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EISEMANN GYÖRGY

Az idegenség elsajátítása – a saját idegensége
(Identitás és individualitás feszültsége a romantikus és a modern lírában) 

A cím szókapcsolatainak tükörszerkezete nem különbö-
ző jellegű állapotok-történések szembeállítására, inkább két 
egymást feltételező mozzanat kölcsönösségére utal. Olyan 
összjátékra, melynek irodalmi-nyelvi működése az embe-
ri identitás sajátlag nem-individuális, azaz nem-kartéziá-
nus, nem izolált-centrált megformálását eredményezi. Hogy 
a megértés elsajátítás és az elsajátítás átváltozás – az ide-
gent sajátnak, a sajátot idegennek felismerés –, az immár 
a dialogicitás számos huszadik századi elméletéből idézhe-
tő-igazolható tétel, nem szólva annak szorosabb hermeneu-
tikai alapvetéséről. E hermeneutikai előfeltevésből követke-
zik továbbá a belátás, miszerint bármilyen identitás kialaku-
lása szükségképp egy világban-benne-lét idői eseménye, így 
sohasem képviselhet végleges-befejezett állapotot. Az önér-
tés kivetülés-jellegű, a folytonos magától-elkülönbözés lét-
módjában történik meg. Ami annyit jelent, éppen a meg-
szilárdult önazonosság vélelme, az individuum önmagára-
hagyatkozó érvényesülése nevezhető (párbeszédképtelen) 
elidegenedésnek. Ahogy a Lét és idő 38. paragrafusa fogal-
maz, az elidegenedés elrekeszti az ittlét (Dasein) elől saját 
tulajdonképpeniségét azzal, hogy bezárja önmagába, noha 
így is egyik lehetséges létmódját érvényesíti. Az idegen és 
a saját eredendő vonatkozását ekkor felváltja az idegen és 
a saját eredendőségének a vonatkoztatása. Az individuum 
önelvűségének és eredendőségének a felfogása az idegen-
séggel létesülő kapcsolat helyén megteremti a sajáttól és a 
másiktól elidegenedés állapotát. Ez az individuum általában 
roppant büszke magára és autonómiájára, holott – Nietzsche 
szavaival – ami a leginkább nyájszerű az emberben, az éppen 
az ún. „öntudata”. 

S mint a fentebb idézett művében Martin Heidegger kifej-
ti, a világától elidegenedett ént jellemzi a nyugtalan törekvés 
minden idegenség gyors „megértése”, a sajáttal való mester-
séges szintézise felé: az önmaga centrumából kiinduló „min-
dent-ismerés univerzális ittlétmegértést színlel”. Eközben 
pedig nem foghatja fel, hogy „maga a megértés olyan 
lennitudás, amelynek egyedül a legsajátabb ittlétben kell 
hozzáférhetővé válnia”. Ezért a sokféleséget lelkesen megér-
teni akaró „korrekt” összehasonlítás, a kulturális transzferje-
lenségek naiv rokonítása többnyire a másságot elidegenítőn 
mumifikáló gyűjtőszenvedély markáns tanújelének nevez-
hető. A mindenben ugyanazt keresés, a kioldási kísérlete az 
egyébként „másikként” felismert „másságának” nem véletle-
nül eredménytelen és hatástalan. Sőt a saját és a másik viszo-
nyát csak még inkább eldologiasítja a tárgyként kezelt meg-
felelések és funkcionális párhuzamok önfeledt hirdetése. A 
kölcsönös dekódoláson alapuló nivellálás figyelmen kívül 
hagyja a sajátlét és a máslét befejezhetetlen párbeszédét, s 
mivel lényegében nem hagyja meg a másik nyelvét-kultú-
ráját annak másságában, éppen hogy idegen mivoltát törli el 
és értékeli le. E kritikához az analitikus filozófia belátása is 
hivatkozható. Ludwig Wittgenstein Tractatusa jegyzi meg, 
hogy két dologról beszélni, mely egymással azonos: ez értel-
metlen; egy dologról beszélni, mely önmagával azonos: ez 
semmitmondó.

