
A sem mi rõl va ló min den be széd tel je -
sen és vég képp üres nek tet szik. Ez azon -
ban már csak azért sem le het így, mert
pon to san a nyelv – va gyis a be széd – az,
ami mind egy re elõ hoz za a sem mit, a „sem-
 mi” sza vát. A nyelv te hát be szél a sem -
mi rõl, s ta lán – akár mint (a) sem mit-
mon dás – be szé li is azt. 

Kér dés per sze, hogy köz ben va jon
gon dol ko dik-e ró la.

El sõd le ges – és el vont – fel tû né se sze -
rint a sem mi azon ban pon to san „az”, „ami”
nincs(en). A sza va még is ott van a leg több
nyelv sza vai-ne vei kö zött. Sõt mi vel a sem -
mi nin csen, azért a sem mi nek el sõ lá tás ra
is ép pen hogy csak is a sza va, a ne ve van –
s pon to san ez az, ami elõ tü rem ke dik.

A leg köz vet le neb bül vég sõ so ron is a
sem mi nek te hát a sza va-ne ve az, ami két -
sé gen kí vül elõt tünk és – mi vel mond juk
– ben nünk is áll. Úgy hogy a ró la, pon to -
sab ban a ve le va ló mon dó-ki mon dó és
kér de zõ gon dol ko dás nak tá vol ról sem
eset le ges, ha nem ép pen hogy szük ség sze -
rû té má ja és te rü le te ki-mon dot tan a sem -
mi sza va. Amely te hát el gon do lás ra vár.

El gon dol ni azon ban a sem mi sza -
vát/sza va it vég leg nem je lent het mást,
mint bele-gondolni ezek be a sza vak ba.
Hi szen elõt tünk, mint „va la mi” prob le -
ma ti kus, a sem mi csak is pusz ta szó ként
áll. Csak a be le gon do lás és csak az el gon -
do lá sa „után” mond hat juk – eset leg – meg
azt is, hogy mit ke res, va gyis mi ért is je -
len tõs és je len tés sel bí ró õ a nyelv ben, 
a nyel ve ink ben. Te hát csak is eb bõl ért -
het jük azu tán va ló ban meg a szó „hasz -
ná la tá nak”, a szó szó tá ri ér tel me i nek a
kü lön bö zõ irá nya it, pász tá it is (és nem
meg for dít va).

A sem mi sza va csak is azt mond ja
meg, il let ve ki a nyelv ben, ami nek egy ál -
ta lán lé te nin csen. Az te hát nem bár mi -
lyen ta ga dás, ha nem a lét ta ga dás, a lét -
meg ta ga dás sza va-ne ve. Csak ezért ta lál -
ha tott He gel is ar ra, hogy – fo ga lom ként –
a sem mi s a lét azo no sak. Ez zel azon ban
a sem mi mint fo ga lom ki is me rül – sõt el
is tû nik –, s ami mint õt meg elõ zõ meg -
ma rad: csak is a sem mi sza va. Hi szen a
szó, a név meg elõ zi a fo gal ma kat. (Meg
per sze He gelt is.)

Az te hát, hogy a sem mi a fo gal má ban
el tû nik, pusz tán eggyel több ok, il let ve
alap ar ra, hogy ko mo lyan ve gyük an nak 
a sza vát, a sza va it! Hi szen ami „itt” – a
leg köz vet le neb bül – van, az a nyelv, az
azt mon dó, a be szé lõ s a sem mi mint szó,
amit õ mond. Nem „fo gal mak”, in kább ta -
pasz ta la tok mind ezek. Ame lyek a nyelv,
a mon dó s a sem mi egy be tar to zá sá ról,
eme egy más ra irá nyu lás ról ta nús kod nak,
és – mint lát ni fog juk – ta gol ják is azt.
Mert a „ki mond ha tat lan hoz” az ilyes mi -
nek kö ze nem le het. Hi szen mond ják, 
ki-mondják. 

Ki mon dás ként a sem mi pusz ta szó.
Amely te hát fo ga lom ként lét fe szült ség gel
(He gel) üres. Mert azt – fo ga lom ként is –
a lét hez ép pen a ta ga dás, és pe dig pon to -
san a lét ta ga dás kö ti. És meg for dít va is...
Ezért nem le het a lé te zõ bõl, az em ber bõl
va ló s a lét rõl meg a lé te zõ rõl meg tör té nõ,
le foly ta tó dó gon dol ko dás so rán azt meg -
ke rül ni. Mert ez nem es he tõ ség, ha nem
tör vény ad ta le he tõ ség, ami nek ilye tén
ha tal mas sú lya van. Hi szen az ér te lem -
kér dé sek ben konstituálódó lét rõl le het – s
akár biz tos is –, hogy (a) lé te idõ vel: nem
le het... Úgy hogy ez ma gá hoz a lét hez, il -
let ve per sze ma gá hoz a mon dó, a „be szé -
lõ” lé té hez tar to zik. 

