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TAMÁS ATTILA 

KLASSZICIZÁLÓ TÖREKVÉSEK SZÁZADUNK MAGYAR KÖLTÉSZETÉBEN 

Kevés áttekintő munkánk van irodalmunk utolsó évszázadáról. Gyakori, hogy életművek kritikai 
ismertetésének egymás mellé rendezésével próbáljuk megoldani - vagy talán inkább pótolni - az 
összefüggések kirajzolásának feladatát. Hogy a politikai szempontú rendszerezés részt vehet az irodal
miban, de nem helyettesítheti azt, az eléggé világos - hogy szolgálhat-e annak egyik vezérfonalául: 
vitatható. Akik a realizmust nem a történeti stílusok egyikének tartják, hanem az irodalmi fejló'dés 
olyan állandó lehetó'ségét látják benne, melyet az írók műveikben hol kisebb, hol nagyobb mértékben 
közelítenek, illetve valósítanak meg, azok számára egy ilyen majd részlegesebb, majd teljesebb ered
ményt adó, kerülőutak és közelítések változatait magába foglaló fejlődési vonalnak (vonalhálózatnak) 
a kirajzolása kínálkozhat mielőbb elvégzendő feladatul. Akik a különböző korstílusokban és stílus
irányokban látnak fontos egységesítő, illetve megkülönböztető sajátosságokat, azok viszont akkor 
következetesek, ha az ilyen alapokon történő rendszerezésnek ragadják meg a lehetőségeit: ezek egy
más mellettiségéről és egymást váltásáról kísérelnek meg összefüggő rajzolatot adni. Annak érdekében, 
hogy a jelenleg erősen mozaikszerű képet folyamatszerűbbé lehessen majd átrajzolni. 

A következő rövid tanulmány ilyen céllal készülő nagyobb munka részeként íródott. A lehetséges 
áttekintési módok egyikét választva — az eredmények hivatottak később eldönteni, mennyire fontosat. 

Arra vonatkozóan viszont, hogy mit kell a „stílus" szón érteni, köztudomásúan nem egységesek a 
nézetek, itteni használatának egyértelművé tevéséhez ezért szükség van legalábbis valamilyen rövid 
útbaigazításra. (Ha ennek érvekkel való gondosabb alátámasztása szükségképpen máskorra marad is.) 
Félig-meddig véletlenszerű sorrendben ragadva ki a fontosabb szempontokat: irodalom történeti vizsgá
latokról lévén szó, nem kizárólag a közvetlen nyelvi anyagnak a megmunkálásában észrevehető közös 
jegyekre kívánok odafigyelni, hanem egy viszonylag kikristályosodott szemléletnek és a vele kapcso
latos alkotásmódnak az általánosabb, jellegzetesen művészi megnyilvánulásaira is. (A nyelvi elemek 
kiválasztásán, a nyelvi szerkezetek kialakításán túl az esetleges verstechnika, a szerkesztés, a műfaj
választás, a főbb gondolati elemek, a kifejezett magatartásformák és a témaválasztás jellegzetességeit 
is megnézve.) A figyelem peremére szoríthatónak érzem viszont ebben az összefüggésben a stílusok 
történeti vizsgálatának szociológiai vonatkozásait. (Azt, hogy valamilyen meghirdetett művészi progra
mot és esetleg ehhez csatlakozó publikációs fórumot kik - milyen művekkel a tarsolyukban és 
milyeneknek a megírására készülőben - tartottak valamiért arra alkalmasnak, hogy mögéje felsora
kozva biztosítsanak a maguk társadalmi érvényesülése számára kedvező lehetőségeket.) Végül, de nem 
utolsósorban: az egyes stílusokat elvileg egyenértékűeknek tekintem. (Tehát eleve egyiket sem ítélem a 
másiknál magasabb rendűnek, teljesen a konkrét vizsgálatokra bízva annak eldöntését, hogy milyen 
tényleges értékek születtek ezek áramlatában. Annak a tisztázása pedig, hogy vajon véletlen-e az 
értékarányok ilyen vagy olyan eltolódása az egyik vagy a másik irány javára, megítélésem szerint 
inkább csak ezt követő lépés lehet.) Ehhez azt kell még hozzátenni, hogy nem csupán elvontabb, 
tipológiai jellegű általánosságban látom indokoltnak ezt a megközelítési módot, hanem részben tör
téneti vonatkozásokban is. Másszóval azt sem tartom konkrét vizsgálódások nélkül kategorikusan 
kijelenthetőnek, hogy az egyik vagy a másik stílus egy bizonyos időponttól fogva elavult, „korszerűt
lenné vált". (Úgy gondolván, hogy valamilyen kor legnagyobbrészt a benne élő emberek, az ő visel
kedésük és az őáltaluk létrehozott dolgok együttesébe« létezik, tehát nem ez utóbbiak hivatottak 
valamilyen rajtuk kívül húzódó fejlődésvonalhoz igazodni, arról „le nem maradni". Ha létezik is kor
szerűtlenség, mint értékcsökkentő tényező, a kutatónak igen rugalmasan kell kezelnie a kor fogalmát.) 
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Ide kapcsolódik még egy megállapítás: az úgynevezett stílustisztaságot sem tekintem értéktényezőnek. 
(Egy ilyen álláspont segíthet elkerülni annak veszélyét, hogy erőnek erejével irányzatokhoz tartozókká 
akarjunk deklarálni minden olyan művet, amelyet az általános szakmai véleménnyel egybehangzóan 
remekműnek tartunk.) Ügy gondolom, hogy műegység és stílusegység nem korrelativ fogalmak1, s szá
zadunkban már nagymértékben jellemző, hogy legértékesebb műalkotásai többnyire éppen különböző 
stílustörekvéseknek a metszéspontjában találhatók meg. (Nemcsak a realizmust, hanem a szecessziót 
vagy a szürrealizmust sem kell tehát „parttalanná" tenni.) Noha a kor sok művészében valóban ott élt 
a ,,stílusteremtés"-nek - vagy valamilyen nagy stílusáramlathoz való igazodásnak — a vágya, erőtelje
sebben és főként eredményesebben hatottak azok a törekvések, melyek a fönnálló életviszonyok 
kihívásaira kívántak válaszokat - művészi vonatkozásban tehát lehetőleg magasrendű művekké formált 
válaszokat - adni. Századunknak a korábbiakénál változékonyabb arculata csak ritkán biztosított 
lehetőséget ahhoz, hogy néhány remekmű ,stílust teremtővé": más szóval olyan mintává váljék, 
melynek alapjellegzetességeit epigonizmus nélkül lehet más művekbe átvinni. Irányzathirdető progra
mokban ugyan nem volt hiány, „programhű" remekművekben azonban már sokkal inkább. 

A tervezett áttekintés egésze mintegy négy évtized költészetére terjedne ki, egy Ady Endre és 
Radnóti Miklós neveivel határolható szakaszra. „Kifelé" csak részben zárt, belsőleg ugyanakkor még 
tovább tagolható fejlődési időszak termésére, melyen belül azonban egymással való gyakori kereszte
ződésük ellenére is viszonylag nagy szerep jutott az egymástól nagyjából elkülöníthető stílusirányza
toknak. 

