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SÜ TÕ CSA BA AND RÁS

Referenciális és fi gu rá lis be széd
Rad nó ti Mik lós ko rai köl té sze té ben

Rad nó ti Mik lós ko rai köl té sze té nek vizs gá la ta az el sõ 
két kö tet szo ro sabb, re to ri kai ter mé sze tû ol va sa tá ra szo rít-
ko zik. Az 1930-as Po gány kö szön tõ és az 1931-es Új mó di 
pász to rok éne ke olyan köl tõi (po é ti kai) min tá za tot mu ta-
tott fel, mely rend kí vül ta nul sá gos; mind ka rak te risz ti ká-
ját, mind tart ha tat lan sá gát il le tõ en.

A tra gi ku san fél be sza ka dó élet mû, s nem kis mér ték ben 
a for má ló dó Rad nó ti-kul tusz ar ra ins pi rál ta az ér tel me zõ-
ket, hogy azok po é ti kai meg fon to lá sa it sze lek tív mó don, 
né mi képp ön ké nye sen az élet mû ké sõb bi ala ku lás tör té-
ne te fe lõl ér tel mez zék/ol vas sák új ra. A re cep ció ilye tén 
te vé keny sé gé re egyet len pél da: ké zen fek võ és a to váb bi 
kor pusz is me re té ben ké nyel mes volt a ko rai Rad nó ti 
an ti ki zá ló (klas  szi cis tá nak, új klas  szi cis tá nak ne ve zett) 
haj la mát (amit sze ren csé sebb len ne úgy jel le mez ni, mint 
a klas  szi kus kul tú ra is me re tét új ra fel hasz ná ló, mo der nis ta 
köl tõi gesz tus) rög tön az ek lo gák elõ fel té te le ként ol vas ni, 
ami ben nyil ván iga zuk is volt; az ol va sás irá nyát te kint ve 
azon ban már ke vés bé. Két ség kí vül iz gal mat ge ne rál nak 
– és rend kí vül meg  gyõ zõ ek – azok a konceptualista fel-
ve té sek, me lyek az élet mû ben li ne á ris (meg szo rít va: leg-
alább is jól kö vet he tõ) fej lõ dé si vo na la kat ta po gat nak le; 
elõ fel te vé se ik így ter mé sze te sen iga zo lást is nyer nek.

A re cep ció má sik ve zér vo na la eb bõl kö vet ke zik; az 
élet raj zi ol va sás Rad nó ti ese té ben ter mé sze tes mó don 
kí nál ja ma gát. Jan Assmann A kul tu rá lis em lé ke zet. Írás, 
em lé ke zés és po li ti kai iden ti tás a magaskultúrában cí mû 
köny vé ben az ál ta la ke rin gés nek ne ve zett je len ség rõl ír ja: 
„a tár sa dal mi ho va tar to zás tu da ta, amit a kol lek tív iden ti-
tás nak ne ve zünk, a kö zös tu dás ban és em lé kek ben va ló 
osz to zá son alap szik.”1 Ez az osz to zás jó részt a fen tebb 
már em lí tett kul ti kus cse le ke de tek kö vet kez mé nye: „A 
kul tusz ról úgy szok tunk gon dol kod ni, hogy ide gen az 
iro da lom tól, hi szen nem te szi le he tõ vé az ér tel me zést, a 
ha gyo mányt sta ti kus sá vál toz tat ja. Ezen kí vül min dig egy 
élet raj zi szub jek tum ra kon cent rál, és nem a mû re, hi szen 
az elem zést és kri ti kát nem te szi le he tõ vé, csak a szö ve-
gek cso dá la tát. Egy sze mé lyi sé get, ar cot épít fel, amely 
egy re in kább füg get le ne dik a szö ve gek tõl, rög zí ti, vagy 
ép pen meg tilt ja értelmezésüket.”2

Itt je gyez zük meg, hogy a Rad nó ti-re cep ció te vé keny-
sé ge egy re in kább egy sa já tos ket tõs ség ben, dup lum ként 
mu tat ko zik. A re cep ció már nem pusz tán az élet mû ér tel-
me zé sét je len ti, ha nem emel lett – nagy di lem má ja az 
egész Rad nó ti-dis kur zus nak, hogy az élet mû re cep ci ó ja, 
az eb bõl ki ala kí tott kép [Rad nó ti-imá gó] és a kul ti kus 

meg kö ze lí té sek mi lyen in ter ak ci ó ban áll nak egy más sal; 
kul tusz és élet mû mel lé ren delt sé ge fo lya ma to san a kul-
tusz fö lé ren delt sé gé nek irá nyá ba ten dál – szá mol ni kell 
a kul tus  szal is, ami a re cep ció szint jén is ér zé kel he tõ. 
Nem csak az élet mû rõl fo lyó be széd ala kí tot ta és ala kít ja 
a Rad nó ti-dis kur zust, ha nem a Rad nó ti-kul tusz ma ga is 
diszkurzív erõ vé vá lik, ezt pe dig a kul tusz ál tal ki ala kí tott 
narratívák diszkurzivitásának nevezhetjük.3

Be szél het nénk rö vi den a proszopopeia lé te sü lé sé rõl is: 
„egy hi ány zó, holt vagy hang nél kü li lé te zõ fik tív meg szó-
lí tá sa, mely a meg szó lí tot tat a be széd ké pes sé gé vel ru ház-
za fel, meg te rem ti szá má ra a vá lasz adás le he tõ sé gét. A 
hang szá jat, sze met s vég sõ so ron ne vet fel té te lez, ez a 
lán co lat pe dig ki fe je zet ten ben ne van a tró pus ne vé nek 
eti mo ló gi á já ban: prosopon poiein, masz kot vagy ar cot 
(prosopon) adni.4

