
H I T E S S Á N D O R 

Szini Gyula (visszaírás) 

„ M i n d e n mese reflexiókat támaszt b e n n ü n k , és minél 
ér tékesebbek ezek a reflexiók, annál ér tékesebb a mese, 
mert magának a mesének nincs önálló ér téke." 

Szini Gyula1 

A kilencvenes évek kutatásai olyan új ér tésmódok jegyében olvas ták/a lkot-
ták újra a század magyar i rodalmának történetét, melyek elsődlegesen poéti-
kai érdekeltséget érvényesítve főként az irodalmi folyamat posz tmodern táv-
latú átrendezését, a korábban kijelölt korszakhatárok kimozdító elhelyezését 
tették lehetővé. Az új olvasásmódok és a hagyomány dialógusában az egyes 
életművek is új megvilágításba kerültek, az egyes szövegekhez rendelt jelen-
tések átíródása azonban, úgy tűnik, nem járt együtt a kánon szereplőinek név-
sorát illetően is gyökeres átrendeződéssel. Ha elfogadjuk, hogy a kánon egy-
aránt tar talmazza a hiteles műveke t és a hozzájuk rendelhető hiteles 
értelmezéseket, akkor e lmondhat juk, hogy a kilencvenes évek á t rendező mű-
veletei elsősorban az á thagyományozódot t értelmezések megkérdőjelezésén és 
új értelmezések legitimálásán munkálkodtak. A kilencvenes évek kérdés-
irányai, miközben természetszerűleg előhívták a maguk sajátos értéksor-
rendjeit, nem a kanonizált nevek radikális lecseréléséhez vezettek, inkább az 
á thagyományozot t kánonon belüli fel-, illetve leértékeléseket szorgalmaztak. 
Az át rendeződés olyan irányban hatott, amelyben - az irodalomértés dia-
logikus szerkezetéből adódóan - bizonyos szerzők a megelőző ér tésmódok-
hoz képest kevésbé, míg mások inkább megszólaltathatóknak bizonyultak. 
S míg több példát találunk a kánon „élvonalából" történt kihullásra, addig 
kevesebb olyan értelmezői törekvést nevezhetnénk meg, amely mára jobbá-
ra elfelejtett korpuszokat kísérel meg diskurzusba vonni.2 Noha a megújított 
kérdezőhorizontok természetszerűleg egyfajta új termékenységbe hozták az 
átöröklött műcsoportokat , talán kevesebb törekvés irányult arra, hogy éppen 
a kilencvenes évek diszkurzív tapasztalatai nyomán jusson olyan belátások-
hoz, amely a kánon pereméről is kiszorult, illetve kiszorulóban lévő szöveg-
csoportok te r rénumán indítaná újra az emlékezés folyamatait. Másrészt, a 
d iskurzus hasonlóan termékeny kibővítését eredményezheti a megújí tot t iro-
dalomértés vizsgálódásainak kiterjesztése a hagyománytör ténet korábbi 
időszakaira. A századvég-századforduló (kis)prózája ehhez szolgáltathat 
„anyagot" , s egyúttal a kánon névsorának „felfrissítéséhez" is hozzájárulhat . 
Hiszen a jelzett időszak „peremhelyzetéhez" elsődlegesen nemcsak poétikai, 
de intézményes hiányosságok is hozzájárultak.3 Dolgozatunkban amellett 
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igyekezünk érvelni, h o g y ha Szini Gyula teljes é le tműve nem elégítheti is ki 
az ezredvég poétikai elvárásait, egyes novellái néhány ponton markánsan 
megelőlegezik a magyar próza e századi alakulástörténetének későbbi fejle-
ményeit. Éppen e későbbi fejlemények tapasztalata felől belátható prózapoé-
tikai jegyek alapján Színinek helye lehet a magyar próza huszadik századi 
alakzatait reprezentáló szűkebb kánonban. Mivel a kánon trópusa mint a dis-
kurzusként felfogott irodalom önérteimező alakzata nem művek statikus, 
atemporális jegyzékét vagy ezek csoportját, sokaságát helyettesíti, hanem a 
hatástörténet meghatározta történetmondást jelöl, így a visszaírás alakzata 
sem a szerzői név autori tásának visszanyeréseként léphet működésbe , ha-
nem elsősorban mint egy történet el-, illetve újraindítása. A Szini-olvasás kér-
dései ugyanakkor sohasem voltak kívül a kánon mibenlétére vonatkozó kér-
déseken. Nemcsak azt értjük ezen, hogy sohasem voltak függetlenek az 
emlékezés és felejtés összjátékaként leírható kanonizációs folyamaton, hiszen 
ez valószínűleg minden szövegre igaz. A Szini-olvasás történetének igazán 
sajátos jegye az, hogy e történetben mindig központinak bizonyult a kánon 
működésére vonatkozó reflexió. A Szini-életmű kánonban elfoglalt pozíciója 
visszatérő szempontja a művekhez fűzö t t értelmezéseknek. A recepció kérdé-
sei e redendően az értékelés dilemmáival kényszerültek számot vetni. S ha 
ezen értékelésbeli d i lemmák nem explikáltak is feltétlenül kánonelméleti ok-
fejtéseket, a Szini-olvasás története könnyen a kánoniság hazai felfogásának, 
illetve a század hazai kánonjainak történeteként ismerhet magára. 

Már a recepció kérdésirányait (s így közvetve a lehetséges válaszok körét) 
alapvetően meghatározó két kortársi közelítés is egyrészt az intézményesült 
értékelést és a novellák „valós" esztétikai értékét szembeállítva ítélte alulér-
tékeltnek Szinit.4 Ady és Kosztolányi Színivel foglalkozó írásai emellett olyan 
jellemzését adták e novelláknak, amely megőrizte folytonosságát a Szini-
értelmezések egyre lassuló, egyre szakadozottabb történetében: mindket ten 
e próza lírai karakterét nyomatékosították. A líraiság alakzatainak (helyen-
ként pusz tán konstatáló s nem applikatív) felismerése a későbbiekben is jó-
részt egyöntetű: „elbeszélő lírikus",5 „mindig erősen lírai",6 „a lírai novella 
legegyénibb változata",7 „azon kísérletezik, hogy a próza költője legyen", 
„költeményt akar prózában", 8 „valódi lírikus alkat".9 E megállapítások álta-
lában együt t járnak a szerzői személyesség felismerésével, az alakképzés me-
chanizmusával: „őt magá t is megismerhetem", „nem áll hidegen művészete 
és érzése fölött, hanem maga is benne van egészen, és a novelláiban is lírát 
ír",10 illetve „nem az önkifejezés szándéka vezeti, hanem a jelenségek lírai 
átélése".11 Az értékelés(történet) problematizálása és a lírai hangoltság felis-
merése ugyanakkor egymást értelmezik. E két szempont annak a távlati fel-
mérésében fonódik össze, hogy a megalkotás mód jának poétikai jelentősége 
hatástörténetileg nem érvényesült: „minden esélye megvolt ezzel az alakítás-
módda l [...] a modern magyar i rodalom élére törni."12 Az idézett kijelentés 
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épp egy rendkívül pozitív értéktávlat lehetőségének felvillantásával nyoma-
tékosítja a recepció alaptapasztalatát , a Szini-próza beteljesületlenségét. S va-
lóban, a Nyugat indulásakor a széppróza közvetlen élvonalába számító13 

Szini-próza a vál tozó ér tésmódoknak már nem tudot t releváns válaszokat 
nyújtani . A t ízes-húszas évek horizontváltó tapasztalatait követően a Szini-
é le tmű történetét a felejtés „műveletei" határozták meg. A húszas években 
Kosztolányinál már ennek a folyamatnak a tudomásulvétele intencionálja az 
értékelést.14 A későbbi értelmezők pedig már kizárólag elfelejtettségében pil-
lanthatták meg a korpuszt: nem releváns létértelmező válaszok, illetve ter-
mékenyítő poétikai képletek felmutatása, hanem legfeljebb az é le tmű törté-
neti szituálása vált érdekessé. „A kánon - vagyis az egy közösség által 
jelentősnek ítélt m ű v e k s az érvényesnek elfogadott értelmezések rendszere 
- mind ig föltételezi a felejtést. Ami emlékezetes az egyik, pusz tán történeti 
é rdekűvé válhat egy másik közösség számára."1 5 

