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N. HOR VÁTH BÉ LA

Neo klas  szi cis ta tö rek vé sek Jó zsef At ti la
és Rad nó ti köl té sze té ben

I.

Jó zsef At ti la és Rad nó ti köl té sze te, sor sa több pon ton is 
ta lál ko zik. Hogy az idõ sebb pá lya társ ho gyan ér té kel te a 
Jár kálj csak, ha lál ra ítélt! kö tet tel or szá gos is mert sé get szer-
zõ Rad nó tit, ar ról nincs ada tunk. Ar ról azon ban van, hogy 
Rad nó ti ho gyan lát ta Jó zsef At ti lát, s köl té sze tét. Egyet len 
na gyobb ös  sze füg gõ szö veg ta nús ko dik er rõl, a Jegy zet a 
hát ra ha gyott ver sek hez, Ga lamb Ödön Ma kói évek cí mû 
kö te té nek füg ge lé ke. Nap ló jegy ze te ta nús ága sze rint nem 
volt ked vé re va ló a Cse rép fal vi tól ka pott fel adat, hogy 
ír jon be ve ze tõt: „S most mit ír jak! A köl tõ ki ros tál ta köny-
vei meg je le né se elõtt eze ket a ver se ket s most ki ad juk... 
ér zem At ti la ros  szal ló tekintetét...”1 Ez az ag gá lya visz  sza-
tér a Jegy zet a hát ra ha gyott ver sek hez szö ve gé ben is, kü lön-
bö zõ for du la tok men te ge tik mind a ki ros tált ver se ket, ame-
lyek nem ke rül tek be a kö te tek be, mind a fi a tal köl tõ pró-
bál ko zá sa it. Rad nó ti Jó zsef At ti la po é ti kai rang ját és iro dal-
mi he lyét Pe tõ fi hez mé ri, mel lé he lye zi. A szö veg ezen be fe-
je zõ ré sze lát ha tó an meg sza ba dul a fel adat kény sze ré tõl, s 
át tû nik a lel ki ro kon ság. Ab ban is, ahogy a Jó zsef At ti la 
és Pe tõ fi kö zöt ti ha son ló sá got lát tat ja. Pe tõ fi „ter mé sze tes 
ha lá lát” a se ges vá ri csa ta té ren így kom men tál ja: „Nem bír-
ta vol na el vi sel ni azt, ami utá na kö vet ke zett. At ti la sem.” 
Az élet mû sor sát, a köl tõ ha lá lát pe dig így lát tat ja: „A ver-
sek min dig kü lön hang súlyt kap nak a ha lál lal. A mû, amit a 
köl tõ ha lá lá ig al kot, ha lá lá val hir te len egész lesz s a kom po-
zí ció, me lyet éle té ben szin te tes té vel ta kar, a test sírbahull-
tával lát ha tó vá lesz, az élet mû fény le ni és nõ ni kezd.”2

A Nap ló ban, ame lyet Rad nó ti utol só be vo nu lá sá ig 
ve ze tett, több be jegy zés kom men tál ja a ha lál utá ni lé tet, 
az élet mû re cep ci ó ját. Az 1940. de cem ber vé gi be jegy-
zé sé ben meg je le nik a ha lál ban be tel je sü lõ köl té szet 
gon do la ta, csak nem szó sze rint, mint a ma kói ver sek hez 
írott szö veg ben. Esze rint egy más fél év vel ko ráb ban mun-
ká sok nak tar tott elõ adá son fo gal ma zó dott meg elõ ször 
a gon do lat, amint a Pe tõ fi–Jó zsef At ti la pár hu zam is, 
az el vi sel he tet len ség rõl. Itt azon ban még meg told ja egy 
mon dat tal: „Azt cso dál nám, ha él ni tu dott vol na, s ezt 
cso dá lom né há nyunk nál is, akik még élünk.”3 Az új ra te-
me tés rõl hírt adó szö veg rész let ben is ér zõ dik a lét nek az 
ab szur di tá sa, az ér te lem, a tisz tes ség ve szé lyez te tett sé ge, 
ami Rad nó ti nál szük ség sze rû en pá ro sul a ha lál gon do la-
tá val: „Ta lán öt száz em ber van a te me tõ ben... Gás pár 
Zol tán be szél, a Ván dor-kó rus éne kel s Rátz Kál mán is 
itt van a nyi la sa i val... Az új sá gok éme lyí tõ en kegyelete-
sek.”4 S ami kor Er dé lyi Jó zsef 1943-ban egy nyi las lap-
ban szél sõ bal ol da li ként ír Jó zsef At ti lá ról, aki a Ja pán ban 
a ki vég zen dõ ma gyar írók ha lál lis tá ját ál lí tot ta ös  sze, s a 
köl tõ félzsidó szár ma zá sá ról ér te ke zett, Rad nó ti ezt fûz te 
a hír hez: „Hát itt tar tunk már? Proust na gyobb író len ne, 
ha nem len ne félzsidó? Vagy mû ve ke vés bé fran cia így? 
... Jel szó: Pe tõ fi – har sog ják, s íme a tanulság.”5

