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GINTLI TI BOR

„Ta golt be széd, mely hall ga tót ta lál”
Hang súly ki je lö lé sek a Rad nó ti-élet mû ben

A Rad nó ti-re cep ció köz ke le tû, szé les  kö rû kon szen zu-
son nyug vó meg ál la pí tá sa sze rint a köl tõ lí rá já ban a har-
min cas évek kö ze pé tõl klas  szi ci zá ló for du lat kö vet ke zett 
be, s ez a fo lya mat ki tar tott egé szen a leg utol só ver se kig. 
E klas  szi ci zá ló dás nem csu pán a rí mes, mér té kes vers nek 
a szabadverssel szem be ni tér hó dí tá sá ban mu tat ko zik 
meg, ha nem a ko rai, kí sér le te zõ vers be széd át tet szõb bé, 
egy sze rûb bé vá lá sá ban is. Az avant gárd köl té szet ál tal ins-
pi rált me ré szebb kép al ko tás át ad ja he lyét a lí rai köl té szet 
köz ke le tû, év ez re des ha gyo má nya i ra tá masz ko dó, ke vés-
bé fel tû nõ figurativitásnak. A ki fej tett és homogénnak 
tet szõ kép szer ke ze tek el tá vo lod nak a ta lá nyos, a ne he zen 
ér tel mez he tõ, a vizualitás és a fo gal mi ság ha tá rá nak fel-
old ha tat lan sá gát tu da to sí tó tropológiától, s a vi lá gos ság, 
az át tet szõ transzparencia po é ti kai el vé hez kö ze led nek.

Ter mé sze te sen ma gam sem vo nom két ség be, hogy a 
klas  szi ci zá ló dás váz la to san jel lem zett fo lya ma ta va ló ban 
le zaj lott Rad nó ti köl té sze té ben, pusz tán azt a kér dést 
igyek szem kö rül jár ni, hogy a klas  szi ci zá ló dás vi tat ha tat-
lan ten den ci á ját va jon egy nyel vi-po é ti kai szem pont ból 
töb bé-ke vés bé ho mo gén vers be széd ki ala kí tá sa ként 
ér de mes-e el gon dol nunk, vagy né mi képp komp li kál tabb 
alak zat ként. A klas  szi ci zá ló dás egy bi zo nyos be széd mód 
ki zá ró la gos ér vény re ju tá sa ként mo del lez he tõ-e, ahogy 
azt a köz ke le tû Rad nó ti-ol va sás su gall ja, vagy in kább 
ar ról van szó, hogy Rad nó ti ké sei köl té sze te több fé le lí rai 
be széd mód együtt élé se ként ír ha tó le, me lyek nek mind-
egyi ké ben meg je le nik ugyan a klas  szi ci zá ló dás fo lya ma-
ta, de ez a ten den cia még sem tör li el e nyelv vál to za tok 
kü lönb sé ge it?

Per sze a Rad nó ti-ku ta tás ed dig sem fel té te lez te, hogy 
az utol só évek köl té sze tét va la mely to tá lis ho mo ge ni tás 
jel le mez né. Mo nog rá fi á já ban pél dá ul Ferencz Gyõ zõ is 
fel hív ja a fi gyel met arra, hogy a Razglednicák har ma dik 
da rab ja a Dél tõl es tig cik lus Ri a da lom c. ver sé nek struk-
tú rá ját idézi1, s Gyarmathy Fan ni nak a mo nog rá fi á ban 
idé zett kéz ira tos nap ló já ból az is ki de rül, hogy a köl tõ 
fe le sé ge a Razglednicákat már a Bo ri no tesz meg ta lá lá sa 
ide jén a Cartes postales ál tal kép vi selt vers faj ta vál to za-
ta ként jellemezte.2 A be széd foly to nos sá gá ra, át tet szõ, 
ki fej tett sé gé re épí tõ vers mo dell mel lett te hát egé szen a 
leg utol só ver se kig meg fi gyel he tõ egy tö re dé ke sebb, a 
ki ha gyást, a ki mon dat lan sá got bi zo nyos mér té kig to vább-
ra is pre fe rá ló po é ti ka. A Razglednicák lí rai be széd mód ja 
ezért min den sa ját sze rû sé ge el le né re egy olyan po é ti kai 
sor ba is be il leszt he tõ, amely nek da rab ja it olyan ver sek és 
cik lu sok al kot ják, ame lye ket a tö re dé kes ség és a töb bé-
ke vés bé izo lált ké pe ket egy más mel lé he lye zõ sza ka szok 
struk tú rá ja jel le mez. En nek a szer kesz tés mód nak ko rai 
vál to za tai kö zött akár a Po gány kö szön tõ Az áhí tat zsol tá-
rai cí mû cik lu sa is em lít he tõ, míg ké sõb bi va ri á ci ó i ként a 