Színi, mondhatni , kiírta magát a kánonból. Ennek okait a kritika egyrészt 
gyengülő, egyenetlenedé írásművészete, másrészt azon hatástörténeti folya-
mat számlájára írta, amely során a századforduló szecessziós esztétizmusa 
kihátrált az irodalmi gondolkodás centrumából. így születhettek olyan „be-
ismerések" a ha tvanas években, amelyek szerint „ma már elsősorban az iro-
dalomtörténeti , művészettörténeti emléket becsüljük ezekben az írásokban; a 
magyar szecesszió érdekes, szép kivirágzását, de ez nem azt jelenti, mintha 
csupán kortörténeti vagy stílustörténeti érdekességeket látnánk Szini fiatal-
kori elbeszéléseiben".16 Az idézett kritikusi megnyilatkozás érezhetően ön-
ellentmondó. Jelzi azt az értelmezői bizonytalanságot, amely a hagyomány 
valamely zárványszerű, halott, de valamilyen okból „rokonszenves"1 7 „em-
lékével" történő szembesüléskor lép fel. A történeti érdekűvé válást a hatva-
nas évek visszatekintése ugyanakkor nem prózatörténeti kontextusban, ha-
n e m érezhetően a századelő politikai-társadalmi változásaival magyarázza. 
Eszerint a szecessziós-esztétista szemléletmód kanonizáló-legitimáló hori-
zontja a háború eseményeivel párhuzamosan, mintegy azok következménye-
ként hullott ki e szövegek mögül : „Annak a kornak a szépségeszménye, 
amelyben Szini olyan erősen hitt, már meg is ingott [...], s még az ő életkorá-
ban szertefoszlott és emlékké vált. Esztétikai ideáljait a századforduló korá-
nak művészi i rányai ihlették, de ezek az áramlatok már az első világháború 
idején végképp elvesztették vonzásukat és erejüket."18 

Az „irodalomtörténeti é rdekűvé válás" hangoztatása nemcsak azt a meg-
látást jelöli, mely szerint a kérdéses szöveg(csoport), életmű az esztétikai 
tapasztalat számára termékenységét vesztette, s ilyen módon a maga esztéti-
kai létmódjában hozzáférhetet lenné lett az időben rákövetkező ér tésmódok 
számára, hanem közvetve előhívja a hagyománytörténés statikusságának 
képzetét is. Az a feltételezés, amely szerint egy m ű végérvényesen „beállhat" 
a hagyománytör ténet egy adott jelentés- és értékpontjára, egyszersmind az 
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irodalomtörténet egyirányú, lineáris, önmagát lezáró-megmerevítő mozgá-
sának feltételezésével is együtt jár. Emellett a „történelmi ténnyé merevedés" 
kitétel pejoratív használata felidézi a „történelem" fogalmának atemporális , 
jelen és múlt „ térszerű elválasztottságát" valló felfogását.19 A m ű esemény-
jellegének, az értelmezések és a szövegek dialógusa időbeli meghatározottsá-
gának elvétése szükségképp nem lehet képes elvégezni az aktualizálás műve-
leteit a kánonból kiszorult , „irodalomtörténeti jelentőségűvé" lett szövegek 
esetében éppúgy, ahogy a kanonizált-klasszikus m ű v e k esetében sem, holott 
az irodalom (esztétikai befogadás és alkotási folyamat történeteként felfo-
gott) története épp e műveletek révén konstituálódhat.2 0 Az „irodalomtörté-
neti érdekkel b í ró" minősítés i lyenformán eredendően problematikusnak 
minősül, függetlenül attól, hogy a hagyomány mely szegmensével (klasszi-
kus vagy éppen kánonon kívüli) kapcsolatban alkalmazzák. 

Mindazonáltal n e m az ellen érvelünk, hogy a hagyománnyal való találko-
zásnak mint folyamatos megértésnek a hagyomány újrakontextualizálását és 
az elfelejtést is magában kell foglalnia. Hiszen a Szini-olvasás immár nem 
teheti meg, hogy ne számoljon e szövegcsoport (relatív) elfelejtettségével. 
Az emlékezés újraindítása nem hidalhatja át a kánonbéli jelenlét megszakí-
tottságát. Az újszerű értelmezések újszerűsége n e m kis mér tékben éppen 
magában az elfelejtettségből való kiemelés gesztusában rejlik, vagyis nem e 
gesztus révén áll elő. Az értelmezői műveletek újszerűsége és az emlékezet 
újraindulása nem feltétlenül jár együtt . A kánon történetébe való visszaírás -
mivel „az irodalmi hagyomány n e m hagyományozhat ja önmagá t " - egy-
részt valóban a befogadói aktivitás felfokozását kívánja meg: „az irodalmi 
m ű csak akkor térhet vissza, ha egy új befogadókészség visszahozza a jelen-
be. Ez történhet úgy, hogy a megváltozott esztétikai magatartás szándékosan 
fordul a múlthoz, vagy pedig úgy, hogy az irodalmi evolúció egy ú j mozza-
nata elfelejtett művekre vet várat lanul fényt, s olyasmit is megláttat bennük, 
amit korábban nem is kerestek."21 Jóllehet a Szini-szövegek aktívvá tételéhez 
az értelmezésnek tehát egyfajta „textuális d inamikát" (Barthes) kell meg-
valósítania, nem szerencsés elfeledkezni arról, hogy a befogadás dialogikus 
jellegéből fakadóan az újraértés n e m hajtható végre az értelmező magán-
beszédeként. Az újraolvasás igyekezetének számot kell vetnie a szöveg ellen-
állásának közbejöttével. Z. Kovács Zoltán a Kemény Zsigmond-éle tmű bizo-
nyos elemeinek elfelejtettségével kapcsolatban vázolja a „régi" irodalom 
újraérthetőségének sajátos diszkurzív szituáltságát. „Egy ilyen értelmezés 
nem a már meglévő jelentések eltörlését vagy átértelmezését jelenti, sokkal 
inkább olvasatok, szavak szaporítását, já tékba/olvasásba hozását. Az inter-
pretáció ekkor nem is egyes háttérbe szorított művek rehabilitációját szolgál-
ja, sokkal inkább az olvasás öröme kerül előtérbe, mely az értelmezések soka-
ságán keresztül gyakorlatilag a végtelenbe tolja a kánon(ok) határait."22 

E passzus szerint, ha az újraolvasást mint a recepció folyamatában aktuali-
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zált jelentéspotenciál kifejtését fogjuk fel, akkor n e m arra van szükség, hogy 
törlésjel alá vonjuk (befogadói kompetenciáink köréből kiiktassuk) az átha-
gyományozódot t értelmezési stratégiák adta jelentéseket, hanem, hogy hoz-
záírjunk e hagyományhoz. Felmerül azonban a kérdés: vajon csakugyan a 
„végtelenbe tolhatók a kánon határai"? Kérdéses, elegendő-e pusz t án hozzá-
írni a hagyományhoz , elegendő-e az „olvasás ö röme" az „olvasatok olvasás-
ba hozásához". A „szavak, olvasatok szaporítása" n e m jelent-e kevesebbet az 
olvasás újraindításánál? Az elfelejtett szövegek kérdező megszólításának si-
keressége nem csupán a kérdező odaadásának, az értelmező vágyának , az 
emlékezés akarásának függvénye. A megszólított korpusz válaszképessége 
minden bizonnyal feltételezi a válasz történéssé alakítását. Az olvasat mint 
„örömszöveg" koncepciója eltekinteni látszik attól, hogy saját teljesítménye 
önmagában nem szavatolhatja a megújítani kívánt szöveg visszatérését a 
történő hagyományba.2 3 Az olvasatok szaporításaként értett rekanonizáció 
bármennyire dinamizálni véli is, időbeliségétől eltekintve óhatat lanul egyfaj-
ta jegyzékként tekinti a kánont. Ha a kánon megújítását „határainak végte-
lenbe tolásával" azonosítanánk, akkor épp a kanonizáció történő voltát fed-
nénk el. Továbbá távolról sem tűnik magától ér tetődőnek, hogy a kánon 
szükségképp nyitott alakzat. A kánoniság napjainkban sokat hangoztatot t 
ironikus vagy pluralisztikus kezelése - ha lehetséges egyáltalán - n e m annyi-
ra adottságként, mint inkább „munkálkodásként" , az értelmezői műveletek 
eseményeként állhat elő.24 A kánon, megújulásakor, sokszor inkább lebontja, 
lecseréli, mintsem megsokszorozza magát. Megújítása nem a történet to-
vábbmondása , túl- vagy szétbeszélése, hanem újramondása . 

