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ODORICS FE RENC

Szen ve dés min tá za tok 
Jó zsef At ti la és Rad nó ti Mik lós

köl té sze té ben
– ol va sás pró ba –

Im itt a szen ve dés be lül,
ám ott kí vül a ma gya rá zat.

Se bed a vi lág – ég, he vül
s te lel ke det ér zed, a lá zat.

Jó zsef At ti la: Esz mé let

Sem mim se volt s nem is lesz im már so sem ne kem,
me rengj el hát egy perc re e gaz dag éle ten;

szivemben nincs ha rag már, bos  szú nem ér de kel, 
a vi lág ujraépül, – s bár tilt ják éne kem,

az új fa lak tö vé ben fel hang zik majd sza vam;
ma gam ban élem át már mind azt, mi hát ra van,

nem né zek vis  sza töb bé s tu dom, nem véd meg en gem
sem em lék, sem va rázs lat, – bal jós a menny fe let tem;

ha meg pil lantsz, ba rá tom, for dulj el és le gyints. 
Hol az elõtt az an gyal állt a kard dal, –

ta lán most sen ki sincs.

Rad nó ti Mik lós: Sem em lék, sem va rázs lat

Rad nó ti Mik lós ver se i nek be szé lõ je oly kor ban élt, 
mi kor az em ber ön ként, kéj jel ölt, nem csak pa rancs ra, 
mi kor be súg ni ér dem volt, s a gyil kos, az áru ló, a rab ló 
volt a hõs, mi kor ki szót emelt, az búj ha tott, az or szág 
meg va dult, gyer mek nek átok volt az any ja, s az as  szony 
bol dog volt, ha el ve télt. Rad nó ti Mik lós ver se i nek be szé-
lõ je oly kor ban élt, mi kor a köl tõ is csak hall ga tott, mert 
mél tó át kot itt úgy sem mond hat na más, [csak ] a ret ten tõ 
sza vak tu dó sa, Ésaiás. 

Rad nó ti Mik lós a Tö re dék ben meg idé zi Ésaiást, az 
ószö vet sé gi pró fé tát, aki nek jö ven dö lé se sze rint egy részt 
pusz tu lás vár az em be ri ség re, amely az is ten és az em ber 
kö zöt ti örök szö vet ség meg sze gé se mi att kö vet ke zik be 
(„Mert párt ütõ nép ez, apát meg ta ga dó fi ak, fi ak, kik 
nem akar ják hal la ni az Úr tör vé nyét”; Ésaiás köny ve 
30:9), más részt meg jö ven dö li a Meg vál tó el jö ve tel ét. 
Azért is lé nye ges Ésaiás emb lé má já nak meg je le ní té se az 
ol va sás ban, mi vel köl te mé nye i ben Rad nó ti alig hasz nál 
bib li ai uta lá so kat. Rad nó ti a Tö re dék ben tematikusan és 
Ésaiás ne vé vel emblematikusan is meg idé zi az apo ka lip-
szist. Ésaiás jö ven dö lé se a pusz tu lás be tel je se dé se és az 
arany kor ígé re te. Vég és kez det. „Az arany kor az apo ka-
lip szis fel té te le. Az apo ka lip szis arany kor nél kül nem is 
érthetõ.”1

Rad nó ti apo ka lip ti kus hang ja nem csak a Tö re dék ben 
szó lal meg, ott hang zik az Erõl te tett me net fel per zselt ott-
ho ná ban, a boly hos fé le lem éj sza ká i ban, a Razglednicák 
tar kó lö vés ében, a Le vél a hit ves hez zu ha nó bom bá i ban, 

a He te dik ec lo ga fér gek köz ti fo goly ál la ta i ban, az Ó, a 
ré gi bör tö nök rossz va ló ság-szi lánk ja i ban, a Nem tud ha-
tom ház fa lak ról csor gó, vö rös lõ fáj dal má ban, az Elõ hang 
egy „mo nod rá má hoz” „dö gölj meg, dö gölj meg, dö gölj 
meg hát vi lág” im pe ra tí vu szá ban.

Az apo ka lip ti kus hang az apo ka lip szis ko rá ban nyil ván 
nem megy rit ka ság szám ba. Pi linsz ky Já nos Apok rif cí mû 
ver sé be be vág tat nak az apo ka lip szis pa tás ál la tai:

„És tud já tok, mi fé le fáj da lom
ta pos sa itt az örö kös sö té tet
ha sadt pa tá kon, hár tyás lá ba kon?”

