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POMOGÁTS BÉ LA

Az avant gárd tól a klas  szi ciz mu sig
A fi a tal Rad nó ti Mik lós nem kön  nyen ta lál ta meg 

he lyét az iro da lom ban és nem kön  nyen ta lált rá a sa ját 
köl tõi hang já ra sem. Küz de lem ben ala kí tot ta ki köl tõi 
egyé ni sé gét és hang ját, kí sér le te zett a nyelv vel és a for-
má val. Ke res te az egyé ni sé gé hez és a meg ta lált szel le mi 
stra té gi á hoz il lõ po é ti kát és stí lust. Al ko tó mó don já rult 
hoz zá a mo dern ma gyar vers nyel vé nek és ze né jé nek 
ki ala kí tá sá hoz. „…a köl tõ ott kez dõ dik, ahol sa ját nyel ve 
van” – is mer te el fi a ta los hang já nak ere de ti sé gét Ig no tus 
a Lá ba do zó szél ol va sá sa kor. (Ma gyar Hír lap, 1933. már-
ci us 25.) Az avant gárd és a sza bad vers után ezt a sa ját 
nyel vet Rad nó ti a klas  szi ci zált köl tõi re a liz mus ban és a 
kö tött for má ban ta lál ta meg. Va ló já ban ez zel a vá lasz tá-
sá val zár kó zott fel a Nyu gat szel le mi sé ge és köl tõi mel lé. 
Az avant gárd tö rek vé sek ben is az egyé ni sé gé re sza bott 
ki fe je zést ke res te. Az exp res  szi o nis ta sza bad vers a lá za-
dó in du lat ter mé sze tes öl tö ze te volt. A fér fi kor köl té sze té-
nek még is le kel lett vet kez nie ezt a ru hát, a kor mo rá lis 
hangoltságú köl té sze te más for mát kö ve telt, ren de zett, 
szin te klas  szi kus vers ala kot. Ez a köl té szet már nem a 
sza ka dat lan lá za dást, kí sér le te zést, nem az újí tás szen ve-
dé lyét fe jez te ki, ha nem a hu má nus ér té kek vé del mét és 
gon do zá sát, az ér te lem fe gyel mét, a mo rá lis ítél ke zést. Az 
avant gárd len dü le tét meg tör te a min den nél erõ sebb tör té-
nel mi vi har, iro da lom tör té ne ti sze re pe egy elõ re vé get ért. 
Az avant gárd mû vé szek ál ta lá ban ma guk is úgy ta lál ták, 
hogy bel sõ fe gye lem mel, ér tel mi biz ton ság gal kell tor-
laszt emelniük a to ta li tá ri us po li ti kai be ren dez ke dé sek és 
a há bo rú szen  nyes ára da ta elé. A fe gye lem, a biz ton ság 
igé nye tá masz tott ér dek lõ dést a klas  szi kus ha gyo má nyok, 
a kö tött for mák és a lí rai re a liz mus iránt.

Ek kor for dul tak a fran cia szür re a lis ták ve zé rei: 
Aragon és Éluard a fran cia klas  szi ciz mus és in tel lek tu-
a liz mus ha gyo má nya i hoz. Az avant gárd lá za dá sa után 
a ha gyo má nyos fran cia „raison”, mint gon dol ko dást és 
köl tõi ma ga tar tást ala kí tó esz me mel lett kö te lez ték el köl-
té sze tü ket, meg gyõ zõ dé sük sze rint ez az el kö te le zett ség 
a gon dol ko dás és a mû vé szi for ma ma gas fo kú fe gyel mét 
kö ve tel te. A ha zai avant gárd is át ala kult. Ma ga Kas sák 
La jos is fel is mer te, hogy ha idõ le ge sen is, el ér ke zett a 
kí sér le te zõ és újí tó iro da lom al ko nya. A Nyu gat vi tá já-
ban, amely nek anya ga Vi ta az iz mu sok ról és az új mû vé-
sze tek rõl cím mel je lent meg 1932-ben, õ ma ga is ar ra 
a vé le mény re ju tott, hogy az „iz mu sok meg buk tak, és 
nem tud tak to vább fej lõd ni”. „…az iz mu sok – mon dot ta 
be fe je zé sül – át vál toz tak esz köz zé, il let ve a nagy egész 
rész le té vé”. A ma gyar avant gárd írói sor ra el for dul tak 
az iz mu sok tól, a mû vé szi re a liz mus kor sze rû és sze mé-
lyes vál to za ta it dol goz ták ki. Kas sák ma ga klas  szi kus 
ver se ket és ha gyo má nyo san re a lis ta re gé nye ket írt, bár 
köl té sze té ben fel hasz nál ta és meg õriz te az avant gárd vív-
má nyo kat. Jó zsef At ti la, Il  lyés Gyu la és Sza bó Lõ rinc a 
köl tõi re a liz mus sze mé lyes vál to za ta it ala kí tot ta ki. Déry 
Ti bor a nagy re gény mû vé szi fe gyel mé vel vál tot ta fel a 
lá za dó köl te mé nye ket és fi lo zó fi ai el be szé lé se ket. Rad-
nó ti Mik lós köl tõi stí lu sá nak át ala ku lá sa en  nyi ben nem 
csu pán sa ját al ko tó sze mé lyi sé gé nek vál to zá sát mu tat ta, 