Jó zsef At ti la éle té ben is csak a fi a ta labb köl tõ kap cso-
lat ke re sé sét is mer jük. 1936. ok tó ber 26-i dá tu mú az a 
le vél, amely a szer kesz tõ Jó zsef At ti lá nak író dik, s ami-
ben két ver sét kül di Rad nó ti a Szép Szó nak. No ha a lap  
a Him nusz a Ní lus hoz cí mû ver set csak 1937-ben köz li, 
s nincs ada tunk Jó zsef At ti la re a gá lá sá ról, a le vél egyik 
mon da ta min den képp túl megy a szer kesz tõ – ver sé vel 
há za ló szer zõ szo ká sos kap cso la tán: „Kér lek, hogy azon-
nal ol vasd el s küldj vá laszt Fe ri vel [Fej tõ vel], mert ha 
nem hasz nál ha tó, vagy a kö vet ke zõ szám ban nem ta lá lod 
he lyét, ak kor más hol he lye zem el.”6 [Kur zív: az ere de ti-
ben alá húz va.] A ha tá ro zott hang s a sze líd fe nye ge tés, 
amit még az alá hú zás is ki emel, ar ra en ged kö vet kez tet ni, 
hogy a le vél s a ké rés meg ala po zott volt. Ferencz Gyõ zõ 
Rad nó ti-mo nog rá fi á já ban így lát tat ja a két köl tõ kap cso-
la tát. „Rad nó ti még Jó zsef At ti la éle té ben fel is mer te 
köl té sze té nek nagy sá gát. Szí vé lyes, ba rá ti kap cso lat volt 
köz tük, Jó zsef At ti la éle te utol só éve i ben több ször járt 
Radnótiék Po zso nyi úti la ká sá ban, de mû hely kap cso lat 
nem ala kult ki köztük”.7 Jó zsef At ti la írá sa i ban nem 
ta lál juk nyo mát a sze mé lyes kap cso lat nak, bár két ség kí-
vül szá mos al ka lom mal együtt ta lál juk ne vü ket. A Vaj da 
Já nos Tár sa ság, majd a Ko runk an to ló gi ák ban, egy szám 
ere jé ig a Gon do lat ban, a Ze ne aka dé mia 1937 új évi est jén, 
s a Szép Szó ban. Az 1. szám ban az ala pí tók után Rad nó ti 
kö vet ke zik a De cem be ri reg gel cí mû vers sel.

Jó zsef At ti la és Rad nó ti köl tõi pá lyá ja, sor sa kö zött két-
ség kí vül több ha son ló ság van. Rad nó ti is Sze ge den kez di 
pá lyá ját, s a tör té net több sze rep lõ je is kö zös. Így Sík Sán-
dor, aki nél Rad nó ti dok to rál, s aki nél Jó zsef At ti la is ter-
vez te dok to ri ér te ke zé sét. Sík Sán dor sze mi ná ri u ma nagy 
ha tás sal volt Rad nó ti pá lyá já ra, s ket te jük kap cso la ta is 
több volt ta nár–di ák kap cso lat nál, 1943-ban õ ke resz tel te 
meg. Rad nó ti is ta lál ko zik az egye tem Jó zsef At ti la ré vén 
el hí re sült pro fes  szo rá val, Horger An tal lal, a nyel vész pro-
fes  szor a Lá ba do zó szél kö tet el len is ki vont szab lyá val 
óv ta a ha zát. Zolnai Bé la pro fes szor, aki vel Jó zsef At ti lá-
nak ugyan csak konf lik tu sa volt, Rad nó tit tá mo gat ta, s ami-
kor a köl tõ meg ke resz tel ke dett, õt kér te fel ke reszt apá nak. 
(A ce re mó ni án Zolnait Ortutay Gyu la he lyet te sí tet te.) A 
köl tõi in du lás ban is né mi képp ha son ló sor sot je lez, hogy 
szin te egy szer re zaj lik az Új mó di pász to rok éne ke és a 
Döntsd a tõ két, ne si rán kozz kö tet el kob zá si pe re.

Rad nó ti pá lyá já nak kez de tén az avant gárd hang hoz erõs 
szo ci á lis tar ta lom tár sul. A Jó zsef At ti la ál tal szer kesz tett 
Va ló ság cí mû lap ban, ami ben a hí res-hír hedt Egyé ni ség és 
va ló ság is meg je lent, sze re pelt Rad nó ti Em lé kezz, Hiroschi 
cí mû ver sé vel, mind járt Jó zsef At ti la és Luk ács György 
(Laurent György ál né ven meg je lent) ta nul má nya után. 
Utóbb a Fér fi nap ló ban meg je lent vers agi ta tív hang üté se, 
sze man ti ká ja okán ok kal ro ko nít ha tó Jó zsef At ti la agi ta tív, 
pro let kul tos ver se i vel és a ko rai Jó zsef At ti la avant gár dos 
pró za vers sze rû al ko tá sa i val, fra ze o ló gi á já val. A Bá lint 
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György nek aján lott, s a tát rai ki rán du lás in tim ké pe i vel 
in du ló 1932. jú li us 7-ben ol vas hat juk ezt a Döntsd a tõ két 
kö tet ver se i re ha ja zó mon da tot, gesz tust, ma nírt: „Pro le tár 
öröm ez, pro le tá rok! Ki ált sa tok mind an  nyi unk nak für dõ zõ, 
hos  szú lá bú as  szonyt!” Rad nó ti is kap cso lat ban állt a kom-
mu nis ta moz ga lom mal, de an nak esz me i sé ge nem érin tet te 
meg olyan mé lyen, mint Jó zsef At ti lát. In kább az avant-
gárd szo ci á lis lá za dá sát je le ní ti meg a köl tõi gesz tu sok ban, 
a köl tõi nyelv hang sze re lé sé ben, amely nek prog ram sze rû 
meg fo gal ma zá sát ad ja a hu szon har ma dik szü le tés nap já ra 
írott 1932. má jus 5.: „Most kürt sza va szá mon a szó / és 
elv tár sa im nak han gos in du lá sa!”