Hogy ezúttal történetesen kisebb súlyú, amellett a századunkhoz kapcsolódást látszólag éppen 
tagadó irányzatról esik szó: véletlen eredménye. 

* 

Közismert tény, hogy Babits első kötetének élén Horatiusra utaló vers áll - ismeretes ugyanakkor 
az is, hogy a vers részben éppen fiatalos láztól hevített vitairat a megidézett mester megelégedést 
hirdető tanításai ellen. Nem meglepő, ha akkortájt, mikor Ady „új időknek új dalaival" kíván a Kár
pátok kapuin betörni, s verseinek hajóját is „új s új vizekre" űzi, a Horatiust megidéző Babits is azt 
hirdeti fennszóval, hogy „a dal is légyen örökkön új", s a régi eszme is „váltson ezer köpenyt". Még
sem csak az érdemel figyelmet, hogy Babits itt Adytól eltérően nem a magyar történelemnek vitázik 
valamelyik jelképével - vitapartnereinket sem véletlenszerűen választjuk ki - , s nem is csak a Thana-
tosra, Aiolosra és Tiburra történő utalások együttese köt valamiképpen az antikvitáshoz, vagy a 
- némiképp szabadosan kezelt — klasszikus versforma. A kötetnyitó mű a változásnak, a megújulás
nak a jegyében hirdeti ugyan a megelégedni nem tudás igéit, feltűnően emelkedett hangon, kimért 
szavakkal szól azonban róluk. Nem véletlen, hogy maga a megújulás is örök törvényként jelenik meg 
a beszélő előtt. Mint ahogy a „fürge fehér habok" is „örök" cseréjükért éreznek - a sorok vallomása 
szerint - hálát. „Minden a földön, minden a föld fölött folytonfolyású" - halljuk a távoli, de pontos 
párhuzamot alkotó sorokból kétszer elhangzani az okító szavakat, „Nézz fel az égre, . . . nézz szét 
a vízen" - jelenik meg mindjárt a klasszikus idézetet követően a tanítás nyugodt, egyensúlyteremtő 
gesztusa is. Egyensúly van a leírt mozgások időtlen rendjében is: a régi eszme új arculatot ölt, az 
új régi formában él tovább. Érzik tehát ugyan, hogy a megszólaló fiatal lírikustól korántsem idegenek 
a változtatni vágyás emóciói, érezhető azonban az is, hogy nem engedné át magát nekik, ha nem talált 
volna erre a tettére egyetemes, gondolatokkal megközelíthető törvényekben igazolást. A lét-egészből 
kiolvasott parancsokhoz igazodó lírikus emeli föl itt a szavát azok ellenében, akik nem merik vállalni 
a törvényeket. így nem ér váratlanul, hogy művét zárva időket álló koszorút ígér jutalmul a feladatvál
lalók számára. 

Bár itt-ott a szecesszió és a szimbolizmus közelsége is érződik a versen (a „rejtett" erőkre utalásban 
és abban, hogy a győzelmi koszorú ezúttal „százszínű, kusza" változatban jelenik meg), egészében 

1 L. erről részletesebben: A stílus néhány kérdése - egy periódus lírájának tükrében. ItK 1969. 
459-464, és Hozzászólás a szürrealizmus-vitához. Hungarológiai Közlemények, 1978. X.évf. 36-37. sz. 
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véve időtlen rend tisztelete sugárzik a sorokból, és annak meggyőződése, hogy a világ törvényei meg
ismerhetők. Az antikvitáshoz kötődés megannyi formája -1 rímtelen időmértékes verselés, latin vers
címek választása, antik istennők, régi görög domborművek és római helységnevek szerepeltetése, 
mitologikus témák feldolgozása stb.2 - a fiatal Babitsnál sem tekinthető ezért egyszerűen sokirányú 
műveltsége egyik megnyilatkozásaként. Ha nem is tudományosan pontos az önmagáról adott jellem
zés: „Klasszikus álmok az én lelkem . . . álmai" - már csak azért sem, hiszen mindjárt az idézett vers 
szavai közt is ott van a „bús", a „fáradt", a „halvány" és a „lázbeteg" - , mégsem minősíthető egé
szében megtévesztőnek. Hiszen a többi sorban sem csak a méltósággal aláomló leplek, a kerek koszorú, 
a rezzenéstelen szobrok látványa köti le írójuk tekintetét, hanem az idők változásával dacolás, a 
nyugalom, az anyagban és a lélekben rejlő nemesség is. (Más kérdés, hogy az idézett versben történe
tesen már hideggé, szfinkszszerűvé is merevül a középpontban trónoló istenség alakja.) Antik kancsók, 
ünnepi szertartásokban használt urnák ismételten kapnak fontos szerepet Babits hasonlatkészletében 
(pl. Sugár, A csengetyűsfiú), az ellentétek a maguk párosságában pedig mintha egyensúlyt is tartanának 
(Theosophicus énekek, Csendéletek, Strófák a wartburgi dalnokversenyről, Két nővér). S ami ugyan 
kevésbé szembeszökő, mégis megérdemli a figyelmet: Babits néha más, leginkább keresztény hagyo
mányokban is olyan elemekre talál, melyek közelebbi rokonságban állnak a klasszicizmus emelke
dettségével, mint a századfordulós művészi irányok szubjektivizmusával (Pictor Ignotus). 

Mindez távol marad persze attól, hogy vezérszólammá legyen. Valamilyen jeleket viszont ismétel
ten, csaknem minden időszakban adnak magukról az olyan törekvések, melyek valamiképpen klasszi
kus művészetek szféráihoz kötődnek. Az Édes az otthon - mely kötetében a Vile Potabis című után 
kap helyet - címet adó s egyúttal szakaszzáró adoniszi sorának négyszeri, ünnepélyessé váló megismét
lésével idéz föl valamit az antik nyugalom szelleméből, a „vérvörös csütörtök"-ről hírt adó mű viszont 
disztichonokra hangszerelt emelkedettségével. Emil Lask halálára írt háborús verse - mely a Hadjárat a 
Semmibe elemeihez is kapcsolódik - a „heidelbergi halmok" szelíd hullámvonalát fölidézve az „örök 
Formák" hazájának megközelítésére emlékezik, és azokat a törvényeket keresi, melyek a spontán élet
folyamatból egy érvényes létezésbe tudnak emelni: ,,nem a seiend, hanem a geltend, ami mindörökre 
gilt I tiszta és időtlen igazság" elérésére törekedve. A heidelbergi dombok ritmusának refrénszerű meg
idézése mintegy földi keretet ad itt a „nagy Törvények időtlen szellemé"-hez, a nyugalom pedig — az 
azóta elveszett, a háborútól feldúlt nyugalom - Kant és Arisztotelész bölcseletével teremt lényegi össz
hangot. (Hogy ez a fontos és több szempontból is értékes költemény - az Egy filozófus halálára -
miért nem igazán jó alkotás, annak kérdéseire még érdemes lehet visszatérni.) 