Dél tõl es tig, a Szil vesz ter és új év kö zött, a Cartes postales, 
a Haj nal tól éj fé lig, a Nap tár vagy a Pa pír sze le tek ne vez he-
tõ meg. Né mi képp sar kít va akár úgy is fo gal maz ha tunk, 
hogy a klas  szi kus re to ri kát az élõ be széd ol dott sá gá val 
egye sí tõ, gyak ran ter je del mes ké sei ver sek struk tú rá ja 
eb ben a te kin tet ben tá vo labb esik a Razglednicák szer-
kesz tés mód já tól, mint a most em lí tett szö ve ge ké. En nek 
je len tõ sé gét ab ban lá tom, hogy míg a köz ke le tû Rad nó ti-
kép haj la mos a ké sei, nagy ver se ket egy tömb ként ke zel-
ni, ad dig e pél da kap csán be lát ha tó vá vá lik a kü lön bö zõ 
vers mo del lek egy más mel lett élé se Rad nó ti köl té sze té nek 
eb ben a – sok te kin tet ben in do kol tan – ös  sze füg gõ egy ség-
ként ke zelt idõ sza ká ban is.

Kö ze leb bi mon dan dóm ra rá tér ve az aláb bi ak ban a 
kép sze rû sé get elõ tér be he lye zõ be széd mód ké sei ver-
sek ben ta pasz tal ha tó utó éle tét sze ret ném váz la to san 
meg vizs gál ni. Két ség te len tény, hogy az el sõ kö te tek 
oly kor meg hök ken tõ kép al ko tá sa már a Po gány kö szön tõt 
kö ve tõ en el in dul egy ke vés bé pro vo ka tív, kon ven ci o ná li-
sabb figurativitás irá nyá ba. Az abszt rakt és a konk rét, a 
szó sze rin ti és a me ta fo ri kus éles szint vál tá sai, va la mint 
a hoz zá juk kap cso ló dó gro teszk mi nõ ség vis  sza szo rul 
ugyan, de meg íté lé sem sze rint Rad nó ti köl té sze te az 
át tet szõ vers be széd elõ tér be ke rü lé sé nek ide jén is meg õr-
zi a kép al ko tás erõ sen vi zu á lis, je len tés sû rí tõ, a fo gal mi 
nyelv elég te len sé gé vel szem be sí tõ po é ti ká já nak bi zo nyos 
ele me it. A klas  szi ci zá lás hang sú lyo zá sa oly kor mint ha 
el fe led né en nek a nyel vi ré teg nek a je len lét ét. En nek a 
ki fej tett, a köl té szet kol lek tív ha gyo má nyá ból is me rõs 
tró pu sok kal szem ben még enigmatikusnak is ne vez he tõ 
figurativitásnak a re cep ció ér dek lõ dé sé ben ta pasz tal ha tó 
hát tér be szo ru lá sa mö gött akár a klas  szi kus és ro man ti kus 
köz ke le tû op po zí ci ó ja is meg hú zód hat, hi szen Rad nó ti 
avant gár dot idé zõ ké pe i nek „klas  szi ci zá ló dá sa” nyo mán 
ez a metaforika a ro man ti ka és az avant gárd kép al ko tá sa 
kö zött lát szik el he lyez he tõ nek.

A kép al ko tás nak ez a mód ja a ké sei ver sek ben in kább 
csak egy-egy sor ere jé ig ér vé nye sül, ezért ért he tõ, ha Rad-
nó ti ér tel me zõi nem te kin tik do mi náns po é ti kai el já rás nak, 
ugyan ak kor je len lé té rõl alig ha sze ren csés meg fe led kez ni, 
mi vel eb ben a re du kált for má ban is fon tos sze re pet tölt 
be e mû vek ha tás me cha niz mu sá ban. A „fe ke te szár nyú 
há bo rú” (His pá nia, His pá nia), a „foly ton gyû rû zõ idõ” 
(Ha son la tok), „a vör heny és a ka nya ró vö rös hul lá mai” 
(Ne gye dik ec lo ga), „a ház fa lak ról csor gó vö rös lõ fáj da-
lom” (Nem tud ha tom), a „fé le lem tõl boly hos honni éj sza-
ka” (Erõl te tett me net), „az út nye rít ve hõ köl, sö ré nyes ég 
sza lad” (Razglednicák) me ta fo rái alig ha te kint he tõk tel jes 
mér ték ben kon ven ci o ná lis nak. Az át tet szõ ség új klas  szi ciz-
mus hoz tár sít ha tó kép ze té vel szem ben tar tal maz nak olyan 
moz za na to kat, me lyek fo gal mi nyel ven nem, vagy csak 