Ady End re ír ja Ésaiás köny vé nek mar gó já ra:

„Arat ja a Föl det a Vég zet:
Nagy ara tás van, so ka so dik
Ke reszt és tar ló
S aki ed dig az Ég re né zett,
Hûlt or cá val ma sár ba haj ló.”

Ham vas Bé la ír ja:

„Az apo ka lip szis ben min den egész és be fe je zett for-
ma fo lyé kon  nyá vá lik: ez a fo lyé kon  nyá vált for ma a 
le he tõ ség. S ez a le he tõ ség az ös  szes töb bi le he tõ ség gel 
együtt ép pen apo ka lip szis ben van. Mert az íté let, ami rõl 
itt ál lan dó an szó van, a szel lem-is ten íté lõ sza vá nak meg-

1 Ham vas Bé la: Scientia Sacra I. kö tet. Medio Ki adó, Szent end re, 1995. 25.
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nyi lat ko zá sa. Íté let és bí rá lat az élet fö lött, amely a lét tõl 
el sza kadt. (…) Az élet a lét tõl el sza kadt, de: íté lõ szé ke 
elõtt áll. Lao-ce, Budd ha, Hé rak lei tosz, Püthagorasz min-
den sza vá nak meg van ez az apo ka lip ti kus éle. Az arany-
kor utá ni em be ri ség nek apo ka lip ti kus jel le ge az, hogy: 
íté let alatt áll.”2

Jó zsef At ti la ítél ke zõ én je a Le ve gõt! cí mû vers ben így 
nyi lat ko zik meg:

„Óh, én nem igy kép zel tem el a ren det.
    Lel kem nem ily ho nos.
Nem hit tem lé tet, hogy kön  nyeb ben teng het,
    aki alat to mos.
Sem né pet, amely ret teg, hogy ha vá laszt,
sze mét le süt ve fon tol san da vá laszt
    és vi dul, ha to roz.”

Az Esz mé let ben a vers el len té te le zõ fel épí té sé nek meg-
fe le lõ en két rend-fo ga lom mal dol go zik:

„Kék, pi ros, sár ga, ös  sze kent
ké pe ket lát tam ál ma im ban
és úgy érez tem, ez a rend –
egy szál ló por szem el nem hib bant.
Most ho mály ként száll tag ja im ban
ál mom s a vas vi lág a rend.”

Az álom bé li, a ká osz tö ké le tes rend je: „egy szál ló por-
szem el nem hib bant” áll szem ben a vas vi lág (a vas-kor, 
az apo ka lip szis) rend jé vel. Ezt a szem ben ál lást erõ sí ti 
lo gi ka i lag a vers sza kot zá ró két sor:

„Nap pal hold kél ben nem s ha kinn van
az éj – egy nap süt ide bent.”

A so rok lo gi kai szer ve zõ dé sét fe lül ír ja a vers textuá-
lis ere je. A „nap pal” egy aránt ol vas ha tó idõ ha tá ro zó ként 
(mint a nap szak je lö lõ je) és társ ha tá ro zó ként (a nap mint 
a hold tár sa). Ha idõ ha tá ro zó ként ol vas suk, ak kor az 
el len tét erõ sö dik föl, ha társ ha tá ro zó ként, ak kor az el len-
tét he lyén a kü lönb ség ben az egy mást ki egé szí tõ és ki bé-
kí tõ moz za nat. („A vi lág jel le ge nem az el len té tek ben, 
ha nem a kü lönb sé gek ben van.”3)

Ha az ol va sás moz gó sít ja a szö veg el dönt he tet len sé gé ben 
rej lõ re to ri kai erõt, ak kor a 2. vers szak el len té te le zõ, a po la ri-
tá so kat fel erõ sí tõ szer ke ze tét ez az ol va sat el bi zony ta la nít ja, 
hi szen a két alap ve tõ mi nõ ség: a nap mint a fény és a hold 
mint a sö tét ség, a jin és a jang el vá laszt ha tat lan sá gát ered mé-
nye zi. E két mi nõ ség egyen ran gú sá gát ál lít ja ki sebb re to ri kai 
erõ vel, így tisz táb ban a Le vél a hit ves hez cí mû Rad nó ti-vers 
kö vet ke zõ so ra:

