ne lépjem át azt a vonalat. Különben
befellegzett az érdek nélküli olvasás örömének [il piacere disinteressato di leggere], vagy legalábbis
olyasmivé alakul át, amit nem akarok. Hozzávetıleges, bizonytalan határvonalról van szó, egykönnyen
eltőnik: a könyvekkel hivatásszerően foglalkozók tábora mind népesebb, így hajlamos az olvasók
táborával azonosulásra. Persze mind többen lesznek az olvasók is, de bátran állíthatjuk, hogy azok, akik
további könyvek termelésére használják a könyveket, jobban szaporodnak, mint azok, akik csak olvasni
szeretik ıket és azzal kész. (93/99-100)

Ludmilla, az Olvasónı tulajdonképpen azt az ellentétet éleszti itt újra, amit
Sterne-nél is felfedezhettünk: a tudós olvasás és a gyönyörködtetı olvasás
szembenállását. Ha az önálló szociális részrendszerként értett irodalom fogalmát és az
irodalomértelmezés hermeneutikai hagyományát úgy értelmezzük, mint ennek a két
stratégiának, a „hivatalos értelemnek” és a „mindennapi átélésnek” az összebékítésére
tett kísérletet124, akkor némi nagyvonalúsággal azt is mondhatnánk, hogy Sterne és
Calvino regényei egy történeti stáció kezdet- és végpontját is megjelölik. A könyveket
más könyvek létrehozására használó szakemberek toposza szintén elıfordul a Tristram
Shandyben, méghozzá azzal a pikáns körítéssel, hogy a tudományt haszontalanul újra124 Ld. Hans Ulrich Gumbrecht, „Poraiból megéledett Phoenix” avagy: a kánontól a klasszikáig, ford. V. Horváth
Károly, in Rohonyi Zoltán, szerk. Irodalmi kánon és kanonizáció, Bp.: Osiris, 2001, 174.
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meg újratermelı mesteremberek szatíráját („Váltig úgy írjuk majd új könyveinket,
valamiképp a patikáriusok a maguk új mixturáit gyártják—edénybıl edénybe
áttöltögetve?” TS 5.1., 283/319.) Sterne maga is egy másik könyvbıl, Robert Burton híres
The Anatomy of Melancholy-jából vette kölcsön.125 Jauss mindenesetre a maga
recepcióesztétikája alapelveire is ráismerhetett Ludmilla szavaiban, amennyiben a
„laikus” olvasásnak a professzionális irodalomipar általi kihasználásáról van szó.
Ludmillánál azonban nem merül fel a két stratégia kibékítésének vagy
szintetizálásának igénye. Ha az Olvasónı nıvére, Lotaria az irodalmat parazitikusan
kihasználó ideológiai-politikai-tudományos intézményrendszer képviselıje, akkor
Ludmilla az ı antitézise, aki a fönt idézett fejtegetéssel is azt indokolja, miért nem
hajlandó a lábát betenni kiadóba vagy szerkesztıségbe, nehogy ezzel véletlenül eltörölje
a passzív befogadó és a létrehozó közötti határvonalat. A regény felépítése persze azt
jelzi, hogy a Ludmilla felállította megkülönböztetés mégsem abszolút, hiszen az
önmagukat passzív befogadónak tekintı olvasók elvárásai igazolódnak az ıket
megszállottan figyelı írók alkotásaiban. Ám ez is az olvasók szándékától függetlenül
történik, vagyis a passzivitás/aktivitás különbség nem oldódhat föl valamely magasabb
dialektikában, pusztán arról van szó, hogy a könyvipar rátelepül az olvasók
(pontosabban Olvasónık) igényeire, és igyekszik az ı tudatos vagy tudattalan vágyaikat
kielégíteni. Marana és Flannery így kémlelik a regényben a maguk olvasónıit, az ifjú
szultánát illetve Ludmillát. A szerzık ráutaltsága az olvasók elvárásaira tehát a
cselekményben inkább afféle kukkolásnak, nem pedig nyílt dialógusnak tőnik föl. Az
olvasó igényei szerepet játszanak ugyan a szövegek felépítésében, ám a könyvipar
passzív és aktív résztvevıkre való felosztásából következik, hogy nincsen értelmezı
visszacsatolás az igények megfogalmazása és kielégítése között. Az Olvasónı
megfogalmazza ugyan a maga szempontjait, de semmiféle beleszólása nincs abba, hogy
ezek a szempontok miként teljesülnek, sıt maga nem is tudhat arról (mert ı is meg akar
maradni „laikus” olvasónak), hogy igényei meghatározó szerepet játszanak a

125 Carol Watts, The Modernity of Sterne, in Lawrence Sterne in Modernism and Postmodernism, szerk. David
Pierce és Peter de Voogd, Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1996, 22. Ld. még Iser, Sterne: Tristram Shandy, 55.
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regényírók poétikájában. Talán ezért is lehet egyébként, hogy a regénykezdetek nem
állnak össze egységes folyammá – hiszen egymástól független olvasói elvárások
visszacsatolás nélküli egymásutánját képezik.
Így aztán egyre nyugtalanítóbbá válik a kérdés, hogy etika és episztemológia
kibékítése minden esetben visszaigazolható-e a szövegbıl. Ha ugyanis a te én-né
változtatása kulcsfontosságú mozzanat a szubjektum dialogikus konstitúciójának
bemutatása szempontjából, akkor az ı te-vé alakítása is döntı jelentıségő lehet. Nem
mellékes ráadásul, hogy ez a szövegesemény az olvasónı, Ludmilla esetében megy
végbe, így a nı-férfi viszony kulturális aszimmetriáját is hozzáteszi a szerzı-olvasó
viszony poétikai egyirányúságához. Jauss értelmezése szerint Ludmilla alakjában
Calvino a nıi nem iránti csodálatát fejezi ki126, s ez metanarratív szempontól igazolható
is azzal, hogy míg a regénybeli Olvasó jobbára passzív, addig Ludmilla cselekvı részese
kalandjaiknak. Sıt, mint már Segre észrevette127, a Ludmilla által minden fejezetben
megfogalmazott poétikai elvárások szerepet játszanak a soron következı regénykezdet
alakulásában – így az Olvasónı egyfajta normatív olvasói elvárás helyének allegóriája is
lehet, mint az szintén megfogalmazódik a Flannery-féle napló híres jelenetében (ahol is
az író dolgozószobájából messzelátóval figyeli a parkban olvasó nıt, hogy ihletet
merítsen tıle). Az a jelenet azonban, melyben Ludmilla hirtelen te-vé alakul, több
szempontból is gyanúba keverhetı – amennyiben a tét az emancipáció logikájának
megjelenítése – s ezáltal újra hangsúlyossá teszi például a lehetséges olvasói pozíciók
széttartását: s ezúttal nem csupán az ábrázolt és a megszólított, hanem az implicit és a
tényleges olvasó különbsége is kidomborodik, miáltal a megszólított befogadó (még ha
férfi is) hirtelen könnyen észlelheti a különbséget saját tényleges helyzete és a szöveg
által számára elıírt pozíció között. Az Olvasónı te-vé alakulása ugyanis egy olyan
jelenetben történik, melyben a megszólított nincs is jelen, a leírás továbbra is szigorúan a
férfi Olvasó nézıpontjához kötıdik. Tagadhatatlan, hogy ez az eljárás tematikusan is
támadási felületet kínál az emancipációt egyenlı reprezentációként értı ideológiai

126
127

Jauss, i.m., 260.
Segre, i.m., 138.
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kultúraelméletek számára128 (hiszen a nıt objektiválja, míg a férfi mint „tekintet” jelenik
meg a szövegben). Számunkra azonban érdekesebb az, hogy a megszólítás diszkurzív
aktusa és a nézıpont közötti radikális szétválás a verbális és a fenomenális közötti
különbségre emlékeztet, vagyis szöveg és világ egybe-nem-esésének lehetıségét veti föl.
Ebben az esetben a „szöveg világfeltáró mőködése” éppúgy átfordulhat saját
negativitásába is, mint az utolsó regénykezdetben, melyben a képzelet és a nyelvi aktus
a világ eltörlésének eszköze is lehet. Nem is csoda, ha itt (már a hetedik fejezetben
vagyunk Ludmilla megszólításakor) a narratív cselekmény múlt idıben szól az éppen
megszólítotthoz – ezzel is csökkentve az együtt-cselekvés ténylegességének illúzióját,
hiszen a tényleges olvasónak már ismert, viszavonhatatlanul megtörtént eseményekkel
van dolga. Ezt a kényszerítı erıt tematikusan is kiemeli a szöveg: „Elıször egy
könyvesboltban léptél az Olvasó elé, a könyvespolctól elszakadva öltöttél alakot, akárha
a könyvek sokasága szükségessé tette volna egy Olvasónı jelenlétét” (143/152). A
jelenet azt mutatja be, ahogy a férfi Olvasó földeríti, birtokba veszi az Olvasónı lakását
(melyhez kulcsa is van) az Olvasónı távollétében. A lakás a nı helyettesévé válik, még
erotikus funkciójában is. „A konyhádban körülnézve tehát egy extrovertált, világos fejő,
módszeres és az életet élvezni tudó [sensuale] nı képe alakul ki az emberben, olyan nıé,
aki gyakorlati érzékét a fantázia szolgálatába állítja. Vajon beléd szerethet-e valaki
csupán a konyhád láttán? Lehet. Talán az olvasó, akiben már amúgy is megvan erre a
készség.” (144/153)
Olvasó és Olvasónı pozíciója gyökeresen elválik egymástól ebben a jelenetben.
Ez már a jelenet bevezetésekor is világosan látszik, amikor az elbeszélés azzal a
szándékkal szólítja meg az Olvasónıt, hogy az ı második személyő alakká válásával
lehetıség nyíljék az Olvasó és az Olvasónı közötti viszony kibontakozására. Az
Olvasónı tehát eleve azért válik megszólítottá, hogy beteljesíthessen egy tematikuspoétikai konvenciót, vagyis az ı te-vé válását nehéz úgy értelmezni, mint aminek a
szabaddá váláshoz van köze. A jelenet elején az elbeszélı önmagát „képmutató én”-nek,

128 Vö. Alessia Ricciardi, Lightness and Gravity: Calvino, Pynchon, and Postmodernity in
MLN 1999 december, 1062-1077.
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a férfi olvasót pedig a képmutató én testvérének, és egyébként is „általános férfi
[pontosabban hímnemő] te”-nek („generico tu maschile”, 142/151) nevezi, mely
grammatikai paradoxonnal (az indoeurópai nyelvekben a második személyő névmás
önmagában nem rendelkezhet nyelvtani nemmel) újfent jelzi is az elbeszélés ironikus
kettıs kötését. A te annyiban nem lehet valódi te, amennyiben a reprezentáció terébe
bevonódva már eleve konkrét ontológiai vonásokkal rendelkezik, és így óhatatlanul
tárgyiasul.129
Amennyiben az olvasó szabadságának képzete továbbra is aktiválható, az éppen
annak köszönhetı, hogy a tényleges olvasó itt radikálisan elutasíthatja a szöveg által
neki fölkínált azonosulási lehetıséget, saját szövegen kívüli helyzetét megóva a textuális
kontaminációtól. Az implicit olvasói pozíció ugyanis eleve kettısséget hordoz: a
megszólított nı és a szemlélıdı olvasó összeegyeztethetetlen, és a bármelyikkel való
azonosulás a lehetséges jelentéskonfigurációk érzékelhetı rövidre záródásával jár
együtt. Vagyis az etikai döntés nem áll teljes fedésben a kognícióval: az azonosulás
mozzanata megelızi és kizárja a jelentéslehetıségek teljes skálájának végiggondolását.
Ha tehát az etikai (azonosulás) és az episztemológai (értelmezés) között széttartás
figyelhetı meg, akkor az emancipáció mozzanata is elválasztható az igazság belátásától
(pl. az önismerettıl, a hamis tudat leleplezıdésétıl, a demisztifikációtól). Az ismeret
tehát nem feltétlenül vezet a gyakorlati értelemben a döntés, a cselekvés szabadságához,
sıt, a teljes igazság feltárulása törvényszerőem futtatna apóriába. Mint a kései Derrida
elemzései megmutatták, a döntés lehetısége éppen az eldönthetetlen jelenlététıl függ:
„Évekig érlelhetek egy döntést, összegyőjthetem az összes lehetséges ismeretet a döntés
érintette tudományos, politikai vagy történeti mezıbıl, a döntés pillanatának e mezıhöz
képest heterogénnek kell lennie”130.

Segre értelmezését követve éppen ezen a jeleneten demonstrálja az elbeszélıi diskurzus egyirányúságát
C. Nella Cotrupi, aki szerint a metafikció (illetve amit ı hipermetafikciónak nevez) a reprezentált világ és a
külsı valóság közötti senkiföldje gyarmatosítására tett kísérletként is felfogható. Vö. Cotrupi,
Hypermetafiction. Italo Calvino: If on a Winter’s Night a Traveler in Style 1991 nyár, 285.
130 Jacques Derrida, Negotiations. Interventions and Interviews 1971-2001, szerk. Elizabeth Rottenberg,
Stanford, Ca: Stanford University Press, 2002, 231.
129
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Lehetséges tehát egy olyan olvasási modell, amelyben az olvasói szabadság nem
az etikai és a kognitív közötti dialektika, hanem e kettı eldönthetetlen viszonyának
égisze alatt áll. A szabadság ugyanis döntésképesség, ennek a döntésnek a meghozatala
viszont nem függ okvetlenül a szöveg dialektikus manipulációjától. A szöveg
reflexivitásának és az olvasó öntudatra ébredésének összekapcsolása amúgy is a
szókratészi dialektika mőködéséhez tenné hasonlóvá a regény önfeltáró ténykedését: a
reflexivitást egyértelmően didaktikus eszközként határozná meg (mint a brechti
elidegenítı effektusok), ezzel az olvasót a tanítvány szerepébe helyezve. Amennyiben
viszont ismeret és szabadság nem hozható tökéletes fedésbe, az irodalom tanító
funkciója nem igazolható az emancipáció céljai felıl (ami nem jelenti azt, hogy különkülön ez a két cél ne volna legitim). Calvino egy esszéjében hangot is ad gyanújának
minden olyan írásstratégiával szemben, amely az olvasó nagykorúságának elképzelését
vélt vagy valós didaktikai célok érdekében áldozza föl. Ehhez még akár az
olvasóközönség virtualizálásának árán is ragaszkodik: „Az irodalom nem iskola; az
irodalomnak

mőveltebb

közönséget,

az

írónál

mőveltebb

közönséget

kell

elıföltételeznie; az, hogy ilyen közönség létezik-e vagy sem, nem számít.”131
A leereszkedı didaxis ilyen elutasítása újabb kapcsolódási pontot nyit meg Sterne
és Calvino mővei között, hiszen a Tristram Shandy is leginkább közvetett vagy negatív
modelleket kínál az azonosulásra – az elbeszélt olvasók vagy Walter figurája is bizonyos
értelemben „elrettentı” példaként szolgálhat az értelmezı számára132. Ez a negativitás
mindkét esetben összekapcsolható a nyelv olyan felfogásával, amelyben a teljesen
áttetszı reprezentáció nem lehetséges, és ilyen módon minden olyan kísérlet, amely a Te
nyelvi reprezentációja révén irányulna a kognitív és az etikai összebékítésére, rögtön
ideológiai irányultságúvá válik – éppen azért, mert „a nyelvi és a természetes valóság,
referencia és fenomenalizmus egybemosódását”133 hajtja végre. Ha Sterne-nél azt láttuk,
hogy a szöveg az olvasói identitás meghatároz(hat)atlanságával küzd, és mégsem képes
131

Calvino, Una pietra sopra, 162.
Vö. David Mazzella, „Be Wary, Sir, When You Imitate Him;” The Perils of Didacticism in Tristram Shandy, in
Studies in the Novel 31 (1999), 152-177.
133
Paul de Man, Ellenszegülés az elméletnek, ford. Huba Miklós, in Bacsó Béla, szerk., Szöveg és interpretáció, Bp.:
Cserépfalvi, é.n., 104132
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ennek a meghatározatlanságnak a szövegbeli reprezentációjáre, akkor Calvino regénye
esetében

is

hasonló

a

helyzet:

az

Olvasónı

te-vé

változtatásának

ironikus

szövegkörnyezete olyan beismeréssel is felér, amely a „dialogikus” reprezentáció elvi
határaira mutat rá. Az olvasás és írás etikája csak úgy lehetséges, ha mindenekelıtt saját
korlátait igyekszik kitapintani.

Ludmilla lakásának erotizáltsága, a nıi test szimbolikus helyettesíthetısége egy
lakással amúgy is azt a Lacan-Derrida-Johnson háromszöget idézi meg, amely Az ellopott
levél elemzése kapcsán a keretezhetıség kérdése körül szervezıdött. Calvino
regényének olvasónı-jelenete mintha úgy adna választ Jauss elemzésére, ahogy Barbara
Johnson összegzi a levél mint jelölı problémáját: „A föladó és címzett közötti reflexivitás
azonban

nem

valamilyen

szimmetria

kifejezıdése,

csupán

a

két

terminus

egymásrautaltságának, a szimmetria kérdésének mint problémának a fölidézése mindenféle
olvasás transzferenciális struktúrájában.”134 Vagyis az derülne itt ki, hogy az
önkommentáló szöveg dialogikussága éppolyan látszólagos, mint a pusztán elbeszélı
szöveg semlegessége? Az olvasói identitás, legyen bár a szöveghez képest külsıdleges –
preformált – vagy a szövegben performált, nem függ az igazság kognitív móduszától.
Persze amikor Johnson azt állítja: „az olvasó nem más, mint a szöveg egyik effektusa”135,
akkor ezzel nem csak az olvasó szabadságának kérdését oldja el a dialogikusság
problémájától, hanem egyszersmind laikus és profi olvasó megkülönböztetését is
lehetetlenné teszi. Tehát nincsen laikus olvasó. Ami azt is jelenti, hogy minden olvasó
laikus olvasó.

134 Barbara Johnson, A vonatkoztatási rendszer: Poe, Lacan, Derrida, ford. Kovács Sándor s.k. in Testes könyv,
i.k., 189-190.
135 I.m., 187-188.
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Tristram Shandy
-------------------Tyrone Slothrop

Ebben a fejezetben is két regény összehasonlító vizsgálatára teszek kísérletet. Ez
az állítás azonban rögtön kiegészítésre szorul, hiszen az elemzés során (jórészt a tárgy
sajátosságaiból adódóan) az összehasonlíthatóság és az olvashatóság kérdései is nyitott
kérdésként merülnek majd föl. A vizsgálat tétje elsısorban nem az lesz, hogy sikerül-e
két különálló szöveg között valamilyen – genetikus, strukturális vagy motivikus –
kapcsolódást

megállapítani;

noha

óhatatlanul

innen,

a

kapcsolódási

pontok

feltérképezésébıl kell kiindulni, hogy a további érveket valamilyen konkrét
alakzatokhoz lehessen kötni. A kapcsolatok némelyike ugyanis ez esetben olyan
természető, hogy már az olvasási hipotézisek vázolása során is szembesülni kell az
összehasonlító olvasás legalapvetıbb teoretikus problémáival. Fıként arról a
problémáról van szó, hogy miként képzıdik értelmezhetı jelentés a szöveg észlelésének
folyamatában – ami az összehasonlító olvasás esetében például annak a súlyos
kérdésnek a fölvetését is jelenti, hogy miként lehet két szöveget egymás mellé helyezni és
párhuzamosan olvasni (ezek a metaforák megvilágító erejőek lehetnek, amennyiben az
összehasonlító olvasás térbeliesítı, az olvasás temporalitását háttérbe szorító aspektusát
hangsúlyozzák). Az észlelés és interpretáció kapcsolatát firtató kérdést számos
teoretikus keretben meg lehet közelíteni, ám e keretek sajátos módon tartalmaznak
olyan tematikus mozzanatokat, amelyeket maguk a regények is megjelenítenek, ekként
nem lehetséges eleve különbséget tenni az érzékelt szöveg és az értelmezéséhez
segítségül hívott elmélet között. Jelen olvasat ezt a sajátosságot igyekszik úgy kiaknázni,
hogy ennek végeredményeképpen a két szöveg között artikulálható kapcsolatrendszer
valamilyen közvetítı mechanizmus révén visszaíródhasson a segítségül hívott elméleti
keretekbe. Ezeket az elméleti kereteket nagyjából az alábbi problémakörök köré lehet
csoportosítani (ezek a kérdések, mint látni fogjuk, bizonyos értelemben magukból a
mővekbıl származnak, és jelen dolgozat keretein belül csak annyiban válaszolhatók meg,
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amennyiben a szövegek válaszképesnek mutatkoznak az általuk fölvetett kérdésekre – a
teoretikus problémák reflexív összetettsége már a kérdésföltevés módjából kiviláglik):
1, A véletlenszerőség, esetlegesség, törvényszerőség problémája – hogyan
tudhatjuk, hogy egy vélelmezett textuális párhuzam legitim alapot képezhet két mő
összehasonlító értelmezéséhez? Milyen törvények uralják, vezérlik az olvasás
folyamatát? Szolgáltathat-e alapot egy konkrét olvasat ahhoz, hogy az olvasás általános
törvényszerőségeit lefektessük (ilyen „erıs” olvasatokra számtalan példa hozható az
irodalomelmélet történetébıl), illetve másfelıl érvénytelenít-e egy olvasatot, ha eljárásai
feszültségben vannak elfogadott olvasási konvenciókkal? Vagy másképpen, jogi
vonatkozásokkal is terhes problémát idézve: közvetlen bizonyíték híján (bármit
jelentsen is ez a szó irodalmi kérdésekben) mekkora mennyiségő közvetett bizonyíték
elegendı az eljárás megnyugtató lezárásához?136
2, A szöveg és a jelentés közötti közvetítés kérdése – milyen elméleti modellekkel
írható le a jelentés irodalmi közvetítésének folyamata? Hogyan hidalható át az a
szakadék, amely az írás/olvasás materiális mozzanatait (persze itt

magának a

materialitás fogalmának/metaforájának is utána kell járni) elválasztja az interpretáció
azon lépéseitıl, amelyeknek szükségszerően el kell távolodniuk a szövegtıl ahhoz,
hogy közvetíthetık legyenek? Milyen segítséget jelentenek itt a retorika és a
hermeneutika hagyományosan versengı fogalmai és koncepciói?
3, Irodalom és technológia – a fönti kérdésbıl tulajdonképpen logikusan
következı fogalomtársítás. Vajon az irodalmi szöveg felfogható-e technológiai
eszközként, olyan gépezetként, melynek elsıdleges feladata effektusok kitermelése? Ha
ez a metafora valamilyen módon helytállónak, beszédesnek mutatkozik, akkor vajon
ezek az effektusok azonosíthatók-e az értelmezés kényszerét kiváltó effektusokként.
Olyan regényekrıl lévén szó, melyek a barthes-i értelemben nem olvashatók, hanem
írhatók, ez a képzettársítás csábítónak tetszik. Ha viszont maga a szöveg is egyfajta
technológia, különösen érdekessé válik a két regény viszonya a technológiai

136

És kit terhel a bizonyítás kényszere?
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megszállottsághoz, mely mindkét szövegben sajátos viszonyban áll az erıszakkal és a
haditechnológiával.
4, Közvetíthetıség és társadalmi antropológia – van-e a két regénynek (különkülön vagy együtt olvasva) olyan üzenete, amely valamelyest függetleníthetı egy
regresszíven tautologikus önértelmezéstıl? A kérdésfölvetést nem a textualitás és a
jelentésesség közötti ellentét abszolutizálása motiválja, hanem éppen ellenkezıleg, az a
sejtés, hogy az irodalmi szöveg (metaforikus vagy direkt) önértelmezése összefüggésbe
hozható bizonyos „tranzitív” modellekkel, amelyek immár nem csak az irodalmi
kommunikáció leírására alkalmasak, hanem más szociális vagy antropológiai
dimenziókra is kiterjeszhetık – azonban (paradox módon) csak annyiban, amennyiben
továbbra is ıriznek egy reflexív mozzanatot, vagyis nem engednek maradéktalanul a
tranzitivitás csáberejének, amely a legelemibb módon ideologikus. Az egyik
legcsábítóbb ilyen téma általában a társadalmiasságnak, a kiválasztódás/kirekesztıdés
struktúrájának az elemzése, amely mindkét regényben jelen van, különbözı
modalitásban és eltérı hangsúlyokkal (vallási, történelmi, lélektani stb kontextusokat is
megidézve).
A két regény egyike újfent a Tristram Shandy, az összevetés másik pólusán ezúttal
Thomas Pynchon „posztmodern klasszikusa”, a magyarul nem olvasható Gravity’s
Rainbow áll. A két regény közötti genetikus kapcsolatokat tekintve a szakirodalom
legföljebb általánosságokkal és közhelyekkel szolgál – a Pynchon-szakirodalom Sterne
nevét csak elvétve említi137, és a Sterne-filológia sem szolgált még konkrétan
Pynchonnek erre a regényére vonatkozó összehasonlításokkal. A két szerzı neve
leginkább Pynchon 1997-es regénye, a Mason és Dixon kapcsán kerül egymás mellé, ami
annyiból könnyen érthetı, hogy az a könyv a 18. században játszódik, és a kerettörténet
elbeszélı-szereplıje, Cherrycoke tiszteletes (az anakronisztikus név Pynchon más
mőveiben, így a Gravity-ben és a 2006-os Against the Day-ben is szerepel) stílusában
valamelyest emlékeztet Sterne-re, illetve az ı alteregóira; talán nem is annyira Tristram

Ritka kivételt jelent Speer Morgan tanulmánya: Gravity’s Rainbow: What’s The Big Idea?, in Richards
Pearce, szerk., Critical Essays on Thomas Pynchon, Boston, MA: G.K. Hall and Co., 1981, 83-98.
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Shandyre, mint Yorick lelkészre, aki a Tristram Shandyben meghal, ám az Érzelmes utazás
kedvéért, valamint Sterne szerelmi levelezésének fiktív szerzıjeként föltámad. Távolról
nézve a két szerzı kapcsolata közvetettnek mondható, amennyiben Pynchont az
amerikai posztmodern regényirodalom kulcsfigurái közé szokás sorolni, s mint az
közismert, Sterne regényei elırevetíti ennek a posztmodernitásnak számos vonását, ezek
a vonások azonban többnyire túlzottan általánosak és kevéssé pontosak ahhoz, hogy két
szerzı vagy két szöveg egyértelmő kapcsolatát megalapozzák.138
Ami az elbeszélések általános szerkezetét és a recepciótörténeti sablonokat illeti,
bizonyos különbségek talán még nyilvánvalóbbak is az itt feltárandó hasonlóságoknál.
Az eltérések némelyike történeti szükségszerőségekbıl vezethetı le, például a
nemiséggel kapcsolatos konvenciók változásai miatt, valamint a technológiai környezet
átalakulásából adódóan. (A technológiai környezet különbségei akkor lesznek fontosak
és szembeötlık, amikor arról lesz szó, hogy miként hasznosítja a két regény a maga
korában domináns tudományos modelleket világszemléleti illusztrációként, illetve
milyen figuratív mezıben jelenít meg tudományos fogalmakkal leírható jelenségeket,
például az ágyúgolyó és a rakéta röppályáját.)

Az bizonyosan elmondható, hogy mindkét szerzıt érte a frivolitás vádja, ám a
szexualitás megjelenítése szinte áthidalhatatlan különbségeket tár föl. Sterne stratégiáját
(amint ennek késıbb nagy szerepe lesz az elemzésben) a kettıs beszéd, a
tulajdonképpen parabázisként elgondolható kétértelmően pajzán utalásrendszer jellemzi
(„huncut, aki rosszra gondol”), míg Pynchon esetében a perverz nemiség ábrázolása
olyannyira kendızetlen, hogy az 1973-as National Book Award díjat elsısorban az ebbıl
adódó kifogások miatt nem kaphatta meg (ezzel kibékíthetetlen konfliktus keletkezett az
ajánlók és a szponzorok között, így a díj soha nem került kiosztásra). Mint látni fogjuk, a
Sterne-féle kétértelmőségek nyelvszemléleti, sıt világnézeti konzekvenciái viszonylag
138 Ld. pl. http://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Sterne, „A Sterne által bevezetett számos újítás és
formai megoldás, amelyek magának a regénynek a mibenlétére vonatkozó vizsgálódásnak tekinthetık,
nagyban hatottak olyan modernista szerzıkre, mint James Joyce és Virginia Woolf, valamint napjaink
olyan szerzıire, mint Thomas Pynchon és William Forster Wallace”.
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jól azonosíthatók, így a Pynchon-féle nyíltság már csak ettıl való eltérésében is érdekes
következtetésekre ad módot – van olyan Pynchon-értelmezı is, aki például a
szadomazochizmus ábrázolásában látja a regény egyik bölcseleti kulcsmozzanatát139, a
talán legbrutálisabb szexjelenet pedig egy kabbalisztikus rituálé parodisztikus
kifordításaként is felfogható, így a testiség a legdurvább módon köthetı össze szellemispirituális tartalmakkal. Sterne-nél a kapcsolat nem ennyire direkt és nyilvánvaló, bár
meglétére számos jel utal – nála azonban éppen ennek a kapcsolatnak az indirekt és
végsı soron bizonyíthatatlan volta a játék voltaképpeni tétje. Ám ez a szembeállítás
mégis jól visszavezethetı történeti és életrajzi tényekre: nemcsak az nyilvánvaló, hogy a
18. századi kulturális konvenciók nem tették lehetıvé a testiség képi megjelentítését, de
az is, hogy Sterne mint lelkész elvileg még kortársainál is keveset engedhetett (volna)
meg magának; másfelıl Pynchon esetében a szerzı legendásan titkolózó, rejtızködı
életvitele is hozzájárulhat valamelyest ahhoz, hogy írásaiban annál kevésbé ragaszkodik
morális konvenciókhoz.
A két regény stiláris és regiszterbeli összevetése, mely például a szexualitással
kapcsolatos nyelvi konvenciókra és általában a diszkurzív viselkedési normákra ügyel,
kijelölhet

bizonyos

kérdésirányokat,

melyek

újfent

nehezen

konkretizálható

hasonlóságokat tárnak föl a szövegek befogadástörténetében. Mindkét mő kapcsán
gyakran hangzik el az az ítélet, hogy nagyban támaszkodik a populáris kultúrára, sıt
hogy valamilyen módon áthágja, de legalábbis újraértelmezi a magas és a népszerő
kultúra különbségét. Sterne-rıl több irodalomtörténész bizonyította, hogy a komikus
narratíva bizonyos összetevıi (pl. Tristram retorikai viselkedése, az olvasó megszólítása,
a kétértelmőségek) olyan mővekbıl származnak, amelyek tulajdonképpen a korabeli
népszerő ponyvairodalom termékeinek tekinthetık.140 Arra is vannak bizonyítékok,

Stefan Mattesich, Lines of Flight. Discursive Time and Countercultural Desire in the Work of Thomas Pynchon,
Durham-London: Duke University Press, 2002, 113-121.
140 Errıl ld. pl. Wayne C. Booth klasszikus tanulmányát, The Self-Conscious Narrator in Comic Fiction Before
Tristram Shandy, PMLA 1952/2 (67. évfolyam), 163-185, valamint újabban Thomas Keymer, Sterne, the
Moderns, and the Novel, Oxford-New York: Oxford University Press, 2002, 50skk. Keymer egyik
legmeggyızıbb példája a Hester Thrale-nek tulajdonítható The Life and Memoirs of Mr. Ephraim Tristram
Bates címő munka (1756-ból), melyet Sterne szinte bizonyosan ismert.
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hogy a Tristram Shandy népszerősége olyan kommersz termékek megjelenésében is
megmutatkozott, amelyek a mai filmekhez kapcsolódó „merchandise” árukhoz is
hasonlíthatók – léteztek pl. TS-kártyapaklik.141 A leghíresebb ezirányú anekdota a
londoni prostituáltakhoz kapcsolódik, akik a legenda szerint a Tristram Shandy elejérıl
vett mondattal az óra felhúzására biztatták potenciális ügyfeleiket (erre reagál az
órásmesterek felháborodását dokumentáló röpirat, a Clockmaker’s Outcry).142 Ehhez
fogható anekdota létezik Pynchonrıl is: a Gravity’s Rainbow-t lapról lapra követı 2006-os
illusztrált kötetet készítı képzımővész a punk szubkultúrából érkezett, és a kötet
bevezetıjében elmondott történet szerint egy másik projekt munkálatai során találkozott
egy pornó-producerrel, aki egy Pynchon-szereplırıl kapta a nevét (Benny Profane – az
adott kontextusban nagyon is beszédes név).143 Pynchon popkulturális kapcsolatai
részletesebben dokumentáltak és nyilvánvalóbbak, már csak amiatt is, hogy a huszadik
századi média és a humán tudományok többsége is megértıbb a korábban alantasnak
minısített kulturális regiszterek iránt. Mi több, Pynchon kapcsán a popkulturális
elkötelezettség politikai-ideológiai vonatkozásokkal is terhelt: az alantasnak tartott
mővészeti formák beemelésével számos értelmezés szerint Pynchon végrehajt egy olyan
áthelyezést, amely a regény cselekményét meghatározó ellentétek egyikét mossa el – az
önjelölt elit és a kirekesztett sokaság különbségét. Ez az értelmezés azonban egyoldalú
következtetésekre sarkallhat akár a Pynchon-mő, akár a két regény közös értelmezése
kapcsán: a popkultúra tematikus megjelenítése ugyanis látható feszültségben áll a
mindkét szövegre jellemzı „olvashatatlansággal”, amely nagyban korlátozza a
lehetséges olvasók körét. Miközben némiképp túlzás volna azt állítani, hogy Pynchont
és Sterne-t kizárólag feltörekvı irodalmárok vagy egyéb elfogultságoktól szenvedı
értelmiségiek olvassák (a Sterne-regény filmváltozata kapcsán egy magazin kritikusa azt
sugalmazta, hogy a Tristram Shandyt csak komparatisztika vagy angol szakos