ha nem a vi lág- és ma gyar iro da lom idõ sze rû stí lus vál tá-
sá hoz is iga zo dott.

Õ ma ga is tu da tá ban volt a stí lus vál tás iro da lom tör té ne-
ti fon tos sá gá nak. El mé le ti leg is fel is mer te azt a szük ség-
sze rû sé get, amely nek ré vén lí rai re a liz mus nak és kö tött 
for má nak kel lett fel vál ta nia az avant gárd és a sza bad vers 
kor sza kát. Kaff ka Mar git ról szó ló ér te ke zé sé ben nagy 
fi gyel met szen telt a ma gyar sza bad vers nek, ám ar ra is 
utalt, hogy a sza bad for ma tu laj don kép pen csak a to váb bi 
fej lõ dés ki in du lá sa le het. „Kaff ka Mar git köl té sze te nagy-
ará nyú kí sér let – adott nyo ma té kot sza va i nak. – (…) E 
kí sér let sú lya leg fõ kép pen for ma tör té net szem pont já ból 
je len tõs. Sa ját for má ja ként meg te rem ti ér tel me zé sünk 
sze rint a ma gyar sza bad ver set (…) Ma ga el fej lõ dik e 
magateremtette és sa ját ma gá nak te rem tett for má tól, mert 
e for ma egy köl tõ vi lá gá ban is új fej lõ dés alap ját ké pez-
he ti csak .” Füst Mi lán köl té sze té rõl írott ta nul má nyá ban 
pe dig an nak szük sé ges sé gét fej te get te, hogy a sza bad 
for ma lá za dá sát a te rem tett for ma fe gyel mé nek kell kö vet-
nie. Füst Mi lán köl te mé nye it nem te kin tet te sza bad vers-
nek, a köl tõt meg ép pen ség gel nem te kin tet te avant gárd 
mû vész nek, el len ke zõ leg, a te rem tett for ma mes te ré nek. 
Ezért ér velt az õ mun kás sá gá val a köl té szet fe gyel me-
zett, konst ruk tív rend je mel lett. A sza bad ver set en nek a 
konst ruk tív fe gye lem nek a ne vé ben uta sí tot ta el: „Lá za-
dás – mon dot ta ró la –, de ön ma gát ered mény nek te kin tõ, 
nem épí tõ lá za dás, és így nem le het meg va ló su lás épí tõ 
vi lág né ze tet hor do zó mû vé szet szá má ra sem. A for ma és 
a vi lág né zet kap cso la ta pe dig új ra egy re nyil ván va lób bá 
lesz. Mert az iga zi te rem tõ erõ, mely a mû vagy az oe uv re 
va ló ság gá vá lá sát meg ha tá roz za, az a vi lág lá tás, amely a 
mû ben vagy oe uv re-ben ki fe je zõ dik.”