A „be szé lõ” be szé de, ugye bár, a nyelv,
a nyel vek. S eb ben-ezek ben mond ja/
mond ják õ/õk ki a sem mi sza va it. Ezért 
a sem mi sza vai épp úgy sa já to sak és tör té -
ne ti ek, mint a ki mon dók ma guk. Így tar -
toz nak õk (te hát a sem mi sza vai) ma gá -
hoz a lét tör té net hez, il let ve egye ne sen
konstituálják, ta gol ják ma gát a lét tör té ne -
tet is. A nyel vek ben. 

A „sem mi” te hát a lét ta ga dó pusz ta
szó. Amely a nyel vek ben áll va él. Oly -
annyi ra mé lyen, hogy a for dí tá sá val nin -
csen sem mi gond. Gond nél kül for dít hat -
juk a né met das Nichtset az an gol
nothingra, a fran cia rienre vagy néantra,
a szláv ničre, a ro mán nimicre vagy a ma -
gyar sem mi re stb. Ha azon ban mé lyeb -
ben kez dünk el gon dol kod ni, azon nal fel -
tû nik, hogy a for dí tá sok gond ta lan sá ga
el le né re nyel ven ként más- és más kép pen
ta go ló dik a sem mi sza va i ban a lét és an -
nak ta ga dá sa is. közelkép
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Né met sza vá ban a sem mi pél dá ul úgy
szól, úgy hang zik egy töm bû en, egy szó ta -
gú an: das Nichts. Eb be ezen a nyel ven 
a leg mé lyeb ben Mar tin Heidegger gon -
dolt be le. Heideggert a szó ter mé sze te sen
a ta ga dás hoz kül di, hi szen a sem mi tõl in -
dít tat va, an nak a né met ki mon dá sá ban, e
ki mon dás ho ri zont já ban gon dol koz va
leg in kább a ta ga dás ról ma gá ról (das
Nichts) mint nem(et)mondásról gon dol -
kod ha tunk. Et tõl irá nyít va Heidegger a
ta ga dás össze tett sé ge it fog ja so ro za to san
vizs gá lat alá, ar ra a kö vet kez te tés re jut va,
hogy a sem mi nem csak hogy meg elõ zi, 
il let ve ere den dõbb a ta ga dás nál, ha nem 
a ta ga dás vol ta kép pen a sem mi bõl, az az 
a né met ben sors sze rû en ta go lat la nul ma -
ra dó, de ezek után már ta gol tan ta ga dott
lét bõl szár ma zik. Ezért is kell Heideg-
gernek el hagy nia a né met nyel vet s a gö -
rög höz, pon to sab ban Arisz to te lész gö rög
szterésziszéhez for dul nia. A Nichts te hát
oly mó don ta gad ja a lé tet, hogy ki mond va
és be le gon dol va az el sõ sor ban a ta ga dást
ma gát ala poz za meg, ta gol ja-ar ti ku lál ja.
El len ben ta go lat la nul hagy ja a ta ga dott
lé tet ma gát.

Ha te hát el von tan néz zük, a sem mi
min den hoz zá kap cso ló dó szó ban, min -
den ne vé ben és min den nyel ven ta ga dást
je lent, még pe dig a lét ta ga dá sát. En nek az
abszt rak ci ó nak kö szön he tõ en rend sze -
rint nem okoz prob lé mát a sem mi sza va it
egyik nyelv rõl a má sik ra for dí ta ni. Azon -
ban a sem mi bár mi lyen ne vét jel lem zõ
lét ta ga dást a kü lön bö zõ nyel vek kü lön -
bö zõ sza vai más ként hor doz zák és ar ti ku -
lál ják. A ta ga dás és a lét más ként ar ti ku -
lá ló dik-ta go ló dik e sza vak szer ke ze tén és
ki mon dá sán ke resz tül. Ép pen ezért most
meg kell pró bál nunk né hány ilyen szó ba
be le gon dol ni, hogy ho ri zont ja i kat „össze -
il leszt hes sük”. 

A „sem mi” olyan szó, amellyel nyel -
ve ink el sõ sor ban lé tünk hi á nya it, elég te -
len sé ge it, a ta laj bi zony ta lan sá gát, mu -
lasz tá sa in kat és pusz tu lá sa in kat stb.
mond ják ki. És ép pen azért jut el a sem mi
ah hoz, hogy szó vá le gyen a nyel ve ink -
ben, mert lé tünk eg zisz ten ci á ja az, ami
ki mon dás ra hoz za. Úgy hogy a sem mi 
vo nat ko zá sá ban a fi lo zó fi á nak nem cél ja
– és nem is le het cél ja –, hogy va la mi lyen
„fo gal mat” vagy „ide át” kre ál jon an nak
kü lön bö zõ sza va i ból, ha nem mind össze
az a fel ada ta, hogy a gon dol ko dás ré vén
át has sa és rög zít se mind azt, amit – sza -
vak gya nánt – ezek a nyelv ben je len te -

nek. A „sem mi” így te hát egy egy sze rû
szó, ame lyet azon ban min dig kény te le -
nek va gyunk ki mon da ni. 

