
232

A n a l i t i k u s  m e g k ö z e l í t é s e k

Tar nay Lász ló

ESE MÉNY, IDÔ, SZIN GU LAR ITÁS

A je len dol go zat az ese mény fo gal má nak kri ti kai meg kö ze lí té sén ala pul. A kér dés ez: mi kor, mi lyen 
fel té te lek mel lett be szé lünk és be szél he tünk ese mé nyek rôl? Más szó val, az ese mény azo nos sá gi 
fel tét ele it ku tat ja, még pe dig nem sze man ti kai, és nem episztemoló giai szem pont ból, te hát nem 
egy olyan fo gal mi elem zés rôl van szó, mely az ese mény de fi  ní ci ó já ra tö rek szik. Nem az ese mény 
le het sé ges ta pasz ta la tá nak fel tét ele it kí ván juk le ír ni.

Egy tör té ne ti ana ló gi á val él ve azt mond hat juk, hogy ami ó ta Kant „fel fe dez te”, hogy a fen sé ges 
él mény az em be ri ké pes sé gek har mo ni kus mû kö dé sé nek meg bom lá sá hoz ve zet het, az egye di ér-
zé ki él mény olyan ki hí vást je len tett, mely az em ber fo ga lom al ko tó ké pes sé gét vá lasz út elé ál lít ja: 
vagy fel is me ri az egye di ér zé ki él mény ben sa ját ha tá ra it, s ez ál tal egy misz ti kus, meg ra gad ha tat-
lan szfé rá ba szám ûzi, vagy do mesz ti kál ja, az az beeme li a nyelv be. A vá lasz tás azon ban mind két 
eset ben ér zé ke lés és nyelv ös  sze fo nó dá sán alap szik. Egy nyelv hez ké pest elô ze te sen meg lé vô 
ér zé ke lés le he tô sé gé rôl a vi ta igen fel erô sö dött nap ja ink ban, mind fi  lo zó fi  ai, mind pszicho ló gi ai 
ol dal ról. Itt nem le het cé lunk Eb ben a vi tá ban ál lást fog lal ni, csu pán ar ra a le he tô ség re sze ret nénk 
rá mu tat ni, hogy az ese mény on to ló gi á já val és kon cep tu al izál hatóságá val szem ben az ese mény-
rôl be szél he tünk ér tel mes mó don úgy, mint ér zé ke lés rôl. Az az nem, mint az ér zé ke lés tár gyá ról 
vagy ered mé nyé rôl, ha nem mint olyan ról, ami ma gát az ér zé ke lést al kot ja, ami ilyen ként (és 
csak is ilyen ként!) le het ma ga a szin gu lar itás. Eb ben az ér te lem ben fo gal maz Deleuze úgy, hogy 
a fi  lo zó fi a fel ada ta a konk rét egye di, s nem min den le het sé ges ta pasz ta lat fel té tel ének le írá sa. 
Az egye di ér zé ke lés re du ká lat lan sá ga nem azt je len ti, hogy le vál na a gon dol ko dás ról, ha nem 
ép pen el len ke zô leg azt, hogy „a gon dol ko dás ... nem spon tán, ter mé szet tôl adott te vé keny ség, 
ha nem kí sér le te zés, ... te rem tés, mely, mint a mû vé szi te vé keny ség ma ga után von ja min den 
em be ri ké pes ség mû kö dé sét, s nem tu laj do nít ha tó egy egy sé ges szub jek tum nak, mely tel jes 
mér ték ben ura a dön té seinek.” 1

Ép pen ezért az aláb bi ak ban nem érint jük az ese mény fo gal má nak ana li ti kus meg kö ze lí-
té sét, mely az in di vi duum - és pre di ká tum-on to ló gi á val szem ben az ese ményt te kin ti a vi lág 
ele mi al ko tó elem ének, ese mény vál to zók kal dol go zik, az az az ese mény fö lött kvan tifi kál. Az 
eseménysze man ti ka ál ta lá ban Do nald David son hoz kap cso ló dik, de a 80-as évek tôl a nyel vé szet 
egyik mar káns irány za tá vá vált.2 Az ok a ké sôb bi ek bôl vi lá go san ki de rül: az ese mény ana li ti kus 
fel fo gá sa a pre di ká tum lo gi kák in di vi duum fel fo gá sá nak ana ló gi á já ra az ese ményt szubsz tan ci-
a ként ke ze li, tér ben és idô ben ál lan dó nak té te le zi, s így szük ség kép pen le mond di na mi ká já nak 
és egy sze ri sé gé nek áb rá zo lá sá ról, mely je len dol go za tunk té má ja. Nem érint jük to váb bá az 
ese mény azon dekon struk tív és hermeneu tikai fel fo gá sa it sem, me lyek re ér vé nyes nek te kint jük 
Lyotard kri ti ká ját, mely sze rint „egyál ta lá ban nem sza kí tunk a me ta fi  zi ká val, ha min den ho vá a 
nyel vet he lyez zük, el len ke zô leg, be tel je sít jük a me ta fi  zi kát, az ér zé ki és az él ve zet (jouis sance)
elfo jtását.” 3 Az ese mény ilye tén tér be li nek ne ve zett fel fo gá sá ban an nak tem porális és egye di 
jel le ge megint csak nem ke zel he tô.