A pá lya kez dõ Rad nó ti is szem be ta lál ja ma gát Ba bits-
csal. Ba bits a Könyv rõl könyv re ro va tá ban Új né pi es ség 
cím mel bí rál ja Sér tõ Kál mán Fa lu si pil la nat és Rad nó ti 
Lá ba do zó szél kö te tét. El hi bá zott nak vél het jük – s nem-
csak az utó kor tu da tá val – az ös  sze ve tést, az egy la pon 
em lí tést. Sõt, Ba bits mind ket tõt Lisznyaihoz ha son lít ja: „A 
Lisznyaiak és Vas Ge re be nek nem hal tak ki, sõt so ha úgy 
el nem bur ján zot tak, mint ma.” Rad nó ti ról így ír Ba bits: 
„Eb ben a köl té szet ben a Kraftausdruckok pó tol ják az erõt, 
a pon gyo la ság a spon tán sá got, pa rasz ti szü le tés a hi va tott sá-
got, s a fe ne gye rek ség a tehetséget.”8 Va ló szí nû leg Rad nó-
ti Szél se fúj itt már ver sé nek sze ren csét len szó vá lasz tá sa 
em lé kez tet te Ba bit sot Lisznyaira, más részt Rad nó tit pa rasz-
ti szár ma zék nak vél te, nyil ván nem is mer ve ko ráb bi pá lyá-
ját, szár ma zá sát. Ba bit sot ok kal in ge rel te Sér tõ Kál mán ez 
idõ tájt emel ke dõ csil la ga, hisz az Új nem ze dék ben, az Új 
köl tõk anthológiája elõ sza vá ban írott mél ta tó sza vak ból is 
fenn tar tás érez he tõ. „A fi a tal köl tõk, nagy rész ben ma guk 
is a nép, a »százados sze líd szegénység« gyer me kei, vis  sza-
száll nak a sze gény ség egy sze rû ér zé se i hez, nyel vé hez, gon-
dol ko dás mód já hoz s szá za dos em lé ke i hez, mi to ló gi á já hoz, 
fan tá zia kin csé hez is.”9 Vél he tõ en ez a po é ti ka, ez a kul tú ra 
és az a köl tõ sze rep, amely ben „az if jú köl tõ né pe rep re zen-
tán sá nak ér zi ma gát, s a hi va tott ság tel jes pá to szá val szó lal 
meg”, sem áll ha tott iga zán kö zel hoz zá. Még ak kor sem, 
ha a „for ra dal mi hang ra” Il  lyés Há rom öreg jé bõl idéz, s a 
Rad nó tit el ma rasz ta ló írás ban az il  lyé si né pi ség az eta lon. 
Né mi képp ha son ló a tör té net, mint ahogy Né meth Lász-
ló is né pi sé ge mi att ma rasz tal ta el „Landbursch At ti lát”. 
Rad nó ti nem ír ta meg a Tár gyi kri ti kai ta nul má nyát, csak 
gúny ver se ket írt Ba bits ról, az „agg koszorúsról”10. S majd 
õ is meg ír ta az en gesz te lõ ver set. Jól le het 1934-ben az Új 
ma gyar lí ra cí mû írá sá ban Ba bits a „Nyu gat har ma dik nem-
ze dé ke” ter mi nust be ve zet ve még Rad nó ti ne vét ki hagy ta, 
de kap cso la tuk ren de zõ dik, s az if jú köl tõ a Nyu gat törzs asz-
ta lá hoz tar to zik nem sok kal ké sõbb. Majd a Ba bits ha lá lá ra 
írott Csak csont és bõr és fáj da lom cí mû vers nek ugyan úgy 
dis kur zus a for má ja és tar tal ma is, mint a [Ma gad emésztõ]-
nek. A „ma gad emész tõ”, szi kár alak je le nik meg nyolc év 
múl va eb ben a vers ben, akit meg evett a rák, s aki nek alak-
já val a köl té szet rõl, a mér ték rõl, a mû rõl foly tat dis kur zust 
az utód. Jó zsef At ti la en nek a nagy dis kur zus nak egy sze mé-
lyes tör té ne ti ke re tét ad ja.

II.