1 Ferencz Gyõ zõ: Rad nó ti Mik lós éle te és köl té sze te, Bp., Osiris, 2005, 745.
2 Uo., 721.



21

ne he zen, kö rül mé nye sen ír ha tók le. A Taj té kos ég ver sei 
kö zött né hány olyan is akad, me lyek ben a kép sze rû ség 
egy-egy vers szak egé szé nek a leg fon to sabb ha tás té nye-
zõ jé vé vá lik, mint a kö tet cím adó ver sé ben is: „Vér zett 
az er dõ és a for gó / idõ ben vér zett min den óra. / Nagy és 
sö tét lõ szá mo kat / írkált a szél a hó ra.” Bár a je len tés a 
Pa pír sze le tek Er dõ cí mû da rab já ban ke vés bé mu tat ko zik 
su gal ma zott nak, a vizualitás ere je még is in ten zív vé te szi a 
kép al ko tást: „A lomb kö zött arany kard, / nap fény su hant 
át, / meg seb zett egy fa tör zset / s az hal kan sír ni kez dett / 
arany ló fé nyû gyan tát.”

A posz tu musz kö tet ben ol vas ha tó egy olyan vers is, mely-
nek tel jes szö ve ge a sej tel mes ha tá sú ké pek su gal ma zó sze-
re pé re épít. Az Álo mi táj je len tõ sé gét gon do lat me ne tünk 
szem pont já ból ép pen az ad ja, hogy meg szü le té se ar ra utal: 
az utol só köl te mé nyek kö zött is ha té kony nak mu tat ko zik a 
köl tõi be széd mód nak ez a vál to za ta. A ver set ma gam Rad-
nó ti ki emel ke dõ al ko tá sai kö zé so ro lom, s az an to ló gi ák és 
szö veg gyûj te mé nyek ta nú sá ga sze rint nem ál lok egye dül 
ez zel a vé le mén  nyel. Ha a kö zel múlt Rad nó ti-re cep ci ó já ra 
te kin tek, a köl te mény je len tõ sé gé rõl for mált el kép ze lé sem 
kön  nyen el bi zony ta la nod hat. Zsu zsan na Ozsváth nyolc 
sort szen telt a versnek3, Ferencz Gyõ zõ négy sor ban em lé-
ke zett meg róla.4 A kri ti kai élet rajz szer zõ jé nek tárgy sze rû 
le írá sa az Álo mi tá jat olyan pastiche-versként ér tel me zi, 
mely ben Rad nó ti „a né met ro man ti ka ha lál köl té sze tét 
ol tot ta sa ját já ba”. E meg ha tá ro zás pon tos nak tet szik, nem 
is sze ret nék vi tá ba száll ni ve le, csu pán a stí lus után zás 
meg va ló sult for má ját sze ret ném kö rül jár ni. A pastiche-
nak lé te zik egy olyan fel fo gá sa, amely a stí lus imi tá ci ót 
az ide gen nek olyan meg idé zé se ként fog ja fel, amely ben 
a sa ját szin te fel is mer he tet len né vá lik. (Bár el sze ret ném 
ke rül ni an nak ve szé lyét, hogy Ferencz Gyõ zõ vé lel me zett 
in ten ci ó i nak ta lál ga tá sá ba fog jak, az ál ta la vá lasz tott ige 
in kább olyan in ter ak ci ó ra en ged kö vet kez tet ni, mely ben a 
meg idé zett mel lett a sa ját is lát ha tó vá vá lik.) Az Álo mi táj 
re cep ció tör té ne ti po zí ci ó ját te hát az utób bi évek két Rad nó-
ti-mo nog rá fi á ja nem vál toz tat ta meg je len tõ sen, az em lí tett 
kö te tek nem emel ték a ver set a hang sú lyos szö ve gek kö zé. 
Az Álo mi táj nak ez a re cep ció tör té ne ti hely ze te meg íté lé-
sem sze rint két le het sé ges in dok kal ma gya ráz ha tó: 1. a 
ver set az ér tel me zõk nem tart ják esz té ti ka i lag je len tõs 
tel je sít mény nek (ez zel a vál to zat tal nem fog lal ko zom az 
aláb bi ak ban, mi vel ki in du ló pon tom et tõl tel je sen el té rõ), 
2. a köl te ményt ugyan si ke rült al ko tás nak te kin tik, de nem 
so rol ják a jel lem zõ mû vek kö zé. Ez zel tu laj don kép pen 
vis  sza ér kez tünk a pastiche ka te gó ri á já hoz: a vers ugyan 
je len tõs, de stí lus után zat vol tá ból fa ka dó an olyan nyel ven 
szó lal meg, amely nem azo no sít ha tó Rad nó ti utol só ver se i-
nek jel leg ze tes be széd mód ja ként.