1 M. Anto nioli, Deleuze et l’his toire de la philoso phie. Ki mé, Pa ris, 1999. 86. o. (sa ját for dí tás ban)
2 Lásd pl. T. Par son s, Events in the seman tics of Eng lish. A study in sub atom ic seman tic s. MIT, Camb rid ge, 
Mass. 1990.
3 J. F. Lyotard, Dis cours, fi g ure. Klinck sieck, Pa ris, 1985. 14. o. (sa ját for dí tás ban)
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1. ESE MÉNY ÉS EGY IDE JÛ SÉG

Két ség te len tény nek tû nik az, hogy az ese mény fo gal má nak elô tér be ke rü lé se el vá laszt ha tat lan a re la ti-
vi tás el mé let, majd a kvan tum el mé let meg je le né sé tôl. A szi mul tane itás, két ese mény egy ide jû ség ének 
kér dé se a meg fi  gye lés új ra ér té ke lé sé hez ve ze tett. Esze rint a meg fi  gye lô alany és a meg fi  gyelt tárgy 
kü lön ál ló sá gát fel vált ja a meg fi  gye lô és a meg fi  gyelt je len ség köl csö nös meg ha tá ro zott sá ga: meg fi  gye lô 
és meg fi  gyelt kö zös rend szert al kot nak, vi szo nyuk rész le ges vagy tel jes benn fog la lás ként jelle mezhetô.4

Csak egy ilyen kö zös rend szer ben van ér tel me egy ide jû ség rôl, kö vet ke zés kép pen ese mény rôl be szél ni. 
Nem egy sze rû en ar ról van szó, hogy az idô a (meg fi  gyelt) ese mény bel sô, intrinzikus tu laj don sá ga ként 
je le nik meg, ha nem ar ról, hogy csak an  nyi ban be szél he tünk idô rôl és anyag ról, amen  nyi ben a ket tô 
kap cso lat ba lép egy más sal, s ez a kap cso lat nomologikus (nem de fac to) ese mény. Alany és tárgy 
benn fog la lá si vi szo nya azt je len ti, hogy nem vé gez he tô el két szer ugyan az a kí sér let (pl. mé rés) ugyan-
olyan mó don, va gyis nem tu dunk kü lönb sé get ten ni az anyag lé te zé se és a mi ben lé te kö zött; akö zött 
pél dá ul, hogy egy adott ré szecs ke lé te zik és hogy mi al kot ja; a két fé le is me ret ugyan is egy be esik. Az 
alany meg is me rô te vé keny sé ge (min den egyes mé ré si mû ve let) ir re ver zi bi lis, az (alanyt és a tár gyat 
ma gá ba fog la ló) rend szer ent ró pi á já nak nö ve ke dé sé hez ve zet. Úgy is fo gal maz hat nánk, hogy nem 
tu dunk kü lönb sé get ten ni va la mi lyen meg fi  gyelt (mért) ese mény és a meg fi  gye lés, mint ese mény 
kö zött. Anyag és idô azo nos, s ma gunk va gyunk ez az azo nos ság, va gyis ma ga az ese mény. 

2. ESE MÉNY ÉS TAR TAM

Idô és anyag azo nos sá ga, il let ve en nek mint ese mény nek az azo no sí tá sa a fi  lo zó fi  á ban Berg son 
ne vé hez köt he tô. Jól is mert Einstein nel va ló vi tá ja, mely nek lé nye ge ab ban fog lal ha tó ös  sze, hogy 
Ein stein az idôt a tér ne gye dik di men zi ó já vá tet te, s ez ál tal „tériesítet te”, meg ma radt az idô sta ti kus 
felfogásánál.5 Ez zel szem ben Berg son a (nem túl sze ren csé sen ma gya ro sí tott) tar tam fo gal má ban 
anyag és idô „egy-ségét” ál lít ja, még pe dig a foly to nos vál to zás ér tel mé ben. A tar tam ugyan is (a 
tér rel szem ben) a dol gok azon „ol da la”, mely sze rint ter mé sze tük ben (mi nô sé ge ik alap ján), s nem 
fo ko zat sze rint kü lön böz nek egy más tól és sa ját maguk tól.6 En  nyi ben te hát az anyag olyan mo du lá-
ci ó ja, mely nem kü lön bö zô ál la po tok egy más után ja. Ez utób bi ugyan is min dig egy har ma dik elem-
re, va la mi lyen alap ra vagy kö zös re utal. A tar ta mon be lü li „pil la na tok” (vagy mi nô sé gek) vi szont 
re du kál ha tat la nok. Ez a re du kál ha tat lan ság kü lön böz te ti meg a he ge li di a lek ti ká tól, ami kor is, mint 
Deleuze-nél, az ál lí tó szin té zis ko pu lá ja he lyett az egy más mel let ti sé get ki fe je zô ‘és’ áll. A tar tam 
fo gal ma te hát nem egyen lô a fo lyam (fl u xus) klas  szi kus fo gal má val, mi vel tar tal maz za az oszt ha-
tó sá got, a kü lön bö zô mi nô sé gek köz ti át hi dal ha tat lan sza ka dé kot, mint vir tu al itást. Deleuze ezt a 
sza ka dé kot ne ve zi in ter val lum nak vagy ir ra ci o ná lis rés nek.