Ha rövid választ keresünk arra a – kihagyhatatlanul aktu-
ális – kérdésre, hogy a felvetett témában a romantikából 
milyen hagyományok látszanak közvetítődni a modern köl-
tészet számára, akkor két olyan elem okvetlenül kiemelendő, 
mely mindmáig magának a lírai beszédnek, illetve olvasá-
sának alapfeltételeként jelenik meg. Az elsőt illetően közis-
mert, hogy a romantika kezdte a lírát egyáltalán identitáskép-
ző műnemnek tartani, mivel megnyilatkozását egy szubjek-
tum legbensőbb önmagára találásának, önmagához visszave-
zetőnek vélte. És hogy a beszélő és beszéde, az én és vallo-
mása végül is nem esik egybe, s a „messze idegenben” szinte 
feledésbe merül a jelek mögötti jelentéseket kibeszélő nyelv, 
sőt az én „puszta jele” mögé sem rajzolódik ki a jól ismert és 
megszokott emberi arc, vagyis hogy az identitásképzés nem 
kiküszöböli, hanem feltételezi az akár fenyegetővé váló ide-
genséget, az Hölderlin óta alaptapasztalata az európai iroda-
lomnak, s többek között a „romantika retorikájának” inter-
pretációi óta sem szorul bővebb bizonyításra. Kevéssé szá-
mon tartott mozzanat viszont, hogy a lírai szöveg megszó-
laltatásának, s ezzel a beszélő identitásának mint olvasásak-
tusnak a tételezése a romantikus recepció olyan folyománya, 
melyet először éppen idegen nyelvű szövegek befogadása 
során tudatosított a 18‒19. század fordulójának irodalomér-
tése. Érdekes megfogalmazása ennek Anne-Louise de Staël 
tézise, mely szerint a német romantikus irodalom a franciák 
szívéhez szól, azt mozgósítja, ami őbennük él. Németország 
című sokat hivatkozott könyvében a neves értekező megál-
lapítja: a németek költészete „a mi személyes benyomása-
inkkal indít meg minket, […] mintha a mi életünk fantomját 
hívná életre, minden fantomok leghatalmasabbját és legfélel-
mesebbjét”. A német romantikus művek legmélyebb értelme 
eszerint tehát az, amit a franciák adnak neki – pontosabban, 
amit belőlük előhívnak. A szerző persze mindjárt megenge-
di a kölcsönösséget: észak és dél, Homér és Osszián világa 
csak egymás tükrében érzékelhető. A folytatódó hagyomá-
nyok első fontos összetevője tehát az identitás nyelviségének 
az idegenségtől ösztönzött dinamikája, az alkotás és a befo-
gadás társalkotói dialógusában.

A másik lényegi elem Victor Hugo keleti énekei kap-
csán idézhető fel, érintve az idegenséggel dialogizálás tör-
téneti implikációit. A Keleti énekek előszava az orientalitást 
idői különbözésként reflektálta, a térbeli távolságot tempo-
rális eltérésként is megragadta. A keleti világban ugyanis a 
kedvelt középkort fedezte fel, így a távoli kultúra idegensé-
gét a saját előzményeként interpretálta. Olyan előzményként 
persze, mely a jelenben történő múlt másságaként ragadha-
tó meg. Hugo olyan kötetet akart kiadni, mely egy középko-
ri városhoz hasonlít, költeményei ezért szerinte „sorra zsi-
dók, törökök, görögök, perzsák, arabok lettek, sőt spanyo-
lok, mert hiszen Spanyolország is kelet…” 

Amikor a magyar irodalom először – a 18. század végén 
– feltette magának a kérdést, hogy idegen mintákból, avagy 
saját forrásokból merítsen-e, az immár a programos meg-
újulás igényét jelezte. Ahogy de Staël asszony francia, úgy 
Kazinczy Ferenc magyar szemmel olvasta a német nyel-
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vű szerzőket. De az anyanyelvi hagyományon belül elsajá-
títandó és egyúttal történeti előzményként felfogott idegen-
ség legmeghatározóbb formációját nálunk is és Európában 
is a népies nyelv jelentette. Ma már különösnek tűnhet, de a 
romantika formatudata számára a népies hang idegen han-
got jelentett: megszólalásának mássága egy addig ismeret-
len múltat, vagyis egy újonnan fölismert anyanyelvi szub-
kultúrát, mint historikus előzményt aktualizált. A sokat idé-
zett, ám kellőképp nem méltányolt korabeli frázis – a népi 
annyi, mint régi – tökéletesen kifejezi felfutásának legfőbb 
lendítőjét. Szintén meglepő lehet, hogy a 18. század végé-
nek verselői és verstanai számára az antik verselés jelentet-
te a sajátot, a kulturálisan honost, míg a hangsúlyos vers-
idomot gyakorlatilag nem ismerték. A népköltési gyűjtemé-
nyekre úgy tekintettek, mint egzotikus szubkultúrák nyom-
tatásban kiadott – irodalmiasított – szenzációira. Így a népi-
esség a romantikában eleve megidézett modornak számított, 
intertextualitásnak, vagy – a népköltési aurát ismerők számá-
ra – „intervokalitásnak”. Nem egyszerűen a lírai én spontán 
vallomását, hanem egy kölcsönzött alakmás beszéde kiol-
vasását tette lehetővé. Az 1840-es években mind Petőfinél, 
mind Aranynál stiláris allúziót, a vonatkozó vendégszöve-
gek tárházának megnyitását jelentette. Azon Horváth János-
féle koncepció, mely szerepjátszásként értette Petőfi lírájá-
nak vonatkozó részét, megkerülhetetlen lényeglátással őrzi 
e felidézés-jelleg „esztézisét”, s találón mutat rá a beszélő 
népiesen megalkotott képének intertextualizáló karakterére, 
illetve az alanyiság adott nyelvi horizontjára és a benne fel-
oldódást érzékelő olvasásmódra. Arany János kritikusként is 
megfogalmazta, hogy a népies hang egyáltalán nem lehet az 
alanyi önkifejezés hangja, ellenkezőleg: objektivitást köve-
tel és eredményez. Felfogásában a népies modor a tárgyias-
ság velejárója, sőt, „kétszeres objektivitás kell hozzá”, írja 
Népiességünk a költészetben című tanulmánytöredékében. 