A fér fi kor vi lág lá tá sa, amely nek ter mé sze tét a há bo-
rú val és a kö zel gõ to ta li tá ri us rend szer rel szem ben ta nú-
sí tott szel le mi el len ál lás ma gas igé nye és mo rál ja szab ta 
meg, a köl té szet fe gyel mét kí ván ta, és ezért von zal mat kel-
tett a klas  szi kus ha gyo má nyok iránt. Elõ ször oly mó don, 
hogy a vers nyel vi fel épí té sé ben, köl tõi meg va ló sí tá sá ban 
a Nyu gat nagy nem ze dé ké nek mû ves sé ge és tech ni kai kul-
tú rá ja ér vé nye sült. Rad nó ti Mik lós vis  sza tért a kö tött for-
má hoz, a nyu gat-eu ró pai ver se lés töb bé-ke vés bé sza ba tos 
hasz ná la tá hoz és a sza bá lyos stró fa szer ke zet hez. Új ra sze-
re pet adott a rí me lés nek, a ha gyo má nyos rím szer ke ze tek-
nek. Az Új hold anya gá ban még ve gye sen ta lál ha tók rím-
te len kö tet len ver sek (Mint a bi ka, Mon te neg rói elé gia, 
Tört elé gia, Fér fi vers), rí mes sza bad ver sek (Vi har elõtt, 
Pi pacs), né mi sza bad ság gal hasz nált rím te len jam bu sok 
(Kor társ út le ve lé re, Sze rel mes vers az er dõn), és vé gül 
rí me lõ jam bu sok (Pon tos vers az al ko nyat ról, Vén as  szo-
ny ok nya ra). A Jár kálj csak , ha lál ra ítélt! és a Me re dek út 
azon ban szin te ki vé tel nél kül sza bá lyos rí mes jam bu so kat 
hasz nált. Pon to sab ban a jam bi kus so rok nak azt a ma gyar 
vál to za tát, amely a hang súlyt is be le játs  sza az idõ mér ték-
be, kö zös rá má ra húz va a nyu gat-eu ró pai és a ma gya ros 
vers ala kot. Hor váth Já nos a Rend sze res ma gyar vers tan-
ban ta lá ló an jel le mez te ezt a ver se lést: „Rad nó ti Mik lós 
rím te len sza bad ver sek kel kezd te, s rí mes jam bu si kép le-
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tek hez tért vis  sza, de lej tés ben, sor kap cso lás ban, rím el he-
lye zés ben to vább ra is al kal mi sza bad sá go kat tart va fenn 
ma gá nak.” E vers for mát majd az utol só esz ten dõk lí rá ja 
egé szí ti ki az an tik vi tás ha gyo má nyos rit mu sa i val, a he xa-
me ter és a disz ti chon klas  szi kus alak za ta i val.

Ahogy a kö tött rit mus, a ha gyo má nyos rí me lés is 
fo ko za to san tért vis  sza Rad nó ti ver se i be. A Lá ba do zó 
szél még nem is mer te a rí me lést, az 1934-ben írott Vi har 
elõtt az el sõ rí mes vers Rad nó ti köl té sze té ben. Igaz, su ta, 
kop pa nó rí mek ezek: „né ked ért – éle te dért”, „ka par tál 

– a ha lál”, „a kert – eget mert”, „a szép – fér fi nép”, „dör-
mög és – dör gés”. Fel tû nõ mó don, bi zo nyá ra szán dé ko-
san a vers ze né jét tö rik meg ezek a rí mek, ép pen azt, ami 
a rím nek mint nyel vi esz köz nek ér tel met ad. Lát ha tó, 
hogy a köl tõ még nem vál lal ta tel je sen a kö tött for mát, 
ide gen ke dett a köl té szet ha gyo má nyos dí sze i tõl. Va ló já-
ban a Jár kálj csak , ha lál ra ítélt! ver se i ben ka pott a rím 
iga zi sze re pet, tud ni il lik a szö veg ze ne i sé gé nek ki ala kí tá-
sá ban. Rad nó ti ek kor sem ked vel te a ki hí vó rí me ket, azo-
kat a ze nei bra vú ro kat, ame lye ket pél dá ul Kosz to lá nyi, 
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Tóth Ár pád vagy Weöres Sán dor sze re tett. In kább el rej-
tet te a rí met, nem hang sú lyoz ta kü lö nö seb ben a ze nét. A 
tisz ta rím he lyett több nyi re as  szo nán co kat al kal ma zott, 
Arany Já nos ta ní tá sa sze rint. Nem akar ta a vers ér tel mi 
öve ze té nek, mo rá lis je len té sé nek ro vá sá ra ki emel ni a 
hang zást, a dí sze ket.

