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Luigi Tas soni

JE LEK A CSÖND BÔL
Kér dés fel ve té sek a hol nap fi a tal szemi oló gusához

Nyel vek: még ha is mer jük is hoz zá juk a kul csot, al kal man ként elô re nem lát ha tó mó don kö rül-
ve szik egész lé tün ket, met szik egy mást, meg fer tô zik egy mást, és eb ben a fo lya ma tos ha tár át-
lé pés ben nem tud juk el kép zel ni, hogy me lyik az a pont, ahol a kap cso lat meg va ló sul. Így te hát 
fo lya ma to san azt kér dez zük ma gunk tól: hol ta lál ko zik az iro da lom gaz dag kö ze ge a te le ví zió, a 
fi  lo zó fi a, a mû vé szet, a videójátékok, a rek lám, sôt, a tu do mány gaz dag kö ze gé vel? Vagy egy-
sze rû en: mely pon ton ha tott egy nyelv egy má sik nyelv re, egy gon do lat egy má sik gon do lat ra, 
egy jel zés egy má sik jel zés re?

Bár a ma sze mi o ti ká já ról pró bál tam szól ni, jól tu dom, hogy a kér dé ses pont már ak kor is a 
sze mi o ti ka egyik he lye volt, mi e lôtt az tu do mán  nyá ala kult vol na. De ép pen ezért a sze mi o ti ka 
ha tá rai ab ban áll nak, hogy ki ala kí tot ta az inter pre tatív ana lí zis gon dol ko dás mód ját és gya kor-
la tát, egy konst ruk tív alap elv fe lé irá nyít va azo kat. Tud juk vi szont, in tu i tí van is, hogy ezt nem 
te kint het jük egy al ko tó, meg ha tá ro zó alap elv nek a sze mi o ti ka mód szer ta nai ál tal meg va ló sí tott 
tel jes, kog ni tív fo lya mat ese té ben. 

A sze mi o ti ka tör té ne te so rán – amit Peirce-hez és Saus sure-höz szok tak vis  sza ve zet ni, még 
ha jó val ré geb bi ko rok sem vol tak hí ján il luszt ris ôs apák nak – az el sô hely re (he lye sen) a Jel ér-
té két és mun ká ját mint min den le het sé ges kul tu rá lis kód al ko tó egy sé gét tet ték, és (he lye sen) 
rá vi lá gí tot tak a Jel antikon ven cionális, di na mi kus, ter mé sze té bôl adó dó an nyug ta lan, min dig 
va la mit ku ta tó ele mé re. Ar ra a ré szé re mu tat tak rá te hát, ahol a Je lö lô van, ös  sze vet ve azt a 
Je len tés sze re pé vel, ame ly, mint egy, a csa lá di nor má ban biz tos apa, lát ta, amint fi  ai kü lön bö zô 
fa jok ban so ka sod nak, a vá lasz tó vo na lon túl, a vi lág kon cep tu al izálásá nak és a min dig de ter mi-
ná ci ó já nak ro vá sá ra.

Ez a sze mi o ti ka leg in kább ma gá val ra ga dó as pek tu sa: a tu do mány le he tô sé ge, az a le he tô ség, 
hogy be ha tol junk azon je len sé gek er de jé be, me lyek kü lön bö zô fa jok hoz tar toz nak, és még is ös  sze-
fon ják li án ja i kat, egyik cso mó tól a má si kig hajt ják a lá to ga tót, akár az egyes tu do má nyok pe re mén 
lé vô spe ci fi  kus sá gon is túl, ös  sze tör ve va la mit, amit nem le het tö ké le te sen de fi  ni ál ni sem elô re, 
sem a szemiozis út já nak vé gén. Va la mit, ami lé pés rôl lé pés re for má ló dik, és ami nem mást, mint 
tisz ta je lö lô ket ha son lít ös  sze: ma te ri á lis je len sé ge ket, egyéb ként lát ha tat lan tör té né se ket és hi-
po té zi se ket. A je lö lôk plu ra li tá sá ban, ame lyek ma guk is több szö rö zôd nek az al kal ma zott nyelv kód 
tí pu son be lül, a je len té sek szin gu lar itásá val szem ben, mind ez együt te sen ala kít ja ki azt a mediális 
(vagy im már medi atikus nak is ne vez he tô) szö ve vényt, ami re a kor tár sak is me re te ha gyat ko zik. 
És még is, az egy mást ker ge tô, ûzô, ös  sze ke ve re dô, hib ri di zá ló és új ra ol tó üze ne tek nek eb ben 
a föld kér gé ben, az élôk kom mu ni ká ci ó já nak eb ben a prop ulzív szonoritásában meg ma rad egy 
funk ci o ná lis elem, ami nél kül a je lek bi ro dal má nak nem len ne sem mi fé le ér vé nye: ar ról a tér rôl 
be szé lek, ahol a Szen zus (Senso) mû kö dik.