E poétikai távlat azonban – főleg a népiesség Gyulai-
féle kanonizálása nyomán – teljesen háttérbe szorult a 
befogadástörténetben. Attól kezdve egyébként, amikor a 
népies nyelv valóban egy kizárólagosan sajáttá lett formáci-
óként, azaz önfeledt alanyi dalolásként kínálta magát, epigo-
nizmusba süllyedt az 1850-es években. E fejlemény váltot-
ta ki az egyébként visszafogott Arany Jánosnak az „objektív 
népdal” hanyatlását (szubjektivizálását) kísérő kritikai düh-
kitöréseit. A népies forma Aranytól hangsúlyozott irodalmi 
idegenségének (A magyar népdal az irodalomban) autochton 
jellegű nemzetivé (eredetivé) avatása pedig romantikus poé-
tikai fejlemény. E belátás nem csorbítja jelentőségét, ellenke-
zőleg: a nemzeti irodalomhoz csatlakozásának legnagyobb, 
valódi távlatait veszi tudomásul. A népiesség e „másságának” 
az alanyi feloldása pedig nem valamilyen kiteljesedést ered-
ményezett, hanem egy nyelv elhasználódását mutatta. Arany 
és Tompa jól érzékelték e folyamatot, ezért az 1850-es évek-
ben határozottan mellőzték a népies dikciót. Törekvéseiknek, 
mint az „eredendő” népiességen alapuló nemzetinek a felfo-
gása és így értett népnemzetinek nevezése esztétikai-poétkai 
félreértésen alapul. Nem a nemzeti alapul valamilyen önter-
mő népi eredetiségen, hanem a népit mint eredetit fedezi fel 
és teremti meg a nemzeti költészet romantikus esztétikája. A 
népiességet a 19. században továbbörökítő, közvetítő hordo-
zó az a romantikus vagy késő romantikus nyelv volt, mely-
lyel a modernitás hol ellenszegülő, hol affirmatív párbeszéd-
be – de egyáltalán párbeszédbe – került. Charles Baudelaire 
több verset írt ekkortájt francia népdalformában, mint Arany 
a magyarban, mégsem nevezi őt senki népnemzeti költőnek. 

Horváth János fejlődéstörténete a fenti folyamatot a 
következőképp jellemzi: „Majdnem háromszáz év, a magyar 
nóta szomorúságának háromszáz esztendeje telt el, míg a 
nemzeti eredetiség irodalmi tudata lehajolt annak kincsei-
hez. De innen kezdve részt vesz az irodalmi fejlődésben, 
mint annak legfőbb tényezője.” E sorokban a nemzeti erede-
tiség szintén mint az előzetes irodalmi tudat összetevője jele-
nik meg, így tehát a magyar dal kincsei nem önvalóságuk-
ban mutatkozhatnak eredetinek, hanem azáltal, hogy egy már 
megalkotott nemzeti eredetiség-koncepció „lehajolt” hozzá-
juk. S e kincsek csakis „innen kezdve” lehetnek részesei az 
irodalmi fejlődésnek. Vagyis az eredetiség mint olyan, esze-
rint sincs, nem is lehet beleírva eleve a népművészet létmód-
jába, mely viszont éppen ekként („eredetiként”) literalizálva 
csatlakozhatott a romantika költészetéhez. A lejegyzés, a 
gyűjtés a népművészet feltárását és publikálását egyedül oly-
képp teheti meg, ahogy arra Horváth János utalt: az írásbeli-
ség révén, a rendelkezésre álló nemzeti archívumok feltölté-
sével, a kinyomtatással. A kutatók nem valamilyen eleve ori-
ginális produkciót gyűjtöttek, hanem magával a gyűjtéssel és 
az archiválással tették rá a produkcióra az eredetiség indexét. 
Olyképp egyébként, hogy az alkotások összeszedése, gon-
dozása, halmazba rendezése – és nyomtatott sokszorosítása 
– révén előállt közegből a népköltészet addigi aurája immár 
nem érzékelhető, még ha következtetni is lehet rá.