Keymer, i.m., 12.
Modern kiadását ld. Pamphlets on Tristram Shandy, szerk. ismeretlen, New York: Garland Publishing,
1975
143 Zak Smith, Pictures Showing What Happens on Each Page of Thomas Pynchon’s Novel Gravity’s Rainbow,
New York: Tin House Books, 2006, xi-xii.
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doktoranduszok képesek végigolvasni144, Pynchont pedig úgy is jellemezték, hogy
mővei lényegében repülıgépmérnököknek szólnak, valamint – több jóindulattal –
„Pynchon-szakértıknek, és más okuláris önkínzóknak”145), az bizonyos, hogy a
huszonegyedik században egyik regény sem számíthat a tömegek odaadó figyelmére –
még az olvasó tömegekére sem, mondjuk a Tolkien, J. K. Rowling vagy Dan Brown
mőveit olvasó milliókéra. Ennek magyarázata tömören abban a tényben rejlik, hogy
mindkét könyv nehéz (összetett) olvasmány, mely kijelentés valamivel pontosabb
magyarázatára késıbb kísérletet teszek. Az elit és a kirekesztett sokaság ellentétébıl
kiinduló ideológiai olvasat nem lehet kielégítı arra vonatkozó spekuláció nélkül, hogy
miként értelmezhetı ez az ellentét az olvasási nehézség, komplexitás vonatkozásában.
Ez természetesen olyan téma, amely óhatatlanul túlmutat az adott szövegek
értelmezésén,

és

tárgyalásához

általános

kultúraelméleti

elıfeltevéseket

kell

mozgósítani – például az irodalmi szöveg szubverzív potencialitásáról egy olyan
kulturális közegben, amelyben az irodalmi mővek befogadása immár nem domináns
módja a kultúra fogyasztásának.
A két mő közötti egyéb különbségek kevésbé nyilvánvalóan következnek a két
regény megjelenése között eltelt mintegy kétszáz évbıl. Sterne mőve én-elbeszélésként
indul, és sokáig fönntartja azt a látszatot, hogy önéletrajzi szövegrıl van szó. Pynchon
esetében a narrátor lényegében omnipotens, a fokalizáció látszólag tetszılegesen
váltakozik a szereplık között, az elbeszélés jóval nagyobb teret fog át (bár a Mason and
Dixon és az Against the Day még annál is tágasabb), a világháborús és háború utáni
Londontól a Riviérán és a frissen pacifikált, a gyıztes szövetséges hatalmak közötti
ellenırzési zónákra osztott, ám a regényben következetesen egyes számban Zónának
nevezett Németországon át Kazahsztánig, illetve visszaemlékezeken és képzelgéseken
keresztül Argentínáig és Dél-Afrikáig (melyek földtörténeti összetartozásából a
regényben a modern idıkig elıremutató analógia keletkezik), míg Sterne-nél a regény
David Denby, Home and Abroad: “Bubble,” “Neil Young: Heart of Gold,” “Tristram Shandy.”, New Yorker
2006 február 13-20, http://www.newyorker.com/critics/cinema/articles/060213crci_cinema
145 David Hellman, PYNCHON THROWS DOWN THE GAUNTLET. Peripatetic text won't be for everyone,
but has rewards for those who brave its wildernesses, San Francisco Chronicle, 2006. december 10.,
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2006/12/10/RVGFPMO15S1.DTL
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nagy részében (kivéve pl. a hetedik könyvet, amely Tristram franciaországi útját taglalja,
és mintegy átmenetet képez az Érzékeny utazáshoz) a Shandy Hall képezi a cselekmény
voltaképpeni terét, és az attól eltérı helyszínek sokszor csak többszörösen bekeretezve,
elbeszélésen belüli elbeszélésekben jelennek meg. Cselekményvezetés és szerkezet
tekintetében is a különbségek mutatkozhatnak jelentısebbnek, habár a „kitérı” mint
vezérfonal általános értelemben összekapcsolhatja a két regénypoétikát. Míg azonban
Sterne-nél az asszociatív szerkesztésmód látványosan és folytonosan reflektált módon
tagolja szét az elıremutató cselekményt (egyszerre „kudarcra ítélve” és ezen keresztül
diadalra juttatva saját elbeszélı poétikáját146), addig a Gravityben a cselekmény
mégiscsak döntıen elırehalad, a narratíva íve nem törik meg olyan egyértelmően, mint
a Tristram Shandyben. A fokalizáció kérdése Pynchonnél szorosan összefügg a
cselekményvezetés

problémájával,

amennyiben

az

egyes

fejezeteken

belüli

visszautalások, az idıbeli megfordítások, analepszisek és prolepszisek többnyire
szubtilis nézıpontváltásokkal és ezzel egybeesı modalitásváltásokkal függnek össze –
ezek a váltások azonban néha váratlanságukban is olyannyira rejtettek, hogy csak a
maradéktalanul koncentrált olvasói figyelem számára tárulnak föl. Ez láthatólag tudatos
elbeszélıi technika következménye; a narratív váltások egyszerően jelöletlenek
maradnak, és sokszor csak visszamenılegesen tárulnak föl. Részint ezzel az elbeszélıi
technikával függ össze a Pynchonre sokszor, ebben a könyvében különlegesen jellemzı
dezorientáció, amely a kissé is lankadó figyelmő olvasót vagy kétségbeejti, vagy
visszalapozásra és alaposabb újraolvasásra készteti (vajon iderángatható-e Tristram
híres tréfája a megszólított hölgyolvasóról, akit a „jó anyám nem volt pápista” kijelentés
megmagyarázása helyett az elbeszélés visszautal az elızı fejezethez, hogy abban
keresse meg ennek a tételnek a bizonyítását? – ld. TS 1.20., 48/56)
A cselekményvezetés egy olyan probléma, amely különös erıvel csábít az
olvasás térbeli metaforizálására: a cselekmény „ívvel”, „vonallal” rendelkezik, a
kompozíció klasszikus elveit is gyakran ábrázolják rajzokon. Számos strukturális

146 Ld. Rainer Warning, Die beiden Perspektiven des scheiternden und der erfolgreichen Erzählers, in Uı., Illusion
und Wirklichkeit in Tristram Shandy und Jacques le Fataliste, München: Fink, 1965, 15-24.
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elbeszéléselmélet, például (és talán legkézenfekvıbben) Gérard Genette méltán híres
narratológiai munkája147 kapcsán is fölvetıdik a gyanú, hogy az olvasás idıbeli
élményét csak térbeli metaforák, mértékegységek (pl. oldalszámok) segítségével képesek
leírni. Ez a paradoxon köszön vissza (reflektált és komplex összefüggésekben) a Tristram
Shandy és a Gravity’s Rainbow összevetésekor is: Sterne regényének egy jól ismert
mozzanata az, amikor (a hatodik könyv végén) az elbeszélı visszapillant önnön,
kitérıktıl tarkított munkájára, és grafikusan, vonalakkal igyekszik ábrázolni a narratíva
ívét – különösen érdekes, hogy a vonalakon belül nincsen törés, csak kanyarok, hurkok
és ívek vannak). A Pynchon-szakirodalmat is sokat foglalkoztatja a narratíva térbeli
leképezhetıségének kérdése. Noha kezdetben a kritikusok zöme úgy vélte, hogy a
Gravity’s Rainbow nem rendelkezik leképezhetı narratív szerkezettel, majd némelyek a
parabola ívét vélték megtalálni benne, Stephen Weisenburger alapvetı munkájában
viszont amellett érvelt, hogy a regény fı szerkezeti modellje inkább a kör, pontosabban
a tematikusan is sokszor megidézett mandala-szimbólum (kettıs körív, a külsı négy
részre tagolva)148. Nem feltétlenül kell itt ebben a kérdésben döntésre jutni, viszont a
narratíva térbeli leképezhetıségének kérdése fontos elméleti problémának mutatkozik,
jelen esetben elsısorban azért, mert ennek a kérdésnek a reflexiója újabb látványos
kapocsnak mutatkozik Sterne és Pynchon munkái között. Ráadásul nem mellékes
kérdésrıl van szó: a térbeli reprezentáció lehetısége a jelek szerint egy olyan esztétikai
elıfeltevésre mutat rá, amely a „forma” koncepciójával függ össze. Mindkét regény
recepciótörténetébıl

az

a

tanulság

vonható

le,

hogy

a

szerkezet

térbeli

modellezhetıségét az irodalomkritika hajlamos látensen azonosítani a „forma”
esztétikailag terhelt fogalmával, és amíg nem sikerül egy ilyen modellt megfeleltetni a
regény szerkezetének, addig a szerkezetet a „formátlan” és „kaotikus” jelzıkkel illeti.
Sterne esetében ez az ítélet nemcsak Samuel Johnson elmarasztaló vélekedését
A Figure III angol kiadása: Gérard Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, ford. Jane E. Lewin,
Ithaca, NY: Cornell University Press, 1980. A lapszámok kérdéséhez ld. pl. 91-92. Magyarul ld. Uı.,, Az
elbeszélı diszkurzus, ford. Sepeghy Boldizsár, in Az irodalom elméletei I., szerk. Thomka Beáta, Pécs: JelenkorJPTE, 1996, 61-99.
148 Steven C. Weisenburger, A Gravity’s Rainbow Companion. Sources and Contexts for Pynchon’s Novel,
Athens-London: The University of Giorgia Press, 1988, 10.
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motiválta, hanem számos modern kutató vizsgálatainak is kiindulópontja – akár
ellenkezı elıjellel.149 A „formátlanság” vádja, vagy legalábbis vélelme nyilvánvalóan
összeköti a két regényt – Pynchon esetében ráadásul a formátlanság koncepciója a
„posztmodern”
kapcsolódott

egy

össze,

sajátos
így

ez

(és
az

minden

bizonnyal

összefüggés

egyoldalú)

tulajdonképpen

elgondolásával
minısítheti

és

konkretizálhatja a Sterne-rıl mint a „posztmodern elıfutáráról” szóló eszmefuttatásokat
is.
A narratív „vonal” vagy ív modellezhetısége tehát az egyik legfontosabb
olyan szempont, amely az összehasonlítás legtágabb elméleti és módszertani keretét
kijelölheti, s ugyanakkor motiválhatja a többi, apróbb, részletesebb vagy kérdésesebb
párhuzam vizsgálatát is. Ráadásul ebben a kérdésben olyan reflexiók lehetısége is
megbúvik, melyeket mindkét regény kiaknáz (mindkettı a maga sajátos módján), és
amelyek egy elsıre pusztán motivikus egyezést tágasabb és poétikailag jelentésesebb
összefüggésbe is ágyazhatnak. Elsı megközelítésben arról az egybeesésrıl van szó, hogy
mindkét regényben kulcsszerepet játszik a „gravity” (gravitas) szó kétértelmősége – a
tömegvonzás fizikai és a komolyság stilisztikai értelmének egybeesése, mely etimológiai
értelemben korántsem mondható véletlennek, ám a modern, és fıként a nem újlatin
szókincsen nevelkedett (pl. magyar) olvasó számára az egybehangzás törvényszerősége
nem azonnal nyilvánvaló, és ezért az egybeesés narratív kiaknázása egy látens
összefüggés újrafelismerésének hatását kelti. Ez a hatás a szójáték hatásával hasonlítható
össze, mely fogás korántsem idegen egyik szerzı stílusától sem. Ebben a felismerésben
azonban már ott rejlik egy ironikus mozzanat: a szójáték kiaknázása ugyanis nehezen
fér össze a gravitas stiláris normájával, vagyis a játékos szöveg a stíluseszmény hatályán
kívülre helyezi magát. A gravitáció azonban (legalábbis a newtoni fizikában) olyan
törvény, melynek hatálya mindenre kiterjed, ebben a tekintetben tehát a szójáték
William Freedman például nyilvánvalóan az Új Kritika eszményei jegyében igyekezett azt bemutatni,
hogy a Tristram Shandy „formalista mővészet”, és Sterne zeneszeretetére, valamint a regény zenei
utalásrendszerére és megkomponáltságára terelte a figyelmet. Ld. Laurence Sterne and the Origins of the
Musical Novel, Athens: The University of Georgia Press, 1978. A „formalista mővészet” kifejezést ld. a 33.
oldalon. Freedman a zenét mint (az irodalomtól eltérıen) tisztán „formalisztikus” mővészetet jellemzi,
amelyben a mővészi siker kritériumai nem „külsık”, hanem szerkezetiek. I.m., 168.
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kétértelmősége redukálhatatlan marad – a szójátékban megnyíló differencia legalább
annyira jelentıs, mint az egymás mellé helyezett elemek közötti összefüggés feltárása.
Ennek a kettısségnek a pontos leírásához viszont részletesebb elemzésre van szükség.
A másik elıre kijelölhetı összefüggés a két regény között talán ennél
specifikusabbnak vagy konkrétabbnak mondható, miközben ugyancsak általános
elméleti keretet biztosít az összevetéshez. Ehhez a kapcsolódási ponthoz elıször
közvetettebb módon juthatunk el, viszont azon keresztül meglehetıs pontossággal tárul
föl. A 2005-ben bemutatott, a Tristram Shandybıl készített filmben (rendezte: Nigel
Winterbottom) a narrátor úgy magyarázza el a Locke-i pszichológia fontosságát a
regényre nézve, hogy 21. századi közönségét megcélozva az asszociatív elv
mindenhatóságát a manapság ismertebb pavlovi fiziológiához, azon belül is a
kondicionáláshoz hasonlítja. (A regény nyitójelenetérıl van szó, arról, hogy Tristram
apja, Walter számára a gyermeknemzés és a falióra felhúzása úgy kapcsolódtak össze,
mint Pavlov közmondásos kutyájánál az impulzus és a kiváltott reflex.) Ebbıl a
hasonlatból könnyen és gyorsan felállítható a két regény analógiás olvasatának alapzata,
hiszen Pavlov elıadásai éppolyan fontos szerepet játszanak Pynchon regényében, mint
ahogyan

Locke

bölcselete

is

letagadhatatlanul

jelen

van

Sterne-nél.

Pavlov

Elıadásokjának második kötetét (annak angol kiadásáról van szó természetesen)
Pynchon regényében egyszerően A Könyvként emlegetik, és – Pavlov valós
hatástörténetétıl eltérı módon – csak a beavatottak egy szők köre számára elérhetı. (E
beavatottak egyike Ned Pointsman, Slothrop egyik „doktora”, aki semmitıl sem riad
vissza, hogy páciensének rejtélyes „tüneteit” a tudomány javára kivizsgálja és
eredetüket feltárja.) Sterne ugyancsak név szerint megidézi Locke-ot, és elméletének
némely fı tézisét, azonban komoly szakirodalmi vita tárgya, hogy az empirista filozófus
hıse-e Sterne regényének150, avagy éppen gúny céltáblájává lesz-e az elbeszélésben.
Nem egyszerő kérdésrıl van szó, ráadásul olyanról, amely – ez már ezen a ponton
150 Emellett érvelt Helene Moglen is a The Philosophical Irony of Laurence Sterne címő értekezésében
(Gainesville: University of Florida Press, 1975, fıként 1. fejezet). Peter M. Briggs Sterne Lockehivatkozásainak „sokrétőségére” hívja föl a figyelmet: Locke’s Essay and the Tentativeness of Tristram
Shandy, in Melvin New, szerk., Critical Essays on Laurence Sterne, New York: G. K. Hall and Co., 1998, 104.
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látható – többszörösen is összefüggésben van a gravitas retorikai problémájával; egyrészt
azért, mert a narrátor hivatkozásainak „komolyságáról” van szó, másrészt pedig azért,
mert annak kérdése merül föl, hogy az elmélet tekinthetı-e a szöveg „szervezı
centrumának”, „súlypontjának”, amely felé a szöveg jelentései „gravitálnak”. Az az
analógia tehát, amely a felhasznált források összevetésébıl származik, nyilvánvalóan
messzebbre mutat egy egyszerő hatásvizsgálatnál, és fölveti annak a kérdését is, hogy
vajon egy ilyen hatásvizsgálat föltárhat-e a források kezelésén keresztül valamely
szerzıi szándékot (vajon Pynchonnek eszébe juthatott-e ez az utólag oly kézenfekvınek
tőnı analógia), illetve milyen poétikai és világszemléleti következtetések vonhatók le
ebbıl az összevetésbıl. Amennyiben sikerül számottevı kapcsolatot megállapítani a két
regény forráshasználati attitődje között, akkor talán az a feltételezés sem bizonyul
túlzónak, hogy Pavlov elméletén keresztül Pynchon Locke-ot, illetve Sterne Lockeolvasatát is újraolvassa. Ennek az újraolvasásnak a tétjét az irodalom és a tudomány
határmezsgyéjén lehet keresnünk: miközben egyik regény sem lép föl azzal a
szándékkal, hogy konkrét tudományos modelleket ajánljon föl vagy teszteljen a világ, az
ember vagy akár egyes jelenségek leírására, mindkét mőben igen számottevı a
tudományos-elméleti diszkurzusok szerepe – Sterne-nél az elsıdleges narratíván belül
Walter Shandy a fı elméletgyártó (ıt elsısorban klasszikus retorikai, etikai és filozófiai
kérdések foglalkoztatják), míg Toby bácsi a hadtudományos értekezések, fıként pedig
egy konkrét tudományos szakterület, a ballisztika iránt érdeklıdik. A ballisztikában
egészen konkrét motivikus összefüggést is láthatunk a két mő között, hiszen a
röppályák tanulmányozása Pynchon regényének egyik visszatérı motívuma: a
cselekmény tulajdonképpeni hajtóereje abból származik, hogy Tyrone Slothrop erekciói
(elsıre úgy látszik, konkrét szexuális aktusai, ám késıbb világossá válik, hogy
fantáziákról van szó) minden jel szerint pontosan leképezik a V-2 rakéták becsapódási
pontjait London területére. A regény második részében Slothrop „beavatásának”
(kiképzésének) része az is, hogy jártassá kell válnia a rakéták ballisztikájában, és ehhez a
rendelkezésre álló német nyelvő szakirodalmat is tanulmányoznia kell. A mindkét
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regénybıl vett ballisztikai szöveghelyek rendkívül fontosak lesznek a következıkben,
fıként metaforikus összefüggéseiken keresztül.

Vajon milyen jelentıség tulajdonítható annak a ténynek, hogy Tyrone Slothrop
monogramja megegyezik Tristram Shandyével, és a két névben a szótagok száma is
azonos?

Van-e

olyan

értelmezési

módszer,

vagy

olvasási

stratégia,

amely

megnyugtatóan tisztázhatja ezt a kérdést? Egyértelmő szerzıi nyilatkozat hiányában
(amit

Pynchontıl

aligha

várhatunk)

eldönthetı-e,

hogy

az

egyezés

pusztán

véletlenszerő, vagy egy tágasabb összefüggésrendszerbe ágyazható, s így a két regény
kapcsolatának rejtett jelölıje is lehet? Az alábbi fejtegetések arra szolgálhatnak, hogy
rámutassanak a kérdésfeltevés elégtelen voltára, amennyiben a törvényszerőség és a
véletlenszerőség szembeállítása mindkét regényben megkérdıjelezıdik, illetve az
egyszerő ellentét további finomításra szorul. Tematikus elemzéssel igazolható, hogy ez
az egyezés képezi a két szöveg összevethetıségének alapját, miközben ez az
összevethetıség soha nem alakítható át tökéletesen konzisztens, rendszerszerő
analógiákká – ebben az esetben ugyanis az elemzés konzisztenciakényszere
törvényszerően torzítaná rendszerré az olvasás során keletkezı effektusokat, amelyek
lényegéhez tartozik, hogy véletlen- vagy törvényszerőségük végsı soron eldönthetetlen.
A Gravityben egyetlen egyszer olvashatjuk kibetőzve a hıs monogramját:
T. S. Ez a kibetőzés nagyon is stratégiai helyen következik be, Tyrone ugyanis egy olyan
dokumentumon találkozik nevének kezdıbetőivel, amely arról tanúskodik, hogy ıt
gyermekkorában eladták az IG Farben cégnek, „akár egy szelet marhahúst” (GR 286151).
Tyrone olvasási stratégiáját értelemszerően a referencialitás kényszere uralja – más
eshetıség híján kénytelen önmagát, a saját nevét azonosítani a monogramban. „Azanyja,
gondolja Slothrop, ez bizony én leszek, hő. Hacsak nem az, hogy...” és itt az a magyarra
nemigen (legalábbis a monogram megırzésével) fordítható kifejezés áll: Tough Shit (kb.
’szar ügy’). Ez a vicces megfejtés tekinthetı arra vonatkozó reflexiónak, hogy a gyermek

151 A fıszövegben található lapszámok az alábbi kiadásra vonatkoznak: Thomas Pynchon, Gravity’s
Rainbow, New York-London: Penguin, 1995.
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Tyrone-nak milyen, késıbb elfeledett szenvedéseket kellett kiállnia, de arra is utalhat,
hogy a monogram révén a dokumentum rejtvényt állít a felnıtt Tyrone elé, akinek ezért
„kemény diót” kell feltörnie (másik lehetséges fordítás). Slothrop gyanúját a
dokumentum csak körülményesen, közvetett módon támasztja alá, amikor az egyik
üzletfelet „Schwarzvater”-ként nevezi meg, amit Tyrone-nak angolra kell fordítania
(„Blackfather”)152, hogy megkapja apja monogramját (Broderick Slothrop – B. S.), és a
fentrıl már ismert fordulattal zárja ki az egyéb értelmezési lehetıségeket: „hacsak nem
az, hogy ... Bull Shit”. A dekódolás eredménye egy másik jól ismert idiomatikus
fordulat, amely hazugságot, mellébeszélést jelent, így a megfejtés maga tulajdonképpen
egy tautologikusan reflexív folyamattá válik, hiszen a reflexió azt állítja, hogy csak úgy
juthat el a helyes megoldáshoz, ha kizárja a mellébeszélés lehetıségét („barring the
outside possibility of Bull Shit”).
Mirıl tanúskodnak ezek a beszélı nevek? A regényben kétszer is elıfordul
az alábbi elbeszélıi megjegyzés: „a nevek önmagukban talán nem mágikusak, de a
megnevezés aktusa, a kiejtés fizikai eseménye a [mágikus] mintát követi” (GR 322),
illetve késıbb: „Maguk a nevek talán üresek, de a megnevezés aktusa...” (GR 366, ellipszis
az eredetiben). A megnevezés mint aktus a névvel mint jelentéssel áll szemben – ez a
kommentár annyiban konzisztens a pynchoni poétikával, amennyiben Pynchon beszélı
nevei sokszor nem konkretizálhatók úgy, ahogy a szisztematikus értelmezésre törekvı
kritikusok szeretnék, így a „beszélı” név nem annyira didaktikus jelentésazonosítást,
hanem puszta figyelemfölkeltést, kizökkentést eredményez.153 A névadás aktusának
hangsúlyozása tehát inkább a név önkényességére, lefordíthatatlanságára, a jelölık
rendszerétıl való el-különbözıdésére mutat rá; arra, hogy a név kizökkentheti egyfelıl a
jelek konvencionális áttetszıségét. Másfelıl (ám ugyanebbıl következıleg) az utalás az
152

Az elemzésnek ezen a pontján a paranoid olvasási stratégiák még nem hatalmasodhatnak el annyira,
hogy Pynchonnek elızetes ismereteket tulajdonítsunk a Csillagok háborúja trilógia cselekményét illetıen,
így még Pynchon kiterjedt popkulturális hivatkozásrendszerét ismerve sem kockáztatható meg az a
feltevés, hogy ez a név Darth Vaderre utal. (A Gravity’s Rainbow 1973-ban jelent meg, Darth Vader
apaszerepe csak a Birodalom visszavágban (1980) merült föl, és a Jedi visszatérben (1983) tisztázódott.)
153 Magyar olvasók számára az egyik legkézenfekfıbb példa Géza Rózsavölgyi lehet, akinek a nevét a
magyarul nem értı Steven Weisenburger félreolvassa, és „rosszvölgyi”-ként értelmezi. (Weisenburger,
i.m., 53: „In Hungarian, his family name indicates ’an evil valley’.)
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irodalmi szöveg megalkotottságára, mesterkéltségére is felhívja a figyelmet, így aztán
mind a pynchoni, mind a sterne-i poétikában közös, már-már bizarr játékosságra,
önreflexív antirealizmusra is vonatkoztatható.154 A névadás különösen érdekes
aspektusa ennek a poétikai jellegnek. Sterne esetében a latinizált nevek (Phutatorius,
Sklawkenbergius stb.) az egyes betételbeszélések fabuláris jellegét domborítják ki, és a
Rabelais-i szatirikus hagyományra utalnak vissza. Yorick neve kétségtelenül az egyik
legérdekesebb lelemény, hiszen Sterne nemcsak a nevet veszi át a Hamletbıl, de Yorick
halálát is Shakespeare-idézettel jelenti be a híres fekete oldal elıtt: („Alas, poor Yorick”).
Sterne

Yorick-ja

elvben

a

Shakespeare-alak

leszármazottja,

ám

létét

számos

ellentmondás terheli – egyszerre valódi ábrázolt személyiség, és puszta idézet, aki csak
amolyan kísértetként van jelen a szövegben, sıt – mint Samuel Weber kifejti –
látványosan csak nyelvi teremtményként, voltaképpen rossz viccként létezik. Erre utal
már nevének eredete is, amely mégcsak nem is egyszerően egy kitalált alakra, hanem a
színpadon megjelenített koponyára utal vissza.155
Tristram saját nevének eredete éppolyan kusza, mint amilyen Yorické. Walter
Shandy, az apa egyik vesszıparipája a névadáshoz kapcsolódik, ám ı – Pynchon
narrátorától eltérıen – magában a névben is konkrét jelentéstartalmakat lát
megtestesülni, és babonás módon közvetlen összefüggést lát a viselt név és a viselı
sorsa között. Számára tehát a névadás performatív mővelete precíz jelentéstani
alapokon nyugszik, és nem egyszerően a név különleges jelentıstátuszára utal. A két
attitőd közötti különbség inkább fokozati, mintsem rendszertani – a dekonstrukció
terminológiájával úgy lehetne fogalmazni, hogy Walter névmágiája a performatív
esemény rögzülése utáni álapotot tükrözi, amelybıl nem lehet rálátás az esemény
eseményszerőségére, hiszen annak elfeledése képezi a tropológiai rendszer létalapját.156
A névadás azonban – Walter legnagyobb bosszúságára – valódi eseményként
mutatkozik meg, pontosan abban az értelemben, hogy balul üt ki (a kudarc lehetısége
Vö. Christina Lupton, Naming the Baby: Sterne, Goethe, and the Power of the Word in MLN 2004, 1213-1236.
A fikció önmagára vonatkozásához ld. fıként 1225.
155 Samuel Weber, Reading – „To the Very End of the World”, MLN 1996, 830-831.
156 Ld. Paul de Man, Phenomenality and Materiality in Kant, in Uı., Aesthetic Ideology, Minneapolis-London:
The University of Minnesota Press, 1996, 79.
154
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nélkül aligha lehetne eseményrıl beszélni). İ a görög Triszmégisztosz nevet szánja a
gyermeknek, míg a hasonló hangzású Tristram nevet – részint etimológiai okokból –
elveti. A születés után a Walter üzenetét vivı cseléd azonban képtelen megjegyezni a
hosszú görög nevet, és így a fiú mégis a Tristram nevet kapja. A névadás balsikere egy
az elbeszélıt születésekor és kisgyermekkorában ért katasztrófák közül. Slop doktor
modern szülészfogója ugyancsak bajt okoz, amikor a születendı gyermek orrát
összezúzza. Ez szintén fájdalmas veszteség Walternek, aki összefüggést lát az orr mérete
és a férfiasság között, és az orr megcsonkítása elırevetíti a harmadik balesetet, amikor
Trim káplár megbabrálja a tolóablakot, a dajka pedig arra biztatja a kisfiút, hogy az
ablakon keresztül könnyítsen magán, és a körülmények összejátszása (valamint a „jó
öreg gravitáció” (GR 361) hatalma) folytán a lecsapódó ablak valódi kárt tesz Tristram
férfiasságában.

Az

üzenetvivı

inkompetenciájából

adódó

névcsere

egyébként

Pynchonnél is elıfordul, igaz, a cselekmény szintjén nem jelölve – a Gravityben
legelıször megnevezett szereplı, Pirate Prantice neve egy Gilbert-Sullivan operettbıl
(Pirates of Penzance) származik, amelyben a hıst nem hajóstisztnek („pilot”), hanem
kalóznak („pirate”) adják be.157 A téves vagy elveszített üzenet toposzát a Pynchonregény a hererók mitológiájának összefüggésében hozza elı, ahol is a halál megjelenése
a világban annak a nyúlnak köszönhetı, aki elveszítette a Hold által küldött üzenetet, és
helyette a halált hozta el az emberiségnek (GR 322 – ugyanezen az oldalon szerepel a
névadás mágikus hatalmáról szóló megjegyzés is).
A

megnevezésben

rejlı

varázshatalom

több

esetben

is

katasztrofikus

eseményekkel – megcsonkítással, halállal vagy legalábbis halálos fenyegetettséggel –
kapcsolódik össze, és ezáltal a nyelv performatív hatalmát legalábbis ambivalens
fényben tünteti föl. A névadás aktusa mindkét szövegben morbid humor forrása, vagyis
rajta keresztül a nevetés és a rettegés antropológiai egymásrautaltsága konkrét nyelvi
tevékenységhez

157

kötıdik.

(A

Gravity

esetében

sok

elemzı

azonosítja

Ld. http://gravitys-rainbow.pynchonwiki.com/wiki/index.php?title=Pages_3-7

ezt

a
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fenyegetettséget a regény egyik fı tematikus csomópontjaként158, Sterne humorának
komor mellékzöngéi pedig szintén elég közismertek: Paul de Man például egy
mellékesnek tetszı megjegyzésében utasítja el a játékos Sterne és a komor (német)
romantikusok közötti szembeállítást.159) Ez már a két regény nyelvszemléletének közös
vonásait is elırevetíti, amennyiben a nyelv performatív aspektusa Sterne-nél és
Pynchonnél is a nyelvi önreflexió kulcsmozzanatai közé számít – ez annyiban nem
meglepı, hogy a metadiszkurzív önreflexió olyan nyelvi esemény, amely szinte
törvényszerően állítja pellengérre a nyelv performatív és konstatív mozzanatainak
divergenciáját, vagyis tulajdonképpen a nyelviség mint olyan totalizálhatatlan jellegét.
Jonathan

Culler

reflexivitáséhoz:

kézenfekvı
„az

módon

kapcsolja

irodalomelmélet-írók

a

performativitás

számára

a

fogalmát

performatív

a

fogalma

mindenekelıtt a nyelv önreflexív jellegét emeli ki, azt a tényt, hogy maga a kijelentés az
a valóság vagy esemény, amelyre a kijelentés utal. Amikor azt mondom, »megígérem«,
akkor az az ígéret, amelyre utalok, az az ígéret, amelyet végrehajtok (perform), amikor
kimondom ezt a szót. Akkor most a performatív társadalmilag beágyazott cselekvés
vagy önreflexív cselekvés? Ugyanaz a fogalom tehát két egészen különbözı elképzelést
támogat a nyelv alaptermészetérıl.”160 Azt is mondhatjuk tehát, hogy a névadás
performatív munkájának reflexiója azért vezet morbid hatáseffektusokhoz, mert benne a
nyelv eredendı hasadtsága vagy megcsonkítottsága kerül elıtérbe. Ennek a
nyelvszemléletnek

a

következménye,

hogy

egyik

regényben

sem

könnyő

a

performativitáshoz olyan egyértelmően pozitív jelentéstartalmakat társítani (akár a
szociabilitás, akár a teatralitás, akár a politikai akció értelmében), amely meggyızı
módon szolgáltatná ki ezeket a szövegeket valamely ideologikus olvasat számára. (Ez a
tézis késıbb pontosításra, kiegészítésre szorul.) A névadás performatív aktusának

Pl. Kathryn Hume, Pynchon’s Mythography. An Approach to Gravity’s Rainbow, CarbondaleEdwardsville: Southern Illinois University Press, 1987, 128.
159 De Man, The Concept of Irony, in Uı., i.m., 167. Sterne-rıl mint a romantikus irónia elıfutáráról ld. még
Frederick Garber, Sterne: Arabesques and Fictionality, in Uı., szerk., Romantic Irony, Budapest: Akadémiai,
1988, 33-40, amely esszé végén egy újabb különbség kerül felszínre: a romantikus határtalanság és a
korlátozott, magába zárt (Sterne-i) szubjektivitás közötti.
160 Jonathan Culler, Philosophy and Literature. The Fortunes of the Performative, Poetics Today, 2000/3, 508.
158
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tematikus reflexiója tehát arra a belátásra vezet, hogy az esemény eseményszerőségének
a narratív megjelenítése elválaszthatatlan a nyelvi performativitásnak a narratív
tropológiába való visszaíródásától, és az így eredményezett önreflexív struktúra
óhatatlanul a felszínre hozza a nyelv performatív és konstatív aspektusainak
szembenállását. De mit jelent ebben az esetben az, hogy „óhatatlanul”? A kérdés
annyiban feltétlenül jogosnak tetszik, hog a két regény egyaránt élesen veti föl az
esetlegesség, véletlenszerőség problémáját, mégpedig olyan kontextusban, amely
lehetıvé teszi, hogy a kérdést mindkét szöveg esetében visszavonatkoztassuk az
olvasási stratégiákra.
Egy ilyen rekuperatív mővelet következetes maradhat a szövegek reflexív
stratégiáihoz, és elkerülheti azt a benyomást, hogy az eredményeként létrejött
jelentéstartalmakat az értelmezés kívülrıl, önkényesen erılteti rá a szövegre. Erre még
akkor is érdemes törekedni, ha esély van arra, hogy az olvasás reflexív mozgása
csökkentheti a szöveg és a jelentés közötti megfelelés „természetességének” látszatát. A
Sterne-értelmezéstörténet egyik jelentıs pontjáról érdemes erre vonatkozó példát idézni.
E. M. Forster híres ítélete, miszerint a Tristram Shandy uralkodó istensége a Zőrzavar161
(Muddle), Melvyn New szerint túl könnyen fordul át olyan értelmezésekbe, amelyek a
kaotikus világról szóló egyértelmő üzenetet látnak Sterne regényében. „Sterne üzenete
(point) világos: az élet a szándékok és véletlenek zagyva keveréke”. A paradoxon – mint
New siet kimutatni – látványos, amennyiben az üzenet egyértelmősége vagy a szöveget
távolítja el az ábrázolt világ kaotikumától, vagy az üzenetet megfejtı kritikust emeli a
kaotikusnak bélyegzett világ fölé.162 Ez a kritikai attitőd természetesen nem kizárólagos
sajátja a Sterne-filológiának, sıt – mint arra New elemzése szerint Sterne is utal – olyan
antropológiai vonásnak tekinthetı, amely elválaszthatatlan a filológiától mint olyantól.
A szövegek elıállításának és befogadásának történetisége elképzelhetetlen azok nélkül
az egyszerősítı mőveletek nélkül, amelyek lényegileg csonkítják meg az elıdszövegek
komplexitását, és redukálják azokat olyan modellekké, amelyek az újonnan keletkezı
161