Rad nó ti klas  szi ciz mu sát nyil ván va ló egy ér tel mû ség gel 
az ec lo gák hoz, egy a klas  szi kus kul tú rá ra vis  sza te kin tõ 
be széd mód hoz, mû faj hoz kap csol ja az iro dal mi tu dat. 
An  nyi ban két ség te len ez az ös  sze ve tés, hogy Ver gi li us 

vi lá ga, a bu ko li kus köl té szet az an tik vi tást, an nak ró mai 
kor sza kát, kul tú rá ját idé zi. A ma gyar iro da lom tör té net ben 
a neoklasszicitás Kazinczyék ko ra. „... a neo klas  szi ciz-
mus a fel vi lá go so dás esz mei-fi lo zó fi ai rend sze ré nek és 
a kor szak klas  szi kus mû vé sze ti és iro dal mi meg nyil vá-
nu lá si for má i nak önál ló egy sé get al ko tó utol só fázisa.”11 
Kazinczyék ho no sí tot ták meg azt a Ver gi li us ne vé hez 
kap csol ha tó vi lá got, amely Ár ká di át je len tet te. A neo-
klasszicitás nosztalgikusan te kin tett az el tûnt arany kor ra, 
amit az an tik vi tás szá má ra kép vi selt. „Az Ár ká dia az zá 
vált, ami nek a ró mai köl tõ gon dol ta: a lé lek ál la po ta, a 
je len sö tét ho ri zont já val szem beál lí tott aurea aetas.”12 
Ily mó don eb ben a nosz tal gi kus an tik vi tás kul tusz ban a 
szép ség, az ér te lem, a mû, a har mó nia vi lá ga, a ver gi li u si 
Ár ká dia tu laj don képp egy me ta fo ra, amely szük ség sze rû-
en op po nál ja a va lós vi lá got, an nak ka o ti kus sá gá val, kul-
tu rá lat lan sá gá val, erõ sza kos sá gá val.

Rad nó ti von zó dá sát a neo klas  szi ciz mus vi lá gá hoz az 
a kül sõd le ges nek tû nõ gesz tus is jel zi, hogy szo bá já nak 
a fa lán Arany és az öreg Ka zin czy ké pe ló gott. A port rék 
egyút tal ma gyar ság tu da tát is hor doz zák, amint az a Kom-
lós Ala dár nak cím zett le vél bõl is ki tû nik, amely nek leg-
fon to sabb kér dé se az, hogy nem tart ja ma gát zsi dó köl tõ-
nek, ha nem ma gyar köl tõ nek. (Per sze a neo klas  szi ciz mus 
is erõs nem zet tu dat tal pá ro sult utóbb, amint az a ma gyar 
nyel vû kul tú ra, iro da lom meg te rem té sé ben ját szott sze re-
pé bõl is ki tû nik.) Az 1937-es Írás köz ben Ka zin czy elõtt 
tisz te leg. A „jót s jól” a 30-as évek kö ze pé tõl, az Új hold 
ver se i tõl egy re ha tá ro zot tabb po é ti kai esz mény. Ta lán 
nem vá laszt ha tó el et tõl a fo lya mat tól, hogy az írás ra, az 
al ko tás ra vo nat ko zó önreflexív cí mek ben egy re gya ko rib-
bak a mû faj meg je lö lé sek: elé gia, óda, him nusz. A harc s a 
fegy ve rek vi lá gá nak op po zí ci ó ja a bé ke, az al ko tás: „Igaz, 
jó szer te üt ni né ha, de bé ké ben / él ni is szép len ne már s 
ír ni pél da kép pen.” Rad nó ti má sik esz mé nye az öreg ko ri 
Arany. Arany-kö te tet vitt ma gá val a mun ka szol gá lat ra is, 
amíg el nem ko boz ták tõ le. Ber zse nyi hez is sa já tos kap-
cso lat fûz te. A Cso dál ko zol barátném nyil ván va ló al lú zió, 
a Le vél tö re dék barátnémhoz fik ci ó ját idé zi. Ugyan ak kor 
a „Va jú dik fönn a hegy ség, a há gók om la nak, / és itt e 
völgy ben is re ped nek már a fa lak” vi lág om lást idé zõ ké pe-
i ben a Ma gya rok hoz ódai ví zi ó ja is érez he tõ. Az azo nos 
vers mér ték, az alexand ri nus ezen faj tá ja és né hány mo tí-
vum az Erõl te tett me net tel is ro ko nít ja, mint egy an nak 
elõ ké pe ként. S ta lán nem is el sõ sor ban az „ó bár ha azt 
hi het ném” ha son ló sá ga okán, ha nem a két ség és re mény 
vib rá ló op po zí ci ó ja ré vén, ami az Erõl te tett me net ben oly 
plasz ti kus ké pek ben és em lék ké pek ben ál lí tot ta szem be 
az élet, bol dog ság – ha lál, pusz tu lás ví zi ó ját. Rad nó ti 
1936-ban egy ta nul mány ban, Ber zse nyi ha lá lá nak 100. 
év for du ló ján, ar ra a köl tõ elõd re em lé ke zik, aki nek ver se i-
ben a horáci böl cses ség és a me ne kü lés, a vis  sza hú zó dás 
ösz tö nös fé lel me al kot egy sé get. Idéz a Ka zin czyhoz írott 
egyik le vél bõl: „Si es sünk Ba rá tom, a kép ze lõ dé sek or szá-
gá ba! nincs ott sem dér, sem zá por, ott min den kor meg ta-
lál juk mind azt, ami va ló ba lel ke in ket feszíté, ott a Dargó 
lomb jai fe dez nek, ott Te az enyim vagy.”13