A folklórhagyományra hivatkozó poézis – az 1850-es 
évek legalábbis részleges, de látványos epigonizmusba vál-
tását követően – úgy válhatott újra a modern költői nyelv 
magas színvonalon formaalkotó részévé, hogy visszanyer-
te intertextuális megszólaltathatóságát, történeti indexeit, 
tárgyias – szubjektum feletti – megidézhetőségét. Ez akkor 
következett be, amikor egyáltalán az egész kulturális tradí-
cióhoz való személyes viszony megváltozott, s így többek 
között a népköltési szövegek történelmi előzetessége-ide-
gensége és szubjektumteremtő nyelvi ereje is újra érzékel-
hetővé vált. A későmodernitás individuumkritikai meghatá-
rozottságú lírájában – újabb historikus feltételek mellett, ter-
mészetesen egészen más poétikai szerepben – ismét feltűntek 
az olyan idézésmódok és műfaji allúziók, melyek egy szö-
veguniverzumból megszólaló beszéd függvényében alakítot-
ták ki felidézőjük arculatát. A tízes-húszas években a folk-
lórelemek a T. S. Eliot-féle hagyományértés nyelvén alapu-
ló tárgyiasság szólamának összetevői lehettek. Nálunk pél-
dául a Babits-líra hasonló fejleményeit először Kosztolányi 
Dezső vette észre, sőt kiemelhető az ekkori (a világháborús 
években születő) Ady-líra ütemeinek markánsan historizáló-
archaizáló, krónikás attitűdje, új – a recepciót nem véletle-
nül fokozottan zavarba ejtő – dimenzióba helyezve a régi és 
a népi összefüggését.

Látható tehát, a lírai nyelvben a beszélőn folyvást túlmu-
tató értelmek létre jötte nem sajátlag a modernitás – mint 
romantika utáni költőiség – teljesítménye. Az alanyi versus 
tárgyias költészet történeti tipológiája inkább a szöveg reto-
rikai vagy konstatív-grammatikai szintjére vonatkozó meg-
különböztetésnek fogható fel – az előbbi inkább a romanti-
kus, az utóbbi inkább a modern nyelv sajátja. Kétségtelen, a 
későmodern líraszemlélet szembefordult a romantikus költői 
„grammatikával”, még inkább a romantikának az esztétista 
formarend szerint áthagyományozott olvasatával. Akkor is, 
ha az 1930-as évek lírája nemegyszer a romantika modern 
horizonton történő visszanyerése helyett inkább magát az 
esztétizmust „romantizálta” újra. A káprázatos leleményű 
Weöres-líra rendkívül ötletesen „dolgozza meg” a míto-
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szokat, s csatolja például Orpheusz és Eurüdiké legendá-
ját az androgünitás platóni emlékezetéhez. De a szerelme-
sek androgün – és az ennek megfelelő nyelvi – egységbe 
foglalása mégis alapvetően különbözik két világhoz tartozá-
suk jól ismert rilkei megformálásától. Sőt József Attila köl-
tészete sem tartja távol magát mindenütt a saját és a másik 
pólusainak simulékonyan harmonizáló attitűdjétől. Árpád és 
Zalán, Werbőczi és Dózsa harcainak feloldása az emlékezés 
„békéjében”, mintha a kiolthatatlan eltérések kioltását is sür-
getné (A Dunánál). Holott nem az ellentétek megszüntetése, 
hanem áthagyományozódásuk megértő – a különbségeket 

nem feloldó – másság-tapasztalata tehet egyáltalán képessé 
bárkit történelmi megbékélésre. Ha az emlékezés a kollek-
tív nivellálásba oldódna, önmagát szüntetné meg. Humanista 
illúziójának metapozíciója úgy lépne ki a történő történelem-
értés egzisztencialitásából, miként énje lépne ki a nyelvéből 
– szubjektív metafizikája felé. A versben a török, tatár, tót, 
román szívbeli kavargásának uniformizálása eltér a múltnak 
fentebb idézett Victor Hugo-féle emlékezetétől, a „zsidó, 
török, görög, perzsa, arab” sokféleséget őrző tapasztalatától. 

