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SCHEIN GÁ BOR

For ma ih let és át tö rés 
Rad nó ti ec lo gá i ról mû faj tör té ne ti szem pont ból

A 30-as évek ma gyar köl té sze té rõl ki ala kult ké pün ket 
el sõ sor ban Ba bits, Kosz to lá nyi, Jó zsef At ti la és Sza bó 
Lõ rinc ol va sá sá nak ta pasz ta la tai ala kít ják. Rad nó ti ne ve 
rend re ki ma rad az év ti zed köl té szet tör té ne ti ten den ci á it 
át te kin tõ ta nul má nyok ból, és ha még is rá ta lá lunk, több-
nyi re csu pán fel so ro lá sok ban, a rész le tes ös  sze ha son lí tó 
vizs gá la tok nem ter jed nek ki ver se i re. Ta lán nem vé let-
len, hogy mo nog rá fu sa, Ferencz Gyõ zõ alig-alig hi vat-
koz ha tott az el múlt ti zen öt év bõl fon tos ta nul má nyok ra. 
Mind eköz ben Rad nó ti nak meg in gat ha tat lan he lye van a 
kö zép is ko lai iro da lom ok ta tás ban, ol va sá sát el sõ sor ban az 
is ko lai Rad nó ti-kul tusz tart ja fenn, amely nek elõ te ré ben a 
holokauszt em lé ke ze tét az el szen ve dõ, mint egy a ha lál ból 
meg szó la ló ta nú sa já tos, a ma gyar iro da lom ha gyo má nyá-
ban egye dül ál ló pers pek tí vá já val kap csol ja ös  sze. E pers-
pek tí va ér vé nye sü lé se sza ka dás sá mé lyí ti a nyelv ben még 
a sa ját ha lál el be szél he tet len ese mé nyét lát ta tó ne gye dik 
Razglednica1 ese té ben is vis  sza ad ha tat lan tör té nés és e 
tör té nés ál tal vis  sza ad ha tat la nul el tö rölt élet közt hú zó dó 
tö rést. Tud juk azon ban, hogy mi ként min den tör té ne ti ese-
mény, a holokauszté is min den rész ese mé nyé vel együtt 
ki ik tat ha tat la nul és szük ség sze rû en ki van té ve a me ta-
fo ri kus je len tés tu laj do ní tá sok em lé ke zet po li ti ká já nak. 
Amen  nyi ben az em lé ke zet po li ti ka ön ma gát fo lya ma to san 
új ra lé te sí tõ jel rend sze re az ál do za ti sze rep ben és „a sor sát 
vál la ló köl tõ” eti kai pél dá já ban le li meg a ha gyo mány kép-
zés ural ko dó je len tés tar to má nyát, ép pen ezt a sza ka dást 
tör li el, mint egy meg bé kít ve a holokauszt ikonikus meg-
fe le lõ je ként és egyik le het sé ges nyel ve ként meg örö kí tett 
köl té szet sza ka dás ta pasz ta la ta i ban is meg nyil vá nu ló 
pro vo ká ci ót. Olyan pro vo ká ci ó ról van szó, amely nem 
csu pán a je len tés adás és a ta pasz ta la to kat fel tá ró ön meg-
ér tés igé nyét te rem ti új já, ha nem a Rad nó ti-kul tusz ál tal 
kez det tõl hor do zott po li ti kai tar tal mak bi zony sá ga kép pen 
a dön té sét és a cse lek vé sét is. A kul tuszt ura ló be széd-
ha gyo mány ban a po é ti kai for mák ugyan nem pusz ta 
hor do zói az eti kai erõ nek, sok kal in kább a köl tõi sze rep-
tu dat igaz sá ga it a kor ha mis tör vé nye i vel szem be he lye zõ 
je len té sek egye dül le het sé ges ki fe je zõ dé sei, de az eti kai 
ol va sat ép pen ezért szük ség sze rû en fel is old ja ma gá ban 
a po é ti kai tárgy nak azo kat a vo ná sa it, ame lyek mû faj tör-
té ne ti el be szé lé sek be il leszt het nék. Ek képp az élet mû 
utó ide jû kör nye ze té ben meg je le nõ eti kai, kul tu rá lis, em lé-
ke zet po li ti kai, tár sa da lom tör té ne ti és nem utol só sor ban 
te o ló gi ai prob lé mák bo nyo lult rend jé ben mint ha ép pen a 
vers be széd szû kebb ér de kelt sé gi kö ré ben fo gant po é ti ka-
tör té ne ti meg fon to lá sok ke rül né nek alá ren delt po zí ci ó ba, 

ha egy ál ta lán ké pe sek el hi tet ni, hogy re le váns mon da ni-
va ló juk le het Rad nó ti köl té sze té rõl. A po é ti ka tör té net nek 
mind er re alig ha nem csak ak kor nyíl hat esé lye, ha az 
em lí tett prob lé ma te rü le tek diszkurzív meg érin tett sé gé ben 
ké pes új ra fo gal maz ni tu dá sát a 30-as évek iro dal má ról. A 
köl té szet tör té ne ti ös  sze fog la lá sok Rad nó tit öve zõ hall ga tá-
sa al kal ma sint ép pen e nyi tot tabb, a pro vo ká ci ók nak több 
irány ból ki tett be széd ne héz sé ge i rõl árul kod nak, és fo nák 
mó don ta lán ar ról is, hogy a kul ti kus moz za na tok tól át ita-
tott Rad nó ti-ér tel me zés nek ta lán ép pen a po é ti ka tör té net 
ad hat új im pul zu so kat. A nyi tás kez de mé nye zé se Ferencz 
Gyõ zõ mo nog rá fi á já nak ér de me. Bár mily pél dás is azon-
ban tel je sít mé nye, mû fa já nál fog va, te hát mi vel az élet-
mû vet ön ma gá ba zárt egy ség ként kell szem lél nie, amit 
meg erõ sít a biografikus narratíva finális zárt sá ga, jó részt 
fel old ha tat la nul hor doz za ma gá ban az em lé ke zet po li ti kai 
és a po é ti ka tör té ne ti meg fon to lá sok fe szült sé ge it. 

