
LŐRINCZ CSONGOR 

Mediális paradigmák a magyar késő modernségben* 
(Individuum és epitáfium viszonya: 

Kosztolányi: Ha lo t t i b e s z é d - Szabó Lőrinc: Sírfel irat) 

„Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer." 

A magyar lírai modernség néhány művében is kardinális kérdéssé válik a 
nem pusztán reprezentációként vagy a - bármiféleképpen is tételezett - „ál-
talános" lenyomataként értelmezhető individualitás problémája. Azé a 
(poszt)romantika utáni individualitásé, amelynek nyelvi jelenléte nem vá-
lasztható el kontingens jellemzőitől, sőt, nem-kéznéllevő jellege éppen 
kontingenciájának tudható be. A szubjektivitás-séma, illetve a totalizáló köz-
vetítésformák elbúcsúztatásával az individualitásnak az öntudatban vagy 
öntudásban, illetve az identitásban való megalapozottsága, a hozzájuk való 
definitív kapcsoltsága lesz kérdésessé.1 Az a komplementaritás bomlik fel ez-
által, amely az individuumot az egyediség pátoszában kéz alatt valamiképp 
mindig az általánosság képzetével való oda-vissza derivációban volt képes 
meghatározni.2 A szingularitás kontingens közegnek való kiszolgáltatódása, 
s ezáltal újszerű mássága, illetve átláthatatlansága ezért - mint Martin 
Schwab felhívja rá a figyelmet3 - nem értelmezhető a romantikus „szabad-
ság" realizációs formáinak távlatából. Elsősorban azért nem, mert az egyedi-
ség képzete vagy egykori aurája már mindig is - Warning szavával - egyfaj-
ta szupplementaritásban, a rendelkezhetetlenség csak szüntelen behelyette-
sítésekben lehetséges megtapasztalásában, nem kiszámítható módon hat ki 
az (ön)megértésre. 

* Az itt megjelenő szöveg egy hosszabb tanulmány második része. Az első részben az indi-
viduali tás problémájának romantika utáni változásairól esik szó, azon változásokról, amelyek 
következtében az ind iv iduumról leválnak korábbi ismertetőjegyei: így például az öntudat, az 
identitás, az önrendelkezés mint a transzcendentális szubjektum episztemikus garanciái. De 
éppúgy problematizálódik ind iv iduum és általánosság - m á r Hegelnél meglehetősen disz-
junktív jellegűként bemuta to t t - kapcsolata, amiként az ind iv iduum és a mindenkor i másik kö-
zötti kontextuális viszony nyer új értelmezési távlatokat (Nietzschénél). Mindennek az indivi-
d u u m mindenkori nyelvi bennelétének felismerése szolgál alapul: olyan nyelvi beágyazottság-
ról van szó, amely az individuali tás meghatározhatóságát n e m előzetesen stabilizált értelmezé-
si formáktól teszi függővé, hanem elsősorban is a kontingenciának, a nyelvi viszonyok és tör-
ténések esetlegességének szolgáltatja ki. Egyedi és általános rögzített viszonya a kölcsönös 
nyelvi visszaolvashatóság folyamatában kioldódik az ontologizáló elváráshorizontból, és 
nyelvi-mediális kontextusok összjátékában alakul át. A líra kódjában az individuali tás képzeté-
nek deszubsztancializálása azt csak létrejövő - az esztétikai tapasztalatban konst i tuálódó - és 
nem adott vonatkozásként helyezi bele az így temporalizálódó kommunikatív összjátékba. 
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A Kosztolányi-féle Halotti beszéd olyannyira fontos eseménye a magyar köl-
tészettörténeti késő modernségnek, hogy az eme modernség nyelvi-poétikai 
teljesítményét - részben már az utólagosság távlatából - újraértő Tücsökzené-
hen is szemléletes megidézésével találkozunk. A Sírfelirat (292.) című vers 
nyilván legalább ennyire idéz más korábbi Szabó Lőrinc-verseket is, a Te meg 
a világ kötetből (Felirat, Egyetlenegy vagy), ami annak lehet tanúsága, hogy 
Szabó Lőrinc saját korábbi individuumértelmezését csak a Kosztolányiéval 
való összefüggésében tartja értelmezhetőnek.4 Ez nyilván nem zárja ki a két 
vers közötti nem jelentéktelen különbségek létét - egy részük már a címek 
különbözőségében is szembeötlik - , mielőtt azonban ezekre rátérnénk, előbb 
szemléleti kapcsolataikról kell szót ejteni. - A két vers már beszédhelyzeté-
ben átformálja a hagyományos epitáfium retorikai struktúráját, amennyiben 
a „halott" nem maga beszél, ekképp nem az individuum „autentikus" meg-
nyilatkozása, sokkal inkább a róla való beszéd inszcenírozódik bennük. Szá-
mot vetnek ezek a versek így azzal, hogy a beszélő „jelen-nem-léte" (ameny-
nyiben halott) kioltja a beszéd lehetőségét, vagyis retorikai paradoxonként 
mindig csak (ön)megszólításként - lényegében a másik hangjaként - tehet 
szert figuratív erőre.5 Vagyis, hogy az individuum haláláról, jelen-nem-
létéről mindig csak a másik beszélhet, még akkor is, ha a beszélő saját lehet-
séges végső elnémulását inszcenírozza.6 Eme versek közös előfeltevése tehát 
éppen az individuum közvetíthetetlensége, ami nem feltétlenül valamely 
belső titok vagy lényeg kimondhatatlanságában rejlik, hanem azzal van ösz-
szefüggésben, hogy mindig csak mások beszélhetnek róla mint individuum-
ról, ami viszont mind benne, mind a róla való beszédben paradoxikus ket-
tősséget léptet életbe. A síron-túli-hang fikciójának dekonstruálása tehát a ha-
lottnak való arc-kölcsönzés retorikai létmódjának függvénye: a két vers ezt a 
figuratív teljesítményt kifejlésében éppúgy létrehozza, mint alakzat voltában 
láttatja. Ez az intern különbség az individuum és mindenkori reprezentációi 
közötti eltérést a szöveg retorikai énjének kettősségévé változtatja. Kosztolá-
nyinál elsősorban is intertextuális módon: a magyar szövegemlék retorikai 
eljárásainak idézése a Brooke-fordítás búcsúzó alanyát a „közvetett megszó-
lítottság távlatába" helyezi át, így - a Halotti beszédben - éppen „kettejük 
szubjektumának összejátszhatatlansága [lesz] részévé az esztétikai tapaszta-
latnak".7 A beszédhelyzet eme megkettőzése már eleve egyfajta nem-jelen-
levő múltbeliség emlékezetének függvényévé teszi a versbeli hang megalko-
tását. A Sírfelirat - lévén, hogy a vers a címben önmagát mint materiális 
inskripciót tételezi - radikalizálja az emlékezet textualitásának funkcióját. De 
ez a textuális vonás részben már a Halotti beszédnek is sajátja volt: a beszélt 
nyelv jelölt formáinak a szövegbe való transzfere azok potenciális írásossá-
gával szembesít. Olyan nyelvi formákról van szó, amelyek oralitás és írásos-
ság határán helyezkednek el, így például a „halotti beszéd" egyszerre hang-
zó és (szövegközi értelemben) rögzített karaktere. A verset átszövő példáló-
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zó formulák - retorikai-konstatív, cselekvésorientált jellegüknél fogva - nyil-
ván elsősorban orális produktumok, amelyek egyfajta kommunikatív be-
szédpraxist előfeltételeznek.8 Nem pusztán műfaji-formális szempontból, de 
a konkrét rámutatás („Nézzétek...") és az absztrakt deixis („Ilyen az em-
ber.") közötti - a „példán" keresztül való - közvetítés értelmében, ami a be-
szédirány rögzítésével mintegy az itt beszélő hang stabilizációját biztosítja. 
Vagyis „a nyelvhez mint gesztushoz és hanghoz tartozik", amennyiben a 
„példa" mindig a megmutatás mint meghatározás funkcióját valósítja meg.9 