Szen zus: a hu sza dik szá zad sze mi o ti ká ja és sze mi o ti kái kez det tôl fog va mel lôz ték, vagy dur ván 
ke zel ték a Szen zust – mint ha egy invazív anyag ról len ne szó, egy blo bról, amit té ve sen a Je len tés 
te ré hez túl kö ze li nek, és a saus sure-i al go rit mus nyu godt di na mi ká já tól túl ide gen nek, s így sze ren-
csés nek hit tek. A Jel sze gény, sze ren csét len ro ko nát, a Szen zust, röp pá lya ként azo no sít ják, amely 
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csak ab ban a pil la nat ban lé te zik, ami kor ez az ív vé get ér vagy egy ér tel mû vé vá lik. A Szen zus egy 
nyom vo nal, vál to za to san el he lye zett pon tok kö zött, egy olyan út vo nal men tén, amely nek le het, 
hogy nincs kö ze a lo gi ká hoz. A Non Szen zus is a Szen zushoz tar to zik.

„A Szen zus ak kor hát a me net irány!” – ki ál ta nak fel meg le pet ten a sze mi o ti kát ta nu lók, hogy 
rög tön utá na rá jöj je nek: nincs elô re meg ha tá ro zott ság sem az irány ban, sem a me net ben, ha 
kog ni tív, kom mu ni ka tív vagy kre a tív fo lya ma tok ról van szó. Te hát min den üze net nek van egy Szen-
zusa, ame ly, mint egy tü kör kép, meg fe lel a sa ját di na mi ká já nak, és a mód nak, ahogy meg va ló sul 
az üze net, a nar rá ció; és ame lyet a nyel vi ak tus ban al kal ma zott anya gok elem zé sén ke resz tül 
le het de fi  ni ál ni. Ta lán ép pen emi att az ös  sze tett ter mé sze te mi att be szél tek a Szen zus ról a szemi-
oló gu sok ho má lyos, ki té rô, ki csit sznob ki fe je zé se ket hasz nál va, oly mó don, hogy ne ta gad ják a 
lé te zé sét, ám ugyan ak kor az ér vé nyét se erô sít sék meg. Egy szó val né me lyek szá má ra még min dig 
egy zavar bae jtô, se fü le – se far ka do log ról van szó, ami ak kor lép mû kö dés be, ami kor va la mi lyen 
okos kis rajz mö gé bú jik. Ál ta lá ban a hí res fi lm ár nyék em be ré nek tû nik, aki a ru hái sze rint ké pes 
vál to gat ni a kül se jét, és csak a hang ja mi att „lát ha tó”, mint egy be szé lô fan taz ma, aki ta pint, de 
ô ma ga nem ta pint ha tó; aki az is me ret szín te rén mo zog.

Azért be szé lek ró la ilyen bi zal mas sza vak kal, mert a Szen zus irá nyá hoz, irá nya i hoz va ló vis -
sza té rés nek a mun kám ban mind a mai na pig egé szen kü lön le ges he lye van: mond ha tom, hogy 
ab ban a pil la nat ban fe dez tem fel, ami kor a fe jem ben ki ala ku ló fél ben volt egy rajz; mint ha csak 
azok az anya gok su gall ták vol na, ame lyek a Je lö lô ket, a jelzéseket – és nem csak az images audi-
tives-t, me lyek rôl Saus sure be szél, ha nem az ol va sás ból ere dô ös  szes images per cep ti bles-t is 

– ala kít ják. Így a sze mi o ti ka mun ká ja sem te he tett mást, mint hogy egy sze rû en azo no sí tot ta ma gát 
a meg va ló su ló di na mi ká ban.