Ami kor Thomka Be á ta több mint más fél év ti zed del 
ez elõtt a 30-as évek lí rai for má i nak föl tér ké pe zé sét szor-
gal maz ta, hi á nyol va egy olyan mû faj el mé let mód szer ta-
ni alap ve tés ét, amely a szün te le nül vál to zó mû fa ji konst-
ruk ci ók le írá sá ra is alkalmas2, két irá nyú át ala ku lás ról 
szá molt be. Az át ala ku lás egyik irá nya ként a meg õr zött 
klas  szi kus met ru mok tar tal mi kon ven ci ó i nak meg úju lá-
sát ne vez te meg, a má si kat egy olyan komp le xebb je len-
ség cso port ban ra gad ta meg, amely a met ri kai kon ven ci-
ók el uta sí tá sát, a jam bi kus vers la zu lá sát és a szabadvers 
el ter je dé sét is ma gá ban foglalja.3 E ten den ci á kat kor tár si 
pers pek tí vá ból szem lél ve már Ha lász Gá bor is ér zé kel te, 
és a ké sei szem lé lõ höz ha son ló an õ is ös  sze kap csol ta 
õket re to ri kai, tárgy- és szub jek tum szem lé le ti vál to zá-
sok kal. Amíg Thomka Be á ta „a szem lé le tes bõl a szem lé-
le ti be, a sze mé lyes bõl a tár gyi as ság ba va ló át for du lás”, 
to váb bá „a stí lus emel ke dett sé gét fel vál tó egyszerûsö-
dés”4 je len sé gét em lí ti a meg vál to zó for ma kul tú rá val 
ös  sze füg gés ben, ad dig Ha lász 1929-ben a ro man ti kus 
szem lé let for mák vis  sza szo ru lá sá val, az ob jek tív lí ra 
tárgy kon cep ci ó já nak elõ tér be ke rü lé sé vel és a met ri kus-
ze nei ala pú ha gyo má nyos vers fo ga lom szét hul lá sá val 
ma gya ráz za a lí ra fo gal má nak átalakulását.5 Thomka 
Be á ta és Ha lász Gá bor iro dal mi ér zé keny sé ge a sok év ti-
ze des tá vol ság el le né re ha son ló an mû kö dik, amen  nyi ben 
a tárgy- és az énszemlélet kér dé se it for ma kon cep ci ók ra 
is vo nat koz tat ják, rá adá sul Ha lász Gá bor még azt is vi lá-
go san lát ja, hogy a kap cso ló dás a min den ko ri iro dal mi 
kon ven ci ók ban megy vég be, te hát a po é zis tör té ne ti, tár-
sa dal mi és nyel vi fel té tel rend sze ré nek met sze té ben, ahol 

1  „A vers a köl tõ sa ját ha lá lá nak ví zi ó ja. Rad nó ti Lorsi Mik lós meg gyil ko lá sá nak min den moz za na tát fel hasz nál ta ugyan, de a szö veg nem Lorsi 
ha lá lá nak az ese mé nyek hez hû le írá sa.” Ferencz Gyõ zõ: Rad nó ti Mik lós éle te és köl té sze te, Osiris, Bp., 2005. 754.

2  Thomka Be á ta: A hú szas-har min cas évek köl té sze té nek do mi náns po é ti kai, re to ri kai alak za tai. In: „de nem fe lel nek, úgy fe lel nek”, szerk. Kabdebó 
Ló ránt, Kul csár Sza bó Er nõ, Janus Pan no ni us Egye te mi Ki adó, Pécs, 1992. 113.

3 Thomka Be á ta: i. m. 114.
4 Thomka Be á ta: i. m. 115.
5 Ha lász Gá bor: A lí ra ha lá la. In: Kul tú ra és tu do mány, Frank lin Tár su lat, Bp., é. n. 47–61.
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ki ala kul nak a vers vers ként va ló meg szü le té sét meg elõ zõ 
– nem fel tét le nül ho mo gén – po é ti kai el vek. 

A majd nem hét év ti zed nyi tá vol ság el le né re is oly any-
 nyi ra ha son ló két váz lat egy új lí rai kon ven ció rend szer 
alap vo ná sa it gyûj ti ös  sze, amely – a Thomka Be á ta ál tal 
em le ge tett két irá nyú ság er re utal – el len té tes for ma hasz ná-
la ti ten den ci á kat is ma gá ban fog lal hat. Rad nó ti köl té sze te 
vi szont ép pen eb ben, a for ma al ko tás dol gá ban jár nyil ván-
va ló an más utat, mint a Nyu gat el sõ két nem ze dé ké nek 
al ko tói, nem egye dül, mert po é ti kai vá lasz tá sai sok te kin-
tet ben ro ko nít ha tó ak nemzedéktársaiéival. Ter mé sze te sen 
a klas  szi kus an tik for mák hasz ná la tá ra gon do lok. A klasz-
 szi kus an tik for mák ra a Nyu gat el sõ nem ze dé ké nek je len-
tõs al ko tói kö zül egye dül Ba bits lí rá já ban há rult ki emel-
ke dõ sze rep, elõbb a Le ve lek Iris ko szo rú já ból ide jén, 
majd egé szen más mó don az élet mû utol só pe ri ó du sá ban. 
Jel lem zõ, hogy a Ha lász Gábor-i prob lé ma ér zé ke lést elõ-
vé te le zõ, 1922-ben ke let ke zett Ré gen el zeng tek Sappho 
nap jai sem szapphikumban bú csúz tat ja a lí ra ro man ti kus 
ere de tû kon ven ci ó it:

A lí ra meg hal. Na gyon is me rész
ke zek kel tép tük a ké nyes le ány
he ge dû-tes tét, vad-vad han go kig
csi gáz va, hogy ma már csak nyög ni tud
s hö rög ni mint halódó… Nincs ütem
ja já ban töb bé, nincs se szó, se tag:
az ér tõ agy s ze nés szív nem be szél,
csak a tü dõ li heg, csak a to rok
ki ált s a szé dült gyo mor ál mo dik.
A lí ra el hal, né ma ez a kor.