A hang meg al ko tá sa, az arc fel épí té se a po é ti kus 
be széd és a tõ le el vá laszt ha tat lan re to ri kai cse lek vés (ol va-
sás) ered mé nye. Je le sül, a szö ve gek bõl egy ar cot, fi gu rát 
ál lí tunk ös  sze ma gunk nak az ol va sás te vé keny sé ge so rán. 
Fi gye lem be kell ven nünk vi szont, hogy ezt az ar cot/fi gu-
rát a szö ve gek leg alább an  nyi ra be fo lyá sol ják, mint az 
élet raj zi én. En nek a meg al ko tott ság nak to váb bi jel leg ze-
tes sé ge le het az, ha fi gye lem be ves  szük azt, hogy a két 
hal maz ele mei mi lyen kvan ti ta tív arány ban áll nak egy más-
sal. Úgy lát tam, hogy a Rad nó ti val kap cso la tos vé le ke dé-
sek (csak úgy, mint ál ta lá ban a klas  szi kus, nagy köl tõk 
ese té ben oly sok szor: Jó zsef At ti la, Pe tõ fi Sán dor, Ady 
End re ol va sá sa ér zék le tes pél da) in kább az élet raj zi ol va-
sást vá laszt ják ala pul. Sok kal ta ke ve sebb sze re pet en ged-
nek ezek az ol va sa tok a szö ve gek nek, gyak ran pe dig az 
ol va sás gát ja i vá vál nak. A lét re jö võ köl tõ–élet mû együt-
tes gyak ran el jut ar ra a nyug ta la ní tó pont ra, hogy a lét re-
jött ikonikus kép zõd mény (mint a kul ti kus cse le ke det tár-
gya, irá nya, ere dõ je) az ol va sás he lyé re az ol vas ha tat lan-
sá got lép te ti.

Fi gye lem re  mél tó Né meth G. Bé la fel ve té se, esze rint 
a Rad nó ti-re cep ció jó ré sze „az iro da lom pub li cisz ti ka, a 
sors tár si em lé ke zés vagy ki sebb há nyad ban a sze mé lyes 
hang vé te lû és vo nat ko zá sú es  szék kö zé tartozik”.5 A 
kér dés per sze az le het ne itt, hogy a Rad nó ti ról ki ala kí-
tott ar cot men  nyi ben be fo lyá sol ta a Rad nó ti-lí ra ma ga: 
„Kér dés, hogy ha a Rad nó ti-szak iro da lom a köl tõ élet raj-
zi narratívájára kon cent rá ló, eset leg kul ti kus szö veg, ez 
– leg alább rész ben – nem az élet mû ben for má ló dó ön épí té-
si stra té gi ák mi att van-e így, avagy azért, mert a Rad nó ti-

1 Jan Assmann: A kul tu rá lis em lé ke zet. Írás, em lé ke zés és po li ti kai iden ti tás a magaskultúrában. At lan tisz Ki adó, Bp., 1999. 139. 
2  Vá ri György: „Mert an  nyit érek én, amen  nyit ér a szó”. Kul tusz, figuráció és kul tu rá lis em lé ke zet ös  sze füg gé sei Rad nó ti Mik lós köl té sze té ben. 

Je len kor, 2002/3. 314.
3 Er rõl lásd Kappanyos And rás: Így gon dozd Rad nó ti dat. Élet és Iro da lom, 2009. jú ni us 19. 17.
4 Paul de Man: Az ön élet rajz mint arc ron gá lás, ford. Fogarasi György. Pom pe ji, 1997/2–3. 101.
5  Né meth G. Bé la: „Tra gi kus hit te vés a köl té szet mel lett: Hang nem és ma ga tar tás Rad nó ti köl té sze té ben”. Kér dé sek és két sé gek: Iro da lom tör té ne ti 

ta nul má nyok. Ba las si Ki adó, Bp., 1995, 165. 
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kor pusz kanonizációja „hang-kép zõ” jel le gû kanonizáció 
volt, va gyis ma gá nak a ka no ni zá lás nak az ér de kelt sé ge 
volt arc ké szí tõ jellegû.”6

Mind ez azért ér de kes, mert a szak iro da lom lát ha tó an 
az utol só ver sek fe lõl ol vas ta és ér tel mez te Rad nó ti köl-
té sze tét. Azt a tá vol sá got, ami a ko rai és a ké sei Rad nó ti 
köl té sze te kö zött fe szül, je len tõs ener gia rá for dí tás sal 
igye kez tek ös  sze kap csol ni, egy be lát tat ni. Jel lem zõ er re 
Pi linsz ky Já nos ta lán túl zó summázata er rõl a for du lat ról: 
„Te het sé gét egy ki szá mít ha tat lan hely zet, s még hoz zá 
egy olyan tra gi kum nö vesz tet te fel, amely re in du lá sa-
kor alig ha szá mít ha tott. Fi a tal ko ri köl té sze tét né hány 
szür re a lisz ti kus elem be szi vár gá sa jel le mez te, majd egy 
vá rat lan és tö ké le tes hang vé te lû bu ko li kus lí ra. Lát szat ra 
er re szü le tett: az idill re, az el ve szett la ti nos pa ra di csom 
visszaszerzésére.”7 Pi linsz ky fel ve té se jól pél dáz za azt 
az irány vo na lat, amit az elõb bi ek ben vá zol tunk; az iga zi 
te het ség az ön élet raj zi min tá zat fe lõl néz ve vált je len tõs-
sé. En nél nem ke vés bé éles az a mon dat, amit Kom lós 
Ala dár mon dott Rad nó ti ról, már az élet mû le zá ru lá sa 
után: „Ki gon dol ta vol na, hogy er rõl a fok ról el le het jut ni 
a nagy költészetig?”8