E fel té te le zett ér té ke lés sel ma gam sem he lyez ked nék 
tel je sen szem be, hi szen ké zen fek võ ér vek re hi vat koz hat. 
Rad nó ti utol só kö te té ben nem ta lál ha tó még egy olyan 
vers, amely nek sej tel mes vizualitása egyet len lá to más-
sze rû kép pé ke re ked ne. A kí sér te ti es at mosz fé ra va ló ban 
meg idé zi a né met ro man ti ka iro dal mát, az az az imi tá ció 
té nye alig ha von ha tó két ség be. (Ezen a pon ton ugyan ak-
kor egy zá ró je les meg jegy zés ere jé ig ér de mes em lé kez tet-

ni arra, hogy az imi tá ció az élet mû más, ha gyo má nyo san 
kö zép pont ba he lye zett da rab ja i nak is fon tos el já rá sa, még-
sem vé li úgy egyet len ér tel me zõ sem, hogy a meg idé zés 
po é ti ká ja ezek ben szem be ke rül ne a sa ját köl tõi be széd-
mód ka te gó ri á já val. Az El sõ ec lo ga vagy az Erõl te tett 
me net ese té ben Ver gi li us, il let ve Vogelweide evokálása 
el le né re fel sem me rül, hogy e ver sek sa ját sze rû sé gét meg-
kér dõ je lez zük.)

An nak tisz tá zá sá hoz, hogy e konk rét „pastiche-vers-
ben” mi ként vi szo nyul egy más hoz a sa ját és a meg idé zett, 
cél sze rû ala po sab ban meg vizs gál ni a köl te mény szö ve gét. 
Ezen a te rü le ten még sok a tisz tá zan dó kér dés, an nál is 
in kább, mi vel még az sem szá mít köz is mert fi lo ló gi ai 
tény nek, hogy me lyik Brentano-verset is idé zi meg kö ze-
lebb rõl az Álo mi táj szö ve ge. Tud tom mal Már ton Lász ló 
Ferencz Gyõ zõ mo nog rá fi á ját mél ta tó ta nul má nya azo-
no sí tot ta Rad nó ti ver sé nek ih let for rá sa ként a Sprich aus 
der Ferne kez de tû Brentano-költeményt,5 amely a Lyra 
Mundi so ro zat Novalis és a né met ro man ti ka köl tõi cí mû 
kö te té ben ép pen az õ for dí tá sá ban je lent meg.

Sprich aus der Ferne...
Sprich aus der Ferne
Heimliche Welt,
Die sich so gerne
Zu mir gesellt.

Wenn das Abendrot niedergesunken,
Keine freudige Farbe mehr spricht,
Und die Kränze stilleuchtender Funken
Die Nacht um die schattige Stirne flicht:

Wehet der Sterne
Heiliger Sinn
Leis durch die Ferne
Bis zu mir hin.

Wenn des Mondes still lindernde Tränen
Lösen der Nächte verborgenes Weh;
Dann wehet Friede. In goldenen Kähnen
Schiffen die Geister im himmlischen See.

Glänzender Lieder
Klingender Lauf
Ringelt sich nieder,
Wallet hinauf.

Wenn der Mitternacht heiliges Grauen
Bang durch die dunklen Wälder hinschleicht,
Und die Büsche gar wundersam schauen,
Alles sich finster tiefsinnig bezeugt:

Wandelt im Dunkeln
Freundliches Spiel,
Still Lichter funkeln
Schimmerndes Ziel.

3 Ozsváth, Zsu zsan na: Orpheus nyo má ban, Bp., Aka dé mi ai, 2004, 202–203.
4 Ferencz Gy.: i. m., 651.
5 Már ton Lász ló: Köl tõ élet, köl tõ ha lál, Hol mi, 2006, 1553–1573, i. h. 1562–1563.
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Alles ist freundlich wohlwollend verbunden,
Bietet sich tröstend und traurend die Hand,
Sind durch die Nächte die Lichter gewunden,
Alles ist ewig im Innern verwandt.