„s szép mint a fény és oly szép mint az ár nyék,” 

A két el len té tes, lát szó lag szem ben ál ló mi nõ sé get a 
szép fog lal ja egy ség be, s mu tat ja meg egy mást fel té te le zõ és 
ki egé szí tõ vol tu kat. Eb ben a sor ban – ha fi nom vo ná sok kal is 
– meg raj zo ló dik Rad nó ti köl tõi hit val lá sa, ame lyet Ferencz 
Gyõ zõ így fo gal maz meg mo nog rá fi á já ban: „az utol só évek 

ver sei: a ha lál tra u má já val a köl té szet te rá pi á ja sze gez he tõ 
szem be, a tes ti-lel ki pusz tu lás sal szem ben a köl té szet ké pes 
ugyan is a meg for mált, ér tel mes éle tet felmutatni”.4

A szép att ri bú tu mát a vers be szé lõ je a hit ves nek ado-
má nyoz za, s egy ha son lí tói szer ke zet ben meg je le nik a 
zsol tár erõs sze man ti kai rend je: 

„Mi kor lát hat lak ujra, nem tu dom már,
ki biz tos vol tál, sú lyos, mint a zsol tár,
s szép mint a fény és oly szép mint az ár nyék,”

A Le vél a hit ves hez meg szó lí tott ja a ha son lí tói sor 
re to ri kai moz gá sá ban a fe le ség fi zi kai szint jé rõl szel le mi 
szint re emel ke dik, hi szen biz tos, sú lyos, mint a zsol tár és 
szép, mint a fény és az ár nyék. A hit sza va it tar tal ma zó 
zsol tár biz tos sá gá val és sú lyos sá gá val a hit ves szó ban 
paronomázikusan fel erõ sö dik a hit szó tõ, a hit ves eb ben a 
vers ben szel le mi társ ként je le nik meg („Hit ve sem s ba rá-
tom” – ahogy a vers ben is ol vas hat juk). Olyan szel le mi 
társ ként, aki a hit és a köl té szet erõ it egye sí ti ma gá ban. A 
köl té szet az az erõ, amely az el len té tek, a po la ri tá sok, az 
apo ka lip szis vi lá gá ban ké pes meg- és fel mu tat ni az egy-
ség tisz ta fé nyét.

Tér jünk vis  sza Jó zsef At ti lá hoz!
Azon ban az Esz mé let ural ko dó, fel szí ni szer ve zõ dé se a 

3. vers szak ban még is csak az el len té tek fenn tar tá sát hajt ja 
vég re az egész ver sen vé gig hú zó dó ket tõs sé gek, a fény és 
az ár nyék, a kint és a bent szem be ál lí tá sá val:

„ügyes ked het, nem fog a macs ka
egy szer re kint s bent ege ret.”

Ez az el len té te zés erõ sö dik föl az Esz mé let 6. vers sza-
ká nak el sõ 4 so rá ban:

„Im itt a szen ve dés be lül,
ám ott kí vül a ma gya rá zat.
Se bed a vi lág – ég, he vül
s te lel ke det ér zed, a lá zat.”

A szen ve dés be lül van, s be lül a lé lek és be lül a láz. 
Kí vül a ma gya rá zat, kí vül a vi lág. Ezt a szem ben ál lást 
old ja a 2. és 4. sor zá rá sa a „ma gya rá zat” / „a lá zat” 
rím szer ke ze te: a bel sõ lá zat és a kül sõ ma gya rá za tot a 
hang zás együtt szó lal tat va meg egy más mel lé he lye zi. 
A je lö lõk (a hang zás) szint jén tör té nõ ol dás a je len té sek 
szint jén is vég be megy: „Se bed a vi lág.” A vi lág mint az 
(ön)megszólított sze mély tulajdona/birtoka/bérleménye 
seb, meg bon tott-sé rült szer ke zet, rend el le nes nyí lás, ame-
lyen meg in dul a fáj dal mas áram lás kül sõ és bel sõ kö zött. 
S a fo lya mat, amely a lát vány, a kül sõ fi zi kai vi lág szint-
jén el in dul, foly ta tó dik a szö veg sze rû, re to ri kai szin ten. 
A bel sõ fáj dal mat a kül sõ ál la po tok okoz zák, a seb lá zat 
idéz elõ, s egy me ta fo ri kus moz gás sal a lé lek és a vi lág 
egy azo nos sá gi sor két vé gé re ke rül: 

„Se bed a vi lág – ég, he vül
s te lel ke det ér zed, a lá zat.”