(A deiktikus rámutatás olyan beszélőt kíván meg, aki mintegy elvonatkoztat 
a maga konkrét ottlététől, ugyanakkor megőrzi azt.) Ez a beszédstratégia a 
vers egészét átszövi, ugyanakkor nem mindig egyértelmű módon. Ugyanis 
az ilyen típusú szólások „visszatekintő tendenciája, rezignált jellege"10 a 
Kosztolányi-versben úgy a múltbeliség, mint az általánosság személyte-
lenítő-materializáló impulzusait egyaránt felerősíti. Ha az „okuljatok mind-
annyian e példán. / Ilyen az ember." mondatok teljes mértékben az orális be-
szédszituációnak megfelelő közlések, úgy az „egyedüli példány" paradox 
mellérendelése kettős olvashatóságot enged meg, afféle aforizmaként visel-
kedve, megakasztva így a kommunikatív interakciót, ami viszont már az írás 
mediális effektusát vetíti előre.11 Hiszen a „példány" konnotációi éppen a 
sokszorosíthatóság, nem a szingularitás jelentésmezejét exponálják, az „egye-
düli példány" szerkezet tehát éppen nem az individuum abszolút összeté-
veszthetetlenségét, inkább paradox szituáltságát, mindenkori kontextuali-
tását villantja fel (amiként egyidejűsége révén megbontja egyedi és általános, 
konkrét és elvont viszonyának egyértelműségét, egyfajta nem előírható köl-
csönös behelyettesíthetőséget sugallva). Gépi jelentésmozzanatai pedig a 
„példán-példány" r ímben explicite is az orális mozzanat mondhatni konst-
ruált anyagiságba való átfordulását jelzik. Az individualitás ekképp a nyelvi 
általánosság közegében elveszti magától értetődő önkinyilvánítási lehető-
ségeit, ami lényegében egyediség és általánosság egymás mellé való rendelé-
sének előzetesen adott kereteit számolja fel, akárcsak az „egyedüli példány" 
szólásszerűséget, egyszeri eset és visszatérő konstelláció kölcsönös kiegészü-
lését defiguráló hatása (legalábbis jelentéstani szinten). Nem véletlen, hogy a 
vers a természeti metaforák („levél") elhagyása után a halott szemiotikai-
artificiális materializálódásába megy át: „kővé meredve, / mint egy ereklye, 
/ s rá ékírással van karcolva titka, / egyetlen életének ősi titka". A halott 
„megjelenítése" nem választható el a feltartóztathatatlan múltbeliségbe való 
hanyatlás mint nyelviesülés inskripcionális karakterétől: az „ékírással" kar-
colt „titok" feltételezett jelentéséről a vers éppen nem értesít. Ehelyett még 
inkább elmélyíti szóbeliség és írásbeliség konfliktusát. Ha a „[Mindenki] 
tudta és hirdette" mintegy a vers mediális paradigmájára utal, ezt mégsem 
pusztán affirmativ módon teszi, hiszen az „ő volt" kétféle intonációs lehető-
sége éppen egyediség és általánosság (mint múltbeliség) feloldhatatlan fe-
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szültségét képezi le. Relativizálja tehát a „hirdette" látszólagos egyirányúsá-
gát, ami mediális értelemben a rím problémátlan összehangzását defigurál-
ja12 - éppen az írás pragmatikai-modális rögzíthetetlenségéből fakadóan (in-
nen származik az „ő volt" eldönthetetlensége). Az individuum meghatároz-
hatósága eszerint mindig csak a múltbeliség móduszában lehetséges, ame-
lyen viszont az individualitás lényegénél fogva mindig túlcsap, egyfajta rög-
zíthetetlen jövőbeli perspektívát nyit meg. (Persze, itt az individuum és be-
széde között már nem ontológiai, inkább hermeneutikai különbség téte-
lezhető.) A róla való beszéd nem azonosítás vagy meghatározás, inkább a 
pre-dikáció jövőbeli-transzgresszív és kontingens közegében fejlik ki.13 Vagy-
is amikor a versben az individuum nyelvi meghatározására kerül(ne) legin-
kább a sor, akkor nyílik meg az a nyelvi dimenzió, amely a vers önreflexív 
szövegeződésével fog majd egybeesni. 

A „mindenki" mozzanata jelzi, hogy a szingularitás szétíródása éppen a le-
hetséges beszédinstanciák többszöröződésével áll összefüggésben. Ebben a 
folyamatban a halott feltételezett egykori hangja is egyfajta materiális távol-
létre tesz szert: „s ahogy zengett fülünkbe hangja, / mint vízbe süllyedt 
templomok harangja..." Ezt az „akusztikai dezindividualizációt"14 ezután 
persze részben meg is töri, némileg következetlenül, az egykori élő direkt 
megszólaltatása. Mindazonáltal a vers tovább folytatja a szinguláris osztha-
tatlanság képzetének lebontását, az olvashatóság további fiziognomikus jelé-
vel („a homlokán feltündökölt a jegy"), ami viszont továbbra sem a „titok" 
felfedésével, hanem - a fiziognómiai típustan (mint az individualitás hagyo-
mányos megragadási módja) szemantikai „kulcsának" felfüggesztésével -
csupán a szükségszerűen tautologikus prédikációba torkollik („hogy milliók 
közt az egyetlenegy"). - A vers zárószakasza aztán mintaszerű módon viszi 
színre a lírai beszédhelyzet diszkurzív következményeit: ha ugyanis a lírai 
szövegnek nyelviségénél fogva le kell bontania az olyasfajta kontinuitáskép-
zeteket, amelyek egyedi és általános hagyományos közvetítését is biztosítot-
ták, akkor a vers folytatódása már mindig is újramondás (mint idézés), nem 
valamely előre adott beszédséma puszta követése vagy akár „beteljesítése" 
lehet. A vers ismert módon úgy kontaminálja a „halotti beszéd" és a „mese" 
műfaji struktúráit, hogy éppen önmaga újrakezdődését alapozza meg ezáltal: 

Édes bará ta im, olyan ez éppen , 
mint az az ember ot tan a mesében. 
Az élet egyszer csak őrája gondolt , 
mi m e g mesélni k e z d t ü n k róla: „Hol vol t . . . " , 
majd r á z u h a n t a mázsás , szörnyű mennybol t , 
s mi ez t mesél jük róla s í rva: „Nem vol t . . . " 
Úgy fekszik ő, ki k ü z d v e tört a jobbra, 
mint ö n m a g á n a k d e r m e d t - n é m a szobra. 
N e m kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 
Hol vol t , hol nem volt a vi lágon egyszer. 
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A „hol volt, hol nem volt" nemcsak hogy újra kiélezi jelenlét és távollét el-
dönthetetlen kettősségét, de ezzel összefüggésben olyan reszemantizációs ef-
fektust hoz létre, amely már nem annyira a „halott" deiktikus azonosításá-
ban (amit a „halotti beszéd" pragmatikája feltételez), mint inkább a róla rész-
ben le is váló beszéd - a jövő emlékezetének - nyelvi teljesítményében érde-
kelt. Éppen itt lesz a lehető legáltalánosabbá - kommunikative összetettebbé 
- a beszéd tematizált (nem annyira retorikai) deixise, ami még inkább fel-
erősíti a kontingens-személytelenítő impulzusokat. Ellentétben a Brooke-
vers látszólag analóg befejezésével („Vegyétek ezt [...] És szóljanak: » 0 eze-
ket szerette«."), a Halotti beszéd éppen hogy feloldja a konkrét deiktikus 
rögzíthetőséget („ezt") és a jövőt valóban a kiszámíthatatlanság móduszá-
ban, nem annyira a múlt emlékezetének inverz újraelsajátításaként insz-
cenírozza. Ez a nyitott újrakezdődés immár a beszéd mise en abime-szerű 
multiplikációjának lehetőségét villantja fel, túllépve a szekvenciális lefolyás 
képzetén. Az individuum kontingenciájának eme nyelvi-interszubjektív fel-
tételezettsége (nem pedig ellensúlyozása!) ekvivalens magának a versnek a 
kétfajta beszédséma, illetve diszkurzív kontextus egymásravetítéséből elő-
álló iteratív struktúrájával. S noha a szöveg továbbra is kitart az oralitás 
(„mese") meghatározó retorikai-jelentésképző szerepe mellett, a pragmatika, 
illetve az önreflexió és a beszédhelyzet inszcenírozásának, megkettőzésének 
szintjén a vers egészére való kihatással lép túl a közlésteljesítményt egyetlen 
pragmatikai sémába egyesíteni kívánó elvárásokon. Ez a „lírai transzgresz-
szió"15 a nyelvi kontextusok megsokszorozásában visszavonhatatlan módon 
távolítja el a „halotti beszéd" esetleges integratív funkcióját, illetve alkalmi 
(vagyis referenciális-deiktikus módon meghatározható) múfajiságát. 