Sprich aus der Ferne
Heimliche Welt,
Die sich so gerne
Zu mir gesellt

Álo mi táj
Clemens Brentano em lé ké re

Ha az éj sza ka kor ma le csöp pen,
ha le her vad az al ko nyi, égi sze szély:
fo no gat ja fö löt tem a mélyvizi csönd ben
csil lag ko szo rú it az éj.

Ha a hold fe je vér zik az égen
s gyürüzõ kö rö ket ver a tó ban a fény
át kel nek az ár nyak a sár ga vi dé ken
s fel kúsz nak a domb pe re mén.

S míg tánc ra li beg nek az er dõn,
top pant va, riadtszivü fész kek alatt,
len gõ le ve lek sze me né zi me ren gõn
a tü kör re csa pó ha la kat.

Majd hir te le nül to va leb ben,
nagy szár nya kon úszik az álo mi táj;
sod ró dik a fel le ges égen ijed ten
egy fé le lem ûz te ma dár,

s a ma gány szelidebb a szivemben
s ro ko nabb a ha lál.

An nak ér de ké ben, hogy a né met szö veg és a Rad nó-
ti-vers ös  sze ve té se mi nél kö vet he tõbb le gyen, Brentano 
köl te mé nyét a sa ját nyers for dí tá som ban is köz löm. Bár 
Már ton Lász ló át ül te té sét si ke rült nek tar tom, a mû for-
dí tás a rit mus- és rím kény szer, il let ve egyéb po é ti kai 
meg fon to lá sok mi att szük ség sze rû en el tér az ere de ti tõl, 
a vizs gá lat so rán ezért hasz no sabb a szö veg hûbb nyers-
for dí tás ra tá masz kod ni.

Szólj a tá vol ból
Ti tok za tos vi lág,
aki olyan szí ve sen
le szel tár sam.

Ami kor az es te vö rö se alá me rül,
egyet len ör ven de zõ szín sem be szél,
és a csen de sen vi lá gí tó szik ra ko szo rú
az éj sza ka ár nyé kos hom lo ká ra fo nó dik.

Fúj a csil la gok 
szent ér tel me
hal kan a tá vo lon át
hoz zám

Ami kor a hold hal kan csil la pí tó kön  nyei
fel old ják az éj sza ka rej tett fáj dal mát,
ak kor leng a bé ke. Arany csó na kok ban
ha józ nak a szel le mek az égi ta von.

Csil lo gó da lok
csen gõ fu tá sa
gyû rû zik alá,
ör vény lik fel fe lé.

Ami kor az éj fél szent iszo nya ta
fé lel me sen lo pa ko dik át a sö tét er dõ kön,
és a bok rok cso dá la to san néz nek
min den sö tét mélyértelmûséggel meg mu tat ko zik:

Ván do rol a sö tét ben
Ba rát sá gos já ték
Csön des fé nyek szik ráz va vi lá gít ják meg
A csil lo gó célt

Min den ba rá ti an és jó aka ra tú an ös  sze kap cso ló dik,
nyújt ja vi gasz tal va és gyá szol va ke zét.
a fé nyek át szö vik az éj sza kát,
be lül min den örök re ro kon.

Szólj a tá vol ból
Ti tok za tos vi lág,
aki olyan szí ve sen
le szel tár sam

Ha az éj sza ka kor ma le csöp pen,
ha le her vad az al ko nyi, égi sze szély:
fo no gat ja fö löt tem a mélyvizi csönd ben
csil lag ko szo rú it az éj.

Ha a hold fe je vér zik az égen
s gyürüzõ kö rö ket ver a tó ban a fény
át kel nek az ár nyak a sár ga vi dé ken
s fel kúsz nak a domb pe re mén.

S míg tánc ra li beg nek az er dõn,
top pant va, riadszivü fész kek alatt,
len gõ le ve lek sze me né zi me ren gõn
a tü kör re csa pó ha la kat.

Majd hir te le nül to va leb ben,
nagy szár nya kon úszik az álo mi táj;
sod ró dik a fel le ges égen ijed ten
egy fé le lem ûz te ma dár,

s a magány szelidebb a szivemben
s ro ko nabb a ha lál.