Rad nó ti neo klas  szi ciz mu sá nak meg ha tá ro zó vo ná sa a 
köl tõi von zó dás az an tik for mák hoz, an tik és an ti ki zá ló 
vers be széd hez. „A for ma ih le te lé leg ze tet te remt, a klasz-
 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 egyensúly« ez, 
le zár ni a ro man ti ka vég te le nét és klas  szi kus for má ba tör ni 
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a foly ton tö rek võ vi lág nö vek võ állomásait.”14 – ír ja Ber zse-
nyi rõl, né mi képp sa ját po é ti kai for du la tá ra is utal va. Eb ben 
a te rem tõ gesz tus ban Szegedy-Maszák Mi hály a „nyelv föl-
ma gasz to sí tá sá nak szán dé kát” látja.15 A köl tõi be széd, az 
írás, az an tik vi tás nem a meg szó la lás gesz tu sa Rad nó ti nál, 
ha nem mint a már idé zett Írás köz ben mond ja, kap cso la tot 
te remt ve a ré gi mes ter rel, Ka zin czyval, a fel adat ez: „ír ni 
pél da kép pen”. Az írás ugyan is nem egy sze rû en az em be ri 
kul tú ra leg na gyobb tet te és ered mé nye, ha nem an nak emb-
lé má ja is. S az an tik vi tást idé zõ, az óko ri kul tú rát meg tes te-
sí tõ he xa me ter ezért szó lal ha tott meg önreflexív idé zet ként 
is, mint az em be ri ség és em be ri es ség jel ké pe is a He te dik 
ec lo gá ban: „Mondd, van-e ott ha za még, ahol ér tik e he xa-
me tert is”. Itt már ma ga a fo ga lom, a he xa me ter vá lik szim-
bó lu má vá az írás nak, a kul tú rá nak. A Má so dik ec lo ga még 
az írás ha tal mát és fe le lõs sé gét hang sú lyoz za: „Írok, mit is 
te het nék. S egy vers mi lyen ve szé lyes, / ha tud nád, egy sor 
is mily ké nyes és sze szé lyes, mert bá tor ság ez is...”.

Rad nó ti meg sok szo roz za az írás jel ké pi sé gét az ál tal, 
hogy nem csak fel hasz nál egy an tik vers for mát, ha nem al lu-
dál is egy al ko tás mód ra és al ko tás ra, és ter mé sze te sen egy 
ér ték esz mény re. En nek a „Nachdichtung” al ko tás mód nak 
sa já tos szövegköziségébõl te rem tõ dik az át hal lá sok ban 
gaz dag vi lág, sa já tos korrespondenciákat ké pez ve. Szerb 
An tal az imi tá ció el ve ként ír ja le a klasszicisztikus mû vé-
szet lé nye gét, mond ván, hogy a klasszicisztikus mû vész 
a min tát hû ség bõl és tisz te let bõl utá noz za. Er re az al ko-
tás mód ra több pél da is idéz he tõ a Me re dek út ver se i tõl 
kezd ve. A Nyug ta lan órán aszklepiádészi stró fá i ban a ber-
zse nyis át hal lá sok ban a mû cson ka sá gá nak, a köl te mény 
tö re dé kes sé gé nek fáj dal ma és az élet tor zó vol ta együtt 
ír ják le a kort. A cím ben jel zett nyug ta lan ság va ló ban 
ott van a for má lis és aformális kér dé sek ben, a be széd, az 
írás tört sé gé nek hang sú lyo zá sá ban. A klas  szi kus, ki egyen-
sú lyo zott for má val sa já tos el len té tet ké pez nek vál to zó 
kont rasz tok, a ma gas ság-mély ség, ár nyék-nap fény ko rai 
ro man ti ciz mu sa. A nyug ta lan ság–ki egyen sú lyo zott ság, 
a kor zak la tott ro ha ná sa, õrü le te – az al ko tás ér ték õr zõ 
nyu gal ma olyan ti pi kus al ko tói szem lé le tet és antitetikus 
vers kép zõ szer ke ze tet is je len te nek, ame lyet több mû bõl 
idéz het nénk. Az El sõ ecloga pász to rá nak kér dé sé re, hogy 
„Hát te hogy élsz?”, a köl tõ az ágyú dö rej, üsz kö sö dõ 
ro mok vi lá gá ban így jel ké pe zi ön ma gát: „Írok azért, s 
úgy élek e ker ge vi lág kö ze pén, mint / ott az a tölgy...” S 
majd ez, az örök ál lan dó ság ké pe, hi te tér vis  sza a Le vél 
a hit ves hez és az el sõ Razglednica képiségében: „Te ál lan-
dó vagy ben nem e moz gó zûr za var ban, / tu da tom mé lyén 
fény lesz örök re moz du lat lan.”