A ke vés bé fel tû nõ, ám sza ba tos rí mek mel lett idõn ként 
já té ko sabb köl tõi ze ne hang zott fel Rad nó ti Mik lós ver-
se i ben. Sze re tett ös  sze rí mel tet ni ide gen tu laj don ne ve ket 
és kö zön sé ges ma gyar sza va kat: „vi dám – Notre Dame” 
(Cartes postales), „vijja – García” (Federico García 
Lorca), „Christi – ír ni (Ko lum busz), „a Rue – gyö nyö-
rû”, „Odéon – fa lon”, „hallom-é – Noé” (Páris). Más kor 
ma ga is el ját szott egy-egy su tább, szin te kan csal rím mel, 
vá rat la nul és ki hí vó an meg tör ve a ver ses ze nét. Haj nal tól 
éj fé lig cí mû köl te mé nyé ben a „rin gó”-ra ez a rím kö vet-
ke zett: „don gó”. Az tán Bûn tu dat cím mel já té kos-iro ni kus 
ver si ké ben rót ta meg ön ma gát: „Rin gó ra don gó. / Le ír tam 
s nem me rek / fel néz ni most. Csak vá rok és su nyí tok; / 
ke zem re ütnek-é a ré gi mes te rek?” A ré gi mes te rek, a kan-
csal rí mek kel mu la tó Pe tõ fi és Arany vagy a rím va rázs ló 
Kosz to lá nyi, per sze ma guk is el ját szot tak a dis  szo náns 
rí me lés új sze rû ze nei le he tõ sé gé vel.

A kö tött rit mus és a rím csak rész ben iga zol ta, hogy 
a köl tõi for du lat be kö vet ke zett. Tel je sebb iga zo lást a 
ké pi vi lág és a vers mon da tok át ala ku lá sa adott. Az if jú-
kor mes ter kél tebb vagy ki hí vóbb köl tõi ké pe it, azo kat a 
gro teszk és na tu ra lis ta ha son la to kat vagy me ta fo rá kat, 
ame lye ket Ba bits Mi hály ko ráb ban, egy Rad nó ti if jú ko-
ri köl té sze tét né mi szi go rú ság gal meg íté lõ bí rá la tá ban 
„Kraftausdruckok”-nak ne ve zett, ará nyos és tisz ta szó ké-
pek vál tot ták fel. „Köl té sze te ki si mult, mint az es ti tá jak, 
ame lyek nek meg sze lí dü lé sét oly sok szor és oly szé pen 
ír ja meg” – ál la pí tot ta meg Szerb An tal a Vá lasz 1937-es 
év fo lya má ban. A ver set bel sõ rend szer vez te, a ké pek ter-
mé sze te sek és kön  nyen ért he tõk, nem fur csa ékít mé nyek, 
a mon da ni va ló ér zék le tes ki fe je zé sé re va lók vol tak. A 
vers nem al kal ma zott olyan meg le põ sík vál tá so kat, vá rat-
lan kép tár sí tá so kat, mint az avant gárd köl té sze te. El len-
ke zõ leg, a klas  szi ku sok mód já ra, tel jes sé gük ben és gaz-
dag sá guk ban bon tot ta ki a ha son la to kat, pél dá ul a Mint 
a bi ka cí mû köl te mény egész vers tes tet be töl tõ „bi ka”-
ha son la tát. Vagy ará nyos szer ke zet be fog lal ta a kü lön fé le 
szó ké pe ket, mint a Kor társ út le ve lé re a „vad macs ka” és 
a „sár” ha son la tát. Ál ta lá ban a pon tos ság, az ará nyos szer-
ke zet, az éles, tisz ta kon tú rok jel lem zik Rad nó ti ké pe it. 
Nem a fest mény, ha nem a rajz tech ni ká ja az övé. Nem az 
imp res  szi o nis ta vagy szür re a lis ta fes tõk vász na i ra, ha nem 
a klas  szi kus mes te rek kö rül raj zolt áb rá zo lá sá ra em lé kez-
tet nek szó ké pei, a mû gond dal ki dol go zott me ta fo rák és 
köl tõi ha son la tok.