Brentano köl te mé nyé nek el sõ két ana pesz tu sos stró fá-
ja va ló ban ér zé kel he tõ en kö szön vis  sza Rad nó ti ver sé nek 
el sõ két sza ka szá ban. A motivikus egy be esé sek (szik ra-
ko szo rú – csil lag ko szo rú, égi tó – „kö rö ket ver a tó ba a 
fény”), va la mint az ana fo rás stró fa fel üté sek (Wenn das 
Abendrot niedergesunken – Ha az éj sza ka kor ma le csöp-
pen, Wenn des Mondes still lindernde Tränen – Ha a hold 
fe je vér zik az égen) mel lett a vál to zat la nul meg õr zött 
ke reszt rí mek is alá tá maszt ják Már ton Lász ló vé le mé nyét. 
A har ma dik vers szak tól kez dõ dõ en azon ban Rad nó ti ver-
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se fel ad ja az át írás el já rá sát, s a to váb bi ak ban nem mu tat-
ha tó ki kö ze leb bi kap cso lat a két szö veg kö zött. Ez a tény 
an nak fé nyé ben nyer je len tõ sé get, hogy a köl te mény 
be fe je zõ há rom vers sza ká nak elõ ké pe it nem an  nyi ra a 
né met ro man ti ka szö ve gei, mint in kább Rad nó ti ko ráb bi 
köl te mé nyei kö zött fe dez het jük fel. Mi e lõtt en nek tár gya-
lá sá ra rá tér nék, rö vi den el idõz nék az el sõ két vers szak 
szö ve gé nél, amely szin tén ha son ló ta nul sá gok kal szol gál. 
Ha a vers sza ko kat rész le te sen ös  sze vet jük egy más sal, 
ké zen fek võ en adó dik a kö vet kez te tés, hogy Rad nó ti ver-
sé nek leg in kább jel leg adó szó ké pei és mo tí vu mai már az 
el sõ két vers szak ban is füg get le nek Brentano szö ve gé tõl. 
A kez dõ sor re mek be sza bott ti tok za tos me ta fo ra so rá nak 
(„ha az éj sza ka kor ma le csöp pen”) nincs meg fe le lõ je a 
né met szö veg ben. E sû rí tett képiségû szö veg hely elõz mé-
nyei azon ban fel lel he tõk Rad nó ti ko ráb bi ver se i ben. A 
me ta fo ra sor a fény je len ség anyag sze rû vé sti li zá lá sá ra épül: 
a sö tét ség fo lya dék ként, csa pa dék ként metaforizálódik, ezt 
az ele ven ké pi ha tást a ko rom (szi lárd) és a fo lya dék ra uta-
ló ige fe szült sé ge még új sze rûb bé te szi. Az „éj sza ka kor ma 
le csöp pen” me ta fo ra sor ra em lé kez te tõ, bár ke vés bé sû rí tett 
képiségû szö veg hely ol vas ha tó pél dá ul a Par ton c. vers-
ben: „Fel hõ be al ko nyult, se bes sö tét ség / szál lott a par ton 
hul long va vé gig”. Ha son ló azo no sí tá son ala pul a „hull már 
a sö tét va la hon nan” sor a Taj té kos ég kö tet Vi rág ének c. 
ver sé ben. A leg köz vet le nebb pár hu zam azon ban a Nap tár 
cik lus Ja nu ár cí mû da rab já ban ta lál ha tó, ez a kép sor szin-
te az Álo mi táj me ta fo rá já nak ki ala ku lá sá ba is be te kin tést 
nyújt: „Késõn kel a nap, te li van még / csor dul tig az ég sû rû 
sö tét tel. / Oly fe ke tén te li még, szin te le csep pen.” A cik lus 
Má jus c. ver se pe dig mint egy va ri ál ja az idé zett ké pet: „A 
hegy rõl hû vös éj cso rog.”

Az el sõ vers szak má sik erõs ha tá sú szó kap cso la ta a 
„mélyvizi csönd” ki fe je zés, mely nek élénk ha tá sát az 
is fo koz za, hogy a stró fa utol só két so ra a mély ség és 
ma gas ság el len té tes kép ze te it kö ti ös  sze egy más sal, még-
pe dig oly mó don, hogy a „fö löt tem” szót köz vet le nül a 
„mélyvizi” mel lék név elé he lye zi, ki éle sít ve a tér kép zet-
ben mu tat ko zó kont raszt ha tást. En nek a szó kap cso lat nak 
sincs elõz mé nye a né met szö veg ben, el len ben ta lá lunk 
olyan Rad nó ti-ver set, amely szin tén a ho mály hoz kö ti a 
víz alat ti hang ta lan moz gás kép ze tét: „Las san száll a szür-
ke és a kék még / las sab ban szi vá rog át az égen, / ho mály-
ban áll az er dõ s min den ág / pu hán mo zog, úgy mint a 
víz fe né ken.” (Haj nal)