2 Ham vas Bé la: i. m. 27.
3 Ham vas Bé la: i. m. 163.
4 Ferencz Gyõ zõ: Rad nó ti Mik lós éle te és köl té sze te. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2005. 465.
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Vi lág = seb = láz = lé lek. Lé lek vi lág – vi lág lé lek: is mét 
az egy ség hang ja szó lal meg.

A lé lek lá zas, a vi lág me rõ seb, ez zel az erõs azo no sí tá si 
sor ral az Esz mé let be szé lõ je mint egy ma gá ra ve szi az egész 
vi lág be teg sé gét, ön pusz tí tó rom lá sát. A Jó zsef Attila-i szen-
ve dés min tá zat koz mi kus mé re tû vé nö vek szik.

Jó zsef At ti la köl tõi én jé nek min dent egye sí tõ egye te mes 
ter mé sze te A Dunánálban szó sze rint fo gal ma zó dik meg:

„ki em lék szem, hogy több va gyok a sok nál, 
mert az õs sej tig va gyok min den õs –
az Õs va gyok, mely so ka sod ni fosz lik:
apám- s anyám má vá lok bol do gon,
s apám, anyám ma ga is ket té osz lik
s én lel kes Eg  gyé így sza po ro dom!

A vi lág va gyok”

A Nem emel föl cí mû vers ben kap cso ló dik ös  sze Jó zsef 
At ti la egye te mes én je a koz mi kus, a min den ség re ki ter je-
dõ szen ve dést ma gá ra ve võ sze rep pel:

„Ki nek mind egy volt már a kín, 
hisz gond ja id ma gam ra vet tem,
az ár nyék vi lág ár ka in
most már te õr ködj én fe let tem.”

A vers meg szó lí tott ja („Fo gadj fi ad nak, Is te nem, / 
hogy ne le gyek ke gyet len ár va.”) a Min den ha tó, s a vers 
be szé lõ je az õ gond ja it vet te ma gá ra. Egye te mes kín: ez 
a Jó zsef Attila-i szen ve dés min tá zat, amely ben ne he zen 
ta gad ha tó an meg je len nek a krisz tu si, ál do za ti att ri bú tu-
mok, mint pél dá ul a vers zár la tá ban: „mi e lõtt ma gam 
fel ál doz nám”.

A pusz tu lás, a vég fe lé kö ze le dõ apo ka lip ti kus vi lág-
ban Rad nó ti köl te mé nye i nek be szé lõ én jei mi fé le ta pasz-
ta la to kat köz ve tí te nek a köl té szet nyel vén? Kön  nyen adód-
na a vá lasz, hogy a pusz tu lás, az el al ja so dás, a pusz tí tás, 
az el ha gya tott ság vi lá gá ban élõ vers be li szub jek tu mok a 
szen ve dés tex tú rá it, fáj dal mas min tá za ta it hoz zák lét re. 
Va ló ban így van ez?

A Sem em lék, sem va rázs lat nyi tó sza va, az „ed dig” 
– idõ ha tá ro zói ere jé vel – két ál la po tot ál lít szem be egy-
más sal: a vé dett ség és a véd te len ség ál la po tát.

„Ed dig úgy ült szí vem ben a sok, rej tett ha rag,
mint al ma mag há zá ban a né ger bar na mag,
és tud tam, hogy egy an gyal kisér, ke zé ben kard van,
mö göt tem jár, vi gyáz rám s meg véd, ha kell, a baj ban.
De aki egy szer egy vad haj na lon ar ra éb red,
hogy min den ös  sze om lott s el in dul mint kisértet,”

A vé dett sé get az an gya li kí sé ret biz to sít ja, amely szak rá-
lis vé del met, lel ki biz ton sá got nyújt. S ez a spi ri tu á lis vé del-
mi rend szer egy „vad haj nalt” kö ve tõ en ös  sze om lik:

„nem véd meg en gem
  sem em lék, sem va rázs lat, – bal jós a menny fe let tem;

   ha meg pil lantsz, ba rá tom, for dulj el és le gyints. 
Hol az elõtt az an gyal állt a kard dal, –
ta lán most sen ki sincs.”