Vö. 15. jegyzet.
Melvyn New, Sterne and the Narrative of Determinedness, in Melvyn New, szerk., Critical Essays on
Laurence Sterne, 127. Az idézett kritikust New névtelenségben hagyja.
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szövegek alapjául vagy állványzatául szolgálnak. Ami azonban a Tristram Shandyt
különlegessé, ha nem is teljesen egyedivé teszi ebben a vonatkozásban, az éppen az,
hogy maga a szöveg nagyon látványosan játszik el az ilyen mőveletekkel, és ezáltal a
túlértelmezés erıszakosságára maga a szöveg kínál kézenfekvı modelleket – azonban
hogy ezeket hogyan használja föl a recepciótörténet, az a jelek szerint mégsem marad
egészen a szöveg ellenırzése alatt. Könnyő amellett érvelni, hogy Sterne regényének
egyik legfontosabb témája éppen a filológia (ebben kétségtelenül a Hordómese Swiftjét
követi), valamint mindazok az antropológiai/szociális modellek, amelyek a filológiai
tevékenységet lehetıvé teszik és amelyek belıle következnek. Azok az értelmezések,
amelyek a Tristram Shandyt az antik/reneszánsz retorikai hagyománnyal kötik össze,
többnyire meggyızıen mutatják ki, hogy a megidézett elıdök, auktorok legalább
annyira fontos szereplıi a szövegnek163, mint a fiktív regényvilág alakjai, mondjuk Trim
káplár vagy özvegy Wadmanné. New imént idézett írásában ezt az értelmezési
hagyományt összegzi némi pátosszal, amikor így ír: „A Tristram Shandy valódi
közösségét nem – mint sokszor állítják – a Shandy-család képezi; sokkal inkább a
szerzık és a könyvek, dokumentumaik és kultúrájuk és mőtárgyaik, mindaz, ami
megmutatja nekünk, mit jelent egy Isten által írt világban élni, és mi az, amelyre éppen
ezért minden emberi erıfeszítés törekszik”.164 Az ábrázolt regényvilág és a megidézett
írásos

hagyomány

amennyiben

létezı

szembeállítás
vitakérdés,

irodalomtörténeti
hogy

Sterne

problémaként

mőve

inkább

a

is
18.

fölmerül,
századi

regényhagyomány égisze alatt áll (amely összefüggésben Ian Watt klasszikus munkája
is tárgyalta165), avagy inkább egy régebbi retorikai tradíció örökösének tekinthetı – ezzel
a kérdéssel részletesebben a bevezetı fejezet foglalkozott –, ám a különbség jelen
pillanatban éppen annyiban érdekes, amennyiben a kritika figuratív nyelvében a két
szint egymásra íródhat, és a fikció éppannyira részt vehet a filológiai kommentárban,
mint ahogy a megidézett eszmetörténeti tartalmakat is átitatja egyfajta „fikcionalitás”,
amikor egy kitalált történet (parabola, allegória, regény) keretén belül tőnnek föl újra. Ez
163

Lanham, Tristram Shandy, 36.
New, i.m., 136.
165 Ld. Ian Watt, The Rise of the Novel
164
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az összemosódás elárulja, hogy a Tristram Shandy esetében kár volna olyan éles
ellentétet tételezni a kommentár és a fikció között, amely szükségessé tenné a mőfaji
döntést. Sıt, amint a megidézett elıdszövegek közismert módon konstitutív szerepet
játszanak a regényvilág fenomenális hozzáférhetıvé tételében, úgy a teremtett
regényvilág jelölten fiktív alakjai is nemegyszer egyértelmően szatirikus kommentárt
szolgáltatnak valamely létezı filológiai, teológiai vagy antropológiai vitához. Ami
magát az olvasást mint tevékenységet illeti, Tristram rendszeres kiszólásai az
olvasókhoz és kritikusokhoz ıt magát is afféle átmeneti képzıdménnyé teszik a
teremtett regényalak és a kommentátor között, és Walter is gyakorta tőnik föl az
értelmezı/kommentátor/kritikus szerepében. Nem meglepı módon Walter szolgáltatja
a legjobb példát arra is, hogy mire vezethet a filológus igyekezete, hogy összhangot
találjon a szöveg (egy Erasmus-traktátus) és a posztulált jelentés között:

A tékoz természet atyámat rendkívüli mértékben elhalmozta adományaival s elvetette
benne a szöveg-kritika magvait is oly mélyen, amily mélyre egyéb tudományok csíráját
ültette; így hát elıkapta tollkését, s e mondaton tőnıdve, azon kísérletezett, hogy némi
kaparással-törlítéssel értelmesebbé tegye. – Nyitjára jöttem, Tóbiás testvér – kiáltott fel
atyám – Erasmus rejtett értelmének, nyitjára én az utolsó betőig [valójában: egy
betőnyire vagyok tıle – I’ve got within a single letter of Erasmus his mystic meaning] ...
Imhol már egészen más, hogy az értelmét így megreparáltam (TS 3.37, 187/215-216)

Az értelemelvárás és a szöveg egybeesése jelölt erıszak eredménye: ahhoz, hogy
Walter hozzájusson a szöveg értelméhez, meg kell csonkítania a textust. Noha csak
sejtéseink lehetnek arról, mi ez a konkrét jelentés, Walter esetében szinte bizonyos, hogy
bármilyen jelentés csak nagyon is stabil prekoncepciókhoz, illeszkedve jöhet létre, ami
itt konkrétan az orr szexuális funkciójának feltételezésének való megfelelést jelenti (ez a
motivikus összefüggés késıbb is fontos lesz).166 Ebben a szövegrészben olyan

166 Erre nézve beszédes az a filológiai sejtés, hogy Walter Erasmus latin nyelvő szövegében az „ad
excitandum focum” frázisban a focum szót cseréli le ficumra (füge) vagy locumra (hely), ezzel vagy a férfi,

107
metszéspontot

láthatunk,

amelyben

a

szöveg

ismét

a

véletlenszerőség

és

rendszerszerőség ellentétének vonatkozásában tartalmaz metadiszkurzív önreflexiót,
amit a szöveg kommentárjakor aligha szabad vagy érdemes figyelmen kívül hagyni.
Ami különösen szembeötlıvé teszi ezt a szövegrészt, az az olvasásnak mint konkrétan
performatív, erıszakosan beavatkozó tevékenységnek a színrevitele – olyan részlet ez,
amely könnyen kiaknázható volna egy naivan performativista/konstruktivista
olvasáselmélet túlkapásai ellen, hiszen az idézet nyilvánvalóan a szöveget nem
respektáló olvasót figurázza ki. A szöveg tiszteletére intı olvasatnak viszont azt is
tekintetbe kell vennie, hogy az olvasás erıszakos vagy önkényes mővelete korántsem a
véletlenszerőség pólusát foglalja el a rendszerességgel való szemeállításban. Walter
erıszakos félreolvasása tendenciózus félreértelmezésnek tekinthetı, ami elsısorban arra a
zárt és önmőködı asszociációs mozgásra szolgál példaként, ami Waltert mint
idioszinkratikus szubjektivitást jellemzi.167 Az olvasás azért tehet erıszakot a szövegen,
mert a szöveg – még az autoriter szöveg is – végsı soron kiszolgáltatott az olvasásnak,
és mivel nem tartalmazza saját olvashatóságának teljes feltételrendszerét, ezért a maga
materialitásában esetlegesnek, véletlenszerőnek bizonyul. Ezzel szemben a Walter-féle
olvasás (némiképp Northrop Frye híres piknik-hasonlatához igazodva) eleve adott
jelentésegységekkel operál, s a szöveg kizárólag akkor rendelkezik értelemmel, ha
megfeletethetı valamely ilyen tıle függetlenül is létezı egységeknek – meglehet, hogy a
Walter-féle szövegkommentár

csak annyiban jelent eltérést az olvasás „normális”

módjától, hogy az ı jelentésegységei csekély számúak és így rendszerként elég jól
körülhatárolhatók. Azt azonban fontos elismételni, hogy az ebben a szövegrészben
létrejövı jelentéskonfigurációban a erıszak és az önkényesség nem a teljes
véletlenszerőséggel szinonim, hanem azzal az egyediséggel, amelyet egy adott
vagy a nıi nemi szerv izgatására utalva. Ld. a szerkesztıi jegyzetet in TS 592. A kétértelmőség itt nagyban
emlékeztet a Tristram retorikai elméletében szóba kerülı argumentum ad rem és argumentum tripodium
kifejezésekre, amelyek szintén ugyanezeket a lehetséges szexuális mellékzöngéket hordozzák (TS, I. 21,
57/69, a szerkesztıi jegyzetet ld. 560). – érdekes a magyar szerkesztıi lábjegyzet (69.), amely a
tripodiumban a bográcsra, fazékra és így a fızésre mint npi foglalatosságra való utalást lát, a rest mint
lényegi dolgot és így persze férfi principiumot gondolja el, a nemi szervekre való (éppen fordított nemi
vonatkozású) utalást nem veszi figyelembe.
167 Ld. Wolfgang Iser, Laurence Sterne: Tristram Shandy, 20-24.
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szubjektum, illetve az ıáltala képviselt domináns jelentésképzési mód jelenít meg.
Olyan egyediség ez, amit magyarul leginkább öntörvényőségként lehetne jellemezni, ami
viszont paradox módon azt sugallja, hogy a szubjektum egyedisége konkrét
törvényszerőségeknek feleltethetı meg (mégha ezeket a törvényeket nem is lehet
másból, mint magából a szubjektumból levezetni). Walter olvasási stratégiája tehát
pontosan annyiban önkényes, amennyiben kiszámíthatóan rá jellemzı; az olvasás
önkénye és erıszakossága tehát éppen nem véletlenszerő, hanem (bizonyos, adott
viszonyok között fölismehetı) törvényszerőségekbıl adódik. Az erıszakos olvasásban
tehát valamifajta kiszámítható gépiesség, rendszerszerőség mutatkozik meg, ami
azonban nem választható el egykönnyen Walter idioszinkratikus személyiségétıl.
Amennyiben ezt az olvasási manıvert a nyelvi performativitás metaforájának tekintjük,
akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy ez a performativitás nem áll ellentétben a
nyelv rendszerszerő, gépies sajátosságaival, hanem bizonyos értelemben azokból
következik168 – Derridával szólva ebbıl a megfigyelésbıl válik lehetıvé az, hogy a
performativitást és a gépiességet egy összefüggésrendszeren belül gondoljuk el, ez az
összefüggésrendszer

pedig

nem

más,

mint

a

nyelv

materialisztikus,

gépies

mőködésmódja.169
Mennyiben véletlenszerő, hogy ez a megfigyelés éppen Walternek a nyelvhez
való viszonyán keresztül tárul föl? Kétségtelen, hogy Walter teóriáit a regény inkább
nevetség tárgyául, mintsem az olvasók konkrét okítására kínálja fel. Ennek ellenére az
öntörvényő

és

finoman

szólva

is

kevéssé

gyakorlatias

elméletek

a

maguk

bekeretezettségében érdekes tanulságokkal szolgálhatnak. Ebben a kontextusban mi
sem kézenfekvıbb, mint hogy Walternek megvan a maga nyelvelmélete, amely ráadásul
nem öncélú nyelvészkedésre szolgál, hanem – a regényben is centrális helyet kapva –
pedagógiai keretbe illeszkedik. Walter teoretikus diszpozíciójára jellemzı, hogy a
gyermeknevelés számára mindenek fölött elméleti tevékenység, és a gyermek
nevelıdését szolgáló írásmő, az úgynevezett Tristapaedia elkészítése számára fontosabb
Vö. James Loxley, Performativity, London: Routledge, 2007, 91.
Jacques Derrida, Typewriter Ribbon, in Tom Cohen et al., szerk. Material Events. Paul de Man and the
afterlife of Theory, Minneapolis-London: The University of Minnesota Press, 2001, 280skk.
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a gyermek gondozásában és nevelésében játszott tényleges szerepnél – magyarán az apa
a legtöbb idıt a dolgozószobában tölti, és a nevelésrıl szóló értekezésen dolgozik,
csekély idıt fordítva arra, hogy fizikai valójában is jelen legyen Tristram mellett. Ennek
ismeretében korántsem meglepı (ismét Walter személyiségének kivételes, gépies
konzisztenciájáról van szó), hogy a neveléselmélet részét képezı nyelvelmélet roppant
módon absztrakt, és a kommunikatív kompetencia fejlesztését mechanikus készségek
elsajátításán keresztül véli leginkább kivitelezhetınek. Walter nyelvelméletének
kulcsmozzanata a segédigék elmélete, melyek jellemzésekor maga Walter is a „motolla”
[engine] TS 5. 42. 334/383 szót használja (néhány fejezettel korábban is elıkerült már az
„engines of eloquence” kifejezés (299). Az elmélet történetileg lényegében az ars memoriae
klasszikus elvére épül, a szövegben konkrétan a misztikus Raimundus Lullus nevét
idézve meg170. Sterne szövegében (azaz Walter diszkurzusában) a segédigék gépies
mőködésmódja a metafora szingularitásával áll szemben – és Walter lenézıen
nyilatkozik a metafora expresszív funkciójáról. A pusztán szinguláris metaforától
eltérıen a segédigék gépezete a kifejezés potencialitásával egyenlı, ugyanis a segédigék
használatának tökéletes elsajátítása teszi lehetıvé, hogy a beszélı olyasmirıl is
nyilatkozzon, amirıl tudomása sincsen – Walter híres példája a fehér medve, melyrıl
tényleges tapasztalat híján úgy folytatható diszkurzus, ha a „fehér medve”
szószerkezetet egyszerően beillesztjük a segédigék használatával létrehozott formális
keretekbe. A gépezet Walter-féle pontos leírása az alábbi módon állítja föl a szinguláris
és a gépies ellentétét:

A legtöbb, amire egy szó önmagában képes és alkalmazható, az a szókép
[metaphor], mi vélekedésem szerint értelmének inkább megrontására, semmint eszméje
javára szolgál; de bárhogyan legyen is, az elme e szóképig elérkezvén, azzal vége is:
elme és eszme e nyugvóponton maradnak mindaddig, amíg egy második eszme színre
nem lép – és így tovább.

Lullus memóriaelméletérıl, annak klasszikus ars memoriae-tól eltérı (platonista) vonásairól ld. Frances
A. Yates, The Art of Memory, Chicago: The University of Chicago Press, 1966, 175.
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No, mármost: a segédigék lendületbe hozzák az elme kerekeit, vele mozgatván
eszméket, tárgyakat, mindeneket, mikkel csak eladdig töltekezett, ebben áll a hasznuk; s
hála ama roppant motolla [engine] forgékonyságának, mely köré tekerednek, minden
gondolat mögé az eszmék légióit sorakoztatják, új meg új vidéket hódítva meg a
vizsgálódás számára a segédigék csapataival. (TS 5. 42., 333-334/383.)

A metafora és a segédigék motollája közötti ellentétet általánosabb terminusokkal
a retorika és a nyelvtan közötti különbséggé is átfordíthatjuk. Ez a különbség
funkcionálisan annyiban áll, hogy míg a figuratív nyelv kapcsolatot feltételez a nyelv és
az érzékelés, vagyis egyfajta empíria között (és ennyiben bizonyos értelemben mindig
„szennyezett”, vagyis teljes félreértés a retorikait „pusztán” vagy „tisztán” nyelvi
jelenségként értelmezni), addig a nyelvtan teljesen formális rendszer, és mint ilyen,
lényegében véve független az érzékeléstıl, tapasztalattól és mindenfajta pszichológiától.
Walter elméletének érdekessége (és karikaturisztikus jellege is) fıként abból adódik,
hogy Walter könnyedén túllép ezen a különbségen, és a formális nyelvi rendszert
olyasvalamiként posztulálja, ami képes vezérelni a világról való gondolkodást – ı tehát
egyértelmően hierarchizált viszonyt tételez nyelvtan és retorika, vagy másképpen nyelv
és ideológia között, és a nyelv formális mőködésmódját nevezi meg olyan alapként,
amelyre az eszmék és gondolatok ráépülnek. Ez a hierarchizált rendszer történeti
értelemben a mechanisztikus materializmus nyelvszemléletével azonosítható, amelyet
epikureista gyökerekre lehet visszavezetni171, és amely ezen az epikureista kereten
átvezetve is kapcsolódási pontot jelenthet Sterne és elıdei (pl. Swift), valamint Pynchon
között – errıl nem sokkal késıbb lesz szó, a szó mint materiális tulajdonságokkal
rendelkezı, így a tömegvonzás szabályainak is alávethetı dolog kapcsán.
Történeti-filológiai értelemben joggal vetıdik föl a kérdés ezen a helyen is (mint a
regényben számos helyen), hogy Sterne milyen modalitásban, milyen intenciókkal utal
Locke vagy Hartley asszociációs lélektani modelljeire (egyes értelmezık Locke-ban a

171 Ld. Richard F. Kroll, The Material Word. Literate Culture in the Restoration and the Early Eighteenth Century,
Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, 1990.
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Tristram Shandy egyik pozitív hısét látták, mások inkább maró gúny céltáblájaként
azonosítják172).

Jelen

értekezésben

a

kérdés

konkrét

történeti

vonatkozásai

másodlagosak, a továbbiakhoz módszertani fogódzóként mégis idekívánkozik az a
lehetséges genealógiai kapcsolat, amely a mechanisztikus materializmus és a
dekonstrukció, valamint az ahhoz több szálon kötıdı, a mai napig jelentékeny hatást
kifejtı „materialista” kultúrelméletek között fönnáll173 -- vagyis olyan elméleti
dilemmáról van szó, amely nem meríthetı ki azzal, ha feltárják 18. századi vagy annál
régebbi történeti forrásait, hanem kommunikációelméleti, szemléleti problémaként
továbbél a 20-21. században is.
Walter nyelvelméletének különösen érdekes vonása, hogy a formális
szabályismeret és a kommunikatív hatékonyság közötti átmenetet egy fikciós példa
garantálja: a „fehér medve” fönt már említett példája arra szolgál bizonyítékként, hogy a
segédigék „motollájának” megfelelı használata pótolhatja, helyettesítheti a világról való
autentikus tapasztalatot a retorikai kompetenciában. A formális szabályok tehát
nemcsak megalapozzák, hanem akár helyettesíthetik az empirikus tapasztalatot – ez az
elméleti megfigyelés megintcsak konzisztens Walter jellemével, amennyiben a teória és
a praxis viszonya újfent hierarchikusnak mutatkozik, vagyis a gyakorlat, az empíria
világa legfeljebb annyiban érdekes, amennyiben (esetleg) visszaigazolja az elmélet
vonatkozó téziseit. A Tristram bátyjának halála utáni események (közvetlenül a
Tristrapaedia írásának kezdete elıtt a regényben) pedig azt igazolják, hogy Walter
számára a szavak világa úgy kínál vigaszt, hogy teljesen eltereli a figyelmét az
172

Ld. Moglen, i.m., 7-30., valamint W. G. Day, Tristram Shandy – Locke May Not Be the Key, in Valerie
Grosvenor Myer, szerk., Laurence Sterne: Riddles and Mysteries, Totowa, NJ: Barnes and Noble, 1984, 75-83.
173 Fredric Jameson, aki maga a marxista kultúratudomány egyik legjelentısebb képviselıje angol
nyelvterületen, Paul de Mant nevezte „18. századi mechanisztikus materialistának”. Ld. Jameson,
Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke University Press, 1991, 246 . De Man
„materialitás-fogalma” (mind a materialitás, mind a fogalom szót érdemes itt elsıre idézıjelek között
használni) újabban komoly figyelmet kapott, ld. Tom Cohen et al, szerk., i.m. (az ebben szereplı Derridaírás látensen – Jamesonra való hivatkozás nélkül – visszautasítja a „mechanisztikus materializmus”
alkalmazhatóságát de Man írásaira, uo. 352), továbbá posztmarxista szempontból John Guillory, Cultural
Capital. The Problem of Literary Canon Formation, Chicago: University of Chicago Press, 1993, 224skk., erre
válaszol Marc Redfield, Professing Theory. John Guillory’s Misreading of Paul de Man, in Uı., szerk., Legacies
of Paul de Man, http://www.rc.umd.edu/praxis/deman/redfield/redfield.html. Ld. még ugyanebben a
kötetben Rei Terada, Seeing is Reading, http://www.rc.umd.edu/praxis/deman/terada/terada.html
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empirikus világról – az apa annyira elmerül a gyászbeszédekben és a fölöttük való
elmélkedésben, hogy a retorikai szépség szó szerint elfeledteti vele fiának tragikus
halálát (TS 5. 3-13.). Walter alakján keresztül a regény karikaturisztikus formában
mutatja föl a formális materializmus ambivalens viszonyát az empíriához: ez az
ábrázolás azért karikatúra-szerő, mert benne azt láthatjuk, hogy a formális,
mechanisztikus elvek egyrész törvényszerően zárják ki magukból az empirikus
tapasztalat szingularitását, másrészt mégis egyrészt magyarázó igénnyel lépnek föl –
hiszen a formálisan fölépített beszéd (szónoklat, vers, szentbeszéd, irodalomtudományi
dolgozat) is a világról szól, másrészt performatív erejénél fogva a nyelv beavatkozik
abba az empirikus világba, amely felépítésénél fogva radikálisan különbözik tıle.
Tristram ironikus elbeszélésében ráadásul a nyelv és a világ közötti érintkezés
számtanilag is értékelhetı, mérhetı dologként mutatkozik meg (az alábbi idézetben
ráadásul tematizálódik Walter jellemének ellentmondásossága, amely Sterne Locke-hoz
főzıdı viszonyát is jellemzi):

Atyám éppoly büszke volt ékesszólására, akár Marcus Tullius Cicero a magáéra és
mindmáig megingathatatlan meggyızıdésem, hogy méltán s nem kevesebb joggal:
ebben állott ereje – és ebben gyengesége is. Ereje, mert született szónok volt; és
gyengesége, mert ékesszólásával nap mint nap önnönmagát bolondította el;
valahányszor életében alkalma nyílt, hogy tehetségét csillogtassa és bölcsen, élcesen,
furfántosan megfeleljen (hacsak nem üldözte sorozatos balszerencse) elemében volt s
már több se kellett neki. Az istenáldás, mely elhurkolta, a szerencsétlenség, mely
megáldotta nyelvét és ékesszólását: néki egyre ment; sıt a bajjal néha jobban járt; mert
példának okáért ha a szónoklat öröme tízet jegyzett és a baj okozta fájdalom ötöt, a fele
máris tiszta nyereség volt atyám számára; boldogabb volt, mintha a baj be sem
következett volna. (TS 5. 3, 290/291, 328-329)

Ez a példa megint a nyelv performatív funkcióját domborítja ki, méghozzá a
Searle által „perlokutív” hatásnak elnevezett funkcióját. Míg az illokutív jelleg Searle-nél
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a szociális konvenciók és egyéni szándékok körülményes viszonyát jelenti, addig a
perlokúció a performatívum bekövetkezett hatásával egyenlı – és Searle érthetı módon
ragaszkodik ahhoz, hogy az intenciót válasszuk külön a hatástól.174 Walter esetében a
számszerő skálán mérhetı hangulatváltozás jelenti azt a mércét, amelynek révén egy
nyelvi esemény együvé hozható egy nem nyelvi eseménnyel, vagyis meghaladható a
formális szabályrendszer és az empíria ellentéte. Walter tehát korántsem ellensége a
retorikának (sıt), pusztán a szóképben rejlı kifejezı erıt nem tartja foghatónak a
nyelvtan

mint

formális

rendszer

performatív

erejéhez

képest

(ld.

fent).

Nyelvelméletének egyetlen valóban radikálisan egyedinek tetszı vonása az, hogy a
segédigék rendszerét olyan önjáró gépezetnek tekinti, amely „lendületbe hozz[a] az
elme kerekeit, vele mozgatván eszméket-tárgyakat-mindeneket, mikkel csak eladdig
töltekezett [...]; s hála ama roppant motolla forgékonyságának, mely köré tekerednek,
minden gondolat mögé az eszmék légióit sorakoztatják, új meg új vidéket hódítva meg a
vizsgálódás számára a segédigék csapataival175” (TS 5. 42. 333-334/383).
Ez az elmélet azonban a maga groteszkül karikaturisztikus vonásaival sem
egészen lóg ki a regénybıl. A gépezet mint metafora ugyanis lépten-nyomon fölbukkan
Tristram nyelvezetében is, az itt elemzett részletben kétszer is. Egyszer konkrétan az
ékesszólással

kapcsolatban

–

ráadásul

Trim

káplár

szótlan,

gesztusok

általi

ékesszólásáról van szó, aki a halál egyszeriségét és váratlanságát kalapjának földre
ejtésével illusztrálja (5. 7.) –, hol pedig egy olyan, ettıl eltérı kontextusban, amely
részint magyarázatot is ad a nyelv és a szociálpszichológia közötti érintkezésre. A Bobby
halála utáni gyászmunka leírásakor Tristram az alábbi leírást adja a családról: „Jóllehet
bizonyos értelemben a mi családunk szerfelett egyszerő masina volt, s alig néhány
kerékbıl állt csupán; mégis, annyi különb-különb rugó hozta mőködésbe, s azok oly
változatos és sajátos elvek-erıhatások szerint kapcsolódtak, hogy azt kell mondanunk:
John R. Searle, Az illokúciós aktusok szerkezete, in Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás, szerk.,
Nyelv, kommunikáció, cselekvés I.. Budapest: Osiris, 1997, 43-61.
175 A magyar fordítás utolsó szószerkezetét az angol auxiliary szó kétértelmősége indokolja, amely a
Walter és Toby közötti félreértés forrása, a militarista Toby ugyanis a szót végig a ’segédcsapat’
értelmében fogja föl, és hozzászólásai természetesen a spanyol örökösödési háború irányába viszik el a
diskurzust
174
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ámbátor egyszerő volt, mindazáltal igen becses, szerfölött szövevényes masinériák
minden elınyével dicsekedhetett, sıt egész sereg oly fura himbával-emeltyővel [odd
movements], hogy tán a hollandus selyemcérnázó-masina gyomra se többel” (5. 6.
295/334). Az ezután kiemelt jelenség nem más, mint a szalon és a konyha, vagyis az úri
család és a személyzet közötti reláció, amelyrıl Tristram is azt állítja, hogy „nem a
legkülönösebb” [not altogether so singular] összetevıje a családi gépezetnek. A párhuzam
gyorsan felállítható: ahogy a nyelvi gépezet mechanisztikus mőködését a grammatikai
viszonyok formalisztikája biztosítja, úgy a (mikro)társadalmi gépezetnek is megvannak
azok a formális szabályszerőségei, amelyek a nyelvtanhoz hasonlóan függetlenednek az
empíriától és automatizálódnak. A társadalmi alá- és fölérendeltség nyilván ugyanúgy
nem következik az egyéni érdemekbıl és adottságokból, mint ahogy a nyelvi jelölı
materialitása sem vezethetı le a jelölt tulajdonságaiból. A nyelv és a társadalom is
önkényesen mechanisztikus.
Ebben az egyszerő, és a Sterne-regényben nem látványosan kidomborodó
tézisben már jól megragadható egy olyan összefüggés, amely egybefőzi a két, egyébként
sokban különbözı regényt. Mint a továbbiakban látnivaló lesz, a Pynchon-mő egyik
jelentıs (és ott sokkal kevésbé rejtett) motívuma ugyancsak a kommunikáció és a
társadalom

szerkezete

közötti

összefüggés

–

természetesen

jelentıs

hangsúlyeltolódásokkal. A mechanikus materializmus nyelvelméletét Pynchonnél a
behaviorista lélektan és a kibernetikai kommunikációelmélet váltja föl, ám ezek a
források továbbra is lehetıvé teszik a fönti kijelentést. Pynchon esetében természetesen a
szociális motívumok egyértelmőbben tartalmaznak negatív és fenyegetı konnotációkat,
és a nyelv szisztematikus sajátosságai talán közvetlenebb módon utalnak vissza
materiális (fizikai) jellemzıkre.
Erre érdemes konkrét példákat is idézni a regénybıl. Közismert, hogy
Friedrich Kittler elıszeretettel hivatkozik Pynchonre mint olyan regényíróra, akinél a
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kommunikáció valódi materialitása felszínre kerül176, és ezzel leleplezıdik – vagy
legalábbis ironikus távlatba kerül – a hermeneutikus szellemtudományok legfıbb
tévedése, az, hogy a jelentést elızetesen adott és a kommunikáció materiális zajától
független szellemi tartalmakra vezetnék vissza. Kittler és az általa olvasott Pynchon
természetesen nem Locke, és nem is Walter Shandy, így a kommunikáció
mechanisztikus alapja nem egy preskriptív nyelvi normarendszer, hanem egy olyan
materiális mőködés, amely közvetlenül az érzékekre hat (sıt valamelyest azok elébe
megy, és így potenciálisan hatással van azok mőködésére), vagyis eleve beavatkozik az
empirikus valóságba, nem különíthetı el attól. Kittler és Pynchon genetikai rokonsága
annyiból nyilvánvaló, hogy az amerikai regényíró kibernetikai-kommunikációelméleti
forrásai csakugyan materialisztikusnak nevezhetık, fıleg azért, mert kvantitatív és
analitikus módon közelítik meg a kommunikációt. Erre jó példa a Gravity’s Rainbow
elején megidézett Zipf-elv (a Legkisebb Erıfeszítés Elve, GR 32), amely szóelıfordulásstatisztikákat kapcsol össze patológiás rendellenességekkel. A regényben Milton
Gloaming magyarázza el Jessica Swanlake-nek, Roger Mexico barátnıjének, hogy a
normál hétköznapi beszédbıl vett statisztikák grafikus leképezıdései egyenes vonalhoz
közelítenek (Zipf eredeti tanulmányában itt szerepel a „gravitáció” szó, Pynchon nem
idézi177), míg a patológiás esetek („és a mővészi szövegek”178) parabolikus íveket
rajzolnak le. A Milton és Jessica közötti párbeszéd ekképp folytatódik:

„… Azt hiszem, ennél a fickónál, ennél a Rolandnál klasszikus paranoiával van
dolgunk” – „Aha!” Ezt a szót Jessica is ismeri. „Igen, szerintem is felderült, amikor azt
mondta: ’ellene fordult’”
„’Ellene’, ’ellentét’ – látnád csak, milyen gyakran fordulna elı nála ezek!
„És melyik a leggyakoribb szó? – kérdi Jessica – A legeslegelsı?”

Ld. pl. Friedrich Kittler, Optikai médiumok. Berlini elıadás, ford. Kelemen Pál, Bp: FISZ, 2006, 188., Uı., Jel
és zaj távolsága, ford. Lırincz Csongor, in Bónus Tibor et al., szerk., Intézményesség és kulturális közvetítés,
Bp: FISZ, 2005, 466.
177 Weisenburger, i.m., 32.
178 Uo.
176
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„Ugyanaz, amelyik mindig is a legelsı volt az ilyen esetekben – válaszol a
statisztikus, mintha ezt mindenki tudná – a halál” (GR 32).

A halál, mint láttuk, kiváló alkalmat szolgáltatott Tristramnek, hogy illusztrálja a
nyelv

performatív hatalmát. Pynchon regényének

a

halál kétségkívül egyik

vezérmotívuma, sıt a szóelıfordulási statisztikák (ha a halál szó szinonímáit is
tartalmazzák) kimagasló gyakoriságot mutatnak.179 Roland és Jessica beszélgetése
könnyen felfogható ironikus öntükörnek, amely ellipszis révén, közvetve utal a regény
paranoid jellegére, ám ugyanakkor a regénynyelv és a tudományos diskurzus eltéréseire
is rávilágít.
A

Gravity’s

Rainbow-ban

visszakereshetı

kommunikációelméleti

hivatkozások egészen nyilvánvalóan teremtenek lehetıséget olyan önreflexív struktúrák
leképezésére, amelyek a regény nyelvszemléletét meglehetısen könnyedén társíthatják
társadalomszemléleti és általános világképi megfigyelésekhez. A fönti kicsinyítı tükör
kapcsán is kiemelhetı, hogy a nyelv tudományos vizsgálatából adódó tézisek végsı
soron nem csak a nyelv struktúrájára, hanem azon túlmutató tünetekre vonatkoznak: a
szóelıfordulási adatokból pszicholingvisztikai következtetések vonhatók le. A nyelv
tehát ebben a szemléletben (amelyrıl egyelıre nem tudhatjuk, hogy a regény
szemléletével azonosítható-e, avagy pusztán egy a megjelenített perspektívák közül)
hasonlósági viszonyban áll a benne tükrözıdı világgal – pontosabban a nyelv
tudományos vizsgálata vezethet olyan eredményekre, amelyek módszeres analízise a
nyelv használóját illetı érvényes konklúziókra juttathatja el a vizsgálót. Ez a hasonlóság
tulajdonképpen egybevág azzal a hasonlósággal, amely a Tristram Shandybıl is
kiolvasható: a nyelv és a világ közötti párhuzam elsısorban abban áll (illetve úgy tárul
föl), hogy mindkettı leírható mechanisztikus struktúrákkal, illetve visszavezethetı
valamilyen mechanikus, materiális mőködésmódra. Ezeknek a mőködéseknek a leírása
alighanem a Gravity’s Rainbow egyik tétje, s többek között ennek a tétnek a komolysága

William Plater, The Grim Phoenix. Reconstructing Thomas Pynchon, Bloomington: Indiana University
Press, 1978, 154-155.
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teszi nyilvánvalóvá, hogy a regény joggal vehetı föl a huszadik század legfontosabb
„enciklopédikus narratíváinak”180 sorába. Ez a kategória az irodalmi mővet (konkrétan a
nagyszabású, terjedelmes és heteroglott regényt) mint a világ leírására és megismerésére
törı igyekezet médiumát írja le, és fıként azért szerencsés, mert arra mutat rá, hogy az
ilyen „enciklopédikus” mővek (amelyek között Mendelssohn természetesen a Tristram
Shandyt is említi) nyíltan törekszenek a fikció és az értekezı próza közötti határ
provokációjára, a megkülönböztetés kérdıre vonására, melynek révén az egyszerő
bináris ellentét megsokszorozódik és újraértelmezésre szorul. Sterne-nél a mő címe arra
utal, hogy a regény elsısorban egy szubjektív mikrokozmosz feltárását tőzi ki
feladatául, ám ez részint megtévesztı, fıként ha figyelembe vesszük a recepciótörténet
historizáló vonulatának megállapításait – Sterne nyilván sokat merített a korában még
gyakran forgatott retorikai kompendiumokból, amelyek nemcsak a nyelvi alakzatoknak,
hanem a világról való tudásnak is összefogott győjtıhelyeként szolgáltak. Botorság
volna pusztán Sterne könyvébıl fölmérni a 18. század közepi antropológia,
nyelvelmélet, hadászat vagy éppen szülészet állapotát, de beszédes, hogy színvonalas
értelmezések születnek arról, miként használta Sterne a számára elérhetı forrásokat a
maga

retorikai

céljaira181.