E lel ke se dés el le né re, és an nak el le né re, hogy tu da tá ban va gyunk a sa ját sze re pünk nek és vizs-
gá la ti anya gunk nak, már a leg ele jén ész re kell ve gyük, mi lyen koc ká za tos min den va lós és vir tu á lis 
erô fe szí tés, min den ál lan dó ság a kre a tív fo lya ma tok di na mi ká já ban, egy adott nyelv kü lön le ges sé-
gé ben, és még in kább egy adott ki ta lá ci ó ban. Hi szen az ilyen mun ká nak ma ra dé ka van, ép pen úgy, 
mint ami kor el vá gunk egy da rab szö ve tet, vagy már ványt, fát, vagy egy sze rû en csak egy pa pírt, 
hogy kon fet tit csi nál junk be lô le.

For gá csok és káp rá za tok sze mi o ti ká ja. Nem ma rad más, mint el fo gad ni a koc ká za tot, sôt, szem-
be néz ni a prob lé má val, amíg csak le het sé ges, és el fo gad ni, hogy je le ket ke res ni és gyár ta ni 
nem ma te ma ti kai mû ve let. Te hát an nak el le né re, hogy ez ál ta lá ban ma gya rá za tok kal és in terp-
re tá ci ók kal el lá tott ki elé gí tô ered mén  nyel zá rul, kö rös kö rül még is ott ma rad egy nem ho mo gén 
va la mi: anya gok, ma rad vá nyok, út vo na lak, már be járt és el ha gyott ös vé nyek ös  sze vis  sza sá ga. Ez 
a ma ra dé kok kü lö nös tá ra: a ma rad vá nyok al kot ják a jö vô sze mi o ti ká ja szá má ra a leg csá bí tóbb 
te rü le tet. Ezek a ma rad vá nyok, a gon do lat for ma li zá ló irá nyí tá sa elôl ide ig le ne sen meg szö kött 
ré szecs kék ként ugyan azon gon do lat kö rül mo zog nak, ám meg foszt va azt kény sze rí tô köz pon-
ti sá gá tól, ké pe sen ar ra is, hogy tré fál koz za nak fon tos sá gán, eironeia-t idéz ve elô. Ezek ben a 
ré szecs kék ben to vább él lé tünk egy ki ve tett ré sze, egy el kép zelt, de so ha meg nem erô sí tett 
rész, egy el foj tott, nem el ol tott, s nem is el hall ga tott rész, va la mely rej tett zug ban, iro mány ban, 
zö rej ben, szem ideg ben vagy agy szö vet ben. En nek el le né re azon ban mun kánk nak és az élôk nek 
a for gá csai új ra élet re kel tik a gon do la tot: jól lát ha tó, hogy a Szen zus itt is el rej tô zött a fész ké ben, 
anél kül, hogy azt elô re lát hat tuk vol na. 