A szingularitás eme temporalitása tehát a szöveg virtuális újramondásban 
lehetővé váló időbeliségével esik egybe: a reprezentációs összefüggések 
jelentős fellazulása egyszerre előfeltétele és folyománya a nyelvi közeg per-
formatív eseményjellegének. Ez a történés kiszabadul a szubjektivitás ellen-
őrzése alól - elhagyva mind a bensőségesség, mind az esztétista alkímia te-
rületeit („Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.") - és az utólagos fik-
cionalizációba való átmenet („Hol volt, hol nem volt...") előzményeként 
defigurálja „a gesztusok és a hang individualizáló képességét".16 Szemanti-
kai szinten tehát éppen azt az oralizáló attitűdöt építi le, amely pedig a szö-
veg meghatározó mediális paradigmájának bizonyult. A vers végén mond-
hatni újratermelődik a materiális szemiózis és a (valaki által mondott) 
„hang" konfliktusa, ami azonban nem valamiféle hegeli „rossz végtelenbe" 
torkollik, hanem a vers utolsó sorának deiktikus fellazítását, a hang multip-
likációs eldönthetetlenségét vetíti előre. 

Mármost úgy tűnik, a Sírfeliratnak a Halotti beszéd del való minden hason-
lósága ellenére is - amely hasonlóságok a beszédhelyzet pragmatikai vonatko-
zásában észlelhetők - , legalább ilyen súllyal esnek latba a különbségek is. 
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Nyilvánvalóan már a címtől kezdve: a „sírfelirat" egészen más deiktikus 
konfigurációt feltételez, mint az orális megnyilatkozás. Esetében jóval inkább 
az utalt távollétével kell számolni, amely eltérő retorikai feltételezettséget 
eredményez: az epitáfium bármiféle megszólaltatása olvasást és nem hallást 
igényel, ami a „hang" mindenkori létrejövését annak egyidejű defigurációjá-
val veti egybe. Mivel itt már eleve írásjellegről van szó, gyakorlatilag nincsen 
olyan pragmatikai kontextus, amely előírná a jelekhez való olvasói viszonyu-
lást. Az epitáfium mortifikáló státusa - amennyiben éppen a jelen-nem-létről 
ad „hírt" - pontosan a megelőző kontextusokról való leválás működését vi-
szi színre, inskripcionális jellegének köszönhetően a deixis „elfelejtését" 
működteti.17 Ami általában véve azzal jár, hogy a „halotti beszéd" fenome-
nalizált beszélőjének helyét itt egy személytelen hang nem-lokalizálható ins-
tanciája váltja fel. Vagyis az írás nem annyira a hang funkciója, részben for-
dítva, a hang inkább a materiális képződmény egyfajta inszcenírozott „ tanú-
ságaként" viselkedik. Hangsúlynélkülisége mechanikus módon a felirat 
inskripcionalitásának puszta fenomenális kereteként nyilvánul meg. A hang 
effajta eltávolodása a pragmatikai modalizációtól persze lokalizálhatatlansá-
gát, ekképp inherens - nem beszélői szándékiránytól függő - széthangzását, 
megsokszorozódását hívhatja életre. Lévén, hogy „az írás esetében n e m 
mondható meg végső következetességgel, hogy egyáltalán mutat-e",18 vagy-
is nincs előre adott deiktikus kerete, a szöveg már eleve az olvasással 
bekövetkező mindenkori deiktikus vonatkoztatás és a szkripturális általá-
nosság közötti eldönthetetlenségben férhető csak hozzá. Sosem kezdődhet te-
hát úgy, hogy „Látjátok feleim...", mivel maga az az instancia is, ami ezt 
mondaná, már a virtuális „feleim" által lesz megalkotva. Az írás rá van utal-
va a deiktikus kapcsolatok olvasói létrehozására, viszont materiális általá-
nossága - nem egyszerűen absztrakt létmódja - konfliktusba is kerül a prag-
matikai rögzítéssel. Ezért sosem kerülhet sor benne arra a kiegyenlítésre, 
amely az itt és most sokszerűségét az absztrakt „ez" - mint rámutatás - bi-
zonyosságában oldaná fel.19 Ebben a teleologikus sémában ugyanazt - az 
egyeditől az általánosba átvezető - közvetítési formát ismerjük fel, amely az 
individualitás és a lírai beszédhelyzet feltételezett perszonalitása, illetve az 
individuumon túli tartomány „igazságérvénye" közötti viszony számos tör-
téneti értelmezését meghatározta. 

Az írás létmódja azonban - különösen a lírai szövegben - legalábbis aláás-
sa az effajta finalizációs feltételezéseket, így már eleve az újramondás, illetve 
újraolvasás mozzanatát igényli. Anélkül persze, hogy feloldaná a fenti reto-
rikai kettősséget: mivel a beszéd(dé változtatott írás) szándékirányát az olva-
sás alkotja meg - nem pedig a beszélő fenomenális rámutatása alapján kons-
tatálja - , úgy sosem egy lokalizálható egyes és az általános közötti viszony 
megállapítása, jóval inkább az „egyes" potenciális megtöbbszöröződése mint 
a feltételezett „általános" defigurálódása megy végbe. Ez a temporalizáció 
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éppen az írásos szöveg többféle olvasáslehetőségre való nyitottságából, sőt -
amennyiben mint szöveg (nem pedig tárgy) fenn kell maradjon - az azokra 
való ráutaltságából következik. Ha a szöveg funkciója nincs rögzítve, úgy az 
olvasóé sem - ezek egymást feltételezik. Amennyiben a vers sosem lehet va-
lamely etablírozott beszédséma puszta reprodukálása, úgy az a hipotézis 
vethető fel, hogy a fenti textuális vonás - az írás leválása előzetes összefüg-
gésekről - eminensen a líra műfaji létmódját kondicionálja. Persze, másrészt 
ez a leválás éppen hogy nem a tiszta elvontság vagy általánosság állapotába, 
jóval inkább más lehetséges, sosem előírható kontextusokba megy át - éppen 
az olvasás (mint megkerülhetetlen hang-kölcsönzés) által. Az olvasás az, 
amely egyszerre működteti az írás mint szöveg eme kettős - leváló és 
prospektiv - móduszát. A líra befogadására éppen ez az egyidejűség jel-
lemző: kifejlés és annak alakzata ezért sosem fedik egymást. 