Pynchon

esetében

közismertebbek

és

lényegesen

nyilvánvalóbbak azok a referenciális hivatkozások, amelyeknek jórészt köszönhetı
Pynchon kultikus népszerősége: a kriptikus hivatkozások sokak számára hordozzák
annak az ígéretét, hogy a megfejtés valamely végsı titokra vezeti rá a szorgalmas
kutatót a világ mőködésérıl.
Két fontos kiegészítés kívánkozik ide: egyrészt ezen az ígéreten keresztül a
mechanikus materializmus és a miszticizmus közötti paradox összefüggés is átsejlik,
hiszen a mechanisztikus világmagyarázat (mint amilyen pl. a Mátrix címő kultuszfilm

Ld. Edward Mendelssohn, Encyclopedic Narrative: From Dante to Pynchon, in Comparative Literature
1976/6, 1267-1275. A Sterne-hivatkozás azért is érdekes, mert a regényt azok közé az „ál-enciklopédiák”
[mock-encyclopedias] közé sorolja, amelyek vagy kitalált világokrta vonatkoznak (mint a Gulliver), vagy
pedig a Sterne-regényben található „Tristra-Paediához hasonlóan összeomlanak a szerkezetükhöz képest
túlzott mennyiségő és túlontúl széttartó adat súlya alatt”. I.m., 1268.
181 Ld. pl. a korabeli szülészet-nıgyógyászat és a regény kapcsolatáról: Landry, D., et. al., Of Forceps,
Patents, and Paternity: Tristram Shandy, in Eighteenth-Century Studies 23 (Summer 1990) p. 522-43
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alapját képezi) éppúgy a „végsı titok” ígéretét hordozza, mint a misztika. A regényben
ez

az

összefüggés

tematikusan

is

megjelenik,

fıként

abban,

ahogy

a

misztikus/mitologista/rasszista/Rilke-rajongó Weissman (Blicero) a maga céljaira
használja föl Franz Pökler és mások „ideológiasemleges” technológiai ismereteit,
pontosabban az általuk készített V-2 rakétát. (Weissman végsı rémtette az, hogy
Gottfriedot, a rabszolgasorban tartott fiút kilövi a kimondottan erre a célra tervezett V-2
rakétában, amely a „Schwarzgerät” kódnevet és a 00000 számot viseli.) Ebbıl az
összefüggésbıl már könnyen adódhatnak világos és jól legitimálható jelentések vagy
„üzenetek”: a technológia ideológiai felhasználhatóságáról, a mérhetı szakértelem és a
bölcsesség közötti szakadékról, valamint arról, hogy mennyire szők a határmezsgye a
normalitás és a borzalom között. A regény azonban végig nyilvánvalóvá teszi, hogy
mindezek a könnyen és erıfeszítés nélkül rendelkezésre álló jelentések pusztán
látványos jelei olyan összefüggésrendszereknek, amelyek jóval „mélyebbek” és
komplexebbek annál, hogysem ilyen egyszerően átfordíthatók lennének diszkurzív
tézisekké. Pontosan ebben az állandó villódzásban, a jelentések felkínálásában, majd
visszavonásában áll Pynchon írásmővészetének „paranoid” jellege (amelyre a korábban
idézett statisztikai öntükör is utalt): az olvasó folyvást arra kényszerül, hogy
összefüggéseket

keressen

egymástól

távoli

szövegegységek,

párhuzamos

cselekményszálak és megidézett motívumok között, és a helyenként felvillanó
összefüggések egy nagyobb összefüggésrendszer részeként tőnnek föl, amelyrıl
azonban kérdéses, hogy valaha feltárul-e a maga teljességében – többek között erre
vonatkoznak azok a viták, amelyek a regény voltaképpeni „alakját” hivatottak tisztázni:
aki körszerőnek gondolja a struktúrát, az végsı soron a jelentés lezárhatóságát is
föltételezi, ám a regény által felajánlott metaforák egy része (elsısorban a parabola, a
szivárvány alakja) pusztán jelzi az elvi bezáródást, ám fenomenálisan csupán az alakzat
egy töredékét mutatja meg. A körszerőség mellett érvelı Weisenburger joggal emeli ki a
regény elejérıl az alábbi részletet:

Messze keleten, a rózsaszín ég alján valami fényesen villant. Új csillag ez, nem
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kevésbé látványos annál. [Pirate] a korlátra hajol, hogy lássa. A fényes pontból már
rövid, függıleges vonal lett. Valahol az Északi tenger fölött lehet […]
Mi ez? Ilyesmi nem történik, De Pirate már tudja. Filmen látta, valamikor a múlt
héten … füstcsík. Már ujjnyi vastag. De nem repülıé. A repülıket nem függılegesen
lövik ki. Ez az új, és Teljesen Titkos német rakétabomba.
„Bejövı üzenet”. Tényleg elsuttogta ezt, vagy csak gondolta? Meghúzza
köpenyének nyúzott övét. Azt mondják, ezeknek 200 mérföld a hatótávolsága. 200
mérföldre nem látszik a füstcsík, vagy igen?
Ó. Na igen, a Föld kanyarulatánál, még keletebbre, éppen fölkelt a Nap Hollandia
fölött, és megvilágítja a rakétából kilövı gázokat, lángjukat láthatóvá téve a tenger
fölött. (GR 6)

Mint Weiseburger rámutat, a rakéta és a nap egymásra montírozása egy képben
úgy is értelmezhetı, mint arra vonatkozó utalás, hogy a rakéta parabolikus pályája a
láthatár fölött voltaképpen egy nagyobb kör ívére másolható rá, annak egy részét
képezi182.
Weisenburger élelmes megfigyelése szerint a nap sugarai az adott körülmények
között úgy világítanák meg a rakéta kondenzcsíkját, hogy a megfigyelı számára kör
alakú szivárvány jelenne meg – így a parabola és a kör éppúgy egymásra montírozodna,
mint a Nap és a rakéta látványa.
Ezt a montázst a regény végérıl származó idézet erısíti meg: a rakéta pályáját
„nem korlátozza (mint gondolnánk), a Föld, amelyrıl ’fölemelkedik’, és a Föld, amelyre
’lecsap’, De Persze Ezt Nem is Gondoltad Komolyan Ugye Persze Hogy Végtelen
Mélyen Kezdıdik A Föld Alatt És Végtelen Mélyre Hatol Le a Föld Alá, csak a csúcsát
láthatjuk, amint durván áttör a felszínen, a másik hangtalan világból” (GR 726). Ebben a
metaforában valóban a parabola imaginárius körré alakítását láthatjuk viszont, amit
viszont egy további motívumpár tesz lehetıvé: a látható és a láthatatlan, az érzékek által
hozzáférhetı (fenomenális) világ és egy annál nagyobb, azon túlmutató világ kettıssége
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– és ennek a tropológiának a nehezen konkretizálható volta jelenti az egyik legnagyobb
kihívást a regény értelmezıi számára. Mennyire kell komolyan venni azt a stratégiát,
melynek révén a geometriai alakzatok egymásra másolhatósága utat nyit egy immáron
ideológiai, morális, sıt mitológiai és teológiai vonatkozásokkal is terhelt tropológiának?
A regény ehhez hasonló retorikai fogásai leginkább azt a dilemmát teszik érzékelhetıvé,
hogy a pusztán fenomenális világ meghaladásának szándéka éppúgy vezethet absztrakt
idealizmushoz (pl. matematikai logika, technológiahit), mint mitologizmushoz, noha ez
a két tendencia metodológiájában és ideológiai töltetében is gyökeresen ellentmond
egymásnak. Hogyan értelmezhetı a „hangtalan világ” kifejezés a fönti összefüggésben,
amikor Enzian elmélkedik az általa is megszállottan keresett 00000 számú rakétáról,
amely Gottfriedet szállította utolsó útjára? A kétértelmőség látványos, amennyiben a
röppályát egyfelıl csak képzeletünkben egészíthetjük ki körívvé (és a matematikai
képzelet világa lehetne a fizikai valóság másikja), másfelıl viszont a kép egészen
konkrétan a másvilág, a halál képzetét is megidézi, amely – mint már korábban szó volt
róla – a regény egyik legmakacsabbul visszatérı témája, és Weissmann/Blicero
alakjában konkrét hordozója is van a cselekményben.
Az egymásra montírozott képek számos értelmezési lehetıséget nyitnak meg,
hiszen eltérı konnotációkat mozgósítanak. A körvonalon történı mozgás eltérı
konnotációkat léptet mőködésbe a Nap, illetve a rakéta kapcsán. A Nap körpályája
természetesen perspektivikus illúzió, amelyet a Föld forgása okoz – ugyanez a kép tér
vissza késıbb, amikor Slothrop a Brocken csúcsáról menekül léggömbön, és a
léggömbrıl látja a Föld árnyának mozgását, amint az „végigrohan” a felszínen (GR 336).
A körpálya tehát valójában nem annak a körpályája, amit mozogni látunk, csupán a
perspektívaváltozás következtében föllépı illúzió . A rakéta pedig csak akkor állhat
valóban körpályára, ha legyızi a Föld tömegvonzását, ám mégsem távolodik el teljesen
a bolygótól (ráadásul a két kép úgy vetül egymásra, hogy ezzel felidézi: valójában a Föld
kering a Nap körül, ám ennek az asztrofizikai valóságnak a képi megjelenítése túlmutat
a regény perspektíváin – pusztán olyan „angyali nézıpontból” látható, amely a Poissoneloszláshoz hasonlóan túlmutat az egyes egyén, sıt bármely emberi közösség
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horizontján). A kör(pálya) tehát minden esetben olyasvalamit idéz föl, ami nem a
fizikailag észlelt valóságra, hanem valami vagy illuzórikus, vagy képzelt dologra
vonatkozik: Weisenburger maga is figyelmeztet arra, hogy a Pirate által észlelt
szivárvány is bizonyosan elképzelt183 Ebben az esetben viszont kérdés, hogy továbbra is
felfogható-e a kör a teljesség vagy lezárulás alakzataként, hiszen befejezéséhez minden
esetben érzékcsalódás vagy imaginatív tevékenység szükséges, vagyis rendelkezésre
kell állnia egy manipulálható interfésznek (pl. egy emberi érzékszerveknek – maga az
’interface’ szó többször elıfordul a regényben, pl. Roger és Jessica szerelmi jeleneténél,
GR 121, vagy éppen Ványa kutya manipulált idegrendszerérıl szólva, GR 79. – ez
természetesen a regényben döntı szerepet játszó külsı/belsı ellentét kapcsán még
fontos lesz, a médium Carroll Eventyrt pedig „világok közötti interfésznek” nevezi az
elbeszélı, GR 146; a V-2 rakéta pályájának csúcspontja, a Brenschluss pillanata
„bizonyára a dolgok két rendje közötti interfész”, GR 302). Ez a probléma részint az
elızı fejezetben tárgyalt dialogikussághoz is visszaköthetı, hiszen bármely lezárt
alakzat létrejötte a fönti szövegpéldákban is két egymáshoz kapcsolódó instancia (fizikai
világ-érzékelés, vagy éppen feladó-vevı) együttmőködésén múlik; ám a vevı szabad
döntése korántsem garantált ebben a kooperációban – ezért a gyakori hivatkozás a
hallucinációra, érzéken túli érzékelésre és a manipuláció egyéb módjaira, erre lehet
példa,

Slothrop

és

más

szereplık

(Tchitcherine,

Achtfaden)

beinjekciózása

„igazságszérummal”, melynek hatására változatos képzelgéseknek esnek áldozatul.
Ez a látszólagos dialogikusság az elbeszélés stratégiáira is visszavonatkoztatható,
és a Pynchon-filológia egyik legizgalmasabb kérdését is magával vonja: vajon Pynchon
regénye maga mennyiben követi el a manipuláció és szemiotikai erıszak bőneit,
amelyek kétségtelenül fontos szerepet játszanak a szöveg értelemkonfigurációjában?
Erre a kérdésre nem lehet egyszerő igennel vagy nemmel felelni, mégpedig éppen azért,
mert a regény „paranoid” jelkonfigurációja sok esetben megnehezíti a vádlók és a
Uo., 18. A kör mint „ellipszis” ugyanakkor a középpont távollétét, hiányát is konnotálhatja. Erre jó
szövegpélda az, amikor a V-2 rakéta tesztelése során Pökler a célkör közepére viszi ki a szemlélı
delegátust, mondván, statisztikailag ott, „a Bizonytalanság Ellipszisének” (GR 425) középpontjában a
legkisebb a becsapódás esélye. (Ebben a tekintetben Pökler a statisztikus Roger Mexico német
megfelelıjeként, másikjaként tőnik föl.)
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vádlottak közötti különbségtételt. Nagyon fontos közbevetni, hogy nem a bőnösök és az
áldozatok közötti ellentétrıl van szó: a Dora nevő munka- és haláltáborra való
visszaemlékezések teljesen egyértelmővé teszik az áldozatok ártatlanságát és a
bőntettek rémisztı voltát, ennek leggyakrabban idézett példája Franz Pökler vezeklése,
aki a háború végeztével meglátogatja a tábort, ahová feleségét és gyerekét is elhurcolták,
míg ı a rakétán dolgozott (GR 432-433). A hierarchikus ellentét a vádlók és a vádlottak
között látszik inkább elmosódni, aminek legnyilvánvalóbb példája a nyugati hatalmak
implikációja a náci háborús bőnökben, többek között a náci tudósok (Wernher von
Braun és mások, így valószínőleg a fiktív Weismann) kimenekítése és átállítása a
demokratikus nyugaton végrehajtandó feladatokra – pl. NASA-projektek keretében.
Erre vonatkozik a regény egyik leghírhedtebb „kiszólása”, amelyben a narrátor az
olvasóhoz fordul, és ezt mondja Weissmannról (a metaforika a tarot terminológiáját
idézi: „Weissmann talán a maga korlátozott, dibdáb módján azzá vált, amit mindig is
szeretett. A Kehely Király koronázta meg reményeit, ez az igazságos értelmiségi-király.
Ha arra vagy kíváncsi, hogy hová lett, nézz körül a sikeres tudósok, az elnöki
tanácsadók, a döntéshozó testületekbe mutatóba beültetett értelmiségiek között. Fentre
nézz, ne lentre. Eljövendı kártyája, az el-jövendı kártyája a Világ.” (GR 749.) Az idézet
két szempontból is érdekes, és ez a két szempont nem független egymástól. Tartalmi
szinten egyszerően visszaigazolódik, amit a regény mindvégig sejtetett: a vezetı
értelmiség kollaborációjának félelmetes tézise, s ugyanakkor a gyıztesek hajlandósága
arra, hogy a kollaboránsok vétkei fölött szemet hunyjanak megfelelı ellenszolgáltatás
(vagyis további kollaboráció) ellenében. Ez a fontos történelmi belátás azonban nem
szükségelteti, és nem is igazolja a pynchoni regény formanyelvi bravúrjait, sıt az így
megfogalmazott „üzenet” egyszerősége mintha ellene dolgozna a sokszor szubtilis, sıt
groteszk bonyolultságú narratív eszköztár hatásfunkcióinak. Ezért érdekes, hogy az
ideológiai üzenet a regény végén egy egyszerő kiszólásban fogalmazódik meg, amely
egyszerre függeszti föl a regényre általában jellemzı áthallásos narratív stratégiát, létesít
közvetlen kapcsolatot az olvasóval, és ugyanakkor durván szétrombolja a narratív
mimézis illúzióját is, amikor a beszélıt kiemeli az elbeszélt világból (itt fontos újra
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emlékeztetni arra, hogy az elbeszélés döntıen valamely szereplı tudatán keresztül,
visszaemlékezésekben, álmokban és hallucinációkban halad elıre), és olyan auktoriális
figurává teszi, aki közvetlenül képes megszólítani az olvasót – akit ez esetben
hajlamosak

vagyunk

konkrét

figuraként,

70-es

évekbeli

amerikai

olvasóként

azonosítani, noha érdemes fönntartani egy ennél absztraktabb, történetileg kevésbé
meghatározott értelmezés lehetıségét is.
A kiszólás iróniája ez esetben úgy ragadható meg, ha visszavonatkoztatjuk a
regény egészére, annak domináns elbeszélıi attitődjére. A föntihez hasonló elbeszélıi
kommentárok fönntartják annak a lehetıségét, hogy létezhet közvetlen, nyílt és egyenes
beszéd elbeszélı (író) és olvasó között, ám ez a diszkurzus éppen nyíltsága és
egyértelmősége folytán egyoldalú kommunikációt föltételez, legalábbis abban az
értelemben, hogy az olvasó szerepe kimerül az üzenet regisztrálásában, passzív
tudomásul vételében. Egy ilyen szöveg legfeljebb annyiban dialogikus, amennyiben
minden hermeneutikai tevékenységet párbeszédnek tekinthetünk, ám ennek az
üzenetnek a tudomásul vétele bizonyosan kisebb olvasói erıfeszítést igényel, mint a
bonyolultabb képi reprezentációk megfejtése, vagy távoli szövegrészek egymásra
vetítése és a burkolt vagy áttételes összefüggések feltárása (ezekre már láttunk példát, és
számos további is adódik majd). A regény túlnyomó részére jellemzı elbeszélıi stratégia
tehát ehhez az egyszerő kiszóláshoz képest értékelhetı át és értelmezhetı.
Legkézenfekvıbbnek az az értelmezés adódik, hogy Pynchon illusztratív szándékkal
használja az áthallásos, hallucinatív elbeszélésmódot, miáltal saját mővészi diszkurzusát
párhuzamba állítja a regény cselekményét meghatározó manipulatív hermeneutikai
módszerekkel, és mindezek együttesét állítja szembe egy feltételezett „normál”
beszédmóddal, amelyre azonban csak elvétve kapunk példát – ezzel visszaértünk a
Zipf-görbe kapcsán felállított öntükörhöz, és a paranoia mint önértelmezési alakzat
kérdéséhez.
Mit jelent azt állítani, hogy Pynchon szövege „paranoid”? Ha az „arra irányuló
puritán reflex, hogy a láthatón túli rendeket keressünk, másképpen szólva a paranoia”
(GR 188), akkor a föntiek értelmében a regény saját poétikája bizonyosan kapcsolatba
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hozható a paranoiával, csupán az a kérdés, hogy ez a viszony leírható-e a paranoid
magatartással való teljes azonosulásként (ami azt jelentené, hogy a feltárt „üzenetek”
fedésbe hozhatók a regény poétikai stratégiáival).
Ebben a kontextusban érdemes röviden visszatérni arra a kérdésre, hogy
vajon a regény milyen ideológiai elkötelezettségeket vállal, illetve tesz lehetıvé. Mivel a
„kirekesztés” struktúrája vitathatatlanul a regény egyik legfontosabb tematikus
csomópontja, nem meglepı, hogy Pynchon-kritikusok már ebbıl a szempontból is
szemügyre vették a regény saját eljárásait, és többek között azt figyelték meg, hogy a
regény reprezentációs struktúrájából, szereplıgárdájából „feltőnıen hiányzik a
kétszeresen is eltávolított fekete nı, aki sem nem fehér, sem nem férfi, így teljesen
láthatatlan, néma és elszámolatlan marad, s ez a probléma aláássa Pynchon támadását
az egyetemesség és a binarizmus ellen”.184 Ez a bírálat annyiban teljesen jogos, hogy a
regény valóban központi helyen foglalkozik a rasszizmus és a szexuális kizsákmányolás
kérdéseivel, és így nézıpontok sokféleségébıl valóban hiányolható a nem fehér nı
perspektívája. Lynd azt is szóvá teszi azonban – és ez már valamivel bonyolultabb
kérdéseket vet föl –, hogy a regény mélyebben és együttérzıbben képes ábrázolni a
fehér férfiak, többek között éppen a szörnyeteg Weissmann tudatát, mint pl. a
felületesebben kezelt Enzianét, vagy a femme fatale-ként ábrázolt Katjéét, Margeritáét és
más nıkét is. Weissmann központi szerepe és árnyalt megjelenítése valóban fontos
poétikai kérdés, ám az itt tárgyalt összefüggésrendszerben ez korántsem bizonyul
vakfoltnak,

hanem

szorosan

összekapcsolódik

a

regény

„ideológiakritikai”

önreflexiójával. A szövegben felállított paranoid struktúrák ugyanis korántsem írhatók le
végleges és lezárt, külsı nézıpontból áttekinthetı alakzatokként. Akárcsak a körpályák
és parabolák, a regényben a világot mozgató manipulatív hálózatok is a szemlélı aktív
közremőködésével keletkeznek, és nem választhatók le a leírásukra szolgáló
struktúrákról. A regény lényegében a kezdettıl fogva azt sugallja, hogy ezeknek a
struktúráknak a „leleplezése” nem egy kívülálló szemlélı és egy tıle független
struktúra kettısségében képzelhetı el, hanem a feltárás médiuma (ez esetben a regény
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maga) óhatatlanul beszennyezıdik azzal, amit leleplezni szándékozik. Amit Margaret
Lynd a regény ellen hoz föl, az részint jogos, ám ezt a kritikát a regény maga számos
szinten megelılegezi és visszaírja saját diszkurzusába. Arról nem is beszélve – ha
engedjük, hogy az értelmezés egyfajta metakritikai reflexióba csapjon át –, hogy
Pynchonnél a kirekesztés és kiválasztás logikája strukturálisan megelızi és fölülírja
azokat az empirikus különbségeket, amelyekben megmutatkozik, vagyis a regény
tematikus összetettsége is messze túlmutat az utóbbi néhány évtized angol-amerikai
baloldali

ideológiai

kritikáját

alapjában

meghatározó

fogalmiságon

(„rassz/osztály/nem”). A regény vége felé a vereséget szenvedett Weissmann beszél
arról, hogy az európai gyarmatbirodalmak széthullásával a hierarchiák átrendezıdtek,
de „a birodalmi impulzus, a halál-terjesztı küldetés, annak struktúrája tovább él. Most
vagyunk az utolsó fázisban. Az Amerikai Halál eljött, hogy elfoglalja Európát.” (GR
722). Feltőnı, hogy a saját szörnyőségét tisztán látó (a halál-küldetést tudatosan vállaló)
Weissmann perspektívája itt is összemosódni látszik a narrációéval, miközben
visszaigazolja azt, hogy a pusztítás és az elnyomás struktúrája nem kötıdik
törvényszerően

egyes

empirikus

különbségekhez,

hanem

történetileg

változó

körülmények között képes manifesztálódni.
Ennek a differenciáló struktúrának a nyelvi vonatkozásai természetesen
kiemelkedıen fontosak, és Pynchon diagnózisa a nyelv és az erıszak összefonódásáról
nem különbözik radikálisan a de man-i leírástól, amely a performatív és a konstatív
funkciók általános struktúrájáról szól. Pynchon konkrét történeti motívumai még
segíthetnek is a de man-i fogalmak megértésében. De Man egyik legfontosabb és
legenigmatikusabb

tézise

szerint

a

nyelv

valódi

eseményjellegét

nem

a

performativitásban lehet megragadni, hanem abban, ahogy a performatívumból
konstatívum lesz (vagy fordítva, de adott esetben mindig egyirányú mozgásról van
szó185). A nyelvi performativitást Pynchonnél a manipuláció és erıszak impulzusaként
lehet érteni, míg a konstatívum vagy a tropológia a mindenkori történeti különbségek
rendszere, amely lehetıvé teszi a kirekesztést és az elnyomást. – elsı megközelítésben
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ellen-entropikus tendenciaként, rendszerezı és magyarázó elvekként. Ami azonban
törvényszerőnek mutatkozik, az a kettı közötti váltás, vagyis az az esemény, ahogy az
impulzus konkrét alakot ölt (ennek legkézenfekvıbb példája a bőnbakképzés). Ez az
esemény soha nem férhetı hozzá retrospektív módon, és éppen ez a ködösség indokolja
a paranoia mint interpretációs stratégia központi szerepét. Erre a legjobb szövegpéldák
talán az arról szóló diszkurzusok, hogy a bombázások során a becsapódások statisztikai
eloszlása

számszerőleg

értelmezhetı

átfedésben

van

a

célterületen

létezı

társadalmi/hatalmi struktúrákkal. A kontinenshez való közelsége miatt London keletidéli részét nagyobb mértékben pusztítják a V-fegyverek, mint a gazdagabb nyugati
területeket, de a Peenemünde elleni szövetséges légitámadás is elsısorban a
munkatáborban dolgozó foglyokat pusztítja, a rakétatechnológiát és a tudományos
szakértıket elenyészı kár éri. A „paranoid” értelmezés azt a kérdést teszi föl, hogy ezek
az összefüggések mennyiben törvényszerőek: elsı, racionálisabb megközelítésben azt,
hogy a városok és bázisok területi elrendezése eleve mennyiben elılegezi meg a
potenciális támadást, ám eközben azt a mitológiai kérdést is, hogy elképzelhetı-e
transzcendens összefüggés a fennálló hatalmi szerkezetek és a halál „mechanikája”
között. Weissmann, Katje Borgesius és Margerita Erdmann egyaránt feltőnnek a halál,
pusztítás valamely démoni megtestesítıjének szerepében, Eventyr pedig azzal a
pilótával igyekszik telepátiás kapcsolatot létesíteni, aki a Lübeck elleni légitámadás
során az égen meglátta „az Angyalt”.
A lübecki légicsapás a regény egy pontján erotikus allegória keretében
értelmezıdik: az Angyal „csábítási jelenetnek” lesz tanúja, amikor is a RAF gépei
tulajdonképpen kihívják London ellen a már amúgy is készülı V-fegyvereket: „a lübecki
polgári lakosság elleni terrorbombázás volt az a félreérthetetlen hosszú pillantás, amely
azt üzente: siess már és bassz meg, és a durván sikító rakétákat, az A4-eket, amelyeket
amúgy is kilıttek volna, hamarabb elhozta” (GR 215). A kulcs ebben az allegóriában az
„amúgy is” frázis, amely megbonyolítja az agresszió oksági struktúráját, és arra
figyelmeztet, hogy noha az áldozat kétségtelenül kiprovokálta sorsát, azt e provokáció
nélkül sem kerülhette volna el. Ez a szerkezet áttételesen jelzi, hogy a narrációt több
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szinten foglalkoztatja az oksági logika kérdése, amely legfeltőnıbben magának
Slothropnak az abnormális szexuális viselkedése kapcsán merül föl. Miután kiderül,
hogy az amerikai hadnagy szexuális „kalandjainak” (fantáziáinak) térképe egybeesik a
V-2 rakéták becsapódási térképével, a PISCES kutatóit többek között az a kérdés
foglalkoztatja, hogy vajon Slothrop erekciói reakciók-e a rakéta közeledésére, vagy
valamilyen módon kiváltják a becsapódásokat186. A kérdésre a regény végéig nem
kapunk egyértelmő választ, ami lényegében mindegy is, hiszen mindkét magyarázat a
kauzális logika legalábbis részleges felfüggesztését vonja maga után; a hangsebességnél
gyorsabban közeledı rakéta ugyanis eleve az idı reverzibilitásának élményével jár – aki
meghallja a süvítést és a robbanást, az már tudja, hogy túlélte a támadást, hiszen ezek
csak a becsapódás után hallhatók. Ez a jelenség fıként a pozitivista Ted Pointsman és a
statisztikus Roger Mexico közötti vitában kap fıszerepet, amelyben a racionalitás és a
tudományosság két egymásnak ellentmondó felfogása ölt testet, miközben a racionalitás
és az irracionalitás közötti határvonal bizonytalanságára is rámutat.
A Mexico és a Pointsman közötti ellentét leírható egy digitális (tiszta bináris
ellentétekre épülı) és egy analóg (vagyis a pólusok közötti tér kitöltését, kontinuitást
hangsúlyozó) tudományfelfogás szembebállásaként. Ez a különbség a regény kezdetétıl
a középpontba kerül, és a narrátor ezt is egészen világosan hozza az olvasó tudomására:

Ha valaha létezett Ellenpointsman, az bizonyára Roger Mexico. Nem igazán a
természetfölötti kutatására [psychic research] való. A fiatal statisztikus a szám és a
módszer elkötelezett híve, nem az asztaltáncoltatásé vagy az irracionális vágyaké
[wishful thinking]. De a nulla és egy közötti területen, a nem-valami és a valami között
Pointsman csak a nullát és az egyet képes felfogni. Mexicóval ellentétben Pointsman
nem élne meg a köztes térben. Akárcsak mestere, Pavlov, az agy kérgét Pointsman is kis
kapcsolótáblák mozaikjaként gondolja el. [...] Mexicó területe a nulla és az egy közötti
terület – a Pointsman által kizárt territórium – vagyis a valószínőség. Pl. 0,37 az esélye,
186 A cselekményt tulajdonképpen elindító alaphelyzetnek (a Slothrop erekciói és a rakétabecsapódások
közötti összefüggésrendszernek) a jelentısége számunkra késıbb válik világossá, amikor a gravitáció
„altesti” vonatkozásai kerülnek terítékre.
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hogy a számítás befejeztével a térkép egy pontját egy találat érte, 0,17, hogy kettı...(GR
55)

Mexico szemlélete tisztán matematikai, és nem alkalmas arra, hogy tekintetbe
vegye az emberi szempontokat – tehát nem képes elıre megjósolni, hogy egy adott
területet ér-e még találat (azt hinni, hogy csökken a becsapódás esélye azon a területen,
amelyet már ért támadás, hiba, az úgynevezett „Monte Carlo-vétség”). Roger barátnıje,
Jessica a szemére is veti, hogy magyarázatai kizárólag az angyalok számára kielégítık
(GR

54),

míg

Pointsmant

hasonlóképpen

frusztrálja,

hogy

a

puszta

valószínőségszámítás nem alkalmas oksági viszonyok fölállítására, vagyis sem az nem
magyarázható meg kielégítıen, hogy mi okozza a rakéták becsapódását, sem pedig
(ebbıl adódóan) az, hogy mit lehet tenni az elkerülésükért. A két stratégia közötti vita
számos ponton visszatér a regényben, például összefüggésbe hozható azzal a
zenetörténeti vitával is, amely Beethoven (és általában a német zene) és Rossini (és
általában az olasz vígopera) körül forog, és amelyben bizonyos szimmetrikus párokba
rendezett tulajdonságok kerülnek újra elı. A vita a regény harmadik egységében
kezdıdik, Weisenburger az alábbi listát állítja föl:

olasz:

német:

meleg

hideg

déli

északi

egyszerő

bonyolult, kifinomult

szerves

mechanikus

irracionális

racionális

melodikus

harmonikus

komédia

tragédia
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és mint maga is megjegyzi, „a listát végigböngészve feltőnı, hogy ezek mennyire
hasonlítanak a Pynchon narratívájába is beleszıtt bináris különbségekhez”.187 De mit
kezdhetünk azzal a ténnyel, hogy a bináris különbségek rendszere maga is egy alapvetı
különbségtétel hatálya alatt válnak értelmezhetıvé? A Pointsman és a Mexico közötti
magatartáskülönbség emeli ki Poinstman logikájának „binarista” jellegét, és ez a jelleg
csak az „analóg” logikától való megkülönböztetés révén domborodik ki sajátos
magatartásként. Ugyanígy: a német zene „mechanikus” és „racionális” jellege (amely
jellemzés történeti minısítése itt természetesen nem feladat, pusztán a regényen belüli
funkciója érdekes) azt a benyomást kelti, hogy benne a bináris különbségek alapvetı
szerepet játszanak, szemben az „organikus” olasz muzsikával. Ahhoz tehát, hogy a
bináris

logika

korlátai

világossá

váljanak,

szükségesnek

látszik

egy

további

megkülönböztetés, amely azonban kérdésessé teszi, hogy meghaladható-e a bináris
szembenállások rendszere. A régi vicc szerint „Kétféle embert ismerek: aki kétfelé osztja
az embereket, és aki nem” (van ennek egy másik, szintén témánkba vágó változata is:
„10 féle embert ismerek: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem”). Kérdés, hogy
ennek a paradoxonnak a léte bírálatként fogalmazható-e meg a regénnyel szemben,
avagy egyfajta „beépített” probléma, amelyre a regény szándékosan tereli a
figyelmünket? Vagy kínál-e a szöveg olyan modellt, amelynek révén a paradoxon
feloldható, a látszólag ellentétes magatartások közelíthetık egymáshoz? Ennek a
kérdésnek

a

megválaszolása

korántsem

véletlenszerőség/törvényszerőség

egyszerő,

problémájához,

és

részben

amely

egész

visszavezet

a

olvasatunk

szempontjából döntı jelentıségő.
Már a kérdésfelvetésben megbúvó nehézségek is jelzik, hogy alapvetıen
nyelvi dilemmával van dolgunk, és a regény nyelvszemléletének vizsgálata pontosan
ezért mutatkozik megfelelınek ahhoz, hogy az általában vett poetológiai kérdésekhez
hozzáférjünk. Már láttuk, hogy a nyelv statisztikai, tudományos elemzésébıl adódnak
olyan allegorikus képek, amelyek a regény saját poétikáját feltáró „öntükörként” is
mőködhetnek – a statisztikai vizsgálat végsı soron a Zipf-görbe elemzésekor is egy
187

Weisenburger, i.m., 205.
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kettısség pólusainak elkülönítésére szolgált, a „normális” és a „deviáns” (pl. paranoid)
nyelvhasználat normatív különbségében szilárdulva meg. A statisztikai vizsgálat ugyan
analóg eredményekre vezet (az elıfordulási statisztikák nem csak kerek számokat adnak
ki), ám a grafikonok értelmezése, a természetes nyelvre való lefordítása helyreállítani
látszik a bináris logikát, hiszen meghatározott határértéken belül „normálisnak”, azon
túl „a normától eltérınek” mutatja az adott beszélı karakterisztikumait. Ez a példa már
jelzi, hogy a „binarizmus” kritikája a regényben nem csak társadalomkritika, és nem is a
modern

technológia

korholásával

egyenértékő,

hanem

lényegében

borúlátóbb

tanulságokkal is szolgál az emberi nyelvrıl (és ami ugyancsak fontos, az emberi
természetrıl). A regény pesszimista jellege magyarázhatja is pl. Margaret Lynd
neheztelését Pynchonre, hiszen a kritikus számára majdhogynem lehetetlen pozitív,
egyértelmő társadalmi üzenetet kiolvasni a szövegbıl, vagyis az „agency”, a cselekvés
pozitív lehetıségei nemigen lelhetık meg a mővészi szövegben. Pontosan ezért
jelentéses, hogy a szöveg önértelmezı allegóriája az irodalmi szöveget is a deviáns,
paranoid rendszerek közé sorolja, ami viszont nem engedi meg, hogy a szöveg mereven
elkülönüljön pl. Weissmann „posztromantikus” diszkurzusától. A regény kétségtelenül
vádirat, de – mint korábban szó volt róla – nem elsısorban empirikus bőnöket tár föl,
hanem olyan struktúrákkal foglalkozik, amelyek az adott cselekvéseket motiválják.
Márpedig éppen azért, mert ennek a nyomozási folyamatnak a során olyan általános
struktúrák tárulnak föl, amelyek magának a szövegnek is alapvetı összetevıi, a regény
képtelen saját magát egyértelmően kizárni a vádlottak közül. Némi egyértelmősítéssel
talán arra a következtetésre lehetne jutni, hogy amennyiben a szöveg szolgál morális
tanulsággal, az talán úgy fordítható le, hogy a pusztítás struktúrája minden
elkülönítésben, minden kirekesztı „mi”-„ık” distinkcióban ott rejlik; még abban a
szembenállításban is, amely a már elkövetett bőnök után választja szét a vádlottakat a
vádlóktól (ld. GR 638: „Persze szükség van egy fejlett İk-rendszerre” – mondja Prentice
a „kezdı paranoid” Mexicónak – „de ez csak a fele a történetnek. Minden İk mellett
kell lennie egy Mi-nek. Esetünkben van is. A kreatív paranoia ugyanolyan alapos Mirendszer kifejlesztését is jelenti, mint amilyen İk-rendszerét.”). Ugyanakkor a nyelv
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struktúrája mindig is szükségessé teszi ezeket az elkülönítéseket188; az „elit” és a
„kirekesztettek” [preterite] különbsége ezért kerülhet elı olyan eltérı kontextusokban,
mint a legkülönfélébb gyarmati helyzetekben (hollandok/dodók, a V-ben is központi
szerepő

dél-afrikai

gyarmati

történelem),

a

harvardi

diákok

és

a

fekete

cipıpucolók/zenészek (közöttük Malcolm X) viszonyában, vagy éppen – Pynchon saját
családtörténetét is megidézve – Slothrop felmenıjének traktátusában, amely a
protestáns teológia kiválasztottság-tanát érinti, és a megváltottak/kárhozottak ellentétet
értelmezi újra, amivel az eretnekség vádját vonja a saját fejére.
A nyelv maga is szerepel ebben a dichotómiaképzésben, hiszen például a
rilkei költészet magasröptő metaforái éles ellentétben állnak az alantas materialitás
gyakran megidézett képeivel, így a Weissmann által kimódolt perverz, lealacsonyító
szexuális játékokkal, illetve az emberi ürülékkel – amely több jelenetben is kiemelt, hol
mulatságos, hol sokkoló szerepet játszik. A fönti okfejtésbıl az is következik, hogy a
nyelv az analóg/digitális ellentétben a digitális oldalon helyezkedik el (hiszen a bináris
ellentétek felé tendál), ami különösen érdekes lehet a nyelv technologizálhatósága
szempontjából – erre késıbb visszatérek, fıként az alfabetizáció kapcsán, amelynek a
regény egy egész cselekményszálat szentel (a közép-ázsiai cselekményrıl van szó).
Ebbıl már látszik, hogy a nyelv nem egyszerően szereplıje, hanem kiemelt médiuma a
digitalizációnak, és performatív ereje talán éppen ezért kapcsolódik olyan könnyen
össze az erıszakkal, a kirekesztéssel és a pusztítással/halállal. Egy egyszerő szimbólum
rövid elemzése példával szolgálhat erre: a regényben kétszer is megidézett jin/jang
szimbólumról van szó, amely Pointsman számára a bináris logika elvetését jelképezi:

„Pierre Janet – a fickó néha egészen úgy beszélt, mint valamiféle misztikus keleti bölcs.
Nem fogta föl az ellentéteket. ’A sérülés okozása és a sérülés elszenvedése egybefonódik
a sérülés folyamatában’. A kibeszélı és a kibeszélt, az úr és a szolga, a szőz és a csábító,
mindegyik pár kényelmesen, elválaszthatatlanul összekapcsolva. A javíthatatlanul lusta
188 Pynchon posztmodern nyelvkritikájáról ld. Charles Russell, Pynchon’s Language: Signs, Systems, and
Subversion, in Charles Clerc, szerk., Approaches to Gravity’ Rainbow, Columbus: Ohio State University
Press, 1983, 253-255.
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elmék utolsó mentsvára ez, Mexico, ez a jin/jang-sületlenség. Persze mindenféle
kellemetlen kísérleti munkát elkerülhetünk ezzel, de mit is mondtunk tulajdonképpen?”
(GR 88.)