Ám van még egy meg vizs gá lan dó as pek tus: Camil lo Sbar baro 1920-ban meg je lent pró zai 
ver ses kö tet ének a „For gá csok”, míg And rea Zan zot to az 1983-as köny vé nek a „Káp rá za tok” 
cí met ad ta. Úgy gon do lom, hogy a XX. szá zad e két fon tos köny vé nek tük ré ben for gá csok és 
káp rá za tok sze mi o ti ká já ról be szél he tünk. Mi lyen mó don? A kü lön fé le nyel vek köz ti, s az e nyel-
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vek kel va ló ta lál ko zás ban el mé lyedt sze mi o ti kai meg fi  gye lô nek elem zé sé ben ha ma ro san le kell 
szá mol nia a nyel vek anya gá nak azon ré szé vel, amely ki ke rül né a szisz te ma ti kus for mal izá ciót: 
va la mi vel, ami olyan, mint egy fa for gács, mint egy káp rá zat, a szem héj bel se jé ben egy sze rû 
dör zsö lés sel ki vál tott vil la nás, vagy a csil la gos ûr, amit gyer mek ként el al vás elôtt erô sen be csu-
kott sze münk mö gött fi  gyel tünk, anél kül, hogy tud tuk vol na, hogy egy autoref er en ciális ké pet 
ker ge tünk. A ma rad vány-for gács és a vil ló dzás-káp rá zat egyé ni csönd bôl ere dô jel zé sek, és 
gyors el tû nés re, a sem mi be va ló be ol va dás ra van nak ítél ve. Fel tû né sük még is vál sá gos hely zet-
be hoz za az egyén ben (és fô ként a sze mi o ti kai meg fi  gye lô ben) ki ala kult ob jek tív és objek tivált 
rend szer ide á ját. Va ló já ban a for gá csok és a káp rá za tok ma rad vá nyok, egy át me ne ti ál la pot, 
túl élés ké pei, me lyek be épül ve egy adott fo lya mat ba, pél dá ul a gyer me ki em lé ke zet be vagy a 
köl tôi kép vi lág ba, za var ba ej tô Je lö lôk ké vál nak. Za var ba ejtôek, mert kü lön le ges ki csiny sé gük-
kel egy pe ri fé ri á ról ér kez nek, hogy le zár ják a hi ány zó for mal izá ció, vagy a nor má tól va ló el té rés 
ak tu sát, ami már ma gá ban egy kre a tív ak tus. 

Ez a gon do lat me net a sze mi o ti ka fi  gye lem kü szö bé nek át gon do lá sá hoz, ké pes sé ge i nek fo ko-
zá sá hoz ve zet, és egy idô ben egy ket tôs sza bály el fo ga dá sá ra kész tet: fi  gye lem be ven ni min den 
sze mi o ti kai ak tus fi  zi kai vol tát és min den sze mi o ti kai ana lí zist ki dol go zó sze mély tes ti lé tét. Nem 
tu dom, hogy ez ar ra is vo nat ko zik-e, amit Greimas-tól Fab bri-ig az ér zel mek sze mi o ti ká já nak ne vez-
nek, ám ne kem úgy tû nik, hogy ezen túl is van nak chance-ok a Szen zus irá nya i nak fel ku ta tá sá ra, 
me lyek met szik egy mást két esz köz kö zött is, a kog ni tív fel fo gó ké pes sé get ér zé ki leg hajt va olyan 
ké pek fe lé, ame lyek úgy mû köd nek, aho gyan az ér zé ke lô ész lel te ôket, és nem azért, mint ha min-
den ki szá má ra egy for ma, ar ro gán san glob al izált ké pek len né nek. 

El kép ze lem, mi lyen óri á si erô fe szí té sé be ke rült Gia co mo Leop ar di nak el kez de ni a Zibal done-t,
hogy pa pír ra ves se éj sza kai ész le lé se i nek ös  szes sé gét, ami pusz ta sö tét ség gé vál ha tott vol na, ha ô 
nem éle sí tet te vol na ki a hal lá sát, ha nem kö vet te vol na gon do la ta i ban az út kö ve it szét zú zó sze ke ret, 
me lyet moz gó ko lom pok ve zet tek fel. Leop ar di nem lát ta az igás ál la tot, mely fá rad tan húz ta éj jel 
a sze ke ret, nem lát hat ta, de kö vet te az út ját, a nyo mát, a ko lom pok se gít sé gé vel, me lyek ab ban a 
perc ben ke resz tez ték ér zel mek kel te li éj sza ká ját, meg al kot va a ké pet, iga zán egy sze rû en. 