Rá ba György az avant gárd és a szo ci á lis vi szo nyok 
bí rá la tát hall ja ki a versbõl6, én azon ban úgy vé lem, a tíz 
szó ta gú jam bi kus so rok, ame lyek a hang sú lyos, sor kez dõ 
he lye ken tör de lik ma guk ba és õr zik meg a szap phói stró-
fa zá ró for mu lá ját, az ado ni szi sort („csak kö zös inség”, 
„mint a ga lam bok”, „élet a ket tõs”, „it ta az em bert”), 
a klas  szi kus köl té sze ti ha gyo mány ban is egy kor szak 
vé gét je lö lik. A for ma kon cep ci ók nak a Nyu gat el sõ két 
nem ze dé ké ben ér zé kelt ten den ci á i hoz ké pest min den kép-
pen fel tû nõ, hogy a má so dik nem ze dék bõl Jó zsef At ti la, 
míg a har ma dik nem ze dék tag jai kö zül töb ben is, Weöres 
Sán dor, Csor ba Gyõ zõ, Devecseri Gá bor és Vas Ist ván 
is ko moly kí sér le te ket tett a re form ko ri köl té szet ön ér tel-
me zé sén át szûrt an tik for mák vis  sza vé te lé re. Jó zsef At ti la 
lí rá já ban ke vés bé meg ha tá ro zó elõ for du lá sok mel lett a 
Pár be széd, a Két he xa me ter, a Fló ra-cik lus el sõ da rab ja 
és a Drá ga ba rá tim kez de tû köl te mény em lí ten dõ. Ezen 
elõ for du lá sok je len tõ sé gét nem gyen gí ti, hogy a Fló ra 
megudvarlására szánt vers cél ja a szer zõ köl tõi kva li tá sa-
i nak bi zo nyí tá sa volt, és a he xa me ter a cik lus ban fel hasz-
nált egyéb for mák tár sa sá gá ban ezt a cél szol gál ta. Igaz, 
hogy a he xa me ter Jó zsef At ti la ké sei köl té sze té nek egé szé-
re ki ha tó po é ti kai sze re pe nem ki emel ke dõ, de el ha nya gol-
ni sem vol na ér de mes. Rad nó ti ec lo gá i nak szem pont já ból 
pe dig kü lö nö sen fon tos fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a 
Pár be széd lé nye gé ben nem más, mint az ec lo ga új ra ér tel-

me zé sé nek el sõ kí sér le te a 30-as évek ma gyar köl té sze té-
ben, amely nem vé let le nül nem eme li cí mé be a mû fajt. Az 
an tik re mi nisz cen ci ák kö zül nem csu pán a bukolika tar to-
zé ka i nak hasz ná la tá tól te kint el, ab ban is el tér a har ma dik 
nem ze dék for ma ké pé tõl, hogy az élõ be széd sze rû ség nek 
biz to sít pri o ri tást, akár a for ma pon tos sá gá val szem ben is 
(pl. „Lá tom már, te valál üze mem ben a fõ-fõ uszító”7).

A har ma dik nem ze dék em lí tett tag ja i nak 30-as évek-
be li lí rá já ból szá mo sabb pél da kí nál ko zik, de az an tik 
for mák mind nyá juk kö zül egye dül Rad nó ti ké sei köl té sze-
té ben tesz nek szert a po é ti ka egé szét meg ha tá ro zó je len tõ-
ség re. Ferencz Gyõ zõ nem ok nél kül hív ja fel a fi gyel met 
ar ra, hogy a kor szak eu ró pai köl té szetének nyel vét mély sé-
gé ben ala kí tó köl tõk kö zül Ril ke, Jammes, Ezra Pound és 
Kavafisz az an tik ha gyo má nyok ih let kö ré ben ki ala kí tott 
kon cep ci ók je gyé ben alkotott8, csak hogy õk nem an tik 
gö rög vagy la tin for má kon ke resz tül ju tot tak el ezek hez 
a kon cep ci ók hoz. 

Jól tud juk, Rad nó ti 1938-ban kez dett la tin köl tõ ket 
for dí ta ni, és er re nem va la mi fé le bel sõ el ha tá ro zás ser-
ken tet te, ha nem két fel ké rés. A Pász to ri ma gyar Ver gi li-
us cí mû kö tet be Trencsényi-Waldapfel Im re fel ké ré sé re 
le for dí tot ta a IX. ec lo gát, az Ar go na u ták kö ré ben fo gant 
bé ke an to ló gia ter ve kap csán pe dig Tibullus egyik ver-
sét ül tet te át ma gyar ra. Nyil ván va ló, hogy sa ját ko ráb bi 
lí rá já nak bu ko li kus haj la mai mi att a Ver gi li us  szal va ló 
ta lál ko zás volt rá na gyobb ha tás sal. Ám a Trencsényi-
Waldapfel szer kesz tet te kö tet ön ma gá ban is fi gyel met 
ér de mel. A ki adás fel vesz egy-egy for dí tást Rájnis Jó zsef 
1789-es Ma gyar Ver gi li u sá ból és Baróti Sza bó Dá vid 
1813-as, a Ver gi li us Éneisszének füg ge lé ké ben kö zölt 
mun ká i ból, to váb bá Fa ze kas Mi hály tól köz li az el sõ ec lo-
gát, az ötö di ket Ré vai Mik lós pró za for dí tá sa tol má csol ja, 
és sze re pel tet egyet a könyv Vietórisz Jó zsef 1904-ben 
ki adott for dí tá sai kö zül is, ame lyek mint egy le zár ják a 
ma gyar or szá gi Ver gi li us-re cep ció klas  szi cis ta kor sza kát. 
Így te hát a könyv pro por ci o nál tan, egyen lõ arány ban osz-
toz va a szer zõn, két kor sza kot kap csol ös  sze. Mert a ré gi-
ek mel lett ott ta lál juk Devecseri, Vas Ist ván, Keszi Im re, 
Rad nó ti és a szer kesz tõ, Trencsényi-Waldapfel Im re 
egy-egy for dí tá sát is. A kö tet „két nyel vû sé ge” egy szer re 
nyo ma té ko sít ja a kor szak ok szét vá lá sát és ös sze kap cso ló-
dá sát. A tör té ne ti több szó la mú ság meg õr zé se ko ránt sem 
volt ma gá tól ér te tõ dõ, hi szen a Devecseri mun kás sá ga 
nyo mán ural ko dó vá vá ló nor ma el tö röl te a több szó la mú-
ság nyo ma it, mi köz ben a 20. szá zad el sõ év ti ze de i nek 
for dí tói nyers anyag ként gyak ran hasz nál ták 19. szá za di 
elõ de ik egy-egy si ke rült meg ol dá sát. Nem csu pán a Ver-
gi li us-for dí tás ra, ha nem a la tin an tik vi tás át ül te té sé nek 
30-as évek ben meg szi lár dult ká no ná ra vo nat ko zó an is 
igaz nak lát szik, amit Csehy Zol tán tett szó vá nem ré gi-
ben: „A ma gya rul vers ben meg szó la ló an tik vi tás ez red-
vé gi nyel ve nyelv a nyelv ben. (Sa já tos alap nyel vi for du-
la to kat, nyelv ta ni szer ke ze te ket õriz meg, a leg ke vés bé 
sem kö ve ti az élõ nyelv moz gá sát, tu da to san tö rek szik 
bi zo nyos an tik va ló ság ele mek kon zer vált át eme lé sé-
re, bí zik az ide gen ség va rá zsá ban, nem be szél, ha nem 
meg szó lal tat, az an tik kultúrörökséget egy sé ges nyel vi 