Amikor tehát Babits 1925-ben megírja Új klasszicizmus felé című cikkét, nem előzmények nélkül 
hirdet programot, illetve nem véletlenül használja írásában éppen a „klasszicizmus" megjelölést. Bárdos 
László jogosan hangsúlyozza ugyan, hogy Babits klasszicizálás-programja távol áll a másfélszáz évvel 
korábbi francia klasszicizmus művészi eszményeitől,3 ennek a „klasszicizálásnak" a szintézisszerűségét 
kiemelve viszont némiképp már elmossa azokat a vonásokat, amelyek Babitsot valóban egy jellegzete
sen klasszikus örökséghez kapcsolják. (Ne felejtsük, hogy Magyarországon Kazinczy és az ő köre által 
közvetített német klasszika, valamint egyfajta horatiusi örökség határozták meg elsősorban a „klasszi
kus,, szó jelentését, nem pedig Racine vagy Moliére szelleme.) Jellemző, hogy Babits Goethe Iphigeniá-
ját - melyet ő fordított magyarra — európai irodalomtörténetében igen meleg szavakkal dicséri. Sze
rinte az Winckelmann klasszicizmus-felfogásának a szellemét is magába szívta, s így „görögebb a gö
rögnél"; ő úgy látja, hogy ennek írásakor szerzőjében az antikvitás mellett főként „a felvilágosodás lelke 
diktál, mely már átélte a kereszténységet". Ez is arra vall, hogy az ő új klasszicizmus-eszményének is 
ebben a hármas szellemi örökségben lehet a forrására találni. „ . . . hiszek az ész harcában a vak erők 
ellen", „hiszek igazságban", mely túl van politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein", „hiszek 
az alkotásban . . . S hiszek a békében" - felzaklatott lelkiállapotban fogant, sokféle tényezőből épít-

2 Lásd erről részletesebben RÁBA György monográfiájának Klasszikus álmok c. fejezetén túl {Babits 
Mihály költészete 1903-1920. 1981, 287-312.) RITOÓK Zsigmond, Babits és az antikvitás. It 1984. 
3. 586-594; további, részletes bibliográfiával. 

3A megnevezett irodalomeszmény. A klasszicizmus és jelentésköre Babits esszéiben. It 1983. 4. 
874-895. 
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kező vallomása, az Örökkék ég a felhő fölött is magán hordja azokat a vonásokat, melyekhez legin
kább ezekről a tájakról vehetett mintát. A szóban forgó cikkben sem eldöntött, hogy vajon antik vagy 
pedig keresztény-e az az oltár, melynek oltalmazó és példaadó közelébe a művészetet odaállítaná. (Al
címe hangsúlyozza is ennek meghatározatlanságát: „Mai író töprengése valami oltárnál.") A lényege az 
ő számára „az örök"-nek a keresése, az alkotásokba való visszahúzódás, „melyeknek igazsága mélyebb, 
mint a Kor változó igazságai". Komornak és derűsnek teljességigényű - s ezáltal mintegy egyensúlyte
remtő - tudomásul vétele: „mi más ez, mint út az új klasszicizmus felé?" - kérdezi. „Klasszicizmus: 
az inga visszatérése a kilengések után . . . Klasszicizmus . . . túl a jónak és a Rossznak a tudásán." 

Szabó Lőrinc kötetéről írt 1923-as bírálatában egy fokkal határozottabban nevezte meg e klasszi
cizmus forrásainak egy részét, mikor a „példák példája"-ként „az örök, antik példák"-ra hivatkozott: 
a latin és a görög irodalomra, „melynek nyugodt racionalizmusa s belső formáinak tökéletessége" szel
lemi hatóerővé lehet saját kora zűrzavarával szemben. Ugyanekkortájt hirdette meg - részben Berzse
nyi szellemében - „régi szavak, régi ész, régi oltár" tiszteletére intő költői programját, A jobbak elma
radnak soraiban. (Megintcsak egybemosva a bibliai és az antik istenek tiszteletére állított oltárok ké
pét.) Petőfi meghamisítása ellen szót emelve is egy nemes, hazugságot megvető konzervativizmusnak a 
méltóságával és haragjával tiltakozott. 

Ugyanakkor tény, hogy deklarált programja valóban inkább csak erős közvetítésekkel, illetve mér
sékelt változatban realizálódott életművének későbbi szakaszaiban. (Miközben néha programjával ki
áltó ellentétben álló verseket is közreadott - időben nem is föltétlenül nagy távolságra esszéjének meg
jelenésétől.) Idilljei - a Szökevény, renitens idill és a Hegyi szeretők idillje — egyaránt távol áll a pász
tori költészet idilljeitől, Eklogája sem mutat sokkal közelebbi rokonságot azokkal, amelyeket Vergilius 
írt. A Mini különös hírmondó évszakok váltásának ünnepélyes ritmusát figyelő „keresztény panteiz-
musa" érdemel talán inkább említést egy szorosabb értelemben vett klasszicizálással kapcsolatban, és a 
legkésőbbi termésből az ugyancsak évszakforduláshoz kapcsolódó Zsendül már a tavasz természetmeg
jelenítése. 

„Zsendül már a tavasz langy hegyek oldalán" - halljuk a leírás szavainak kiegyensúlyozott ritmi-
káját mindjárt az első sorban, a kirajzolódó kép középpontjában pedig belső nyugalomról tanúskodó 
férfialak áll, aki országok születését és „népek vészteli élet"-ét - csaknem azonosulva a megújuló ter
mészet friss harmóniájával - messziről veszi csak tudomásul. Miközben körülötte 

„ . . . a fák nőnek, a rügy búvik 
a fű sarjad, a fűz sárgul, a mandula 
habzik, mint a szökőkút . . . " 

Szép ez a rövid vers. Benső rétegeiig kiegyensúlyozott (csak parányit ironizál) - viszont nem a 
nagyok sorából való. Idill - leheletfinoman megkérdőjelezve, a Nyugat-lírikusok árnyalásaitól enyhén 
vibráló színekkel - de csak idill. A huszadik század által ritkán kínált alkalmak egyikének megraga
dása. Érezhető benne valami egy erkölcsi kompromisszumból is (az irónia ennek szól), hiszen azért a 
„népek vészteli élete" fölötti szemlélődés felületessége, kissé olcsó nyugalma lefokozza a műben leírt, 
illetve közvetlenül kifejezett emberi tartást. Azok a súlyosabb, mélyebb élmények, melyek írójuk éle
tébe ekkortájt erőteljesen beleszóltak, más művészi formákat követeltek, s részben másfajta művészi 
hagyományokat hívtak megszólaltatásukhoz segítségül. (így például egyet-mást - mint ismeretes - az 
ótestamentum szemléletéből és jellegzetesebben, illetve egyoldalúbban keresztény hagyományokból.) 

Költő társának, Kosztolányi Dezsőnek a pályaalakulásától eltérően. 
Tőle sokáig elég nagy távolságra állt mindenfajta klasszicizálás, az antikvitás sem vonzotta különö

sebben. „Latinos" arculatának néhány vonása érdemelhet csak figyelmet ebből a szempontból, vagy 
az, hogy Aprójában Seneca, Britannicus és Lycidas alakjával is azonosulni tudott. Egy-két antik idő
mértékben megírt korábbi verse (pl. A bal lator) is említést kívánhat, és az antik Róma színterén ját
szódó néhány későbbi novellája. Ezek azonban már át is kötnek ahhoz a két verséhez, melyek az érett 
lírikus java terméséhez tartoznak: a húszas évek végén írt Marcus Aureliushoz és az öt évvel későbbi 
Februári ódához. 