Fontos kérdés ezek után, hogy az idegenség-identitás 
viszony végül is milyen főbb historikus fázisokat mutat. 
Ennek kifejtéséhez magának az identitás elméletének az ala-
kulása nyújthat segítséget azzal, ahogy újabban fokozatosan 
szembeállítja tárgyát az individualitás fogalmával. A vonat-
kozó kutatások főleg a hetvenes évektől választották szét a 
kettőt – tehát az identitást és az individualitást – egyre hatá-
rozottabban egymástól Enno Rudolph-tól Jan Assmannig. E 
szembesítő elkülönítés nyilvánvalóan későmodern tapasz-
talatok hozadéka volt. Innen látható be ugyanis, hogy az 
autonóm individuum felbomlása és az identitás dinami-
kus képletei feltételezik egymást, vagyis a nyelv megha-
tározta én-alakzatok legelsősorban individuális kereteik-
kel ütköznek. Csak címszavakban: az azonosságfogalom-
ról ekkortájt választja le a teória az egység, önmagaság, a 
külső és a belső ellentétén alapuló strukturáltság, a szilárd 

koherencia és kontingencia markereit, hogy helyükbe kerül-
jön egy szubjektum lehetőségtérként (kivetülésként), vala-
mint utólagosságként való meghatározása, kereső és krea-
tív jellege. Az azonosság ekkor nem elemeinek állandósá-
gaként, hanem építkezve változó összetevőinek folyamatos 
újrarelacionálásaként fogható fel, József Attilánál marad-
va – és poétikájának egy másik területére utalva – például a 
Medáliák szakaszai szerint.

Persze az individualitás dionüszoszi széttöretése már A 
tragédia születését író Nietzschénél is éppen az integráció 
apollóni megtévesztésével szembesítve volt kifejthető, miál-

tal Apollón végül Dionüszosz nyelvén szólalhat meg. Itt 
fogalmazódott meg először, hogy az individualitás szétesé-
sét tapasztaló és kibeszélő képesség sem más lényegében, 
mint a sajátnak egy másik nyelvvel való találkozása, akár 
helycseréjük aktusa. Ezzel pedig mind a dionüszoszi önfel-
adás apollóni szemlélete, mind az egész európai művészet 
megszabadulhat attól, hogy az identitás kérdését a látszat és 
a valóság dichotómiáján keresztül közelítse meg. Ezt azért 
érdemes külön hangsúlyozni, mert a posztmodern paradig-
mákra hivatkozó azonosságkritikák némelyike az én-iden-
titás puszta kiküszöbölésével kívánja meggyőzni közönsé-
gét korszerűségéről. Nem veszi észre, hogy immár nem az 
a tét, hogy kimutassuk bármiféle identitás illuzórikus mivol-
tát, hiszen ezzel feltételeznénk valamilyen valós állapotot 
az ember számára. „Identitás? – köszönöm, nem kérem”, 
mondja az egyszeri teoretikus. Ezért kudarcra ítélt kísérlet 
például Felix Guattari vagy Gilles Deleuze azon próbálko-
zása, mely a pszichiátria átfogó antropológiai jelentőségé-
hez ragaszkodva, a szkizofréniát, annak általuk leegyszerű-
sített képleteit – a polifréniát, multifréniát – nevezi meg a 
tudati egységet tagadó autentikus állapotnak. Ennél már Karl 
Jaspers szintén pszichológiai kiindulású egzisztencializmu-
sa is többre jutott, amikor a modernitást úgy határozta meg 
a szkizofrénia kultúrájaként, mint az egyén kiszámíthatatlan, 
ugrásszerű, okozatilag megmagyarázhatatlan sorsának vele-
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járóját. Nem is beszélve Jacques Lacan pszichoanalíziséről, 
mely mindig is fenntartotta a sérülten, meghasadtan megkép-
zett identitás azon fogalmát, melynek nem az az elsőrendű 
lényege, hogy merő illúzió, hanem az, hogy a másiktól szár-
mazik és a nyelv mozgása teremti újjá.