A véd te len ség ál la po tá ban a vers be szé lõ je el vesz ti 
az em lék és a va rázs lat ol tal ma zó biz ton sá gát. A menny 
bal jó san, ros  szat sej tet ve je len ti be az apo ka lip szist, az 
an gyal he lye bi zony ta lan, ta lán már nincs is. A menny 
bal jós, az az ros  szat jó sol, s mint ha Ésaiás pró fé ci á ját hal-
la nánk is mét: a pusz tu lás be je len té sé nek hang ját, amely 
az is ten és az em ber kö zöt ti örök szö vet ség meg sze gé se 
mi att kö vet ke zik be. 

Rad nó ti apo ka lip ti kus hang ja az apo ka lip szis ket tõs 
ér tel mé ben hi á nyos, ugyan is a pusz tu lás, a baj, a bor za-
lom rög zí té se nem kap cso ló dik ös  sze az apo ka lip ti kus 
vi lág fe let ti ítél ke zés sel. Mint ahogy Jó zsef At ti lá nál és 
Ham vas Bé lá nál ös  sze kap cso ló dik. Ham vas kí mé let len 
íté le tet mond pél dá ul a Di rekt mo rál és rossz lel ki is me ret 
cí mû, a Sem em lék, sem va rázs lat után kb. öt év vel ké sõbb 
író dott es  szé jé ben:

„Heidegger a vál ság vis  sza von ha tat lan sá gát az zal jel-
lem zi, hogy a há bo rú és a bé ke kö zött a kü lönb ség meg-
szûnt. Ami van, az sem há bo rú, sem bé ke. Mond juk, az 
egész vi lág per ma nens ost rom ál la pot ban van. A há bo rú 
bár mely pil la nat ban ki tör het, de ha nem tör ki, an nál rosz-
 szabb. Ez vo nat ko zik a né pek egy más kö zött lé võ hely ze-
té re. A né pek hely ze te ön ma guk ban az, hogy per ma nens 
ál lam csíny ben él nek. Min den nép két puccs kö zött áll, az 
egyik le zaj lott, a má sik ra ké szül nek. Gaz da sá gi lag per ma-
nens ál lam csõd. Csa lád? Sem há zas ság, sem sza bad sze re-
lem. Kasz tok? Sem ural ko dó, sem szol gá ló kaszt, ha nem 
kaszt ta lan csõ cse lék. Sem kö zös ség, sem in di vi duum. 
Nincs bûn, nincs bûn te len ség, csak pi szok. A do log azon-
ban, mint Ca mus mond ja, an nál sok kal ta sú lyo sabb, mert 
há bo rú, puccs, csõd, ha zug ság, erõ szak, ki zsák má nyo lás, 
mind ez ré geb ben – ta lán a re ne szánsz bi tor lói, vagy az 
olyan ön kény ural ko dók szá má ra, mint XIV. La jos, vagy 
II. Fri gyes, vagy a cá rok – ki vé te les volt, bár mi lyen el ret-
ten tõ, de egy sze ri és tör vény te len. Ma mind ez ma gá tól 
értetõdik.”5

De tér jünk vis  sza Rad nó ti Mik lós köl tõi hang já ra! 
Rad nó ti apo ka lip ti kus hang ja hi á nyos sá gá ban is fi nom 
han gú apo ka lip szis, ugyan is a Tö re dék meg rá zó an fáj dal-
mas so ra in kí vül szin te egy ál ta lán nem mond íté le tet a 
kor ról, nem vá dol, nem fe nye get. S ah hoz ké pest, ami 
va ló já ban vé re sen és bor za lom mal tel ten tör tént, csu pán 
a fel színt érin ti. Ami kor Rad nó ti vers be li be szé lõ je és 
sze rep lõ je az em be ri ség egyik leg sú lyo sabb bû nét ál do-
zat ként éli meg az Erõl te tett me net ben, ez a bor za lom így 
je le nik meg a vers ben:

„az ott ho nok
fö lött rég óta már csak    a per zselt szél fo rog,
ha nyatt fe küdt a ház fal,   el tört a szil va fa,
és fé le lem tõl boly hos     a honni éj sza ka.”