A mon dot tak ból lát ha tó, hogy az élet mû meg íté lé sé-
ben nem be szél he tünk egyen sú lyi hely zet rõl. A ko rai 
köl té szet ke len dõ sé gét az sem erõ sí ti kü lö nö seb ben, hogy 
a Po gány kö szön tõ és az Új mó di pász to rok éne ke ver sei a 
pá lya kez dõ pe ri ó dus hoz so rol tat nak. En nek el le né re sem 
deg ra dál ha tók ezek a kö te tek a pusz ta szárny pró bál ga tás, 
ön ke re sés, ön meg va ló sí tás kez det le ges kí sér le te i nek szint-
jé re. A két kö tet anya ga – min den hi bá já val együtt – rend-
kí vü li mó don ér té kes ab ból a szem pont ból, hogy a ko rai 
Rad nó ti po é ti kai meg fon to lá sai men  nyi ben bi zo nyul tak 
élet ké pes nek; akár ön ma guk ban, akár a kor pusz ké sõb-
bi ala ku lá sát il le tõ en. Ar ra is ér de mes fel fi gyel ni, hogy 
a for má ló dó po é ti kus be széd szám ta lan olyan di lem mát 
(s vég re, va ló ban köl té sze ti) ké telyt rejt, me lyek ta nul má-
nyo zá sa nem csak az iro da lom ku ta tói szá má ra ér de ke s, de 
a köl tõi mes ter ség fe lõl is szám ta lan ta nul sá got rej te nek. 
A to váb bi ak ban meg pró bá lom fel vá zol ni azt, hogy a har-
min cas évek ele jén Rad nó ti mi lyen po é ti kai di lem mák kal 
küz dött, s mi lyen meg ol dá sok kal kí sér le te zett.

Re le váns volt Bo ri Im re fel ve té se, ami ar ról szá molt 
be, ami az el sõ két kö te tet ol vas va szá munk ra is nyil ván-
va ló vá vá lik: „So vány ka él mény anyag ból kezd te épí te ni a 
fi a tal köl tõ köl tõi vi lá gát, va ló sá gos él mé nyei ki fe je zé sé re 
még nem gon dolt. Ki ké pez ma gá nak egy kü lön vi lá got, a 
köl té sze tét, mint egy je lez ve, hogy az »élet és literatura« 
di lem má já ban a li te ra tú rát vá laszt ja, s mi több, a vá lasz tá-
son túl me nõ en a li te ra tú ra élet pót lék-sze re pet is kap, mert 
egy elõ re a ket tõ ki egyen lí té sé re még nem gon dol ha tott.”9 
Olyan köl tõi vi lág gal ál lunk te hát szem ben, amely jel le-
gét, po é ti kai meg ol dá sa it te kint ve ima gi ná ri us, te rem tett 
vi lá got ered mé nye zett; a köl tõi fan tá zia ered mé nye, olyan 
figuráció, mely nél kü lö zi a referencialitást, a sa ját él mény-
vi lág köz vet len ki ve tü lé sét, pro jek ci ó ját: mind a pri mer, 
mind az al le go ri kus jelentés(ek) ér tel mé ben. Per sze egy 

köl té szet nek nem fel té te le a re fe ren cia, in kább le he tõ sé-
ge, jel leg ze tes sé ge.

Az el sõ kö tet po é ti kai be szé dé nek szem be tû nõ jel-
leg ze tes sé ge a Nyu gat-ha gyo mány kö ve té se; fõ leg az 
imp res  szi o nis ta kép al ko tás ban és a jel zõ hasz ná lat ban 
ér he tõk tet ten ezek a ha tá sok. A ké sõb bi ek ben Rad nó-
ti el is ve ti eze ket, vagy leg alább is meg pró bál ja sa ját, 
au ten ti kus sá for má ló dó be széd mód já hoz iga zí ta ni azt. 
Az esztéticista szem lé let mód, a Nyu gat rend- és szép-
ség kul tu sza nem állt tá vol Rad nó ti tól; az idil li kus ter mé-
szet áb rá zo lás ékes szó ló bi zo nyí té ka en nek. Pomogáts 
Bé la több he lyütt fel is hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a 
fi a tal köl tõ a ter mé szet és a fa lu si, bu ko li kus idill ben 
ta lál ja meg köl té sze té nek tár gyát: „Po gány imák, ter mé-
szet bû vö lõ zsol tá rok, sze ret ke zés tõl má mo ros him nu-
szok, mint ha Ár ká dia pász tor is te ne: a nád sí pon ját szó 
Pán lé pett vol na a ma gyar vers be. Az a Pán, akit Re vicz-
ky Gyu la el te me tett, és Sza bó Lõ rinc élet re kel tett. 
Csak hogy a nád sí pon most nyug ta lan avantgarde ze ne 
szólt. A pász to ri ih let nek, a bu ko li kus de rû nek, amely 
a ter mé szet és a sze re lem bu ko li kus ra gyo gá sá ból ered, 
év ez re des köl tõi ha gyo má nya van. A gö rög és la tin 
bu ko li ku sok, Theokritos, Ver gi li us, Tibullus, Propertius 
ala kí tot ták ki az idil li kus köl té szet ka rak te rét, és ez a 
ka rak ter: a vi lág tól va ló el vo nu lás, a ter mé sze ti szép ség 
és a sze rel mi öröm köl té sze te ké sõbb alig változott.”10 
A meg ál la pí tá sok Rad nó ti ra vo nat ko zó ré szé vel nem 
is szál lunk vi tá ba; meg kell azon ban je gyez ni, hogy 
ez a Rad nó ti ról ki ala kí tott kép (fi gu ra) ön ma gá ban is 
idil li kus ki csit. Úgy lát juk, hogy a for má ló dó po é ti kai 
be széd mód va ló ban táp lál ko zik az an tik ha gyo mány ból; 
a har mó nia, a biz ton ság ke re sé se, a bi zo nyos ság óhaj-
tá sa jól nyo mon kö vet he tõ. Más kér dés, hogy a fi a tal 
Rad nó ti in ga tag ta la jon épít ke zik; se a fa lu hoz, se a 
ter mé szet kul tusz hoz (me lyet né há nyan meg pró bál nak 
pan te iz mus ként ol vas ni) nincs köz vet len kap cso ló dá sa. 
A fi a tal köl tõ pró bál ko zá sa it lát juk itt, ahol a ha gyo má-
nyok ös  sze ke ve re dé se rend kí vül ér de kes min tá za tot 
mu tat fel. A 20. szá za di mo dern köl té szet nek ez volt 
az egyik alap prob lé má ja; ho gyan vi szo nyul jon a lí rai 
tra dí ci ó hoz, s ho gyan ké pez zen be lõ lük, vagy tõ lük ra di-
ká li san el té rõ mó don újabb ki fe je zés for má kat. Mind ez 
el mond ha tó a for má ról épp úgy, mint a köl tõi esz köz- és 
fegy ver tár ról, és Rad nó ti sem volt ki vé tel.