Berg son (Deleuze ér tel me zé sé ben) a gon dol ko dás fel ada tát ab ban lát ta, hogy az em be ri ta pasz ta lat 
„mö gé” men jen, fel tár ja an nak le he tô sé gi fel tét ele it, de nem a kanti ér te lem ben vett min den le het sé ges 
ta pasz ta lat, ha nem a par ti ku lá ris, egye di ta pasz ta lat fel tét ele it. Ezt a fel tá rást két fé le „ten gely” men-
tén kép ze li el: egy részt egy ho ri zon tá lis men tén, me lyet a pont sze rû anyag, a ré szecs kék in ter ak ci ói: 
ak ci ók és re ak ci ók ar ti ku lál nak, s vég sô so ron ma gá val a per cep ci ó val azo nos. (Még pe dig azon az 
ala pon, hogy az anyag moz gá sa és az anyag ész le lé se azo nos ter mé sze tû.) Más részt egy ver ti ká lis 

4 Vö. G.J. Staven ga, „Cognition, Irre versibil i ty and the Direc tion of Ti me”, Pos nan Stud ies in the Phi los o phy of the 
Sci ences and the Human i ties 45. 1995. 109–120. o.
5 G. Deleuze, Le bergson isme. P.U.F., Pa ris, 1966. 87. o.
6 G. Deleuze, Le bergson isme. 23. o.
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men tén, mely a ho ri zon tá lis ten ge lyen egy adott ak ció és re ak ció kö zött je lent ke zô rés be „ha tol be”. 
Ez utób bi ten ge lyen he lyez ke dik el az affek ció (az a ha tás, ame lyet vol ta kép pen a per cep ció ki vált) és 
az em lé ke zet, me lyek mint egy „tes tet” és „tar ta mot” (lel ket) köl csö nöz nek a (pont sze rû) anyag nak. A 
min den ko ri meg élt ta pasz ta lat e két ten gely „ke ve re dé se”, s mint ilyen, egy szer re jel le mez he tô úgy, mint 
ami ho mo gén és he te ro gén, diszk rét és foly to nos, egy ide jû és szuk ces  szív stb. Mi vel e ket tôs ten gely a 
ta pasz ta lat le he tô sé gi fel té te le, a tar tam nem egy sze rû en a meg élt ta pasz ta lat, ha nem an nak meg ha-
la dá sa. A konk rét ta pasz ta lat és an nak le he tô sé gi fel té te le egy be esik (más kép pen mond va, vi szo nyuk 
benn fog la lá si vi szony): a ta pasz ta la tot, mint bár mely kog ni tív fo lya ma tot (pél dá ul egy adott mé rést) az 
anyag meg fe le lô szer ve zô dé se (ún. „zárt” rend sze rek el kü lö nü lé se és köl csön ha tá sa) te szi le he tô vé.

Ugyan ak kor a ta pasz ta lat (a benn fog la lá si vi szony kö vet kez té ben) meg is mé tel he tet len és egye di 
jel le ge túl mu tat két zárt rend szer köl csön ha tá sán. Anél kül, hogy köz vet len meg fe le lést kí ván nánk 
fel ál lí ta ni a meg is me rés ter mé szet tu do má nyos mo dell je (je len eset ben a mé rés kvan tum me cha ni kai 
ér tel me zé se) és a gon dol ko dás kö zött, ne he zen kép zel he tô el az ese mény nek ra di ká li sabb fel fo gá sa, 
mint ami kor Deleuze (Berg sont kö vet ve) a fi  lo zó fi a fel ada tát ab ban ha tá roz za meg, hogy a tel je sen 
új jal szá mol jon el, hogy tel je sen új fo gal ma kat „te remt sen”. Ez utób bi pe dig csak ak kor ér he tô el, 
ha a gon dol ko dás foly to nos „más sá-vá lás”, kí sér le te zés, ami kor a meg is me rô szub jek tum újabb és 
újabb im ma nen cia sí kok lét re ho zá sá nak „szub jek tív preszup pozí ció ja”. Ezt a foly to nos lét re ho zást 
ne ve zi Deleuze „de ter ri to ri al izá ció nak”. A deter ri to ri al izá ció olyan ese mény, mely nek so rán a meg is-
me rô szub jek tum egy má sik rend szer rel va ló ta lál ko zá sa ré vén „mássá-vá lik”, más szó val, meg nyí lik, 
és egy ra di ká li san új im ma nen cia sí kot ha tá roz meg. A gon dol ko dás en nek az im ma nen cia sík nak a 
kör vo na la zá sa, me lyet Berg son az osz tás mû ve le té vel jel le mez.