A pon tos és sza ba tos rajz ál ta lá ban azt mu tat ta, amit a 
köl tõ kü lö nö sen jól is mert: a ter mé szet lát vá nyát, dol ga it 
és je le ne te it. Most is a ter mé szet Rad nó ti kép tár sí tá sá nak 
a bá zi sa. Csak hogy ter mé sze ti ké pei most nem el von tak, 
nem exp res  szív jel le gû ek, ha nem va ló sá go sak, ta pasz ta lat-
ból szár maz nak, ap ró lé kos meg fi gye lés és ter mé szet is me-
ret hi te le sí ti lé tü ket. „Égen az új hold oly vé kony ka most, 
/ mint ap ró seb, me lyet a fecs ke ejt, / vil lan va víz szí nén s 
utá na / rög tön el fe lejt” – hang zik az Es te a kert ben címû 
versben. „A vas tag dé li nap a fán ad dig to long, / amíg a 
lom bon át kis pi szok ba nem lép” – kez dõ dik a Dél tõl es tig 
„köl tõi gya kor la ta”.

Kom lós Ala dár utalt ar ra, hogy Rad nó ti szí ve sen ír ta le 
vagy hasz nál ta ha son lat ként a ki csiny konk rét dol go kat, 
„a vi lág ap ró reb be né se it”. A fi gye lem nek és a rajz nak 
ezt az ap ró lé kos pon tos sá gát Jó zsef At ti la kez de mé nyez-
te Nin csen apám cí mû kö te té ben. Ez ál tal uta sí tot ta el az 
exp res  szi o nis ta vers üres el vont sá gát, da gá lyos ál ta lá no sí-
tá sát, és fe jez te ki ér dek lõ dé sét a köz na pi dol gok igé ze te, 
a va ló ság egy sze rû va rá zsa iránt. Rad nó ti ugyan ezt tet te, 
az avant gárd kép te rem tõ fan tá zi á ját és tá gas pers pek tí vá-
ját vál tot ta fel a ter mé szet va ló sá gos és ki csiny ké pe i vel. 
„A koz mi kus ér zés ked ves, ere de ti vál to za ta ez – mond ja 
Kom lós Ala dár –, Jó zsef At ti la Han gyá já nak foly ta tá sa; a 
whitmani pan te iz mus har so gá sá nak foly ta tá sa, és egy ben 
vis  sza ha tás reá. Mond hat nám, Whitman oly uno ká ja õ, 
aki meg for dít ja a táv csö vét, s a rop pant mé re tek he lyett 
mi ni a tûr ké pek ben le li ked vét.”

E mi ni a tûr ké pek rend kí vül moz gal ma sak és ele ve nek, 
lük te tõ élet né pe sí ti be azt a vi lá got, amely fö lé Rad nó ti 
gyen géd fi gyel me ha jolt. Ál ta lá no san hasz nált stí lus esz kö-
zé nek: a meg sze mé lye sí tés nek e fi gye lem, a ter mé szet dol-
ga i nak kö ze li, ben sõ sé ges is me re te ad ta okát és ma gya rá-
za tát. A ter mé szet dol ga i nak meg sze mé lye sí té se az al ko tó 
egyé ni ség ere den dõ gyen géd sé gé rõl ta nús ko dott. Rad nó ti 
Mik lós nem csak meg fi gyel te a ter mé sze tet, von zó dott 
is hoz zá, sze ret te tisz ta sá gát, de rû jét, azt a nyu gal mat, 
ame lyet a tör té nel mi vi ha rok kö zött az ár nyas kert ben, az 
õszi er dõ ben, a nap sü töt te fo lyó par ton ta lált. Ben sõ sé ges 
vi szony ba ke rült a ter mé szet dol ga i val, nö vé nye i vel, ál la-
ta i val. „Cso ko nai óta – ál la pí tot ta meg Sõtér Ist ván – ta lán 
egy köl tõnk sem is mer te a szen ve dé lyes gyen géd ség oly 
meg ha tó sza va it, ami nõk kel õ tu dott be céz ni as  szonyt, 
tá jat, gyü möl csöt, haj nalt – mi cso da nedv dús, ol va dé kony 
gaz dag ság, mi cso da szün te len, him nu szi el ra gad ta tott ság 
ke re si ver se i ben az örök ké va ló sá got!” Va ló ban el ra gad-
ta tott ság ez a szó ké pek ben ki fe je zés re ju tó lel ki ál la pot. 
An nak a köl tõ nek a má mo ros sze rel me min den élet, min-
den lé te zõ iránt, aki na gyon is tö ré keny nek érez te a ma ga 
éle tét, aki nek sor sa fö lé a pusz tu lás ár nyé ka bo rult. A ké pi 
anyag ban, a ver sek me ta fo rá i ban és ha son la ta i ban fel tet-
szõ ben sõ sé ges fi gye lem és gyen géd von za lom on nan 
kap ta ere de tét, ahon nan az is ten he gyi kert köl tõi idill je: 
a ha lál mind ve sze del me sebb kö zel sé gé tõl. A „vi lág ap ró 
reb be né se i nek” csil lám ló fé nye kö rül ott van a fe nye ge tõ 
sö tét, a köl tõi ké pek moz gal mas éle tét pusz tu lás ve szé-
lyez te ti. A ver sek stí lu sa és tör té nel mi hely ze te, a köl tõ 
al ko tó kép ze le te és em be ri sor sa kö zött tra gi kus el lent-
mon dás fe szül, és va la mi kép pen ez az el lent mon dás is 
be le ját szik ab ba az ös  sze tet tebb je len tés be, amit Rad nó ti 
köl tõi idill je mu tat.