Az an tik ha tás ról so kat nem ér de mes be szél ni; ter mé-
sze tes, hogy a klas  szi ku so kat jól is me rõ Rad nó ti köl té sze-
té ben fel tûn nek az an tik vi tás ki vá ló mes te rei. Re le váns 
volt az a le író vers ta ni meg fi gye lés, ami meg ál la pí tot ta, 
hogy amíg Rad nó ti nál in kább a ró mai köl tõk is me re tét 
(el sõ sor ban Ver gi li us ek lo gá it és a Georgicát) szok ták 
em lí te ni, ad dig he xa me te rei gya kor ta él nek a klas  szi kus 
gö rög köl té szet met ri kai meg ol dá sa i val: „Rad nó ti he xa-
me te rei mint ha ke vés bé kö vet nék a ver gi li u si a kat, in kább 
érez ni ben nük a gö rög min ta ösz tön zõ je len lét ét, igen 
gyak ran él dak ti lu sok kal, s rit káb ban a sem le ges láb bal, 
a spon de us sal, ami pe dig a ma gyar lí rai ha gyo mány ban 

  6 Vá ri György: i. m. 317–318. 
  7 Pi linsz ky Já nos: Rad nó ti Mik lós. In: (Réz Pál szerk.:) Erõl te tett me net. In memoriam Rad nó ti Mik lós. Nap Ki adó, Bp., 1999, 403. 
  8 Kom lós Ala dár: Rad nó ti ol va sá sa köz ben. In: (Réz Pál szerk.:) Erõl te tett me net. In memoriam Rad nó ti Mik lós. Nap Ki adó, Bp., 1999, 392. 
  9 Bo ri Im re: Rad nó ti Mik lós köl té sze te. Fo rum Könyv ki adó, Új vi dék, 1965, 15. 
10 Pomogáts Bé la: Idil lek, elé gi ák, ódák. Rad nó ti Mik lós köl tõi in du lá sa. Tiszatáj, 1977/3. 53. 
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is ter mé sze tes ele me volt a daktilikus vers nek.”11 Per sze 
he xa me ter rel a ko rai kö te tek ben nem ta lál ko zunk. Ha tá-
sok kal azon ban igen, az em lí tett klas  szi kus szer zõ kön 
kí vül meg em lít he tõ az Anak re ónt és Theokritoszt for dí tó 
Eduard Mörike, vagy a fran cia Françis Jammes, aki nek 
ver sei re mi nisz cen ci a ként meg je len nek az el sõ Rad nó ti-
kö tet idil li kus verseiben.12

Ez a ha tás te hát in kább lá tens ha tás a ko rai köl té szet 
fe lõl néz ve. Sõt, Rad nó ti egyik leg töb bet hi vat ko zott 
kon fes  szi ó ja az a le vél, ami ben kvá zi be je len ti köl tõi 
pá lyá ján a non kon for mis ta for du la tot: „Sza kí tot tam a 
kö tött for má val, ta lán mert ezek a mon da ni va lók már 
nem fér nek be le. És azt hi szem, nem baj. Mert ez zel a 
sza kí tás sal el sza kí tot tam ma gam az ed dig sem sú lyos, 
de érez he tõ ha tá sok alól (Ady, Ver laine, Baude laire) és 
aka rat tal elõ idéz tem a »Sturm und Drang«-ot.”13 Eb bõl 
a Sturm und Drangból szá munk ra in kább a mel lé ren de lõ 
szó szer ke zet el sõ fe le lesz ér de kes (itt je gyez zük meg, 
hogy bán tó an vissz hang nél kül ma radt a re cep ci ó ban az, 
hogy Rad nó ti a tu laj don kép pe ni exp res  szi o niz mu sát, for-
ma bon tá sát a né met iro dal mi fel vi lá go so dás fo gal má val 
jel le mez te). Az elõb bi ek ben vá zolt po é ti kai tér be itt lép 
be a klas  szi kus/tör té ne ti avant gárd ér te lem ha gyo má nya, 
el sõ sor ban az exp res  szi o niz mus, ki sebb részt a szür re a-
liz mus ré vén. Lát ha tó, hogy két, irá nyult sá gát te kint ve 
ki bé kít he tet len po é ti kai el já rás mód ta lál ko zott a fi a tal 
al ko tó ko rai köl té sze té ben. 

Egy tra di ci o ná lis mo dern köl té sze ti mo dell, amely a 
mo dern köl té szet pa ra dig má ját a meg lé võ for ma kész let 
fenn tar tá sá val, a lí rai tra dí ció új ra é pí té sé vel pró bál ta 
ki dol goz ni; ezt szo kás új klas  szi ciz mus nak is ne vez ni. 
A má sik egy ra di ká lis mo der nis ta el já rás mód, a klas  szi-
kus/tör té ne ti avant gárd for ma rom bo ló irány za tai (és ne 
fe led jük, hogy a szür re a liz mus ese té ben szin te ti zá ló irány-
zat ról is be szél he tünk), ami az új ki fe je zés for mák mel lett 
a mû vé szet új fo gal má nak ki ala kí tá sá ban is ér de kelt.

