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BIRÓ DÁNIEL

Dobos István: Az olvasás esemény

Dobos István új, 2015-ben megjelent tanulmánykötete, Az olvasás esemény nehezen 
körvonalazható tematikájú munka. A cím ugyan megfelelő orientációs pontként 
szolgál, hiszen elsősorban az olvasás eseményszerűségének meghatározása szervezi 
a tanulmányok gondolatmenetét, mégsem áll össze a kötet „rendszeres” olvasáselmé-
letté. Így az olvasás eseményszerűsége mellett olyan főbb „elméleti csomópontokat” 
is azonosíthatunk, mint a jelentés/jelenlét viszony, az irodalmi mű performativitása 
vagy az irodalmi nyelv, illetve általában a nyelv medialitásának mibenléte. A kötet 
három nagyobb egységre oszlik, az elméleti megközelítéseket, a műértelmezések és az 
értékelések követik. Tekintve, hogy a műértelmezések, illetve az értékelések az elméleti 
megközelítések felől szerveződnek, a hely szűkössége miatt elsősorban erre az egy-
ségre koncentrálok.

Mind a műértelmezésekben, mind pedig a szaktudományos munkákról írt értékelé-
sekben az elméleti megközelítések tanulmányaiban felszínre hozott, s végül közép-
pontba állított fogalmak köré építi fel érvelésmenetét a szerző, melyek a címekben 
is visszaköszönnek. A performativitás, a jelenlét/jelentés viszony, az olvasás eseménysze-
rűsége, az újraolvashatóság kérdése, az irodalmi szöveg medialitásának kérdése mind-mind 
kulcsfontosságú fogalmak, melyek természetesen másképp mutatkoznak meg egy 
elemzésközpontú szövegben, mint egy sokkal absztraktabb, elméleti közegben, azon-
ban véleményem szerint mégis ez utóbbira kell hangsúlyt helyeznie a kritika írójának. 
A szerző ugyanis itt határozza meg legcélzottabban, és legkimerítőbben, hogy mi-
ként használja ezeket a fogalmakat, hogy milyen pozícióból tekint ezekre a jelensé-
gekre (pl. a mediális kultúratudományra).

Amellett, hogy az elméleti megközelítéseket a sokszínűség, a sokrétűség jellemzi, 
a tanulmányok esszéisztikus vonásokat is mutatnak. Az alábbiakban néhány részle-
tesebben tárgyalt példát emelek ki állításom alátámasztására.

A legelső tanulmány, A ∞ jel értelmezése jelelméleti okfejtés, amely Krúdy Az óra-
mutató vigyáz az óbudai kisasszonyokra című novellájának egy leíró részletéből von le 
messzemenő következtetéseket. Ebben Szindbád a „∞-hoz” hasonlítja Iréne homlokát. 
„Az alfabetikus jel, a betű hanggá változtatható, a számjegy elfordított képe ellenben 
aligha szólaltatható meg ilyen egyszerűen. A szövegben a »∞-hoz« alak fordul elő. 
Hogyan adható hang a jelnek? Értelmezés függvénye. Fektetett nyolcas? 180 fokban 
elfordított nyolcas? E két utóbbi esetben a számjegy hangsora változatlan marad, 
ugyanakkor a látható alakzat már nem »számít« számjegynek. A végtelen jele ugyan-
akkor az által mondható ki, ha a jel észleleti képét valami hasonló alakzattal azono-
sítjuk: vízszintes nyolcassal.” (9-10) E mondatok csupán kezdőpontját képezik egy 

hosszabb érvelésmenetnek, s végezetül az „önmagát állító nyelv” (14) illuzórikus, 
fenntarthatatlan képzetére mutat rá a szerző, amely egyértelmű nyelvként csupán 
a paradicsomi állapotban (12) létezhetne. Dobos végkövetkeztetése tehát egy mára 
messzire ívelő nyelvfi lozófi ai hagyományba írja be magát.