A ta pasz ta lat „meg ha la dá sa” te hát min dig egy (újab b) meg ha tá ro zott im ma nen cia sík kör vo na-
la zó dá sát je len ti. A ta pasz ta lat ese mény sze rû sé ge ab ban ra gad ha tó meg, hogy min den egyes mi-
nô sé gi vál to zás sal (Berg son nál ez min dig egy osz tást je lent) vál to zik a fel osz tás met ri kai el ve. „[A] 
tar tam ilye tén kép pen Berg son szá má ra nem egy sze rû en az oszt ha tat lan, vagy nem mér he tô, sok kal 
in kább olyas mi, ami csu pán ter mé sze té nek vál toz ta tá sá val oszt ha tó, ami csak oly mó don mér he tô, 
ha a fel osz tás min den egyes sza ka szá ban egy szer smind meg vál to zik a met ri kai elv.” 7 A met ri kai 
elv vál to zá sa an  nyit je lent, hogy az osz tá sok vir tu á li sak, amen  nyi ben min dig di ver gens mó don, a 
kü lön bö zô ter mé sze tek sze rint ak tu a li zá lód nak. Az ak tu a li zá ló dás fo lya ma ta pe dig min dig idô be li. 
A tar tam és ta pasz ta lat (a szub jek tív) ezen fel fo gá sá val szem ben áll az ob jek tív fo gal ma, mely min-
den osz tást ak tu a li zált for má ban tar tal maz. (Ez a tárgy ké pe.) Berg son az utób bit azo no sít ja a zárt 
rend sze rek kel, míg az elôb bit nyi tott (nagy be tûs) Egész nek ne ve zi. 

A fen ti ek ér tel mé ben ese mény rôl csak a szub jek tív szfé rá já ban be szél he tünk, még pe dig ak kor, 
ami kor az em lé ke zet a tar tam két pil la na tát egy más ra vo nat koz tat ja. A szub jek ti vi tás azon ban, mint 
lát tuk, fel té te le zi az anyag moz gá sát, il let ve ész le lé sét, hi szen ak ció és re ak ció köz ti in ter val lum 
nél kül nem jö het ne lét re. Ez az in ter val lum mint egy a le he tô sé gi fel té te le. To váb bá, mi vel a moz gás 
épp úgy jel lem zi az anya got, mint a tu da tot, az ese mény vo nat koz tat ha tó az anyag ra is, amen  nyi ben 
an nak mi nô sé gi vál to zá sa it egy tu dat a tar tam ban ös  sze kap csol ja.

3. ESE MÉNY ÉS AZ ÉR ZÉ KI

Az ese mény fen ti fel fo gá sá ban alany és tárgy vi szo nya nem szá mo ló dik fel, sok kal in kább 
át ér tel me zô dik. Az át ér tel me zô dés alap ja az anyag moz gá sá nak, vál to zá sá nak és az ér zé ke lés 
fo lya ma tá nak ana ló gi á ja. Nem vé let len, hogy az ér zé ke lés bergsoniánus fel fo gá sa vol ta kép pen 

7 G. Deleuze, Le bergson isme. 32. o.
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meg fe lel tet he tô a J. J. Gib son ne vé vel fém jel zett öko ló gi ai pszi cho ló gi á nak, il let ve leg újabb fej le-
mé nye i nek. Gon do lunk itt el sô sor ban a vi lág mint kül sô em lé ke zet gon do la tá ra (pl. egy ér zet ben 
szám ta lan mi nô ség zsu go ro dik össze),8 anyag és kép azo no sí tá sá ra, va la mint az affor dan cia fo gal-
má ra, mely alany és tárgy dichotómiáját van hi vat va fel vál ta ni, anél kül azon ban, hogy ma guk nak 
a foga lom pároknak hasz ná la tát elvetné.9 Anyag és em lé ke zet, ki ter je dés és tar tam, ér zé ke lés és 
em lé ke zés stb. nem dichotómiát al kot nak, ha nem egy faj ta köl csön vi szonyt, mely ben (Deleuze 
sza va i val él ve) „min dig fel lel he tô ki ter je dés a tar tam ban, s tar tam a kiter jedés ben”.10 Ese mé nyen 
nem más ér ten dô, mint ami az élet nek mint moz gás nak a le he tô sé gi fel té te le. A ket tô (meg ha tá ro-
zó és meg ha tá ro zott) azon ban, ugyan azon a sí kon kör vo na la zó dik. Pon to san ez aka dá lyoz za meg, 
hogy ese mé nyen min den le het sé ges ta pasz ta lat fel té tel ét ért sük, il let ve te szi le he tô vé, hogy az 
ese mény rôl min dig, mint egye di rôl be szél hes sünk. E meg kö ze lí té si mód te hát az im ma nen cia és 
transz cen den cia on to ló gi ai kü lönb sé ge el len irá nyul. En  nyi ben az ese mény egy nyelv elôt ti (aszig-
nifi kán s) ál la pot ra utal, mely nagy já ból az ér zé ke lés sel azo no sít ha tó. Az ese mény nem egy sze rû en 
lét re jö vés (ki zár ja a va la hon nan va la ho vá te le o ló gi á ját), ha nem az ér zé ki nek és egy fo ga lom elôt ti 
abszt rakt nak egy sé ge. Az ese mény fo ga lom elôt ti fel fo gá sát Deleuze Pierce jel el mé le té vel ro ko nít ja. 
Alap ve tô jel lem zô je, hogy az ér zé ki-ész le le ti elem a „je len tés sé vá lás” ál la po tá ban sem tör lô dik el. 
Ez azért le het sé ges, mert a tar tam nak, mely egy szer smind em lé ke zet és tu dat, min dig a vir tu á lis 
aktu al izá ció ja az anyag, mely egy szer smind ér zé ke lés ál tal adot t. A nyelv és bár mely más je le lô 
(szim bo li kus) rend szer vi szont fel té te le zi az ál ta lá nost, mint ala pot, mely a kü lön bö zô mi nô sé ge-
ket ma ga alá, mint „har ma dik” alá ren de li. Az ér zé ke lés, mint a vir tu á lis aktu al izá ció ja, meg elô zi a 
nyel vet (a fo ga lom al ko tást), ám ugyan ak kor, mint a nyelv másik ja „meg je le nik” ben ne. Az ér zé ki, 
mint ese mény, a nyel vet be lül rôl hat ja át.