Ezek az előfeltevések szükségesek ahhoz, hogy a „sírfelirat" mint lírai 
képződmény materiális státusával számot tudjunk vetni. Az epitáfium reto-
rikai konfigurációja ugyanis az „üres deixis" par excellence létesítéseként 
értelmezhető, hiszen itt egy teljesen személytelen instancia „tudósít" a jelen 
nem lévő szubjektumról vagy létezőről. Ezért paradox módon már eleve a 
jövőre irányul (éppen a múl t bizonyos megsemmisítése által), mintegy a jel 
maradandóságának érdekében. Itt a felirat, az inskripció ténye (mint egyfajta 
materiális emlékezet létesítése) a fontos, nem annyira valamely pragmatikai-
rituális beszédaktus végrehajtása. Az oralitás esetében elengedhetetlen deik-
tikus meghatározottság hiánya itt nemcsak a fenomenalitás felfüggesztésével 
jár együtt, de másfajta retorikai végrehajtást igényel: az inskripció mintegy az 
olvasásnak kínálja fel magát. Magán a feljegyzésen kívül nincs igazán más 
célja, legalábbis kizár valamiféle időbeli előrehaladást (amely minden orális 
diszkurzív séma sajátja). N e m véletlen, hogy a sírfeliratnak hagyományos 
jellemzője az ismétlés, egyes esetekben még az olvashatóság irányának jelölt 
megfordítása is (zárlattól a kezdethez).20 Mindez nyilvánvalóan a felirat me-
diális létmódjának az eredménye vagy mozzanata, még ha az ismétlés - mint 
refrén - ettől eltérő funkciókat vehet is fel. 

A Sírfelirat című vers első hat sora teljesen egynemű nominális építkezési 
formát követ, jelöletlenül hagyva a pragmatikai meghatározhatóságot, az 
identifikációt az ismétlésben erősítve, illetve kiterjesztve (vagy felbomlaszt-
va?): 

A legt isztább a leggyermekesebb, 
a l egna ivabb , az egyetlenegy, 
a m i n d e n szavát mind ig szenvedő, 
a l egkönnyebben félreérthető, 
a legfájóbb, legbecsületesebb, 
a l egszomorúbb , az egyetlenegy. 
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Az „egyetlenegy" mint végső referencia meghatározhatóságának nézetéből 
azonban már az első sor komoly problémákat vet fel. Hiszen a vessző nélkü-
li sor* önmagában is predikatív szerkezetnek minősülhet, s mint ilyen áthi-
dalhatatlan messzeségbe kerül az „egyetlenegy" fogalmától. Saját magában 
láthatóan teljesen általános prédikációt tételez, a riffaterre-i értelemben vett 
absztrakt deixis mintapéldájaként viselkedve: „A legtisztább [az:] a leggyer-
mekesebb". Szingularitás és általánosság konfliktusa tehát már az első sorok-
ban eldönthetetlen kettősséget hoz létre, amely differencia itt magába a 
grammatikába íródik bele (nem csak a hasonlatokban van jelen, mint Kosz-
tolányinál), és megkerülhetetlen diszkontinuitást vetít bele a látszólag egyér-
telmű szintaktikai-szemantikai viszonyokba. Az első sor mint sor imaginá-
rius különválása azt akár egyfajta mottóként tételezheti, ez a virtuális para-
textuális áthelyezés már jellegzetesen az írás mediális effektusának minősül-
het.21 Ha mottó, akkor természetesen idézet is, legalábbis az idézettség lehet-
séges trópusaként viselkedik, s mint ilyen, az „egyetlenegy" feltételezett 
auráját már eleve az ismétlés távlatába helyezi. Ezek a textuális viszonylatok 
lényegileg különböznek bármifajta orális poétika eljárásmódjaitól: a felsoro-
lás deiktikus funkcióját az első sor általános kijelentése defigurálja, mint 
ahogy kérdésessé válik - az egyidejű elválasztottság és összekötöttség követ-
keztében - az is, hogy a második sor egyediségre utaló elemei az általános 
tényállás illusztrációi, netán „példái" volnának. A „hang" utaló primátusá-
nak felfüggesztése egyúttal példa és általánosság kapcsolatát bizonytalanítja 
el, együtt a pragmatikai bizonyossággal - nem véletlenül a beszélő deixisét 
jelöletlenül hagyó személytelen nyelvhasználat közegében. 

Ez a nyelvhasználat radikálisan maga mögött hagyja a speciális pragmati-
kai beszédirány rögzítésében érdekelt közlésmódot, amely fenomenális ottlét 
(mint „példa") és absztrakt általánosság (mint „mondanivaló") megkülön-
böztetésében lényegében a szövegbeli deixis kontrollálását viszi véghez. Az 
utóbbi beszédmodell közegében a beszélői rámutatás ugyanakkor a versbeli 
„hang" stabilizációját szolgálja. (Függetlenül attól, hogy konkrét vagy abszt-
rakt rámutatás, sőt inkább: ezek viszonyának rögzítése történik, mindez min-
dig a hang öntételezésének velejárója.) Ez a retorikai eljárásmód - amelyet 
most a hagyományos lírai beszédmód alapstruktúrájaként ismerhetünk fel22 

* Eme sor központozása adott esetben vitatható, ugyanis a költő élete után megjelent kiadá-
sokban vessző olvasható a kérdéses helyen. Mint Kabdebó Lóránttól és őáltala az eredeti kéz-
irat másolatának ismeretében tudom, a Tücsökzene 1947-es első kiadásának kéziratában vessző 
van a sor két eleme között, viszont a költő által korrigált és autorizált szövegben elmarad a 
vessző. Ugyanúgy nincs vessző a ciklus második, „teljes" változatában sem. Vagyis a Szabó 
Lőrinc által, a megjelenés előtt átolvasott kiadásokban mindkétszer az általam idézett változat 
olvasható, ami legalábbis megengedi a sor - és a vers - effajta olvasását. (A Kabdebó Lóránt ál-
tal szerkesztett, az Osiris Kiadónál nemrég megjelent Összegyűjtött versek ugyanígy idézi a ver-
set, a kiadás elveiről lásd az ottani utószót.) 
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- tehát egyfajta oralizáló attitűdön alapszik, számára a beszélt nyelv, ponto-
sabban a nyelv antropomorf el-beszéltsége a meghatározó mediális paradig-
ma, és nem az írás materiális konfigurációjának ambivalens retorizálhatósá-
ga, ennek nyelvi következményei. - Ezért a Halotti beszédben a materializá-
ciós eljárások inkább csak a hasonlatok terében és ott is az antropomorf moz-
zanatokra való (igaz: eltávolító) vonatkozásukban nyilvánulhatnak meg („itt 
e kéz...", „homlokán.. . a jegy", „önmagának dermedt-néma szobra").23 

A vers nem lép ki az általa megvont mediális összefüggésekből, a szövegbeli 
hang indefinitív szétíródása nem figyelhető meg benne. Ugyanakkor a „be-
széd" iterációs lehetősége nagyon is magában rejti a nem-identikus folytat-
hatóság impulzusait. Az iteratív létmód a Tücsökzene versében viszont magá-
ban a szöveg textuális-grammatikai közegében, az aktuális megnyilatkozás-
sal való specifikus egyidejűségében fejti ki a maga médiumfüggő effektusait, 
anélkül, hogy rá lenne utalva a beszédhelyzet bevezető, jelölten aposztro-
fikus expozíciójára. Ha „A legtisztább a leggyermekesebb" sort ilyen beveze-
tésként olvassuk, akkor az lehetséges mottóként vagy idézetként a személy-
telenséget jelzi, illetve térbeli el-helyezésének virtualitásában éppen az írá-
sosság defiguratív mozzanatát implikálja. Személytelenség, citáció és textua-
litás egyidejűleg nyilvánulnak meg az olvasásban. 

A Sírfelirat ezután következő sorai azonban a „mondás" erőteljes exponá-
lásával mintha ellenében hatnának az eddig megállapítottaknak: 

Az volt, t u d o m , állom és h i rde tem, 
n e m volt övénél nagyobb gyötre lem, 
n e m volt m é g egy oly igaz akarat , 
nem, aki oly érdektelen maradt , 
csak így m o n d o m , legközönségesebb 
szavakkal: ő, ő, az egyetlenegy. 