Úgy vélem, Dobos fentebb idézett kiindulása legalábbis elbizonytalanítható. 
„Hogyan adható hang a jelnek? Értelmezés függvénye” – ettől a ponttól kezdve a ∞ 
a 8-as számjeggyel kerül függő viszonyba. Úgy gondolom, ebben az esetben nem 
beszélhetünk értelmezésről, hiszen Dobos egy „köznyelvi fordulatból”, illetve egy 
„grammatikai konvencióból” indul ki, amikor a 8-as számjeggyel (s végül – szintén 
megkérdőjelezhető módón – 8-as alakzattal) azonosítja a ∞-t. A határozóragból eo ipso 
a 8-as számjegyre következtet, holott például a lemniszkáta is ugyanazt a ragot feltéte-
lezi. A végtelen jele tehát többféleképp is kimondható, akár végtelenként, ahogy a statisz-
tikában is, például: „N = {0, 1, 2, 3…+∞}” a természetes számok halmaza esetében, 
vagy ebben az inverz értelemben: 1/∞. „Az egyetemes nyelvtan hívei ki akarták 
küszöbölni a fonetikus nyelv természetes életéből eredő bizonytalanságokat, ezzel 
szemben Krúdy a hanggá nem alakítható jellel a többértelműséget és a pontatlanságot 
őrzi meg a jelentésteremtő irodalmi olvasás számára.” (12) A többértelműség, s kü-
lönösen a pontatlanság mint potencialitás, mint valami megőrzésre méltó, s nem fel-
számolandó – izgalmas elméleti álláspont, amely épp az információ létrehozásában/
feldolgozásában érdekelt technikai médiumokhoz képest pozícionálhatná a „jelentés 
közegét”. Bármennyire is szuggesztív Dobos felvetése, az általa hozott példában véle-
ményem szerint nem a teremtő pontatlanság munkál. Számomra az sem teljesen vilá-
gos, hogy jelen esetben mit kell értenünk a „hanggá nem alakítható jel” kifejezésen. 
Feltehetően azt, hogy: „Az alfabetikus jel, a betű hanggá változtatható, a számjegy 
elfordított képe ellenben aligha szólaltatható meg ilyen egyszerűen.” Amennyiben 
a betű jel, ami hanggá változtatható, miközben a „számjegy elfordított képe” nem, 
akkor ennek alapján már a számjegy sem. Így azonban kérdés marad, hogy miért 
lenne egyáltalán alkalmas az „alfabetikus jelen, a betűn” kívül bármi más arra, hogy 
a megszólaltatás bizonyosságát garantálja.

Dobos érvelésében látensen végig jelen van a 180 fokban elforgatás képzete, holott 
ha a 8-as számjegyet kívánjuk ∞-ként „ábrázolni”, akkor 90 fokos elforgatást végzünk. 
A 180 fok ellenben „teljes fordulatként”, „180 fokos fordulatként” mint szólás van 
jelen a köztudatban, amely ebben az okfejtésben végig fenntarthatja a „szimbólum 
elkülönböződő játékának” (14) képzetét.

Az olvasás mint olyan kiemelt elméleti pozíciót foglal el a tanulmánykötetben, 
melyhez a szerző többször is visszatér, különböző utakon közelítve, különböző pers-
pektívákból szemlélve ennek folyamatát, mégis az eseményszerűség tézisének állan-
dóságával. Az eseményszerűség meghatározása szintén többrétegű, azonban Dobos 
egy helyütt kifejezetten Kosztolányira hivatkozva fejti ki, hogy mit is ért ezen a ki-
fejezésen: „Kosztolányi szövegmagyarázatai alapján indokolt eseménynek nevezni 
az olvasást, mivel csak részlegesen tekinthető olyan akaratlagos tevékenységnek, 
amelynek minden mozzanata refl ektálható és közvetíthető.” (61) Hangsúlyozandó, 
hogy e megállapítás Az olvasás esemény elméleti súlypontja, melyből számos egyéb 
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következtetés adódik, például: „Amennyiben a jelentés közvetítésének képességével 
rendelkező materiális hordozó nyugalmi állapotát a társalkotó olvasó képes megszün-
tetni, vagyis képződménnyé változtatni a szöveg közlésével, tehát megszólaltatásával, 
akkor ebből az következik, hogy az olvasás eseményében változik át immateriális 
szellemi létezővé az anyagszerű szöveg.” (58) Talán utalni sem kell arra, hogy az olva-
sás aktusának (performativitásának) ez az értelmezése szintén egy jelentős elméleti 
iskola alapjaira épül, s itt elég csak Iser átlényegülés fogalmára utalni, amelyet ő maga 
Ricœur „mimézis triászából” vesz át.