6 Rá ba György: Ba bits Mi hály, Gon do lat, Bp., 1983. 196.
7 Jó zsef At ti la ös  szes ver sei 1927–1937, szerk. Stoll Bé la, Ba las si, Bp., 2005. 133.
8 Ferencz Gyõ zõ: i. m. 418.
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performanciával, sa já tos kon sze ku tív meg fe lel te té sek kel 
akar ja vis sza ad ni.) Ki vált igaz ez a Devecseri Gá bor és 
Trencsényi-Waldapfel Im re ne vé vel fém je lez he tõ pa ra dig-
ma el ural ko dá sá nak má ig ele ven ar ti ku lá ci ó i ra. E for dí tás 
alap ele me a re konst ru á lás, a kor il luszt rá lás, mely hi te les-
ség cí mén nyert pol gár jo got, mint egy szem be he lyez ked ve 
a nyu ga tos tech ni ka sze mé lyes angazsáltságával és hang-
sú lyo zott esztéticizmusával.”9

Az idé zet bõl ki tet szik, hogy Csehy Zol tán a Nyu gat 
el sõ és má so dik nem ze dé ke ál tal meg ho no sí tott ko ráb bi 
for dí tói szem lé let mel lett te szi le a vok sát. Én ma gam 
ke vés bé va gyok el uta sí tó a mai el sa já tí tás ban a ré gi sé get 
és az ide gen sé get is szó hoz jut ta tó, de a for ma li zált sá got 
le he tõ leg ke rü lõ meg ol dá sok kal szem ben, Csehy meg fi-
gye lé sét azon ban et tõl füg get le nül helyt ál ló nak tar tom. 
A több szó la mú ság prob lé má já nak tár gya lá sa kor azon ban 
nem te kint he tünk el at tól, hogy az an tik ha tás Rad nó ti 
ese té ben nem kor lá to zó dik az ec lo ga ver gi li u si mû vé-
sze té re. Köl té sze té nek 30-as évek be li mû fa jai kö zött 
mind na gyobb sze rep hez jut a met ri kai kö tött sé ge i tõl 
meg fosz tott mo dern elé gia, va la mint a him nusz és az óda 
is. Az elé gi ák ból ter mé sze te sen jól ki érez he tõ a ho ra ti u si 
an tik vi tást ön ma gán sa já to san át szû rõ Ber zse nyi ih let for-
rá sa is. Ber zse nyié, aki az an tik örök sé get a leg ke vés bé 
sem csu pán a vers ben meg szó la ló be széd mû fa ji, for mai 
alap já nak te kin tet te, ha nem olyan egye te mes kul tu rá lis 
köz ve tí tõ ré teg nek, amely sa ját sze mé lyes és tör té ne ti-
nyel vi hely ze tét mint egy a ho ra ti u si mo dell vál to za ta ként 
és ér tel me zé se ként meg je le nít he ti a még csak ki ala ku ló-
ban lé võ és tu da to san for mált ma gyar köl tõi nyelv ben. 
Rad nó ti nem ze dé ki be ágya zott sá gát e te kin tet ben is jól 
pél dáz za, hogy A kö ze lí tõ tél intertextuális je len lé te nem-
csak Rad nó ti Cso dál ko zol barátném… kez de tû ver sé ben, 
ha nem Vas Ist ván Le ve lek egy ha lott ba rá tom hoz cí mû 
ver sé ben is nyil ván va ló. 

Alig ha vé let len, hogy Ber zse nyi rõl szól va Rad nó ti 
is a for ma ih le tét em le ge ti, „mely hor doz ni ké pes a köl-
tõi kép ze let tel jes gát lás ta lan sá gát”, „lé leg ze tet te remt, 
a klas  szi kus ma gyar vers lé leg ze tét, az an tik vers idom 
ha gyo má nyát lí rai költészetünkben”.10 Az 1936-ban írott 
Ber zse nyi-es  szé már A lé lek és a for mák Luk ács Györ-
gyé tõl szem lé le ti leg el sza ka dó Rad nó ti gon dol ko dá sá nak 
nyo ma it õr zi, ami re a for ma fo gal má nak el he lyez ke dé se 
utal. Míg 1934-ben ke let ke zett dis  szer tá ci ó já nak be ve ze-
té se még a lé lek és a for ma fej lõ dé sé nek vizs gá la tát ígé ri 
Kaff ka Mar git mûvészetében11, va gyis a for mát az élet 
ele ven prin cí pi u má val ál lít ja di a lek ti kus vi szony ba, ad dig 
a Ber zse nyi-es  szé a vers ere den dõ és ezért mes ter sé ges-
mû vé szi meg for mált sá gá ra utal, ami hez ké pest min den 
cse lek võ, ak tív prin cí pi um má sod la gos. Ez a gon do lat nyit-

hat ja meg az utat az an tik köl té szet tel és min den ki más nál 
in kább a Ver gi li us  szal va ló ter mé keny ta lál ko zás elõtt. 
Hi szen az Ec lo gá kat író Ver gi li us, aki cik lu sá nak ha to dik 
da rab já ban la tin Theokritoszként raj zol ta meg önmagát12, 
tel jes ség gel mû vi, hang sú lyo zot tan iro dal mi as köl té sze-
tet te rem tett. Fi gyel men kí vül hagy ta, hogy Theokritosz 
egyes mímoszai vá ro si kör nye zet ben „ját szód tak”, át vet te 
tõ le töb bek kö zött a pász to ri kör nye zet ti pi kus mo tí vu ma-
it, a pár be szé des ének for mát, a dal nok ver seny je le ne tét, 
a pász to rok ne ve it, bu ko li kus vi lá gá nak hely szí nét azon-
ban át he lyez te Szi cí li á ból a peloponnészoszi Ár ká di á ba, 
e fél re e sõ, a ró ma i ak szá má ra tá vo li, idil li táj ra. Rad nó ti 
alig ha nem he lye sen ve szi ész re, hogy a mo dern ma gyar 
köl té szet meg te rem té se a 19. szá zad ele jén ugyan ilyen 
mû vi, tu dós mun kál ko dás ból fa ka dó ak tus eredménye13, 
amely ben ép pen a for mák ih le te és a min ta kö ve tés ját szot-
ta a fõ sze re pet.