Itt most nincs le he tô sé günk ki tér ni ar ra, hogy mi fé le el gon do lá sok ta lál ha tók az ér zé ki-ész le le ti 
elem nyelv ben va ló je len lét ét il le tô en. Ezek egyik leg mar kán sabb fel fo gá sát Lyotard Dis cours, fi gures
cí mû mû vé ben kép vi se li. Lyotard a nyel vet tex tu al izá ció és vi zu a li zá ció együt te se ként ke ze li. Va gyis 
a nyelv ben a tér olyan ar ti ku lá ci ó ját fe de zi fel, mely el kü lö nül az ál ta lá ban vett tex tu al izá ciós ér te-
lem kép zô dés tôl. Lyotard ezt fi  gu rá lis nak ne ve zi és há rom meg je le né si for má ját kü lön böz te ti meg 
a nyelv ben. A fi  gu rá lis „úgy hú zó dik meg a be széd ben, mint a lát ha tó kö vet he tet len ho má lyos sá ga. 
Olyan ‘tér be li meg nyil vá nu lás, me lyet a nyel vi tér nem ké pes be fo gad ni anél kül, hogy meg ne ren-
dül ne, olyan kül sô, me lyet nem ké pes je len tés ként bel sô vé ten ni.’” 11

A lát ha tó el sô meg nyil vá nu lá si for má ja itt a ha gyo má nyos ér te lem ben vett re fe ren cia vagy 
indexikalitás. Ez azon ban ná la nem egy sze rû en va la mi nyel ven kí vü li elem, ha nem az, aho gyan a 
tér, mint nem nyel vi elem, pon to sab ban aho gyan a be szé lô pozi cional itása, deik tikus te re, vagy tes te 
a nyelv ben ar ti ku lá ló dik. A meg mu tat ha tó nem szem ben áll a mond ha tó val, ha nem egy be fo nó dik 
és he te ro ge n i tást al kot ve le. Lyotard ezen a pon ton Deleuze-höz meg le he tô sen ha son ló mó don 
igyek szik ki ke rül ni a he ge li di a lek ti kát az zal, hogy a bi ná ris op po zí ci ót egy faj ta ra di ká lis ne gá ci ó val
he lyet te sí ti. Amíg a szem ben ál ló ele mek min dig egy har ma dik alap ján áll nak szem ben egy más sal, 
ad dig itt a tér és a lát ha tó a nyelv másikját, a nem je len tést je len ti.

Má sod szor, a lát ha tó, mint for ma, mint tér kép zô erô (spac ing) is je len van a nyelv ben, amen  nyi-
ben a mond ha tó és meg mu tat ha tó „kor re la tív te rét” (azok dif fe ren ci á it) lét re hoz za.

8 Lásd pl. O’Regan, J. K. & A. Noë, „A Sen so ri mo tor Account of Vision and Visu al Con scious ness”. Behav ioral and 
Brain Sci ences 2001. 24(5): XXX-XXX.
9 Vö. J. J. Gib son, The eco log i cal approach to visu al per cep tion. Houghton Mif fl in, Bos ton, 1979. „[T]he affor dances 
of things for an observ er are spec i fi ed in the stim u lus infor ma tion. They seem to be per ceived direct ly because 
they are per ceived direct ly”. (140)
10 G. Deleuze, Le bergson isme. 90. o.
11 D. Rodow ick, Read ing the fi g ur al. Duke UP. 2001. 15. o. Idé zi J.-F. Lyotard, Dis cours, fi g ure.
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Vé gül, har mad szor, a fi  gu rá lis meg nyil vá nul, mint ôsi fan tá zia, mint fel for ga tó erô, el foj tott vágy, 
me lyet Lyotard „mát rix”-nak ne vez, s amely sem ere det tel, sem rend del (arché ) nem bír. Egy szó val 
nem rep re zen tál ha tó, an-archikus. 