Azonban ezen a ponton, tehát az elméleti súlypont körül is vannak olyan részek 
Dobos érvelésében, amelyek esetenként az egyértelműnek tűnő végkövetkeztetéseket 
is elbizonytalanítják. Az olvasás ütközetei című tanulmányban az „előadás színpadi, 
illetve elbeszélt formája” közötti kapcsolatról értekezik a szerző. Alapvető tézise, 
hogy Erika Fischer-Lichte elméletével ellentétben az „önmagára vonatkozó” (szín-
padi) előadás, amely „felszámolja a jel kétértelmű fogalmát”, s ezáltal „befogadása 
[…] nem hermeneutikai folyamatokban történik” (21), – hasonlóan az „egyértelmű 
nyelv” képzetéhez: illuzórikus. Dobos inkább egy intermediális folyamatot képzel 
el színpadi és irodalmi műalkotások között, amelynek katalizátora a mindkét „közeg-
ben” érvényesülő performativitás. Így természetesen az irodalmi mű (vö. elbeszélt 
előadás) is részesül jelenléthatásból, illetve a konvencionálisan a színpadi előadásra 
jellemző érzékiségből, miközben utóbbi sem mentesül a jelentésalkotás, az értel-
mezés akár a nyelvi emlékezeten alapuló, szükségszerű mozzanatától.

Dobos az első olvasás kapcsán írja: „A néző az előadás anyagi terében szükség-
képpen résztvevő. Az egyidejű jelenlét, s a lineáris észlelés határozza meg helyzetét. 
Ehhez foghatót leginkább az első olvasás kínál, amikor a szöveg mintegy magába 
vonja a befogadót, aki még nehezen tud távolságot tartani az először észlelt jelektől.” 
(17) Az „esztétikai érzékelés mint előzetes megértés”, illetve az „érzékelő olvasás”, 
úgy gondolom releváns viszonyítási pont lehet Dobos meghatározásához az általa 
„letapogató érzékelésnek” nevezett első olvasáshoz. Véleményem szerint az „előadás 
anyagi tere” és az „először észlelt jelek” (halmaza) között teremtett párhuzam, illetve 
a „letapogatás” képzete rámutat Dobos „első olvasatának” radikalitására. Ha akár 
csak A ∞ jel értelmezése jelfogalmából indulunk ki, könnyen arra a következtetésre 
juthatunk, hogy amennyiben az olvasó valóban az először észlelt jelekhez képest ala-
kítja ki viszonyát a szöveggel, akkor az olvasás maga kerül veszélybe, amennyiben épp 
maga az olvasás nem történik meg: az „olvasó” jeleket észlel, mintegy (kidomborodó) 
jeleket „tapogat le”.