Késıbb a frusztrált és eredménytelenül vizsgálódó Pointsmant egy vízióban
megkísérti ennek a dialektikának a szelleme, s a jin/jang dialektikában a „szintézis” (GR
278) lehetıségét villantja föl. A jelenet eközben azt sugallja, hogy a szintetizáló hajlam
kísértete Pointsman megırülését jelenti be (Pointsman hangokat hall, és magában
beszél, mintha a saját lelkével diskurálna). A jin/jang szimbólum (melyet Weisenburger
a hererók mandaláival hoz összefüggésbe) remekül példázza azt, hogy a benne foglalt
szimbolikus tartalom hogyan nem fejezhetı ki egyértelmő szemiotikai modelleken
keresztül. Ha a szintetikus modellben a szó teljes értelmében feloldódna a fekete és fehér
ellentéte, akkor ugyanis egy teljesen szürke kört láthatnánk, abból a szürkeségbıl
viszont nem lehetne világosan és egyértelmően látni, hogy itt a fekete és a fehér
„meghaladásáról” van szó. Ahhoz, hogy a szimbólum csakugyan olvasható jelentéssel
rendelkezzen, a szimbólumnak meg kell ıriznie a meghaladandó ellentétet, amivel
viszont elsısorban a kifejezendı tartalom (idea) és a kifejezésre szolgáló médium közötti
összeegyeztethetetlenséget tárja föl. A fekete és a fehér ellentéte szimmetrikus és
harmonikus módon, de lényegében megszüntethetetlenül fejezıdik ki a keleti jelképben,
vagyis

a

látszat

ellenére

analóg/statisztikai logikájához

inkább
áll

Pointsman

binarista,

közel. Ráadásul a

bináris

mintsem

Mexico

ellentétekben

a

kifejezhetıség lehetıségét mutatja meg (egy szürke paca aligha lehetne szimbólum), és
ezért csatolható vissza ahhoz, amit föntebb a nyelv pynchoni elgondolásáról láttunk. A
kommunikáció lértejöttéhez az kell, hogy a végtelen kontinuitásból elkülöníthetı
egységek, szakaszok keletkezzenek, vagyis a kifejezendıbe eleve beíródjék egyfajta
differencia.189 Itt válik világossá Pynchon kommunikációelméleti tájékozódása: a
kommunikáció eleve feltételezi a technologizálhatóságot, az analitikus felosztást és
Az elemzés terminológiáját természetesen Derrida, nem pedig Norbert Wiener írásai határozzák meg.
Itt fıként a Grammatológia Saussure-kritikája fontos hivatkozás: Jacques Derrida, Of Grammatology, ford.
Gayatri Chakravorty Spivak, Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, 1974, fıként 68-69.
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elkülönítést, és ezért párhuzamba állítható a háborúval, amely ugyancsak a végtelen
divízió irányában hat. Érdemes megfigyelni, hogyan térnek vissza a háború allegorikus
reprezentációjában azok a motívumok, amelyeket korábban a nyelv és a kommunikáció
kapcsán már megfigyeltünk (a részlet a hadipar és a hátország közötti összefüggéseket
és különbségeket írja le Jessica Swanson szemszögébıl):

Nem a halál választja el ezeket a megtestesüléseket, hanem a papír: speciális papírok,
papírrutinok. A Háború, a Birodalom ilyen határokat húz életünk közé. A Háborúnak
kell ez a megosztás, és a további megosztás, noha a propaganda mindig az egységet, a
szövetséget, az összetartást hangsúlyozza. A Háborúnak a jelek szerint nincs szüksége
néptudatra, még olyanra sem, amilyet a németek összehoztak, ein Volk ein Führer –
hanem sok részbıl álló gép kell neki, nem egység, hanem komplexitás ... Persze ki állíthatja,
hogy tudja, mit akar a Háború, amikor a Háború olyan hatalmas és tartózkodó [aloof] ...
olyan távollévı. Talán a Háborúnak nincs is tudata – lényegében nem is élet. (GR 131 –
kiem. MGT).

A részlet legszembeötlıbb vonása talán az utolsó mondatokban megfogalmazott
visszavonás. Jessica (és a narrátor) mintha itt ébredne rá, hogy a paranoid
általánosításokhoz allegorizálni kell a Háborút, vagyis egy feltőnıen csak a nyelvben, a
nyelven keresztül rendelkezésre álló kognitív folyamat teszi hozzáférhetıvé az absztrakt
szemantikai tartalmakat. A háború allegóriája ugyanakkor hasonlónak is mutatkozik
Walter nyelvelméletéhez, amennyiben mindkettı a gépiesség és a komplexitás jegyeit
mutatja. Azonban nem egyszerően Walter nyelvfelfogására, hanem a Sterne-regényben
színrevitt nyelvre is emlékeztet ez a struktúra, amennyiben az egység és a szembenállás
pólusai a látszólagos és a látens ellentétével is összekapcsolódnak. (Mint már láttuk és
látni is fogjuk, a Tristram Shandyben a humor egyik fı forrása az olyan poliszémia,
amely lehetıvé teszi, hogy a szereplık látszólag egyazon dologról beszéljenek,
miközben diskurzusaik egészen eltérı jelentésmezıkben mozognak – Walter bármirıl is
kezd elıadásba, Toby habozás nélkül a háborúra tereli a szót. A nyelv tehát az egység
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látszatát kelti, ám szisztematikus különbségeket hoz létre, akárcsak a Pynchonidézetben a háború. Ráadásul a legtöbb félreértés éppen a háború kapcsán, Toby
militarizmusa miatt következik be.)
A legutóbb idézett részlet azonban egy másik allegorikus vonulatba is
beilleszkedik, mégpedig abba, amely a felületes olvasatban könnyen mutatkozhat a
Pynchon-regény egyik „végsı” jelentettjének: abba az allegóriába, amely a háború és az
üzlet között állít föl (mind metonimikus, mind metaforikus) kapcsolatokat. A
világháború a „paranoid” olvasatban egyrészt megfelel a kartellizálódó kapitalizmus
igényeinek, másrészt arra is szolgál, hogy borzalmaival elterelje a figyelmet azokról a
„mélyebb” összefüggésekrıl, amelyek a világot „valójában” mozgatják. „Ne feledjük,
hogy a Háború valódi célja [business] az üzletelés [buying and selling]. A gyilkolás és az
erıszak önszabályozó dolgok, így nyugodtan bízhatók amatırökre. A háborús halál
tömegszerősége sokféleképpen kapóra jön. Látványosságként is szolgál, diverzióként a
Háború valódi folyamataitól. [...] A valódi háború a piac ünneplése. Mindenhol szerves,
a hivatásosok által kellı óvatossággal ’feketének’ nevezett piacok ütik föl a fejüket.” (GR
105.) A kettıs ügynök Katje Borgesius nézıpontjához kötıdı idézet az emberi élet és az
információ közötti „átválthatóságról” szóló elmélkedéshez kötıdik, és arra a rémisztı
konklúzióra vezet, hogy a kartellizáció összefüggésében az emberi élet igenis képezheti
alku tárgyát, vagyis ez a kontextus teszi áthidalhatóvá a lélek és a lelketlen, inorganikus
anyag közötti különbséget. Arra mindenképpen alkalmas ez a részlet, hogy
megmutassa: a regényben nem társítható abszolút érték az „oppozicionalitáshoz” vagy
annak hiányához, hiszen ez esetben az elit-kirekesztett szembenállás áthidalásának
szándéka nyit teret a korlátlan erıszaknak. Miközben Katje gyarmatosító ıseinek az
szolgáltatott jogalapot a dodók kiirtására, hogy a madarak nem rendelkeztek
visszaigazolható szellemi képességekkel (nem beszéltek), ez a különbség sem bizonyul
elég stabilnak ahhoz, hogy megóvja a beszéd képességével rendelkezı embereket az
erıszakos kipusztítástól.
Az erıszak vagy kirekesztés performatív impulzusa elég erısnek mutatkozik
ahhoz, hogy szükség esetén mindig újrarendezze azokat a tropologikus viszonyokat
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(különbségeket, kategóriákat, ellentéteket) amelyek racionalizálják, vagy legalábbis
kifejezhetıvé teszik ıt magát. Ez a tendencia a farkas és a bárány példázatát idézheti föl,
ám annyiban összetettebb annál, hogy a performatív impulzus és a kommunikáció
közötti összefüggés Pynchonnél mégis erıs marad, vagyis mindig fönnáll a
kommunikálhatóság, kifejezhetıség igénye – ha elgondolható is tiszta performativitás,
az bizonyosan kifejezhetetlen kategóriák rendszere (tropológia) nélkül. A kategóriák
közötti

aszimmetria

(fekete-fehér,

szellem-anyag,

férfi-nı

stb.)

természetesen

felerısítheti, és az esetek többségében fel is erısíti a performatív impulzus erıszakos
tendenciáit, de az impulzus maga nem rögzíthetı egyetlen konkrét ellentétben sem. A
különbségek komplex rendszerében, amely a nyelv, a társadalom, az üzlet és a háború
szerkezetét is meghatározza, nem jelölhetı ki egyetlen olyan arché-különbség sem,
amely meghaladná a performatív impulzust és magyarázatot szolgáltatna annak
kíméletlenül erıszakos jellegére.A kiválasztott [elect, elite] és a kirekesztett [preterite]
közötti különbség, amelyet Pynchon a kálvinista teológiából vesz kölcsön, ugyanakkor
metaforaként szolgál a performatív impulzus mőködésmódjára.
Stefan Mattesich a praeteritio alakzatában rejlı paradoxon kapcsán jut hasonló
következtetésre: ahogy a jelölt kihagyás éppen arra tereli a figyelmet, amirıl azt állítja,
hogy nem beszél róla, úgy a kirekesztett is azáltal határozódik meg, hogy a
kiválasztottságra tör (az entrópia általános tendenciájával egybevágóan – tehetnénk
hozzá, fıleg a 49-es tétel kiáltása alapján). Amikor a narratíva az idıben visszafelé
haladva eljut Slothrop Angliából kivándorló elıdjéig, és vele, az alacsony származású
hajószakáccsal azonosul, akkor a praeteritio alakzatához190 hasonló eljárással él, és ennek
feltőnı hangsúlyozása révén kidomborítja azt, hogy a hierarchia megfordítása nem
alkalmas a hierarchikus struktúra felszámolására (erre kézenfekvı példát szolgáltathat
pl. a kelet-európai országokban a kommunista hatalomátvétel után létrejött
„munkásmozgalmi elit”). Mattesich találó megfogalmazása szerint „A paradoxon tehát
megnyitja [a regény] figurális természetének abisszális, alap nélküli alapját. [A]

190 Amire jó példa lehet mondjuk Tristram híresen tautologikus orr-definíciója, amely késıbb még
elıkerül.
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preteríció nemcsak a társadalmi teret szervezı hierarchikus értékek hálózatán belül
történik, hanem egyszersmind okozza, meghatározza e hálózatot. Megnevezi azt a
környezı keretet, határmezsgyét, amelyen belül megjelenik és el is tőnik, és ezáltal
lehetıséget nyit a dekonstrukcióra”191 Itt nemcsak a regény ön-implikáló nyelvezete kap
újabb hangsúlyt, hanem arra a tézisre is megerısítést kaphatunk, hogy a performatív
impulzus (ami ezúttal az azonosulás, az elitbe tartozás impulzusaként konkretizálódik)
nem rögzíthetı konkrét ellentétekhez, sıt még egy ellentéten belül sem köthetı
véglegesen valamely pólushoz (a mártírium alakzatában pl. a kitaszítottak válhatnak
kiválasztottakká). A regény számos más esetben is eljátszik a megfordítás lehetıségével,
így pl. a fekete-fehér ellentét kapcsán, Weissmann mitológiai nevében (Blicero, Bleicher)
pl. a „kifakítás” konnotálódik, és így a fehér szín azonosul a kitörléssel,
megsemmisüléssel, halállal. A legvisszataszítóbb szex(?)jelenetben a nagyhatalmú
Pudding brigadéros veti alá magát a legkülönbözıbb megaláztatásoknak Katje által. Az
ok-okozat felcserélhetısége pedig már a regény elején központi motívum, fıként a V-2
rakéták és Slothrop erekciói közötti összefüggés kontextusában, pavloviánus elméleti
keretben.
Mattesich megfigyelései azonban további csapásokat is megnyitnak az értelmezés
számára, fıként azért, mert ráirányítják a figyelmet egy eddig itt meglehetısen
elhanyagolt stiláris problémára: az eddigi értelmezés ugyanis egy talán pesszimistának
ható szociális-ideológiai mederben haladt, ami elkendızhette a regény feltőnı humorát.
Azon a nyilvánvaló tényen túl, hogy a humor mint stiláris kategória újabb kapcsot
teremt a két itt tárgyalt regény között, a stílus kérdése tovább bonyolítja a regény
általános attitődjének kérdését. Mattesich szerint Pynchon humora fıként azért
jelentıségteljes, mert jelzi a „regény azon szándékát, hogy azonosuljon (egy nempszichoanalitikus értelemben) a kirekesztett szereplıkkel azok ’elesettségében’
[fallenness]”.192 A deleuziánus értelmezı számára a humor azért lehet ennek az
identifikációnak a jele, mert rávilágít a narratív humor alapvetı „mazochizmusára”, és

191
192

Mattesich, i.m., 86.
I.m., 130.
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így természetesen az identifikáció (föntebb már észrevételezett) paradox jellegére is.
Ennek

az

attitődnek

az

egyik

legjellemzıbb

manifesztuma

a

pesszimizmus

allegorizációja egy olyan retorikai keretben, amely a paranoid, összeesküvés-elméletek
mentén kibontakozó világnézet kiterjesztését ígéri a fizikai vagy társadalmi valóságon
túlra is. Weisenburger számos találó példával igazolja, hogy a regény látens
szerkezetében olyan összefüggések rejlenek, amelyek egy, az emberi világon túlmutató
konspiráció meglétét sejtetik, és ez a konspiráció ismét az entrópia és a pusztulás felé
mutat. A regény „hısepikai” szerkezetét (a Faust-, Wagner- és egyéb textuális utalások
mellett) a cselekményben elrejtett kalendárium is sejteti, amely egy kb. kilenc hónapos
periódust fog át, 1944 decemberétıl 1945 augusztusáig, és a háború utolsó hónapjainak
történetébe ágyazva egy pszeudo-mitológiai hıstörténetet is kínál. A kalendárium
azonban olyan meglepı (ám nem kitalált, hanem a történeti valóságban megtalált)
egybeeséseket is tartalmaz, amelyek a mitológiai utalásokat groteszk színben tüntetik
föl, és a hıstörténet karikaturisztikus vagy tragikomikus jellegét domborítják ki. 1944
karácsonyán V-2 rakéták bombázták Londont; 1945-ben Húsvét egybeesett a bolondok
napjával (április 1.), a transzfiguráció katolikus ünnepe (amikor az apostoloknak
megjelent a Szentlélek fénye) pedig augusztus 6-án van, ám 1945 augusztus 6-án egy
másféle villanás fénye világította meg az eget: a hirosimai atomtámadásé.193 Ezek az
egybeesések a cselekmény történetileg hitelesíthetı hátterében kínálnak fel viszonyítási
pontokat a narráció általános attitődjéhez. Textuális szinten azonban helyenként még
egyértelmőbb, szószerintibb a humor „preteríciós” pesszimizmusa, például amikor a
Murphy-törvényeket

az

elbeszélés

„Gödel

elméletének

pongyola,

ír

proletár

újrafogalmazásaként” írja le („amikor már mindent megcsináltunk, amikor semmi nem
romolhat el, semmi nem lephet meg minket, akkor valami elromlik, valami meg fog lepni” – GR
275), egyszersmind lebontva a babonás, misztikus borúlátás és a racionális
tudományosság közötti szembenállást. Hasonló attitődre mutat az a szókép, amikor
Pökler a Rakétát és a Sorsot (Schicksal) gondolja el egy alakzaton belül (GR 416 –
ráadásul a Murphy-törvényeket fölidézı részletben is „determinisztikus eszközként”
193

Ld. Weisenburger, i.m., 10, 263.
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írják le a V-2 rakétát), de még inkább az a meglepı narratív esemény, amikor a
cselekmény egy kellemetlen fordulatánál „a Gondviselés keze kinyúlik a felhık közül,
és középsı ujját mutatja Slothrop felé” (GR 461).
A humor azonban talán még érdekesebb azokon a pontokon, ahol a nyelv
szerkezetében mutat föl olyan összefüggéseket, amelyek az itt tárgyalt kontextusokon
belül lehetnek beszédesek. A szöveg számtalan ízléstelen dalocskát, kuplét és limericket
tartalmaz, ám az egyik legbeszédesebb szöveghely az, ahol az amerikai angol szleng
„hozzáférhetetlensége” képezi tematikus diszkusszió tárgyát. Az „ass” (szó szerint
’segg’) szó határozói szerepérıl folyik a vita194: a V-bıl is ismerıs Seaman Bodine kínál
nyelvi magyarázatot német ismerısének, és elmagyarázza, hogy a szót expletívuszként,
nyomatékosító határozóként lehet használni. Példaként a ’mean ass’, ’stupid ass’, és a
’backwards ass’ szószerkezeteket említi: az utolsó kb. annyit tesz, hogy ’tök fonák,
visszás’. A német Säure erre az alábbi, lefordíthatatlan megjegyzést teszi: „But ’ass
backwards’ is ’backwards ass’ backwards” (az „ass backwards” kifejezés azt is jelenti, hogy
’seggel elıre’195), mire Bodine riposztja: „But gee that don’t make it mean forwards” („Attól
még nem jelenti azt, hogy elıre”.) (GR 684) Az idézet többek között azért
lefordíthatatlan, mert az idiómák, kifejezések illogikus természetét állítja a figyelem
középpontjába. Mivel a hátsó hátul van, az ’ass backwards’ kifejezésnek – a kettıs tagadás
„logikai” mintájára – azt kellene jelentenie, hogy „elıre”. Ám ahogy a kettıs tagadás
sem logikai, hanem idiomatikus minták szerint mőködik (a magyar és az olasz nyelvben
pl. a sztenderd irodalmi nyelvben is használt, míg az angolban a nem-sztenderdizált
szleng része), úgy az egyes szó konkrét szintaktikai jelentésérıl sem szótárban rögzített
szabályok, hanem kontextuális viszonyok döntenek. Mattesich, aki szintén kiemeli ezt a
részletet, azt találja fontosnak, hogy a nyelvi regiszterváltás az intellektuális hierarchia
megfordítását is eredményezi (a mőveletlen amerikai Bodine van itt „belül”, míg a
képzett és intellektuális német Säure nem érti a szleng saját belsı törvényszerőségeit, és
194 Ez a szó, annak kétértelmősége (’fenék/szamár’) persze a Tristram Shandyben is szerepet kap: pl. TS 8.
31.
195 Walter Shandy egyik félelme az, hogy gyermeke farral elıre születik – ami szerencsére nem következik
be, így Dr. Slop fogója „csak” Tristram orrát zúzza össze (ld. TS 4.9.).
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így zavarba jön – ebben persze az általános amerikai-európai hatalmi inverzió is
megjelenik).196 Ám az sem jelentéktelen, hogy a megidézett idióma éppen a nyelv
bináris, oppozícióképzı jellegét bizonytalanítja el, amennyiben a retorikai konvenciók
átírhatják a nyelvben megképzıdı logikai-grammatikai szembenállásokat: esetünkben
nem csak az elıre-hátra ellentétet, hanem áttételesen a nyelvi fennköltség és alantasság
ellentétét is, hiszen éppen egy obszcén jelentéső szó idiomatikus használata írja fölül a
racionális, absztrakt logikát.
Vajon a szlengnek ez az idiomatikus mőködésmódja alátámasztja-e a nyelv
mechanisztikusságának tételét? Annyiban bizonyosan nem, hogy részben kiemeli a
nyelvet az egyszerő bináris kód fennhatósága alól, és olyan törvényszerőségeknek veti
alá, amelyek a mechanisztikus kommunikációhoz képest nagyon is emberinek,
esetlegesnek

és

történetinek

hatnak:

a

kontextuális,

szociolingvisztikai

meghatározottság erısebbnek bizonyul a definitív szótári jelentésnél, és alkalmat kínál a
bináris hierarchiák kimozdítására. Ám itt is azt látjuk, hogy a kimozdítás csak átmeneti,
hiszen bizonyos ellentétek automatikusan újrateremtıdnek a szituációban (az idióma
elértéséhez a nyelvi közegen „belül” kell lenni: az adott szlenget anyanyelveként
beszélı matróz kerül az „elit” szerepébe, a német intellektuel pedig kirekesztıdik a
nyelvi tudásból). Sıt, egy bizonyos értelemben az idióma megint a nyelv
mechanisztikus, technológiai jellegét domborítja ki: az ’ass’ szó mint nyomatékosító
szócska a módosítószók kvázi-fonéma-jellegére mutat rá. Ezek a szavak elszakadnak a
fenomenalitástól, és szótári jelentésüktıl gyakorlatilag függetlenedve képesek új
kifejezések alkotására. Az idézetben megjelenı humort az adja, hogy az idiomatikus
jelentés bizonyos kontextusban ellentétet képez a szó szerinti jelentéssel, ám ez azért
lehet, mert attól lényegében független (a poént fölvezetı kifejezésekben, a ’mean ass’ és
’stupid ass’ frázisokban a szó teljesen gépiesen hajtja végre feladatát). A szó itt szinte
nem is szóként, hanem betőként viselkedik, materiális jelölıként viselkedik,
amennyiben

beírása

minden

érzékeléstıl,

észleléstıl,

beleérzı

tevékenységtıl eloldódik, és automatikusan tölti be szintaktikai szerepét.
196

Mattesich, i.m., 85.

hermeneutikai
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Az alábbiakban ennek a megfigyelésnek a jegyében veszek szemügyre néhány
további szövegrészletet, egyre szorosabban ügyelve a két regény közötti párhuzamokra.
Milyen implikációkkal jár azt állítani, hogy Pynchon a nyelv technologizálhatóságának
kérdését állítja poétikai önreflexiójának középpontjába? Hogyan kapcsolódhat ez a
poétika a sterne-i elıdszöveghez, és milyen fényt vet a két szöveg közötti textuális
párhuzamok kérdésére?
Ha a nyelv technologizálható, akkor nem a lelkes hangzás bensıségességében
nyilatkozik meg, hanem elsısorban írásként, betőként értelmezhetı, vagyis – mint azt a
Tristram Shandy egy értelmezıje mondja – tulajdonképpeni valósága az írott lap
kétdimenziós világa.197 A nyelv tehát olyan „grammatológiai” mezıben mutatkozik
meg tehát, amelyben a beszéd eredendıen, már mindig eleve konnotálja az írottságot és
az írhatóságot, és így a kommunikáció „természetes” közvetlensége illúziónak bizonyul.
Ez a tendencia erıteljesen köti össze a két regényt, és nem választható el a metafiktív
önreflexió problémájától: annak szükségszerő kísérıje, ám egyszermind bonyolítja is
azt. A két jelenség összefüggésének bizonyítékául annyit elégséges szóba hozni, hogy
mindkét regény központi helyen foglalkozik az olvasás kérdésével; a szereplık
rendszeresen

olvasókká

válnak,

és

vagy

szó

szerint

szövegeket

(leveleket,

szentbeszédeket, a Sterne-regényben tudós értekezéseket és kiátkozó körleveleket,
Pynchonnél mőszaki leírásokat és szerzıdéseket) is bújnak, értelmeznek, vitatnak meg,
vagy pedig a világot mint olyat igyekeznek hermeneutikai mőveletekkel megfejteni,
értelmezni, szóra bírni. Slothropot már az elsı vele való találkozásunkkor olvasóként
ismerjük meg, méghozzá – tizennyolcadik századi konvenciókat is idézı kifejezéssel –
„hőséges olvasóként [faithful reader]” (GR 18). Slothrop ebben a jelenetben egyébként
még nincs jelen, vele (akárcsak Calvinónál a második személyő Ludmillával)
távollétében, irodáján és a benne található tárgyakon keresztül ismerkedünk meg, és
megtudjuk, hogy Slothrop német mőszaki szótárt, térképészeti munkákat és újságokat
olvas. Amint Slothrop egyre mélyebben bonyolódik a múltjával kapcsolatos

Giovanna Capone, Spazi della scena comica nella narrativa inglese, Pisa: Editrice Libreria Goliardica, 1973,
98.
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összeesküvéselméletekbe, lényegében az egész világot olyan szövegként kezdi
értelmezni, amelynek kibetőzhetı egy kifejezetten rá irányuló jelentése: egy helyen
például arról számol be a narráció, hogy „mézsőrőségő kövér esıcseppek toccsannak
szét a járdán lévı csillagokon, és [Slothropot] arra biztatják, hogy pillantson le a nap
szövegének aljára, ahol majd a lábjegyzetek mindent megmagyaráznak.” Igaz, Slothrop
itt ellenáll a hermeneutikai kísértésnek: „Nem hajlandó lenézni. Senki nem mondta,
hogy a nap végén a napot össze kell rázni valamilyen értelemmé [juggled into any kind of
sense]” (GR 204). Másutt azonban, egy roppant beszédes részletben felülkerekedik az
írásbeliség szelleme: „Megtanulja, hogy idézıjeleket halljon mások beszédében.
Könyvmolyreflex ez, talán genetikailag van erre beállítva – azok a régi Slothropok,
akiknek a dombtetıkön alapfelszerelés volt a Biblia, akik kívülrıl tudták a szakaszokat
és sorokat, a Boltívek, Templomok, Vizionált Trónok struktúráját – az összes anyagot és
dimenziót. Az összes adatot, amely mögött mindig ott volt, közelebb vagy távolabb,
Isten teljességgel más [numinous] bizonyossága” (GR 241). A kifejezetten a középkori
mnemotechnikára alludáló198 részletben akár Walter Benjamin nyelvelméletéhez főzıdı
rokonság is felismerhetı, különös tekintettel arra az utalásra, amely a nyelv (az írott
és/vagy az emlékezetbe bevésett nyelv) Másikját az isteni, a nem evilági
bizonyosságában mutatja föl.199 Itt azonban nem ezt a (bizonyára nem mellékes)
kapcsolatot szeretném követni, hanem a metaforika absztraktabb konnotációira hívnám
föl a figyelmet. A világ természetesen akkor tekinthetı szövegnek, hogyha a
megtapasztalható jelenségek egyszersmind önmagukon túlmutató jelentéssel is
rendelkeznek, vagyis a hétköznapi élmények átfordíthatók transzcendens értelemmé. A
Gravity’s Rainbow vonatkozásában a dolgok jelentésessége nem adott, kézzelfogható, a
jelentétessé tétel igénye, az értelemre való törekvés azonban mindenütt jelenvaló. A

Ld. Mary Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge-New York:
Cambridge University Press, 1988. Ld. még Mary Carruthers és Jan M. Ziolkowski, General introduction, in
Uık., szerk, The Medieval Craft of Memory. An Anthology of Texts and Pictures, Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 2002, a vizuális memóriáról ld. fıleg 6-11.
199 Fıleg Benjamin két rövid esszéjére, a Nyelvrıl általában és az ember nyelvérıl címőre és A mőfordító
feladatára gondolok, ld. Benjamin, „A szirének hallgatása”. Válogatott írások, ford. Szabó Csaba, Budapest:
Osiris, 2001, 15, 83.
198
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regény vége felé (Slothrop dezintegrálódásával párhuzamosan) Enzian veszi át a
központi olvasó szerepét, és ı is azzal a paradoxonnal szembesül, hogy minél inkább
törekszik értelmet lehelni a számára idegen nyugati technológia szövegébe, annál
inkább kénytelen fetisizálni ezt a szöveget (a technológiát „Technológiává”, a rakétát
orákulummá avatva – ld- GR 521), és így saját magát is belekeverni annak jelentésébe
(Enzian Weissmann egyik szexuális partnere/rabszolgája volt, így személyesen is
érintett a „fehér ember” perverz olvasási stratégiáiban).
A világ mint szöveg olvasása azzal a következménnyel jár tehát, hogy az olvasó
kénytelen megkettızıdést feltételezni: a felszín és a „mögöttes” realitás kettıssége
óhatatlanul a szó szerinti és a metaforikus jelentés különbségérıl vesz mintát. Nem
véletlen, hogy a narráció Slothrop „olvasási” tendenciáit a bibliamagyarázat
tradíciójához köti, ezzel alapozva meg az összefüggést a mögöttes értelem hipotézisére
alapuló

egzegézis

és

a

„transzcendentális paranoia”

attitődje

között

(amely

összefüggésrıl már a Murphy-törvény és a középsı ujját mutató gondviselés kapcsán
szó esett). Ha azonban ez a megidézett attitőd eleve egy létezı szövegegzegetikai
hagyományra mutat vissza, akkor korántsem meglepı, ha elızményeit olyan korábbi,
klasszikus szövegekben is megtalálni, mint pl. a Tristram Shandy. Óvatosságra int
azonban a paranoid olvasási stratégiák paradox jellege: a Pynchon-regény intertextuális
kódjainak komplexitása pontosan akkor mutatkozik meg a maga teljességében, amikor
valamely szálat igyekszünk konkrét elızményekkel kapcsolatba hozni. Ez a komplexitás
elsısorban azért lenyőgözı, mert sok esetben nem teszi lehetıvé, hogy egyetlen
rögzített forrást nevezzünk meg egy textuális elem „eredeteként”200 – ha a Grimmmitológia, a Faust, a dél-afrikai hererók mítoszai és a Fu Manchu-filmek egyetlen
motívumlánc részeiként idézhetık föl, akkor csekély lehetıség van az egyes források
elkülönítésére és pontos azonosítására. Nem véletlen, hogy a regény legprecízebb
értelmezései többnyire kiegyensúlyozott (a jin/jang korábban idézett példájához
hasonló) kettısségekkel jellemzik a regény intertextuális stratégiáját: Kathry Hume érvei
200 Errıl ld. David Cowart, Thomas Pynchon. The Art of Allusion, Carbondale-Edwardsville: Southern
Illinois University Press, 1980, pl. 100: „Pynchon irodalmi utalásainak többsége [...] úgy bújik meg
prózájában, mint egzotikus madarak a sőrő aljnövényzetben”.
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szerint Pynchon regényvilága egyszerre „mitologikus” és „fragmentált” – olyan
totalizáló allegóriákat kínál fel, amelyek valamely értelmezési szinten konzisztens
értelemegésszé állnak össze, ám képtelenség ezeket az olvasás „bető szerinti”
konfigurációiban azonosítani. Hume ezt a kettısséget a kvantummechanika és a
newtoni fizika közötti különbséghez hasonlítja: ami a szubatomi szinten (a szövegben a
bető

szerinti,

retorikailag

pontos

olvasatban)

tarthatatlan,

az

a

hétköznapi

tapasztalatban (vagy egy esztétikailag motivált, poétikailag „naivabb” olvasatban) még
mindig megállja a helyét.201 A potenciális Sterne-vonatkozásokkal kapcsolatos
megfigyelések a komplexitást más oldaláról mutatják meg: az egyes lehetséges
szövegpárhuzamok (kezdve a Tyrone Slothrop/Tristram Shandy hasonlósággal)
egyenként nem bizonyulnak olyan erısnek, hogy egyértelmősíthetnék a konkrét
filológiai összefüggést, ám egymás mellé helyezve olyan „nyomokként” viselkednek,
amelyeket egy sajátos írásstratégiával lehet összefüggésbe hozni.
Sterne-nél a világ textualitásának metaforája egészen más kontextusban és eltérı
konnotációkkal jelentkezik. Pynchon a protestáns puritanizmussal hozza összefüggésbe
ezt a paranoid hermeneutikai attitődöt, a vallási tekintetben mérsékelt anglikán lelkész
Sterne pedig (megintcsak Swift Hordómeséjéhez, annek köpönyeg-allegóriájához
visszanyúlva) a katolicizmus és a kálvinizmus közötti mezsgyén egyensúlyoz, fıként
ami az egzegetikai attitődöt illeti. Olyan értelmezık, mint Melvyn New, Everett
Zimmerman és Jonathan Lamb egyaránt kiemelik, hogy a regényben kulcsszerepet
játszik a textualitás és a történetiség problémája, fıként Warburton püspök Mózeskönyvére és annak Jób-allegóriájára hivatkozva. A textualitás problémája annyiban nem
választható el a gondviselés elméletétıl, hogy Warburton allegorikus olvasatában a
próbatételeket kiálló Jób azért marad állhatatos, mert a válságból is kiolvassa a
megváltás üzenetét – amint Jób képes a világi jelekben megfelelı isteni üzenetet látni,
úgy az allegorikus-tipológiai értelmezık az ótestamentumi szövegben persze egy
késıbbi üzenet prefigurációját látják. Hogy a lelkész Sterne a Jób-kérdésben Warburton