Szini Gyula egyik legtöbbet emlegetett írásának - a Nyugat első számában 
megjelent A mese „alkonya"-nak a megállapításait szokás a századforduló 
prózapoétikai váltásaira történt reflexióként, azok tudatosí tásaként értel-
mezni.25 Szini a „mese" és a „stí lus", az „amit" és a „hogyan" foga lmi pár-
ból a „hogyan"-t kiemelve a megformálás mikéntjét hangsúlyozza: „Az 
elbeszélő művészet valódi súlya tehát nem azon van, amit m o n d u n k és ami 
általában véve igen véges, hanem azon, hogy hogyan mondjuk, ami viszont 
végtelen."26 Érvelésében ugyanakkor nem a két fogalom hierarchiába rende-
zését érvényesíti, a megkülönböztetés nem szükségképpen értékjellegű kü-
lönbségtétel. A k imondás „hogyan"-jának nyitott távlatba helyezése (vagyis 
az írás lezárhatatlanságának, a folyamatos szupplementációnak a tudomá-
sulvétele) mellett ugyanis Szini hangsúlyozza a két fogalom el n e m különí-
thetőségét. I lyenformán nem a „mese"-ként emlegetett történetszerűség el-
hárítása, hanem inkább az a meggyőződés olvasható ki e megállapításokból, 
amely szerint nem a téma hordozza, hanem a megformáltság mikéntje hozza 
létre az „amit"-ként felfogott jelentéseket. Vagyis a „mondot tság hogyanja" 
(az elbeszélésmód, a szövegalakítás, a hangoltság) „poétikailag értelmezi a 
közlés tárgyát".27 Szini e szövegének polemizáló modali tása olyan szólamot 
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képez meg önmaga ellenében, amelynek azt rója fel, hogy „ők a mese alatt 
azt értik, [... ] azokat a [... ] mesealkotó elemeket, amelyek némely türelem-
játék köveire emlékeztetnek, hogy bizonyos »fejtöréssel« és ügyességgel 
mindig valami előre megállapított formává, »mintává« rakhatók össze".28 Szini 
itt azon felfogás ellen érvel, amely szerint bá rmely szöveg előzetes forma-
intenciók betöltését hajtaná végre, s rendeltetése egy szöveg előtti jelentés-
mintázatnak való megfelelés lenne. Vagyis Szini írásában kifejtetlenül benne-
foglalt az az ellentétes elgondolás, mely szerint „a mondot tság hogyanjának" 
kimeríthetetlensége együt t jár azzal, hogy bármely narratíva létesülése köze-
gében képzi meg jelentéseit.29 

Az, hogy Szini neve valamelyest túlélte30 a recepciótörténet felejtő művele-
teit, ezen elméleti megfontolásokat is tematizáló írása mellett jórészt egyetlen 
novellának tudható be. A recepció elsődlegesen A sárga batár c ímű elbeszé-
lést31 rendeli a neve mellé, s az értelmezések jó része e novella jelentőségében 
ragadja meg az életművet . Értelmezéseinek története e novellát egyrészt a 
lírai hangoltság o lyan példájaként szerepelteti, amelynek jelhasználata Ady 
szimbolizmusával rokonítható. E viszonyítási p o n t h o z képest helyezi - a tár-
sadalmi küldetés fel n e m vállalását, illetve a közösségi érvényű megszólalás 
hiányát felróva - alacsonyabb értékhelyre.32 Más (inkább poétikai) érdekelt-
ségeket érvényesít, de szintén értékelésbeli kérdések mentén érvel azon értel-
mezés, amely a képi láttatás szimbolikus-impresszionisztikus hatásformáit 
veszi számba.33 Dobos István, aki a korszak kisprózáját tárgyaló könyvében 
többek között a prózabeli líraiság századfordulós alakzatainak számbavéte-
lét is elvégezte, Szini szövegeit szintén a szimbolista próza körébe helyezi.34 

A sárga batár kapcsán (részben támaszkodva M á n d i Ildikónak e novella ha-
tásformáit, a képi láttatás tipológiáját vázoló megállapításaira) bizonyos mér-
tékig kimozdítja az értelmezést a hagyománytör ténet rögzítette „lirizáló 
novella" sémából, és „reflexiós novellaként" közelíti a szöveget. A szöveg-
szinten érvényesülő figurativitást a „megmagyarázot t allegória" körébe utal-
ja.35 Dobos olvasata szerint A sárga batár „konvencionális szimbólumot , sőt 
inkább állandósult jelentésű, megmagyarázot t allegóriát használ , tehát a 
szimbólum - egy lehetséges felfogás szerinti - négy tényezője (a jelképet 
használó alany, a jelkép, a foga lom/eszme, a tárgy) közül nála csak három 
vesz részt a jelentésalkotásban, s ily módon jelentéstani feszültség sem jön 
létre."36 Argumentációját arra a meglátásra alapozza, hogy a novella reflexív 
közlései telítik a jelentéstartományokat, elhárítva a szöveggel való olvasói 
dialógus jelentésadó műveleteit: „Szini elbeszélése nem teremt öntörvényű 
szimbólumot, mert megnevezi , hiánytalanul értelmezi és nem sugalmazza a 
jelkép tartalmát. Ezáltal az ikonikus réteg képzetfelidéző erejét is gyengíti."37 

Úgy tűnik, a Szini-értelmezések története leírható szimbólum és allegória 
dominanciájának vitájaként is. Ebben a recepciót átszövő vi tában voltaképp 
minden értelmező fölébe helyezi a szimbólumot - az önmagát min t kimerít-
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hetetlen totalitást megmuta tó alakzatot - a megfejtettségével k imerülő alle-
góriának. Az eltérések pusz tán abban állnak, hogy egyes értelmezők fel-
ismerni vélik Szini szövegeiben ezt a szimbolikus létértelmező potenciált , 
míg mások a szimbólumalkotás lehetőségének elszalasztását róják fel neki.38 

A Szini-novellák líraiságának tételezése szintén magyarázható e költészet-
történeti előfeltevéssel. A „lírai próza" alakzata ugyanis leginkább azon olva-
sási stratégiák számára tűnhet megpillanthatónak, amelyek jól i l leszkednek 
abba a romantikusnak ítélt hagyományba , mely szerint a költőiséget a nyelv 
szimbolizáló ereje létesíti. E felfogás a szimbólum (allegóriával szembeni) 
fölérendeltségét a líraisággal azonosítva olvassa „lírai p rózaként" a Szini-féle 
szövegezésmódot. Az ér tékszempont ekkor a szimbólum létesülésének, je-
lenlétének „mértéke" lesz. E mérték dön t annak megítélése felől, mi számít 
az életmű sikerültebb, illetve kevésbé sikerült (ha a sz imbólum allegóriává 
„silányul") darabjának. Ha a szimbólum-allegória vi tában el tekintünk a 
szimbólum dominánssá tételétől, úgy a „lírai próza" terminusának is kevés-
sé vehetjük hasznát. Ha azonban a novella jelentéskiüresítő tendenciáit vesz-
szük észre, akkor az elbeszélés é p p a szimbólumot preferáló poét ika 
megkérdőjelezéseként olvasható. A novellának a „mondot t ság hogyan já t " 
illető eljárásai ugyanis n e m annyira - nyitottságát redukálva - telítik, „hiány-
talanul értelmezik" a szimbolikus mezőt , hanem inkább retorikailag kiüresí-
tik a novella szemantikai horizontját. Olyan jelentéstani kimeríthetetlensé-
gről lehet inkább szó, amely nem „egy lényeg gazdagságának, mélységének, 
összetettségének kimeríthetetlensége, h a n e m egy bizonyos szegénységé", 
amelyet (ellentétben az allegorikus megfejthetőség recepcióban felrótt „sze-
génységével") „anaszémiának", a „jelentésképződés kiüresedésének" (de-
signification) nevezhetnénk.3 9 A szöveg halasztódó, szétbomló játékrendje 
akkor körvonalazódik, ha fokozottan hagyatkozunk az elbeszélésnek a be-
szédhelyzet váltogatásából kiolvasható instrukcióira, és azokat visszaírjuk a 
szöveg olvasói szerepkínálatába. 