Egyes nyel vek egy sze rû, egy ta gú, mo -
no lit sza vak kal fe je zik ki a sem mit. Mint
lát tuk, a né met – das Nichts – meg ne ve -
zé se is ilyen. Más nyel vek ben vi szont a
sem mi sza va össze tett. Ilyen az an gol
„nothing”, a ro mán „nimic” és a ma gyar
„sem mi”. A sem mit tisz ta nem lét ként, a
lét tisz ta ta ga dá sa ként fel fo gó, la tin ere -
de tû „néant” is szó össze té tel ered mé nye. 

Most azt kell meg vizs gál ni, ho gyan 
ar ti ku lá ló dik a ta ga dás és a lét a sem mi
sza va i ban a szá munk ra hoz zá fér he tõ nyel -
vek ben. Heidegger né met sza va (das
Nichts) el sõ sor ban a „nem”, va gyis a ta ga -
dás meg ala po zá sa ré vén küld a lét ta ga dá -
sá hoz. Úgy ta gad ja a lé tet, hogy köz ben
min de nek elõtt – ere de te ré vén – meg ala -
poz za a ta ga dást ma gát. A ta ga dott lét azon -
ban meg ma rad ere den dõ meg ha tá ro zat lan -
sá gá ban, de a ta ga dás ép pen ál ta la ta lál rá
és sa já tít ja ki ar ti ku lá ci ó i nak ere de tét. 

Ez zel szem ben a sem mi an gol ne ve
(nothing) a do lo gi sá gá ban (thing) meg ra -
ga dott és ar ti ku lált lét ta ga dá sát fe je zi ki.
A ta ga dás te hát itt tel je sen ar ti ku lá lat lan
mó don „dol go zik”, a ta ga dott lét vi szont a
sem mi an gol sza vá ban „do lo gi” mi nõ sé -
gé ben artikulálódik.1

Ugyan ennyi re ér de kes a sem mi fran -
cia ne ve is: rien. Kez det ben ez a szó pon -
to san azt je len tet te, hogy „do log”, de ab -
ban a meg nyil vá nu lá si for má já ban,
amely a do log nak „nem sa ját ja”, amely -
ben a do log „nem ta lál ha tó”, va gyis
amely ben az ta ga dott ként je le nik meg.2

Ezért a „rien” szó mai ér tel mét a do lo gi -
ság és a ta ga dás asszi mi lá ci ó ja és asszo ci -
á ci ó ja ré vén nye ri el, de oly mó don, hogy
ben ne sem a ta ga dás, sem a „do lo gi” ter -
mé sze tû lét nem ar ti ku lá ló dik, ha nem
csu pán összeolvadnak.3

Egé szen más hely zet tel ta lál juk azon -
ban szem ben ma gun kat, ami kor azt vizs -
gál juk, ho gyan ta go ló dik a ro mán „nimic”
szó. Ez is össze tett szó, amely a „sem” je -
len té sû „nici” és a „kis” je len té sû „mic”
mel lék név össze ol va dá sá ból ke let ke zett.
A „nici” ta ga dó szó vi szont egé szen más,
mint a né met ben ta go ló dó „das Nichts”,
és még má sabb, mint az, ami az an gol ban
a tel je sen ar ti ku lá lat lan „no-thing”. Hi -
szen a ro mán „nici” a ta ga dást ke re sõ 
ta ga dás ként ar ti ku lál ja. Ugyan ak kor a
„mic” ép pen hogy mennyi sé gi te kin tet -
ben csök kent lé tet je löl, és vol ta kép pen 112
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a ro mán „nimic” szó pon to san azt mond -
ja, hogy ak kor és ott, ahol el hang zik, ke -
res vén egyet len egy lé te zõ „sem ta lál ha tó”
(va gyis ilyent nem ta lál ha tunk), ame lyet
leg alább „ki csiny sé gé ben” ra gad hat nánk
meg. Az az hogy a ke re sõ mi vol tá ban és
ke re sõ lé nye gé ben meg ra ga dott és eb ben
meg nyil vá nu ló ta ga dás itt ele ve el ve szí ti
el vont lo gi kai mû ve le ti „mi nõ sé gét”, és
nyel vi leg rög zí ti an nak ere den dõ en 
eg zisz ten ci á lis ter mé sze tét. Eköz ben a ro -
mán „nimic” szó, akár ha csu pán ab ban 
a mi nõ sé gé ben, hogy mennyi sé gi csök -
ken tett sé get mond, a lé te zõt ugyan csak
pusz tán do lo gi ter mé sze té ben ar ti ku lál ja.
(Hi szen vég sõ so ron csak a dol gok le het -
nek ki mon dot tan „ki csik”.)

