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KAS SAI GYÖRGY

Há rom köl tõ óri ás
García Lorca, Jó zsef At ti la, Rad nó ti Mik lós

Há rom köl tõ óri ás ról lesz szó, mind hár man egy ször nyû 
kor ban él tek, mind a há rom fi a ta lon, negy ven éves ko ra 
elõtt pusz tult el, ket ten köz vet le nül, a har ma dik köz vet ve 
a fa sisz ta pri bé kek ke zé tõl. Pá lya fu tá suk szá mos rokon-
vonást mu tat, avant gárd kor sza kuk után egy le hig gad-
tabb, folk lór ral és klas  szi ciz mus sal ve gyí tett köl té sze tet 
gya ko rol tak, de úgy, hogy fel hasz nál ták elõ zõ kor sza kuk 
ered mé nye it is. Ket tõ kö zü lük Eu ró pa kö ze pén, a har ma-
dik a föld rész dél nyu ga ti szé lén élt, de hír ne ve – az egyik 
elõb bi jó vol tá ból – ha mar el ju tott Ma gyar or szág ra is:

„Mert sze re tett His pá nia
S ver sed mond ták a sze re tõk, –
Mi kor jöt tek, mást mit is te het tek,
Köl tõ vol tál, – meg öl tek õk.
Har cát a nép most nél kü led víja,
Hej, Federico García!”

Eb ben az 1937-ben írt hat sor ban Rad nó ti Mik lós 
sa ját sor sát ve tí ti elõ re. A „köl tõ ár tal mas lény”, jegy zi 
fel ké sõbb. „Köl tõ va gyok, ki csak mág lyá ra jó! / mert az 
igaz ra tanu” – ír ja egy má sik ver sé ben. Olyan, kit vé gül 
is meg öl nek / mert ma ga so sem ölt. Egy év vel ké sõbb, az 
El sõ ec lo gá ban vis  sza tér Lorca alak já hoz:

„Azt hi szem, is mer ted Federicot, el me ne kült, mondd?” 
– kér di a pász tor a köl tõt, mi re a köl tõ így fe lel:

„Nem me ne kült. Két éve meg öl ték már Gra na dá ban.”
„ Garcia Lorca ha lott!” – ki ált fel a pász tor. – „Hogy 

sen ki se mond ta ne kem még!”
„Nem me ne kült” – is mét li a pász tor. 
„Meg halt. Igaz is, ho va fut hat a köl tõ?
Nem me ne kült a drá ga At ti la se, csak ne met in tett
Foly ton e rend re, de mondd, ki si rat ja, hogy így
be le pusz tult?”

Alig ha nem az utó kor. Ezért va gyunk mi is itt most. 
García Lorca köl té sze té nek szá mos ma gyar hí ve, cso dá-
ló ja van, er rõl ta nús kod nak az interneten ol vas ha tó lel kes 
kom men tá rok, drá má it, ope rá ját nagy si ker rel mu tat ták 
be és ver se it mes te ri en for dí tot ták le olyan köl tõk, mint 
Il  lyés Gyu la, Jékely Zoltán, Nagy Lász ló, Ne mes Nagy 
Ág nes, Weöres Sán dor...

Szám ta lan érint ke zé si pont akad a há rom köl tõ köl té-
sze te kö zött. Sza bol csi Mik lós egyik szép ta nul má nyá ban 
már rá mu ta tott Rad nó ti és Jó zsef At ti la tá ja i nak ro kon sá-
gá ra. Jó zsef At ti lá nál, ír ja, a táj csak nem min dig egy szer-
re re á lis, s egy szer re „ürügy” sa ját al ka ta, egyé ni sé ge, 
sor sa meghosszabítására. A Köl tõnk és ko ra utol só sza ka-
szá ban a táj a ha lál lal vá lik azo nos sá. Ez ta lán még in kább 
ér vé nyes Rad nó ti egyes, fõ ként utol só kor sza ká ban fes tett 
táj ké pe i re: a bar nu ló fel hõk szé le i re fe hér fod ro kat fú vó 
szél a fér ges föl det jut tat ja eszé be, amely szá já ban és sze-
mé ben fek szik és tes tét gyö ke rek ve rik át. Az 1940-ben írt 