A szöveg újraközelítésekor a cím szintagmája (sárga batár) (mivel k rúdys 
allúziói és a hagyományozot t jelentésintenciók révén leginkább ez a szeg-
mens terhelt a szimbolizáció kényszerével) olyan olvasásmód felé orientál, 
amely a jelölt, az enigmatikus jelentés felfejtésére irányul. Előrevetíti azt a 
lehetőséget, hogy a befogadói feladat elsődlegesen ennek a metafor ikának a 
referencializálása lehet. Ez a lehetőség ugyanakkor jórészt a korábbi értelme-
zéseknek a címbe írt jelentéseiből adódik . Az első m o n d a t („Éjfél m á r rég 
elmúlt.") (51.) az elbeszélés idejét kijelölő közlés, a metonimikus történet-
mondás időkezelését előlegezi. Az olvasás idejében azonban időlegesen 
(a kezdő m o n d a t tartamára) tartható f ö n n ez az elvárás, hiszen a bekezdés 
folytatása metaforikussá és esetlegessé teszi ezt a fajta időkezelést: „Valame-
lyik toronyóra vörös, kivilágított számlapja úgy vigyorgott rám a magas köd-
ből, mint egy részeg cimbora rezes képe ." (51.) Az elbeszélés időiségének ez 
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a metaforikussá tétele átfordítja az olvasás figyelmét egyfajta nem időbeli-
térbeli, illetve nem kauzális érintkezés szerint szerveződő elbeszélésszerke-
zetre apelláló horizontba. A megszólalás közvetett szituálásának retorikai 
eszközével ugyanakkor ez a szövegmozzanat egyszersmind ki is jelöli a 
beszélő pozícióját. Hiszen az idő „részegsége", linearitásának felbomlása 
teszi jelzetté a szintén „részeg" („cimbora") elbeszélő elfoglalta beszédhely-
zet sajátszerűségét. 

A befogadás előzetes irányainak az elbeszélés idejének metaforizálódá-
sából adódó kizökkenését tovább nyomatékosítja az elbeszélés nyelvének fel-
szabadítása, átfordítása „egy bábeli zűrzavarba", egy többnyelvű inkoherens 
közléssorba: „Az a két szigorú vonás a homlokodon, amely kettőt mutat , 
nekem smafu, je m' en fous, Madame la Lune Rousse! Sprechen Sie vielleicht 
deutsch, Sie ganz gemeiner Haderlump? Gehört sich's so spat noch auf zu 
bleiben? That one may smile, and smile and be a villain!" (51.) A szöveg meg-
nyilatkozásai itt olyannyira eloldódnak az elbeszélői kompetenciáktól, hogy 
az elbeszélés nyelve az uralhatatlanság peremére kerül. Az elbeszélő felméri 
az ezzel járó diszkurzív veszélyt, azt a lehetőséget, hogy saját történetével 
sem lesz képes megértetnie magát: „Magam is elcsodálkoztam ezen a sok-
nyelvű bőbeszédűségemen, és kissé megijedtem, ..., hogy a legközelebbi pá-
linkamérésben, ahová éppen szándékoztam, nem fognak megérteni." (51.) 
Közvetve megképződik egy olyan távol levő értésmód, amelyet a beszélő 
„normálisként" felidézhet. Egy stabil, uralt nyelv, amelyből az „alkohol"-
metafora40 el-helyezte: „És mennél több nyelv jutott éjszaka eszembe, annál 
jobban megijedtem, mert ez a legbiztosabb mértéke volt annak, hogy mennyi 
italt szörpöltem le." (52.) Lezárulóban vannak az artikulált hangnak a meg-
szólalási lehetőségei, a szereplői szólam nem-nyelvi jelhasználatokban jut 
megszólaláshoz: „tőlem telhetőleg ordítoztam, fütyültem, sőt a kocsisok tit-
kos jelfüttyét is megadtam." (52.) Az időbe helyezettségnek az időérzékelés 
metaforizálódásával történő viszonylagosítása (amely egyaránt érvényesül a 
narrátori-szereplői szólam és az elbeszéltség szintjén), valamint a nyelvi játék 
elszabadulása révén mind a narrátori beszédhelyzet, mind az olvasói értés-
mód elmozdul. Olyan labilis, állandó felbomlással fenyegető dialógus létesül 
a befogadás e két interakcióban álló szintje között, amelynek terében a szö-
veg nem képes elhelyezni magát: „Isten tudja, hol lehettem" (52.). A beszélő 
pozíciójának kiüresítése nyelvileg megy végbe, mivel a beszélő olyan beszéd-
helyzetbe kerül, ahol maga a nyelv (felfüggesztve eszközjellegű használatát) 
áramolhat szabadon a szubjektumon keresztül: „A bor szinte felmosta az 
emlékezőtehetségem kockáiról az odaragadt nyelvemlékeket, és néha még 
hosszú szanszkrit sorok is eszembe jutottak." (52.) A nyelv nyomszerűségé-
nek felismerése együtt jár a nem-tudatos felszabadításával. A nyomként és 
intertextusként, vagyis a nyelv eseteként megragadott szubjektum előállása 
az elbeszélői én megalkothatóságának a szövegben később kibontakozó reto-
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rikai nehézségeit előlegezi meg. A batár megjelenésével a narrátori pozíció-
nak egy jelzetten idegenszerű jelműködés terébe való áthelyeződése és egy 
idegen jelnek („más világhoz tartoztak, mint mi") (53.) ebbe a térbe történő 
behatolása enged majd bepillantást a szöveg számára önnön jelentéseinek 
ürességébe. Nem a jelentések pluralitását, hanem - a szemantikai horizont át-
törésével - redukálhatatlan és generatív multiplicitást felmutató (Derrida) tér 
textuális aktivitásába, amely a kocsin kívüli, a nyelv szimbolikus rendje (és 
nem az elbeszélő szubjektuma) uralta horizontból nem belátható: „A kocsi 
volt csak igazán különös. Sárga volt, mint egy eldobott citromhéj. Az ablakai 
gömbölydedek voltak, és rajtuk nem sima volt az üveg, hanem kidomboro-
dott, ennélfogva nem lehetett a belsejébe látni." (53.) Ez a szövegrész vissza-
menőleg feloldja a cím enigmatikus hangoltságát, a jelző („sárga") pusztán 
egy hasonlat eleme lesz, nincs szimbolizáló érvénye. 

A szöveg nyelvének problematizálása ezután úgy kerül más szintre, hogy 
a batár belépésével megsokasodnak az elhallgatás jelei. „ - Micsoda kocsis 
maga? - kérdeztem az öregtől, de rám se hederített."; „ - Pardon! - szóltam, 
mert valaki már benn ült. De nem kaptam feleletet, úgyhogy hangosabban 
szóltam: - Pardon! Megint nem kaptam választ, de minthogy fáradt voltam, 
mégis helyet foglaltam." (54.) Az elbeszélő olyan diskurzustérbe kerül, amely 
már eredendően betöltött és éppen a nyelv üressége, a beszéd hiánya tölti ki. 
A narrátor a jelműködés olyan elbizonytalanodásával szembesül, amely 
nemcsak felfüggeszti a történetmondást, de e szembesülésben a beszéd helye 
kimozdul a narrátori horizontból is, és mintegy a szövegen kívülre kerül. Azt 
mondhatnánk, a textuálisan, vagyis a fikció részeként megképződő és olva-
sói szerepajánlatokkal a befogadást orientáló „implicit szerző" horizontja vá-
lik e helyütt explicitté, éppen - mivel nem töltvén be a szerzői funkciót - nem 
törli ki, hanem jelzetté teszi önnön figuratív létesítettségét. Ezt jelenti be a 
metafiktiv kijelentés, „Tetszett nekem ez a regényes helyzet" (55.), amely el-
távolítja a szólamot a tárgyaként tekintett szövegtől. S ugyanakkor a felfüg-
gesztett cselekményszálban mintegy alkotói feladatával szembesíti: „azt 
képzelhettem, amit akartam" (55.). Úgy fogalmaztunk, hogy a beszéd helye 
kerül kívül a szövegen, de azt is mondhatnánk, hogy a szövegen kívüli, az 
objektív rátekinthetőséget szavatoló horizont számolódik fel. A „külső" 
„belsővé" tétele - „kint" és „bent" oppozíciójának viszonylagosításával - a 
szöveghatárok elbizonytalanításához járul hozzá. Mégpedig oly módon, 
hogy a szerzői beszéd bevonódik a textusba, mivel a metafiktiv kijelentést 
tevő alany egyúttal a szereplői beszéd alanyának helyét is elfoglalja: „egy 
szófukar, ismeretlen emberrel ültem egy kocsiban, és azt képzelhettem, amit 
akartam." (55.) Külső és belső oppozíciójának kimozdítása kettős aspektus-
ban teszi olvashatóvá szerzői és narrátori szövegezés egymásba bonyolódá-
sát. A beszélő helye egyrészt a szövegen belüli hely szövegen kívülre kerülé-
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seként, másrészt egy szövegen kívüli pozíció szövegen belülre vonódásaként 
is megpillantható. 