A 19. század második felében a lírai nyelv moderni-
zálódásának egyik fontos vonása tehát, hogy énje-beszé-
lője egy individuális alakzattal szemben kérdez rá önnön 
identitására. A költői nyelv retorikája akkor is ezt teszi, ha 
konstativitása az individuum önteremtésében tobzódónak 
vélelmezi magát, mint nálunk Komjáthy Jenő lírájában. Az 
idegenség konkréten e szembesülés keretei között tapasz-
talható. Baudelaire újszerű identifikáció-kísérletei – példá-
ul a sokat vizsgált Spleen című versében – éppen ezzel vált-
hattak ki az utóbbi évtizedekben fokozott érdeklődést. Az én 
rákérdezése saját határaira immár nem a nyelv retorikájából 
következik, mint a romantikában, hanem konstatív gramma-
tikájából, azaz a szétválás reflektálttá lesz, ami első lépésben 
nem csak instrumentalitásának humboldti tagadását, hanem 
az eszközlétéből kiszabadult nyelv váratlan idegenségének 
közismert hofmannsthali tapasztalatát is előhívja. A moder-
nitás – nem véletlenül a nyelvfeledés romantikus (hölderlini) 
paradigmája után – azért nézett szembe a nyelvidegenség-
gel, mivel a beszédétől befolyásolt identitását csak a beszé-
lő individualitásával szemben tudhatta artikulálni. A nyelv-
feledés és a nyelvidegenség egymásutániságában vethetők 
össze a romantikus „világfájdalomnak” és a modern „világ-
félelemnek” nevezett fejlemények. A világfájdalom az indi-
viduumot annak rombolásával végrehajtott, a világfélelem 
pedig az individuumot a rombolásnak kiszolgáltatott identifi-
káló aktusnak tartható – ahogy az utóbbit Hans Robert Jauss 
emelte ki Baudelaire-nél. És éppen az autonóm individuali-
tás kereteinek lebontása szabadítja fel a 20. században foko-
zatosan azokat az identitásformákat, melyek immár otthon-
ra találhatnak a nyelvben, egy hagyomány közvetítőjeként 
és megalkotottjaként. „Hozzám már hűtlen lettek a szavak” 
– indul a Jónás imája, majd rögvest fordít: avagy ő maga, a 
beszélő lett inkább hűtlen a nyelvhez: „ugy hordom régi sok 
hiú szavam / mint tévelygő ár az elszakadt sövényt, jelzőka-
rókat gátakat”. Babits Mihály Dante-versének otthonos tája-
it pedig egyenesen az Isteni színjáték szövegvilága jelenti.

Az individuum körvonalai persze nem válhattak mind-
járt semmivé. A nyelv nem felejt oly könnyen, s e belerótt 
körvonalak emléke nyomokat hagyott benne. A későmodern 
identitásprogramok nemegyszer e nyomok törölhetősége-
ként őrzik a mondott félelmet, a megsemmisülés szoron-
gását. Újra József Attilához fordulva: „Talán eltűnök hirte-
len, / akár erdőben a vadnyom”. Az individualitás alakza-
ta ezért mint átöröklött eset és virtuális példa, viszonyítá-
si alap, egykor volt instancia őrződik az identifikálás újabb 
feltételei között. Minden hiányzik belőle immár, ami egy 
identitás jelzéseként közölhető: lényegében e funkcióvál-
tásból fakad kimondhatatlanságának, elhallgatásának para-
digmája, akár az Eszmélet zárósorainak elnémulása, az én 
elhallgatása. Ezért a kutatás egyik legaktuálisabb szempont-
ja lehet manapság az individuum törlődő vonásainak búcsú-
zó instanciaként, saját múltbeliségét példázóként felfogása 
és az identitásformák ezzel szembesülő alakzatainak a kiol-
vasása. Az „individuum est ineffabile” tétele sajátos módon, 
mintegy önmaga egykori jelentését kifordítva teljesedik be a 
későmodern lírában. Nem az eleve létező, megközelíthetet-
len autonómiára és magasztos benső teljességre vonatkozik, 
hanem valami szemantikailag integrálhatatlanra, a jelképzés 

elhelyezhetetlen maradékára, fekete foltjára. Nem arra, ami-
hez kevés a nyelv, hanem arra, amiért meg kell küzdenie. Az 
identitásképzés munkája nyelviként ismeri fel azt, ami egy-
szeri, átláthatatlan, ismételhetetlen, visszahozhatatlan volna. 
Ezért csak e munka lezárulása, az elmúlás, a végesség raj-
zolhatja ki valamilyen egyéniség arcát: az utómodernség 
jellegzetes, halált hordozó automatizmusaival. Így állítható 
erről az arcról például, hogy „milliók közt az egyetlenegy”, 
aki „hol volt, hol nem volt a világon egyszer”. Kosztolányi 
Halotti beszéde tipikusan az eltűnő individuumot vázo-
ló beszéd, mely a „látjátok feleim” példázatos retorikájára 
támaszkodik. De már Ady verse, A föltámadás szomorúsága 
is azzal tünteti ki magát, hogy énje a saját halálából vissza-
térve sokszorozódik meg, s adja elő múltba vesző egységét 
úgy, mint immár egy másik, halott lényhez tartozó világot.