A rá ját szás nak, az al lú zi ó nak, a Nachdichtungen al ko tá-
si mód nak leg is mer tebb és leg szebb pél dá ja az Erõl te tett 
me net. Több szö rös rá ját szás ér zé kel he tõ eb ben a for mai 
bra vúr ra is épí tõ al ko tás ban. Köz is mert, hogy Walter 
von der Vogelweide O weh war sint verschwunden cí mû 
ver sé nek for dí tá sa, ti pog rá fi ai tör de lé se vis  sza tük rö zõ dik 
az Erõl te tett me net szer ke ze té ben, lo gi kai struk tú rá já ban. 
Az alexand ri nus nak ez a Rad nó ti ál tal ked velt for má ja 
több ver sé hez is ala pul szol gál. (Cso dál ko zol barátném, 
Nem tud ha tom, Sem em lék, sem va rázs lat). S mint az 
elem zõk rá mu tat nak, az eresz ke dõ, emel ke dõ jam bi kus 
üte mek és a vers sor ok köz ti fe hér fol tok va ló ban vis  sza-
ad ják a moz gás szag ga tott sá gát, erõl te tett sé gét. Rad nó ti 
a Vogelweide-mûbõl át ve szi a vi lág le ké pe zõ dé sé nek 
antitetikusságát is. Vogelweide ver sé nek múlt-je len op po-

zí ci ó ja, álom és va ló ság kont raszt ja, a vi lág szét sza kí tott-
sá ga az Erõl te tett me net szim met ri kus szer ke ze té ben és 
a lát szat-va ló ság, hit-re mény te len ség, élet vágy-ha lál tu dat 
kom po zí ció te rem tõ vég le tes el len té te i ben tér vis  sza.

Ahogy Rad nó ti em lí tett ver se i ben a be széd tisz ta sá ga, 
az an tik vers idom egy bel sõ rend re épü lõ vi lá got szim bo-
li zál, úgy idéz het nénk egy Jó zsef At ti la-sort a bel sõ vi lág 
meg te rem té sé nek igé nyé re: „Még jó, hogy van nak jam bu-
sok.” Per sze mind járt le kell szö gez ni, hogy ugyan Jó zsef 
At ti la ké sei köl té sze té ben is ta lá lunk an tik for má kat, he xa-
me te re ket és a Drá ga ba rá ta im kez de tû vers klas  szi kus sír-
vers, he xa me te res for má ban, a Jó zsef Attila-i klas  szi ci tás 
más ter mé sze tû. Amíg Rad nó ti ve rse i ben egy mû velt ség-
esz mény hez tár su ló vers for ma az ér te lem, a kul tú ra min-
den ha tó sá gát ál lít ja szem be az azt ta ga dó, sem mi be ve võ 
tár sa dal mi gya kor lat tal, a Jó zsef Attila-i le tisz tult vers for-
má kat lé lek ta ni igény te rem ti. Ez az igény nem vá laszt ha-
tó el azok tól a fo lya ma tok tól, ame lye ket a köl tõ pszi cho-
a na lí zi se és be teg sé gé nek ma ni fesz tá ci ó ja je lent. Per sze 
az zal együtt, hogy Jó zsef At ti la köl té sze te is re zo nál az 
avant gárd ha lá lá ra, hogy az az avantgardisztikus vers be-
széd és szer ke zet, ame lyet – Emil Verhaaren ha tá sá ra is 
– a nagy va ló ság tab lók szá má ra ki ala kí tott, 1933 után el tû-
nik köl té sze té bõl. Az Óda és a [Ma gad emész tõ] tû nik az 
utol só ilyen vers nek, a sze re lem és a lé lek tan tab ló ja, hisz 
a ké sõb bi tár sa dal mi te ma ti ká jú mû vek (Fa lu, Levegõt!, 
Ha zám) na gyon is kö tött for mát öl te nek, s a lé te zés nagy 
fi lo zó fi ai tab ló ja, az Esz mé let ugyan csak klas  szi kus vers-
for mát kö vet. A Jó zsef Attila-i vers for mák le tisz tu lá sát 
a leg preg nán sab ban az 1935 ele ji szo net tek mu tat ják. 
Ugyan ak kor ér zé kel he tõ, hogy ez a klas  szi kus vers for ma 
egy ana li zá ló, az én re, a be szé lõ re ref lek tá ló vers be széd-
nek ad fog la la tot. A ki lenc szo nett tár gya ugyan is az én 
va la mi lyen szin tû ér tel me zé se. Az el sõ há rom da rab ban 
csak köz ve tet ten tör té nik ez meg („...kik el né zik, hogy 
nin csen ke nye rem”: Mo dern szo nett, „Le ülep szik, nem 
il lan el ba jom”: [Le ülep szik]), a Légy os to ba azon ban 
meg nyit egy nyílt be szé det és fel tár egy gon do la ti struk-
tú rát. A be széd alap ve tõ en a sza bad ság, au to nó mia, bûn, 
bûn hõ dés fo gal mak kal le ír ha tó gon do la ti tar to mány ra 
fó ku szál, for má ja pe dig a vi ta. Ez le het egy kül sõ vi ta, 
mint a Bartha Ist ván nal foly ta tott dis kur zus szö veg sze rû 
le ké pe zõ dé se Is ten rõl, a bûn rõl, a sza bad ság ról, de a vi ta 
foly ta tó dik a bel sõ szin te ken is, ami kor a pszi cho a na lí zis 
ad ja meg a gon do la ti ko or di ná tá kat. A Légy os to ba a 
Jó zsef Attila-i vi ta mód szer rel ad absurdum vi szi a ta ga-
dást, a rend csak mint a fo lyó söp re dé ke ülep szik le, nem 
pe dig az em be ri kul tú ra (sza bad ság, esz mék, jó ság, bé ke) 
ered mé nye ként. A szo nett be fe je zõ há rom so ra azon ban 
vá rat la nul fel old ja a ta ga dást. Szer ve sebb a vi ta, bel sõ 
dis kur zus ered mé nye az Én nem tud tam. A „bûn rõl szó ló 
ta ní tás” mint me se, az az a fre u di Ödipusz-mítosz és a szív 
bar lang já ban le võ ször nyû sé gek szo ros ön ér tel me zõ funk-
ci ó ba ke rül nek az el foj tott bûn be von va. Amit az tán fel old 
a „most már tu dom” an ti té zi se, fo gal mi lag és ér ték íté let-
tel utal va a bûn re („ere den dõ gaz ság”). A szo nett zárt 
for ma rend sze ré be be le fe szül ez a vi ta (amint az Is ten rõl 
foly ta tott is a Bol dog ha zug és a Szo nett pa ra frá zi sa i ban), 
s no ha pon to san fel épül a petrarcai mo dell, épp a kö tött sé-
gek fog ják meg az ér tel me zés és ön ér tel me zés gon do la ti 
sza bad sá gát, ki tel je se dé sét. Ta lán eb bõl is kö vet ke zik, 
hogy a bûn prob lé má ját az tán hos  szabb ter je de lem ben, 
há rom vál to zat ban is meg ír ja Jó zsef At ti la. A bûn ben a 
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má sik ször nyû ség, a ri tu á lis apa gyil kos ság szce ní ro zó dik. 
A for ma ugyan nem an  nyi ra kö tött, de a 8–6-os sorpárok 
mint ha a szo nett 8–6-os szer ke ze tét kö vet nék.