Az a hely, ahová az implicit szerzői beszédhelyzet explicitté transzformál-
va bevonódott , nem kevésbé jelentéstelen. Ebben a metafikt ív-pszeudonarrá-
cióban a beszélőt a nyelv hangtalansága megfosztani látszik a szöveg feletti 
uralmától. Olyan d i skurzus terébe vetett, mely d iskurzus épp némaságában 
„ijesztő, rosszindulatú, veszélyes és nyugtalanító":4 1 „Senki n e m háborga-
tott. Mégis folyton valami várakozás-féle érzés nyugtalaní tot t" (55.). A szö-
vegbe vont, omnipotenciáját vesztett , retorikai alakzattá bizonytalanított 
szerzői szólam nem képes közel férkőzni saját narratívájához. N e m uralja 
sem a történetet, sem az elbeszélés alakítását. Mindez olyan metareflexiv köz-
lések révén válik jelzetté, amelyek tárgya nem a narrátor, akinek helyére a 
szerzői szólam beíródott . Hiszen e kérdések n e m a beszélőről, hanem a 
beszélőről való beszédről beszélnek: „Mi lesz ennek a vége? Miféle különös ka-
land fog ebből kikeveredni?" (55.)42 E szemantikai üreshelyre bevésődő szó-
lam, amely a szöveg legbelsejébe írva mégis kívül reked a textuson, felidéz 
szövegalkotói kompetenciákat: „Romantikus fordulatok jutottak eszem-
be. . ." (55.) E kompetenciák ugyanakkor pusz tán más szövegek nyomai. 
Jelentésadó, elbeszélésalakító é rvényük nem valamely szubsztanciaként fel-
fogott szerzői tudatból nyerhetné eredetét. N e m lényegiségek hordozói, ha-
nem a nyelv bármely pontját körülvevő általános szöveg nyomaiba vesznek, 
intertextuális viszonyok csomópontjait , idegen szövegek kereszteződéseinek 
mintázatai t olvassák: „Romantikus fordulatok jutottak eszembe, amiket va-
lahol már olvastam vagy hallot tam." (55.) Ilyen nyomok olvasása tölti ki a 
következő két bekezdést . Az egyetlen jel, amely elhárítja ezt a műveletet, a 
beszélővel szemben helyet foglaló alak arca. Az üres diskurzus terét elfogla-
ló f igura arcát nem lehet kibetűzni. Ennek jelentőségét a szöveg később vilá-
gítja meg, mi is ott té rünk ki értelmezésére. 

A külső és belső diskurzusterek felmérését két metareflexiv, a novella jelen-
tésekkel való feltöltésének lehetőségeit firtató passzus követi. Ezek továbbra 
is a szövegbe vonódot t szövegen kívüli horizont kérdései, amit az tesz jelzet-
té, hogy fenntartják az objektív tekinthetőség igényét, amelyet a szöveghez il-
luzórikusán kívülről közelítő nézőpont vélhetne sajátjának: „ H o n n a n jött ez 
a kocsi? Mi a célja? Ezer kérdést intéztem magamhoz , és egyikre sem tudtam 
felelni." (56.) A fikciós anyag alakíthatóságának kérdése felveti azt a lehető-
séget, hogy a szerző-narrátor lezárja a terméketlennek bizonyult diskurzust, 
amelyben a történet és az elbeszélés folyama megrekedt : „A kocsi különben 
olyan lassan haladt , hogy bármikor kiléphettem volna belőle, anélkül, hogy 
a rajta ülők észrevették volna." (56.) Diszkontinuus helyen befejezve a novel-
lát az önmagát olvasó szöveg egy inkompetens szerzői alakzatot rögzítene 
sajátjaként, illetve a szövegezést berekesztve önmagá t szüntetné meg. „Ezzel 
a megoldással azonban nem vol tam megelégedve" (56.), mond ja a szöveg, 
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hiszen a nyelv jelentéstelenségét nem lehet rögzíteni. A jelentés kiküszöböl-
hetetlenségének felismerése visszahelyez a figuráció kényszerí tő erejébe. Ha 
a beszélő az elbeszélés folyamatosságát, a nyelv figurativitását nem tar taná 
fenn, úgy saját története önmaga előtt is t i toknak bizonyulna: „Miért cipeljek 
magammal egy titkot, amelynek nem t u d t a m végére járni, holott ők egyálta-
lában nem érdeklődnek i rántam?" (56.) A diskurzus feletti hatalmat a beszélő 
átengedi a nyelv öntörvényű alakulásának, létesítő potenciáljának. A nyelv-
nek kiszolgáltatva - a nyelvre hagyatkozik: „marad tam és vártam, mi fog 
következni." (56.) 

E ponton felfeslés mutatkozik a textuson, ahol intertextuális vonatkozás-
ként Szini egy másik novellája (Tücsökdal) szüremkedik a szövegbe; mintegy 
oltványként (Derrida) ráilleszkedve, elősegíti annak „burjánzását".4 3 Törede-
zett olvasatban létesítve a két szöveg szemlélését egyaránt lehetővé tevő ho-
rizontot, e másik novellát ú g y tekintjük, min t amely a h a n g identitásveszté-
sét mutatja m e g az egymásra vetülő szövegekben. A sárga batár szövegének 
törése olyan olvasatban jöhet létre, amelyben a két novella egymást értelme-
zi: az oltvány szövegét olvasva azokat a szövegtapasztalatokat pil lantjuk 
meg, amelyeket a beoltott szöveg elrejteni, elfelejteni igyekszik. 

A sárga batár következő passzusa oltja magába a Tücsökdal című elbeszélést: 
„Úgy éreztem magam mint gyakran álmaimban, amikor a szívemet hirtelen 
megfogta valami, úgyhogy n e m lüktet tovább, akárcsak ha halott volnék." 
A Tücsökdal kezdőmonda ta ugyanis: „A tücsök ciripelése megszúrta a szíve-
met." A sárga batár szövegének a Tücsökdalt megidéző mondatába , a szöveg 
„szívébe", „szúrnak bele" a Tücsökdal44 olvasásának azon tapasztalatai, ame-
lyek az én megalkotásának formációit - lacani értelemben a Másik helyén je-
lölve ki a szubjektumot - az elveszítés momen tumához kapcsolják. A meg-
fosztottság belátása e szövegben úgy válik önérteimező poétikai-nyelvi 
magatartássá, hogy az én tételezhetősége eredendően csak a jóvátehetetlenül 
elveszített Másik iránti vágyban lesz lehetséges.45 E vágynak a nyelve az a 
nárcisztikus retorika, amellyel a szubjektum - a Másik visszanyerése révén -
megszilárdítani kívánja magát.4 6 A vágy tárgyát ugyanakkor maga az elve-
szítés tapasztalata hozza létre: „Oly könnyű elveszíteni valakit . . . Az út po-
rában láttam m e g kis cipője lenyomatát, sólyomszemmel ismertem meg, ami 
szemnek fel n e m ismerhető. . . és futottam, bár nappal volt, és az emberek bá-
multak. . . »most ment el, mos t ment el éppen«, mondta mindenki , és lá t tam 
a porfelhőt, amelyet a kocsija emlékül hagyot t . . . és még jobban fu to t tam. . . 
talán láttam m é g a szalagját, messze lobogó csücskét... aztán nem lát tam 
semmit, csak az elkanyarodó vonatot, amelyet többé n e m lehetett utói-
érni" (314.). A szubjektum olyan lezárhatatlan jelölőláncban ragadható meg , 
és önmagát énként csak a szimbolikus rendnek olyan folyamatosan változó, 
kontextusfüggő, instabil helyében tapasztalhatja meg, amely hely kizár min-
denféle pozitív önérteimező választ: „Olyan tétován vagyok beleírva a világ-