Taj té kos ég ben „szor gos ha lál ku tat ja ezt a kort”, az er dõ 
vér zik, for gó idõ ben vér zett min den óra, a hold ra taj ték 
zú dul, az égen sö tét zöld sá vot von a mé reg. A mécs vi rág 
kinyílik-ben a cso ko na is, józsefattilás mikrovilág, a don-
gók, pa csir ták, nyu lak, nap ra for gók és fû szá lak vi lá gá ra 
a fe nye ge tés, a kül vi lág, a sors, a ha lál vi lá ga kö vet ke zik: 
„a pusz tu lás elõt ti ra gyo gás, a tö ké le tes for má ba zárt táj 
fel szí ne alatt ret te net rej te zik”.

García Lorca bal jós tá jai is fe nye ge tést, me ne kü lést, 
vért, ha lált su gall nak: „hold gör dül a pusz ta ég re, tig ris-
neszt és láng-ne sze zést vet a nyár az éj sza ká ba”, a ci gány-
lányt bu ja szél ül dö zi és a hold fé nyes-je ges agya rá ra dö fi, 
a ci gány le gény vér ben für dik és hold-pár ká nyok alá pró bál 
me ne kül ni, a szil fa alatt az erõ szak ül és el fog ja Antonitót, 
a Guadalquivir partján meg öl nek egy má sik Antonitót. 
„Hold-ezüst a hold ge rezd je, fogy ha lá los ha ra pás tól”. 
Avant gárd kor sza ká ban a „ha lot tak ka par ják föld dé vált 
ke ze ik kel a szik lák ka pu it, a le á nyok vé del met kér nek a 
hold tól.” És ak kor Ignacio Sanchez Mejias tor re á dort ha lál-
ra ök le li a bi ka, a köl tõ rá szól a hold ra: süs sön már ki, szív-
ja be Ignacio vé rét a po ron don. De a tor re á dor vé re „árad 
éne kel ve, la pály ra, rét re – ré tek bus gu lyá it hök ken ti, sza-
ru-vil lák kö zött sik lik, s tej kö dök bõl ri ad tan ki vá lik”.

Lorca sor sát az õt for dí tó Nagy Lász ló é val, majd az 
el bu kott for ra dal mat si ra tó Ma gyar or szá gé val ve ti egy be 
Já no si Zol tán, aki sze rint „a seb mo tí vu ma meg te rem tet te 
az élõ és ha lott se be sül tek kö zös sé gét, ezt a né pek és nem-
ze tek fe let ti nem ze tet Jóbtól Rad nó ti Mik ló sig”.

A há rom köl tõ kö zös mo tí vu mai kö zül most csak a 
kés mo tí vu má ra sze ret nék rá mu tat ni. „Mi kor szü let tem, 
ke zem ben kés volt” – ír ja Jó zsef At ti la. „Nem em ber 
szivébe va ló nagy kí nok ké se i vel ját szom”, „ne bá mulj 
va kon a ki fent ro ham kés tõl”, „kis kés, jó kés”, szi sze gi 
fel dúl tan a sze re tett nõ fü lé be, mi kor egye dül ma rad ve le 
a bu dai he gyek ben. „Ó csil la gok, ti. Rozs dás, dur va vas tõ-
rö kül hány szor lel kem be vagy tok szúr va.”