A moz gal mas és ap ró lé kos raj zok nyo mán ala kult ki 
Rad nó ti fér fi ko ri köl té sze té nek ál ta lá no san hasz nált for-
má ja: a lí rai nap ló, amely be szá mo lót és ref le xi ót ös  sze-
ve gyít ve ra gad ta meg az élet me ne tét, köz na pi örö me it. 
Újabb mû fa ji fej le mény ta núi va gyunk: az idil li kus da lok, 
az elé gi ák, a moz gal mi kó ru sok és a tárgy sze rû „hely zet je-
len té sek” után a nap ló ka pott ve ze tõ sze re pet. Ez a for ma 
ké szült már a Fér fi nap ló ver se i ben, a Tört elé gi á ban, az 
Em lé ke zõ vers ben, a Szám adás ban, hogy az tán olyan köl-
te mé nyek ben tel je sed jék ki, mint a Nyá ri va sár nap, a Té li 
va sár nap, a Sze rel mes vers az Is ten he gyen, a Dél tõl es tig, 
a Há bo rús nap ló, a Szil vesz ter és új év kö zött, az Es te a 
he gyek kö zött, a Há rom hu nyo rí tás és a Haj nal tól éj fé-
lig. Ezek nek a nap lók nak élet raj zi hát te re és hi te le van, 
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té nyek és ta pasz ta la tok ra kód tak le ben nük, szin te ös  sze 
le het ne ál lí ta ni be lõ lük a köl tõ min den na pi éle tét. Pe tõ fi, 
a ké sei Ba bits vagy Il  lyés Gyu la ver se i hez ha son ló an 
Rad nó ti lí rai nap lói is „ön élet raj zi” ih let bõl szü let tek. A 
kör nye zet, az ese mé nyek és a tár gyak tük ré ben mu tat ták 
meg az élet ala ku lá sát, a lí rát az epi ká hoz kö ze lí tet ték, 
nem csak ki fe jez ték, ha nem el is be szél ték a köl tõ sor sát, 
köz na pi gond ja it és örö me it.