A har ma dik vers sza ká val a Brentano-szövegtõl tel-
je sen el ol dó dó vers jel leg ze tes mo tí vu mai ugyan csak 
ko ráb bi Rad nó ti-szö ve gek re utal nak vis  sza. A har ma dik 
stró fá ban sze rep lõ „riadtszivü fész kek” szó kap cso lat ban 
a Vi har elõtt egyik so ra cseng vis  sza: „s le po tyog nak a 
kert / fész kei ré mül ten a fák te te jé rõl”. A ha lak fel vil la nó 
mo tí vu ma szin tén több vers ben kap cso ló dik a táj sej tel-
mes meg je le ní té sé hez: a ko ráb ban már idé zett Par ton c. 

vers ben ugyan csak az al kony le írá sá hoz kap cso ló dik a 
ha lak meg je le ní té se: „len csés a víz és alat ta sík ha lak / 
ké szül nek las san el pi hen ni s már is / sû rû és sö tét vi zek be 
sik la nak.” A fen tebb már ugyan csak ci tált Haj nal szö ve-
ge a reg ge li ho mály le írá sá ba szö vi be le az „ezüst ha la kat 
vi rág zik a tó” sort. (Az is mé telt hi vat ko zá sok ból az is 
ki tûn he tett, hogy né hány, az Álo mi táj szö ve gé ben sze rep-
lõ mo tí vum kö zö sen for dul elõ egy-egy ko ráb bi vers ben, 
ami a vis  sza uta lá so kat még in kább ér zé kel he tõ vé te szi. 
A Par ton cí mû vers ben a két em lí tett mo tí vum mel lett a 
meg le he tõ sen rit ka „álo mi” mel lék név is elõ for dul. Em lé-
ke im sze rint Rad nó ti kö tet ben pub li kált ver sei kö zül csak 
e ket tõ ben ol vas ha tó ez a jel zõ).

Az Álo mi táj szö ve gé vel ro kon locusok rész le tes idé-
zé sét to vább foly tat hat nám, ha nem tar ta nék at tól, hogy 
a hi vat ko zá sok so ka sá ga las san kö vet he tet len né te szi elõ-
adá som szö ve gét. A szö veg he lyek ter je del mes ci tá lá sá tól 
ezért el te kin tek, de a pár hu za mok rö vid föl em lí té sét nem 
szí ve sen mel lõz ném. A hold lát vá nyát és a ha lál tu da tát 
kap csol ja egy más sal össze a Cartes postales két da rab ja, 
a Chartres-ból Páris felé6 és a Nyolc óra7 cí mû. A hold 
mint a kí sér te ti es at mosz fé ra meg te rem tõ je sze re pel a 
Rímpárok hol das éj sza kán szövegében,8 amely rá adá sul 
a ‚csöpög’ ál lít mányt hasz nál ja a hold alany mel lett, ez zel 
is szo ro sabb ra fûz ve kap cso la tát az Álo mi táj fel üté sé vel. 
A hold és az árn  nyal ro kon fo ga lom ként ér tel mez he tõ rém 
kép ze tét tár sít ja egy más sal a Mint a ha lál c. vers.9 (Ta lán 
nem ér dek te len em lé kez tet ni rá, hogy az utób bi két vers 
a Taj té kos ég kö tet da rab jai kö zül va ló. Ez a tény ugyan is 
ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy az Álo mi táj po é ti ká ja nem 
ér tel mez he tõ csu pán egy ko ráb ban lé te zett, az író dás idõ-
sza ká ban már nem pro duk tív köl tõi be széd mód-vál to zat 
vis  sza idé zé se ként, hi szen ha son ló meg ol dá sok a kor szak 
más ver se i ben is fel tûn nek.) Az Álo mi táj har ma dik vers-
sza ká ban ol vas ha tó lá to má sos je le net tel, mely az ár nyak 
tán cát mu tat ja be, az Ok tó be ri váz lat egyik rész le te 
mu tat tá vo li rokonságot.10 A fé le lem, a ha lál tu dat és a 
lá to más sze rû vizualitás Álo mi táj-beli ös  sze kap cso lá sá-
nak pár hu za ma ként em lít he tõ a Két gro teszk má so dik 
da rab ja (Kedd éji gro teszk), va la mint Az al ko nyi elé gia 
és a Piranói em lék c. köl te mény. A lá to má sos kép al ko tás 
a Jár kálj csak , ha lál ra ítélt! el sõ vers sza ká ban is együtt 
jelentkezik.11 Míg a ha lál él mény bi zo nyos mér té kû 
eufemizálására az Is ten he gyi kert12, az Aludj13 és a Nap-
tár December14 cí mû da rab ja em lít he tõ leg ké zen fek võbb 
ana ló gi a ként.