García Lorcánál Az al vó Szent Ró za át dö fött keb lei 
(1910, köz já ték) a spa nyol ba rokk fes té szet ki vá ló Juan 
de Juni-janak La Virgen de los siete cuchillos cí mû 
fest mé nyét idé zi. „A szí vet, me lyet át járt az éj fe ke te 
víz tû he gyes ár ja” (Kasszida a víz-sebezte fi ú ról). „Az 
ab la kon ki né zek, s hogy fe jem a ke ret be haj tom / a szél 
már ké szül, hogy ké sé vel le fe jez ze.” Meg döb ben tõ az 
egye zés Lorca „gom bos tû re szúrt pil lan gók fel tá ma dá sa” 
(Az álom ta lan vá ros) és Jó zsef At ti la gom bos tû re szúrt 
nya rai kö zött (Õs pat kány). Lorca vé res je le ne te i ben „öt 
vérkutat fúr na ké sed su ga ra san föl fa kaszt va” (Antonito el 
Camborio elfogatása), „Szép,  kar ma zsin nyak ken dõ je / 
el len sé ges vért iszik. / Négy tõr el len még se birja, vesz nie 
kell, el ve szik” (Antonito el Camborio ha lá la).

Hegy ol dal ban vért vil log nak
Albaceti éleskések,
Vér ben hal ként lu bic kol nak
El len sé ges vér tõl szé pek.
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Lorca egyik leg is mer tebb köl te mé nye a Ci gány ro mán-
cok cik lus ban sze rep lõ Hût len me nyecs ke, egy sze rel mi 
éj sza ka em lé ke a ci gány le gény el be szé lé sé ben, amely ben 
leg alább an  nyi a büsz ke, vis  sza fo gott tar tóz ko dás, mint az 
ex ta ti kus el ra gad ta tás:

Hosszu út volt az az éj jel,
gyöngy ház kan ca vitt nye rít ve,
lo va gol tam ken gyel nél kül,
kan tárt, fé ket elveszitve.
Fér fi va gyok, nem ke rep lõ,
Ma gam nem is dicsõitem,
Mit õ mon dott: nem is mon dom,
Tilt ja azt az ész, az il lem.
Csók és ho mok ma sza tol ta.
Il len dõ en ha za vit tem.
Li li o mok sö tét szel lõt
Üztek fe hér tõ re ik kel.

A sze re lem nem csak ele mi erõ vel ki rob ba nó fe szült-
ség (lo va gol tam ken gyel nél kül, kan tárt, fé ket el ve szít ve, 
ír ja Lorca; „…a min den sé get, as  szo nyok, ki vet né szét 
ve lem” – kér di Jó zsef At ti la), de egyút tal „sö tét ve rem”, 
ve szély, amely el len aján la tos a fre u di vé de ke zé si me cha-
niz mu so kat be vet ni:

„Egy lány fü lé be
Nem bír tam,
Nem bír tam szól ni hoz zád.

Lát tam: sze med ben
Két õrült fács ka leb ben,
Szel lõ bõl, arany ból és ka caj ból szö vöt ten
Rin ga tóz tak vég he tet len.
Nem bír tam.

Nem bír tam szól ni hoz zád.”

Mi ez a két õrült fács ka (az ere de ti ben „dos arbolitos 
locos”, a tra gi ku san mély han gú o-k és a-k kö zött 
fel si kol tó i-vel), ha nem a sze rel mi ör vény, amely, 
ha el kap ja, a mély be húz za le ál do za tát? Vagy (is mét 
Lorca):

„Se ne ked, se ne kem
Egy más fe lé nem sza bad
Lép ni sem, néz ni sem.
Tu dod, tu dod már, mi ért?
Oly nagy a sze re lem.
Megy az ös vény, menj to vább!
Ke ze men 
Szö gek se be
Éle sen.
Nem lá tod, hogy vé re zem?
Ne nézz hát ra, lé pe gess
Csön de sen.
S imád kozz, akár csak én,
Hogy le gyen ke gye lem,
Mert se ne ked, se ne kem
Egy más fe lé nem sza bad
Lép ni sem, néz ni sem.”