Az előbbiben múltjának egyik arculatával számol le, s a nála nagyobb költőtárs mítoszával akarna 
leszámolni, a másik arra hivatott, hogy fölébe emelje betegsége nyűgeinek és kínjainak. Közös mind a 
kettőben, hogy teljes komolysággal számot vet bennük a közeledő halállal. 
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Az előbbit a klasszikus világhoz kötné a benne megszólított császár alakja is, fokozza azonban ezt 
még az az áttétel, hogy Kosztolányi nem a néhai imperátor képzeletbe idézett élő személyéhez intézi 
szavait, hanem közvetlenül csak a mozdulatlanul felmagasodó szoborhoz. Nagyság és fönség jellemzik 
a megszólítottat. A hatalomnak és az írás művészetének egyaránt a birtokában van, szív és értelem egy
sége, igazmondás szigorúsága nemesítik arcélét, fény és koszorú emelik föl a szépség szféráiba - két 
folyammal keretezett domboldal harmóniája jelenik meg a vers zárásában is, valamivel halványabb dísz
letként, a beszélő álláspontjának kirajzolásához. A sorok rendjét antik időmérték fegyelmező erején túl 
értelmi, illetve nyelvi törvények tagolása segíti megvalósuláshoz: „Császári / felség", „emberi / nagyság, / 
roppant / pogányság" stb., illetve: „,ez van', ,ez nincs', / ,ez itt az igazság', ,ez itt a hamisság'", „a bar
na Dunának, a szőke Tiszának partjai közt". 

Persze, a legutóbb említett sajátságok a szó legszorosabb értelmében nem mind jellegzetesen klasszi
cisták. Pontosan hozzáillenek azonban annak szemléleti lényegéhez - nem föltétlenül kevésbé illesz
kedve közben egy modernül konstruktív versépítés alaptörvényeihez sem.4 Az „ez van^ez nincsen" 
szűkszavúságig tárgyias igazmondása viszont a huszadik századi neue Sachlichkeit szikár tényszerűségé
nek is rokona, legalább annyira, mint amennyire az Igaz kultuszát hirdető klasszikus eszmerendszerek
nek. A versritmus néhol azáltal tér el a régi szabályok nyomán megszokottól, hogy az adoniszj kólon-
hoz egy lassító hatású szótag csatlakozik, még gyakrabban azáltal, hogy ez egy-egy soron belül megket
tőződik, s így „vonul végig" a költemény egészén. Kötetlen sorszámú versszakokban - ilyen tekintet
ben mondhatni modernül. Megint más oldalról közelítve: „a görcsös, a szörnyű / Medusa-valóság kő-
iszonyatja" sem csak az antikvitás mitológiájából vett képet állít elénk, hiszen a kép vonásain a semmi
vel szembesülő modern ember szemléletének is fölismerhetok bizonyos jellegzetességei. A „Jaj, / hadd 
emelem föl mégegyszer a szívem . . . " záró fohászkodása sem csak a fölmagasodás nemes tartásának 
adja tovább az igényét, hanem egy szikrányit az életvágy végső föllobbanásának abból a fájdalmas gyö
nyöréből is föléleszt, mely majd a Szeptemberi áhítat kezdősoraiból lesz számunkra ismerőssé. 

A Jobbak elmaradnak írója az ellenforradalomban megnyilvánuló terrortól fenyegetve, annak jel
szavaitól visszarettenve kereste volna „régi pap, régi oltár" védelmező, erkölcsi rend alapjára épült vilá
gát, a Marcus Aureliushoz szóló lírikus részint irracionális eszmeködök, részint az irracionálisnak érzett 
halál fenyegetettségében keresi a magánosság kínját enyhítő, támaszul hívható társat. Nem egyszerű 
műveltségélmény, nem is csöndes gyönyörködni vágyás, hanem drámai léthelyzet teremti itt is újjá -
egyedi ötvözetben - a klasszicitás művészetének értékeit. 

Lényegében ugyanezt mondhatjuk a Februári ódáról is. Versformája egyértelműbben köt az antik
vitáshoz, témája viszont inkább egyfajta kisrealizmus területeihez kapcsolja: a „szakszerű, tárgyias" 
szavak egyszerűsége ehhez is illik. 

Az „egyszerű" az „igaz" oldalán azonban a ,jó"-val, a hűség, a fény és a magasság motívumaival 
alkot összefüggő értékszerkezetet. A kórházi szoba mindennapi valósága csillagűri távolságok része
ként, az egy-embernyi lét pedig a végzet szorításában jelenik meg - a hétköznapok kisvilágának elemei
ben az időtlennek érzett emberi nagyság vonásai lesznek láthatókká. Hogy a vers közepén ugyancsak 
„nagy"-nak mondott halál képzete az élethez kötő emberi nagyság megnevezésétől nyerjen olyan el
lenpontot, mely a tragikus léthelyzetben is viszonylagos nyugalomnak lehet a tényezőjévé. 

A jellegzetesen klasszikus vonások tehát itt is lényeges részét adják a műnek, ugyanakkor itt sem 
„tiszta" formában jelennek meg. (A hangsúlyosan időn felül emelkedő így nem veszíti el kapcsolatát 
jelenével.) 

A Nyugat első nagyjait követő nemzedék lírikusait is megérintették egyfajta klasszicizálásnak a hul
lámai, viszont csak keveseknél bizonyult ez a hatás maradandónak. A fiatal Szabó Lőrinc klasszicizá-

4 A festészeti konstruktivizmus egy látvány elemeinek téma szerinti összeillesztésének helyébe a 
vonalak rendje szerintit állította. Ezáltal témájuk szerint véletlenszerűen helyezte egymás mellé külön
böző tárgyak látványát. A szemlélők - köztük a költők — egy része számára ez a véletlenszerűség, ez 
a szürrealizmus felé mutató képföllazulás mutatkozott lényegesnek, s ennek alapján minősítettek 
valamilyen művet „konstruktivistá"-nak. Az ilyenfajta szóhasználat tudomásulvételén túl indokolt 
lehet azonban egy másik mellett VOKSOLNI: amellett, amelyik valóban a konstrukciós alaptörvények 
kidomborítását nevezte konstruktívnak. 