Vé kony szá la kat kö vet ni in kább, mint a ka te go ri á lis ta pasz ta lást, ko runk üze net- és jel ter me lé-
sé nek nagy mag má ján be lül azt je len ti, hogy rá jö vünk: a sze mi o ti ka nem egy me tó dus, nem egy 
fi  lo zó fi a, és még ke vés bé or to do xia, ha nem el len ke zô leg, egy olyan te vé keny ség, amely szük sé ges 
elô fel té tel ként al kal maz za a rend sze rek, je len sé gek, ese mé nyek, el já rá sok, kü lön bö zô nyel vek 
és kü lön bö zô tí pu sú rep re zen ta tív és ana li ti kus kó dok kö zöt ti rela cionabil itást. A sze mi o ti ká nak 
rela cionális nak kell len nie, és tud nia kell nem az egyet len le het sé ges sze mi o ti ká nak len nie. Ez az 
utol só pont tû nik ne kem a leg in kább el fo ga dott nak a leg újabb ta nul má nyok fé nyé ben. Vi szont azt 
hi szem, ke vés bé ve szik fi  gye lem be azt a tényt, hogy egy szö veg kü lön bö zô szin tû in for má ci ó kat 
köz ve tít het kü lön bö zô kó do lá sú szö ve gek fe lé, és azt, hogy ez a mû ve let (ami, hogy egy pél dát 
mond jak, nem, csak az iro da lom irá nyá ból ha lad a kép re gény fe lé, ha nem az el len ke zô irány ba 
is mu tat hat) gaz da gít ja mind a ki in du lá si, mind az ér ke zé si kó dot. És ha ez nyil ván va ló nak tûnt a 
kép zô mû vé sze tek ben, nem ugyan ez zel a de rû vel fo gad ta el a tu do má nyok te rü le te, pél dá ul egy 
Pri gogine vagy egy Morin episztemoló giai írá sa i ban a gaz dag, kre a tív kép ze let hasz ná la tá nak 
ese té ben. Ép pen úgy, mint ahogy egy má sik sí kon tör tént Fre ud dal több mint egy év szá zad dal 
ez elôtt. Anél kül, hogy rész le tek be akar nék bo csát koz ni, in kább azt sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy 
a jó ope ra tív sze mi o ti ka nem te het mást, mint hogy tu da to san be lép a kör for gás ok nak és kog ni tív 
szin tû ta pasz ta lá sok nak eb be a tí pu sá ba.

El mé let, ta nul má nyok, ké zi köny vek. Vé gig ol vas va ma eze ket – akár Saus sure Cours de Lin guis-
tique Générale (1916), akár Barthes Elé ments de sémi olo gie (1964) és Eco Trat ta to di semi ot i ca 
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gen erale (1975) cí mû mû ve it – ös  szes sé gük ben pa ra dig ma vágy, rend sze re zô szán dék, szer ve-
zô gond be nyo má sát kel tik. Men  nyi te o re ti kus hév él még eb bôl a mai sze mi o ti ká ban? Mint az 
kön  nyen elô re lát ha tó volt, a rend sze re zés re va ló el mé le ti ösz tön zést fel vál tot ta a gya kor lat és 
a fel fo gá si mód szét ága zá sa. A sze mi o ti kai cso por tok és is ko lák lét re jöt té vel (fô ként pe dig a 
sze mi o ti kát kí sé rô kép zet tár sí tá si el mé let mi att) mind azok nak, akik a ku ta tás ter mé sze tes el ra-
gad ta tott sá gá val ha gyat koz nak a sze mi o ti kai vizs gá ló dás ra – és ôk a fi  a ta lok – ügyes ked ni ük 
kell, meg sza ba dul va egy sor – sze ren csé re ke vés sé el ter jedt – gát ló in téz mé nyes ség tôl. Mint 
em lí tet tem, a sze mi o ti ka nem kö vet or to do xi át, és re mé lem, hogy szá mos le het sé ges al kal ma zá-
sá ban nyílt te rep pé vá lik funk ci o ná lis el ve i nek funk ci o ná lis meg vi ta tá sá ra. Meg kell hogy ért sük: 
na gyon hasz nos, so kat ta nít az a szer te ága zó fa, amely ma a sze mi o ti ka egy év szá za dos tör té-
ne tét je len ti. Ma gam is meg va gyok gyô zôd ve ar ról, hogy ezen mes te ri ta nul má nyok te o re ti kus 
he ve kor szak al ko tó volt, de se ho vá sem ve zet ne a sze mi o ti kai pa ra dig mák egy sze rû cso dá la ta. 
A kér dés nem ez, ha nem két, egy aránt le gi tim ten den cia ös  sze egyez te té se, va gyis a ku ta tás mint 
sze mi o ti kai fo lya mat he lyes hasz ná la ta, és ugyan azok nak az esz kö zök nek a fe lül vizs gá la tá hoz, 
meg cá fo lá sá hoz; fel fe de zé sek hez, vis  sza he lye zé sek hez ve ze tô újí tó haj lam. Elég len ne idéz ni 
a Re fe rens stá tu szá nak és ref er en ciális funk ci ó já nak nagy port ka va ró ese tét: ezek az el múlt 
évek ben – a szer zôk ha tá sá ra is – au ten ti kus bom bá zá sok foly to nos cél pont jai let tek. Ám a bom-
bá zá sok nem el pusz tí ta ni akar ták ôket, ha nem el len ke zô leg, a Jel tôl füg get le nít ve ki emel ni és a 
sze mi o ti kai gya kor la ton be lül el he lyez ni.