Mint ha fla men co tán cot já ró pá ro kat lát nánk, amint 

büsz kén, ki hú zott de rék kal to pog ják kö rül, de so ha meg 
nem érin tik egy mást.

„El va gyok vesz ve, azt hi szem” – ki ált fel Jó zsef At ti la 
egy fe lejt he tet len sze rel mi lá to más után.

A gyön gék, a sze gé nyek, a le gyõ zöt tek gyak ran tra-
gé dia árán ki ví vott di a da la a gyõ zõk, a ha tal ma sok, a 
gaz da gok fe lett („Gyõz ni fo gó még an  nyi ra / meg nem 
aláz ta tott, / amen  nyi re a csil la gok alatt / ti meg aláz ta tok”) 
újabb kö zös té má ja a há rom köl tõ nek. García Lorca em lé-
ké nek szen telt Ha lál nak ha lá la cí mû no vel lá já ban Sán ta 
Fe renc er köl csi elég té telt nyújt a halálraítélt ra bok nak 
– Lorcának és tár sá nak – az õket kí sé rõ csend õrök kel 
szem ben: ki men tik a víz bõl a ful dok ló pan dúrt, de nem 
él nek a le he tõ ség gel, nem szök nek meg, mert tud ják, 
hogy a jö võ úgy is õket iga zol ja.

García Lorcánál a csend õrök dúl ta ci gány vá ros „em lé-
ke már so se vész el, itt vib rál a hom lo ko mon hold dal 
és ho mok tü zé vel”. A csend õr al ez re des nem vi se li el a 
ci gány éne két, képdús be szé dét: do hány- és te jes ká vé-
szí nû lel ke az ab la kon át tá vo zik. Jó zsef At ti la szegény-
embere „ki fog” a ha tal mon: a böl csõt és gye re két a tó ba 
dob ja. Öt sze gé nye olyan el ra ga dó an köl tõi át ko kat szór 
a cser mely csõ szé re, a bé kák bo to sá ra, az úr bo lond já ra, 
hogy az szó hoz sem tud jut ni. A „csupacsõsz” vi lág ban 
lo pott fa ként vi szi a fa do bá ló pá lya ud va ri mun ká so kat.

Rad nó ti sze gé nyei ázott ar cú ak, ne héz sza vak kal ének-
lik a sza bad sá got, ne héz kes nép, amely fel dob ja a ron csolt 
szí vû és tü de jû szob rászt, mint cso dá la tos ron csát a ször-
nyû ten ger.

Kö zös vo ná sa a há rom köl tõ nek az anya nyel vi adott sá-
gok mes te ri ki hasz ná lá sa.

Lorcánál a már em lí tett Hût len me nyecs ke Nagy Lász-
ló bra vú ros for dí tá sá ban ez zel a felkiáltással kez dõ dik:

„S még a víz hez is ki vit tem!”

A spa nyol ere de ti vi szont igy hang zik:

„Y que yo me la llevè al río”

Va gyis a sze mé lyes név más tárgy eset ét (la) ugyanan-
nak a név más nak a dativusa, ré szes ha tá ro zói ese te (me) 
elõ zi meg, mint ha azt mon da ná az el be szé lõ, hogy sa ját 
ma ga szá má ra vit te ki a fo lyó part ra. Ez a ré szes ha tá ro zó, 
a la tin da ti vus ethicus, a ma gyar ban is lé te zik: „csukd be 
ne kem azt az aj tót”, „állj ne kem fél re in nen”. A spa nyol 
(dél-fran cia, pro van szál, olasz) nyelv azon ban meg kö ve-
te li, hogy a hang sú lyo zot tan az alany hoz tar to zó tár gyat, 
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sze mélyt vagy cse lek ményt a részeshatározói sze mé lyes 
név más emel je ki: „je me le mange” – mond ja a fran cia 
nyelv marseille-i vál to za ta, nem csak meg eszem, ha nem 
ma gam nak eszem meg.