201

Ld. Kathryn Hume, i.m., 190.
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ellenfeleinek oldalára állt202, az arra vonatkozó figyelmeztetés is lehet, hogy a Tristram
Shandy némiképp gyanakodva kezeli a textuális allegorizáció késztetését; a regényíró
Sterne kétségtelenül szabadabban és kétértelmőbben viseltetett a szöveg autoritása
iránt, mint a szentbeszédek írója, a regényben a textualitás kérdése inkább a nyelv
materialitására irányuló figyelemmel, mintsem az értelemegész konzisztenciájára
törekvéssel azonos.203 A nyelv materialitása – mint Everett Zimmermann meggyızıen
bemutatja – az írott szöveg monumentummá, emlékmővé válásával fenyeget, s ezáltal
pontosan abban a pillanatban válik az elmúlás szövetségesévé, amikor ellene hadakozik.
A fekete lap állít emlékmővet az elhunyt Yoricknak éppúgy, mint ahogy a
márványszínő oldal magának az éppen íródó szövegnek is („tarkabarka jelképe
mívemnek” – TS 3.36, 184/214), ezzel megerısítve a benyomást, hogy a szövegben
reprezentált, még íródó jelenbe az írás materialitása már becsempészte a halál
mozdulatlanságát. Az élı jelen és a már lezárt múlt között az írás teremt kapcsolatot, ám
ezzel (némiképp a prozopopoeia fenyegetı szimmetriáját idézve204) az élı jelent is már
eleve kiszolgáltatja a múlttá válásnak, mintegy elıre felkészítve annak materiális
állandóságára, kvázi-idıtlenségére. A narratíva szintjén ennek a jeleként olvashatjuk
azokat az auktoriális intrúziókat, amikor Tristram feltőnıen jelzi saját elbeszélıi
önkényét, pl. Dr. Slop és Obadiah ütközésének leírásakor, vagy amikor anyját hagyja az
ajtó elıtt hallgatózni, illetve amikor egy tollvonással „ráereszti a függönyt” a
lépcsıfodulóban beszélgetı Walterre és Tobyra (mintegy megállítva a narratíva idejét;
TS 4.10, 231/266) – a szöveg ezeken a helyeken kétségtelen jelét adja annak, hogy az
olvasó nem egy élı elıadás tanúja, hanem rögzített és a szerzı által manipulált
reprezentációval van dolga. Az elbeszélı nem titkolja, hogy az írás célja többek között a
már elhunytaknak való emlékállítás, valamint a saját halálának elodázása is – ez
azonban kétes eredményre vezet, hiszen Tristram élete fölött az írás átveszi az
Jonathan Lamb, The Job Controversy, Sterne, and the Question of Allegory, in Eighteenth-Century Studies
1990/1, 11.
203 Ehhez és a továbbiakhoz ld. Everett Zimmermann, The Boundaries of Fiction. History and the 18th-Century
British Novel, Ithaca-London: Cornell University Press, 1996, 185skk.
204 Ld. Paul de Man, Autobiography as De-Facement, in Uı., The Rhetoric of Romanticism, New York:
Columbia university Press, 1984, 78.
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uralmat205, és hamar ráébred, hogy soha nem lesz képes teljes életét írásba foglalni,
hacsak nem tud 364-szer gyorsabban élni, mint írni: ebbıl következik, hogy „minél
tovább írok, annál temérdekebb az írnivalóm” (TS 4.13, 234/271).
A materiális szöveg tehát kettıs természető, hiszen egyszerre hordozza a
maradandóság ígéretét, és ugyanakkor az élı jelent is történetivé objektiválja.206 A
szöveg materialitásán tehát itt egyrészt egyfajta objektivitást érthetünk, ami részint
visszautal a dialogikusság problémájához: az írott jelölı materialitása abban
kétségtelenül különbözik a hangzó beszédtıl, hogy nagyobb fokú kontrollt biztosít a
partner kommunikatív együttmőködése fölött. Az írásos szöveg lehetıvé teszi olyan
hézagok és üres helyek beiktatását, amelyek kitöltése faktuális kompetencia kérdése, és
amelyek tehát csak látszólag adnak teret a kreatív olvasói együttmőködésnek. Így a már
az elızı fejezetben is megidézett aposziopészisz is más összefüggésbe ágyazódik a leírt
elbeszélés kontextusában, mint ahogy a megidézett (és az olvasó által képzeletben
rekonstruált) szóbeli megnyilatkozás alkalmával. Amikor Toby bácsi így kiált föl, a
szülész Dr. Slop közremőködését kifogásolva: „My sister, I dare say, added he, does not
care to let a man near her ****” („Sıt, merném állítani – tette hozzá – mert sógorasszony
a közelében sem tőrné olyankor, nemhogy férfiembert odaeresszen a ***-tájához” – TS
2.6. 81/95), az angol szövegben megjelenı négy csillag csekély teret hagy a képzeletnek
arra nézvést, hogy milyen szót is kell odaértenünk (a magyar fordítás három csillaga
alighanem a far szóra utal, ami kevésbé trágár, mint a feltételezett angol megfelelı.
Tristram maga is aposziopésziszként nevezi meg Toby retorikai fogását, és kiemeli, hogy
az üres hely bármilyen betöltése sokat venne el a fordulat hatásosságából:
„Odapettyentvén a három csillagot, íme: ez az aposiopesis. Ámde csillagok helyett
odaírván: ülepe-tájához – minı trágárság! Töröljük ki hát az ülepét207, és tegyünk a
helyébe fedezett utat, képletesen szólván [it’s a Metaphor]; s bizton mondhatom, hogy
Tóbiás nagybátyám ... ha valamely más szóval kellett légyen elcsattantsa végezetre
205 „mert szentül eltökéltem, hogy míg csak élek és írok (mi nálam egyremegy), az uraságtok-fajta böcsületes
szerzethez annál rosszabb szóval, gonoszabb óhajjal nem fordulok... ”, TS 3.5., 133/152, kiem. MGT
206 Zimmermann, i.m., 200.
207 „Scratch Backside out” – a fenéktörlésre vonatkozó szójáték a magyarban egyértelmőbb.

146
mondatát: ezt mondta volna” (TS 2.6. 82/96). Az idézet nyilvánvalóvá teszi az írott és az
elhangzott verzió közötti eltérést: mivel az írásos szöveg meglehetısen egyértelmővé
teszi, hogy mi maradt ki a mondatból, nem tudni, hogy az eredeti megnyilatkozás
esetében valóban elharapott mondatról van szó, vagy pedig az átírás során került a
konvencionális ellipszis az élıszóban elhangzott szó helyére. Ez történik abban az
esetben is, amikor a tolóablak okozta baleset elıtt Susannah megkérdezi a kis
Tristramtıl: „cannot you manage, my dear, for a single time, to **** *** ** *** ******? (TS
5.17. 310/354 – „nem tudnál, szentem, most az egyszer innen ki*****ni?”208), ahol a
csillagok száma megint világosan jelzi a kihagyott szavak mibenlétét („piss out of the
window”).
Kivételesen

érdekes

kérdéseket

vet

föl

a

regénynek

a

nem

nyelvi

kommunikációhoz főzıdı viszonya, különös tekintettel a gesztusok, a teatralitás és
általában a performativitás problémáját illetıen. Toby bácsi és Trim káplár alakjában
egyaránt a nonverbális gesztusok felértékelése látható, pl. Toby híres gesztusában,
amikor szó szerint megjeleníti „a légynek sem ártana” kifejezést, illetve Trim
katekizmus-értelmezésében, aki egyrészt a kiskátéra kizárólag begyakorolt alaki
gyakorlatokkal együtt emlékszik (ezzel némiképp a modern nyelvoktatás „teljes fizikai
reakció”-elvét támogatva meg), másrészt bizonyságot ad róla, hogy a „tiszteld apádat és
anyádat”-parancsolatot a gyakorlatban valósítja meg, hiszen járandóságát rendszeresen
hazautalja szüleinek. A testi vagy nonverbális performativitás és az írott nyelv viszonya
azonban rendkívül komplex a regényben, vagyis nemigen lehet egyértelmő
értékviszonyokat fölállítani a Trim és Toby által képviselt nonverbális közvetlenség,
valamint a Walter és Tristram (mint elbeszélı) fémjelezte verbozitás között. Miközben
bıven szólnak érvek amellett, hogy Sterne számára a gesztusnyelvi teatralitás valóban
központi jelentıségő209, a regény nem feledteti velünk, hogy ez a performatív
közvetlenség csak egy nyelvileg kreált imaginatív térben jelenik meg, és így mindig ki
A fordítást némiképp módosítottam – MGT
Errıl a kérdésrıl igen összetetten értekezik Alexis Tadé, Sterne’s Whimsical Theatres of Language. Orality,
Gesture, Literacy, Burlington: Ashgate, 2003. A könyv utolsó fejezetében Tadé is figyelembe veszi a
könyv/írás materialitásának paradoxonait (144-173), ı azonban a performativitásnak csak a közvetlenség
aspektusát-tárgyalja, az erıszakosan imponáló jellegét nem.
208
209
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van szolgáltatva az írott nyelv médiumának. Jonathan Lamb két igen meggyızı példát
idéz erre. Az egyik Trim káplár már idézett testi ügyessége, amely gyakran pótolja
hiányzó nyelvi készségeit. Lamb szerint nem véletlen, hogy Trim káplár [corporal] éppen
testi [corporeal] kiválóságával tőnik ki. Toby bácsi bemutatásakor szóba kerül a
nagybácsi „természetének eget verı, párját ritkító szemérmessége” [most extreme and,
unparalleled modesty of nature], melyhez az elbeszélı azonnal hozzáteszi: „noha nem a
természet a kellı szó … szóba kell hoznunk legott: hogy vajon szemérmetessége
természetes lett légyen-é, vagy késıbbi szerzemény.” (1.21. 54/66.) A szeméremrıl nem
sokkal késıbb kiderül, hogy nem veleszületett, hanem a Namur ostrománál szerzett
„fanseb” következménye, s nem éppen párját ritkító [unparalleled], hiszen a nagybácsi
egyfajta hadisáncban szerezte, melynek angol neve éppen az, hogy „parallel”. Lamb siet
megjegyezni, hogy a szójáték hiperreflexív, amennyiben éppen a nyelvi paralellizmus
példája a „parallel” szó kapcsán.210 Mindkét példából kiviláglik Tristram (illetve Sterne)
feltőnı hajlama a szójátékok iránt: a cselekmény egyes fordulatai, az ábrázolt világ
érzékelhetı, esztétikai vagy morális szempontból értékelhetınek látszó komponensei
voltaképpen szójátékok, pusztán a bető vagy a fonéma szintjén létezı összefüggések
eredményei. Ilyen szójátékokat egyébként Pynchonnél is gyakran találni, pl. a „you
never did the Kenosha Kid” frázis különféle, eltérı központozású változataiból létrejött
mini-narratíva esetén (GR 60-61), vagy az olyan nevek, mint Constant (’állandó’) és
Variable (’változó’) Slothrop (GR 29) kapcsán. A két írásstratégia általános rokonsága
tettenérhetı ilyen játékos fordulatokban is, ám ez leginkább egy meglehetısen tág
stilisztikai hasonlóság megállapítására elegendı. A szójátékot elıtérbe helyezı
írásstratégia két értelemben is a nyelv materialitására tereli a hangsúlyt, és a két értelem
közötti megkülönböztetés elméletileg jelentıs megfigyelésekhez vezet: egyfelıl a jel
jelenlétére, érzékelhetı, figyelmet felkeltı sajátosságára vonatkozhat a terminus,
másfelıl viszont egy ehhez kapcsolódó, ám mégis gyökeresen eltérı vonásra is.
Mégpedig arra, hogy miközben a jel és a jelentett közötti viszony (a saussure-i törvény
értelmében) esetleges, a jel materiális identitása mégis fönntartja valamilyen motivált
210

Lamb, Sterne’s Fiction and the Double Principle, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, 123; 50.
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kapcsolat illúzióját (pl. az „ass-backwards” kifejezés, vagy a Lamb idézte szójátékok
esetében), ezáltal tulajdonképpen elfedve a nyelv „valódi” mechanikáját. A médium
érzékelhetı fizikai materialitása és az emberi érzékek számára hozzáférhetetlen,
mechanisztikus materialitás közötti különbség, illetve összefüggés mindkét regény
poétikájában fontos szerepet játszik, és lehetıséget kínál további összevetésükre.
Az írott nyelv jelentıségének reflexiója Sterne poétikájának letagadhatatlanul
fontos összetevıje, és komplex módon fonódik össze a nonverbális kommunikatív
közvetlenség iránti vágy analízisével. Még egyetlen példát idézve erre: Dr. Slop azzal a
fogással igyekszik szülészeti tudományát hatásosan bemutatni a Shandy család
számára, hogy fogóját hirtelen elırántja, és mondatát félbehagyva, a szerszámot (a
Toby-féle aposziopésziszhez hasonló retorikai módszerrel) a maga materiális valóságában
mutatja be. Ezt Tristram így közvetíti: „ha a szolgálati fegyelemnél fogva nem lenne
alárendelve tíz ujjamnak e ******” (TS 3.14. 151/174).211 A csillagok jelentısége ezúttal
abban áll, hogy rögvest felismerhetıvé teszik az írott nyelv és a nonverbális
kommunikáció közötti hasadást, valamint a kettı közötti hierarchia megfordíthatóságát;
Tristramnak hosszas magyarázkodás után sikerül eljutni ahhoz a konklúzióhoz, hogy
Slop tévedésbıl rossz szerszámot is elıhúzott („hol fıtisztelendıségtek a ******-t
találták” (TS 3.15. 152/176) – mondja Tristram saját korábbi szövegére visszautalva), s
ezzel kiváltja Toby szándékosan rosszakaratú reakcióját. A két szerszám (szülészfogó és
klistély) együttes jelenlétét Tristram a nyelvi kétértelmőség mintájára értelmezi („Ha
egy tétel kétféleképpen érthetı, az ellenfél e kettı közül arra az értelmezésre csap rá,
amelyik számára elınyösebb” (uo.)), ami egyrészt megmutatja, hogy a nonverbális
kommunikáció is mőködhet a nyelv törvényeinek megfelelıen; vagyis a jelentett fizikai
jelenléte nem okvetlenül iktatja ki a poliszémia lehetıségét, másrészt pedig reflexív
modellt kínál a Tristram-Sterne-féle kétértelmőségek értelmezésére is. (Erre ad másik
allegóriát az útkeresztezıdés példája, amelyet Tristam kifejezetten az ıt pajzán módra
211 A különbözı szereplık diskurzusa közötti szellemes átkötésre ismét egy nyelvi jel transzdiszkurzív
többértelmősége szolgál: elızıleg Toby bácsi használta a „subordination” (’alárendelés’) kifejezést,
természetesen egy katonai anekdota kedvéért. Dr. Slop ezt kiaknázva kísérli meg a diskurzust a maga
javára fordítani (csekély sikerrel).

149
félre(?)érteni kívánó kritikus számára kínál föl: „Elıttünk pedig két út van [...] emitt ez a
csupa sár s amaz amott a mocsoktalan; melyik utat választjuk?” – TS 3.31.178/207)
Számos szövegrészlet sejteti, hogy a Pynchon-poétika hasonló, ha nem is
egészen identikus stratégiákkal operál. Az egészen bizonyos, hogy az ellipszis mindkét
regényben hasonló szerepet játszik, noha Pynchon narrátora sokkal ritkábban szól ki az
olvasóhoz, kevésbé direkt módon szembesíti az aktuális olvasót az implicit vagy
elbeszélt olvasóhoz kapcsolt elvárásokkal. Azért erre is találni példát, mint „Szóval okot
és okozatot szeretnél látni. Rendben.” (GR 663), ám az ilyen intrúziók grafikailag
jelöletlenül (bekezdéstörés, idézı- vagy gondolatjelek nélkül) simulnak be az elbeszélés
szövegébe, és ezáltal az elbeszélı „hangja” sokszor észrevétlenül simul be az
elbeszélésben megszólaltatott beszélık pluralitásába. Tristram lényegesen gondosabb, ı
hajlamos inkább túlmagyarázni a narratív csavarokat, mintsem szó nélkül elmenni
fölöttük. Amikor azonban az írott nyelv érzékelhetıen jelenik meg a regényben, az
effektus sokszor csak kis mértékben különbözik a Sterne-féle csillagoktól és
kihagyásoktól. Slothrop például az alábbi újságfecnit találja a könyv vége felé:

MB DRO
ROSHI

amit hibátlanul ki lehet egészíteni a következı szalagcímmé:

ATOM BOMB DROPPED
ON HIROSHIMA

(atombombát dobtak Hiroshimára).

A grafikai ellipszis itt sem hagy kétséget afelıl, hogy milyen üzenetté egészíthetı
ki, miközben a leírás vizuálisan is igyekszik megjeleníteni az atomfelhı mellékelt
fényképét, és nem mellékesen egy óriási pénisz látványát idézi meg: „Hatalmas fehér
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fasz, amely fehér fanszırzetbıl lóg lefelé” (GR 693). Itt nem a beszélt és az írott nyelv
közötti hasadás képezi az ellipszis alapját, hanem egy eleve írásos (ám fényképpel
illusztrált) diskurzus megcsonkításáról van szó, az effektus mégis hasonlítható a Tobyféle aposziopésziszéhez, amennyiben a „rejtjeles” üzenet megfejtéséhez nem a szárnyaló
képzelet, hanem mechanikus törvényszerőségek felismerése vezet. Az írott nyelv már
eleve, a megcsonkított üzenetben kétszeresen is analógiát kínál az üzenetben is
tartalmazott erıszakhoz.
Mit jelent azt állítani, hogy a nyelv eleve, szükségképpen erıszakot követ el?
Pusztán metaforikus állítás-e ez? Lehet-e metaforának nevezni azt a szólást, hogy „a szó
veszélyes fegyver”, vagy éppen azt, hogy „a szónak súlya van”. A kérdés azért
különösen komplex, és azért illik különösen ehhez a tárgyaláshoz, mert a szólások
maguk is a nyelv performativitására vonatkoznak, vagyis tulajdonképpen hozzászólnak
ahhoz a problémához, aminek ebben a kérdésfeltevésben maguk is részét képezik.
Mindkét regény poétikája tartalmaz az erre a dilemmára visszavonatoztatható elemeket,
és ez a kérdés mutatja meg a két szöveg voltaképpeni, törvényszerően esetleges
rokonságát.
Pynchon esetében a nyelv erıszakossága elsısorban a nyelv már eleve
technologizált jellegében rejlik; abban a(z elsıre roppant könnyen leegyszerősíthetı)
ellentétben, amely a tapasztalat természetes közvetlensége és a kommunikált tartalom
szükségszerő uniformitása között rejlik – a modernitás nyelvválság-tapasztalatának egy
speciális esetével van dolgunk. Ez a szükségszerően paradox viszony a tapasztalat és a
kommunikáció között abban a szövegrészben jelenik meg a legnyilvánvalóbban, amikor
Tchitcherine visszaemlékszik az „Új Török Ábécé” körüli disputákra, és arra a
tendenciára, ahogy orosz tudósok megpróbáltak ábécét kreálni a közép-ázsiai nyelvek
(üzbég, kazah) számára. Az írásbeliség bevezetése természetesen óhatatlanul politikai
zavart kelt, hiszen elızetesen dönteni kell arról, hogy az új írásosság melyik már létezı
rendszeren

(arab,

latin,

ciril)

alapuljon;

a

latin

ábécé

bizonyul

viszonylag

kompromisszumos megoldásnak, hiszen ennek révén mind a közvetlen orosz, mind az
iszlám-arab politikai befolyás látszatát sikerülhet elkerülni. Ennek ellenére a
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Tchitcherine visszaemlékezı tudatán keresztül szőrt elbeszélés mégis a helyiek beszélt
nyelve és az írásosság közötti hasadást, és a hasadék akár erıszakos áthidalásának
vágyát helyezi a középpontba, ismét a komikus és a patetikus felhangokat vegyítve.
Tchitcherine-t magát egy olyan bizottságba osztják be (eleve jellemzı a nyelvi
bürokrácia hierarchizáltsága), amelynek a „zöngés uvuláris plozíva” (GR 352)
notációjáról hivatott dönteni, noha Tchitcherine maga képtelen megkülönböztetni ezt a
hangot az orosz ’g’ hangtól. A bizottság mőködésének leírása kimerül a tagok tréfás
csínytevéseinek elısorolásában, pl. Radnichny „megalomán” (GR 353) tervének
részletezésében, hogy az összes magánhangzót („sıt, akár egy-két mássalhangzót is”,
uo.) a fonetikailag semleges ’ə’ szimbólummal jelölje, illetve annak az eseménynek az
elbeszélésében, amikor ismeretlen tettesek elfőrészelik a bizottsági ülésnek helyet adó
teremben az összes széklábat (ezek a jelenetek némiképp a skolasztikus viták sterne-i
megjelenítését, pl. Phutatorius és a forró gesztenye késıbb még elıkerülı esetét is
idézik). A helyzet valamelyest komolyabbra fordul („Lejárt a tréfa ideje” uo.), amikor
Tchitcherine a Korán elsı versét írja át a tervezett új írásrendszerre, és ezzel
természetesen kiváltja a blaszfémia vádját az iszlámhitő arabisták részérıl. Az epizód
konklúziójaként Tchitcherine meghallgat egy játékos dalpárbajt egy helyi fiú és egy lány
között, és ráébred, hogy az alfabetizáció óhatatlanul megöli, mert múlttá teszi azt a
kultúrát, amelynek megırzését és archiválását célozza212: „A fiú és a lány hangos
küzdelme tovább tart, és Tchitcherine hirtelen megérti, hogy hamarosan jön valaki, aki
majd lejegyzi ezeket a dalokat az Új Török Ábécével, amelynek megalkotásában ı maga
is részt vett ... és így fognak elveszni.” (GR 357).
A nyelvi bizottság azonban Tchitcherine-t más tudományos bizottságokra is
emlékezteti, és ezen a ponton bomlik ki egy már régóta sejtetett összefüggés a nyelv és
az ember által megértett és rendszerezett természet között:

Milyen alfabetikus is a molekulák természete. Erre itt igazán ráébred az ember: a molekulák struktráját

Errıl ld. James Clifford, Az etnográfiai allegóriáról, ford. Vörös Miklós, in Thomka Beáta, szerk.,
Narratívák 3. A kultúra narratívái, Bp.: Kijárat, 1999, 168-173.
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tanulmányozó bizottságokat is találni, amelyek igen hasonlítanak az ÚTÁ plenáris ülésére. „Lássuk,
hogyan válnak ki a nyers folyamból [coarse flow] – hogyan alakulnak, tisztulnak meg, tárgyiasulnak,
ahogy egykor a betőket kimentették az emberi beszéd törvény nélküli, halandó áramlásából [streaming]...
Ezek a mi betőink, a mi szavaink: ezek is modulálhatók, széttagolhatók, párosíthatók, újradefiniálhatók,
együvé polimerizálhatók világmérető láncokban, amelyek hosszú molekuláris csöndek között felfeltőnnek, mint egy szınyeg látható részei. (GR 355)

Tchitcherine diskurzusának hirtelen kémiai orientációja mimetikusan az
elbeszélés visszaemlékezı jellegével magyarázható (a háború végeztével az orosz
kalandor is különféle vegyi anyagokkal, kábítószerekkel kereskedik a Zónában kiépült
feketepiacon), miközben ezen a ponton kötıdik össze a teljes regényen végigvonuló
tudománykritikai metaforákkal. Az elbeszélésben többször elıkerül a Kekulé-féle
polimergyőrő motívuma, amely a mőanyagnak a V-2 felépítésében játszott szerepén túl
is számos összefüggést hordoz: egyrészt a mitológiai és Wagner-allúziók egyike (győrő,
veszedelmes kincs, fenyegetı tudás és hatalom), másrészt az „egzakt” tudománynak az
emberi kultúra más területeihez főzıdı függıségét sejteti (hiszen Kekulé „molekulaarchitektonikai” felfedezését talán éppen építészeti képzettsége tette lehetıvé), valamint
– részint az elızı megfigyeléssel összefüggésben – az ember által megismert és
megismerhetı

természet

már

eleve

tagolt,

megosztott,

mesterséges

feljegyzırendszerekben és azok által kompartmentalizált jellegét hangsúlyozza. Ezzel a
regény, ha úgy tetszik, a méltán híres gadameri tétel pesszimista olvasatát is nyújtja: „a
megismerhetı lét: nyelv”.213 A létnek azonban a tchitcherine-i (és vélhetıleg a pynchoni)
értelmezésben lenne egy olyan elementáris, „törvény nélküli áramláshoz” hasonlítható
rétege, amelyen az írásos nyelv modelljén alapuló megismerés szükségszerően
erıszakot

tesz

azáltal,

hogy

rendszerré

tagolja.

Tchitcherine

romantikus

visszaemlékezésében azonban a beszélt nyelv a még tagolatlan világ oldalán tőnik föl az
alfabetikus írással és a modern tudománnyal szemben, és ezen a ponton a regény egésze
Hans Georg Gadamer, Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, ford. Bonyhai Gábor, Bp:
Gondolat, 1984, 329. Érdekes összeolvasásra adhat módot, ahogyan Gadamer az írásos hagyományhoz
viszonyul; a jóakarat hermeneutikája természetesen nem az írás erıszakosan szubverzív, hanem a
megértést kiteljesítı szerepét emeli ki. „A nyelv az írásban válik igazán szellemivé, mert az írásos
hagyománnyal szemben válik teljesen szuverénné a megértı tudat.” Uo., 274.
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(mint már láttuk) némiképp komplexebb képet mutat az egyes szereplı diskurzusánál,
hiszen a természetes közvetlenséget is sokszor mint csak egy már eleve az írás által
tagolt feljegyzırendszer révén megtapasztalható fenomént írja le (a korábban már
idézetteken kívül még két példa: Roger és Jessica, illetve Slothrop és Katje is úgy fekszik
egymás mellett, mint egy kettıs integráljel (GR 198, 302 – ezzel a szerelem
szimbolikusan egy szintre kerül a Rakéta röppályájával, a szintén kettıs integráljel alakú
peenemündei rakétagyárral, és persze fölidézi az SS szimbólumát is), Bloat francia
szeretıje pedig „kerek fenekét mozgatja a homokban, széljegyzeteket írva Bloat szövege
köré” (GR 188)).
A „mesterséges” írott nyelv és a „természetes” (beszélt nyelvi, vagy nemnyelvi) valóság problematikája Pynchonnél tehát olyan keretben jelenik meg, amely
történeti indexekkel látja el a regény ismeretelméleti apesktusát. A nyelv és a nyelvre
épülı tudomány egyszerre teszi hozzáférhetıvé és tagolja át óhatatlanul a
megismerendı valóságot: ez a felismerés bizonyosan kapcsolatba hozható a megismerés
heisenbergi paradoxitásával (amint ezt pl. Kathryn Hume már korábban idézett
analógiája

is

alátámasztja).

Irodalomelméleti

problémaként

elgondolva

ez

az

ismeretelméleti paradoxon a nyelv referenciális funkciójának problémájával analóg,
hiszen a nyelv elgondolhatatlan „külsı” jelölt nélkül, tehát a referencialitás, a mindigmagán-túlra mutatás a nyelv legsajátabb „belsı” tulajdonsága. Ha a pynchoni nyelvallegória itt újfent kapcsolatba hozható a dekonstrukció aporetikus mozgásával, az a
nyelv „materialitásának” sajátos felfogásából, a Pynchont érı kibernetikai hatásból
eredeztethetı – a kibernetika nyelvfelfogásában ugyanis az „információ” tisztán
materialisztikusan hozzáférhetı, szellemi vagy metafizikai tartalomtól független entitás.
A paradoxon genealógiailag talán úgy magyarázható legkönnyebben, hogy míg
Pynchon nyilvánvalóan erre a kommunikációs modellre támaszkodik, általános
tudománykritikai attitődje folytán a materialisztikus nyelvelméletet is besorolja az
elgépiesítéssel fenyegetı behaviorisztikus tudományos attitődök közé – úgy azonban,
hogy a regény nemigen kínál lehetıségét a visszatérésre valamely megnyugtatóan
metafizikus kommunikációs modellhez: pl. a túlvilággal való kommunikáció is csak
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materiális közegeken keresztül mőködik, a „médium” Carroll Eventyrnek más
„médiumokra” van szüksége, hogy tudomást szerezzen a szellemek világál, hiszen a
kapcsolat során az ı tudatos énje kikapcsol, és a „szellem” átveszi a hatalmat. „Az ı
felén nem marad emlék: nincsen személyes lenyomat [record]. Mások jegyzeteit kell
olvasnia, lemezeket hallgatnia. Vagyis másokra kell bíznia magát. Ez ám a bonyolult
felállás. Élete túlnyomó részét azoknak az embereknek a megbízhatóságára kell
alapoznia, akik közvetítıként [interface] mőködnek állítólagos énje és saját maga között”
(GR 153). A nyelv, a kommunikáció materiális médiuma tehát nemcsak széttagol és
beavatkozik abba, aminek megismerésére hivatott, hanem egyszersmind annak a
szubjektivitásnak is a helyébe léphet, amelyet kifejez.