A versrészlet első sora majdnem szó szerinti idézet a Halotti beszédből („Min-
denki tudta és hirdette: ő volt"), Szabó Lőrinc itt viszont nem annyira a 
prédikáció intonációs elbizonytalanításával, mint inkább a közlés dialogikus 
feltételezettségével írja felül a mondottakat (és egyúttal a Kosztolányi-vers 
eme meghatározó helyét). Az „állom" ugyanis jelzi a másik lehetséges be-
szédinstanciát („valakivel szemben állja az ígéretét" stb.), ami viszony-
lagosítja a „hirdetem" monologikusságát, hiszen azt a beszédhermeneutikai 
alapviszonyt evokálja, amely szerint „a kimondott szó ahhoz tartozik, aki 
meghallja".24 Nem értesülünk ugyanakkor arról, hogy kivel szemben „állja" 
az én az általa mondottakat. Mindenesetre lehetővé válik így a beszélővel 
szembeni nem jelen levő, virtuális beszédinstancia feltételezése, ami jellemző 
módon nem annyira direkt megszólításból, mint inkább egy köznapi beszéd-
fordulat fragmentált beidézéséből, ekképp potenciális kiegészítésének szük-
ségességéből származtatható. Felsejlik így annak lehetősége, hogy a beszéd-
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helyzet, illetve a közlés retorikai karaktere tovább bonyolódik, amennyiben 
itt már eleve a mondás egyfajta ismétléséről, idézéséről van szó, ahogy erre 
az „állom" utal. Ez az idézés viszont a virtuális másik összefüggésében téte-
lezhető, amely azonban nem vethető alá a reprezentáció szabályainak. A lírai 
„hang" ezért legalább annyira a lehetséges másik hangja is, amely másik a 
hagyományos epitáfiumban általában a megszólított (és felszólított) olvasó.25 

Itt az olvasó vagy olvasás viszont textuális mozzanattá válik, amennyiben le-
hetséges másik hangként az aktuális szólamot defigurálja. Már csak azért is 
nevezhető szövegszerű mozzanatnak, mivel ez a sor tartható a leginkább idé-
zetnek a szövegben, vagyis már eleve afféle „visszhangként" aktivizálódik, a 
sajátnak vélt hangnak az alteritás általi „beoltásában" hozzáférhető. Ez az el-
dönthetetlenség nyilván onnan származik, hogy a másik potenciális hang 
mint a citációs összefüggés megnyilvánítója csak az „én" beszédének retori-
zálhatóságában (mássá-tevésében) „létezik", megvonja magát a deiktikus 
meghatározás kontrolijától. A sírfelirat „hangja" paradox módon csak eme 
dialogikus feltételezettségben képes megszólalni, amely feltételezettség 
alapvetően textuális-citációs, nem pedig grammatikai természetű. Maga a lí-
rai én szólama is egyfajta potenciális írásként, a másikkal való kölcsönösség-
ben létrejövő, sőt a másik által olvasott írásként nyilvánul meg. Legalábbis 
amennyiben a kommunikatív beszédsémákat felfüggesztő inskripció foko-
zott mértékben hívja ki az olvasás szükségességét. 

Ebben a közegben az „egyetlenegy" nyelvi reprezentálhatósága tehát már 
kezdettől fogva megváltozott textuális viszonyok függvénye. Az „egyetlen-
egy" itt „legközönségesebb"-ként tételeződik, ami uijabb rájátszásként is fel-
fogható (Kosztolányi: „Nem volt nagy és kiváló..."), de ezzel egy időben a 
„legközönségesebb" a „szavak"-ra is vonatkozik. A sorvég (rím) és szintak-
tika ilyen kettősségében létrejövő konfiguráció újabb írás-jellegű effektust 
eredményezve tulajdonképpen az „egyetlenegy" mediális meghatározottsá-
gát képezi le: az individuum és a róla való beszéd nem választhatók szét, ami 
viszont nem a perszonalitás abszolút egyediségét garantálja, hanem csak is-
métlés és ismételt differenciájában teszi megtapasztalhatóvá a kontingens 
rendelkezhetetlenséget. Az individualitás ekképp (nem-)ismételhetőségében 
eseményként (nem deiktikus rögzítettségként) nyilvánul meg. Perszonalitás 
és individualitás különbsége az őt megragadni igyekvő mondásba szürem-
kedik bele, a pragmatikai szándékirány a grammatizáltság materialitásában 
siklik ki: a „csak így mondom" köznapi módon való intonálása, a „mon-
dom" hangsúlyozása („csak úgy mondja") a hang személyi-pragmatikai in-
dexét („így") a mondás önmagára vonatkozó ismétlésével, a köznapi („leg-
közönségesebb") beszédfordulat perszonalitást nélkülöző móduszával szem-
besíti. 

A „hirdetem"-féle vokalitás eme dekonstrukciója itt tehát jórészt két be-
szélt nyelvi alakzat látens implikációinak köszönhető. Olymód, hogy nem 
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egyszerűen a hang feltételezett személyi indexét eliminálják és grammati-
zálják vissza ezáltal az „én" szólamát, hanem azt dialogikus-citációs létmód-
jában jelenetezik a szövegbe („állom"). Ez a kettős mozzanat egyszerre távo-
lítja el a Kosztolányi-féle esztétizált hangzást, illetve a hasonlatok fenomená-
lis szerepét: a „csak így mondom" fordulat éppen a reprezentációról való le-
mondásnak lehet a jelzése. Sőt, gyakorlatilag a deixis egyfajta temporalizá-
ciójaként is felfogható, amennyiben az „így" mutató jellege és a beszéd 
(„mondom") puszta történése közötti különbség lényegében a deiktikus vi-
szony kimondásának immanens időbeli differenciáját evokálja: „a most már 
megszűnt, amennyiben megmutatják, az a most, ami van, más(ik), mint a 
megmutatott".26 Ez a különbség tehát a „csak így mondom" kettős olvasha-
tóságába szüremkedik bele, az eltávolító emlékezet és virtuális megelőlege-
zés kettős játékaként. Különösen, hogy a beszélt nyelvi szólásmódként való 
retorizálhatóság egyfajta idézeteffektusként, emlékezetként működik. Vagyis 
nemcsak azonosítás és eltávolítás kettősségéről van szó (mint az „Ő volt." 
esetében), hanem a deixis mint deixis citációs-önreflexív feloldásáról (az én 
hangját kettőzve meg ezáltal). Ez a kettős játék analóg a „legközönségesebb-
egyetlenegy" ambivalenciájával (azonosságukkal és különbözőségükkel), „a 
paronomázia szimultaneitásának és a rím szekvencialitásának"27 összjátéká-
val. Ilymód magába a szöveg textuális struktúráiba írva be múltbeliség és an-
ticipáció temporális különbségét, ami „a »jelent« széthasítja/megosztja és 
csak ezáltal konstituálja".28 Az individuum (nem) meghatározhatósága csak 
időbeliségként, a szöveg materiális, nem-transzparens térbelisége (éppen 
emiatt) csak a nem-identikus emlékezet temporalitásaként hozzáférhető, sőt, 
már mindig is így mutatkozik meg. A vers utolsó hat sorának asszertív hang-
neme viszont mintha restaurálná a beszélői bizonyosság képzetét: 

Én tudom csak, é n ott vol tam vele, 
mind tévedett , aki szólt ellene, 
fény- s á rny-é rzékeny a ranymér legen 
százszor m e g m é r t e m s így ismételem: 
mindenre e l szán t lelkiismeret, 
a legtisztább volt . Az egyetlenegy! 