Az a költészet, amely a modernizálódó magyar lírában 
mániákusan ragaszkodik individualitás és identitás együt-
tesének fenntartásához, a Vajda Jánosé. Ennek következ-
tében én és világ kölcsönös idegenségének viszonya nála 
az állandó taszítás állapotában marad. Már csak azért is, 
mivel Vajda nem hagy fel a létértelmezés metafizikai igé-
nyével, noha lírája e távlat állandó elvesztéséről tanúskodik. 
Kérdései eleve a hasonló értelmezésre való képtelenségüket 
figurálják, felerősítve idegenség-érzetüket. Az üstökös alle-
góriája a „zord egyetlenség átkát” hordozza; ő maga az, aki 
mindenütt „egyetlen, idegen”. A kifelé irányuló, ám vála-
szok nélkül a sajátlétre visszahulló, azt kikezdő kérdezések 
sora teremti Vajda önmegszólító gesztusait. E relációt, annak 
ösztönzéseit érdemes figyelembe venni a lírai dialogicitás 
vonatkozó történetének kifejtéséhez is. Úgy tűnik, e téren 
Vajda legjobb művei nem Ady – egyébként is újraértelme-
zendő – szimbolizmusával, inkább Szabó Lőrinc verseinek 
önmagára reflektálni kényszerülő, énjét és környezetét vég-
letesen ütköztető, ám önálló bensőségét mégiscsak képzet-
ként tapasztaló soraival olvasható együtt. Az Egy álmainak 
énje el akarja vágni világban-léte „szövevényének” éppen a 
megértés által fonódó „szálait”. „Ha mindig csak megértek, hol 
maradok én?” – teszi fel az antiheideggeriánus kérdést meg-
értés és egzisztencia strukturális elkülönítésének igényével, 
ám rögvest az igény képtelenségét is belátva. Hiszen a mindig 
mássá tevő megértés elől bár menekül az önmagát birtokolni 
vágyó tudat, de pillanatra sem feledi, hogy a különvilág képze-
tei pusztán „rácsok” előtte. Ezért tagadja meg a bensőség „ten-
gerének” szimbolista felfogását, mely csak „álmodni” tud egy 
individuális önállóságról. Így Szabó Lőrincnél a keleti bölcse-
let tematizálása annyiban számítható konstitutív poétikai elem-
nek, amennyiben egy másik kultúrát hív segítségül éppen ezen 
álmoknak, az egyéniség látszatának szemléléséhez. Talán nem 
túlzás azt állítani, hogy a későmodern líra dialogicitása néhol 
az Apollón‒Dionüszosz kölcsönösség nietzschei interpretáció-
ját is újrajátssza: aki önmagát egynek álmodja, mégiscsak ere-
dendő sokféleségében szólal meg. 

Ne feledjük azt sem, hogy Dionüszosz nyelve Apollón 
hangján egy romantikus mű, Wagner operája (Trisztán és 
Izolda) kapcsán került Nietzschénél interpretálásra. Kicsit 
engedve a szellemtörténeti tipologizálás csábításának, a 
romantikát jellemzendő, Dionüszosz és Apollón e reláció-
ja az iménti de Staël-mondatok óta közkézen forgó észak‒
dél, Osszián‒Homérosz polaritással is összefüggésbe hozha-
tó. A romantikus magyar irodalmat végigkíséri e kettősség, 
Petőfi szavaival: a mennyei örömnek mosolya és az alakta-
lan éj párbeszéde. A Homér és Osszián című Petőfi-vers a 
költészet lényegét magyarázza e két allegorikus figura köl-
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csönös idegenségének teremtőerejével. Hogy itt helycseré-
ről is szó lehet, vagyis egy addig idegen, egy másik nyelve-
zet alkalmazásáról, azt a modernizálódó líra egyre erőtelje-
sebben artikulálja. Arany János ars poetica-szerűen beszél e 
helycseréről, mint saját lírai hangjának feltételéről: „Maradj 
Homér, fénydús egeddel, / maradj te most!… Jer Osszián, 
/ Ködös, homályos énekeddel.” (Ősszel) S ahogy de Staël 
latinitása olvasta és sajátította át a germánokat, úgy Arany 
János is Osszián olvasásaként határozza meg a saját költését. 
„Mit van tennem? olvasni tán…?” Nyíltan bejelentve nem-
csak olvasás és alkotás relativitását, hanem azt is, hogy énje 
nem a „saját” nyelvén beszél, pontosabban csak úgy szó-
lalhat meg, ha ehhez egy másik nyelvet kölcsönöz, ha azt 
olvasva engedi magára annak idegenségét.