643 



lása aligha független a Babitsétól, semmiképpen nem epigonszerű azonban. Részben ugyan mesterének 
Szekszárd-vidéki, római műveltségnyomokat őrző harmonikus tájai sugározhattak valamennyit rá is 
abból a panteisztikus, dervis nyugalomból, mely az ő számára nagyobb erőket látszik magában rejteni, 
érezhető azonban, hogy az ihletésben Szabó Lőrinc legsajátabb élményeinek is közvetlen részük van. 
Nyersebb - s mint tudjuk: élete végéig megmaradó - természetélménye is feltör bennük, saját korának 
az ént a kozmosz részévé olvasztó expresszionisztikus hevülete is ott izzik a sorokban. A páratlan reggel 
nyugalmában tiszta vonalakkal elénk rajzolódó dombok megsűrűsödő életörömnek övezik a színterét 
(Reggel). A görög-római mitológiai alakokat életre hívó Pannon ősz talán a pályakezdő Babitstól veszi 
át változás és időtlenség egységben szemlélését, idősebb barátja viszont talán éppen az ő ünneplő kiál
tásainak adja majd visszhangját a már említett Mint különös hírmondó.. .-ban. (Szabó Lőrincnél: 
„ösz van! Szép ősz! . . . ösz minden változás: szent dolog az ősz! . . . " , Babits későbbi soraiban: 
„. . . én csak az őszre / nézek, az őszt érzem,... óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek / 
ritmusa . . . " ) Látható: két egymással rokon, néhány ponton egymásra találó, egymásra hatni tudó 
lélek köszönti szavaival a természet rendjének derűs fönséget. Az esetlegességeken felülemelkedő rend 
tiszteletét a társadalmon kívül maradás igényével kapcsolva össze. Valós értékeket magasítva föl, rész
ben klasszikus, részben egymásétól eltérő újabb szemléleti és versalkotási tényezők segítségével - vi
szonylag keveset téve ugyanakkor hozzá a „vissza a természethez" gondolat-élmény-egység évszáza
dokkal korábban kialakult alapformáihoz. 

Melyeket újra és újra föl lehet és föl is kell fedezni, melyek újraátélése önmagában azonban már in
kább rövid időre tudja csak mélyebben megtermékenyíteni a művészetet. 

Szabó Lőrinc felfűtött, ellentétektől áthatott egyénisége nem sokáig tudott kapcsolatot találni a 
klasszicizmussal. (Késői „klasszicizálódása": százhúsz szonettből álló ciklusának megalkotása csak igen 
távoli kapcsolódásnak minősíthető, közvetlenebbül más szemléleti elemek jutnak itt is vezérszerephez.) 
Illyés Gyulánál is átmeneti időszak maradt a klasszicizálásé. Enyhén bukolikus tájain átvonuló ván
dora csak erős áttételekkel kötődik a szorosabb értelemben vett klasszicitáshoz. Inkább csak a Látod, 
hogy gőzölög... hozza létre ennek új mondandóval kialakított ötvözetét: 

„Látod, hogy gőzölögvén Mecsekünk már! Sűrű 
Habokban csapódik lábához az őszi 
Köd árja! Gúnyos szél rázza fáink jajongó 
Ágait, leveri utolsó gyümölcseinket is. 

S antik gondokkal koszorúzza ifjú fejünket!" 

Berzsenyi - és Füst Milán - líráján átszűrt horatiusi versemlékek találkoznak itt össze olyan keserűsé
gek friss élményeivel, melyek egy mélybe szorított többmilliós népréteggel való együttérzésből fakad
nak. A „százados bánat" testtelen fájdalma „nehéz barmok" „vas-színű sárban" cuppanó patáinak 
érzéki benyomásai révén kapcsolódik össze az anyagi lét szféráival, az évszakok egymást váltásának rit
musa pedig a társadalom átformálódásának hordozza magában az ígéretét. Elveszett aranykorok újjá
születését ígérve azok számára, akik erre várnak: 

„Rakj addig a tűzre 

S fonván sötét karod nyakam köré, dalolj 
Madarak elhangzott versenyéről, ágaskodó göndör 
Bárányokról, egy fel nem osztott tájról, 
Melyről mint gyermekét viszi kalászát a barna arató." 

A csöndes, rezignáltságot és bizakodást egymásba oldó, a változást mintegy „az időre" hagyó szem
lélődés hamar és szükségszerűen átadta helyét Illyésnél a változást követelő - másokat is annak kikény
szerítésére mozgósító - kiáltásnak. (Utóbb egészen másfajta élmények kifejezésének is.) Az idézett 
vers mégsem pusztán kuriózuma az életműnek. Mikor később tizenkilenc őszi menekülésének és pilla
natnyi otthonra találásának az emlékeit örökítette versbe (az Ifjúságban), akkor is idilli színek fölfény
lése ellentétezi a csalódások és üldöztetések komor tónusait. Egy történelmi forduló lehetőségeiből 
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csillant föl valamennyit az itteni harmónia. Egyéni realizmus társít többhelyütt markánsabb színeket 
az idill szelíd csillogásához, máskor irónia töri meg finoman ennek fényeit. A műhöz azonban nemcsak 
ezek a tényezők tartoznak hozzá. A zöld ágak koszorújában fején vékát tartva elénk lépó' lányalak -
vagy ennek fiatalasszony-változata, amint a kapuban munkából hazatérő' emberét köszönti - , még a 
klasszikus idillek vonalait engedi alakján átrajzolódni. Hasonló sajátságai a nem sokkal későbben írt 
Hősökről beszéleknek is vannak. Ha a későbbi életműben csak egészen elvétve lehet is ezekhez közelről 
hasonlító műveket találni, igényként sokáig ott él belőlük valamennyi. 

Ahhoz hasonlóan, ahogy minden bizonnyal rejtetten élő igények, megőrzésre méltónak ítélt alko
tási törekvések jutottak egy-egy percre fölszínre József Attila esetében is, mikor a boldogságot ígérő 
Flóra-szerelem Hexameterek című versét írta. Vagy másoknál nemzedéktársai közül. Például Sárközi 
György istennő alakját maga elé idéző Fölfeléjének soraiban, melynél természetélményét, szerelmi ér
zését és bölcseletet kapcsolnak egymásba. Vagy például Húsvét útónjában, Nyári Ferijében. Legtelje
sebben talán Egy isteni torzóhoz írt, antik szoboralak dicséretét hirdető költői művében: 

„. . . ahol te állsz, fájdalmas nyugalommal, döbbenve akad meg 
Útjában, s amíg elnéz, hittel érzi szívét terhesnek a látogató, 
Mert nemcsak egészben voltál isteni, minden ránca ruhádnak 
S szép kebeled legkisebb árka vagy dombja is az, ami teljes, ép alakod, 
S ha elomolsz ezer szilánkra, benne leszel egészen mind az ezerben: 
Izzó ősnap a tested, melyben a csillagok szertegomolygó ősnépe lakott." 

Ha tehát széjjelnézünk, azt látjuk, hogy Radnóti klasszikus ízeket őrző eklogáit más magyar líri
kusok versei veszik körül — bár ha csak laza gyűrűben is. (A korabeli Kassák-líra néhány alkotása is ott 
van ennek külső peremén.) 