A sem mi ma gyar sza va is ele ve ke re -
sõ ként ar ti ku lál ja a ta ga dást. Be le gon dol -
va azon ban en nek ta go ló dá sá ba, ez a szó
ta lán még töb bet mond azok nál, ame lye -
ket ed dig ele mez tünk. A ma gyar név – a
„sem mi” – szin tén össze tett szó, ugyan -
csak a „sem”-nek és a „mi” név más nak az
össze ol va dá sá ból jött lét re. A „sem” ta ga -
dó szó val azt fe jez zük ki tu laj don kép pen,
hogy „sem itt”, „sem ott”, „sem ak kor”,
„sem én”, „sem õ” stb. Va gyis: min den hol
ke res tem/ke res tük, de sem-mi kor és
se(m)-hol sem-mit sem ta lál tam/ta lál tunk.
Akár mennyit és akár ho gyan is gon dol koz -
nánk: az a „nem”, amely hez a „sem” ta ga -
dó szó küld, sem az a ta ga dó „nem”, sem
pe dig az a fosz tó „nem”, ame lyet Hei-
degger a né met „das Nichts” vo nat ko zá sa -
i ba va ló be le gon do lás ré vén tárt fel. 

A „sem” ta ga dó szó ban ta lál ha tó
„nem” – mint lát juk – ke re sõ „nem”! Azt
mond ja vol ta kép pen, hogy ke res vén nem
ta lál tunk. Ez zel azt fe je zi ki, hogy az a
mód, aho gyan össze ta lál koz tunk, be le üt -
köz tünk és szem be száll tunk a „nem”-
mel, az va ló já ban a ke re sés. Te hát a „sem”
ta ga dó szó a ta ga dást a ke re sés módu-
szába he lye zi, a ke re sést pe dig a „nem”
(te hát a ta ga dás) mo da li tá sá ban hord ja. 

Mit je lent azon ban mind ez lé nye gét
te kint ve? El sõ sor ban azt, hogy bár a
„sem” va ló ban olyan ke re sés itt, amely
„be le fo lyik” a „nem”-be, ke re sés ként az
még is min den eset ben el kü lö nül a meg -
ha tá ro zott „nem”-ek tõl, ame lyek kel szem -
be sül, és ame lyek be be le üt kö zik. Hi szen
a ke re sés so sem csu pán egy is mé telt kér -
dés, sem pe dig egy kér dés is mét lé se, ha -
nem a kör be hor do zott kér dés. Ezért a
„sem”-ben min dig több rõl van szó, mint 
a kér dés és a rá ér ke zõ ne ga tív (ta ga dó)

vá lasz kö zöt ti fe szült ség rõl. Hi szen itt a
ta ga dás ma ga – va gyis ma ga a „nem” – he -
lye zõ dik be le a ke re sés mo da li tá sá ba (és
meg for dít va). 

Ezért a „sem” so ha nem ta gad ja ma gát
a ke re sést, csak hi á nyos, deficiens
móduszaiba he lye zi, és azok ban rög zí ti.
Ame lyek ben az te hát min den irány ban
„nem ta lál”. Ez ál tal a „sem” egy részt fel -
töl ti, ki hang sú lyoz za és kör vo na laz za a
„nem”-et, de ugyan csak ez ál tal ösz tön zi
is a ke re sést egé szen a vég le tes ki üre se -
dés ki me rí tett sé gé ig. Ezért a kontextuá-
lisan ta pasz talt „nem” – va gyis a „sem” –
vé gül is nem más, mint a ki üre se dett, ki -
me rí tett, de nem fel füg gesz tett ke re sés
vég nél kü li hi á nyos sá ga, deficienciája. 

Mind ezek egy részt a „sem” szi lárd sá -
gát biz to sít ják, amely haj la mos her me ti -
ku san ma gá ba zár kóz ni, más részt vi szont
ugyan ak kor egy olyan bel sõ im pul zust is
biz to sí ta nak a ke re sés szá má ra, amely ki -
su gá roz ván azt új ra és új ra a ki üre se dé se
fe lé nyom ja. És en nek a ki su gár zó im pul -
zus nak a te ré ben és ho ri zont já ban tör té -
nik meg a „sem” össze ol va dá sa a „mi”
név más sal a „sem mi” ma gyar ne vé ben. 