A köl tõi nap ló mû fa ja erõ sí tet te, gaz da gí tot ta Rad nó ti 
köl té sze té nek lí rai re a liz mu sát. A va ló ság már ré geb ben 
meg je lent ná la, ere den dõ mó don ha tot ta át köl té sze tét. 
Az Új mó di pász to rok éne ké nek nyers fa lu si ké pei, a moz-
gal mi ver sek szo ci á lis és po li ti kai él mé nye, a Lá ba do zó 
szél lí rai ri port jai és „hely zet je len té sei” ré vén Rad nó ti 
köl té sze te el ha tá ro zó mó don for dult a kül sõ vi lág hoz, a 
köz na pi élet hez, az em be rek min den nap ja i hoz. A köl tõi 
nap ló mû fa ja ezt az ér dek lõ dést a fo lya ma tok és tár gyak 
ap ró lé kos meg fi gye lé sé vel, a szó ké pek re a liz mu sá val, 
az élet epi kus anya gá nak áb rá zo lá sá val egé szí tet te ki. A 
fér fi kor lí rá ja, a köl tõ és a va ló ság szer ves kap cso la tá nak 
gaz da gí tá sa mel lett, a stí lus lí rai re a liz mu sát erõ sí tet te. 
A va ló ság vál to za tos gaz dag sá gát, a tár gyak im ma nens 
köl tõ i sé gét mu tat ta be, akár a kor tár sak tár gyi as, le író köl-
té sze te. Az esz ter go mi Elõ hegy re hú zó dott Ba bits, a má so-
dik nem ze dé ket kép vi se lõ Il  lyés Gyu la, Sza bó Lõ rinc és 
Berda Jó zsef, a Rad nó ti köz vet len tár sai kö zül va ló Vas 
Ist ván, For gács An tal és Zelk Zol tán szí ve sen ak náz ta ki 
a va ló ság köl tõi le he tõ sé ge it. Il  lyés be szélt ar ról Ba bits 
Ver ses nap ló ját is mer tet ve, hogy a ta pasz ta la ti vi lág ké pei 
mi lyen ter mé sze tes köl tõ i ség gel je len nek meg a nap ló sze-
rû köl te mény ben. „A va ló ság – mond ja – va ló ság ma rad, 
és va ló sá go san él ben ne a köl tõ is. (…) Ha nem ten ne 
mást, csak meg ne vez né a kö rü löt te le võ tár gya kat – mint 
sze rep író a je le net szín te rét –, nagy já ból már kész is vol na 
a vers.” Rad nó ti Mik lós va ló já ban ezt tet te: meg ne vez te 
és le ír ta az is ten he gyi kert, a bu dai er dõ, a du nai ki rán du-
lás szín te re it, dol ga it és tár gya it. Eb ben a le írás ban öl tött 
ala kot köl tõi stí lu sá nak re a liz mu sa.

Ez a köl tõi re a liz mus más, mint a fa lu si élet ké pek 
vagy „hely zet je len té sek” ko ráb bi stí lu sa. A na tu ra liz mus 
és az „új tár gyi as ság” stí lus for má ló ha tá sát a klas  szi kus 
mû vé sze té vál tot ta fel. Rad nó ti a klas  szi ku sok: Ho ra ti us, 
La Fon taine, André Chénier, Ka zin czy, Ber zse nyi, Arany 
és Ba bits von zá sá ban dol go zott. Ma gas fo kú tu da tos ság, 
a szer ve zõ ér te lem ki emelt sze re pe, ará nyos és ren de zett 
ala kí tás jel le mez te mun kás sá gát. A Me re dek utat elem zõ 
Lesznai An na a Nyu gat 1939-es év fo lya má ban a tu da tos-
ság és az ér te lem ve zér lõ sze re pé re utalt. „A félöntudat 
má mo ra és ön fel adá sa – ír ta – ma von zóbb, mint va la ha, 
ma, mi kor fe le lõt len kis ko rú ság ba ta szít vis  sza sor sunk. 
Gye re kek és rab szol gák sok ál mot kí ván nak. De Rad nó ti 
ver se in ren de sen az éb re dés vá lik úr rá. Köl tõ tán ép pen 
az, aki mód fe lett ra gasz ko dik ál má hoz, de még is éber ré 
tud ja köl te ni ma gát; ébe reb bé az át lag em ber éb ren lé té-
nél.” Er re az éb ren lét re igen csak szük sé ge volt a köl tõ-
nek, ha szem be akart száll ni az zal a ren det len ség gel, fék-
te len ség gel és fe le lõt len ség gel, amit a tör té ne lem ho zott. 

Rad nó ti klas  szi ciz mu sá nak az ér te lem bi zal ma és a rend 
vá gya adott pon to sabb tar tal mat és ma gya rá za tot.