2 4 5 



H I T E S S Á N D O R 

ba mint egy kérdőjel." A kérdőjelként értett énre válaszként tételezhető 
Másik nem megszólítható: „És csak magamtó l szabad egyet-mást kérdez-
n e m " (318.). A kérdőjel grafémájaként szövegbe írt szubjektum nem tekint-
hető egy Bildungként értett folyamat alanyának, nem tételezhető tapasztala-
tok szukcesszív szintéziseként: „Mert ismerőseim és ismerőim közt n e m 
tudnék egyetlen embert sem fogni, aki elhinné nekem, hogy világot látott 
ember vagyok, hogy ezernyi és ezernyi mérföldet beutaz tam, és hogy n e m 
láttam semmit , csak e lmosódó arcokat, kifejezéstelen házhomlokokat , min-
dig ugyanazokat a fákat, ugyanazokat a mezőket és síneket és távíróoszlopo-
kat. Olybá tűnik fel mindez nekem, mint egy holdbéli u tazás , és már k e z d e m 
magam sem hinni" (318.). A z én esetlegességének ez a tapasztalata („A leg-
nagyobb kérdés, amelyet m a g a m elé volna szabad tűzni, hogy micsoda »vé-
letlenek« alkották meg az életemet") (318.) megfoszja a szubjektumot attól a 
lehetőségtől, hogy ne a tuda t ta lan vágystruktúrájának megsejtése révén, ha-
nem egy történet teleológiájában értse m e g magát: „És az én történetem, 
amelynek nincs lefolyása, ezér t olyan szomorú, meddő, h o g y egy vékony tü-
csökciripelés is szomorú da lnak hallatszik benne, amelyet alig ért meg vala-
ki, és megsejt mindenki" (319.). 

A sárga batárnak az oltás töréspontját követő passzusai továbbra is reflexív 
hangoltságúak, de a reflexiók ekkor már a közlések alanyára muta tnak: 
„Honnan jöttem? Hová megyek? Mióta vagyok már ú ton? Mi a célom? Mi-
ért élek?" (57.) Jóllehet a kompetenciák hasonló hiányát tudatosítják, m in t a 
szerző-narrátori beszédhelyzet esetében („Ezer kérdést intéztem magamhoz , 
és egyikre sem tudtam felelni." [57.]) az itt belépő szólam már nem a meta-
reflexív kérdezésmódot érvényesíti . E helyüt t nem a beszélőről való beszéd-
ről esik szó, e kérdések a beszélőről beszélnek.47 így eltérő diszkurzus része-
ként íródik vissza a metareflexiv szólam beszédének egy korábban ál ta lunk 
is idézett szegmense: „A kocsi különben olyan lassan haladt , hogy bármikor 
kiléphettem volna belőle, anélkül hogy a rajta ülők észrevették volna. N e m 
törődtek vele és nem feleltek kérdéseimre" (57.). A novella két pont ján fel-
bukkanó, írásképét tekintve azonos m o n d a t eltérő diszkurzív szintek érvé-
nyesülését jelzi. A szöveg elfeledkezik saját megelőző szövegezésmódjának 
tapasztalatairól, önnön jelentéstelenségéről. A szegmentum ismétlését a no-
vella további részei felől olvasva, kitűnik, hogy e monda t a figuráció vissza-
nyerésének d iszkurzusaként íródik vissza. 

Könnyen adódhat az az értelmezés, hogy az implicit szerző pozíciója az 
arctalan úti társ helyére íródik, hiszen a narrátor a megszólítás áthárító reto-
rikájával a textusról való t u d á s birtokosaként, a jelentés hordozójaként szó-
lítja meg a szembenülőt: „Kedves professzor úr.. ." (57.) A meginduló beszéd 
egy már eredendően folyó beszédbe való belépésként igyekszik feltüntetni 
magát.48 A megszólítás, az aposztrophé a dekonstruktiv retorikának azon 
alakzata,49 amely felruházza a jelet a válaszadásra képes hang természetével. 
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A válaszadás a novella kontextusában a történet alakíthatóságát illető narrá-
tori dilemmák feloldását jelenthetné. A megszólítottat („Kedves professzor 
úr!") szubjektumként tételezve a megszólítás olyan dialógus létesítését céloz-
za, amelyben a másik énje - a megszólítót te-ként értve - megnyílna annak 
beszéde felé. Ebben a megnyílásban alapozódhatna meg a megszólító identi-
tása, így nyerhetné el hangként önmagát. A beszélő közlései könnyen értel-
mezhetők úgy, hogy a történet birtokosának szólnak, s mintegy a szerzői ala-
kítás módozatait bírálják: „az ön metódusa legalábbis rettenetes. Egy szót 
sem szól az emberhez, akinek magának kell kitalálni, hogy mi történik vele. 
Miért nem beszél?" (57.) Mindez úgy is olvasható, mint a szereplő kibeszélé-
se a textusból, amelyben felrója a történet jelentésességéért, az elbeszélés 
folyamatosságáért felelős szerzőnek az alakítás hiányait, nyelvi magáraha-
gyatottságát. Elhárítja a kompetenciák számonkérhetőségét: „ön már régóta 
kóborol ezen az ósdi alkalmatosságon, és többet tudhat, mint én" (58.). 