Az új ra ala pí tás ilyes fé le ese mé nye nem egy sze ri je len-
ség a ma gyar iro da lom tör té ne té ben, még ha az új ra ala pí-
tá sok ha gyo mány tör té ne ti és po é ti kai prob lé ma rend sze re 
eset rõl eset re el té rõ min tá za to kat is mu tat. Lé nye gé ben 
a Nyu gat el sõ nem ze dé ke is új ra ala pí tó nak te kint he tõ. 
Jól le het e tu dat Ady ban vert leg mé lyeb ben gyö ke ret, és 
a kor tár sak is õt tar tot ták a mo dern új ra ala pí tás leg el sõ 
zász ló bon tó já nak, a köl té szet tör té net po é ti kai, for ma el vi 
as pek tu sa i ból Ba bits Mi hály, Kosz to lá nyi De zsõ és Füst 
Mi lán kö te tei al kal ma sint na gyobb fi gyel met ér de mel-
nek. Anél kül, hogy e he lyütt rész le te sebb fej te ge té sek be 
bo csát koz nánk, azt mond hat juk, hogy a Thomka Be á ta 
ál tal ész lelt két fé le ten den cia, va gyis a ha gyo má nyos for-
ma kon ven ci ók sze man ti kai át ér tel me zé se és a szabadvers 
el ter je dé se nem a 30-as évek ben ve szi kez de tét, ha nem az 
em lí tett köl tõk fel lé pé sé vel. Az egyik szél sõ pon ton az In 
Horatium és az Új Le o ni nu sok Ba bit sát ta lál juk. Az utób-
bi ese té ben 1908 au gusz tu sá ban, a vers ke let ke zé sét kö ve-
tõ en ma ga Ba bits is vall a kö zép ko ri ere de tû for ma ih le tõ 
sze re pé rõl: „Le o ni nu so kat még aka rok ír ni: örü lök, hogy 
ta lál tam egy for mát, mely nek multja van ugyan a ma gyar 
köl té szet ben, de je len leg senkisem hasz nál ja kí vü lem: 
legföllebb után zóm! E for má nak (…) kü lö nös de ka dens 
han gu la ta van – leg alább ugy érzem.”14 Az új ra ala pí tás 
idõ sza ka i ban mint min den iro da lom, a ma gyar is új ra gon-
dol ja vi szo nyát az eu ró pai és a ma gyar ha gyo má nyok kal, 
és pe dig nem egy más mel lett, ha nem egyet len kon tex tus ba 
fog lal va. Az In Horatium és az Új Le o ni nu sok – mind ket-
tõ már cí mé vel is je lez ve a vi szony irá nyát – nem csu pán 
ar ról ad hírt, mi ként lát ha tó a for ma ál tal ér vé nye sen az 
an tik, il let ve a kö zép ko ri latinitás ha gyo má nya, és hogy 
a for ma ih let ben hor do zott tör té ne ti ség mi ként vál hat ter-
mé ken  nyé a mo dern po é ti ka ös  sze füg gés rend sze ré ben, 

  9 Csehy Zol tán: Hu ma nis ta énformálási tech ni kák a qu att ro cen to tá jé kán és nap ja ink ban, Je len kor, 2002. 3. 322.
10 Rad nó ti Mik lós: Ber zse nyi Dá ni el rõl. In: Rad nó ti Mik lós mû vei, Szép iro dal mi Ki adó, Bp., 1978. 681.
11 Rad nó ti Mik lós: i. m. 577.
12  „Õ, ki syracusaei ze nét lant ján leg elõ ször / csalt ki, csa lit ban nem szégyelt so ha lak ni Thaliám. / Zeng tem vol na ha dat, hõst is, de a Cynthusi 

rámszólt, / meg húz ván fü lem: »Illõbb hang pász tor hoz a nyá jas, / Tityrusom, te te reld jól-táp lált nyá ja dat inkább.«” Ver gi li us: VI. ec lo ga, La ka-
tos Ist ván for dí tá sa.

13  Így tud ta ezt ma ga Ber zse nyi is, ami kor ezt ír ta Ka zin czynak 1811. jú ni us 5-én: „»Az író nyel ve nem du nai, nem ti szai, ha nem a ma gyar 
Schriftsprache.« Igen. De mi a Schriftsprache? – Két ség kí vül nem egyéb, mint a gram ma ti kai igaz ság nak, cílos okos ság nak és íz lés nek ser pe nyõ-
jé ben fel ol vasz tott, el vá lasz tott és desz til lált ma gyar nyelv. En nek ha zá ja te hát a ta nu ló szo ba, pro vin ci ái pe dig a Du na, Ti sza, Er dély, s.t. Ezek 
kö zül akár me lyik hez ra gasz kod ni az igaz ság, okos ság és íz lés vi lá gos pa ran cso lat ja nél kül – pro vin ci a liz mus.” Ber zse nyi Dá ni el: Le vél Ka zin czy 
Fe renc nek. in: uõ., Vá lo ga tott mû vek, Szép iro dal mi Ki adó, Bp., 1961. 415.