Mind há rom eset ben az, hogy a tér a nyelv ben ar ti ku lá ló dik, min de nek elôtt (i) im ma nen cia sík sze-
re pét jel zi. Esze rint a lát ha tó a nyelv másik ja és egyút tal an nak le he tô sé gi fel té te le. Kö zös to váb bá 
(ii) a há rom meg je le né si for má ban az, hogy az „ér zé ki me zô” sû rû sö dé sét ered mé nye zik, még pe dig 
ab ban az ér te lem ben, hogy a struk tu rá lis dif fe ren ci á lis vi szo nyok kal szem ben foly to nos sá got ve zet-
nek be a nyelv be. Ez meg elô zi a je len tést (sig ni fi  ca tion), va gyis nem ar ti ku lál ha tó az ál tal. Más szó val, 
a be széd másikjá nak, a mate ri al itás nak a foly to nos sá ga, s ép pen azért le het va ló di foly to nos ság, 
mert ér zé ki. A fo gal mi op po zí ci ók kal meg ra gad ha tat lan ér zé ki foly to nos sá ga pár hu zam ba ál lít ha tó 
a sze man ti kai rend sze rek ben elô for du ló ho má lyos ság ere de té vel. A sze man ti kai rend sze rek ugyan is 
ter mé sze tük nél fog va diszk rét ele mek kel, je lö lôk kel dol goz nak, míg a ki fe je zen dô tar ta lom vagy je-
lölt szubsz tan ci á ja ere den dô en foly to nos. S jól le het ez utób bin ál ta lá ban a be szé lô inten cional itását 
ér tik, az az egy men tá lis, s nem ér zé ki szubsz tan ci át (amit a nyelv csak hel  lyel-köz zel, pon tat la nul 
ké pes ki fe jez ni, va gyis nem adek vát hoz zá), Lyotard pél dá ja az „itt” indexikus ki fe je zést il le tô en 
mu tat ja, hogy a lát ha tó meg je le né si for má ja a nyelv ben vol ta kép pen ki ik tat ja a je lölt kap csán fel-
me rü lô ha gyo má nyos men tális/ref er en ciális op po zí ci ót. 

A jel zett he lyet, az itt-et egy ér zé ki tér ben két ség te le nül, mint fó kusz pon tot ész lel jük, de eköz-
ben a kör nye zô pon to kat nem ik tat juk ki, mint ami kor egy be szé lô vá laszt; e pon tok bi zony ta la nul 
és ta gad ha tat la nul, egy gör bü let ben je len ma rad nak, mint ami a lá tás pe re mén van je len. E pon tok 
re fe ren ci á ja nél kül a hely je lö lé se sem mi kép pen sem vol na le het sé ges ... ám en nek ter mé sze te 
tel jes mér ték ben el tér a nyel vi mû kö dés tôl: ez utób bi egy nem foly to nos esz köz tár ra, míg a lá tás 
egy to po ló gi ai tér re utal.12

A nyelv ben vagy a nyelv ál tal te hát egy olyan tér ar ti ku lá ló dik, mely ben ori en tál juk ma gun kat.
Ta lán nem vé let len, hogy a „gör bü let” ki fe je zést hasz nál ja Lyotard ak kor, ami kor a lát ha tó vagy 

a fi  gu rá lis nyelv ben va ló má so dik meg je le né si for má já ról, a be tûk plasz ti ci tá sá ról, a for ma te rem tô 
nyom ról be szél. A prob lé ma a kö vet ke zô kép pen fo gal maz ha tó meg: mi kép pen ké pe sek ki fe jez ni 
a je lölt vagy inten cionált ér zé ki él mény foly to nos sá gát an nak diszk rét je lö lô ele mei a nyelv ben? 
Lyotard vá la sza pe dig ez: az ese mény ál tal. Meg le het, hogy a sze man ti kai el mé let al ko tó szá má ra 
ma ga a kér dés il le ték te len, hi szen mond hat ná azt, hogy a nyel vi ele mek ho má lyos sá ga ter mé sze tes. 
Ez ál tal a kér dést a nyelv hasz ná la ti kon tex tu sai irá nyá ban tol ja el. Ez zel azon ban nem tesz mást, 
mint a nyel vet a szen zomo torikus funk ció függ vé nyé ben ke ze li, kö rül be lül úgy, aho gyan Deleuze 
a fi lm tör té net ben az ak ció ké pet ma gya ráz za. Va gyis az ak ció és re ak ció köz ti rés be úgy il lesz te né 
be a nyel vet, mint ami ki töl ti a rést. Az in ter val lum nak, hi ány nak ilye tén fel fo gá sa pe dig el len ke zik 
mind az zal, amit a ta ga dás nem di a lek ti kai sze re pé rôl Deleuze és Lyotard kap csán el mond tunk.

Ez zel szem ben az, aho gyan Deleuze sze rint Berg son anyag és em lé ke zet ket tô sé gét ke ze li, 
igen ha son ló ah hoz, amit Lyotard a lát ha tó és a mond ha tó, vi zu a li zá ció és tex tu al izá ció he te ro gén 
vi szo nyá ról mond. Mind két eset ben olyan he te ro gén, ra di ká lis más dol gok egy más mel let ti sé gé rôl 
van szó, ame lyek ugyan ak kor „át jár ják” egy mást: egy fe lôl a ki ter je dés tar tam má hú zó dik ös  sze 
és for dít va, a tar tam ki ter je dés sé tá gul; más fe lôl a nyel vet be lül rôl épp úgy át jár ja a kül sô, a tér, 
mint kí vül rôl (a pe re mén), és for dít va, a ké pek épp úgy tex tuálisak (mond ha tók), mint lát ha tók. 
Mind azo nál tal a ket tô kö zött át hi dal ha tat lan sza ka dék, Deleuze-nél in ter val lum (ir ra ci o ná lis rés), 
Lyotard-nál rep re zen tál ha tat lan dif fe ren cia hú zó dik. Eb be az in ter val lum ba ha tol be a fi  gu rá lis (a 
har ma dik meg je le né si for má já ban), me lyet sem mi fé le bi ná ris nyel vi rend szer nem ké pes sza bá lyoz-
ni. Ma ga ez a be ha to lás az ese mény, mely a két he te ro gén elem dif fe ren ci á ját tem po r al izál ja, az az 