Má sik fon tos as pek tu sa en nek a vizs gá ló dás nak a par excel lence sze mi o ti kai tár gy: a kép (imago), 
mely még csak né hány év vel ez elôtt sem ka pott ek ko ra fi  gyel met. Ro land Barthes pél dá ul az Elé men-
ti di sémi olo gia ban meg jegy zi, hogy a ké pet kü lön le ges eset nek kell te kin te ni „mi vel a kép rög tön 
‘kom mu nikatív’, ha nem egye ne sen je lö lô” (Barthes, 1966, 39. o.). A kö zel múlt ban pe dig Paolo Fab-
bri hang sú lyoz ta, hogy a ké pet „né hány be ve ze tô ku ta tás után a sze mi o ti kai ta nul má nyok tel je sen 
mel lôz ték” (Fabbri, 1998, 52. o.), ta lán mert nyel vi spe ci fi  kus sá got té te lez tek fel ró la (ami a vi zu á lis 
kép sa ját ja, ez azon ban a ké pek szé les ská lá já nak csak egy ré szét je len ti). 

Barthes-ot az Ele men ti di semi olo gia zá ró ré szé ben leg in kább az fog lal koz tat ja, hogy fel hív ja a 
fi  gyel met egy részt a né zô pont és a vá lasz tás il le té kes sé gé nek szi go rú be tar tá sá ra – el ke rü len dô 
a kü lön bö zô te rü le tek köz ti ha tá rok át lé pé sét –, más részt egy do ku men tá ló cor pus le he tô leg szé-
le sebb kö rû meg ha tá ro zá sá ra. Így fo gal maz: „a szemi oló giai ku ta tás leg fon to sabb cél ja (va gyis 
az, ami utol só kí vá na lom ként sze re pel) ép pen a rend sze rek sa ját ide jé nek fel fe de zé se, a for mák 
tör té ne te”. Ám hi he tünk-e még ma is ab ban, hogy ez az ide ál a sze mi o ti kai ku ta tás vég sô cél ja? 
Vagy nem kel le ne in kább a funk ci ók, át me ne tek, át ala ku lá sok tör té ne te fe lé for dul nunk? Nem ez 
az, ahol az élet di na mi ká ja ki ala kul? 

Kö zel har minc éve van nak for ga lom ban a vi lág ban a sze mi o ti kai ké zi köny vek. Ezek az igen hasz-
nos mû vek gya kor la ti szin ten fur csa hib ri dek: nem va ló di tör té ne tek – mint a fi  lo zó fi a és az iro da lom 

–, és nem is tu do má nyos fej te ge té sek – mint a bi o ló gia és a fi  zi ka –, ha nem ket tôs sze re pük kel a 
sze mi o ti ka te rü le té nek meg ha tá ro zá sá ra tesz nek kí sér le tet. Az in terp re tá ció és a meg ér tés ope ra tív 
stra té gi ái egy szint re he lye zik ma gu kat a szemi o tizál ható vagy egye ne sen sze mi o ti kai tárg  gyá vá ló 
cse lek vé sek és tár gyak uni ver zu má val. Az egyik ér de kes kér dés így hang zik: ho gyan le het le for dí ta-
ni vagy meg kom po nál ni a va ló sá got sze mi o ti kai ki fe je zé sek kel? Egy szó val, hol ke res sem a je le ket, 
ame lyek kö rü löt tem és ta lán ben nem is van nak? 