A klas  szi kus hu má num és mû vé szet kor sze rû sí té se va ló-
já ban Ba bits Mi hály prog ram ja volt, aki már 1925-ben Új 
klas  szi ciz mus fe lé cí mû es  szé jé ben meg hir det te a klas  szi-
cis ta iro da lom és írói ma ga tar tás kö ve tel mé nye it. Az idõk 
so rán azon ban Ba bits el kép ze lé se is ala kult. Kez det ben 
el ha tá rol ta ma gát at tól, hogy az iro da lom fe le lõs sé get, 
sze re pet vál lal jon a tár sa da lom küz del me i ben, és a mû vé-
szek vis  sza vo nu lá sá ban lát ta az új klas  szi ciz mus zá lo gát. 
Ké sõbb ma ga is szel le mi el len ál lás ra sza va zott, vál lal ta a 
til ta ko zást és az ítél ke zést, és klas  szi ciz mu sát mo rá lis, sõt 
kö zös sé gi fe le lõs ség tu dat tal ru ház ta fel. Rad nó ti klas  szi-
ciz mu sát ele ve az an ti fa sisz ta küz de lem eti ká ja ha tá roz ta 
meg. Ahogy az iro dal mat hu má nus ér té kek hor do zó já nak, 
il let ve a szel le mi el len ál lás fegy ve ré nek te kin tet te, a klasz-
 szi ciz mus ér tel mes rend jé ben is fegy ver re ta lált. Fegy ver-
re, amel  lyel kö zös sé gi esz mé nye it, eu ró pai kul tú rá ját, író 
elõ de i tõl örö költ ma gyar sá gát vé del mez het te.

A klas  szi ciz must vá lasz tot ta, no ha jól tud ta, hogy ren-
gõ ta la jon, ádáz vi har ban kell klas  szi kus tö ké lyû mû ve ket 
emel nie. Klas  szi ciz mu sa nem volt vis  sza vo nu lás, hi szen 
ál lan dó an ér zé kel tet te, hogy a mû tisz ta rend jét vé szek 
fog ják kö rül, s a köl tõi de rût sö tét szo ron gás ár nyé kol-
ja be. Fel mér te és vál lal ta a kor an ti fa sisz ta köl tõ jé nek 
ne héz sor sát, köz éle ti fel ada ta it. Tud ta, hogy min den iga zi 
klas  szi ciz mus va ló já ban rend be fe gyel me zett szen ve dély 
vagy szen ve dés. És érez te, hogy a lé lek ré mü le tét csak a 
klas  szi kus for ma fe gyel mez he ti, a kí vül le sel ke dõ ve szély 
el len az ér te lem és az er kölcs szi lárd bel sõ rend je ad fegy-
vert és ön tu da tot.

„Õrizz és védj, fe hér lõ fáj da lom,
s te hó szín ön tu dat, ma radj ve lem:
tisz ta sza vam so se kor moz za be
a bar na füst tel égõ fé le lem!”

– ír ta Õrizz és védj cí mû ver sé ben, klas  szi ciz mu sá nak 
hát te rét vi lá gít va meg.

Vol ta kép pen ér te lem mel és er köl csi erõ vel kor dá ban 
tar tott fáj da lom ra és fé le lem re épült Rad nó ti klas  szi ciz-
mu sa. Az ér zés és a ki fe je zés fe szült sé ge, a lé lek és a mû 
kö zött ta pasz talt tra gi kus el lent mon dás mi att sze ret te kü lö-
nö sen Ber zse nyi Dá ni elt köl tõ elõ dei kö zül. 1936-ban írott 
Ber zse nyi-ta nul má nyá ban nem csak mes te rét jel le mez te, 
nem csak a klas  szi kus kön tös ben fel lé põ ro man ti kát vet te 
ész re, ha nem sa ját köl tõi hely ze té rõl is tö ké le tes jel lem-
zést adott. „A for ma ih le te – ol vas suk – 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 köl té sze tünk ben. De »kényes egyen-
súly ez«, le zár ni a ro man ti ka vég te len jét, és klas  szi kus 
for má ba tör ni a foly ton nö vek võ vi lág nö vek võ lá to má sa-
it.” Õ ma ga is nö vek võ lá to má sok kö zött dol go zott, érez te 
szo ron gó szí vé nek meg csuk ló üte mét, még is fe gyel mez te 
fé lel me it és láz ál ma it. A fe gye lem nek e tö ré keny, ké nyes 
egyen sú lya hoz ta lét re köl té sze té nek mû ves és tisz ta klasz-
 szi ciz mu sát.