14 Ba bits le ve le Ju hász Gyu lá nak (1908. aug. 26.). Ba bits Mi hály le ve le zé se. 1907–1909. Aka dé mi ai Ki adó, Bp., 2005. 111.
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ha nem ar ról is, hogy mi lyen vi szony fû zi ezt a köl té sze-
tet a Nyu gat fel lé pé sét meg elõ zõ leg na gyobb ala pí tá si 
kí sér let hez, a 19. szá zad ele jé nek köl té sze té hez. Hi szen 
a ma gyar iro da lom ban Heltai Gás pár ko rai pró bál ko zá-
sa után a ké sõ ba rokk köl té szet ben, Gyön gyö si nél és 
Édes Ger gely nél ta lál ha tó meg ez a for ma, utá nuk még 
Cso ko nai is hasz nál ta, és az sem volt rit ka, hogy vers fa ra-
gók la tin le o ni nu so kat köl töt tek. Ka zin czy és Ber zse nyi 
vi szont a stí lus tisz ta sá gá nak je gyé ben lé nye gé ben le til tot-
ta al kal ma zá sát, és et tõl kezd ve hang sú lyos he lyen nem 
tûnt föl a ma gyar köl té szet ben. Ba bits te hát for ma vá lasz tá-
sá val, és az zal, hogy az Új Le o ni nu sok la tin for dí tá sá nak 
is nekiveselkedett15, ki tá gí tot ta köl té sze té nek ma gyar 
iro dal mi em lé ke ze tét, a Ka zin czy -kor elõt ti idõ kig vis  sza-
me nõ en ér tel mez ve sa ját tör té ne ti hely ze tét, ré gi sé gét és 
új don sá gát. 

Mert a for ma új don sá gá ról is szót kell ej te nünk. A le o-
ni nus for mai ne héz sé ge ugyan is a he xa me te ren be lü li rím 
elõ ál lí tá sá ban és a fõ met szet el he lye zé sé ben ke re sen dõ. 
Jól lát ha tó, hogy amíg pél dá ul Édes Ger gely A ma gyar 
szép hez cí mû le o ni nu sá nak he xa me te re i ben a har ma dik 
vers lá bat met szi ket té a rím (pl. „Hajh te ma gyar szép 
Szûz! ki hez a jó szív s sze re lem fûz”), ami meg akaszt ja a 
sor fu tá sát, ad dig Ba bits sok kal sze ren csé sebb meg ol dást 
vá laszt va a har ma dik vers láb vé gét hoz ta rím hely zet be a 
sor zár lat tal (pl. „Ké kek az al ko nyi dom bok, el ül nek a szür-
ke ga lam bok”), va gyis úgy ér tel mez te az ily kép pen ket té-
bon tott he xa me ter el sõ pe ri ó du sát, mint ha a pen ta me ter 
el sõ pe ri ó du sá nak cson ka vers lá bát tel jes sé egé szí te nénk 
ki, és ugyan így a má so di kat. Ba bits te hát ar ra hasz nál ta 
fel a le o ni nust, hogy a he xa me ter és a pen ta me ter sor épít-
ke zé sét kö ze lít se egy más hoz, és az így meg vál toz ta tott 
vers faj ta vált al kal mas sá ar ra, hogy mo dern köl té sze tünk-
be il lesz ked jék. 

A Nyu ga tos új ra ala pí tás má sik szél sõ pont ján Füst 
Mi lán pró za ver se it ta lál juk. Amint ezt más he lyütt rész le-
te sen bi zo nyí ta ni igyekeztem16, Füst ha son ló ter je del mû 
ha gyo mány tu dat tal ala kít ja a nyel vek egy más mel let ti-
sé gé re épü lõ po é ti ká ját, amely modernitását egy szer re 
he lye zi mé lyen iro ni kus vi szony ba a gö rög kar dal ok-
kal, az an tik elé gia köl té szet tel, a ho ra ti u si latinitással, 
a ba rokk al le gó ri á val, Ber zse nyi óda köl té sze té vel és a 
ro man ti ka szub jek ti vi tás kon cep ci ó i val. Füst po é ti kai 
kí sér le tét nem csu pán be fe je zett nek és ki for rott nak lá tom, 
ha nem ter mé ke nyí tõ ha tá sú nak is, még pe dig olyan el té rõ 
irá nyok ban, mint ami lye ne ket Kas sák pró za ver sei vagy 
ép pen Weöres Sán dor és Rad nó ti Mik lós lí rá ja kép vi sel. 
Ba bits kí sér le te azon ban mint ha tor zó ban ma rad na. A 
20-as évek ele jén, a Nyug ta lan ság völ gyé hez írott Elõ-
szó és a Ré gen el zeng tek Sappho nap jai meg írá sa közt 
el te lõ idõ ben köl tõi gon dol ko dás mód ja je len tõ sen meg-
vál to zik. Eb ben az idõ szak ban Ba bits meg le põ en ke vés 
ver set ír, 1921-ben mind ös  sze ket tõt. 1923-ban pe dig ezt 
nyi lat koz za meg vál to zott köl tõi ön ér tel me zé sé rõl: „Ma a 
mon da ni va ló fon to sabb, mint a for ma, ezért kö ze led tem 

a rím te len, sza bad, sõt pon gyo la vershez.”17 A ko ráb bi ak 
szel le mé ben nem le het két sé ges, hogy a for ma és a mon-
da ni va ló ilyes fé le szem be ál lí tá sa té ve dés. Tény azon ban, 
hogy Ba bits a 20-as évek ele jén el hagy ja azt a szél sõ pon-
tot, ame lyet ko ráb ban el fog lalt a mo der ni zá ló dó ma gyar 
köl té szet tör té ne té ben, üre sen hagy va ez zel azt a he lyet, 
ame lyet majd a Nyu gat har ma dik nem ze dé ké nek két leg-
je len tõ sebb lí ri ku sa fog be töl te ni, fur csa mód mind ket ten 
a ma ga szél sõ pont já hoz ra gasz ko dó Füst tõl me rít ve 
az ih le tet, Rad nó ti Mik lós és Weöres Sán dor. Ket te jük 
kí sér le te per sze tö ké le te sen el té rõ, és nem csu pán élet út-
juk, sor suk alap ve tõ kü lön bö zõ sé ge mi att. Amíg Weöres  
kez det ben a for ma gon do lat pri má tu sá ban is me ri fel sa ját 
le he tõ sé ge it, ad dig Rad nó ti szá má ra a for ma esz mék 
hor do zó ja is. Nem is me ri el a for ma gon do lat és az eti ka 
(„mon da ni va ló”) ba bit si ket tõs sé gét, sem a „ho mo aes-
theticus” és a „ho mo moralis” Kosz to lá nyi ál tal fel vá zolt 
el len té tét, amen  nyi ben ez utób bit a köl té szet re vo nat koz-
tat juk. A köl té sze ti ha gyo má nyok hoz fû zõ dõ vi szo nyuk-
ban azon ban, amint ar ra Ferencz Gyõ zõ már fel hív ta a 
fi gyel met Rad nó ti Furtsa ver sek cím alatt ös  sze fog lalt 
an to ló gia ter ve kapcsán18, sok a ha son ló ság. A leg fon to-
sabb ha son ló ság azon ban nem szem lé le ti jel le gû, ha nem 
köl té sze tük alap szi tu á ci ó ját il le ti, és ez a ha son ló ság 
egész nem ze dé kük re ki ter jeszt he tõ. A Nyu gat har ma dik 
nem ze dé ke már át ve szi az el sõ nem ze dék ala pí tó te vé-
keny sé gé nek ered mé nye it, kész nyel vi anya got, mo der-
ni zált mû velt sé get és for ma ha gyo mányt kap örö kül, és 
ar ra is kész, hogy eze ket az ered mé nye ket mér le gel je, 
hang sú lya it meg vál toz tas sa. 