Re fe ren sek, ké pek. Van úgy, hogy a re fe ren sek vál nak va ló sá gok ká, ame lyek re – fel is mer ve 
azo kat – hat a jel. Olyan ez, mint ha lát nék egy al mát, és spe ci á lis sze mi o ti kai len csém mel fény-
nya lá bo kat su gá roz va új ra meg is mer ném a tár gyat – nem csak az al ma fa gyü möl cse ként, ha nem 
mint olyan va la mit, ami egy sor jel zést jut tat el hoz zám, fel té ve, ha tu dom, hol és ho gyan ke res-
sem azo kat (ezek a sze mi o ti kai ku ta tás mû ve le tei). De Éva al má ja ter mé sze te sen nem ugyan az 
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az al ma, amit a pi a con ve szek, nem is Tell Vil mo sé, és nem azo nos a köz mon dás be li al má val 
sem. Ak kor te hát? Ez eset ben a tárgy ab ban a pil la nat ban szemi o tizálódik, ami kor meg is mer-
szik a kon tex tus, a ke ret és a mö göt te lé vô dis kur zus. Egy szó val min den jel e gyüttes (az al ma 
mint alak zat és mí tosz) egyút tal cse lekvés együttes is, nem pe dig egy ka te go ri kus ab szo lú tum. 
Az al ma jel ként le het ma ga az ‘al ma’ szó, és az a kép is, ame lyet a nyel vi jel nek meg fe le lô en 
re fe rens ként avagy a kü lön fé le le het sé ges kon tex tu al izá ciók ban fel is me rek: pél dá ul – foly tat va 
a kü lö nös me to ní mi át – Cranach egy ké pén lát va az al mát, vagy a rot tweil erem szá já ban. Ez az, 
ami ért a je lek uni ver zu ma olyan sa já tos sá gok ra tesz szert, me lyek nem von hat ják ki ma gu kat az 
ál ta lá nos sá gok és ál ta lá no sí tá sok alól.

Min den jel hez kö tött cse lek vés nek van kul tu rá lis iden ti tá sa és va ló sá ga – kezd ve at tól, aki vég-
hez vi szi a sze mi o ti kai cse lek vést. És kö vet ke zés kép pen ugyan ez ér vé nyes ak kor is, ha a szemi o tizált 
uni verzu mot/tár gy at/ké pet te kint jük. Bár men  nyi re is sza bá lyo san he lyez ke dik el a jel a do log gal 
va ló vi szo nyá ban, a sze mi o ti kai meg fi  gye lô vagy elem zô ré szé rôl meg ma rad a ref er en ciális ké tely. 
A ref er en ciális ké tely – amely té má nak hos  szú idôn ke resz tül csa ló dott lel ke se dés sel szen tel tem ma-
gam (Tassoni, 1999) – te hát egy faj ta kény sze rû me ne te a je lö lés sze mi o ti kai ak tu sá ban egy szá lon 
füg gô jel nek. Ez a cse lek vés a vi lág rész le te i ben va ló meg is me ré sé re irá nyul, mi vel a re fe rens so ha 
nem egy adott kör be zár tan lé te zik, ki vá lasz tá sa min dig a lét re jö vô vi szo nyok kon tex tu sá tól függ. 
Ezért a kép sze mi o ti kai prob lé má ja bi zo nyos szá mú, di na mi kus mó don szem lélt je lö lôk együtt mû kö-
dé sé re irá nyul. Mint tud juk, ma ga a kép is le het re fe rens, és ép pen re fe ren si mû kö dé se ered mé nye zi 
azt, hogy a leg kü lön fé lébb kon tex tu sok ban (tu do má nyos és mû vé sze ti, tech ni kai és tá jé koz ta tó 
stb.) hasz nál ják, kü lön bö zô pél dák kal ma gya rá zó, meg vi lá gí tó cél lal, vagy egye ne sen ér tel me zô 
ös  szeg zés ként. Te hát a kép mint cor pus meg ér ne egy ta nul mányt. 