Ma gya rul a „mi” egy szer re kér dõ és
vo nat ko zó név más, és töb bes szám el sõ
sze mé lyû sze mé lyes név más is. Füg get le -
nül at tól, hogy ez a fo ne ti kai egy be esés
vé let len-e vagy sem, fon tos spe ku la tív le -
he tõ sé ge ket rejt ma gá ban. Nem sza bad át -
sik la nunk fö löt tük. Hi szen a „sem” ta ga -
dó szó val együtt a „mi” név más min den
eset ben azt mond ja, hogy „mi” va gyunk
azok, akik kér dez vén ke re sünk, de nem
ta lá lunk (sem mit). Kö zös te rük be össze -
ol vad va a „sem” és a „mi” azt fe je zi ki,
hogy a ke re sés kér dé se i nek a töb bes szá -
má ban a plu ra li tá suk összes sé gé ben fel -
mu ta tott kér de zõk a „sem mi” je len té sé vel
szem be sül ve csak a „nem”-re, az az csak a
ta ga dás ra ér kez tek, il let ve ab ba üt köz tek. 

Ar ti ku lá lá sá nak te ré ben a „sem mi”
ma gyar sza va mé lyeb ben és ta gol tab ban
en ged be le gon dol ni ab ba, amit „ki fe jez”,
ele ve le rög zít ve nem csak a ke re sést és an -
nak – hi á nyos – mó do za ta it, ha nem azt a
tényt is, hogy min dig „mi” va gyunk azok,
akik ke re sünk és kér de zünk, még ak kor is
ha „ab ban”, va gyis a „sem mi ben” sa ját
ma gun kat sem ta lál hat juk. Az az a sem mi
– egyik ér tel mé ben – ép pen a mi kü lö nös -
sé günk, ide gen sé günk és szo kat lan sá -
gunk, amely sa ját énünk höz tar to zik hoz -
zá, és emi att ab bé li igye ke ze tünk, hogy
el tá vo lít suk eg zisz ten ci ánk te ré bõl – ki - közelkép
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hagy va és el ke rül ve – min dig is fö lös le -
ges, és az is ma rad. 

A sem mi ma gyar sza vá ban az tán az 
is nyil ván va ló vá vá lik, hogy mind ez ko -
ránt sem csu pán a lét kí vül rõl jö võ egy -
sze rû ta ga dá sa, ha nem olyan, amely min -
dig részt vesz lé te zé sünk ben és eg zisz ten -
ci ánk ban. Ah hoz azon ban, hogy ezt a
tényt va ló ban meg ért hes sük, be le kell
gon dol nunk a sem mi kü lön bö zõ sza va i -
nak ta go lá sá ba. 

Ez alatt azon ban ki de rül az is, hogy a
„mi?” kér dõ név más más im pul zu so kat
hor doz, és más irány ba is küld. Ezek ben
most a kö vet ke zõ kér dé sek for má já ban
moz gó sít: „mi ez?”, „mi az?” stb. Per sze a
sem mi ne vé ben a „mi?” kér dé se ele ve és
min dig már is a „sem”, va gyis a ke re sõ
„nem” ho ri zont já ban áll. A ke re sés len -
dü le te így rög tön be le üt kö zik, be le csa pó -
dik a „nem” fa lá ba. Mind azo nál tal nem
le het nem ész re ven ni – min den és bár mi -
lyen sors sze rû negativitás el le né re –,
hogy a ke re sõ „nem” ke re sé se és a „mi?”
kér dé se még is ál lan dó an ösz tön zik és
hajt ják egy mást köl csö nö sen. Va gyis a
ma gyar „sem mi” szó ban a „mi?” kér dé se
so sem en ge di ke re sé sün ket tel je sen meg -
szûn ni, akár mennyi re ta ga dók is len né -
nek a „ta lá la tok”, a „vá la szok” (lásd
„sem”). Eb ben te hát nem csak a ta ga dás
ar ti ku lá ló dik sa já tos mó don mint ke re sõ
„nem”, ha nem a lét is, ami ezt a ta ga dást
hor doz za és szük sé ges sé te szi. A lét egy -
részt min den „do lo gi” ter mé sze té nek
meg ha la dá sá val vesz részt e ta ga dás ban,
amely vi szont más részt még is hoz zánk
ma gunk hoz tar to zik mint ke re sé se ink
vég sõ ki me ne te le és vek to ra. 

A sem mi ro mán és ma gyar sza vá ban
va ló já ban a „nem”-nek egy ere den dõbb
for má ját, a ke re sõ „nem”-et ta lál tuk meg:
a „nici” és a „sem” va ló já ban va la mi lyen
mó don „nyi tott” „nem”-ek, ame lyek ép -
pen ezért ké pe sek ar ra, hogy a ta ga dás
mé lyebb és di na mi ku sabb eg zisz ten ci á lis
ér tel mét is hor doz zák. Ez a ke re sõ „nem”
az, amely – el gon do lat la nul is – a privatív
(fosz tó) „nem”-et és a ne ga tív „nem”-et
egy aránt hor doz za és ere dez te ti. Ma gyar
ne vé ben ezen fe lül egy sa já tos fe szült ség
is pul zál, amely a sem mi ál ta lunk is mert
egyet len más sza vá ban sem ta lál ha tó. Hi -
szen eb ben – bár mennyi re is a ta ga dás ra
van pre desz ti nál va – még is új ra és új ra
meg szü le tik, fel hang zik és re zo nál a
„mi?” kér dé se, amely egy ben ere den dõ en
mi hoz zánk („mi”) tar to zik.