12 J. F. Lyotard, Dis cours, fi g ure. 35. o.
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ir re ver zi bi lis anakro niz must te remt köz tük. Kö vet ke zés kép pen, s ez a tér nyelv ben va ló meg je le-
né sé nek har ma dik jel lem zô je, (iii) az ese mény nem más, mint az idô nek az a tisz ta szin gu lar itása,
mely meg ra gad ha tat lan a múlt, je len, jö vô fo gal mi struk tú rá já val.

Esze rint a nyelv nem egy sze rû en tük röz né az ér zé ke lés és em lé ke zet szer ke ze tét, nem pusz-
tán egy ál ta lá nos meg is me ré sé nek a le he tô sé ge, ha nem pon to san úgy mû köd ne, mint a tar tam 
vagy az em lé ke zet: a vir tu á lis aktu al izá ció ja, az ér zé ke lés szer ke ze té ben elô ál ló rés be il lesz ke dik 
be. Úgy is fo gal maz hat nánk, a nyelv ma ga az em lé ke zet, an nak nem pszi chi kai, ha nem a fen ti 
on to ló gi ai ér tel mé ben. 

4. ESE MÉNY ÉS EGYE DI SÉG

Mi re jó mind ez? – kér dez het nénk. Mit nye rünk az zal, ha ki mu tat juk, hogy az ér zé ke lés, em lé ke zés, 
be széd olyan egye di ese mény, mely fo gal mi ka te gó ri á ink kal meg ra gad ha tat lan? 

Min dent és sem mit. Kezd jük ez utób bi val. Sem mit, hi szen a fen ti elem zés, mely az ese mény szin-
gu lar itására irá nyult, nem ta gad ja a fo gal mi és te o re ti kus gon dol ko dás re le van ci á ját, már csak azért 
sem, mi vel ma ga is egy te ó ria, il let ve an nak kez de mé nye. Ugyan ak kor nem tar tal maz za cse lek vé se-
ink prog nosz ti zá lá sá nak le he tô sé gét, en nél fog va sem mit sem mond azok pro jekt ív, jö vô re irá nyu ló 
jel le gé rôl. Más fe lôl vi szont ép pen azért, mert ma ga is el mé let, még pe dig az ér zé ke lés tu do má nyos 
meg kö ze lí té sén alap szik, a min den ko ri ta pasz ta lat egye di ter mé sze té re, il let ve le he tô sé gi fel tét ele i re
mu tat rá. E fel té te lek egy szer smind a ta pasz ta lat elô re lát ha tat lan sá gá nak fel tét elei. Ez ter mé sze te-
sen nem zár ja ki, hogy ab ból csak azt tart suk meg, ami úgy mond a ko ráb bi, de idô köz ben hát tér be 
szo rí tott él mé nyek fé nyé ben ér tel mez he tô, va gyis aho gyan Ten ge lyi Lász ló fo gal maz, a ta pasz ta lat 

„áram ló sok ér tel mû sé ge” alap ján „ma gá tól meg in du ló ér te lem kép zô dés szín tere”.13

Ám ha így te szünk, ak kor fél re ért jük ta pasz ta la tunk szer ke ze tét. Ne ve ze te sen, hogy e szer ke zet 
egye di ese mény jel le gû, s ma ga a fel is me rés, az ér te lem kép zô dés e ta pasz ta lat in teg rá lá sá nak 
kér dé se. A kér dést ez zel pe dig egy más szint re tol juk el. Ha a ta pasz ta la tot, mint Ten ge lyi Lász ló ja-
va sol ja, a cse lek vé sek és a tör té ne tek köz ti „in ga moz gás ként” fog juk fel, ép pen egye di ter mé sze tét 
ve szít jük szem elôl.14 A gyö ke re sen új kez de mé nye zé sek nem kép zel he tôk el anél kül, hogy azo kat 
ne vo nat koz tat nánk va la mi lyen elô ze tes ér te lem re. Mi egye bet je len te ne a ta pasz ta lat áram ló sok-
ér tel mû sé ge, ha nem azt, hogy az új ki hí vá sok ra ad ha tó vá la szok már va la mi kép pen elô ze te sen 
adot tak, csak ép pen nem fel is mer tek? A ta pasz ta lat nak mint ese mény nek az egye di sé ge nem 
in teg rál ha tó ma gá ba a ta pasz ta lat ba. El len ke zô eset ben a fi  lo zó fi a nem tud na meg fe lel ni an nak 
a Deleuze ál tal szor gal ma zott ki hí vás nak, hogy a he ge li di a lek ti ká ba tör té nô vis  sza hul lás he lyett 
va ló ban új fo gal ma kat te remt sen.