Itt is érdemes odafigyelni a fejlődés ellentéteken átvivő menetére. 
Tudjuk, hogy már a fiatal költő is az antikvitáshoz fordult, „pogány köszöntő"-t mondott, „új

módi pásztorok éneké"-t kívánta hallatni. Témában és verselésben egyaránt megjelent tehát nála az an
tikvitás, ez azonban még inkább csak díszletül szolgált a természetretalálás-élmény - talán kissé elkép
zelt-megjátszott élmény — és a fiatalos szerelmi öröm megszólaltatásához. „Ringó csípőkkel" eresz
kednek itt alá valamilyen hegynek a magaslatairól a „naptestű szüzek, pásztorok és nyájak"; bárányok 
szőrének fehére, kazlak napban aranylása és virágok kicsattanó pirosa legtöbbször szerelmespárok 
vágybeteljesülésének díszíti a színterét. Az élettel való alaposabb megismerkedés nyomán szükség
szerűvé lett távolodása ettől a bukolikussá festett (expresszionisztikus harsánysággal bukolikussá fes
tett) világtól. Az új tárgyiasság pontos tényszerűsége éppúgy ott van az átalakulás fázisai közt, mint az 
expresszionizmus zaklatott látomásossága. Később azonban - évekkel Babits cikkének megjelenése, 
Kosztolányi itt kiemelt verseinek megírása után - megjelent lírájában a klasszicizmusnak egy igen fon
tos, de külsődlegességektől mentes tényezője: a „példaképpen" írás etikájának fölismerése, „ó, véled 
gondolok most, tollas jobbkezemmel / egyre jobban értelek, Kazinczy, régi mester" - vallotta váratla
nul az írás közben soraiban. 

Késői (fiatalon késői!) életművének egyik legfőbb tényezőjére talált itt rá. Ismeretes, hogy már 
eklogáinak első darabjában is a Költő az egyik beszélő, s a megnevezett távolabbi szereplők is közülük 
valók: „Federicó" és „a drága Attila". A pásztor is azt kérdezi aggódva: ,,Hova futhat a költő?" Ké
sőbb, jól ismerve már a veszélyeket (,,más mit is tehettek, költő voltál, - megöltek ők"; a költő 
„Olyan, kit végül is megölnek, / mert maga sosem ölt" s „mert az igazra tanú" - Federicó Garcia 
Lorca, A Meredek út' egyik példányára), ő maga úgy látta: nem kereshet menekvést, mert lényegé
ből adódó rendeltetése van. A költő „míg csak él, / amíg csak élhet, formában beszél / sárról, mi van, 
- ítélni így tanít". (Ő, régi börtönök — Érdemes itt is a magyar klasszicizmus vezéralakjára gondolni, 
aki börtönében, amint tehette, azonnal papírt-írószert kért.) ,A költő ír, a macska miákol és az eb 
vonít, s a kis halacska / ikrát ürít kacéran", „mert bátorság ez is". ír, „hogyha él", és „ha lesz még 
majd kinek". Ezt teszi akkor is, mikor tudomásul kell vennie, hogy „Az írótáblák elrepedtek", és csak 
„Vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron" adatik erre lehetősége (Negyedik és Hetedik ecloga). A 
„Mérték"-et keresi s „aMű"-ben leli azt meg (Csakcsont és bőr és fájdalom) - mint ha távolról a halott 
mester írására is visszhangot adna ezáltal. (,klasszicizmus: az inga visszatérése a kilengések után.") 
Többi eklogájában is költő - többnyire „Költő", nagy betűvel írva - az egyik beszélő: az írásnak, 
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emelkedett, rendezett szellemi szféráknak a képviselője, aki legtöbbször valamilyen másik, hasonló
képpen allegorikus alakkal szembesül. A lényeget illetően mindegy, hogy pásztor, próféta vagy pedig 
repülő az a társ, hiszen a pásztori költészet megszokottabb szereplője éppúgy csak allegorikus figura 
itt, mint amennyire az a pilóta is, aki nemzeti vagy társadalmi hovatartozás nélkül testesíti meg általá
ban a modern gépi pusztítás erőit. (A Második ecloga és a Nem tudhatom repülője közt nem látszik 
érdemleges különbség, noha világos, hogy az előbbihez elsősorban német, az utóbbihoz főként angol
amerikai modelljei lehettek.) A hősi, szép halált - de seholsem pusztító harcot! - kereső költő szá
mára „karcsú Ész", „édes Értelem" és antik pogányság éppúgy összetartozó értékegyüttesként jelenik 
meg (Talán ...), akár „nemesívű, szép görög urna" és költői alkotás (Harmadik ecloga), vagy a haza és 
a hexameterek lüktetésének-lejtésének értése (Hetedik ecloga). 

A negyvenes évek Radnótijánál lényegében összefüggő rendszerré értek a klasszicizálás eszmei, mű
faji és verstechnikai tényezői. Az antikvitás derűje is nála ragyog talán a legteljesebb fénnyel - a Száll a 
tavasz és az Októbervégi hexameterek első részében - nem hiányoznak azonban mellőlük a haláltól 
érintettség súlyos, klasszikus mértéktől fegyelmezett szavai sem (Mint a halál). Szervesen illenek ide 
azok a versek is, melyek a mindennapokban szembesülnek a kor és az egyetemes emberi létezés kérdé
seivel: a Hetedik ecloga és az A la recherche ... sorai. Ahol is a hexameterek rendezettsége éppúgy 
lényegi „fedezetet" kap az éber ész, a hazugságot nem ismerő igazmondás és a nemes emberi kapcsolat
őrzés szellemiségében, mint egyensúlyteremtő szemléletének megnyilatkozásaiban. (,Aki jobbra nyö-
szörg, aki balra hever", „a bolhák ostroma meg-megújul, de a légysereg elnyugodott már", „egy nappal 
rövidebb . . . újra a fogság / és egy nappal az élet is", „nem tudok én meghalni se, élni se nélküled".) 
Vagy például a szerkezet keretszerű elemeinek szabályosságában, az értelmező, illetve állandó jelzős 
nyelvi szerkezetekben („az álom, az enyhetadó", „az álom, a szép szabadító", illetve „hangos olasz", 
„szakadár szerb", „méla zsidó").5 Abban a szemléletben, mely a szétdaraboltságban is meg tudja 
látni a lényegi, összetartó emberi egységet. (Ebben a tekintetben is vissza lehet utalni az említett 
nemzetek fölötti szemléletre, más művekben is. Gondoljunk például a Nyolcadik ecloga „falhoz 
verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket" sorára, vagy a Nem tudhatom... „bűnösök vagyunk 
mi, akár a többi nép" megfogalmazására.) Ahol mindennapokban fölfénylő derű, szép formák együt
tese, a művészet szellemének emelkedett légköre és nemes értékre valló koszorúk elmúlást-legyőzése 
idéződik föl az emlékezések megnemesítő tükrén. Lepecsételt marhakocsik, mocskos éjszakák, töredék
létig jutó verssorok és félbetörő életművek barbár korszakának ellentéteként. Enyhén abszurd, Chagall 
ecsetjéhez illő látomások (lámpák fénykörében úszó színes verssorokról, horkolva, kopaszon haza
repülő fogolytáborról, nők mosolyában megbújó, barátaik poharába beleivó halottakról): az erőtelje
sen klasszicizáló mű tényezők ezúttal realisztikusak és szürrealisztikusak társaságában lesznek remek
művek alkotóelemeivé. 