Ami kor Rad nó ti né hány hó nap pal Ver gi li us IX. ec lo gá-
já nak le for dí tá sa után meg ír ta sa ját El sõ ec lo gá ját, olyan 
mû faj hoz nyúlt, amely a fik ció kép zés szín re vi te lé vel 
már a klas  szi kus latinitásban az új ra ala pí tó ha gyo mány-
is me ret ere den dõ iro dal mi as sá gá val tár sí tot ta bu ko li kus 
ha gyo má nya it. Bo nyo lult al lú zi ós rendszerével19 még 
in kább iro dal mi as nak tûn he tett ez a mû faj a 30-as évek 
vé gén, ami kor gö rög for mák hasz ná la ta elõ for dul ugyan 
a ma gyar lí ra él vo na lá ba tar to zó né hány köl tõ nél, pél dá-
ul Jó zsef At ti lá nál, Weöres Sán dor nál, Dsida Je nõ nél, 
Csor ba Gyõ zõ nél, Vas Ist ván nál, fõ ként te hát a Nyu gat 
har ma dik nem ze dé ké nek lí ri ku sa i nál, de prog ram sze rû en 
csak Rad nó ti nál. 

Vas Ist ván ról azon ban kü lön is szól ni kell. 1933-ban 
írott Mozihíradó cí mû ver sé ben egy an tik for ma, a klasz-
 szi kus elé gia vá lik a kor ese mé nye i nek és fé lel me i nek iro-
da lom tör té ne ti idõ vel telt köz ve tí tõ jé vé. Az iro da lom és a 
film medialitása, az exk lu zív an tik vers for ma és a mo dern 
tö meg tá jé koz ta tás tech ni kai rep re zen tá ci ó ja egy más ál tal 
vá lik lát ha tó vá, il let ve ol vas ha tó vá a vers ben, úgy azon-
ban, hogy az elé gia han gu la ti-vi lág szem lé le ti be ál lí tott sá-
gá nak és a sír fel irat tal õr zött tör té ne ti foly to nos sá gá nak 
kö szön he tõ en a mozihíradó is a jö ven dõ ha lál hír ho zó ja 
lesz, pe dig a ké pek az ál lam ere jé nek és jö ven dõ ka to nai 
si ke re i nek pro pa gan dá ját szol gál ják: 

15  A vers sel kap cso lat ban nem ré gi ben Ke le véz Ág nes hív ta fel a fi gyel met ar ra a hét sor nyi for dí tás pró bá ra, amely an nak az em lé két õr zi, hogy 
Ba bits leg alább is ne ki fo gott la tin ra for dí ta ni az Új Le o ni nu so kat. Ke le véz Ág nes: „Iam mons livescit, nidoque columba quiescit”. In: uõ., „Kit új 
ko rok ba küld tek ré gi ré vek”, PIM, Bp., 1998. 118.

16 L. Schein Gá bor: Ne ve tõk és bol dog ta la nok, Aka dé mi ai Ki adó, Bp., 2006. 11–92., 137–178.
17 Idé zi: Rá ba György: i. m. 194.
18 Ferencz Gyõ zõ: i. m. 420.
19 Ferencz Gyõ zõ: i. m. 424–425.
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Né ha pa rá dés fel vo nu lást mu tat a mo zi vá szon,
   Fegy ve rek és ka to nák rendbeszedett me ne tét.
Nézd csak az ágyúk! gör dül nek di a dal lal az ut cán,
   Ün ne pi vá ro son át jár dü bö rög ve a tank.
(…)
Szép is a szí nek, a moz du la tok já té ka, a for ma,
   Még is im úr-ere jét bom la ni lát ja sze mem.
(…)
Lá tom a hol tak üveg sze me it, már lá tom a lán got,
   Lá tom a gáz ro ha mát gyõz ni alat to mo san.
Még me ne tel fenn a vász non dísz ben erõs fi a tal ság,
   Kép ze le tem ben már szen ved ezer nyi ha lált.
Lá tod-e, ked ves, e szép se re get majd sár ba ha rap ni?
   Foj tó hul la sza gát ér zed-e, ér zed-e már?

Úgy vé lem, ez a vers több te kin tet ben is meg elõ le ge zi 
Rad nó ti ké sei köl té sze té nek fe led he tet len ver se it. Nem 
csu pán a for ma és a tör té ne ti kor ket tõs lá tá sa ha son ló, 
ha nem az is, hogy Vas ver sé ben a két fé le medialitás 
vé gül is egy har ma di kat, egy a jö võ bõl a je len be ér ke-
zõ, az iro da lom ál tal köz ve tít he tet len ér zé ki ta pasz ta lat 
kép ze let be li, de an nál re á li sabb je len lét ét köz ve tí ti, a 
hul la szag ét. Er re az iro dal mi for mák kö zül ki zá ró lag a 
disz ti chon le het al kal mas, amely – hogy úgy mond jam 
– a kul tú ra pe rem hely ze té ben me to ni mi kus kap cso lat ba 
lép a ha lál min den kul tu rá lis vi szo nyu lást el tör lõ mate-
rialitásával. Rad nó ti Razglednicái ott szó lal nak meg, 
ahol a vers he lye egyéb ként már el tö röl te tett. A so ro zat 
utol só két da rab já ban a Vas ál tal meg ér zett hul la szag 
vá lik vég le te sen konk rét tá, foly ni kezd a vé res vi ze let, 
a sár ral ke vert vér.20