És ha most vis  sza té rünk az al má hoz, amit ko ráb ban a rot tweil erem szá já ban hagy tunk, ész re-
vesszük, hogy az al ma egy di na mi kus kép jel leg ze tes sé ge i vel bír, ami te hát tu laj don sá gai sze mi o ti kai 
át he lye zé sé nek ak tu sá ban funk ci ót vált. A kép tárgy kö ré nél ma rad va ma egy re sür ge tôbb nek tû nik 
a re to ri ka sze mi o ti kai ta nul má nyo zá sá nak te rü le tén foly tat ni a vizs gá ló dást, bár mi lyen kul tu rá lis 
re to ri ka, és kü lö nö sen a spe ci á lis re to ri kai alak za tok te rü le tén (me ta fo ra, szó fel cse ré lés, me to ní-
mia, aequiv o ca tio, rap por ta tio stb.), ame lyek nagy fe le lôs sé ge ab ban áll, hogy mun ká ra bír ják 

– kü lö nö sen ana li ti kus irány ban – a gon dol ko dá si fo lya ma to kat. A mai sze mi o ti ka el moz dí tot ta, 
konké tan a kon tex tuális és inter tex tuális kö ze lí tés irá nyá ba fej lesz tet te ezek klas  szi kus de fi  ní ci-
ó ját, s ez zel még el té rô kó do kat is ös  sze kap csolt. Te hát né hány re to ri kai for ma, mint a me ta fo ra 

– kü lö nö sen a szim bo li kus mo ti vá ció szint jén – el vesz tet te tú le re jét, míg más re to ri kai alak za tok 
olyan hát tér hez ju tot tak, amit ko ráb ban ke vés sé is mer tek el. Ezért ma sok me ta fo ra – mint pél-
dá ul a szó fel cse ré lés – nem me ta fo ra ként, ha nem egyéb transz fer alak zat ként azo no sít ha tó; az 
iker rí mek pe dig nem mû vé szi vir tu o zi tá sok, ha nem oda il lô mû kö dés rôl ta nús kod nak sze mi o ti kai 
jel le gük nek kö szön he tô en, ame lyért fe le lô sek: a je lö lô jük ben ha son ló és je len té sük ben el té rô 
szó rí mek a Szen zus hor do zó i ként, egye ne sen egy szer zô írás mód já nak fel fe dô i ként je len nek meg. 
Töb bet te het majd a hol nap if jú szemi oló gusa. 

Van még idônk a csend re? A hol nap fi  a tal szemi oló gusa ak kor cse lek szik tu da to san, ha szá mol 
az zal, hogy min den ál ta la meg vizs gált je len sé get, min den el já rást ki kell ve tí te nie és egy be kell 
vet nie egy vá rat lan és hi po te ti kus hely zet tel: a fel te vé sek és elem zé sek, üze ne tek és nyel ve ze tek 
nagy szá mú ter me lô dé se után a te lí tett ség és sok je lû ség azon pont ján ta lál juk ma gun kat, amely 
min den nyel ve zet te tô pont ja. A csend kö vet ke zik eb bôl, mint min den nyel vi ak tus ered mé nye. A 
csend, mint az a hely, ahon nan in dul nak, és aho vá meg ér kez nek – ter mé sze te sen meg vál toz va – a 
Jel mun ká ja és a Je len vég zett mun kák. Va gyis el ér kez tünk a Ham let édes és gyöt rô dô két ér tel mû-
ség ének meg ál la pí tá sá hoz: the rest is silence. Ez a töb bi, ami meg ma rad, a jel ség, a dis kur zus, az 
el be szé lés, a tör té ne lem fá rad sá gos és szí vet té pô ka land ja után csak a csend bôl in dul hat ki új ra 
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– min den kre a tív és kog ni tív szin ten. Az a min den, ami a csend óri ás pa lást já ra bíza tik, pon to san az 
a töb bi, ami kí vül rôl ránk ne he ze dik, amely nél kül a tör té ne lem nem len ne le het sé ges: a ki mon dott 
a ki nem mon dot tal, a lát ha tó a lát ha tat lan nal, a meg tör tént a meg nem tör tént tel szem ben. 

A szö veg, a kom mu ni ká ció, a tu do mány, az ér zel mek, a zo o ló gia és az eto ló gia sze mi o ti ká ja 
után ké pe sek le szünk-e ki für kész ni a csend sze mi o ti ká ját, amely ki tud ja, men  nyi re ak tív, mi lyen 
ígé re tek kel te li?

For dí tot ták: Rónaky An na és Nezdei Ad ri enn
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