Gon do lat me ne tünk fo na lát el vág va, zár szó ként ar ra sze ret nénk fel hív ni a fi  gyel met, hogy a moz-
gás–ér zé ke lés–em lé ke zet nyel ven be lü li tér kép zô dés fo lya ma tai ad dig te kint he tôk egy im ma nen cia-
sík hoz tar to zó nak, amed dig nem az ér te lem kép zô dés szín te ré nek, ha nem le he tô sé gi fel tét ele i nek 
te kint jük. Ugyan ak kor vi szont lát tuk, a do log lé té nek kér dé se el vá laszt ha tat lan an nak mi ben lét ének 
kér dé sé tôl. Ez azt je len ti, hogy ha „az új fel is me rés kez de mény sze rû ér te lem kép zôd mé nyek egész 
so ka sá gá ból emel ke dik ki”,15 s en nek az ese mény egye di sé ge a le he tô sé gi fel té te le, ak kor az új 
ér te lem nem kép zôd het ugyan azon a szin ten, mint ahol an nak fel is me ré se. A fel is me rés ugyan is 
fel té te le zi az ös  sze vet he tô sé gét, a fel is me rés ak tu sá nak meg is mé tel he tô sé gét (aho gyan er rôl a 

13 Ten ge lyi L. „Ta pasz ta lat, cse lek vés és el be szélt tör té net”, Vi lá gos ság 2000. 11/12.: 77. o.
14 Ibid. 88. o.
15 Ibid. 77. o.
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mé rés kog ni tív mû ve le te ese té ben be szél tünk), a több fé le ér tel mek kö zös alap ra he lye zé sét, ami 
egyen lô az zal, hogy a rep re zen tál ha tat lan egye di ér zé ki ese ményt vis  sza ve zet jük egy dif fe ren ci á lis 
oppozi cionális rend szer ben. Ezért igyek szik mind Deleuze, mind Lyotard el ke rül ni az in ter val lum nak, 
il let ve a fi  gu rá lis nak rep re zen tál ha tó sá gát. 

Eb bôl az is kö vet ke zik töb bek kö zött, hogy pél dá ul az ön ha sa dás je len sé ge ér tel mez he tet len az 
itt tár gyalt im ma nen cia sí kon. Az ön ha sa dás min dig ér tel mek op po zí ci ó ját von ja ma ga után, s mint 
ilyen, a ta pasz ta lat ese mé nye in teg rá ci ó já nak ered mé nye. Az in teg rá ció kér dé se olyan is me ret el mé-
le ti prob lé má kat vet fel, ame lye ket az itt em lí tett szer zôk ma ka csul pró bál nak ki ke rül ni. Ehe lyett az 
ér zé ke lés, em lé ke zet, lát ha tó ság on to ló gi á já ról, az em be ri ben meg je le nô nem em be ri rôl be szél nek. 
En nek be mu ta tá sá val nem az volt a cé lunk, hogy a szin gu lar itást mint ese mény on to ló gi át szem-
be ál lít suk az ese mény ta pasz ta la tá nak fe no me no ló gi ai és (az itt rész le te sen nem tár gyalt) nyel vi-
me ta fi  zi kai fel fo gá sá val. Cé lunk csak az volt (le he tett), hogy fel hív juk a fi  gyel met az ese mény rôl 
va ló két fé le be széd mód kü lönb sé gé re. S ta lán si ke rült egy ki csit ér vel nünk amel lett, hogy ami kor 
az egyik be széd mód ból a má sik ba vál tunk, nem csak ér zé ki él mé nye ink egye di sé gét ál doz zuk fel 
a pro jekt ív cse lek vés ked vé ért, s az elôb bit, mint ir ra ci o ná list szem be ál lít juk az ér te lem kép zô dés 
ra ci o na li tá sá val, ha nem el ve szít jük az adek vát vá lasz le he tô sé gét az él mény egye di sé gé re. Hogy mi 
te kint he tô adek vát nak, egyál ta lá ban hasz nál hat juk-e ezt a ki fe je zést a szin gu lá ris ra, ter mé sze te sen 
itt nem vá la szol ha tó meg. Szá munk ra min den eset re el kép zel he tô nek tû nik egy olyan al ter na tí va, 
mely ben cse lek vé se in ket nem az in teg rál ha tó ság szem pont já ból ha tá roz zuk meg, ha nem egy olyan 

„kény szer” fe lôl, mely az ér zé ke lés–em lé ke zet–lát ha tó ság im ma nen cia sík ja, az ott ke let ke zô in ter-
val lu mok, va la mint az e rés be ha to ló affek ciók egye di sé gé bôl fa kad. Egy sze rûb ben fo gal maz va, azt 
is mond hat nánk, hogy az adek vát vá lasz kér dé se egy primerebb szin ten dôl el. Egy olyan szin ten 
azon ban, mely – leg alább is egy elô re – pro jekt ív el mé let ré vén nem ma gya ráz ha tó.
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