A nyelv te rem tõ, meg szé pí tõ és át szel le mí tõ köl tõi te ré-
ben az ott ho nok fel gyúj tá sá nak, fel ége té sé nek bor zal ma 

5 Ham vas Bé la: Di rekt mo rál és rossz lel ki is me ret. In: Patmosz I. Medio Ki adó, Szent end re, 2004. 34.



66

nem je le nik meg, hi szen a hipallagé át he lye zõ po ten ci ál ja 
a sze let ru ház za fel a „per zselt” tu laj don ság gal. A ház 
fa lát pe dig nem le dön töt ték, fel rob ban tot ták és szét ver-
ték, ha nem a ház mint egy en ge del me sen „ha nyatt fe küdt”, 
ahogy egy ká vé há zi fo tel ben dõl ké nyel me sen hát ra az 
em ber, egy újabb ko nyak ra vagy ká vé ra vár va. A szil va fát 
nem gyö ke res tõl tép ték ki, vagy tör ték de rék ba, ha nem 
szin te vé let le nül „el tört”, mint a ká vé há zi asz tal ról vét le-
nül le bil len tett po hár. S a ha za éj sza ká ja, me lyet a fé le lem 
vé res dé mo nai jár nak át, az is boly hos, szin te vé del me zõ-
en me leg. Rad nó ti Mik lós meg sze lí dí ti az apo ka lip szist, 
a köl té szet ere jé vel át szel le mí ti, át va rá zsol ja a va ló ság 
bor zal ma it. S ahogy a Sem em lék, sem va rázs lat ban ol vas-
hat juk a véd te len ség, a ma gá ra ha gya tott ság ál la po tá ban:

   „De aki egy szer egy vad haj na lon ar ra éb red,
hogy min den ös  sze om lott s el in dul mint kisértet,
kis hol mi ját el hagy ja s jó for mán mez te len,
an nak szép, könnyüléptû szivében meg te rem
az érett és tünõdõ ke vés sza vú alá zat,
(…)
Sem mim se volt s nem is lesz im már so sem ne kem,
me rengj el hát egy perc re e gaz dag éle ten;
szivemben nincs ha rag már, bos  szú nem ér de kel,”

A véd te len ség ál la po tá nak meg ha tá ro zó jel lem zõi: alá-
zat és meg bo csá tás. Alá za tos, meg bo csá tó, sem mi je sincs, 
s még is gaz dag. A szó spi ri tu á lis ér tel mé ben le mon dott 
éle tet él. A le mon dást a halálközeli ál la pot idéz te elõ. 
„Fö löt tünk fú a för tel mes ha lál.” (Razglednicák 3.) A 
halálközeli él mé nyek rõl szó ló be szá mo lók ta nú sá ga sze-
rint so kan a ha lál kö ze lé ben vi lá go sod nak meg, vál nak 
éber ré. Ahogy a Le vél hitveshezben a vers be li én a meta-
noia for du la tá val vis  sza jut az éber ség ál la po tá ba: 

„az éber lét út já ra vis  sza hull va”. 

Az éber ség, a le mon dott lét for ma a köz nap ok fe lõl néz-
ve õrült ség, egyen lõ a bo lond éle té vel.

„Bo lond, ki föld re rogy ván föl kél és új ra lép ked”

Az Apo ka lip ti kus mo no lóg ban Ham vas Bé la ezt az ál la-
po tot így ír ja le:

„A kö rül mé nyek most ön ma guk tól le egy sze rû söd tek. 
(…) Egy sze rû ek let tek, mint a szent vagy a bo lond éle te, 
aki a kol du lást vá laszt ja. Min den föl di ja va mat el vesz tet-
tem és pe dig olyan so kat, hogy pót lá sá ra gon dol ni sem 
le he tett. Le mond tam. E sannyasin-exisztencia vég re tel-
je sen le ve gõ höz jut ta tott. Már sem mi sem za var ab ban, 
hogy is ten nõm mel olyan szen ve dé lyes sze re lem ben él jek, 
ami lyen ben csak tu dok. (…)”

A ha lál kö zel sé gé tõl át iz zott enthuziazmus az, amit 
éber ség nek sze ret nék ne vez ni. Nem oda ra gad ni sem mi-
hez, ami mel lé kes és fö lös le ges, fõ ként sem mi hez, ami 
bir tok és tu laj don, ami ér dem és erény, fensõbbrendûség 
és ki vá ló ság, al ka lom és ok a ke vély ség re és hi ú ság ra, 
sem mi többettudás és fon tos ko dás és ko ra vén ség, sem mi-

fé le tit kos rak tár és rej tek hely, dug do sott kin csek, (…). 
Az em ber nek mi nél több je van, an nál szegényebb.”6

Rad nó ti be szé lõ jé nek nin cse nek anya gi ja vai, sza vai 
van nak, köl té sze te van. Gaz dag. Bo lond.