A vers lírai konzisztenciaképzése azonban korántsem csap át az ellen-
kezőjébe: az „ott" meghatározatlansága (lehet az egész életút vagy annak 
egy döntő fordulópontja) gyakorlatilag a már említett deiktikus eldönthetet-
lenség újabb, mondhatni explicit mozzanata. Az „ott" ilyen olvashatatlansá-
ga viszonylagosítja a kijelentő hangnemet, hiszen megvonja az esetleges nar-
ratív szubsztrátum értelemképző funkcióját. Igazán azonban a „vele-ellene" 
rímpár teszi ambivalenssé az én nyelvi attitűdjét: nem zárható ki az a 
lehetőség, hogy az én a maga nyelvi „tudásával" mintegy saját közlendő-
jének hat az ellenében. Közelebbről mindez úgy valószínűsíthető, hogy a má-
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sodik sor éppen az (orális?) „szólás" mozzanatát tartja deficiensnek ebben az 
összefüggésben, ami így a rímeken keresztül mondhatni átvihető a lírai én 
szólamára is. Nyitva hagyva ezt a lehetőséget, a következő sorra érdemes 
koncentrálni: a „szólás" jelenvalóságát itt hirtelen a vizualitás képzete váltja 
fel (első ízben és utoljára). Úgy tűnik, hogy a „fény- s árny" materiális össz-
játékára ügyelő értelmezésmód érvényesebb jelentőségre tehet szert, mint a 
(valaki mellett vagy ellene) szólás karaktere. Ami a „sírfelirat" inskripcióját 
tekintve legalábbis konzisztensnek tűnik, ugyanakkor nem valamely rögzí-
tettség statikus szemléléséről lehet szó, jóval inkább a látás kontrasztív-dina-
mikus játékáról, ismétlés és ismételhetőség temporális móduszáról. A „fény-
s árny-érzékeny aranymérlegen / százszor megmértem.. ." így olvasási alle-
góriaként viselkedik, egyfajta utasításként működik. Persze, mindez nem 
feledtetheti, hogy ez a sor rendelkezik a legegyneműbb hangzásképlettel 
(é-á-e-a magánhangzók ismétlődése). A látás tehát valamiképpen magát a 
„hangot" vagy hangzást is képes olvasni, a vizuális materializáció ugyanak-
kor a vers hangjának kimozdításában juttatja érvényre a defiguratív mozza-
natot. Ez a paradox egyidejűség a kétféle antropológiai kód egymás általi át-
járhatóságával, eme transzfer kezdeti, nem mögékerülhető adottságával 
szembesít. Ezért az „így ismételem" lényegében mindkét receptív diszpozí-
cióra vonatkozhat, éppúgy a hang ismételhetőségére, mint a látás virtua-
lizálására. A kettőspont diszkontinuus mozzanata (ami különösen feltűnő a 
korábbi soráthajlás után) így még inkább kiemeli a kettős olvashatóság funk-
cióját. 

Ebben a komplex előkészítettségben az utolsó két sornak valóban kulcs-
fontosságú szerep juthat a vers egészében. De nem azért, mert a szöveg vala-
mely célhoz jutna el vagy egyfajta szemantikai „beteljesedést" vinne végbe, 
hanem azért, mert a vers itt saját retorikai viszonyait, hang és szöveg kapcso-
latát írja felül, lehetetlenné téve a szöveg előre adott diszkurzív kódhoz való 
rendelését (legyen az akár a „sírfelirat" látszólagos rögzítettsége). A lírai 
transzgresszió eme eklatáns mozzanata nagy valószínűséggel a „mindenre 
elszánt lelkiismeret" legalábbis háromszoros behelyettesíthetőségében rejlik: 
a leginkább kézenfekvő olvasat szerint 1. az „egyetlenegy"-re vonatkozik, le-
het viszont ugyanakkor 2. az „én" megjelölése, hátravetett értelmezője is, kü-
lönösképpen, hogy az Igazság allegorikus képzetének felvillantása (az 
„aranymérlegen" keresztül) jól összefér a „lelkiismeret" instanciájával. Az 
„én" személytelen, nem-perszonális jelenléte is kapcsolódhat a „lelkiisme-
ret" funkciójához, sőt, a vers így akár a „lelkiismeret" beszédeként is felfog-
ható („Én tudom csak, én ott voltam vele..."). Végül értelmezhető a sor 
3. magának a „lelki ismeretinek a megszólításaként is, ami az „állom"-féle 
jelzés egyfajta öntematizáló aktusaként olvasható (az „ígéret" betartását ép-
pen a lelkiismeret biztosíthatja, mintegy a „lelkiismeret" volna az „állom"-
ban implikált másik).29 Nyilván azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy a „lel-
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kiismeret" az „egyetlenegyére rímel, tehát ezek maradéktalanul ugyanarra 
vonatkoznak. Viszont ez az egymásra utalás éppen nem abszolút egyedisé-
get jelent, hiszen a „lelkiismeret" mindig is a szubjektum megket-
tőződésében mutatkozik meg (a „lélek" és annak „ismerete"), ahogy koráb-
ban is az „egyetlenegy" ilyen kettősségével szembesültünk („akarat", „ér-
dektelen"). A „lelkiismeret-egyetlenegy" rím ezért inkább a paronomázia ef-
fektusaként olvasható, amennyiben a hasonló különbözőségére, diszfigura-
tivitására, sosem identikusán való megismételhetőségére figyelmeztet (és itt 
különös jelentőségre tehetnek szert a Tücsökzene ún. „gyenge" rímei). Vagyis 
arra, hogy a rím - bármennyire közel áll is a hangzó vagy hallható orali-
táshoz - a költői szövegben speciális mnemotechnikai mozzanatot implikál, 
éppen a sosem „teljes" egybehangzás következményeképpen.30 A rím eme 
diszkontinuus funkciója a sorok újraolvasására késztet, hiszen a hangzásnak 
a jelentés elé való helyezése „emlékezeti aktust igényel", sőt a szöveg „szin-
taktikai egymásutánjának és szemantikai teleológiájának ellenében" az is-
métlés mnemonikus és anticipációs szerepét, vagyis térbeliesülését insz-
cenírozza.31 Ekképp az írás mozzanatának diszarükulatív minőségét vetíti rá 
a hangzó jellegre, ezzel összefüggésben pedig a szöveg saját magától való al-
terálódását, alternatív textuális lehetőségek beíródását létesíti. A rím mint 
virtuális textualizáció eme temporális köztessége „nem fonetizálható vo-
nás", nem „a hangok mindenkori »jelen«-ének a lineáris időben való egy-
másutánja",32 hanem a szavaknak az inskripció mnemonikus térbeliségében 
való megkettőződésével, elkülönböződésével ekvivalens. Az „egyetlenegy" 
ismétlése mint afféle refrén így szubtextusként viselkedik, amely defigurálja 
a szöveg feltételezett progresszióját, inkább annak ateleologikus jellegét mu-
tatja fel, megvonva magát a lineáris időbeliség sémáitól. Következésképpen 
a sírfelirat ismétlése mint „grafikai instancia"33 multiplikációs hatást fejt ki, 
a szöveg egyfajta feldarabolását, fragmentáltságát, textuális „felszínének" 
megsokszorozását eredményezi. Nyilvánvaló, hogy ebben a közegben nem-
csak a szöveg minősül konstrukciónak, hanem főleg a „mű" receptív megal-
kotása: a szöveg térbeli struktúráinak differenciális összetettsége éppen azok 
tranzitorikusságát teszi a receptív kifejlés móduszává.34 

Mármost, a „mindenre elszánt lelkiismeret" státusa éppen a külön sorba 
való helyezés által válik ambivalenssé. Nem más, mint a sor materialitása lesz 
aposztrofikus eldönthetetlenséggé, sőt, a sor mint inskripció megszakítottsá-
got előidéző funkciója, túllépve vagy keresztezve a szintaktikai-szemantikai 
viszonyokat, pontosan a szöveg retorikai megszólaltathatóságának bonyolí-
tásában konkretizálható. Az írás mint sor materialitása és a hang retorizál-
hatósága olyannyira kölcsönviszonyba kerülnek, hogy azt lehetne mondani, 
a Sírfeliratban a „beszéd" már eleve írás, mint ahogy a felirat jelei már min-
dig is az ambivalens, nem kontrollálható retorizáltság indexét viselik magu-
kon. Szövegközi értelemben is: a „lelkiismeret" Szabó Lőrincnél gyakran 
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megszemélyesített, de legalábbis önálló életre kelt létezőként jelenik meg 
(vö. Latrok: „középkori komor talárban / trónolt bíránk, a lelkiismeret"). 
A Tücsökzene egyik nem publikált versében pedig ugyancsak a metonimikus 
leválás jellemzi a lírai énhez való viszonyát, ráadásul a r ím éppen a - nem 
jelen lévő - „emberek" instanciájához rendeli („félelmes a fegyverem, embe-
rek: / mindenre elszánt lelkiismeret".)35 Mindez a „mindenre elszánt lelkiis-
meret" sort olyan inskripcióvá teszi, amely a legnagyobb mértékben hívja ki 
a retorizálhatóság rögzíthetetlen működését. Olyan széttartást eszközölve 
ezáltal, amelyet minden bizonnyal lehetetlen egy olvasatban egyesíteni vagy 
jelentéstanilag transzparenssé tenni. 