Nem cso da, ha ezek a ha tá sok oly mó don ke ve red-
tek és ele gyed tek, ami né mi képp a re cep ci ót is za var ba 
ej tet te. Pomogáts Bé la a Po gány kö szön tõ kap csán a két 
irány zat prob lé ma men tes kon ta mi ná ci ó ja mel lett vok-
solt: „Eb be az idil li kép be [ti. a Po gány kö szön tõ é be, a 
be tol dás tõ lem, S. Cs. A.] két ség te le nül be le ját szott az 
avantgarde, pon to sab ban az exp res  szi o nis ta köl té szet 
lá tás mód ja és ki fe je zés-ala kí tó ere je. Rad nó ti Mik lós 
Reichenbergben él te át az al ko tó egyé ni ség lá za dá sát, a 
»Sturm und Drang« jel lem for má ló bel sõ vi ha rát. És az 
avantgarde köl té szet ben is mer te fel azt a kor sze rû dal-
la mot, amely lá za dó egyé ni sé gét ki fe jez he ti. Bu ko li kus 
vá gya it is az avantgarde erõ tel jes ze né jé re hang sze rel te, 
nyug ta lan, moz gal mas és di na mi kus élet tel töl töt te meg 
a pász to ri idillt. En nek az idill nek min dig van né mi ódai 
ter mé sze te, in to ná ci ó ját emel ke dett ség és gyak ran el ra-
gad ta tott ság szö vi át. Akár »di na mi kus idill nek«, »lá za dó 

bukolikának« is ne vez het nõk azt a lá zas, for ron gó vi lá got, 
amely pász to ri ver se i ben ala kot ölt.”14

Az exp res  szi o niz mus ha tá sát több nyi re ab ból a gon do-
lat ból ve ze ti le, amit Rad nó ti a kö tött for má tól el tá vo lod-
va sza kí tás ként aposzt ro fált. Ér de mes vi szont fel fi gyel ni 
ar ra, hogy köl tõi nyel vé nek sa já tos sá gai nem exp res  szi o-
nis ta je gye ket mu tat nak. Az exp res  szi o niz mus ra di ká li-
san for mál ta át (mond hat ni: dest ru ál ta) a szá zad for du ló 
kon ven ci o ná lis ki fe je zés for má it, Rad nó ti azon ban ilyen 
ra di ká lis nyel vi for du la tot nem mu ta tott fel az el sõ két 
kö tet ben. Amen  nyi ben ös  sze vet jük az exp res  szi o niz must 
a 19 –20. szá zad for du ló já nak és a 20. szá zad ele jé nek 
(poszt)szimbolista, sze ces  szi ós köl té sze té vel, ta pint ha tó 
a kü lönb ség: „Az exp res  szi o nis ta köl té szet ben a me ta fo ra 
önál ló sul, em ber és ter mé szet kö zött a ha tá rok el mo sód-
nak, a ha son lat, me ta fo ra, szim bó lum el tû nik. Az exp resz-
 szi o nis ta köl tõ nem ha son lít, nem meg ér tet a kép se gít-
sé gé vel, nem ma gya ráz, ha nem azo no sít. [...] Át lá tunk a 
dol go kon, mint Cha gall és Boccioni ké pe in, egy ne ve zõ re 
ke rül em ber és tárgy, s ahogy el vesz tet ték a lo ká lis szí nek 
je len tõ sé gü ket, [...] úgy ve szi át ver sé nek rit mu sa az élet 
ter mé sze tes és kö tet len rit mu sá nak üte mét.”15 Mint ahogy 
az is nyil ván va ló, hogy Rad nó ti nak esze ágá ban sem volt 
el me rész ked ni az exp res  szi o nis ta szabadvers for mai és 
po é ti kai meg ol dá sa i ig.

A Po gány kö szön tõ és az Új mó di pász to rok éne ke 
lap ja in in kább la zí tott (he ve nyé szett ver se lé sû) ver se ket 
lát ha tunk; már el tá vo lo dó ban a kö tött met ru mok me rev, 
preskriptív, a köl tõi gon do la tot in kább gá to ló, meg za bo-
lá zó ha tá sá tól, út ban az au ten ti kus köl tõi be széd fe lé. 
Rad nó ti egyéb ként ki tû nõ en is mer te a szabadverset, 
hi szen sze ge di dis  szer tá ci ó ját Kaff ka Mar git ról ír ta; dol-
go za tá ban kü lön fe je ze tet szen telt a szabadversnek. A 
vers libre-rõl így ír: „Az ál ta lá ban szabadversnek jel zett 
s en nek el fo ga dott ver sek leg több je nem szabadvers. A 
szabadvers for mai mû szó, te hát a for má ból kell ki in dul-
nunk. A vers ak kor sza bad, ha kö tött sé ge nincs, hisz 
el len tét je ként a kö tött ver set em le ge tik. For ma sze rin ti 
lé nye ge a sza bad ság ra, a for ma tör vé nye i nek meg bon tá-
sá ra irá nyu ló tö rek vés, mely csak sa já tos ér tel me zés ben 
ne vez he tõ for ma te rem tés nek. Olyan for ma te rem tés, ahol 
a for ma vis  sza ha tá sa, ala kí tó ere je majd nem sem mi, és 
lé nye ge, szem ben az ala kí tás sal ép pen az ala ku lás ban 
van.”16 Na gyon iz gal mas az utol só mon dat. Esze rint a 
for mát a tar tal mi je gyek ha tá roz zák meg, ki ala ku lá sa a 
szö veg for má já val egy ide jû. Ezek után Rad nó ti rész le te-
sen ki fej ti vé le mé nyét Füst Mi lán szabadverseirõl; eze ket 
nem te kin ti szabadversnek, s fel hív ja a fi gyel met ar ra, 
hogy Füst Mi lán ver se i ben idõ mér té kes met ru mok lap pan-
ganak, bár kis sé ta lá nyo san fo gal maz: „Füst lí rá já ban az 
idõ mér ték, ahol ol dott, sa já to san ol dott, ahol kö tött, ott 
sa já to san az.”17

Per sze Rad nó ti tud tom mal nem tu dott, de leg alább is 

11  Rónay Lász ló: Pász tor és pró fé ta – Két mo tí vum Rad nó ti Mik lós köl té sze té ben. In: Tár sunk, az iro da lom. Szép iro dal mi Könyv ki adó, Bp., 
1990, 252. 