A nyelv „materialitásának” elképzelései között azonban van egy olyan is, amely
az eddig vázoltaknál is szorosabb összefüggést tételezhet a két regény között. Ez a
koncepció pedig a nyelvnek, a kimondott szónak a „súlyára” vonatkozik, ami
természetesen nem választható el a performativitástól; az amerikai retorikus Kenneth
Burke híres példáját idézve: amikor útbaigazítom a kamionsofırt, akkor kimondott
szavaim („arra”) ereje képes megmozgatni a soktonnás jármővet.214 Ez a felfogás
természetesen nem a huszadik századi beszédaktus-elméletekben vagy Burke
idioszinkratikus teóriáiban fogalmazódott meg elıször, hanem már olyan antik és kora
újkori nyelvfilozófiákban is szerepet játszott, amelyek nyilvánvaló módon Sterne
rendelkezésére is álltak. Az egyik ilyen forrás az a tizenhetedik-tizennyolcadik századi
Európában – Gassendi ösztönzésére – újra erıre kapó epikureista tradíció lehetett,
amelyben a nyelv materialitása konkrétan a beszédszerveket elhagyó „részecskékként”
volt elgondolva215, a másik pedig természetesen a fenséges pszeudo-longinuszi
elgondolása, amelynek a Tristram Shandyben betöltött szerepét számos értekezés
tárgyalta már, és Sterne mint Warburton püspök tanítványa bizonyíthatóan kitüntetett
figyelmet szentelt ennek az elképzelésnek. Ha egészen konkrét szövegmodellt keresünk,
214 Ld. Kenneth Burke, Language as Symbolic Action. Essays on Life, Literature, and Method, Berkeley-Los
Angeles: University of California Press, 1966, 234.
215 Ld. Kroll, i.m. Az epikureizmus és a nyelvi performativitás összefüggéseirıl ld. pl. 73-74. ill. 129.
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amely bizonnyal befolyásolta Sterne elképzelését a nyelvi materialitásról, akkor Swift
már többször szóba hozott Hordómeséje is kézenvekvınek látszik. Swift mővének
bevezetésében a narrátor hosszasan értekezik azokról a szerkezetekrıl, amelyek a
szónok segítségére állhatnak abban, hogy közönségét minél hatékonyabban érje el – a
hosszas és szatirikus kifejtés lényegét abban lehetne összefoglalni, hogy a színpad,
emelvény és pulpitus abban segít a beszélınek, hogy szavait lefelé, a gravitációnak
megfelelıen képes a közönséghez intézni. Swift ironikus elbeszélıje maga is az
epikureista hagyományt idézi meg a kifejtés során: „mivel a levegı nehéz test,
ugyanezért Epikurosz rendszere értelmében állandóan alászállóban van [continually
descending], de még inkább így viselkedik, ha szavakkal a mélybe nyomják és szorítják.
Mert a szavak is nehéz és súlyos testek [bodies of much weight and gravity], s ez
nyilvánvaló abból a mély hatásból, amit ránk gyakorolnak, s amit bennünk hagynak.
Éppen ezért kellı magasságból kell ejtegetni ıket, egyébként nem találnak célba s nem
hullanak alá kellı nyomatékkal”216
Sterne számára a szavak súlya (performatív ereje) és a tárgyak súlya (gravitáció)
közötti analógiás viszony kiemelt fontosságúnak látszik, aminek komikus példáját már
láthattuk Walter nyelvfelfogásában is, amelyben a nyelv mint a tömegvonzás szabályai
által vezérelt „gépezet” jelenik meg: a gépezet hatékonyságát ott a segédigék által elıírt
nyelvtani konstrukciók adják, amely törvényszerőségeket magyarul jól visszaadja a
„vonzat” kifejezés. Az ilyen szabályszerőségek, a nyelvi elemek egymásra vonatkozó
„vonzereje”, gravitációs hatása lépteti mőködésbe és tartja mozgásban a nyelv
gépezetét. Ha Walter elmélete a maga komikus voltában mutatkozik is meg, a gravitáció
fontosságát éppolyan jól sugallja Walter testvérbátyjának, Tobynak a ballisztikával való
foglalatossága, és az az újabb analógia, amely a regényben fölállítható a tüzérségi és a
kommunikatív tevékenységek, a célba juttatott lövedék és a hatását kifejtı szó között.
Toby bácsi perspektívájában a ballisztikai foglalatosság jelentısége legalább kettıs
hatású, hiszen nem csupán arról van szó, hogy Toby részletesen tanulmányozza
Tartaglia és mások tudományos írásait, hanem a hadtudomány, azon belül többek
216

Jonathan Swift, Hordómese, ford. Kéry László, Bp.: Európa, 1958, 54.
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között a ballisztika jelenti Toby egész diszkurzusának gravitációs középpontját, amely
minden többértelmő utalást, valamilyen módon ebben a kontextusban is érthetı szót és
kifejezést magához vonz, és óhatatlanul eltéríti a diszkurzust a maga irányába. Ahogy
Walter esetében minden diszkurzusformához „rendszernek” kell rendelıdnie (ld. pl. TS
8.33.: Walter elmélete a szerelemrıl), úgy Toby mindent a háború analógiájára fog föl, s
ezzel egyszersmind a háborúhoz vagy a hadmővészethez is hasonítja az attól különbözı
beszédtárgyakat. A háború és a szerelem analógiája (TS 8.16) még nem is volna
meglepı, hiszen ennek a megfeleltetésnek közhelyszerő formái is rendelkezésre állnak
(ld. pl. a 16. századra visszavezethetı angol mondást: „all is fair in love and war”), ám
részint ez az analógia motiválja a regény egyik híres félreértését, mely arra vonatkozik,
hogy Toby hol is sebesült meg – míg Toby a térképen akarja megmutatni sérülésének
színhelyét, addig özvegy Wadmanné a sérülés testi helyére gondol –, részint pedig
modellként is szolgál más interdiszkurzív többértelmőségek számára. Abban a részben,
amely a híd szó többértelmősége és ráadásul Bridget nevéhez való hasonlatossága körül
forog (TS 3.24skk), maga a diszkurzus is az ostrom és védekezés analógiájára épül föl.
Toby megtudja, hogy Dr. Slop hidat épít Tristram szétzúzott orrát korrigálandó, s azt
hiszi, a doktor az ı modell-erıdítményének leomlott hídját állítja helyre, mely Trim és
Bridget évıdésének folytán romlott le (ennek elbeszélésénél pedig Walter nem hegy kis
egyetlen alkalmat sem a pajzán módra félreérthetı szöveghelyek regisztrálására). A
beszélgetés folytatásaképpen Walter úgy gúnyolja ki Tobynak a védépítmények iránti
elfogultságát, hogy ı maga az ostromszerek dicshimnuszát zengi, mire Toby
védekezésképpen magába fordul, és „kettızött buzgalommal pöfékel pipájából” (TS 3.
24, 172/200), Walter pedig elszégyelli magát, és felhagy a támadással. A szituáció tehát
maga is az ostrom és védekezés logikáját követi, miközben éppen azt tárgyazza: a nyelv
tehát performatívan is eljátssza azt, amirıl éppen a diskurzus szól, s ezzel az elbeszélés
mintegy alátámasztja Toby vesszıparipájának analogikus funkcióját, vagyis igazolja,
hogy a nyelv és a kommunikáció felfogható a konfrontatív erıszak mintájára. Sıt, az
elbeszélés még önértelmezésül szolgáló analógiával is szolgál Toby és Trim hídépítıi
tevékenységében: a híd lehetséges statikai szerkezeti modelljeirıl, s az építés
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kudarcairól szólva Tristram megegyzi: „Tóbiás nagybátyám úgy értette a parabola
minden csínját-bínját, miként kevesen Angliában; de a cycloisnak éppenséggel nem volt
nagy mestere; minden áldott nap szóba hozta ugyan, hanem attól a híd még nem
haladt” (TS 3.25.173/202).
Ugyanezt az önértelmezési lehetıséget láthatjuk meg a Tartaglia tudományos
érdemeire való utalásban, amely a „vonal” metaforájában helyezi egymás mellé a
hadmővészetet és az elbeszélés retorikáját. Hiszen a ballisztika (amelynek a
mővészetekre, pl. a centrálperspektivikus ábrázolásra, de még a könyvnyomtatásra tett
hatását is Kittler részletesen kifejti217) azért kettızi meg a világot fenomenális
(érzékelhetı) és materiális (kiszámítható) valóságokká, mert Tartaglia „elsıül fedezte fel
annak lehetetlenségét [...], hogy romboló útját a golyóbis egyenes vonal mentén haladva
írja le. Már az igazságot kutatni meg nem szőnünk soha!” (TS 2.3, 73/85). Az, hogy Toby
ballisztikai olvasmányaiból éppen a

PARABOLA

és a

HIPERBOLA

alakzatát emeli ki az

elbeszélés, tovább erısíti a gyanút, hogy Tristram nem csupán a golyóbis, hanem a
narratíva haladásáról is beszél. A hatodik könyv legvégén található híres ábrák, amelyek
az elbeszélés addigi haladását hivatottak ábrázolni, ugyancsak kapcsolatot teremtenek a
hadi és az irodalmi diszkurzus között, amikor
fensıbbrendősége

mellett

kardoskodókkal

(a

az egyenes vonal erkölcsi

hittudósokkal,

Ciceróval

és

a

káposztakertészekkel) szemben Tristram azt hozza föl, hogy ezek a „szellemes és
nagyesző férfiak” (TS 6.40, 392/449218) összezavarják „az egyenessel a NEHÉZKEDÉS
görbéjét [the line of GRAVITATION] ” (Uo.). A ballisztika analógiája azt sugallja, hogy az
egyenes

vonal

az

elbeszélésre

vonatkoztatva

is

puszta

látszat,

vagyis

arra

következtethetünk, hogy az elbeszélés valódi menetét is inkább gravitációs mezık
határozzák meg (hozzák létre, vagy térítik el céljától), s nem a kezdettıl a célig vezetı
egyirányú teleológia. Tristram saját elbeszélése csupán látványosan a felszínre hozza
azt, ami elvben minden elbeszélı mő sajátja.

217
218

Kittler, Optikai médiumok 62-67
Határ Gyızı fordításán itt módosítottam – M.G.T.
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A „gravitáció” motívumának eddigi feldolgozói közül talán az olasz Flavio
Gregori mutatta meg a legalaposabban a motívum jelentésköreinek szerteágazó voltát és
a regény egészének értelmezhetıségére tett jelentıs hatását. A szerzı elsısorban abban
érdekelt, hogy a Sterne-regényben egyfajta dialektikus mőködést mutasson meg (a
regény saját allegóriájából kiindulva): a „wit” (elmeél) és a „judgment” (ítélet) közötti
kiegyensúlyozott, de Gregori olvasatában végsı soron mégis aszimmetrikus viszonyt.
Az elmeél ennek az értelmezésnek a jegyében fıként olyan analitikus és mechanisztikus,
párosító mőveleteket jelent, amelyekhez hasonlókat eddig is olvastunk már, ám
Gregorinál ezeket ellensúlyozza a szintézisre és szervességre mutató, megkülönböztetı
ítélet219, amelyet fıként Yorick és Tristram diszkurzusában igyekszik kimutatni. Ebben
az értelmezésben az elbeszélés gépezete „nem egyszerő óramőként mőködik, mint azt
Walter szeretné”220, hanem reflexív kitérıkön, „a reflexivitás éretté válásán” keresztül
végül eljut egy olyan „totalitáshoz”, amely a narratív szekvencialitástól (Nacheinander) a
mellérendelésen (Nebeneinander) át vezet el a szintézishez (Miteinander).221 Egy ilyen
dialektikus mozgás feltételezése lényegileg összetettebb elképzelés az egyenes vonalnál,
ám továbbra is megvan benne a valahonnan valahová eljutás teleológiája, amely
különös módon visszavezet a gravitáció problémájához. A „gravity” ugyanis az egyik
olyan motívum – és Gregori könyvének nagy érdeme, hogy ezt az összefüggést föltárta
–, amely az elmeél problémájához modellként szolgál. A szó két jelentésének
(’komolyság’, ill. ’nehézkedés’) keveredésébıl adódóan ugyanis a motívum olyan
jelentésrétegek kifejezésére szolgál, mint pl. a tudományos (newtoni) diszkurzus és a
hozzá tartozó mechanisztikus világkép. Gregori értelmezésében tehát a „gravity” áll a
dialektikus mozgás kezdıpontján, ez fejezi ki azt a kiindulópontot, amelyet meg lehet,
meg kell haladni. Yorick és Tristram viselkedésébıl valóban könnyen kiolvasható egy
ilyen gyanakvás a „gravity”-vel szemben, utóbbi például e szavakkal mutatja be az
elızıt:
219

Errıl ld. még Howard Anderson, Associationism and Wit in Tristram Shandy, in Philological Quarterly
48 (1969), 27-43.
220 Flavio Gregori, Il wit nel Tristram Shandy. Totalità e dialogo, Roma: Edizione dell’Ateneo, 1987, 80.
221 Uo., 106-107.
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Yorick már természettıl leküzdhetetlen utálattal s elutasítólag viseltetett a komoly kép [gravity] iránt.
Nem is mint olyat vetette el, mert ahol komolyságra volt szükség, napokra, sıt hetekre akár, nem volt nála
zordonabb s komolyabb halandó; hanem ellensége volt a komolyság [gravity] szenvelgésének, és nyíltan
hadat üzent neki, ha csupán a tudatlanság s bárgyúság elkendızésének bizonyult; ilyenkor, bárhol botlott
bele s bárki hatalmas pártolta-oltalmazta légyen – nem kegyelmezett neki.
Bitang haramiafajzat a komolyság, úgymond, a maga hirtelen módján, mégpedig a legveszedelmesebb
fajta, mert alattomos [...] A leplezetlen tárulkozó vidor szív nem rejt magában veszélyeket – hacsak
önmaga számára nem; míga mord kép lényege szerint szándékolt s épp azért csaló: betanult furfang, hogy
magunkat a világgal eszélyesebbnek s tudósabbnak hitessük, mint valójában vagyunk; s minden
rátartiságában, a bús kép nem jobb, sıt gyakorta rosszabb annál, aminek a francia bölcs mondotta régesrégen: a test rejtelmezkedı mórikája, mellyel a fogyatékos szellem takarózik; a mordképőség e jellemzése –
úgymond Yorick igencsak óvatlanul – megérdemelné, hogy aranybetőkkel véssék elınkbe. (TS 1.11,
23/29)

A jellemzés pillanatnyilag legérdekesebb vonása, hogy újra játékba hozza az
elrejtés és elrejtett kettısségét, amely a ’nehézkedés’ jelentéssel kapcsolatban is fölmerül.
Míg azonban ott a „gravity” egy szemmel nem látható, rejtızködı mőködések a
megnevezésére szolgál, ez esetben – Yorick és Tristram értelmezésében – éppen
ellenkezıleg, a „gravity” nem az elrejtett dolog, hanem az az álca, amely valami tıle
különbözıt leplez. Ez a kiazmus arra is utalhat, hogy a szó két jelentése közötti átfedés
voltaképpen maga is egyfajta illúzió222, és az egybeesésre való túlzott hagyatkozás
tévedéshez vezet. Ez az olvasat annyiban igazolja Gregori konklúzióját, hogy az
egybeesés

véletlenszerőségének

felismerése

inkább

a

bölcs

megkülönböztetés

(judgement), mintsem a csapongó elmeél (wit) oldalán áll, azonban kétséges, hogy a
kiazmus struktúrája valóban egy dialektikus szintézis felé mutat-e, mint Gregori állítja,

222

A szó többértelmősége azért Pynchon regényében is megjelenik, ld. GR 456: „’Oberst Enzian.
M’okamanga. M’okamanga. M’okamanga. There is urgency and gravity in the word [Sürgetınek és
komolynak hat a szó]”, GR 656: „Her hair is wound, in braids, up on her head, which she holds not too
high nor what used to be called~gravely”.
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vagy inkább egy végtelenül ismétlıdı megkettızıdést (a Gregori által kárhoztatott
„végtelen regressziót”223) tár-e föl.
Azok a szövegrészek, amelyek a kommunikáció-ballisztika analógiát idézik fel, a
„gravity” értelmezhetıségének összetettségére hívják föl a figyelmet. Még Yorick is,
akirıl láttuk, hogy ellensége a „gravity” mechanisztikus mőködésének, hajlamos ennek
a párhuzamnak a fölállítására. A hittudósokkal folytatott vitája során ugyanazok a
motívumok kerülnek elı, mint a föntebb idézettek, ám Yorick szóhasználata árnyalja az
ellentétek aszimmetriáját:

Prédikálni csupán azért, hogy roppant olvasottságunkat vagy finom elmeélünket fitogtassuk s a köznapi
ember elıtt páváskodjunk kevéske tudományunk koldus magyarázgatásával, fény és melegség nélküli,
hiú s csilla szókkal cifrázva: ez annyi, mint visszaélni amaz egyetlen nyomorúságos félórácskával is,
amenyit hetenként meghallgatásunkra szánnak. Ez nem az evangéliom hirdetése – ez a magunk hirdetése.
Akkor már – folytatta Yorick – többre tartok öt szívhez szóló, közvetlen szót, de az aztán telitalálat legyen.
[I would rather direct five words point blank to the heart].
Hogy Yorick a telitalálatot kiejtette, Tóbiás nagybátyám legott fölemelkedett, hogy a lövedék
röppályájáról valamit megjegyezzen... (TS 4.26, 262/293)

Toby reakciója a maga kiszámíthatóságában is visszaigazolja, hogy Yorick
szóhasználata némiképp ellene hat beszéde jámbor tartalmának, hiszen a „point blank”
kifejezésben a retorikai erıszak, a meggyızés irracionális hatalmának képét idézi meg.
Különösen szembeötlı, hogy pontosan abban a pillanatban kerül fölszínre a nyelv
retorikusságának ez a veszélye, amikor Yorick bölcsen különbséget tesz a skolasztikusszofista szırszálhasogatás és a nyílt, közvetlen beszéd között. Ez utóbbit gondolnánk a
retorikától kevésbé érintettnek, ám a „point blank” kifejezés ballisztikai jelentése
viszonylagosítja, értelmetlenné tesz a yoricki megkülönböztetését. A közvetlen, nyílt
beszéd éppen közvetlenségében és nyíltságában retorikus, meggyızı erejét ennek a
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Uo., 88. Ehhez ld még Warning, Illusion und Wirklichkeit, 58-59, aki az illúziótörés kapcsán „másodlagos
valóságok” létrejöttérıl beszél, és nem zárja ki a hegeli „rossz végtelen” alkalmazhatóságát a Tristram
Shandy-re, hiszen a regény „az önéletrajzi forma általi lehatárolás és a létre vonatkozó konzisztencia
lehetıségét per definitionem elutasítja”
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nyíltságnak köszönheti, miáltal a nyíltság és a szofisztikus burkoltság ellentéte
kérdıjelezıdik meg (hiszen a legkörmönfontabb burkoltság a tettetett ıszinteség).
Toby közbeszólása „a lövedékek röppályáját” illette volna, ám félbeszakítja ıt
Phutatorius, aki maga is egy röppálya ívén találja magát: a felpattanó Toby lever egy
forró gesztenyét az asztalról, és az Phutatorius ölében, nadrághasítékában köt ki. A
„baleset” – a résztvevık némelyike a gondviselés büntetését látja a dologban – egyedül a
véletlen, valamint a gravitáció elkerülhetetlen törvényeinek számlájára írható, s Tristram
leírása az eseményrıl pontosan azt a kérdést teszi föl, hogy miként tudható a véletlen és
a törvényszerőség közötti különbség. „Nekem, mint historikusnak, dolgom arra terjed
ki csupán, hogy feltárjam a tényeket és hihetıvé tegyem az olvasó számára, hogy
Phutatorius szertepállott nadrághasítéka elegendı tágas volt a gesztenye befogadására s
hogy a gesztenye, azon melegében potyogvást, e függélyes úton, éppen telibe
találhatott... [did fall perpendicularly and piping hot into it]” (TS 4.27, 264/297). Határ
Gyızı magyar fordítása megismétli a „telitalálat” kifejezést, ezzel is megerısítve, hogy
a diszkurzus megszakítása látszólagos, Phutatorius balesetének leírása továbbra is
ugyanazokat a kérdéseket járja körül, mint Yorick értekezése a prédikációról. A
„véletlen” esemény – amely Phutatorius és Yorick közötti rossz vér forrása lesz –
ugyanúgy a gravitáció logikáját követi, mint a lövedékként a közönséghez intézett szó.
Tristram a véletlen események „súlyát” emeli ki, amikor Yorick visszanyújtja
Phutatoriusnak az utóbbi által földhöz vágott gesztenyét (amit Phutatorius úgy
értelmez, hogy ezzel Yorick beismerte bőnösségét az esetben): „mily hatalma van a
szellemen egynémely apró mozzanatoknak, mely roppant súllyal esnek latba dolgokrólemberekrıl alkotott vélekedéseink irányításában, s hogy pehelykönnyő semmiségek
mint lopják be magukat a lélekbe” (Uo., 266/297).
A röppálya-metaforikának a regény önreflexiójában betöltött szerepét a
leglátványosabban Sigurd Burckhardt úttörı dolgozata emeli ki.224 Burckhardt
dolgozatának egyik kiindulópontja a „kettıs beszédnek” a szexualitást és a nyelvet
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Sigurd Burckhardt, Tristram Shandy’s Law of Gravity, in ELH 28 (1961), 70-88.
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összekapcsoló, más kommentátorok által is jelentısnek vélt mőködése225. Burckhardt
egyik fı tézise, hogy a pajzán és akár ízléstelen szójátékok sorozata nem értékelhetõ
függetlenül a Tristram Shandy egyéb tematikus és retorikai rétegeitõl. A könyv ugyanis
szerinte olyan nyelvi modellt mutat be, amelyben a beszéd problematizált tétje a
beszédben foglalt dolog átjuttatása a címzetthez, aki mindig valamilyen hasadék
túloldalán foglal helyet. A feladó és a címzett közötti szakadék éppolyan fontos, mint a
jelölt és a jelölõ közötti különbség (erre jó példát szolgáltat a két testvér társalgásainak
állandó kudarca, a Didius és Tribonius közti félreértés, illetve maga az a tény is, hogy
Tristram belátja: a megélt és a megírt élet idõbeli különbsége áthidalhatatlan). Ehhez a
széttartó szerkezethez Burckhardt többek között az eredendõ bûn kérdését társítja
modellként.

Tristram

születése

elõtt

ugyanis

vitát

okoz,

hogy

a

gyermek

megkeresztelhetõ-e az anyaméhben, avagy meg kell-e várni a tényleges világrajövetelt.
A mulatságos vita az utóbbi oldal javára dõl el, vagyis itt is egyfajta idõbeli szakadék
tátong az emberi bőnösség tényének visszafordíthatatlansága és a megváltás lehetõsége
között. Innen visszafelé olvasva Walter retorikai stratégiájának jelentõsége is
megváltozik, hiszen a segédigék (referenciától eloldódó) nyelvi modellje hasonló egybenem-esést dramatizál. Ez magyarázhatja Walter kérdését a fehér medve kapcsán (amely
a regény egy másik pontján megismétlıdik, Toby és az özvegy évıdése kapcsán):
“nincs-é benne bőn?”
A bőnbeesés (’fall’) a regényben olyan nyelvi sorozathoz kapcsolódik, amelynek
másik jelölıje a nehézkedés. A regény több kulcsjelenete is valaminek az esését (’fall’)
viszi színre, s ezek a röppályák rendre valakinek az ölében érnek véget, a gravitáció
tehát az altestiség cinkosa, akárcsak: Toby egy lehulló kıdarabtól sebesül meg, a forró
gesztenye Phutatorius nadrágkorcában köt ki, és Tristram nemi szervének véletlen
sérülése egy lezuhanó tolóablaknak köszönhetı – ez a baleset ugyanakkor oksági
viszonyban áll Toby hadviselési vesszıparipájával, hiszen Trim a modell-mozsárágyúk
készítése végett lopja ki az ablakzsinórokat, a vesszıparipa pedig szintén oksági

225 Ld. pl. Iser, i.m., 87., valamint Jacques Berthoud – Shandeism and Sexuality, in Grosvenor Myer, szerk.,
i.m., 24-38.
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viszonyban áll Toby sebével. A bőn és az önmagában forgó nyelvi gépezet paradigmája
egy paronomázián keresztül kapcsolódik össze, ezzel a nyelvi materialitás kettıs
aspektusát is elıtérbe állítva226.
A

közvetítés

problémája

tehát

központi

jelentıségû.

A

példamutatóan

következetes Burckhardt-féle értelmezésben a regény különféle cselekményszálai ezt a
nehézséget

viszik

színre.

Toby

bácsi

elmerül

az

ágyúgolyók

röppályájának

tanulmányozásában; a lerombolt modell-védmőveket és Tristram összetört orrát
egyaránt hídverés révén kell helyreállítani; Walter a megismerés különféle modelljeit
dolgozza ki, Tristram pedig az élet vonalszerő elbeszélhetetlensége miatt kerülõutakon
jár. Burckhardt dolgozatának köszönhetõ az a felismerés, hogy mindezen alakzatok
valamilyen cikloid, többnyire a parabola vonalát követik:

a könyv elõbb végzıdik, mint kezdıdik; Tobynak a könyvet lezáró szerelmi csalódása vagy öt évvel
Tristram születése elõtt történik. Az egyetlen valamirevaló (már Shandy-féle mértékkel mérve)
egyenességgel és teljességgel elbeszélt történet gondosan olyan helyre kerül, hogy az egész könyvet
visszafordítsa önmagára. Nincs még egy olyan meddı kritikai vita, mint az, hogy vajon a Tristram Shandy
befejezett-e úgy, ahogy van, vagy netán Sterne egyszerûen föladta és töredékesen hagyta volna a mûvet a
IX. könyv után. A regény olyan körültekintı, kiszámított alapossággal ’van körbefuttatva’, amennyire
csak egy ilyen nagyigényő vállalkozás (mely a nyelv titkának elıterjesztését és megoldását tőzi ki célul)
lehet.
Talán ebben a tényben rejlik a cikloid rejtélye. A körvonal, mely önmagára zárulva a maga
tökéletességében és intranzitivitásában elenyész, egy egyenes vonalon fut végig. De az egyenes vonal –
mint Tartaglia bemutatja – puszta ’belemagyarázás’, legalábbis a szubsztanciával és tömeggel rendelkezõ
dolgokat illetõen – a kommunikáció valódi vonala a cikloid görbe, amely közvetett, mint a lövedék leírta
parabola íve.227

A Burckhardt elemzésébıl adódó következtetések feltőnı hasonlóságot mutatnak de Man jóval
híresebb Rousseau-elemzésének téziseivel. Ld. de Man, Az olvasás allegóriái, ford. Fogarasi György,
Szeged: Ictus, 1999, 401: „Nem bizonyos immár, hogy a nyelv mint mentegetızés vagy felmentés egy
elızetes bőn miatt létezik, hanem éppúgy lehetséges, hogy mivel a nyelv mint gépezet egyébként is
teljesít, azaz performál, bőnt kell produkálnunk (és produkálnunk a bőnnel járó összes pszichikus
következményt), csak hogy a mentegetızést, a felmentést értelmessé tegyük.”
227Burckhardt, i.m., 8O–81.
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Az egyenes vonalú elbeszélés – és modellépítés – bírálata természetesen Tristram
saját megjegyzéseibõl nyeri autoritását. A hatodik könyv már idézett zárósorai ismét
enigmatikusak (és Burckhardt talán éppen ezen enigma megfejtésének szándékából
indul ki). Tristram az egyenes utat a jámbor keresztények, a cicerói bölcsek és a
káposzta-ültetvényesek kedvencének tekinti, s ebben nem is talál hibát, ám rögtön
hozzáteszi: “honnan-kitõl szedhették egyáltalán, s mint volt lehetséges, hogy
szellemdús és nagyesző emberek (men of wit and genius) oly soká összezavarhatták az
egyenessel a NEHÉZKEDÉS görbéjét?” (TS 6. 40., 392/449).
Burckhardt egyik legfontosabb következtetése ez: számára a parabola íve
azért kapcsolódik a kétértelmőség Sterne-féle kedveléséhez, mert a nehézkedés modellje
a szó “súlyát” hivatott hangsúlyozni. A Walter-féle paradigma is azért mûködik, mert a
nyelvtani rendszer nem teljesen önjáró, mert a szavak maguk is rendelkeznek
tömegvonzással, vagyis használatuk nem tetszõleges. A Sterne-féle szójáték tehát
olyasmit tár föl, amirõl nem lehet eldönteni, hogy a szerzõ vagy az olvasó agyában
keletkezett-e, hiszen magának a nyelvnek a része, ugyanakkor mégis csak valamilyen
tudathoz kötött vonatkozásai vannak. Az elbeszélõ pontosan úgy igyekszik az olvasóval
“barátilag megfelezni a dolgot” (TS 2. 11, 88/103.), mint ahogy a fejedelemasszony és a
novícia felezik meg a káromkodást, amely az öszvért moccanásra bírja (TS 7. 25,
421/481). A trágár szó elfelezése éppúgy nem juttatja elõrébb az apácákat, mint ahogy
az elbeszélés “beszélgetéssé” avatása sem feltétlenül teszi a Tristram Shandyt
“dialogikus” regénnyé (errıl az elsı fejezetben volt részletesebben szó). A szó
megfelezése egyben varázserejét is elveszi: vagyis a nyelv hatékonysága bőnösségével is
összefüggésben van. “De Sterne soha nem ilyen egyszerő. Nem látszik nyugodni, amíg
minden absztrakt elgondolását parabolává nem változtatja, s ezzel valódi célja felé
fordítja: viccei kísérletek. Ha a szavaknak mágikus erejük volna, azt hihetnénk, hogy
önmaguktól ellátják a dolgukat (…) De a szavak nem mágikusak, hanem bőnösek –
valakinek felelısséget kell vállalnia értük. Sterne felelıs, de csupán azért, mert hajlandó
a nyelvet a maga természetében elfogadni. Nem hajítja el a szavakat, hanem fölveszi és
szolgálatába állítja õket, ahogy Newton tette az almával. ’Sterne alantas elméjérıl’
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beszélni éppen annyira értelmes és értelmetlen, mint ’Newton nehézkedési törvényeirıl’
szólni.”228
A kommunikáció problémája a Tristram Shandyben tehát elsõsorban abból
adódik, hogy a jelentésnek nem csupán miben–, hanem holléte is bizonytalan. Az ebbõl
adódó

hermeneutikai

zőrzavart

a

regény

tematikusan

is

színreviszi;

a

legnyilvánvalóbban talán ott, ahol valóban a nyelvközi átvitel és közvetítés bizonyul
lehetetlennek:

A franciákat bizonnyal félreértik; de hogy kiben van a hiba, bennük–é, mert nem fejezik ki magukat elég
világosan, s nem szólnak oly akkurátus, szabatos körülhatárolással, miként ily fontos kérdésben elvárnók,
amely kérdést még megvitathatnánk is, avagy, hogy mibennünk a hiba, kik nem értjük nyelvüket eléggé
[always so critically] s nem mindig tudjuk, mi légyen “szavaik megett” [“what they would be at”] ––
mindezek eldöntése nem rám tartozik; annyi bizonyos, mikor a franciák azt állítják, hogy “aki Párizst
látta, látott mindent” –– nyilván olyanokra gondolnak, akik napvilágnál látták. (TS 7. 18, 412/471.)

A félreértés voltaképpeni tárgya –– jellemzõ módon –– csak a bekezdés végén
válik világossá; egészen addig csak egyetlen elõrevetítõ megjegyzés (“ily fontos
kérdésben”) jelzi, hogy az egész elmélkedés egyetlen közmondás igazságtartalmát vonja
kétségbe. Ezen a ponton a halogató–digresszív írásmód az egyes és az általános
fölcserélésére ad módot: mire Tristram kiböki, hogy milyen esemény vezette erre a
megállapításra, addigra már visszavonhatatlanná válnak megjegyzéseinek általában vett
nyelv–

vagy

nemzetkarakterológiai

implikációi

(“[t]he

French

are

certainly

misunderstood”). A konkrét és az általános közötti eldönthetetlenség nem különbözik
lényegében a kronológiai értelemben vett (vonalszerû) történet és a kanyargó, kitérõkkel
tarkított (cikloid–szerő) elbeszélés közötti eldönthetetlenségtõl. A konkrét idézet
vonatkozásában ez annyit tesz, hogy bár Tristram mondandójából kikövetkeztethetõ
egy tényleges múltbeli esemény, amelyre következtetését alapozza (õ lámpafénynél látta
Párizst), az elbeszélés elrendezése miatt az általános érvényû kijelentést nem lehet
maradéktalanul visszavezetni erre az eseményre. A szöveg materiális elrendezése és a
228

I.m., 86-87.
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belõle kikövetkeztetett narratíva éppúgy eldönthetetlen viszonyban áll egymással, mint
ahogy a nyelvek és kultúrák közötti megfelelés sem lehet pontos –– és nem lehet
megállapítani, hogy a kommunikáció megbicsaklásáért melyik fél (a franciák vagy az
angolok, az elbeszélõ vagy az olvasó) a felelõs. Az elbeszélés különcségei, pajzánsága
vagy értelmetlensége tehát a receptív oldalra is áthelyezhetõ: soha nem tudható, hogy
Tristram nem fejezi ki magát világosan, vagy az olvasó nem érti nyelvét eléggé [so
critically] ahhoz, hogy megértse, mi van “szavai megett” [what he would be at]. A
kommunikáció „gravitációs” modelljébıl adódó következtetések tehát magára az
irodalmi kommunikációra is visszavonatkoztathatók, és így Sterne regényét éppúgy
implikálják a nyelv „bőneiben”, mint ahogy Pynchon regénye is színre viszi saját
nyelvének azon vonásait, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a regénydiskurzust
végérvényesen leválasszuk a regényben feltárt erıszak következményeirıl.