A klas  szi kus szer ke zet és a mû fa ji kö tött ség ön sza bá lyo-
zó vol tá nak ta lán leg is mer tebb pél dá ja A Du ná nál. Mint 
azt Tverdota György fel tár ta, ez a nagy ter je del mû mû pár-
hu za mo san ke let ke zett a Sza bad ötletekkel.16„Verset kel le-
ne ír ni, már teg nap elõtt kel lett vol na szál lí ta nom. Na gyon 
jó az, hogy Ma gá nak min den jó, akár mit ír ha tok és ép pen 
azt, amit eszem be jut”17 – ír ja az Át men tem a Párisiba kez-
de tû pszi cho ana li ti kus irat ban, vi lá go san utal va a két fé le 
szö veg ös  sze tar to zá sá ra és lé nye gi kü lönb sé gé re. A vers, 
ami „szál lí ta ni kel lett vol na”, a Szép Szó Mai ma gya rok 
ré gi ma gya rok ról szá má ba ígért nyi tó vers, A Du ná nál. A 
„kel le ne ír ni” pe dig arra utal, hogy egy más faj ta kész te tés-
nek, írás nak szí ve seb ben ele get tesz a be szé lõ. Az okát 
is meg ad ja: akár mit le ír hat, ami eszé be jut. Va ló ban így 
vi szo nyul a két szö veg egy más hoz. Mint Né meth G. Bé la 
hí res elem zé se ki mu tat ta, A Du ná nál szer ke ze te a pinda-
roszi óda hár mas sá gát követi.18 Az oda for du lás a tárgy-
hoz, az antistrófa és az epodus per sze ugyan azt az al ko tói 
igényt ta kar ja, mint a Sza bad öt le tek: az ön elem zés, az 
ön fel tá rás szük ség le tét. A Du ná nál is be vall ja a múl tat, a 
köl tõ nek az any já hoz kap cso ló dó am bi va lens él mé nyét, 
a csa lád tör té ne tet és egy sa já tos ge ne zist. Az em lé kek 
azon ban sza bá lyo zott mó don, nyel vi leg szin tak ti ka i lag 
ar ti ku lál va so ra koz nak a vers ben, míg a má sik szö veg-
ben a mû faj és az ana li ti kus szi tu á ció imi tá ci ó ja csak nem 
kor lát lan ná te szi a meg ne ve zés, ki mon dás sza bad sá gát, a 
nyel vi ta buk ri tu á lis át tö ré sé vel.