Ami azonban paradox módon éppen a konkretizálás szükségességét 
igényli, mintegy a részlegesség aktív fenntartásával. Szöveg és hang különb-
sége ekképp nem puszta parcialitásként („belátásként") van jelen az olvasás-
ban, de bármely jelentésképzés csakis ebből a differenciából fejlhet ki - anél-
kül, hogy felfüggesztené azt (hiszen akkor saját magát is felszámolná). Ez a 
differencia azonban permanens ismétlésre szorul, így lehet a szöveg és az ér-
telmezés megváltozásának, temporalizálásának feltételévé, nem pusztán 
strukturális apóriává. - A Sírfelirat vége mintegy a kezdethez való visszaté-
rést jelenti be („a legtisztább volt" - „A legtisztább a leggyermekesebb"), ah-
hoz a kezdethez, amely már a legáltalánosabb tényállást fogalmazta meg, po-
tenciális idézésként működve. Ezért alighanem az a következtetés vonható 
le, hogy a Tücsökzene versében az ismétlés nem pusztán újramondás, de leg-
alább ennyire újra-idézés is, olyan re-citáció, ahol nem lehet eldönteni, hogy 
az általánost applikálják-e az egyesre vagy fordítva, az egyesből „vonják"-e 
el az általánost. (Hiszen ezek a „pólusok" önmagukban is megosztottak, 
azért, mert éppen nem „önmagukban" léteznek, hogy aztán kapcsolatba lép-
jenek a másikkal, hanem, mert önmagukhoz való viszonyuk már eleve a má-
sik idézéseként konstituálódik.) A vers annyiban lép túl ezen a beszédstraté-
gián, amennyiben a „sírfelirat" mortifikáló közegében arra helyezi a hang-
súlyt, hogy a „halott" vagy az „egyetlenegy" bármilyen megidézése retori-
kai műveletek függvénye. Eme retorikai műveletek beszédhermeneutikai 
funkciójának érvényesülését azonban semmilyen rituális-orális összefüggés 
nem garantálhatja, ugyanakkor azonban nem is korlátozhatja. Avers újraolva-
sásba való „visszatérése" ezért a materiális képződmény receptív létmódjá-
ból következik: az utaló módusz átformálása a jövő emlékezetének létesíté-
sével egyenértékű, amely performativizálás a szövegiség aktivizálásával 
egyidejű. Eme prospektiv memória az inskripció jövőre utalását a prefigurált 
nyelvi sémák lírai transzgressziójává változtatja. 

Az individualitás kontingenciája időbeliségétől függ, ezzel van kölcsönvi-
szonyban - amely kölcsönviszony csak nyelvi-mediális kontextus(ok)ban va-
lósulhat meg. Nem az őt feltételező kontextusokhoz „képest" lesz esetleges 
az individuum, hanem benne magukban - nem a puszta megvonódásban 
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vagy ellenbeszédben, mivel ezek oppozicionális viszonyítási alapként még 
mindig öntörvényűséget feltételeznek. Az ilyen jellegű feltételezettség követ-
keztében válik az individuum kontingenssé, s nem afféle immanens jegy 
(„belső" ambivalencia) folytán. Ennyiben tehát valóban romantika utáni 
jelenségről van szó, olyan episztemikus konfigurációról, amely az indivi-
duum előreláthatatlan időbeliségét valamely médiumban, nyelvek összjáté-
kában való benneállásból származtatja. Hogy a Halotti beszéd és főleg a Sírfel-
irat hol áll „az individuum reszubsztancializációjának"36 elkerülésében és a 
szingularitás újraértésében, annak megvilágítására álljon itt egy rövid költé-
szettörténeti exkurzus. 

A Sírfelirat Szabó Lőrinc-i pretextusa, a Felirat című vers (a Te meg a világ kö-
tetben) már egyfajta diszkurzív eldönthetetlenségben távolította el az én-t 
önmagától, nemcsak a láthatóság megfordításának, de az olvashatóság in-
szcenírozásának módján: „»Nevesd ezt a boldogtalant, aki / hitetlenül is 
próbált tartani / egy isteni és álmodott világot, / amelyben minden pusztu-
lásra vágyott«." Az inskripciós jelleg ilyen reflektálása gyakorlatilag az „én" 
önmagáról alkotott deiktikus képzetének valamely általa tételezett általános-
ságtól („álmodott világ") való teleologikus függőségét leplezi le. Paradox 
módon éppen a mások általi olvashatóság, a nyelv „általánosságának"37 kül-
sővé-tévő ereje lesz az, ami az ilyen típusú öntételezés partikularitását meg-
figyelhetővé teszi. A „felirat" eme deiktikus rögzíthetetlensége, másikra va-
ló citációs ráutaltsága a szubjektum orális jelenlétét, a nyelv „szimbolikus 
jelentésszerkezetének"38 általa megvalósított, organikusnak ható kijelölését-
s ezáltal önmaga létesítését - mint illúziót, mint „álmodott", konstruált vilá-
got mutatja fel („visszaszegezni hulló csillagot, / mosni a felhőt, ne fogja 
mocsok..."). Kabdebó Lóránt revelatív megfigyelése szerint a vers a Babits-
féle költői szereptudatot idézi meg és ironizálja.39 Valóban, a Felirat egy nem 
sokkal korábbi Babits-vers, a Vers az uccazajban részleges megidézéseként is 
olvasható, például a verskezdet hasonlóságát tekintve („Menteni, menteni, 
megmenteni!" - „Fény fény de rettenetes [...] ráng ráng az emberi hús"). 
Nyilván a Babits-vers a maga részéről éppen a Fény, fény, fény Szabó Lőrincét 
idézi meg, az avantgarde nyelvhasználat imitálásán keresztül (mintegy az 
avantgarde perspektívátlanságot kárhoztatva, akárcsak a Régen elzengtek 
Sappho napjaiban). Mármost, a Vers az uccazajban tulajdonképpen a „lángoló 
betűk transzparensek" mediális önállósulását, az ezzel együtt járó nem-ant-
ropomorf temporalizációt, időbeli felgyorsulást, főleg pedig a szubjektum 
ezáltali külsőlegességét, visszaolvashatóságát („transzparensek / mint a szé-
gyen fénye bennem") panaszolja fel - egy szimpla időszembesítési logika 
tengelyén: „óh versekkel zsongó pokol-láz / zsúfolt agyam azelőtt / minden 
vers egy szent ajtó volt / templomokba de most / becsukódtak a templomok 
s én az uccán / meztelen leragadva futnék". A vers ezután még inkább a 
beszélő alany értéktávlatába vonja az „uccazaj" sokhangúságától való dis-
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tanciálódást, amely viszont egy másik („álmodott") világ megidézésébe for-
dul át: „hiába én testvéreket / keresnék de minden találkozás / csak lökés és 
akadály [... ] óh ha / azok közé veszhetnék akiket / csak az Isten tart számon 
/ mint tenger csöppjét s part homokját / a ruhám lenne az egész Minden-
ség!" Látható, a vers a lehetséges beszélői megszűnés (például halál) képze-
tét nem köti össze az ilyen esetekben elkerülhetetlen másik általi olvasható-
sággal40 - az „Isten" nem annyira a másik hangjaként, nem stabilizálható 
diszkurzusaként, inkább fölérendelt funkcióként van jelen. A vágy rögzített 
nyelvi távlata a fölérendelt instancia és az egész-elv jegyében éppen a kontin-
gens időbeliség, a Vörösmarty által jóval inkább lezárhatatlanként inszce-
nírozott temporális ciklikusság41 - „számon kívül maradtak; Ixion" - felfüg-
gesztésében érdekelt. Észrevehető, hogy a rész és egész közötti maradéktalan 
közvetítés igénye konkrét és általános viszonyának rögzítettségét feltételezi, 
vagyis a beszélő - és nem egy lehetséges hang - deiktikus centráltságát ké-
pezi le. Ennek a diszkurzív bizonyosságnak a képzete persze maga is közve-
títés eredménye, furcsamód ezért van ráutalva az önmagát pragmatikai, s 
nem annyira tropológiai „itt"-ként tételező alany egyidejűleg a legáltaláno-
sabb, „absztrakt" - „példákkal" megtámogatott - deiktikus formákra. Az 
óhaj nyelvi módusza így tulajdonképpen célelvű beszédsémát reprodukál, a 
zárlat ezért nem olvasható vissza az „uccazaj" sokhangúsága felől, ekképp a 
vers nem képes végrehajtani a Gondolatok a könyvtárban önmagába való visz-
szafordulását („s menjünk újra tűrni és tanulni"), amely kezdetben éppen az 
inskripció olvasásából, nem pedig elutasításából indult ki („leírva áll a ret-
tentő tanulság"). (Persze, talán a romantika efféle temporalitástapasztalata 
sem halad túl lényegesen a hegeli „rossz végtelen" képzetén, viszont tartóz-
kodik is a totalizáló szubsztitúcióktól.) 