Ilyen ki eme lést hasz nál a Hût len me nyecs ke szer zõ je 
is, és nem is egy íz ben: a lány al vó keb le a fiú érin té sé re 
„hir te len ki nyí lik”, „se me abrieron de pronto” – va gyis 
ne kem nyíl nak ki, amit a for dí tó, Nagy László már ér zé-
kel tet: „s ime töm zsi já cint-mel le hoz zám bu kik át az 
in gen”. A köl te mény egy má sik he lyén a lány comb jai 
mint meg le pett ha lak szök nek el a fiú elõl: „sus muslos se 
me escapaban como peces sorprendidos”, „comb jai, mint 
ri adt ha lak szök tek tõ lem ele in te”, mond ja a ma gyar szö-
veg. Az „il len dõ en ha za vit tem” sor az ere de ti ben igy hang-
zik: „yo me la llevè del río”, va gyis is mét a sze mé lyes 
név más ré szes ha tá ro zói és tárgy ese te kö ve ti egy mást.

Az Én és a Te ilyen szembeállítása azon ban egy, a 
hõs el sõd le ges, nyil ván va ló, lát ha tó szán dé ká tól ta lán 
el té rõ ér tel me zés re is kész tet he ti az ol va sót, kü lö nö sen, 
ha fi gye lem be ve szi a tõ rök, kar dok, re vol ve rek gya ko ri 
elõ for du lá sát eb ben az el sõ ol va sás ra pusz tán sze rel mi nek 
tû nõ köl te mény ben: az al só szok nya úgy ro pog, si kolt a 
fiú fü lé be, mint ha „tíz kés fe szes sely met ha so gat na, szét-
re pít ne”, „li li o mok sö tét szel lõt ûz tek fe hér tõ re ik kel”, 
„én le vet tem nyak ken dõ met, õ a szok nyát, hederintve, én 
re vol vert, derékszijat…”. Ha fi gye lem be ves  szük, hogy 
a fiú ezt a lányt meg ked vel ni so se bír ta, mert a hût len 
me nyecs ke „as  szony volt, de õ szûz nek hit te, nem mond-
ta, hogy ura is van”, fel me rül a gya nú, hogy a lányt nem 
sze ret ni, ha nem eset leg meg bos  szul ni, ha nem ép pen 
el pusz tí ta ni akar ta.

Lé lek bú vár ok szá má ra eb ben sem mi meg le põ nincs: 
a sze rel mi ak tus, de még a cse cse mõ el sõ ér zel mi meg-
nyil vá nu lá sa, az anya mell iránt ér zett von zal ma is sza-
disz ti kus ele me ket fog lal ma gá ban, öl (a test rész és az 
„öl ni” ige egyes szám har ma dik sze mé lyû alak ja) és ölel, 
sze re lem és gyil kos ság, ne mi és táp lál ko zá si ösz tön szo ro-
san ös  sze függ egy más sal. Most azon ban a köl té szet egy 
má sik sa já tos sá gá ra sze ret nék rá mu tat ni, ar ra ugyan is, 

hogy a köl tõi ki fe je zés az anya nyelv sa já tos, nyelv ta ni 
adott sá ga i nak ki hasz ná lá sa is.

Az idé zett köl te mény ún. stí lu sá hoz hoz zá tar to zik az 
imént em lí tett ket tõs ala kú sze mé lyes név más is – a két 
fél szem ben ál lá sát ez fe je zi ki a leg ha tá so sab ban. Egy 
olyan nyelv ben, amely ben ez a szer ke zet ilyen tö mö ren 
gaz da sá gos for má ban nem lé te zik, ez a faj ta ha tás nem 
ad ha tó vis  sza ma ra dék ta la nul, a for dí tó eh hez más, el té rõ 
esz kö zö ket vesz igény be, ezt bi zo nyít ja ese tünk ben Nagy 
Lász ló el já rá sa is.