„Bo lond, ki föld re rogy ván     föl kél és új ra lép ked,
s ván dor ló fáj da lom ként      moz dít bo kát és tér det,
de még is út nak in dul,     mint akit szárny emel,
s hi á ba hív ja árok,      ma rad ni úgy se mer,

(…)

Ne menj to vább, ba rá tom,     ki álts rám! s föl ke lek!”

Rad nó ti be szé lõ jé nek nin cse nek anya gi ja vai, sza vai 
van nak, köl té sze te van.

„A köl tõ má mo ra az élet ter mé sze tes ál la po ta? Igen. 
(…) Az enthuziazmus az élet ter mé sze tes ál la po ta? Igen. 
Mi ért? Mert a lé te zés lo gi ká ja pa ra dox. A bo lond bölcs? 
A bölcs bo lond? Igen. Mi lyen kár, hogy a bo lond egy 
okos szót sem mond hat, mi kor az oko sak olyan bo lon-
dok. Nincs oko sabb lény, mint a bo lond. Az élet nor mál 
ál la po ta az õrület.”7

Rad nó ti vers be li be szé lõ je az élet „nor má lis” út já ról 
le tért, hi szen a bor za lom ban is lát ja a re mény tel jes jö võt.

„szivemben nincs ha rag már, bos  szú nem ér de kel, 
a vi lág ujraépül, – s bár tilt ják éne kem,
az új fa lak tö vé ben fel hang zik majd sza vam;”

Új fa lak, új ott hon, új vi lág, s az új vi lág, az arany-
kor tisz ta te ré ben fel hang zik a köl tõ sza va, a köl té szet 
hang ja. Így kö szönt ve a na pot. „Kö szöntsd a na pot!” 
Az arany szí nû su ga ra kat ki bo csá tó nap az arany kor 
emb lé má ja.

„Az arany kor a bé ke, a szép ség és a ter mé keny ség 
ide je, a föl dön meg va ló sult tény le ges re a li tás. Ami kor a 
szel le mi és is te ni erõk az em be ri sors ba, a kö zös ség éle-
té be, a ter mé szet be és az anyag ba sza ba don és bõ ség gel 
áram lot tak, mind azt, ami a föl dön élt, át vi lá gí tot ták, meg-
szen tel ték és tel jes sé tet ték. A lát ha tó vi lág ter mé sze tes 
mó don ki e gé szült a lát ha tat lan nal. Ez tet te az éle tet lét té; 
ez tet te egés  szé, tel jes sé, egy ség gé. Ez az arany kor jel le-
ge: a lét.”8

Az Erõl te tett me net ben is hall juk az új vi lág el jö ve te le 
meg jö ven dö lé sé nek hang ját.

A vers kö ze pén még bi zony ta lan a meg szó la lás:

„Ó, hogy ha hin ni tud nám: nem csak szivemben hor dom
mind azt, mit ér de mes még, s van vis  sza tér ni ott hon;”

Ha hin ni tud ná, s a fel té te les mód a vers zár la tá ban biz-
tos ki je len tõ hit té vá lik:

6 Ham vas Bé la: Apo ka lip ti kus mo no lóg. In: Silentium. Medio Ki adó, Szent end re, 2006. 129–130.
7 Ham vas Bé la: Arlequin. In: Silentium. Medio Ki adó, Szent end re, 2006. 169.
8 Ham vas Bé la: Scientia Sacra I. kö tet. Medio Ki adó, Szent end re, 1995. 23.
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„de hisz le het ta lán még!     a hold ma oly ke rek!
Ne menj to vább, ba rá tom,   ki álts rám! s föl ke lek!”

Föld re rogy és föl kél, új ra- és új ra kez di. Föl kél, mint 
akit szárny emel. A szárny an gya li, spi ri tu á lis tró pu sa fi no-
man jel zi a transz cen dens erõk fo lya ma tos õr zõ je len lét ét. 
Az erõl te tett me net az élet me ta fo rá ja, s itt is mét hall juk 
Rad nó ti köl té sze té nek egye te mes szó la mát. 