Az Ä la recheche. .. alaphelyzete, illetve alapsémája s egy-két részlete távolról egybevág a csaknem 
három évtizeddel korábban Emil Lask halálára írt Babits-versével. A „kis vendéglő heidelbergai kis 
hegyen, ahol oly jó volt csevegni este, mikor lement a nap, / Kantról és Aristotelesről" mindenképpen 
rokon a „hársak alatt" meghúzódó, „Költőkkel s fiatal feleségével koszorúzott" későbbi kocsmaasztal
lal, ahol az este sötétjében „szürkebarátot / ittak a fürge barátok a szépszemű karcsú pohárból", 
miközben „verssorok úsztak a lámpák fénye körűi". A háborúba hurcolt, „mocskos éj fedezéke alatt" 
álomba zuhanó katonák sorsa, akiknek eközben „a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang 
volt nékik e társadalomban", hasonló a korábban katónasorba kényszerült filozófuséval, akinek 
lelkivilágában „marsok örök monotóniája és a poros . . . földek unalma, . . . sárkapolyák rothasztó 
vizén túl" talán tisztán él még „nyugodt tanárszobá"-jának régebbről őrzött képe. Rokon maga 
az emlékidézés is, rokon a kontraszt: szellemi kultúra környezetéül szolgáló mindennapos tárgyi- és 
tájelemek szembesülése a szellem értékeit elpusztító háborúval. Az emlékidézés és hasztalan emlék
keresés mozzanata is ott van mind a két műben, („ó, de hol van a vánkosod már, tépett Ész, a Nyuga
lom? Heidelberga nyugalma hol van?" - illetve: „Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az 
asztal? . . . Hol van az éj?" - A Radnóti Miklósnál elhangzó kérdés talán Sárközi György kérdését is 
visszhangozza, mely az Éjszakák versszakainak elején fogalmazódott meg, hasonlóan fájdalmas nosztal-

5Lásd erről és néhány további sajátságról valamivel részletesebben: Huszadik századi stílusproblé
mákról - a Radnóti-életmű kapcsán. It 1972. 3.620-634. 

646 



giával.) Míg azonban a nagyobb építményű Babits-vers erősen eltérő magatartásformákhoz kötődő 
elemei — a töprengő, hosszú gondolatmenetre vállalkozó filozófusé, a védettségében felnőtt, a „durva" 
valóság láttán eleve borzongó polgári fiatalemberé, a szavak alakításában gyönyörködő művészé s a 
látott tragédián ténylegesen megrendült emberé - némiképp egymáshoz erőszakolva kerülnek egyazon 
művészi keretszerkezetbe, s így nem lesznek igazán megoldott műalkotás tényezőivé, Radnóti helyze
tében - az Erőltetett menet vershelyezetéhez hasonlóan - természetes módon „csúszik" egymásba 
vágytól megszépült emlékezés és kínzó realitástudat, a szertefoszló múlt keresése és látomások enyhe 
borzongatása. Egy fokkal kisebb igényű, de hibátlan alkotást segítve világra. 

Fülep Lajos Derkovits-esszéjében adott megkülönböztetésére is érdemes lehet itt gondolni: ami 
Babits számára közvetítések által kiváltott élmény volt, az Radnóti - és társai - számára maga volt 
az élet, „az egyetlen, amit élniök adatott".6 

Az évszázados-évezredes szellemi értékek felújítását - akár a részletekbe menően is — a jelennel 
való szembesülés alapállása hozta létre, erőteljes hagyományőrzés és új törekvések átvételére való 
nyitottság együtt van jelen: mindez, mint tudjuk, magasszintű alkotások létrejöttéhez vezetett. Azt 
mégsem mondhatjuk, hogy „teljes értékűként bejegyzett", ilyen minőségben számon tartott stílusirány 
született volna ezáltal. Ez azonban aligha múlt azon, hogy a művekből vagy írójukból hiányzott a 
„stílusteremtő erő". Indokoltabb, hogy rajtuk kívüli tényezőkben keressük a magyarázatot. Mindenek
előtt a történelem alakulásában. Ezeknek a verseknek a zöme már csak akkor jutott megjelenéshez, 
amikorra megváltozott körülöttük az élet, szerzőjük pedig már nem volt életben, nem juthatott tovább 
a megkezdett úton. Kosztolányi, Babits ekkor már évek óta halott, s a fasizmus másokat is elpusztított: 
nem élt már Sárközi György sem. (És hogy vajon ő nem írt-e - a Radnóti Miklóséhoz hasonló körül
mények között - részben hasonló, de fönn nem maradt műveket, azt nem tudhatjuk.) A megváltozott 
magyarországi viszonyok inkább más irányú késztetéseket adtak a háború után: nem volt tehát idő 
ennek a látás- és alkotásmódnak valamilyen általánosabb kibontakozására. 

Érdemes itt - a lehetőségeket mérlegelve - tágabb körök rokonjelenségeire is kitekinteni, Legalább 
futólag. 

Tudjuk, hogy a képzőművészetekben számon tartják az új klasszicizmust, mint modern konstruktív 
törekvésekkel is érintkező, ugyanakkor hangsúlyosan klasszikus hagyományokhoz kapcsolódó irányza
tot, mely teljesen zárt egységet ugyan nem alkot, világnézeti tartalmában is meglehetősen ambivalens, 
(a fasiszta Olaszországban reprezentatív iránnyá lett, de Picasso életművének is van ide sorolható 
korszaka), mégis mindenképpen figyelmet érdemlő tényezője századunknak. Egyfajta újklassziciz-
musról a zenetörténet is szól. Az irodalomtörténetírás is számot vet újklasszicista iránnyal, részben 
azonban viszonylag tágan értelmezi ennek kategóriáját - például akkor, mikor ezt a Valéry költésze
tére alkalmazza - , részben pedig előfordul, hogy erős fenntartásokkal kezeli azokat a műveket, melyek 
a szűkebb klasszicizmus-fogalomba is beillenék. Mint a német irodalomtörténetírás - és nem is alap
talanul. A húszas években kibontakozó német újklasszikus lírai vonulat nem adott igazi nagyokat, 
arculatának világnézeti megítélése is ellentmondásos. A részben ide tartozó R. A. Schröder például 
- aki egyaránt fordította Homéroszt és Horatiust, Vergilius eklogáinak és Georgjkónjának kétnyelvű 
kiadását pedig az ujkasszicizmus egyik legnagyobb szobrászának, A. Maillolnak az illusztrációival 
díszítve jelentette meg - Horatius ihletésére „német ódák" gyűjteményét tette közzé az első világ
háború előtt. Az antik versformákkal együtt a klasszicitás erkölcsi tartását is átvéve, hogy azt saját 
korával szembesítse. Egy némiképp lapos konzervativizmus jegyében alakított így ki egy meglehetősen 
középszerű lírát. Érdemes azonban arra is gondolni, hogy - visszatekintve a magyar költészet fejlődés
vonalára - , a klasszikus művek iránt fogékony Babits számára sem ebben a korban lettek a Horatius-
ihletésű Berzsenyi-ódák részbeni mintaképekké. Majd csak a világháborút és a későbbi éveket átélt 
költő: A Jobbak elmaradnak írója vett részben őtőle példát. Schröder erőtlen klasszicista konzervati
vizmusa is részben a világháború végén, részben az uralomra jutott fasizmus korszakában talált rá az 
időszerűbbé válás lehetőségére, ugyancsak antik és a keresztény humanista hagyományok egyesítése 
útján.7 (Radnótinál különösen a Nyolcadik eclogában mutatkozik meg ezek összetalálkozása.) Más 

6 FÜLEP Lajos, Művészet és világnézet. 1976. 570. 
7L. erről részletesebben SOERGEL-HOHOFF, Dichtung und Dichter der Zeit. Düsseldorf, 1963. 