A Jó zsef Attila-i vers be széd elem zé se va ló szí nû leg ar ra 
az ered mény re jut hat, hogy az utol só évet az a vers for ma 
ural ja, amit a 4 so ros, 8–9 szó tag szá mú sor va ri á ci ók épí te-
nek fel. Melczer Ti bor egy ta nul má nyá ban Rad nó ti nem ze ti 
klas  szi ciz mu sá ról ír. Va ló szí nû leg be szél he tünk Jó zsef At ti-
la ös  sze füg gé sé ben is ilyes mi rõl, hisz nem csak a Pe tõ fi-, 
Arany-, Ba las si-át hal lá sok – és a kor tár sak kö zül szá mo san 
– ér zé kel he tõ ek az érett köl té szet ben, ha nem an nak a vers-
for má nak a ha tá ro zott po zí ci ó ja is, amit a rí mes, négy so ros, 
hang sú lyos és jam bi kus lej té sû stró fák kép vi sel nek, egy faj-
ta ma gya ros, rész ben a ré gi ma gyar iro da lom ra, rész ben a 
XIX. szá zad ra vis  sza me nõ vers for ma ként. Az utol só év 
leg kü lön bö zõbb té má jú ver sei ezt a szer ke ze tet kö ve tik. 
Sa já tos eb bõl a szem pont ból a Fló ra-cik lus, ami mö gött 
meg hú zó dik a köl tõi szán dék, hogy egy vir tu óz já ték kal, 
a leg kü lön bö zõbb – az an tik ver se lés tõl a la zább for má kig 
– vers for mák kal káp ráz tas sa el a meg hó dí ta ni kí vánt lányt, 
köl tõi nagy sá gát bi zo nyít va. A Rej tel mek szi mul tán rit mu sa 
a kétüte mû he tes so rok ra is épül, még pe dig az üte mek cse-
rél ge té sé vel (3–4, 3–4, 4–3, 4–3, 4–3, 3–4, 3–4, 4–3; 4–3, 
4–3, 4–3, 4–3). A Meg mé res sél négy so ra na gyon ho mo gén 
a 9-es szó tag szám mal, bo kor rí me i vel, pon tos as  szo nán ca i-
val. Ez a vers ön ma gá ban is bra vúr. A val lo más in dí té ka is 
fel tá rul: „mi vel az ár nyak kal be tel ten / a nõk kö zött Fló rá ra 
lel tem.” Az „árny” nem egy sze rû en a múlt ra utal, ha nem 
va ló szí nû leg ar ra a lel ki tar ta lom ra, amit a Ké sei si ra tó sej-
tet: „min dent el ron tasz te ár nyék”. S eb bõl a dichotómiából, 
az anya–nõ ket tõs ség bõl bom lik ki ez a val lo más, a kö zép-
ko ri him nu szok és a XVII. szá za di vi rág ének mo tí vu ma it, 
hang nem ét öt vöz ve egy klas  szi ci zá ló já ték ke re té ben. Per-
sze az emel ke dett stí lus, a hiperbolisztikus hang nem mö gött 
ott van a szo mo rú va ló ság, a „por rá om lás”, az „ólál ko dó 
sem mi” az, ami vel „pö röl szo ron gó sze rel mem.”

A Fló ra-ver sek több sé ge is ezt a for mát kö ve ti, s a Köl-
tõnk és ko ra után ke let ke zet tek is. Az utol só há rom vers a 
négyso ros stró fa szer ke zet re épül és fel tû nõ a gon do lat és 
a sor vé gek egy be esé se. Te hát egy szi go rú szer ke ze tet va ri-
ál nak a 8–9-es sor vál to za tok. A [Ta lán el tû nök hir te len] 
még az zal is ki tû nik, hogy a négy so ron be lül ket tes egy-
sé gek kép zõd nek, to váb bi zárt rend szert al kot va. Az zal 
együtt, hogy a há rom utol só vers kö zül en nek a szö ve ge 
a leg in kább dí szí tett, szem ben a má sik ket tõ fo gal mi sá gá-
val, tény ki je len té se i vel. Ez a le tisz tult for ma az élet pá lya 
vé gén an nak a bel sõ szük ség let nek is fog la la ta, amely 
pu ri tán egy sze rû ség gel ve szi szám ba az élet ku dar co kat. 
Hisz nyil ván va ló, hogy a [Ka ró val jöt tél...] Hét To rony 
me ta fo rá ja, a [Ta lán el tû nök hir te len...] zöld er dõ – szá-
raz ágak me ta fo ri kus an ti té zi se, az [Íme, hát meg lel tem 
ha zá mat] (kis be tû vel írt) „szép szó” fo gal mi me ta fo rá ja 
oly mó don ural ko dó ké pek, hogy egy ki je len té sek bõl és 
azok vis  sza vo ná sá ból épü lõ szö veg ki su gár zó ele mei. De 
a si ker te len sé get, a re mény te len sé get su gall ják.

„Köl tõ ha lál, fenn költ és hõ si kép, / ta golt be széd mely 
hall ga tót ta lál, – / mily mes  szi már” – fo gal maz za meg 
Rad nó ti az Ó, ré gi bör tö nök szo nett for má já ban azt az 
él ményt, egyé ni sors él mé nyét és kor él mé nyét, amely 
neo klas  szi ciz mu sát táp lál ta. A va ló ság szét esett sé gé nek 
mo der nis ta szem lé le tét, a ré szek tö re dé kes sé gét a be széd 
meg for mált sá gá val szem be sí ti, mint egy faj ta lé te zés ele-
mi kö ve tel mé nyé vel: „Mi lesz most az zal, aki míg csak él, 
/ ami, csak él het, for má ban be szél.” Nem le het két sé ges, a 
köl tõ rõl van szó, aki nek sza ba tos sza va van a ha nyag tár-
sa da lom ra, s aki nek sze re pe az an tik vi tás ér tel me zé se sze-
rint a ta ní tás: „S ta nít na még. De min den szét esett. / Hát 
ül és néz. Mert sem mit sem te het.” Vagy ahogy Jó zsef 
At ti la fo gal maz ta egy év ti zed del ko ráb ban: „Okos fe jé vel 
bic cent s nem re mél.”
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