Az aposztrophét a líraisággal azonosító50 felfogás fényében újrarendezhető 
a lírai próza alakzatának kérdése. A megszólítás választalansága, sikerület-
lensége ugyanis dekonstruálja a lírai hang fenomenalitását. Másrészt az 
aposztrophé ellenáll a narrativitásnak is, mivel nem egy történet reprezentá-
cióját nyújtja, hanem diszkurzív eseményként a megírás időbeliségében tartja a 
novellát.51 A referenciális időbeliséget diszkurzív temporalitással helyettesít-
ve a megszólítás visszavonni igyekszik az irreverzibilitásnak a Tücsökdalban 
előálló tapasztalatát, az én megalkotásának az elveszítéshez, a múltba ve-
szetthez kötött formációját. A lírai hang alapvető karaktereként értett alakzat 
(Culler) létesítésének szövegbéli kudarca azonban éppen a novella líraivá 
értelmezését hárítja el. A trópus e novellában nem válik eseménnyé, vagyis 
nem lesz az önmegértés aktusává. A Másik ugyanis csak úgy lehet a megszó-
lító identitását biztosító szubjektummá, ha diszkurzusba vonódik az aposzt-
rophé poétikai aktusával, a poétikus hang létrejöttének performációjával. 
Mivel azonban a megszólított elhárítja a dialógus létesítésének kísérletét, 
vagyis nem bizonyul megszólíthatónak, így a Másikkal való viszonyban 
létesíthető én trópusa sem lehet identikus. Culler emellett az aposztrophénak 
azon vonását mutatja ki, mely szerint az a szolipszizmus és az interiorizáció 
kettős aktusaként csak látszólag vonatkozik valamely másikra, de voltaképp 
megszünteti annak idegenségét: vagy magába vonja, vagy kiterjeszti magát e 
másikra.52 A novellában körvonalazódó aposztrofikus tropológia valóban in-
kább egyfajta „belső" drámát inszceníroz, mintsem én-te dialógust. „Az üres 
beszéd nem a tulajdonképpeni, hanem [...] az öntükröző, spekuláris magán-
beszéd dialektikája értelmében veszi át magába a másiknak a válaszát: az 
ilyen beszélgetésnek mindkét szerepét egy és ugyanazon szubjektum játsz-
sza."53 A megszólítást követő passzus a jelentés stabilizálását célzó kísérlet-
nek fogható fel. A beszélő dialógust kezdeményez, amelynek egypólusú vol-
tát úgy próbálja felszámolni, hogy a hangtalan Másik lehetséges válaszait is 
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megadja, mintegy felkínálja a jelentéseket: „Vagy talán éppen a hallgatásával 
akar engem megtanítani arra, hogy ön sem tudott meg többet, mint én? 
Szemléltető oktatásnak hátborzongató ez a batár. Azt akarja ezzel mondani, 
hogy az élet is ilyen? Hogy beszállunk, magunk sem tudjuk, miért; vele uta-
zunk azt sem tudjuk, miért, és kiszállunk, meghalunk, anélkül, hogy egyet-
len kérdésünkre is választ kaptunk volna. Ön talán személyesen a Múlt? 
A Múlt, amelyből semmi tanulságot nem tudunk levonni?... A hallgatás nem 
tanítás. A hal is tud hallgatni, mégsem professzor!" (57.) A megszólítás és a 
kérdezés stratégiái olyan diszkurzív jelentéskényszert rejtenek el, amely a 
nyelv kérdőre vonásában, a kérdezésben mint stratégiában és mint perfor-
matív nyelvi aktusban „elfeledkezik" a nyelv „önkényes létesítő potenciáljá-
ról", értelem nélküli, véletlenszerű működéséről. A nyelv jelentő és létesítő 
erejének elválasztását igyekszik a szöveg áthidalni.54 A kérdezés (de Man 
„nevében") a válasz lehetetlenségéről, a nyelv önkényes, jelentéstelen műkö-
déséről való megfeledkezésként olvasható.55 Annak tapasztalataként, hogy a 
figuráció, az alaköltés annak ellenére kiküszöbölhetetlen, hogy a szöveg sa-
ját potenciáljára való ráhagyatkozása nem teszi lehetővé a jelentés fellelését, 
vagyis a jelentés nem adott a másik arcában. A kérdezésben a szöveg úgy 
igyekszik figurálni magát, hogy egyúttal kitörli a nyelv véletlenszerűségét. 
Mivel a jelentéstér kiüresedése épp az alakok azonosíthatatlansága révén 
adódik, a nyelv eredendő jelentéstelenségéről való elfeledkezés az identitás-
képzés, a beszélői önfenntartás alakzatává lesz. A nyelv üres helyét elfoglaló 
néma szólam megszólítása nemcsak a történet elbeszélhetővé tételéért lép fel, 
hanem közvetve az egyoldalú diszkurzus résztvevőinek identitására is rá-
kérdez. A szembesülés az arctalan Másik némaságával úgy megy végbe, 
hogy a jelentések feltételezett birtoklása erre a Másikra ruházódik át. A meg-
értésnek azt a tükör-mozzanatát hozza létre itt a novella, amelyben az Egyik-
nek nevezhető szereplő-narrátor és a szöveg önmagára tekintésében egyfajta 
„vakfoltként" értékelhető Másik szembesítése megy végbe. 

Az aposztrophé „bensőséges kapcsolatban" (Culler) áll a proszopopeiával: 
e kettős alakzatban összefonódik a hang és az arc tételezése (positing). 
A hang nélküli létező fiktív megszólítása, a megszólítottat a beszéd képessé-
gével hozná „alakra", s megteremtené a válaszadás lehetőségét. Az iden-
titásképző arc diszkurzívan adott, s ha a szöveg nem képes önmagát diszkur-
zusként létesíteni, úgy nem lehet azonosítani a szereplőket. Mivel azonban a 
figurációban párhuzamosan folyik az alakzatok egységesítő, illetve bomlasz-
tó munkája, ilyenformán az arcadás művelete is együtt jár az arcrongálásé-
val, „éppen annyira megfoszt és alaktalanná tesz, mint amennyire helyre-
állít".56 A megszólítás épp a megszólíthatatlanság alakzatát írja be a Másik 
jelébe, vagyis az arcadás együtt jár az arcrongálással, a megszólítás a meg-
szólíthatatlansággal, a jelentésadás a jelentőképesség kitörlésével. A Másik 
szórabírhatatlansága tehát azt jelzi, hogy megállapíthatatlan a rongált arc 

2 4 8 



S Z I N I G Y U L A ( V I S S Z A Í R Á S ) 

„kiléte", vagyis a trópus antropomorfizálásának elhárításával a szöveg 
defiguratív, önfelszámoló természete nyilvánul meg. N e m rögzíthető a be-
szédhelyzet, mivel a szöveg eredendően elhárítja a beszéd, az önazonosítás, 
az arcot öltés minden formáját: az arc felismerhetetlensége az írás, a novella 
önazonosságának rögzíthetetlenségét, illetve az olvasás retorikájában az ol-
vashatatlanság befogadói tapasztalatát jelzi. Mivel a két (alakvesztett) alak a 
novella tropologikus rendjében egymáshoz kötött, ezért a beszélő hangjának 
identitása eredendően bizonytalan: „Egyetlen arcot sem tudok megkülön-
böztetni, még a magamét sem, amely szintén elfolyik a semmibe." (56—57.) 

A halál arcának létesítése (amely a recepcióban hol szimbolikus erőt, hol 
allegorikus erőtlenséget jelentett), olyan diszkurzív helyzetben megy végbe 
(„Temetés volt ez") (58.), amely úgy figurálja az identitásképző másikat, az 
idegen arcot, hogy kitörli a megnevezés, arcadás műveletének figurativitását. 
A halál képzete azonban nem egyszerűen (gyenge szimbólumként értelmez-
hető) allegória, hanem egy lényegesen összetettebb tropológia működését jel-
zi. A jelentéstől való megfosztottság ugyanis tropológiailag megelőzi a halál-
képzetet. S mivel a megfosztás a halálnál is biztosabb (de Man), a szöveg 
alaköltése nem „teszi jóvá", nem helyettesíti a jelentésadás esetlegességét, az 
allegória nem „fejti meg" a másik arcának rejtélyét. I lyenformán a „Temetés 
volt ez" kitétel, amely a korábbi értelmezőket arra indította, hogy a halállal 
azonosítsák a batár utasát, más olvasatot kaphat. A szöveg olvasói szerep-
kínálatában voltaképpen nincs kötelező érvényű utasítás arra, hogy az arc-
talan utast a halál allegóriájaként olvassuk, a „Temetés volt ez" kijelentés a 
diskurzushelyzetet figurálja és nem az egyes alak(zat)ok nevét, identitását 
képzi meg, ahogy az aposztrophé sem a szójelentés, hanem a dialógushely-
zet trópusa.57 Hiszen a Másik azonosíthatóságának híján alapvetően eldönt-
hetetlennek bizonyult a mindenkori beszélő, az Egyik kiléte. így az is megál-
lapíthatatlan, hogy kinek a haláláról van szó, amikor ezt olvassuk: „még n e m 
akarok meghalni" (58.). A „nem akarok meghalni" kitétel n e m feltétlenül írja 
elő, hogy a batár néma utasát a halállal azonosítsuk, ezt főként az olvasás 
szimbólumkényszere indokolhatja. A „nem akarok meghalni" mint perfor-
matív kijelentés kikényszeríti (impose) a kognitív jelentést. A szöveg e kije-
lentésben „visszahanyatlik" a nyelv kognitív rendjébe, másrészt úgy „ölt 
alakot", hogy egyszersmind reflektál arra, hogy ez az identitásképző figurá-
ció egyfajta kényszerítő erő, ami elől nem térhet ki. Nem mondhat le a pozi-
tív énképzésről, mert az identitás problematizálása, kérdésessé tétele is csak 
valamilyen figurációban végezhető el. Vagyis a nyelv jelentéstelenségét is 
csak jelentő nyelvben lehet képes elgondolni. Az elhallgatás korábban már 
jelzett stratégiájának modalitása pedig („Egy negyedóra múlva már éreztem, 
hogy milyen hamar meg lehet szokni ezt a konok némaságot, ezt a hallgatag 
semmit, amely pereg, pereg tovább nesztelenül, mint a homok, mint maga a 
világ.") azt a de Man-i tapasztalatot idézi fel, amely a f iguraként értett nyel-
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vet mint a dolog képét eredendően a hallgatagsághoz köti. „A nyelv mint 
trópus mindig megfoszt. [...] Amennyiben az írás folyamán erre a nyelvre 
kell támaszkodnunk, úgy [...] mindannyian süketek és némák vagyunk -
nem hallgatagok, ami feltételezné a tetszés szerinti hangadás lehetőségét, ha-
nem hallgatagok, akár egy kép, örökre megfosztva hangunktól és némaság-
ra ítélve."58 Azon a ponton, ahol a szöveg nem képes önmagát „alakra hoz-
ni", áll elő a megértés kényszerű figurativitása. A jelentés tételezése olyan 
kényszerítő erő, amelynek közbejötte teszi lehetővé a halál arcának reprezen-
tációját, (elő)olvasását. A halál-figura ugyanakkor nem több, mint a hasonlí-
tás erőszaktétele, mivel n e m az történik, hogy a szöveg felismeri saját jelen-
téseként, hanem inkább magára kényszeríti annak alakját, a halál alakját ölti 
magára. 