565-575; K. A. HORST, Kritischer Führer durch die deutsche Literatur der Gegenwart. München, 
1962.228. 
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oldalról a harsány expresszionista hanggal színre lépő, a fasizmus korszakában viszont „újklasszicista" 
szonettjeinek ciklusát alkotó J. R. Becher szocialista lírája mutat rokon fejlődésirányt. Még inkább 
érdemes a lengyel T. Borowskira odafigyelni, aki szintén hazája fasiszta megszállásának idején hozott 
létre olyan lírát, melyben - a kortárs lengyel ellenállási irodalom tendenciáitól eltérően — antik 
hatásoké lett a vezérszólam. Vergilius példájára valló eklogák, hexameterek és disztichonok terem
tettek benne szilárd"keretszerkezetet, harcra buzdítás helyett pedig bölcseleti kérdések műbe emelése 
jellemzi ezt a költészetet - és a fegyelmezett szembenézés a mindennapos rettenet látványával.8 Sok
százéves szellemi értékek őrzése, a bennük rejlő erkölcsi parancs továbbadása: 

,,Bárhol is álom a föld, mert föl nem éledett még, 
hinni kell alakját, szeretni álomi képét, 
szélre építni ködöt, meg nem szakasztva az álmot. 
Bárhol is álom a föld, végigálmodni muszáj." 

(Spiró György tolmácsolása) 

Mitől lesz valaki klasszikus? - kérdezte a század egyik elismert nagy lírikusa, T. S. Eliot, annak 
a beszédnek a címében, melyet a londoni Vergilius-társaság előtt tartott. A választ keresve többek 
között arról szólt, hogy a klasszikus a káosz ellenében mindig a szabadságot védi. Vállalja a múltat 
— a jövő hitével, hiszen enélkül a múlt sem lehet az övé, csak egy kihaló kultúráé. A valódi klasszikus 
soha nem a részhez, a provinciához kötődik, hanem mindig a nagy Egészhez, Európához. Kifejezési 
nyelvéül az egyetemest, az egymáshoz kapcsolót választja - egyúttal a rend, az állandóság, az egyen
súlyteremtés, a harmónia - egy talán lehetséges világharmónia nyelvén. Átveszi hagyományterem
tésre képes formák örökségét - tudván, hogy más korok mindig más változatait kívánják meg az 
egykori mintáknak. Vállalja a társadalmat megfinomító, általános érvényű erkölcsiséget, fölismeri álta
lánosabb elrendelések betöltésének szükségét.9 

Bizonyos, hogy nem hallott Radnóti Miklósról. Radnóti tudott róla - lírája Babits számára sem volt 
ismeretlen - , ez a beszéd azonban már nem juthatott el hozzá. Ezerkilencszáznegyvennégy október 
tizenhatodikán hangzott el, néhány órányira attól az időponttól, mikor Radnóti hazájában Szálasi 
Ferenc hadparancsát harsogták fülekbe a rádiók. Annak a történelmi fordulatnak a bekövetkezésétől, 
mely a legutolsó reményekre vetett sötét árnyékot. A második és a harmadik Razglednica megírása 
közt: azokban a napokban, melyek egy pásztorlány tóra lépésének és a „förtelmes halál" fúvásának 
megörökítését választották el egymástól. 

Térben fél kontinensnyi távolsággal elkülönítve, politikai és nemzeti határokkal többszörösen is 
elválasztva vallottak: egyikük közös mesterségüknek a törvényei szerint verset írva, másikuk gondolko
dóként hirdetve programot az értelem emberei számára. De azonos eszmék alapján, egymáséval rokon 
látásmód törvényei szerint. 

Valóságos írói-művészi stílusiránynak tapintva a lehetőségeit, ennek érezve magukban - el nem 
hallgathatóan - a szükségét. 

'Részletesebben lásd: SPIRÓ György, 119-198. Kortárs, 1984.1. 122-144. 
9 L. Káosz a rendben. 1981. 
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Attila Tamás 

DES TENDANCES CLASSICISANTES DANS LA POÉSIE HONGROISE DE NOTRE SIÉCLE 

La présente étude constitue une partié d'un ouvrage dliistoire de style en train de préparation, 
qui désire de donner une vue d'ensemble sur quatre décennies de la poésie hongroise du XXe siécle. 
En examinant le produit d'une teile période dans laquelle les différentes tendances de style existent le 
plus souvent en influangant les unes les autres, mais elles peuvent étre encore distinguées. 

Dans la poésie de Tun des premiers poétes lyriques de notre siécle, de Mihály Babits, outre les 
tendances symboliste, sécessioniste et d'autres, les tendances classicisantes se font valoir dans une 
mesure considérable qui renouvellent les traditions de Fantiquité romaine et du classicisme allemand. 
Outre son intérét général aux traditions artistiques, ce phénoméne est en connexion surtout avec 
l'exigence de conserver les valeurs spirituelles - morales et philosophiques - caractéristiques durables, 
de se soulever audessus de la personnalité et de créer une harmonie. C'est surtout la guerre, puis la 
période suivant la révolution et la contre-révolution qui associe á cela le renouvellement de certains 
idéaux chrétiens-humanistes. Son compagnon de génération, Dezső Kosztolányi emploie, pour réduire 
son propre moi á des póles opposés, les éléments classiques de la forme et de l'attitude, en confrontant 
ces derniers aveclafacilité vagabonde de son moi d'artiste joueur et ivre. Chez les poétes de la généra
tion suivante, rinfluence de la classicisation est plus passagére, mais on peut supposer qu'elle n'est 
pourtant pas tout-á-fait fortuite. (Dans la poésie lyriques des années vingt et trente de Lőrinc Szabó 
et de Gyula Illyés, et dans une mesure plus réduite, dans celle de Lajos Kassák et d'Attila József.) 
La classicisation est plus durable dans l'oeuvre de György Sárközi qui est de moindre importance 
qu'eux; l'importance eminente du classicisme se montre chez Miklós Radnóti qui est en partié son 
parent. Aprés la disparition de l'influence précoce et superficielle, aprés quoi Radnóti est entré en 
relation avec l'avant-garde et avec la nouvelle objectivité, la classicisation prévalait de nouveau au seuil 
et durant les années de ladeuxiéme guerre mondiale, et dans unemesureplus concentrée. En assimilant 
des particularités de style expressionnistes, surréalistes, eile aidait la formation d'une poésie de haut 
niveau, en trouvant la contre-partie du barbarisme dans les facteurs communs de l'idéalité de l'anti-
quité romaine, du classicisme éclairé, de lliumanisme socialiste et chrétien. 

Elle ne devient pas indépendante des aspirations générales de l'art européen et au dedans de celui-lá, 
de celles de la poésie. 
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