A Burckhardt-dolgozatban kiemelt összefüggések viszonylag jól azonosíthatók
Pynchon regényében, fıként ami a gravitáció és a testiség cinkosságát illeti. Slothrop
azzal hívja föl magára Pointsmanék figyelmét, hogy szexuális kalandjainak térképe
egybevág a rekétabecsapódások térképével, vagyis az amerikai hadnagy erekciói
valamilyen módon „vonzzák” a rakétákat, mintha azok röppályájával lennének
összefüggésben. Ez az összefüggés indítja be a regény „cselekményét” is, így a
szöveggépezet mőködésében is „gravitációs” szerepe van. Slothrop többször is lezuhan,
egy esetben képzeletben egy árnyékszékbe esik, szájharmonikája után kapva (GR 63). A
zuhanó rakéták becsapódásai és a gondviselés közötti összefüggés a(z eredendı?) bőn
és büntetés logikáját idézi föl, amit a statisztikus Mexico a protestantizmus és a paranoia
közötti kapcsolatként érzékel (GR 57).
A dolgozat hátralévı részében elsısorban amellett kívánok érvelni, hogy
Pynchon regénye felıl a Sterne-poétika bizonyos összetevıit is új megvilágításba lehet
helyezni, amennyiben a ballisztika-kommunikáció motivikus párhuzamot a Gravity’s
Rainbow kiegészíti néhány újabbal is, amelyekrıl viszont a „visszamenıleges”
olvasatban alkalmasint kiderülhet, hogy nem teljesen idegenek a Sterne-féle
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elbeszéléstıl sem, noha ezek olyan következtetésekre adhatnak módot, melyek Sterne
személyes hitével akár ellentétesek is lehetnek. David Seed megjegyzése szerint például
Pynchon regénye „szekularizálja” a gravitáció és a szivárvány kifejezte szakrális
tartalmakat „a koherencia szentséges elvét” és „az emblematizált egységet”,229 amikor
vallási jelentésüket a tudomány feltárta funkciójukkal állítja ellentétbe. Ám ugyanez az
elemzés azt is feltárja, hogy Pynchon regényében a cikloid és a parabola metaforája
„metaforikus kapcsolatot létesít Pynchon ironikus humora és a gravitáció között”,230
miáltal újabb megerısítést nyerhet az itt tárgyalt hipotézisek egyik legfontosabbika: a
Pynchon és Sterne regényeiben mőködı önreflexiós stratégiák motivikus hasonlóságára
vonatkozó feltételezés.
azonosítható

Sterne esetében a Swift közvetítette epikureista tradíció

nyelvelméleti

háttérként,

Pynchon

regénye

viszont

olyan

kommunikációelméleti horizontba állítható, amelyben a nyelvi „küldemény” és a
ballisztikai „írásmő” kiazmusra emlékeztetı viszonya transzdiszkurzív hivatkozásként
mőködhet, és feltőnhet a Pynchonre egyébként nem hivatkozó Derrida egy jól ismert
írásában is: „Ahogy minden nyelv, minden írás, minden poétikai-performatív vagy
teoretikus-informatív szöveg küld, küldi magát, küldeni hagyja magát, ugyanúgy a mai
rakétalövedékek, bármi legyen is a hordozójuk, minden eddiginél könnyebben leírhatók
mint írásküldemények (kód, inskripció, nyom stb.). Ez nem redukálja ıket arra a lapos
ártalmatlanságra, amelyet a könyveknek tulajdonítanánk. Felidézi, exponálja, levegıbe
repíti azt, ami az írásban mindig egy halált hozó eszköz erejét hordozza.”231 Derrida
szövege megerısíti, hogy az eddig tárgyalt motivika nem egyszerően egy metaforikus
nyelvelméleti modell kifejtése, hanem egyszersmind ennek a metaforikának a kérdıre
vonása is: amennyiben a nyelv célzott hatékonysága a nyelvelmélet központi kérdése,
akkor a nyelv retorikai, figurális felépítésének kérdését nem lehet függıben hagyni
azzal, hogy magát a modelt „metaforikusnak” nevezzük. Tehát ha Derridán keresztül
sikerül is megállapítanunk egyfajta tematikus hasonlóságot a Sterne-korabeli szatíra és a
229

David Seed, The Fictional Labyrinths of Thomas Pynchon, London: MacMillan Press, 1988, 190.
I.m., 174.
231 Jacques Derrida, No apocalypse, not now, ford. Angyalosi Gergely, in Jacques Derrida-Immanuel Kant,
Minden dolgok vége, Budapest: Századvég, 1993, 141.
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posztmodern „nukleáris kritika” között, az olvasás azért nem állhat meg a hasonlóságok
feltárásánál, mivel a két regény összeolvasása révén eredményezett kommunikációs
modellek gyanakvóvá tehetnek az analógiákból létrehozott totalizáló struktúrák iránt.
Pynchon szatírájának egyik célpontja az a tudományos racionalizmus, amely egy
szövegrészletben (Pudding brigadéros alakján keresztül) „a tizennyolcadik század
rögeszmés oldalának” (GR 79) termékeként mutatkozik meg. Pynchon képzettsége
lehetıvé teszi, hogy a regény számos különbözı tudományos diskurzust felidézzen,
melyek közül az egyik legjelentısebb éppen a kalkulus, és annak összefüggései a
ballisztikával. Ám a pynchoni motívumrendszerben a háborús erıszak és a
kommunikáció közötti kapcsolatokat immár újabb médiumok is megerısítik, melyek
legfontosabbika a film. Érdemes röviden nyomon követni azt a transzformációsort,
melynek következtében a konkrét motívumok egy absztrakt kontextus fölcserélhetı
elemeivé válnak, így készítve elı a motívumok összevethetıségét és átmeneti
feloldódását egy általános elméleti keretben.
Már láttuk, hogy a narrátor az allegorizált Háború fı ösztönzıerejeként
nevezte meg a felosztás, tagolás taxonomikus vágyát (mely az egység, az egyesítés
jelmezében pózol). A tagolhatóság ugyanakkor a tudományos megismerés olyan
alappillére, amely már Sterne-nél is jelen van, és természetesen a rendszerelvő Walter
képviseli: „Mindenek való súlyát lemérendı, a tudós patika-mérlege olyan legyen, s
billegı-éke oly láthatatlan élő szinte már, hogy a közhely-nézetek súrlódását ne
érezhesse meg [to avoid all friction from popular tenets] – szokta volt mondani –
máskülönben a bölcselet hajszálfinom különböztetései súlytalannak mutatkoznának,
holott ezeknek kellene kivált billegtetniük a mérleget. Akárcsak a matéria, a tudás is in
infinitum osztható – állította – és a milligrammok,a kételyek [scruples] szintúgy részét
képezik, miként az anyagi világnak a tömegvonzás” (TS 2.19, 117/140-141). A részlet
olyan helyen található, amelyhez nem sokkal késıbb még vissza kell térnünk, hogy a
könyv tematikus és reflexív mozgásai közötti összefüggés világossá váljon, ám a két
réteg közötti kapcsolat Pynchonön keresztül még érthetıbbé válik. Walter a tudomány
alapelvének a végtelen oszthatóságot tartja: a tagolhatóság in infinitum jellege
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természetesen ideáció, és lényegében a diszkrét különbségek és a kontinuum ellentétét
idézi föl, amelyet már Pointsman és Mexico vitájában is megjelenítve láttunk.
Slothrop keresésének egyik legfıbb tétje az, hogy értelmet csiholjon mindazokból
a véletlenszerőnek tetszı jelekbıl, amelyek az útját keresztezik. Már a megszállt
Zónában találkozik olyan terminusokkal, amelyek a német „schwarz” elıtaggal képzett
összetett szavak (Schwarzgerät, Schwarzkommando, a korábban már szóba hozott
Schwarzvater), és mintegy öntudatlanul további összetételeket képez, ami az alábbi
gondolatmenet kiindulópontja:

Van-e egyetlen közös tı, mélyebben, mint ahová bárki merészkedett, amelybıl Slothrop Feketeszavai csak
látszólag bomlanak külön-külön virágba [only appear to flower separately]? Vagy a nyelv útján rá is átragadt
a német névadó-rögeszme, amely a Teremtést egyre finomabb és finomabb rétegekre bontja, elemzi, a
megnevezıt reménytelenül elválasztva a megnevezettıl, sıt a kombinatorikát is odainti, s létezı
fınevekbıl újakat ragaszt össze; végtelen játék ez, olyan vegyész játéka, akinek molekulái szavak (GR
391).

Nem mellékes, hogy a fokalizáció egyik középpontja ebben a fejezetben is
Tchitcherine, akinek a szavak és a molekulák közötti összefüggés máskor is feltőnik. A
végtelen oszthatóság német mániája azonban nem áll meg a vegyészet és a nyelv
összekapcsolásánál. Nem sokkal késıbb található a regényben Pökler visszaemlékezése,
aki talán a legvilágosabban fejti ki a Rakéta misztikus konnotációit, így az Egység és az
oszthatóság ellentétét, amely a Rakéta transzcendens és materiális funkcióinak
szembenállásaként is fölfogható. Míg a Hesse- és George-olvasó német misztikusok a
rakétát és annak röppályáját az ellentéteket egységbe fogó oszthatatlan egészként
gondolják el („Az aktus oszthatatlan” (GR 403)), addig a fegyver technológiai
létrejöttéhez pontosan a felosztás, tagolás olyan kifinomítása szükséges, amely – Walter
tudományos modelljéhez hasonlóan – képes a kontinuitás leképezésére. Ennek a
tudományos törekvésnek az eszköze a kalkulus (integrálás), és Pynchon ehhez a
motívumhoz társítja a kettıs integráljel és az SS-logó közötti hasonlóság felismerését is,
amelyrıl már korábban szó esett. A kalkulus azonban nem csupán a röppályák
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kiszámításának és irányításának eszköze, hanem általánosabban „a mozgás utánzásáé”
is, minek révén a mővészethez, egészen konkrétan a filmhez is társítható. Innen a
Pynchon-regény érdeklıdése a 20-as évek német expresszionista filmjei iránt,
melyekben ugyanúgy a „német szellem” felosztó és integráló jellegét láthatjuk
megtestesülni, és újfent a 18. századhoz nyúl vissza a szöveg: „Létezik – legalább két
évszázada – ez a furcsa kapocs a német tudat és az egymást követı állóképek mozgást
utánzó gyors villódzása között – legalább azóta, mióta Leibniz a kalkulus föltalálása
közben ugyanazt az eljárást használta, hogy az ágyúgolyó röppályáját a levegıben
elemeire bontsa” (GR 407). Már Pöklernek is feltőnik az integrálás és a filmvetítés
közötti hasonlóság, ám késıbb a narrátor konkretizálja az analógiát:

Háromszáz évvel ezelıtt a matematikusok azt tanulmányozták, hogyan lehet az ágyúgolyó emelkedését
és lehullását hosszal és magassággal rendelkezı lépcsıkre, ∆x-re és ∆y-ra bontani, amelyek egyre kisebbé
és kisebbé válhattak, a zérót egyre inkább megközelítve, ahogy egyre töpörödı manók seregei föl és alá
masíroztak rajtuk, összezsugorodó lábacskáik dobogása egyre halkult, míg végül folyamatos hanggá
simult. Ez az analitikus örökség érintetlenül megmaradt – emiatt bámulhatták a peenemündei
technikusok (ık maguk röpképtelenek) a Rakéták Askania-féle filmfelvételeit, kockáról kockára, ∆x-rıl
∆y-ra kimerevítve ... a film és a kalkulus egyaránt a repülés pornográfiája. (GR 567).

A kutatók saját röpképtelenségének kiemelése itt a film és a kalkulus
természetelleneséégét, prosztetikus, technológiai jellegét domborítja ki, és az adott
kontextusban az egész motívumrendszert negatív beállításba helyezi. A film
összekapcsolása a differenciálszámítással a regény egyik olyan vonása, amely
alátámaszthatja

Kittler

elképezelését

a

mővészeti

médiumok

technológiai

feltételezettségérıl, ám Pynchon ironikus önreflexiói természetesen magát a Gravity’s
Rainbow-t mint elbeszélı mővet sem hagyják egészen érintetlenül a filmmel kapcsolatos
kritikai észrevételektıl. A szereplık maguk is úgy gondolnak el regénybeli
eseményeket, mintha azok filmes jelenetek, vágások lennének: „’Évszázadonként
néhány képkockáról van szó’ – Felipe, mint mindenki más errefelé, hajlamos volt a mozi
nyelvét használni” (GR 612). A regény maga is hajlamos saját narrációját más mővészet
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ágak, köztük a film nyelvéhez hasonlítani (pl. „rossz filmes tavasz volt” (GR 628), s
helyenként hosszabb reflexiókban is fönnáll az irodalmi elbeszélés és a filmnyelv közötti
párhuzam (ami természetesen egyszerre jelezheti az analógiákat és a különbségeket). A
„White Visitation” névre hallgató laboratórium egy dolgozója például azt képzeli el,
hogy a fölülrıl szemlélı kamera eltörli a különbséget a laborban megfigyelést végzı
kutató és a kísérleti egér között:

Föntrıl, a német kamera látószögébıl – gondolja Webley Silvernail – ez a labor is útvesztı, nemdebár? ... a
behaviouristák úgy rohangálnak az asztalkák és konzolok sorai között, mint az egerek és a patkányok. A
visszaigazolás számukra nem egy darabka élelem, hanem a kísérlet sikere. De ki figyel föntrıl, ki jegyzi
föl az ı reakcióikat? Ki hallja meg a kis, ketrecbe zárt állatokat, ahogy párzanak, vagy táplálkoznak, vagy
egymással kommunikálnak szürke négyszögeik között, vagy – mint éppen most – dalra fakadnak...” (GR
229).

Az elbeszélés a német kamera szemszögének elképzelt leírásával maga is átveszi
ezt a nézıpontot, és így az olvasót cinkossá avatja a szöveg imaginatív filmmé
alakításában. A szöveg által föltett retorikai kérdésekre adható konkrét, noha reduktív
válasz az lenne, hogy az olvasó az, aki kísérleti alanyként látja és hallja a labor
dolgozóit, hiszen a szöveg retorikai felépítése révén ezt követeli meg tıle. A szöveg
tehát egyfelıl Silvernail belsı monológját közvetíti (ez a sajátosság, az idegen tudathoz
való fiktív hozzáférés Dorrit Cohn szerint az irodalmi elbeszélés specifikuma232),
másfelıl viszont egy olyan nézıpontot kényszerít rá az olvasóra, amely az írott szöveg
és a mozgóképes elbeszélés rokonságát is bizonyítja. A szöveg ráadásul kétértelmő
marad abban a tekintetben, hogy nem tudni: német felderítıgéprıl van-e szó (ami
valószerőbb volna, ha az épület nem lenne fedett), vagy pedig Silvernail (avagy az
elbeszélı) a regényben sokszor megidézett német filmmővészetre gondol, miáltal az
egész jelenetet eleve áthatja egyfajta fikcionalitás – a szereplı saját magát mint egy
elképzelt német játékfilm szereplıjét, allegorikus alakját gondolja el.

Dorrit Cohn, The Distinction of Fiction, Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, 2000,
5skk.
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A regény végén található az a töredék, amelyre a kritikusok jelentıs hányada
felhívja a figyelmet233: a 00000 rakéta kilövésének analepszisébıl egy narratív prolepszis
is kinı, amely a regény elbszélt idejétıl radikálisan különbözı jelenre vát elıre, és az
olvasót egy Los Angeles-i filmszínházba kalauzolja, ahol egy apokaliptikus jelenet
részeként a te-ként megszólított

olvasó egyszerre tanúja és áldozatává válik a

Rakétának. „A vászon homályos lap [page], mely fehéren és némán nyitva áll elıttünk” –
mondja az elbeszélı, szóhasználatával újfent azt a hallucinatív összekapcsolódást
erısítve, amely az irodalom és a film között fennáll.

A film megszakadt, vagy kiégett a kivetítı. Még nekünk, régi mozibajáróknak is (mert azok vagyunk,
ugye?) nehéz volt megállapítani, melyik történt a sötétség beállta elıtt. Az utolsó kép túlontúl közvetlen
volt ahhoz, hogy a szem felfoghassa [register]. Talán emberi alak volt, aki korai estérıl álmodott a világ
valamely fıvárosában, amely olyan világos, hogy azt üzente: soha nem halsz meg, amikor kijött, hogy az
este elsı csillagánál kívánjon valamit. De nem csillag volt az: zuhant, mint a halál fényes angyala. A vászon
sötét és rettenetes mezején valami ott maradt, amit még nem tanultunk meg látni ... most egy arc közeli
képe az, egy arcé, amelyet mindnyájan ismerünk.
És itt, ebben a sötét és csöndes képkockában a másodpercenként csaknem egy mérföldet zuhanó,
abszolút és örökké hang nélkül zuhanó Rakéta hegyes orra, átöleli az utolsó mérhetetlen távolságot az
öreg filmszínház tetejéig, azt az utolsó delta-tét (GR 760).

A delta-t mint a delta-x és a delta-y idıbeli kiegészítése már a regény korábbi
részleteiben is úgy került elı, mint a pusztulásig, megsemmisülésig hátralévı idı, amely
pusztán a Zénón-paradoxon szerint halaszthatja el a véget meghatározatlanul. A késıbb
koncentrációs táborban meggyilkolt Leni Pökler csekély algebrai ismereteivel próbál
férjének azzal érvelni, hogy a delta-t a halasztás, a megmenekülés esélyét jelképezi, ám a
reménytelenül gyakorlatias Franz ezzel torkolja le: „Az nem ugyanaz, Leni. A fontos az,
hogy megállapítsuk az adott funkció határait. A delta-t csak kapóra jön, hogy a dolog
megtörténhessen’ (GR 159). A regény végi filmszínházas jelenetben a kép kimerevítése a
jelenet fiktív jellegét emeli ki, hiszen a rakéta mozgása csak egy reprezentációs térben
Pl. Charles Clerc, Film in Gravity’s Rainbow, in Uı., szerk., Approaches to Gravity’s Rainbow,
Columbus: Ohio State University Press, 1983, 103skk.
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állítható meg. Ez a képesség közös a filmben és az irodalomban, ám a jelenet a kettı
közötti különbségeket is újratermeli, amennyiben a regénynek szüksége van a filmhez
való hasonulásra, hogy a mozgás esztétikai funkciója érzékelhetı legyen – az érzékelt
tartalom fölötti intellektuális reflexió, értelemadás szempontjából azonban a nyelvi
mővészet van elınyben. Ez utóbbit erısíti meg, hogy a szöveg, még ha töredékesen is,
de képes leírni azt a látványt, amely a fiktív mozivásznon a szem számára
felfoghatatlanul jelent meg. Vagyis a vizuális és a nyelvi reprezentáció egymásra
vetítése a kettı eltéréseit éppúgy megjeleníti, mint analógiájukat.
A Pynchon-regény rendkívül összetett intertextuális utalásrendszerében a film
nem az egyetlen gyakran megidézett társmővészeti ág (a két itt tárgyalt regényt
bizonyára össze lehetne vetni a zenei idézetek, motívumok felhasználása tekintetében
is), ám a kimerevített kép, a megállított mozgás roppant fontos az elbeszélés
önkomentárjának és a regény poétikai reflexiójának szempontjából – az elızı példa
elhelyezkedése is ezt bizonyítja, hiszen a regény ennek az utolsó delta-t-nek a lehetetlen
kimerevítésével zárul. Sterne számára a mozgókép értelemszerően nem kínálkozhatott
még párhuzamként, ám a gyakori színházi allúziók érdekes hasonlóságokat mutatnak
Pynchon filmes reflexióival. Számunkra a legfontosabb ilyen hasonlóság a megállított,
kimerevített jelenet szerepe, melyet Sterne gyakorta a színházi függöny metaforájával ír
le. Mindjárt a nem sokkal ezelıtt idézett szövegrésznél, amelyben Walter kifejti a
végtelen feloszthatóság elvét, Tristram elbeszélése hirtelen megszakít egy másik
diszkurzust (Toby áradozását a Flandriában harcoló „temérdek hadakról” (TS 2.18,
116/138), hogy közbeékeljen egy tıle megszokott kitérıt: „Egy percre ráeresztem a
függönyt e jelenetre, hogy valamely dolgot emlékezetükbe idézzek olvasóimnak, mást
meg hogy közöljek vélük [...] Ha e két apró közbevetéssel megleszünk, a függöny
szétnyílik ismét, és Tóbiás nagybátyám, atyám, valamint Dr. Slop folytatják tovább a
társalgást, minden háborítás nélkül” (TS 2.19, 117/139). A közbeékelésben található
többek közt a föntebb kiemelt Walter-parafrázis, valamint Walter tudományos
meggyızıdésének általános jellemzése, melyre hallgatva inkább Slop doktor, mintsem a
bába közremőködését óhajtja gyermeke születésénél. Toby néhány lappal késıbb, a
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harmadik kötet elsı soraiban fejezheti be mondandóját. Ez a narratív anakoluthon
persze némiképp különbözik a kimerevített képtıl, amennyiben a szöveg fókuszában
nem a kép leírása áll, hanem a beszélı mintegy attól elfordulva fogalmazza meg
kitérıjét: a függöny „ráeresztése” a jelenetre azt konnotálja, hogy a kimerevített kép már
nem is része a vizuális reprezentációnak, hiszen a színház élı jellege nem teszi lehetıvé
(legalábbis Sterne korában még nem tette lehetıvé) a kép technológiai rögzítését,
megállítását.
Amint azonban Pynchonnél is láttuk, a társmővészeti analógia nem jelentheti az
írott mővészet átoldódását a megidézett másik médiumba; a két médium közötti
eltérések óhatatlanul felszínre kerülnek. Emitt a színházi analógia éppenséggel az írott
szöveg korábban már körvonalazott materialitását emeli ki, amelynek köszönhetıen a
színfalak mögött kimerevített kép mégiscsak – képzeletben – rögzíthetıvé válik, vagyis
az írott szöveg elveszi a színpadi jelenet „élı” jellegét. Egy késıbbi, ugyancsak
mulatságosan önreflexív szövegrész megerısítheti ezt a hipotézist, amennyiben kiemeli
az elbeszélt idı, az elbeszélés ideje és az olvasás ideje közötti inkommenzurabilitást.

Nem szégyen-gyalázat-é, két fejezetet összeírni arról, mi lejövet néhány lépcsıfokon történik? Mert az elsı
lépcsıfordulónál bizony nem jutottunk tovább, s még jó tizenöt grádicsok hátra volnának, hogy
lekeveredjünk; márpedig amennyire én ismerem ıket, lévén atyám és Tóbiás nagybátyám beszédes
kedvükben: ahány a grádics, ugyanannyi fejezetbe is beletelhet. Ámde bármint is van, bíz ezen annyit sem
fordíthatok, uram, mint sorsomon. Támad egy ötletem hirtelen – ereszd rájuk a függönyt, Shandy – rájuk
eresztem – húzd alá egy vonással az árkuson, Tristram – aláhúzom, s azzal neki is az új fejezetnek. (TS
4.10, 231/266)

Ez az új fejezet éppen a könyv már korábban megígért „fejezete a fejezetekrıl”
(uo.), amely Tristram önbevallása szerint „egész munkám leggyöngyebb fejezete” (uo.,
232/268), és amely éppen a megszakítás révén összegez (ezt már korábban is láttuk)
olyan témákat, amelyek korábban a reprezentált dialógusban merültek föl: Toby és
Walter többek között a véletlen szerepérıl diskurált, és Walter a dialóguson belül is a
„véletlenek fejezete” (TS 4.9, 230/264) kifejezést használja. Tristram éppen a
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véletlenszerőség, önkényesség benyomását kelti, amikor berekeszti a párbeszéd
felidézését, és vonalat húzva új fejezetet kezd, ám az elbeszélés figurális nyelvezete
egyértelmővé teszi, hogy a szerzıi-elbeszélıi önkény nem az önmagában álló, önmaga
számára elégséges szubjektum hatalmát fejezi ki, hanem ezt a szubjektumot is
kiszolgáltatja rajta túlmutató erıknek – többek között a „rendelkezésére álló” nyelvnek,
amely egyfajta technológiaként gondolható el, és amely bizonyos értelemben
ellehetetleníti a szükségszerőség és a véletlenszerőség szembeállítását. Erre utalhat az a
nyúlfarknyi idézet, amely a könyv legvége felé található, és amely újfent közös nevezıre
hozza a nyelvi és a színpadi megjelenítést. A korábbi idézetekben Tristram a „drop the
curtain” kifejezést használta a függöny leeresztésérıl szólva, itt pedig azt mondja Toby
és özvegy Wadmanné szerelmi játékairól („kártyajátékairól”) szólva: „Let us drop the
metaphor” („Ám ejtsük el e szóképet” – TS 9.23, 526/598). A szókép „elejtése” azonban a
történet elbeszélhetetlenségét jelenti, egyfajta radikális megszakítottság jelenlétét, amely
a szöveg materialitásában is megjelenik, hiszen Tristram megint új fejezetet kezd, és így
folytatja:

Mi több, a történetet is [ejtsük el], ha tetszik; mert jóllehet mindvégig sietve siettem krónikámnak e
szakasza felé, ıszinte vágyakozásomban tudván tudva, hogy ez amaz ínyencfalat, melynél jobbal a
világnak nem szolgálhatok – ímhol elérkezvén idáig, bárkinek szíves-örömest átengedném tollamat, hogy
ám folytassa helyettem, ha kedve tartja; már látom nehézségeit annak, amit innentova leírandó volnék és
érzem, hogy erımtıl annyi nem telik [and feel my want of powers] (TS 9.24, 527/599)

Amennyiben a szókép elejtése a történet elejtését is szükségképpen maga után
vonja, akkor az elbeszélés létében van kiszolgáltatva az ıt hordozó, mőködésbe léptetı
nyelvnek. A nyelv azonban Tristram diskurzusában már nem úgy gépies, mint ahogy
Walter „motolla-analógiájában”, hiszen mozgása nem kiszámítható, és nem írható le
pusztán formális mőveletekkel. A Walter és Tristram közötti különbséget megintcsak de
Man-i értelemben vett grammatikai és a retorikai nyelvfelfogás közötti eltérésként
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írhatjuk le234, amennyiben Walter bízik a gépezet formalizálhatóságában és a
figurativitást kiküszöbölhetınek tartja (ezért utasítja el a „metafora” modelljét), Tristram
számára viszont a nyelv az egyéni képességet és a racionális belátást meghaladó
hatalomként, uralhatatlan eszközként mutatkozik meg. Az „elejthetetlen” metafora
ugyanis nem más, mint katakrézis, amelynek nincs literális fordítása, így a
nyelvhasználó kénytelen beérni azzal a figurális nyelvvel, amelynek korlátai
valamelyest mégiscsak érzékelhetıek számára.
Ezt a problémát már a kezdettıl összekapcsoltuk a névadás és ezen keresztül a
nyelvi performativitás kérdésével, amely a nyelv létesítı hatalmát nevezi meg,
ugyanakkor szembesít a nyelvi létesítés korlátozott, inadekvát vagy inautentikus
jellegével is, amennyiben a performatív nyelvi esemény teljes „önleleplezése”
lehetetlenség; a nyelv természetébıl fakadóan minden nyelvi eseménynek rendelkeznie
kell külsı vonatkozással, így az inautentikus megnevezés fölismerése nem vezethet
autentikus tudáshoz. A performativitás tehát továbbra is a véletlenszerőség és a
szükségszerőség viszonyát boncolgatja, amely eddig is központi témája volt mind a két
regénynek, mind pedig összehasonlító vizsgálatuknak. Márpedig amennyiben a nyelv
performativitásának kérdését reflektáltan akarjuk visszaírni olvasatunk konklúziójába,
akkor elkerülhetetlenül szembesülnünk kell e viszony, a véletlen- és szükségszerőség
közötti viszony komplexitásával, sıt az olvasás retorikai modelljébıl adódó kétségekkel:
„A nyelv létesítı hatalma egyszerre teljesen önkényes, amennyiben olyan erıvel
rendelkezik,

amely

nem

redukálható

a

szükségszerőségre,

és

teljesen

feltartóztathatatlan, amennyiben nincs alternatívája. Túl van a lehetıség és a
meghatározottság ellentétein, s ezért nem is lehet része az események temporális
sorozatának”.235 A nyelv létesítı ereje tehát legfeljebb nyomaiban, effektusaiban
érzékelhetı, de nem ismerhetı meg, nem tárható fel, nem beszélhetı el, és ugyanakkor
azt sugallja, hogy a retorikai olvasás meggyızı ereje sem írható le véletlenszerőség és
szükségszerőség ellentétének keretében.
Ld. Paul de Man, Szemiológia és retorika, in Uı,. Az olvasás allegóriái, 23.
De Man, Az eltorzított Shelley, ford. Kulcsár-Szabó Zoltán, in Hansági Ágnes—Hermann Zoltán, szerk.,
Újragondolni a romantikát, Budapest: Kijárat, 2003, 178.
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Mit kezdhetünk tehát egy olyan textuális párhuzammal, amely maga is színre
viszi a katakrézis funkcióját, s ugyanakkor a véletlen- és a szükségszerőség tekintetében
is éppen az eldönthetetlenség benyomását kelti? Mint ismeretes, a Tristram Shandy
negyedik könyve Sklawkenbergius meséjével kezdıdik, melyet Tristram maga fordít
latinból, és amely az „orr” témája körül forog. Tristram még a mese kezdete elıtt
igyekszik tisztázni magát mindenféle vádak alól, s az alábbi meghatározást adja:

ehelyt tömör meghatározását adom az orrnak – elırebocsátva és esdekelve kérve korra, küllemre,
vagyonra-rangra való tekintet nélkül mindkét nembeli olvasóimat, hogy az Isten szerelmére s lelkük
üdvéért?

Dacoljanak

az

ördögnek

kísértéseivel-sugallataival

s

ne

engedjék,

hogy

ármányos

mesterkedéseivel más egyéb értelmet az or eszméjébe, csak mint magam lészek fogalmilag legott
meghatározandó [than what I put into my definition] – belopjon: mert orron – magán e kifejezésen
végestelen-végig e hosszúra nyúló orr-ológiai fejezetben, de egyebütt is, mindvalahol mívemben az orr,
mint olyan, elıtalálkozik – ezennel kinyilvánítom, hogy nem értek sem többet, sem kevesebbet, mint
magát az – orrot. (TS 3.31, 178/206).

A definíció azt a (már korábban megidézett) szövegrészt követi, amelyben
Tristram igyekszik Eugeniusra

hárítani egy kétértelmőség pajzán értelmének

felelısségét, s mint Burckhardt olvasatából is láttuk, az olvasó cinkossá avatása végig
jellemzı stratégiája a regénynek. Az orr meghatározásánál a nyelv katakretikus jellege
tautológiába fordul, ám nyilvánvaló, hogy a dadogó meghatározás a praeteritio
alakzatának funkcióját veszi fel, amennyiben látensen megidézi az orr „másik”
jelentését, amelyet éppen kizárni látszik. A negyedik részben következı mese is
megerısíti ezt a gyanút, hiszen egy csodálatos orral rendelkezı idegen történetét beszéli
el, aki ırületbe kergeti Strassburg lakosait, különös tekintettel az apácákra. A szexuális
kétértelmőség itt is a nyelv általános mőködésének modelljévé tehetı, amennyiben az
önmagára

forduló

definíció

a

nyelv

katakrézis-jellegét

domborítja

ki,

és

a

jelentésszaporodást kontrollálhatatlannak mutatja.
Pynchon regényében is találhatunk az orr szexuális funkciójára utaló
kiszólásokat, amelyek azonban egészen más stiláris összefüggésben jelennek meg,

178
hiszen leplezetlen és helyenként a polgári jó ízlést sértı szövegrészekrıl van szó. Egy
berlini lakásban Slothropot elcsábítja egy Trudi nevő nı, ám Slothropnál ezúttal nem a
megfelelı helyen jelentkezik vérbıség: „talán életében elıször Slothrop nem érzi
szükségét, hogy erektáljon, ami nem is baj, mert nem annyira a péniszével történik a
dolog, hanem ... ó kegyelem, ez roppant kínos, de ... mintha az orra merevedne, a
takony elkezd folyni, igen, orr-merevedése van, és Trudi bizonyára észrevette...” (GR
439). Az orr szexuális funkciója itt egészen konkrétté válik236, és egy nemi inverzió révén
Trudi az aktív, Slothrop pedig a passzív fél szerepébe kerül, aminek a szövegrész
alapján egyfajta felszabadító funkciója is lehet, hiszen megszőnik nemcsak a nemek
rögzített szerepe, hanem a testrészek szokásos hierarchiája is: „Trudi elképesztı
kényelembe csókolja ıt; nyílt nap van ma, nincsenek kitüntetett érzékek vagy szervek,
minden egyformán játékba jön” (Uo.) Nem érdektelen, hogy Slothrop orra Trudi
nyelvével kerül érintkezésbe, ami angolul inkább metaforikusan, magyarul és számos
egyéb nyelven viszont a katakrézis erejével sugallja az orr és a nyelv (mint emberi
nyelv) közötti metonimikus kapcsolatot, amely Sterne definíciójában is fönnáll.
A másik, orral kapcsolatos idézet ugyancsak egy nyelvet tárgyazó (és már
korábban idézett) szövegrészben fordul elı: a közép-ázsiai nyelvek alfabetizációjára
létrehozott bizottság ülésén jelenik meg Shatsk, „a notórius leningrádi orr-fetisiszta, aki
fekete szaténkendıt visz magával a Pártkongresszusokra, és bizony több alkalommal
képtelen volt ellenállni a kísértésnek, hogy megsimogassa a nagyhatalmú hivatalnokok
orrát” (GR 352). Shatskot büntetésbıl helyezték Tchitcherine bizottságába, ahol a zöngés
uvuláris plozíva transzliterációját tárgyalják, de ki akarja járni, hogy áthelyezzék a ĥ-,
„vagy akár – zihálja közelebb csúszva – csak egy egyszerő N- vagy M-bizottságba” (GR
352-353). Az elbeszélés nem mondja ki, hogy természetesen nazális hangokról van szó.
Az orr itt egyszerre jelenik meg beszédszervként és potenciális szexuális tárgyként, ami
tág értelemben visszavezet ahhoz az összefüggésrendszerhez, amelyet a Sterne-regény
nyelvhasználatából kiolvastunk.
Hasonló jelenetet már Pynchon elsı regényében, a V-ben is találunk, amikor Esther szexuális
izgalomba jön az orrát operáló plasztikai sebész asztalán: „végtére is a testnyílás az testnyílás”, Pynchon,
V., New York: Harper, 1986, 109.
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Egyetlen oldallal ez elıtt a szövegrész elıtt található Pynchon regényében a nem
túl gyakori „promontory” szó (GR 351: „The girl may have stood on some promontory...”),
amely Sklawkenbergius meséjének elején az alábbi, tautologikus szerkezetben fordul
elı: „promontory of NOSES” („Az ORROK elıhegységébıl jı” – TS 4, 201/231: a kifejezés
tautologikus,

mert

a

„promontory”

szó

anatómiai

jelentéssel

is

rendelkezik,

’kitüremkedést’ jelent). Hogyan lehetne dőlıre jutni abban a kérdésben, hogy ez a
szóelıfordulás a puszta véletlen számlájára írható-e? Tulajdonítható-e bármilyen
jelentıség egy ilyen egyezésnek, vagy kiszőrhetı-e jó lelkiismerettel, mint egyszerő
anomália? Olvasatunk maga is visszajutott a véletlen és a szükségszerő közötti
eldönthetetlenséghez, amely alighanem az összehasonlító olvasás egyik alapvetı
törvényszerősége. Mindkét regény olyan alluzív technikával dolgozik, amely módfelett
megnehezíti

a

konkrét

hivatkozások

azonosítását,

és

az

idézetek,

utalások

azonosításának vágya maga is gyanúba keverhetı azzal, ha a Pynchon-féle paranoiával
hozzuk közös nevezıre, amelyben minden mindennel összefügg. Nem állítható teljes
bizonyossággal, hogy Pynchon az itt elısorolt motívumok bármelyikét is konkrétan
Sterne-tıl vette volna kölcsön (a párhuzamok vagy meglehetısen általánosak, vagy
pedig túlontúl punktuálisak ehhez), de a két regény közös motívumainak, témáinak és
elbeszélıi stratégiáinak összeolvasása megerısíthette, hogy mindkét regény olyan
komplex intertextuális építmény, amely egyszerre kívánja meg a más szövegekkel való
összeolvasást, és figyelmeztet is az analógiák totalizálásának veszélyeire. Egy, a
káoszelméletet irodalmi elbeszélések olvasására alkalmazó könyvben Hans C. Werner
úgy fogalmazott, hogy Sterne regényének összetettsége nem redukálható szubjektív
sajátosságokra, egy ember kreativitására „Az új rend a káosz önszervezıdésébıl
keletkezik: a jelentés önmagát szervezi, és a regény életre kel, amint ez a rend/jelentés
változik és az összetettség magasabb fokára lép. Egy ember nem képes ilyen összetettség
létrehozására, de néha elısegítheti létrejöttének feltételeit.”237 Werner fogalmazásmódja
természettudományos ihletettségő, de részben egybevág azzal, amit korábban a nyelv

237 Hans C. Werner, Literary Texts as Nonlinear Patterns. A Chaotics Reading of Rainforest, Transparent
Things, Travesty, and Tristram Shandy, Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1999, p. 156.
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technológiai és az emberit meghaladó jellegérıl láttunk. Ezen a ponton azonban
emlékezhetünk a Pynchon regényében felötlı tudományelméleti problémákra is, hiszen
az „önszervezıdı káoszból” kialakuló összetettségnek nem csak a létrehozása, hanem a
feldolgozása és megismerése is nagy feladat. Ha a szerzı nem rendelkezhet elegendı
invencióval egy ilyen komplexitás létrehozására, akkor hol van az az olvasó, kritikus,
irodalomtudós, aki a maga összetettségében átláthatja akár egy regény teljes retorikai
komplexitását, nem is beszélve két vagy több regény összeolvasásának lehetıségeirıl?
Hans Ulrich Gumbrecht szerint ennek a lehetetlenségnek a belátása a dekonstrukció
alapvetı ösztönzıereje.238 A két regény összevetésébıl származó eldöntetlenségek
ennek alapján nem teszik indokolatlanná a szövegek párhuzamos olvasását, hanem
olyan jelenségekre hívják fel a figyelmet, amelyek már eleve részét képezik mindkét
regény diskurzusának, de csakis azáltal, hogy kihívják, kikényszerítik az intertextuális,
összehasonlító olvasást.
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