De lép jünk in nen még vis  sza Rad nó ti ec lo gá i hoz. Lát-
ha tó, hogy Vas ver se öt év vel ko ráb ban már ugyan azon a 
nyel ven szó lal meg, ame lyen majd Rad nó ti Ver gi li us-for dí-
tá sa és El sõ ec lo gá ja is. Ez a nyelv te hát nem a for dí tás iro-
da lom ban ke let ke zett, mint ahogy Csehy Zol tán vé li. Igaz 
vi szont, hogy Rad nó ti for dí tá sá nak és El sõ ec lo gá já nak 
stí lu sa Ver gi li us ké sõb bi ma gya rí tá sá ban szin te kö te le zõ-
vé vált. Ver gi li us ec lo gá i nak Rad nó ti ra han go lá sát 1963-
ban La ka tos Ist ván vé gez te el. Egy sé ges tó nu sú for dí tá sa 
ma ga is ré sze se a Rad nó ti-kul tusz nak. Jel lem zõ a kö tet 
kul túr tör té ne ti hely ze té re, hogy az utó szót jegy zõ Ritoók 
Zsig mond meg sem em lí ti a for dí tó ne vét, an nál in kább 
Rad nó ti ét, mint egy szen te sít ve azt a pers pek tí vát, amely 
ki zá ró lag raj ta ke resz tül en ge di lát ni Ár ká dia költõjét.21 

De árkádikusak-e Rad nó ti ec lo gái? An  nyi min den eset re 
nyil ván va ló, hogy Rad nó ti nak nem állt szán dé ká ban ver gi-
li u si cik lust lét re hoz ni. A dra ma ti kus és a nar ra tív ec lo gák 
ket tõs sé gét ugyan meg õriz te, de olyas fé le rend szert nem 
épí tett be lõ lük, mint Ver gi li us, aki nél a cik lus pá rat lan 
szá mú da rab jai pár be szé de sek, míg a pá ros szá mú ak nar-
ra tí vak. Ami a for mát il le ti, a hét ec lo ga kö zül csu pán öt 
író dik he xa me ter ben. A ver gi li u si ere de tét a Georgicon 
el sõ köny vé bõl vett mot tó val is hang sú lyo zó, tel jes ség gel 
pastiche-jellegû El sõ ec lo ga árkádikus tá ja a vers so ro zat-
ban sem mi be vész, a mû faj fik ci ós di men zi ó ját át tö ri az 
erõ sebb va ló ság, amit a He te dik ec lo ga szö ges drót tal öve-
zett, al vó tá bo ra kép vi sel. És ugyan így tö ri át a bu ko li kus 
esz köz tár kul tu rá lis min tá za tát a zsi dó ül dö zés re a li tá sa. 
Eb bõl a szem pont ból min den kép pen je len tõs tény nek 
tar tom, hogy a bu ko li kus vi lág tel jes ös  sze om lá sa után 
egy má sik nyelv, az ószö vet sé gi pró fé tá lá sé és az ígé re té 
fog lal ja el a for mát. Ami kor a Nyol ca dik ec lo ga köl tõ je 
Náhum pró fé tá val lép pár be széd be, aki Ninive pusz tu lá-
sát jö ven döl te és Júdának üd vös sé get ígért, még min dig 
az an tik for ma ke re tei kö zött olyan ha gyo mány nak nyit 
te ret, amely a klas  szi kus an tik vi tás iro dal mi sá gá tól és a 
fel vi lá go so dás tu dós hu ma niz mu sá tól is ide gen erõt ne vez 
meg a be széd for rá sa ként: „Haj dan az én torz szá mat is 
érin tet te, akár csak / bölcs Izaiásét, szén nel az Úr, le be gõ 
pa ra zsá val / úgy val lat ta szí vem; a szén iz zó, ele ven volt, 
/ an gyal fog ta fo gó val.” Ez az a pil la nat, ami kor a for ma-
ih let vis  sza hú zó dik, de még ma gá ban a for má ban fény lik 
fel egy új mo da li tás. Lévinasszal együtt mond hat juk, „a 
lé nye ges itt az a mód, aho gyan egy ér tel men tú li ér te lem 
egy adott rend ál tal meg ha tá ro zott ér te lem be tagozó-
dik”22, és per sze az is, aho gyan az új mo da li tás elõ re-
nyo mu lá sa köz ben a ré gi, a la tin an tik vi tás meg tisz tí tott, 
iro dal mi as kul tú rá já ban gyö ke re zõ mo dern hu ma niz mus 
be széd mód ja, for ma fe gyel me „vis  sza vo nu lá sá nak biz to sí-
tá sá ért küzd”23. Az át tö rés a ha lott ba rát, Bá lint György 
em lé ké nek aján lott Ötö dik ec lo ga utol só so rá ban kö vet ke-
zik be, ahol elõbb meg döc cen a he xa me ter, majd egy gon-
do lat jel nyi szü net után hir te len meg sza kad az írás:

Két bor dám közt már fe szü lõ, rossz fáj da lom éb red,
resz ket ilyen kor s em lé kem ben oly éle sen él nek
rég mon dott sza va id s úgy ér zem tes ti va ló dat,
mint a ha lot ta két – 

Még sem tu dok ír ni ma ró lad!

20  „Az utol só két Razglednicában hir te len foly ni kez de nek a test ned vek, a nyál, a vi ze let (mind ket tõ vé res), és vé gül ma ga vér. Ez volt Rad nó ti 
utol só nap ja i nak va ló sá ga: a test pusz tu lá sa.” – ír ja Ferencz Gyõ zõ mo nog rá fi á já nak utol só be kez dé sé ben, egy ben mun ká já nak egyik ma gas la ti 
pont ján. Ferencz Gyõ zõ: i. m. 755.

21  „Igen: az ec lo gák Arkadiavilágából több út ve ze tett to vább, ve ze tett út a ro ko kó ha mis pász tor idill jé be, de ve ze tett Rad nó ti tisz ta em ber sé gért 
só vár gó köl té sze té be is. És ez a Ver gi li us az, aki mi hoz zánk min de nek el le né re oly kö zel áll, ez a Ver gi li us, aki a szom jú sá got az em ber ség tisz-
ta har mó ni á ja után oly tisz tán és har mo ni ku san tud ta ki fe jez ni.” Ritoók Zsig mond: Utó szó. In: Ver gi li us ec lo gái, ford. La ka tos Ist ván, Ma gyar 
He li kon, Bp., 1963. 74–75.

22 Emmanuel Lévinas: Nyelv és kö zel ség, Je len kor, Pécs, 1997. 85.
23 Emmanuel Lévinas: uo.