Mit re mél het és mi re vár hat azon ban
egy olyan kér dés, amely vá lasz hí ján
még is és min dig hang ra kel, han got ad, és
re zo nál? Ter mé sze te sen a vá lasz „he lyett”
nem re mél het mást, és nem vár hat más ra,
mint egy olyan il lesz ték re, amely – anél -
kül hogy ki elé gít het né – még is ta golt mó -
don össze il lõ vele.4 Az, ami – a sem mi
sza vá ban – sors sze rû en nem re mél het és
nem vár hat vá laszt, de amely még is foly -
ton új ra szü le tik, re ge ne rá ló dik ben ne,
nem re mél het és nem vár hat mást – olyan
il lesz ték ként, amely még is hoz zá il lõ –
mint a cso dát. 

Va ló ban a sem mi ma gyar sza vá ban a
vá ra ko zás „mi?” kér dé sé nek sü ket, de el -
tá vo lít ha tat la nul össze il lõ csa tol má nya
ép pen a cso da: „mi-cso da?”, és a vá lasz,
amely rög tön fe lel rá – a „sem mi”-ben –,
az, hogy a „sem-mi-csoda”! Va gyis: ahol 
a sem mi „van”, ott még „cso da sincs”!

Még is a sem mi ma gyar sza vá ban,
akár hány szor kimondatik, han got kap a
cso da vá rá sá ra irá nyu ló né ma kér dés –
még ak kor is, ha az el gon do lat lan, és 
ak kor is, ha rög tön ne ki üt kö zik a „sem”
ke re sõ ta ga dá sá ban hor do zott hi ány po zi -
ti vi tá sá nak. Ezért lesz vol ta kép pen el -
pusz tít ha tat lan és el tá vo lít ha tat lan a cso -
dá ra va ló vá ra ko zás, mi vel alap ve tõ en 
a je len va ló, az itt lét és a sem mi – és ez ál -
tal a lét – ere den dõ vi szo nyá ban gyö ke re -
zik. Ugyan ezért túl azon a vá ra ko zá son,
amely az il lesz té két „cso da”-ként ar ti ku -
lál ja, a sem mi ma gyar sza va – köz vet le -
nül, exp li cit mó don – egy má sik irány ba
va ló kül dést is ma gá ban fog lal. Eb ben az
irány ban az eg zisz ten ci án kat kül di vissza
ön ma gá hoz.

Zá ró exkurzus. A „sem mi ága”
Re mény te le nül cí mû ver sé nek az utol -

só sza ka szá ban Jó zsef At ti la meg köl ti,
köl tõi mély sé gek ben ta gol ja a sem mi sza -
vát/ne vét: „A sem mi ágán ül szí vem, / Kis
tes te hang ta lan va cog, / Kö ré je gyûl nek
sze lí den / S né zik, né zik a csil la gok.”

Ho gyan ért sük ezt az utol só stró fát, 
és mi is van itt a sem mi vel kap cso la to san
meg költ ve? „Egy sze rû”, le szö ge zen dõ-
meg cso dá lan dó köl tõi kép ez, vagy in -
kább olyan va la mi, ami gon dol ko dói pár -
be széd re ér de mes?

A köl tõ szí ve a sem mi ágán va cog va
ül. De hát van-e „ága” a sem mi nek? S ha
igen, ho gyan nõ ez az ág? Mi lyen kap cso -
lat-össze füg gés van az ága zó dó sem mi s 
a tû nõ dõ, va co gó (köl tõi?) szív kö zött?114
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Nos a vég le te sen mi hoz zánk tar to zó –
kör be hor do zott – ke re sés deficienciája az
(nem-e = sem), amely sors sze rû en mind -
egy re újabb kér de zés re, kér dé sek re kel, s
az mind egy re, új ra és új ra (ben nünk meg
ve lünk is) fel re ped. A sem mi bõl ere dõ és
a sem mi be hul ló min den egyes új kér dés
és új ra be len dü lõ ke re sés mint egy új ága
is a sem mi nek.

Te hát a va cog va, do bog va mind egy re
ke re sõ-kér de zõ, me ren gõ „szív” nél kül
egy fe lõl nincs is (a) sem mi, más fe lõl pe -
dig az nem is le het más, mint csak is az
új ra és új ra fel re pe dõ (el- és szer te ága zó),
ke re sõ-meg ta ga dó, ki nem me rít he tõ
(csak meg hall ha tó) egye te mes ki tett ség.
Mi mind annyi an. Amely te hát csu pán va -
cog va – az az kér dez ve és új ra meg új ra
rán dul va kér dez ve – nyíl hat meg tisz tán,
ön csa lás nél kül és csodátlanul a csil la gok
egye te mes sé gé nek a sze líd hi deg sé gé re
is. (Sem-mi – sem pe dig va la mi üre sen 
re mél he tõ cso da.)