„A hold ke rek,” 

S az Ó, ré gi bör tö nök cí mû vers ben a szét esett min-
den az Erõl te tett me net ben a hold ke rek sé gé ben, tel jes-
sé gé ben, a te li hold de le jes sé gé ben vis  sza épül. Ahogy a 
Razglednicák 1. és 2. sza ka sza is vis  sza ír ja az apo ka lip-
szis ben szét esett vi lág ere de ti egy sé gét:

A má so dik ban:

„s fel hõt iszik a víz re rá ha jol va
a fod ros bir ka nyáj.”

A bir ka nyáj a len ti, a fi zi kai vi lág ré szét ké pe zõ víz re 
ha jol, s a len ti bõl ve szi ma gá hoz a fen tit, a len ti tük ré ben 
meg je le nõ fel hõt. S a föl dön leg elé szõ bir ka nyáj épp úgy 
fod ros, mint a fent, az égen szál ló fel hõk, a „fod ros” jel zõ 
ös  sze kap csol ja a bir ka nyá jat a fel hõk kel, ha son ló mû ve le-
tet hajt vég re a víz/fel hõ tü kör szer ke ze te is. Ez a re to ri kai 
épít mény is a lent és fent her me ti kus egy sé gét mu tat ja, 
Her mész Triszmegisztosszal szól va: 

„Ami lent van, az meg fe lel an nak, ami fent van, és ami 
fent van, az meg fe lel an nak, ami lent van,”9

A fen ti a biz tos, a vál to zat lan, az ál lan dó. Ahogy biz tos 
és sú lyos a zsol tár.

A Razglednicák 1. sza ka szá ban a meg szó lí tott sze mély-
rõl, föl te he tõ en a Le vél hit ves hez cí mû vers ben meg je le nõ 
szel le mi társ ról van szó, ol vas hat juk:

1

„Te ál lan dó vagy ben nem e moz gó zürzavarban,
tu da tom mé lyén fény lesz örök re moz du lat lan
s né mán, akár az an gyal, ha pusz tu lást cso dál,”

A meg szó lí tott szel le mi társ kép vi se li az ál lan dó sá got, 
a hit ves moz du lat la nul, örö kö sen an gyal ként fény lik. A 
hit ves kép vi se li a vers be li én ál lan dó, moz du lat lan, a fi zi-
kai ér te lem ben né ma, a bel sõ, a va ló di én jét. „Tu da tom 
mé lyén fény lesz”, „ál lan dó vagy ben nem”. Eb ben az ér te-
lem ben akár ön meg szó lí tó vers nek is te kint he tõ a Le vél a 
hit ves hez. A köl té szet át szel le mí tõ ere jé vel tá gul nak az én 
ha tá rai. A va ló di ént, a lé lek bi ro dal mát nem érin ti a moz-
gó zûr za var, az õt kö rül ve võ pusz tu lás ra cso dál ko zás sal 
te kint. Rad nó ti Mik lós vers be li én je vál lal ja, egy ben át lé pi 
a pusz tu lás ban élõ, a szen ve dõ fi zi kai-bi o ló gi ai in di vi du-

á lis én ha tá ra it, ér zé ke li és tud ja a ben ne élõ egye te mes, 
éber ént, az uni ver zá lis sze mélyt.

A bel sõ én „az in di vi du á lis lé lek kel szem ben az egye-
te mes lé lek. Az em be ri Én nel szem ben az is te ni Én. Ez a 
lé lek és Én az, aki min den lény ben él (…). Ez a lét-lé lek, 
az egye te mes, idõn és té ren túl le võ örök, hal ha tat lan szel-
lem-én. (…) Õ az Éber. Az (…) az örök is te ni lé lek, aki 
nem szü le tett és nem hal meg, a min de nütt je len va ló, min-
dent tu dó, min dent lá tó lé lek, ma ga az Éber.”10

Az Elõ hang egy „mo nod rá má hoz” zár la tá ban ol vas-
hat juk:

„Ó, hadd lel jem meg vég re honnomat!
Se gíts, vígasztaló, pil lan gó gon do lat!

(…)

Lé lek va gyok.

(…)

Rin gass em lék kel te li föld.
Ta karj be! védj vil lám mal te li ég!
Emelj fel em lék!

Lé lek va gyok. Él ni sze ret nék.”

  9 Ham vas Bé la: Tabula sma ragd ina. Medio Ki adó, Szent end re, é. n. 14.
10 Ham vas Bé la: Scientia Sacra I. kö tet. Medio Ki adó, Szent end re, 1995. 43.