Fi lo ló gi ai ér ve lé sem kö vet kez te té se it rö vi den így fog-
lal hat nám ös  sze: Rad nó ti Álo mi táj c. ver se ugyan nem 
so rol ha tó az utol só ver sek leg jel leg ze te sebb da rab jai 
kö zé, ugyan ak kor egy olyan po é ti ka vá lik ben ne a vers 
egé szét for má ló el já rás sá, mely nek nyo mai a ve le kö zel 
egyidõ ben ke let ke zett szö ve gek ben is fel lel he tõk. A 
pastiche-versként szá mon tar tott mû ben a stí lus-imi tá ci-

  6 „A vo na ton a lám pa hal do kolt, / a len gõ ab la kok ra né ha rá ta padt a hold”
  7 „Fel csil lan az al ko nyi ké ken a Vé nusz / s már is jön a hold (…) Ké szülj. Egye dül, egye dül esel át / a ha lá lon.”
  8 „Az ab la kok ke reszt jén hold csö pög, / a bor zas macs kák ap ró ör dö gök.”
  9 „meg-meg vil lan a hold, száll dos a hó szí nû rém”
10 „a Ti szán még me sél nek / dé va jos já ték ról az ár nyak / és csön de sen el mu lat a táj.”
11 „Jár kálj csak , ha lál ra ítélt! / bok rok ba szél és macs ka bútt, / a sö tét fák so ra el dõl / elõt ted: a ré mü let tõl / fe hér és pú pos lett az út.”
12 „Ó ez a kert is alud ni s hal ni ké szül”
13 „a szik rá zó Tej út / po rá ban a ha lál sza lad / s ezüst tel hin ti be / az el bu kó vad ár nya kat.”
14 „éj jel hó esik és / an gyal su hog át a sö té ten. / Nesz te le nül kö ze lít, / mély ha von át a ha lál.”
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ó nál do mi nán sabb sze rep hez jut az élet mû kon tex tu sán 
be lül ma ra dó ön idé ze tek és textuális uta lá sok so ra. A 
köl te ményt ezért alig ha le het meg gyõ zõ mó don olyan 
szö veg ként be ál lí ta ni, mely a stí lus után zás el já rá sá nak 
kö vet kez mé nye ként a köl tõ sa ját be széd mód já tól ere-
den dõ en el té rõ vagy ne tán at tól tel je sen ide gen po é ti ka 
társ nél kü li kép vi se lõ je len ne Rad nó ti élet mû vé ben. Bár 
az evokációk, ön idé ze tek több sé ge a ko ráb bi kö te tek re 
utal vis  sza, még sem ál lít ha tó, hogy a vers ki zá ró lag egy 
múlt be li be széd mód-va ri áns vis  sza idé zé se len ne, mi vel a 
ro kon szö veg he lyek kö zött a Taj té kos ég ver sei is fel tûn-
nek. A ma gam ré szé rõl a vers élet mû be li kon tex tu sá nak 
egy olyan meg kö ze lí té sét vet ném fel, amely a ta golt, re to-

ri ku san ki fej tett be széd mel lett mind vé gig je len lé võ, de a 
ko ráb bi ak hoz ké pest két ség te le nül vis sza szo ru ló, su gal ma-
zás ra épü lõ figurativitás je len lét ének bi zo nyí té ka ként ér té-
ke li az Álo mi táj meg szü le té sét. A szö veg lé te szá mom ra 
ép pen azt jel zi, hogy a képiségnek ez a vál to za ta mind vé-
gig ha té kony ma radt Rad nó ti köl té sze té ben, an nak el le né-
re, hogy nem áll an  nyi ra elõ tér ben, mint a ko rai ver sek ben. 
Olyan po é ti kai ré te gét al kot ja Rad nó ti ké sei köl té szeté nek 
is, mely ugyan ek kor már nem te kint he tõ do mi náns nak, 
de amely nek je len lé té vel szá mol ni kell a szö ve gek ér tel-
me zé se so rán. Úgy vé lem, ér de mes a „ta go lat lan be széd” 
e hal kabb szó la má ra is fi gyel ni, hogy komp le xebb ké pet 
ala kít has sunk ki a ké sei ver sek po é ti ká já ról.