12 Trencsényi-Waldapfel Im re: Rad nó ti Mik lós ek lo gái. In: Hu ma niz mus és nem ze ti iro da lom. Aka dé mi ai Ki adó, Bp., 1966, 297. 
13  Rad nó ti Mik lós 1928. ja nu ár har ma di kán kelt le ve le, idé zi Koczkás Sán dor az 1954-es Rad nó ti-ki adás be ve ze tõ jé ben, õt idé zi Bo ri 

Im re: i. m. 23.
14 Pomogáts Bé la: Rad nó ti Mik lós. Gon do lat Ki adó, Bp., 1977, 27–28. 
15 Koczogh Ákos: Az exp res  szi o niz mus. Gon do lat Ki adó, Bp., 1964, 70–71. 
16 Rad nó ti Mik lós: Kaff ka Mar git mû vé szi fej lõ dé se. In: Rad nó ti Mik lós mû vei. Szép iro dal mi Könyv ki adó, Bp., 1978, 617. 
17 I. m. 618. 
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nem em lí ti Ezra Poundot, aki 1917-ben be le fo gott koz-
mi kus és le bi lin cse lõ epikolírikus vál lal ko zá sá ba (The 
Cantos, Éne kek), amely mo nu men ta li tá sá ban is be fe je-
zet len alkotás.18 Bollobás Eni kõ a Cantók je len tõ sé gét az 
Odüs  sze i á hoz és az Is te ni szín já ték hoz méri.19 Fon to sabb 
azon ban az a Novák György tõl ci tált iz gal mas ana ló gia, 
ami Pound Cantóinak be fe je zet len sé gét a periplus esz kö-
zé vel hoz za összefüggésbe.20 A periplus a leg el sõ írott 
ha jó zá si út mu ta tók egyi ke; ezek olyan írá sos be szá mo lók 
vol tak, me lyek tér kép ként funk ci o nál tak; tar tal maz ták a 
ki kö tõ ket, a tá vol sá go kat, sõt, né ha a part tól tá vo labb 
esõ vi dé ket is be mu tat ták. Olyan for má ló dó tér kép ként is 
fel fog ha tó, mint ha nem fe lül né zet bõl lát nánk azt, ha nem 
a ha jó sok sze mé vel: „A köl tõ is ek képp kor má nyoz za a 
ha jót: az is me ret len, a fel nem fe de zett, a le nem írt fe lé. 
[...] Ezra Pound nagy sza bá sú mû ve eb ben az ér te lem ben 
is be fe je zet len: az egész is me re te nél kül író dott, mint egy 
a vég, a be fe je zés elõtt, és nem után.”21

Mind ezt azért hoz tam ide, mert a mo dern köl té szet 
olyan for ma kí sér le tét lá tom Pound vál lal ko zá sá ban, ami 
le zá rat lan sá gá val, befejez(het)etlenségével ép pen az zal az 
ala ku lás sal hoz ha tó ös  sze füg gés be, ami rõl Rad nó ti Kaff-
ka kap csán be szélt.

A 20. szá za di mo dern köl té szet má sik alap fi gu rá ja, T. 
S. Eliot más tí pu sú szabadversét vi szont akár is mer het te is 
vol na. A ma gyar or szá gi Eliot-recepció kez dõ pont ja ugyan-
is ah hoz a Ham va zó szer dá hoz (Ash Wednesday, 1930) 
kap cso ló dik, amely re tü ne mé nyes gyor sa ság gal re a gál tak 
ná lunk. Ma gya rul el sõ ként a Ham va zó szer dá ról (Ash 
Wednesday) a Nyu gat ha sáb ja in Ros ti Mag dol na írt.22 Elõ-
ször a val lá sos Eliottal is mer ked he tett te hát meg az ol va só; 
a két vi lág há bo rú kö zött a Pro tes táns Szem le, il le tõ leg a 
Vigilia kö zölt írá so kat (Possonyi Lász ló: T. S. Eliot: „A hit 
gyõ zel me”; Re mé nyi Jó zsef: T. S. Eliot).23 Nagy kér dés, 
hogy Rad nó ti is mer te-e a vo nat ko zó írá so kat.

Rad nó ti dis  szer tá ci ó já ban ez után olyan ki je len tést 
tesz, ami ma gya rá za tul szol gál hat a két ko rai kö tet for-
ma vi lá gá nak egyéb sa já tos sá ga i ra: „Ki egé szít het jük a 
szabadversrõl adott ké pet még az zal, hogy nem je len ti 
a vers sza bad sá gát a rím és – bár mi lyen vers tör vé nyek 
sze rint iga zo dó – rit mus tel jes hi á nya sem. Szép pél da 
er re a fi a tal Kas sák La jos leg több ver se, aki nél a kö vet-
ke ze te sen, tör vény sze rû en is mét lõ dõ ma ni fesz tá ció-for-
ma bel sõ szer ke ze te és dik ci ó ja ad ja a vers kö tött sé gét. 
[...] Iga zi szabadvers: a vég te len fe lé irá nyu ló ro man ti-