A létesítő beszédaktus úgy válik narratívává, trópussá, hogy a jelentés 
rákényszerítődik (impose) a létesítő nyelv jelentésnélküliségére: maga a je-
lentéskényszerre vonatkozó kérdés definiálja a beszélőt. E nyelvi szoronga-
tottság a megértés figuratív voltának felméréséből fakad. A valamit állítás 
szorongatottsága (predicament of predication) annak megkerülhetetlenségé-
vel vet számot, hogy a jelhez jelentést rendeljen; a tételező nyelv értelmetlen 
erejét felruházza az értelem és jelentés autoritásával.59 A beszélő tehát egy-
szerre szembesül a nyelv értelem nélküli potenciáljával, jelölőtermészetével 
és a figuráció, a jelentésadás kényszerítő erejével. Mivel a jelentéstulajdonítás 
aktus - vagyis nem egy adot t jelentés (allegória) felismerése - , ezért e per-
formatív művelet teszi lehetővé a nyelv reprezentációs működését . A beszélő 
úgy tételezi önmagát énként, hogy a megírás idejében eseményként-elbeszé-
lésként leírja ezt az állított szorongatottságot. Saját létesíthetetlenségének 
elbeszélése olyan logikai ellentmondás, amelyet történetként egy allegória 
(de nem a szimbólum „élősdijeként" értelmezett allegória) narratív folyama-
tában mesél el.60 E meglátás arra is rávilágíthat, hogy a novellában megidé-
zett halálképzet nem a szöveg önmegfejtéseként, hanem - az allegória de 
Man-i értelmében - „egy nyelvi szorongatottság áthelyeződött neveként"6 1 

olvasható. 
A vázolt értelmezés fényében, úgy véljük, nem tartható az a megállapítás, 

mely szerint „a történet mindvégig a racionális okság elvén nyugvó epikai 
hitel poétikai formáin belül marad".62 A látszólag feloldó elbeszélői eljárások 
inkább az önmeghatározás iránti vágynak az önértés kényszerű rögzítésére 
irányuló nárcisztikus retorikáját tükrözik. Egy ilyen értelmezés összeegyez-
tethetőnek tűnik azzal a de Man-i megállapítással, amely a szimbólum elsőbb-
ségének romantikus hangoztatása mögött a negatív önismeret előli menekü-
lés gesztusait mutatja ki.63 Ilyenformán annak tapasztalata, hogy a nyelv 
esetlegességéről való megfeledkezés, az ettől való eltekintés akarása vezet a 
figurációhoz, éppen azt jelezheti, hogy e novellák a romantika látszólagosan 
szimbolizáló éntapasztalásának peremére érnek el, a „lélek szimbolizáló 
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tevékenységének" XIX. századi szabadságát rekesztik be.64 A mondhatatlan-
nal, szórabírhatatlannal történt jellegzetesen nyelvi-poétikai természetű szem-
benézés kiváltotta Angst elfojtásában érdekelt műveletről, egy identifikációs 
válságból történő nem feloldó kihelyeződésről beszélhetünk, nem pedig egy 
szimbólum „hiánytalan értelmezéséről", amikor a batár diszkurzusából ki-
lépve a beszélő (a narrátor?, a szerző?, a jelentés?, a nyelv?, a tudat?) „lassan-
ként magához tér" (58.). A szignifikációnak abba a rögzítettségébe, a nyelv-
nek abba a figuratív rendjébe tér meg, amely a batár jelében kimozdult: „Egy 
lámpaoszlopot tartottam szorosan átölelve. Talán ennek a lámpaoszlopnak 
köszönhetem, hogy még élek. Ehhez ragaszkodtam szívósan, ehhez kapasz-
kodtam görcsösen. Különben talán még most is ott ülnék a sárga határ-
ban" (59.). Az élet jeleinek („éreztem, hogyan enged fel a mellem, hogyan 
szabadul fel a tüdőm, hogyan tér vissza a vér ereimbe, hogyan kezdenek sze-
mem golyói forogni, hogyan indul meg akadozva az agyam, az elmém") (59.) 
visszatérésével a nyelvhasználat a megkülönböztetés rendjét érvényesíti az 
elkülönböződésé helyett, a diszfiguratív tér útvesztői helyett oksági és idő-
beli-térbeli koordináták szerint tájékozódik: „Éreztem, ..., hogyan tudom 
lassanként megkülönböztetni a házakat, a kapukat, a sarki pálinkamé-
rést." (59.) 

A vázolt olvasat ugyanakkor éppen saját felismerései miatt nem tűzheti ki 
Színi Gyula „rehabilitációját". Nemcsak azért nem, mert nem tehet többet, 
mint hogy konstatálja, a Szini-olvasás „örömtelinek" bizonyulhat.65 Hanem 
azért sem, mert ha a Szini-novellák retorikai potenciálját tekintjük a rekano-
nizáció, az újraértékelés alapjának, arról a de Man-i figyelmeztetésről feled-
keznénk meg, mely szerint a legnaivabb stratégiát érvényesítenénk, ha az 
olvasás elkerülhetetlen működésének tapasztalatát értékként „ünnepel-
nénk", hiszen az olvasó vagy a szöveg nem szubjektuma, hanem terméke e 
tapasztalatnak.67 Fel kell ismernünk, mivel a nyelv performatív erejéről való 
tudás maga is szükségképp figuratív, ezért amikor a haláltól való félelmet a 
nyelvnek a semmibe helyeződésétől való félelemmel azonosítottuk, akkor -
elhárítani próbálván az értelmezés eredendő kudarcát - hasonló „vakságba" 
esve rögzítettük a mondhatatlant a mondhatóban, mint maga a novella. 

A visszaírás alakzata egyébiránt kettős aspektusban léphet működésbe. 
Minden bizonnyal saját jelenbeli értésmódunkat kell visszaírni e novellákba, 
hogy azok visszaírhatók legyenek preferált olvasmányaink közé. Vagyis nem 
annyira a kánonba írhatjuk vissza Szinit, hanem egy lehetséges kánont írunk 
vissza e két novellába. írásunk legfőbb dilemmája, nevezetesen, hogy vajon 
a beszélőt kérdőjelként olvasó, a jelentést kérdésként tételező, a figuráció 
kényszerítő erejét példázó szövegek a megszakított kánonbéli jelenlétből 
visszahelyezhetők-e az aktuális olvasási stratégiák érdeklődésére számot 
tartó szövegek történetébe, nem oldható fel a dilemmát megfogalmazó szö-
vegen belül. A visszaírás ily módon - a novellák bármilyen „dinamikusnak" 
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vélt olvasása ellenére - nem jelezheti a hatástörténet fejleményeit, nem sza-
vatolhatja az olvasás legitimációját. Az újraolvasás nem úgy tár fel valami el-
feledettet, hogy visszanyeri, visszaállítja az elveszettet, hanem úgy, hogy a 
szövegre való emlékezést mint lehetőséget a jövőbe helyezi. Az olvasás an-
nak a kánonnak a lehetőségébe vetheti bizalmát, amely belekezd abba a tör-
ténetbe, melynek Szini is szereplője. A visszaírás tehát szükségképp jövő 
idejű: mindig megmarad a rekanonizáció lehetőségének. 
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