S ha mindezt figyelembe véve kíséreljük meg átértékel-
ni többek között a magyar költészet tárgyias hagyományát, 
akkor megállapítható, ehhez későromantikus és koramodern 
líránk lényegesen több ajánlatot nyújt, mint sokáig gondol-
tuk. A lehetőség és az utólagosság kétirányúságára nyitó 
allegorikus jelentésképzés észlelése segítheti hozzá a recep-
ciót ahhoz, hogy ha a „lét beszél”, akkor egy tünedező indi-
viduum elhallgatását és egy identifikáció válaszát legyen 
képes meghallani. Arthur Rimbaud sokat idézett megjegyzé-
sét sem feledve: az én mindig „valaki más”.

Hölderlin említett Mnémoszüné-ódájának – ezzel szo-
ros összefüggésben – van legalább még egy szóba hozan-
dó, a romantikus poétika és filológia szempontjából is fon-
tos motívuma, mely a végességgel, a haláltudat kifejeződé-
sének medialitásával kapcsolatos. Ahogy a halandók a halá-
los mélybe zuhannak, úgy fordul meg velük a beszédhang, 
azaz úgy keletkezik a visszhang. „Die Sterblichen eh an 
den Abgrund. Also wendet es sich, das Echo, / Mit diesen.” 
(Bernáth István fordításában: „a halandók / előbb pusztul-
nak el. Fordul ezért a Visszhang is / feléjük.”) A visszhang-
ban a beszéd anyaga válik újra hallhatóvá: a hang visszafor-
dul, közegében immár a beszélőtől függetlenedve. Az ekhó 
így az a romantikus motívum és egyúttal rímtechnikai eljá-

rás, mely először viszi színre a hang eltávolodását beszélő-
jétől, hogy szólamát egy másik közegbe helyezze. Először 
teszi hallhatóvá a szavakat úgy, hogy azoknak immár nem 
közvetlen forrása a nyelv szubjektuma. Azt a közeget pedig, 
mely hangzásában így ismétli meg a mondást, a romanti-
ka természetnek nevezi. A magyar romantika ekhó-verseit, 
pl. Csokonai Vitéz Mihály költeményét az különbözteti meg 
a 16‒17. századi ekhó-versektől, hogy a párrímek kimon-
dása a szakaszok végén valóban hangként verődik visz-
sza, így elszálló archiválatlanságuk – színre kerülésük sze-
rint – szembesül a papírra írt vers betűinek rögzítettségé-
vel. A tihanyi ekhóhoz énjének mondásai az értelmet köz-
vetítő hangszóró-effektusra, a panasz kikiáltására számíta-
nak. A vers csak akkor érthető egyáltalán, ha elfogadjuk az 
írottságától elkülönböződő, mégis számunkra az írás nyo-
mán felcsendülő hangzást, a rögzítetlen kiáltásnak betűk-
kel történő rögzítését. „Zordon erdők, durva bércek, szir-
tek! / Harsogjátok jajjaim!” – olvasunk a papírlapon arról 
a hangról, mely a strófák végén immár leválik beszélőjéről, 
hogy környezete hordozza és közvetítse, de amelyet mégis 
az írás képes csak tárolni. Azon első ismétlés pedig, mely 
a magyar lírában e megkülönböztetéssel olvastatja magát, a 
következőképpen hangzik: „Egy magános árva szív. / Egy 
magános árva szív.” E visszhangzás akár szimbolikusan is 
jelölheti a romantikus dikciót, melyben az érzékeny ben-
sőség mondja ki önmagát úgy, hogy mondása rögvest egy 
önmagától távolodó, idegen, de megszólító-visszatérő közeg 
bennefoglaltjává figurálódik. Az ekhó dialogikus visszafor-
dulása pedig – miként arról Hölderlin költeményében is szó 
esik – a halálba hanyatlás jövőjét vetíti elő, a természet meg-
szentelődésének ugyancsak jól ismert távlatával együtt. Ez a 
hely „Szent lesz tisztelt hamvamért. / Szent lesz tisztelt ham-
vamért.” Ezen „szentség”, annak összefüggése a nem-indi-
viduális identitással és a természettel, ugyancsak a romanti-
kát a modernitásban „újrafelfedező” törekvésben – például 
Heidegger Hölderlin-magyarázataiból kiindulva – válhat lát-
hatóvá, immár a kifejtésnek egy további stádiumát nyitva fel. 