Az érzékiség problematikája mind a jelentés/jelenlét viszonyának meghatározá-
sában, mind a nyelv, illetve az irodalom medialitásának kérdésében jelen van, s ezek 
fontos szerepet játszanak Az olvasás esemény tanulmányaiban. Éppen ezért tartom 
fontosnak, hogy az első olvasás kapcsán megmutatkozó anyagiság-fogalmat még 
egy szöveghellyel példázzam. Az olvasás medialitásának összefüggései Kosztolányi iro-
dalomértelmezésében című tanulmányból emelem ki a következő néhány sort: „A szem 
szerkezetéről adott élettani leírás segítheti az irodalmárt abban, hogy a megjelenő 
nyelv optikai működését jobban értse, de a vers szerveinek fi ziológiai megközelítése 

legfeljebb kiegészítője lehet a nyelvi hatás értelmezésének.” (62) Azt gondolom, hogy 
a „megjelenő nyelv optikai működése”, amelyet valamiképp specifi kusan az irodalmá-
roknak kellene megértenie, kimerítőbb magyarázatot érdemelne, hiszen közel sem 
magától értetődő, hogy mit érhetünk rajta. Az ide tartozó lábjegyzet sem könnyíti 
meg e sorok értelmezését. Ebben Dobos kifejti, hogy Kosztolányi a technikai mé-
diumokat nem az emberi test protéziseiként fogta fel, ugyanis Kosztolányi leírásaiba 
(a látókörébe kerülő technikai médiumokról) antropomorf és nem-antropomorf me-
taforák is keverednek. Feltételezem, hogy itt a (nyelv) optikai működése áll valamilyen 
kapcsolatban a technikai médiumokkal, amennyiben az értekező végül ez utóbbi elégte-
lenségét hangsúlyozva emeli ki az irodalmi olvasás potenciálját mint nélkülözhetetlen, 
„le nem váltható”, „túl nem haladható” tapasztalati formát.

„Milyen értelemben tekinthető médiumnak az irodalmi szöveg” (102) – teszi fel 
a kérdést Dobos, mely problémakör relevanciája, aktualitása aligha vitatható. Azon-
ban úgy gondolom, hogy egy direkt, kettősségen alapuló válasz elfojtja a távlatos 
kérdés eredendő potencialitását. Ha ugyanis ezt a kérdést, a szellem/anyag régi op-
pozícióján keresztül akarjuk megközelíteni, s az anyagot mint valami külsőt, érzékit, 
s tökéletlent (38) határozzuk meg, akkor a kérdés eleve magába foglalja a választ. „Azt 
jelentené ez, hogy az anyagot a szellem kelti életre? Ebben az esetben megbomlik az 
egyensúly hermeneutika és mediális kultúratudomány között, egyértelműen a her-
meneutika javára billentve a mérleg nyelvét. Amennyiben a jelentés közvetítésének 
potenciáljával rendelkező materiális hordozó inaktivitását a társalkotó olvasó képes 
megszüntetni, vagyis képződménnyé változtatni a szöveg megszólaltatásával, akkor 
ebből az következik, hogy az olvasás mediális eseményében változik át immateriális 
létezővé az anyagszerű szöveg.” (103) Az idézet első feléhez pedig az értekező még 
lábjegyzetként hozzáfűzi: „A magam részéről ezt nem érzem különösebb veszteség-
nek” – mármint azt, hogy „a mérleg nyelve” a hermeneutika javára billen. Véleményem 
szerint Dobos eredeti felvetésében, mely rákérdez az irodalmi szöveg medialitásának 
mibenlétére, több rejlik egy poláris ellentét felmutatásánál, mely végül is mindig 
magában hordozza a felcserélhetőség lehetőségét. A szerző által is több alkalommal 
idézett gumbrechti jelenlét-elmélet talán alkalmasabb viszonystruktúrát kínál az 
ingadozás jellegzetes átmenetiségével, mint amilyet a poláris ellentét a maga kénysze-
rítő stabilitásával.

Az olvasás eseményben Dobos István olyan fontos, az irodalomtudomány szem-
pontjából nagyon is aktuális kérdések megfogalmazására vállalkozik, mint amilyen 
az olvasás eseményszerűsége, a jelenlét és jelentés viszonya, illetve az irodalmi szöveg 
medialitása. Válaszai az irodalomtudomány felől nézve kifejezetten csábítóak, s noha 
érvelésmenete több esetben saját színvonalához képest elbizonytalanodik, ösztönző 
értékei kétségtelenek.

(Kalligram, Pozsony, 2015)