Visszatérve a Sírfelirat lehetséges konkretizációjára: mivel a deiktikus vo-
natkoztatás lehetősége itt már abban az értelemben is textuális közeg függ-
vénye, hogy a vers nagyobb műegész része, úgy az önéletrajzi kontextus ép-
pen az én-be beíródó különbséget teszi láthatóvá. így az individuum és be-
széde nem eshetnek egybe, de nem valamely szimmetrikus-immanens ket-
tőződés folytán, hanem azért, mert a magáról való beszéd mindig a másik be-
széde is egyben. A „lelkiismeret" én-re (beszélő énre, illetve az „egyetlen-
egyére) vagy a megszólított másikra való vonatkoztatásának eldönthetetlen-
sége azt mutathatja meg, hogy a megkettőződés a másiktól jövő hang teljesít-
ménye is lehet. A „lelkiismeretet" mint az „egyetlenegy" jellemzőjét a lehet-
séges aposztrofikus megfordíthatóságon keresztül már mindig is más poten-
ciális hangok járják át. Vagyis nem egyszerűen önreflexió terméke, az önref-
lexió lehetősége jóval inkább a nem-lokalizálható másik általi megszólított-
ságtól függ. Mindez azzal van összefüggésben, hogy - a vers szerint - az in-
dividualitást nem lehet semmilyen - absztrakt vagy „egyszeri", egyedi vagy 
totalizációs - deiktikus rögzítettségben megragadni. Vagyis az az antropoló-
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giai premissza, miszerint valakiről mindig csak más jelentheti ki, hogy indi-
viduum, úgy ez a szöveggel kapcsolatban lévő esztétikai tapasztalatban ak-
ként módosul, hogy ez a kijelentés maga is „harmadik" instanciára van rá-
utalva. Különösen, hogyha az individuum már nincs jelen, ahogy ez a szöveg 
materiális elvéből mint a deixis „elfelejtéséből" adódik. A szöveg esetében: 
beszélésének lehetőségét nem ő maga, mindig csak mások tudják aktivizálni, 
ami csakis egyfajta polilógusban történhet meg. Itt, a líra médiumában 
mondhatni a „beszélés" eseménye maga lesz polilogikus, amennyiben ez 
nem narratív kiterjedés függvénye, hanem a materiális képződmény mnemo-
technikai létmódjának, átvehetőségének következménye. Nyilván nem egy-
szerűen a kívülről tudás értelmében: az ismétlés mint a szöveg konstitutív el-
ve egyszerre lesz a megszólaltatás és a materiális (szét)íródás funkciója. Ezért 
az a paradoxon, hogy a (modern) lírában az eredetileg szóbeli létmód kellé-
kei, a rímek, refrén, egyáltalán az ismétlés módusza, par excellence textuális 
minőséggé, a vers szövegszerű alterálódásának, potenciális megsokszorozó-
dásának lesznek a funkcióivá, csakis azzal lehet összefüggésben, hogy a szö-
veg egy hangban való integrálása magának a vers materiális-poétikai elvé-
nek mond ellent. Ekképp ugyanis kifejlés és alakzat maradéktalan azonossá-
gának tételezése a lírai szöveget elkerülhetetlenül valamely rögzített beszéd-
séma utánmondására redukálja. (Vagyis a „szimbolikus" értelmezésmód jól 
ismert tautologikus retorikájára szűkíti az esztétikai tapasztalat lehetőségeit.) 
A szöveg textuális multiplikációja csak a receptív aktusban mehet végbe, vél-
hetőleg nem a „jelentés" egyszerűen, hanem a szöveg mint olyan van ráutal-
va az olvasás eseményére. (Ezért ajánlatos olvasás és jelentésképzés között 
különbséget tenni.) 

A Sírfeliratban az „egyetlenegy" megszólaltatásának kihagyása, a hang 
reprezentációjának felfüggesztése individuum és reprezentációja közötti kü-
lönbséget hang és szöveg differenciájává radikalizálja. Ha a „mindenre el-
szánt lelkiismeret" aposztrofikus eldöntetlensége folytán az olvasói instancia 
megszólítása is lehet, akkor az olvasó hasonló megkettőződése hang és szö-
veg összjátékában létesül (és viszont). Az olvasás mint a szöveg ismétlése így 
nyeri el a maga temporalitását. A „lelkiismeret" interszubjektív-„közösségi" 
vonása viszont azt is magával hozza, hogy az olvasó nem egyszerűen a szö-
veggel, hanem már kezdettől fogva más olvasatokkal is szembesül. Amely 
olvasatok a szövegben - a róla le nem választható retorikai végrehajtásban -
visszhangzanak, nem különíthetők el tőle. Vagyis az utolsó előtti sor eldönt-
hetetlensége mint a „felirat" materiális státusának ambivalenciája mintegy 
azt viszi színre, „mennyire átjárhatók a feljegyzés és az inszcenírozás 
határai".42 Paradox m ó d o n a leginkább a rögzítésre, az inskripció képvisele-
tére funkcionálódó személytelen hang sem a rögzített puszta utánmondását 
hajtja végre, jóval inkább differens viszonyba kerül a szöveggel. A hang reto-
rizálhatósága - a szövegnek való kiszolgáltat(ód)ása - mint puszta után-
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mondás nem képzelhető el, mivel a szöveg érdekének szolgálása csak vala-
mely kommunikatív kontextusban lehetséges. Következésképpen a szöveg 
érdekének képviselete és eme képviselet nyelvi közölhetősége, megosztható-
sága az esztétikai tapasztalatban mögékerülhetetlen módon fonódnak össze. 
A vers receptív átvevésben megvalósuló hangja egyszerre szól mind a szö-
vegnek (a szövegről), mind a potenciális másik olvasatnak (olvasatról) mint 
a szöveg másságának. Amit Kant „Mitteilbarkeit"-nak nevezett,43 a líra olva-
sásretorikai eseményében eme kettősség eldönthetetlenségéről szól: a szöveg 
(értelmezése) rá van utalva erre a közölhetőségre, emez viszont mindig csak 
a szövegre való visszanyúlásban tehet szert retorikai-szemantikai jelentő-
ségre. A nyelvi „Mitteilbarkeit" mint a történő megosztás, illetve megosztó-
dás viszont éppen az individuum oszthatatlanságának mítoszát oldja fel: az 
esztétikai tapasztaladban az) individualitás(a) már mindig a csakis nyelvi 
úton végbemenő megosztódás állapotában, illetve előreláthatatlan folyama-
tában létezik. 
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