A va co gó szív a lét (s a lé te zés) lé nye -
gé ben, an nak csak a ta ga dá sok és a meg -
ta ga dá sok ál tal konstituált ke re sé sek ága -
zó dó út ja i nak a vé ge in „ül” – ön ma gá hoz
kül det ve (va cog va-do bog va) s új ra az em -
be ri meg a nem em be ri uni ver zum ba len -
dül ve vissza. Ahol te hát a sem mi ben –
pon to sab ban „a sem min” – ül ve va cog. 
A va co gás itt te hát a kér dés, a ke re sés,
amely min den egyes rán du lá sá val – nem
„ta lál”.

Nem a csil la gok vég nél kü li uni ver zu -
ma a sem mi, s ez még csak nem is sem -
mis. Ha nem az ön ma gát a ha lan dó an (és
ép pen ha lan dó sá ga okán!) em be ri s a
nem em be ri uni ver zum ban – hoz zá tar -
toz va – ke re sõ-kér de zõ lé te zés az, ami
beletartatik, s ami rit mus ta lan va co gá sá -
ban a lét hez von ja; ami új és új ága i ban,
okos fej jel és csa lás nél kül, fel re pesz ti 
a sem mit.

Csak ilyen lé te zõ le het, he lyez ked het
el az ér te lem ben, az ér te lem kér dé se i ben
oko san-ér tel me sen, s csak az ilyen lé te zõ
vál lal hat ja fel – a csa ló ka s könnyed „re -
mé nyek tõl” meg sza ba dul va – a lé té vel lé -
nye gi vo nat ko zás ban le võ, sõt az õve le
„megszületõ”-felbomló sem mit.

A lét, az élet ér tel mé nek a ke re sé se
ezért itt in kább el ma gá nyo so dás, a vi lág -
ra for du lás egy faj ta el ma gá nyo so dott, al -
ko tó szen ve dé se. Amely ben az ön gyil kos -
ság nem az ér tel met len sé get je len ti, ha -
nem a tisz tán lá tás ki bír ha tat lan szen ve -
dé sét. Ezért a sem mi be nem egy sze rû en
be le pottya nunk, ha nem hoz zá va ló já ban
köl tõi-gon dol ko dói út ve zet. Ame lyet a
köl tõ ki et len táj ra jut va, okos-tisz ta fej jel
és va co gó szív vel, las san me reng ve jár
meg, s amely re így ér ke zik.

Mert az egész vers egy faj ta eg zisz ten -
ci á lis – tû nõ dõ, las sú, a be ava tás min den
mágikumától men tes – uta zás meg ér ke zõ
vé ge. Amely azon ban még sem cél ba érés.
Az em be ri, az élet-„sors” az, ami al ko tó
fej jel – akar va-aka rat la nul – me reng ve ide
visz. („Az em ber vé gül...”) Az út a csa lo -
ga tó re mé nyek tõl va ló meg sza ba du lás és
a ró luk va ló le mon dás út ja. Ered mé nye
el sõ sor ban a tisz ta, ön csa lás men tes, okos
fej. Amely te hát már a re mény tõl is meg -
sza ba dul va – vagy azt el uta sít va – bic cent
böl csen, oko san.

A csa ló és ön csa ló re mé nyek le küz dé -
sé vel fel lelt táj per sze ki et len és szo mo rú,
de va ló sá gos-hi te les. Akár csak a csil la -
gok. Úgy hogy pon to san itt „ta lál ha tó”, itt
de rül vol ta kép pen ki a sem mi, amely nek
az ágán-ága in a va co gó szív – és élet –
kez det tõl fog va ha lan dó an és kér de zõn-
ke re sõn, a csil la gok „tár sa sá gá ban” rán ga -
tóz va ül dö gél. 

Va jon mind ez egye dül és ki zá ró lag
egy „Jó zsef At ti la” ne vû „egyén”, „kü lö -
nös-fur csa” ma gán em ber ta pasz ta la ta-e?
Vagy csak egy cso dá la to san ki agyalt köl -
tõi kép? 

El iga zí tást itt megint csak a sem mi
sza vá nak-ne vé nek az el gon do lá sá ban ta -
lál ha tunk. Hi szen ott azt lát tuk, hogy a
Jó zsef At ti la ál tal is hasz nált „sem mi” ki -
fe je zés ben ép pen hogy a töb bes szám el -
sõ személyével/ben van nak a „sem”
„nem”-e kap csán dol ga ink. Amely te hát a
sem mi ben s a sem mi vel min den egy-ént
ma gá ba szív. (Mi: mind annyi unk és
mind egyi künk.)  

Te hát „az em ber vé gül...”