Az, hogy a stí lus, és így a köl tõi stí lus is a nyelv ben 
gyö ke re zik, pon to sab ban a nyelv kí nál ta le he tõ sé gek 
ki hasz ná lá sa, nem újkeletû ja vas lat, a né met Hum boldt, 
az ame ri kai Sapir, Whorf és so kan má sok már a 19. és 20. 
szá zad ele jén meg fo gal maz ták. A köl té szet töb bek kö zött 
azért is le for dít ha tat lan, mert ki tép he tet le nül a köl tõ anya-
nyel vé be van be ágyaz va.

Ugyan ak kor azon ban ezek a le for dít ha tat lan szer ke-
ze tek ta lán már ön ma guk ban is köl tõ i ek nek tûn het nek 
egy ide gen anya nyel vû szá má ra, hi szen oly kor irigylésre 
méltó sû rí té sek re, vagy el len ke zõ leg, tá gí tá sok ra, sza-
bad ság ér ze tek re ad nak le he tõ sé get. Nemes-Nagy Ág nes 
– el be szé lé se sze rint – „finn ugor ih le té sû ek nek” ne vez te 
Paul Chaulot fran cia köl tõ egyes köl te mé nye it, mert ellip-
tikus, ki ha gyá sos mon da tai a ma gyar és finn no mi ná lis 
mon da tok (a ház nagy és nem a ház van nagy) min tá já ra 
ké szül tek.

Ilyen, a köl tõk ál tal bõ ven ki ak ná zott ma gyar hang ta-
ni sa já tos ság a hos  szú és rö vid ma gán hang zók meg kü-
lön böz te té se. Jó zsef At ti la „Azt a szép ré gi as  szonyt” 
kez de tû ver sé nek el sõ so rá ban a hos  szú magánhangzók 
han gu la to san idé zik a nosz tal gia tár gyát ké pe zõ múl tat, 
a „lágy a táj, gyöngy az est” vers sor ban a csön des, 
szin te idõt len el mé lá zást. De nem is kell a köl té szet-
hez for dul ni, a leg min den na pibb ki fe je zé sek is ha son ló 
elég té tel lel tölt he tik el hasz ná ló i kat. Ott, ahol az in do-
eu ró pai nyel vek „rö vid vá ra ko zás után”-t mon da nak, a 
ma gyar a „kis vár tat va” ki fe je zés sel is él het, „mi a latt ott 
járt” he lyett azt is mond hat ja, hogy „ottjártában” és így 
to vább. A fran cia meg kü lön böz tet je len ide jû és múlt 
ide jû infinitivus-t, Renan a nem zet hí res meg ha tá ro zá sá-
ban, „avoir fa it de grandes choses ensemble – vouloir en 
faire encore”, köl tõ i en ál lít ja szem be a ket tõt. Rad nó ti 
Mik lós hexameterei se fut ná nak ilyen kön  nye dén, ha a 
ma gyar nyelv nem kü lön böz tet ne meg rö vid és hos  szú 
ma gán hang zót, és a fran cia köl tõk se fo lya mod ná nak 
szó tag szám lá ló ver se lés hez, ha hang sú lyos és hang súly-
ta lan szó tag ok vál ta ko zá sa ré vén idõ mér té kes ver se lés-
sel él het né nek.

Még szám ta lan kö zös érint ke zé si pon tot ta lál hat nánk 
a há rom köl tõ kép al ko tá sá ban, lét ér zé sé ben, han gu lat-
fes té sé ben, ezek kö zül most csak egy-két kü lö nö sen 
ké zen fek võ re sze ret tem vol na rá mu tat ni. Mert le het, 
hogy ro kon sá guk ma gya rá za ta végsõ soron az, hogy 
mind hár man rend kí vü li, zse ni á lis köl tõk vol tak.