kus for ma tö rek vés s így az Kaff ka Mar git ver se is, sõt 
pró zá já nak mon dat konst ruk ci ó já ban is ezt fe dez het jük 
fel.”24 Így már a fen tebb hi vat ko zott Sturm und Drang 
is ért he tõbb. Ezek után ezt az ál ta la ro man ti kus nak 
ne ve zett for ma tö rek vést elem zi; meg jegy zi, hogy Kaff-
ka tu da to san él az en jam be ment-nal, il le tõ leg tu da to san 
tö rek szik az írás je lek (ket tõs pont, gon do lat jel) ál tal ar ra, 
hogy a pont mon dat zá ró ere jét csök kent se, el éren dõ a 
végtelent.25 Ér de mes eb bõl a szem pont ból meg néz ni a 
Po gány kö szön tõ cím adó ver sét, amely ös  sze sen négy 
mondategészbõl áll ös  sze, vagy az Er dei ének va la hon-
nan cí mû ver set: ez utób bi egyet len mondat.26 A kö tet 
ver se it vé gig ol vas va azon ban az is lát ha tó, hogy Rad nó ti 
ver sei le zárt egy ség ként ér tel mez he tõk, meg te remt ve ez zel 
a har mó nia, a le zárt ság kép ze tét, ami vel pon to san oda 
ér kez tünk el megint, ahon nan in dul tunk: a tra di ci o ná lis 
mo dern ség hez, ne vez het jük új klas  szi kus irány nak is.

Bár az irány zat csak ké sõbb bon ta ko zik ki köl té sze té-
ben és vá lik mar káns po é ti kai po ten ci ál lá, ér de mes Ba csó 
Bé la ös sze ve té sét fi gye lem be ven ni. Esze rint a múlt 
szá zad hú szas-har min cas éve i nek for du ló ján eu ró pai 
for du lat ról be szél he tünk, amely „az avantgarde for ma te-
rem tés ki üre se dé sé re vá lasz kép pen egy faj ta neo klas  szi-
ciz mus ban lát ta a meg ol dást. Így van ez Rad nó ti Mik lós 
köl té sze té ben is.”27 Ba csó ar ra is fel hív ja a fi gyel met, 
hogy a né met szá zad for du lón, Ge or ge, Hofmannsthal és 
Borchardt mû vé sze té ben ha son ló prog ram va ló sult meg. 
En nek lé nye ge az volt, hogy a mo dern for ma vesz tés sel, 
a me cha ni zá ló dott – és át lát ha tat lan, ren de zett sé gé ben 
is ka o ti kus – vi lág gal szem ben át te kint he tõ al ter na tí vá-
kat hoz zon létre.28 Ernst Robert Curtius meg ál la pí tá sa 
is fon tos, amit Borchardt for ma vi lá gá ról tesz: „Curtius 
Borchardt el sõ mû vé rõl be szél, amely ben a „lel ki tá jak” 
an tik min ták sze rin ti áb rá zo lá sá ról be szél. Borchardt az 
áb rá zolt fel mér he tet len inkommenzurabilitása29 fe lõl 
gon dol ja el for ma ide á ját, ami te ret nyit az én bel sõ te rei 
fe lé, [...] s köz vet ve eb ben a tér ben dis tan ci át szül, il let-
ve te remt a fent és a lent, a leg fõbb és a leg ala cso nyabb 
között.”30 Hugo von Hofmannsthal pe dig így fo gal maz: 
„A lé lek tá jai cso dá la to sab bak, mint a csil lag gal bo rí tott 
ég alat ti tá jak: [...] a sö tét mély sé gek ben ezer sze res élet 
rej lik, élet, mely fé nyét vesz tet te tö me ges sé vál va, sa ját 
bõ sé ge fojt ja el. S ezek a mély sé gek, me lyek ben az élet 
ma gát emész ti el, egy adott pil la nat ban fel ra gyog hat nak, 
le vál hat nak, csil la gok út já vá vál nak. Ezek a tö ké le tes ver-

18  Ezra Pound 1917-ben ír ta a The Cantos el sõ da rab ja it. Ezt kö ve tõ en kö zel négy év ti ze den ke resz tül gya ra pí tot ta azok szá mát, be azon ban nem 
fe jez te. Így a gyûj te mény 109 tel jes és nyolc tö re dé kes vagy váz la tos for má ban ma radt fenn. Tel jes ma gyar for dí tá sa nem lé te zik. An gol ki adá sa: 
The Cantos of Ezra Pound, Faber & Faber, 1986. Ma gya rul lásd: Ezra Pound ver sei. Eu ró pa Könyv ki adó, Bp., 1991.

19 Bollobás Eni kõ: Az ame ri kai iro da lom tör té ne te, Osiris Ki adó, Bp., 2005, 317. 
20  I. m. 318.  [Novák György ana ló gi á ja azért is pon tos, mert az el sõ Canto pon to san a ha jó zás sal, a ten ger re szál lás sal kez dõ dik, az Odüs  sze ia XI. 

éne két idéz ve: „És ak kor a bár ká hoz, le a part ra, / Ge rinc a hul lám el len, az is te ni víz re, és / Ár bo cot ad tunk, vász nat a bar na ha jó nak, / Dob tuk 
a kost a pa lánk ra, tes tün ket a pad ra / Sí rás tól ne he zül ve, so dor ta hát szél / Már a ha sas vi tor lát, út ra va ló nak / Küld te az is ten nõ, fri zu rás Circe.” 
(I. Canto, Géher Ist ván for dí tá sa, in: Ame ri kai köl tõk. Szi get Könyv ki adó, Bp., 2001, 112.)