Ki rály V. Ist ván

közelkép
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JEGY ZE TEK
1. A funk ci o ná lis gram ma ti ka szem pont jai sze rint elem zett ta ga dás prob lé má já nak szen telt
habilitációs dol go za tá ban Peter Kahrel az an gol „nothing” ter mi nust az egy „meg ha tá ro zat lan”-nal fu -
zi o nált 0 (nul la) kvan tor ként ér tett ta ga dás fo gal má ból ve ze ti le. Ép pen ezért kü lö nö sen ki kell hang -
sú lyoz ni azt a „nothing” szó el gon do lá sá hoz el en ged he tet len tényt, hogy ez a „meg ha tá ro zat lan” va -
ló já ban min dig is egy „do log” (thing). Azon ban e fel szí nes meg ér tés hát te ré ben jó val mé lyebb meg
nem ér tés rej tõ zik, mind a sem mi ta ga dá sá nak sui generis ke re sõ mi vol tát, mind pe dig en nek a ta ga -



dott lét tel va ló kap cso la ta it il le tõ en. A meg ha tá ro zat lan ar ti ku lá lat lan sá gá ban és a 0 (nul la) kvan tor
ûré ben ha gyott ta ga dás és a ta ga dott lét ar ti ku lá ci ó ja va ló já ban nem el gon dol ha tó. Ami rõl itt szó van,
az va ló szí nû leg ugyan annyi ra az an gol nyelv kor lát ja és csap dá ja, mint a mód szer át gon do lat lan sá -
ga. Kahrel negy ven nyelv negy ven sza vát elem zi sta tisz ti kák és táb lá za tok ál tal. Köz tük van a sem mi
ro mán és ma gyar ne ve is.  En nek el le né re a ta ga dás szá má ra csu pán a 0 (nul la) kvan tor! Fel te he tõ en
csak ezért le het ezt meg ha tá ro zat lan mó don „al kal maz ni”. És a „sem mi” és „sen ki” (no-body, amely
ugyan itt is em be ri ként fel vá zolt, de „test rõl” van szó) csak is a ta ga dás meg ha tá ro zat lan sá gá ban te -
kint he tõk ugyan annyi ra (más ként) meg ha tá ro zat la nok nak. Va gyis: ugyan annyi ra koorigináriusok-
nak. Csak hogy iga zá ból a „sem mi” „kö ze lebb” van az ere det hez, mint a „sen ki”! Ezt azon ban csak a
ke re sõ-kér dõ „nem” va lós meg ér té se ré vén ér het jük el. A „sen ki” – a ro mán „nimeni” is – azt je len ti,
hogy „sem (vala)ki”. A „sen ki”-ben fel ta lál ha tó a ke re sõ höz va ló kül dés: ahol „sen ki” sincs, ott csak
az van – va la ki ként – aki keres(i õket). Csak hogy idõ köz ben a ke re sés ho ri zont jai még is „te le le het -
nek dol gok kal”. A sem mi ben azon ban túl lé pünk a meg ha tá ro zat lan „do lo gi sá gon”, egy részt a „mi”-
hez – a nem ta lá ló ke re sõk höz – ér ve eköz ben, más részt pe dig ép pen az zá a „mi ma gunk”-ká vál va,
akik ép pen ma gun kat sem ta lál juk. Ahol „sen ki” sincs, ott az egye dül le võ ke re sõ ta lál ha tó. Így a
„sen ki” egy ál ta lán nem je len ti azt, hogy „egyik sem”, ha nem – ép pen el len ke zõ leg – azt, hogy „egye -
dül”. Va gyis a „sem” ke re sõ je a „sen ki”-ben vol ta kép pen so sem fog ja fel lel ni a „sem mi”-t, ha nem csu -
pán sa ját egye dü li ma gát. A „sen ki” így ép pen az egye dü li én, amely ma ga is a „sem mi”-bõl ered, pon -
to sab ban on nan szár ma zik. Lásd Peter Kahrel: Aspects of Negation. Akademisch Proefschrift, Ams ter -
dam, 1996. 30–43.
2. Lásd Al bert Dauzat– Jean Dubois – Hen ri Mit te rand: Nouveau dictionnaire étimologique et
historique. Librairie La rousse, Pa ris, 1964.
3. Le het, hogy ép pen ezért hasz nál ják elõ sze re tet tel a fran cia gon dol ko dók a „rien” he lyett a „néant”
ter mi nus technicust, amely – min den mes ter sé ges ter mi nus hoz ha son ló an – pusz tán kon cep tu á li san
köt össze pusz ta fo gal ma kat, va gyis: a kon cep tu á lis ar ti ku lá lat lan sá gá ban meg ra ga dott lé tet és a szin -
tén lo gi kai-kon cep tu á lis ar ti ku lá lat lan sá gá ban rög zí tett ta ga dást.
4. „Il lesz té ken” itt egy sze rû en azt ér tem, hogy va la mi „csa to ló dik” va la mi hez, még is min dig kül sõd -
le ges ma rad.
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