21 Uo.
22 Ró zsa Ol ga: T. S. Eliot fo gad ta tá sa Ma gyar or szá gon. Aka dé mi ai Ki adó, Bp., 1977, 20. 
23 I. m. 20–22. 
24 Rad nó ti Mik lós: Kaff ka Mar git mû vé szi fej lõ dé se. In: Rad nó ti Mik lós mû vei. Szép iro dal mi Könyv ki adó, Bp., 1978, 618. 
25 I. m. 618–619. 
26 Rad nó ti Mik lós: Po gány kö szön tõ; Er dei ének va la hon nan. In: Rad nó ti Mik lós mû vei. Szép iro dal mi Könyv ki adó, Bp., 1978, 11. és 10. 
27 Ba csó Bé la: Neo klas  szi kus és inhumán. Rad nó ti Mik lós és Paul Celan lí rá já hoz. Al föld, 2000, 63. 
28 Uo. 
29 Inkommenzurabilitás: ös  sze mér he tet len ség.
30 Ba csó Bé la, I. m. 63. 
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sek szü le té sé nek pillanatai”.31 Ez a meg ál la pí tás Rad nó ti 
ko rai köl té sze té re fel tét le nül igaz. Ba csó ez után a ke gyet-
len ség rõl, a mo dern élet ke gyet len sé gé rõl be szél. Eh hez 
Robert Musil nap ló rész le tét hív ja se gít sé gül, ahol Musil 
a ke gyet len sé get a do mesz ti ká ci ó hoz és a ci vi li zá ció 
lé te sü lé sé hez kö ti: egy szó val a társadalmisághoz.32 Ez 
a mo dern ko ri ke gyet len ség az, ami meg je le nik Trakl és 
Apol li naire ver se i ben, ma gyar for dí tó juk pe dig Rad nó ti 
Mik lós volt.

Lát ha tó, hogy Rad nó ti köl té sze te po ten ci á li san ren-
ge teg ha tás ös  szes sé ge ként ír ha tó fel. Szegedy-Maszák 
Mi hály úgy kö ze lí tett a kér dés hez, nagy ban tá masz kod-
va ar ra, amit Rad nó ti a vers for dí tá sa i ról mon dott (nem 
õ vá lasz tot ta ki a köl te mé nye ket, ha nem azok õt), hogy 
„Rad nó ti a két há bo rú kö zött dön tõ ha tá sú és a tör té ne ti 
ér te lem ben vett mo dern ség hez ké pest el len ha tást ho zó 
új klas  szi ciz mus köl tõ je ként jel le mez he tõ, ki nek mun kás-
sá gát a szövegközöttiség kü lön bö zõ mód ja i nak föl de rí té-
se irá nyí tot ta. Emery Ge or ge nagy ter je del mû köny vé nek 
egyik ér de me ép pen az, hogy föl hív ja a fi gyel met a köl tõ 
úgy ne ve zett for dí tá sa i nak és ere de ti ver se i nek szo ros 
ös  sze füg gé sé re. Rad nó ti nyel vek kö zöt ti te vé keny ség ként 
ér tel mez te sa ját te vé keny sé gét. Leg jobb mû ve i nek egy 
ré sze „Nachdichtungen”, ami egy ál ta lán nem ki vé te les 
a hu sza dik szá zad ban – ta lán elég Ezra Pound, Yves 
Bonnefoy vagy Weöres Sán dor mun kás sá gá ra utalni.”33

Ugyan így nyel vek kö zöt ti te vé keny ség nek ne vez he tõ 
az az alak- és fi gu ra al ko tá si mód, ahogy Rad nó ti ko rai 

ver se it meg kom po nál ta. A több fé le for ma ha gyo mány, a 
sok fé le ség ek lek ti kus köl tõi ma ga tar tás hoz és sa já tos nyel-
vi kifejezõkészlet ki ala ku lá sá hoz ve ze tett.

Avant gárd for ma vi lág, ke resz tény és an tik vi tás bé li 
re mi nisz cen ci ák, ugyan ak kor hang sú lyo zot tan po gány 
mí tosz, sze re lem, ero ti ka, fa lu si idill, ma gány, fény és 
ár nyék, öröm és bá nat hul lám zik ezek ben a ver sek ben. 
Ta lán nem túl zás azt mon da ni, hogy Rad nó ti azt hoz za 
ezek ben a kö te tek ben, ami re ké pes. Tud ja – és pró bál-
ja al kal maz ni –, amit a köl té szet rõl ek kor tud nia le het. 
S ez nem ke vés, fi gye lem be vé ve a ko rai köl té sze tet 
szin te túl ter he lõ, sok fé le je len ség je len lét ét. Azt az at ti-
tû döt, amit a ko rai ver sek ben ki ala kí tott, ilye tén for má-
já ban ter mé sze te sen nem tart hat ta meg. Mind azo nál tal 
nem hi szem, hogy az zal, hogy a le het sé ges ma gyar és 
kül föl di (be val lott, el rej tett, tu dat ta lan) ösz tön zõ ket 
fel ku tat juk, kö ze lebb jut ha tunk en nek a köl té szet nek 
a lé nye gé hez.

A lé nyeg ab ban áll, amit az elõbb mond tam; a több fé le 
lí rai be széd mód, po é ti kai ma ga tar tás for ma üt kö zõ te ré ben 
ál ló fi a tal köl tõ si ker rel (rész si ker rel, mert ne hall gas sunk 
az el sõ két kö te tet ért ne ga tív vé le ke dé sek rõl sem, me lyek 
meg ala po zot tak és in do kol tak vol tak) ve szi fel a küz del-
met a ha tá sok sok fé le sé gé vel, s mind eköz ben az ön épí tés 
és az ön is me ret is foly to no san ki hí vá sok elé ál lít ják. Ezt 
Szegedy-Maszák Mi hály ta lá ló an úgy fog ta fel, mint az 
ek lek ti ká tól az önál ló sá gig hú zó dó folyamatot,34 és eb ben 
az eset ben tö ké le te sen iga za is van.

31  Hugo von Hofmannsthal: Das Gespräch über Gedichte (1903). In: Erzählungen, Erfundene Gespräche und Briefe, Reisen Fischer, 1979, idé zi 
Ba csó Bé la: i. m. 63–64. 

32 Robert Musil: Tagebücher, Rowolth V. 1955, idé zi Ba csó Bé la: i. m. 64. 
33 Szegedy-Maszák Mi hály: Rad nó ti Mik lós és a ho lo ca ust iro dal ma. In: Iro dal mi ká no nok. Cso ko nai Ki adó, Deb re cen, 1998, 181. 
34 Szegedy-Maszák Mi hály: i. m.


