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Radnóti Miklós és az amerikai vallomásos költészet: 
Széljegyzetek egy analógiához

1. Bevezetés

Szinte közhelyes megállapítás, mégis szép, hogy beszélhetünk kultúrák közötti 
párbeszédről. Goethe világirodalomról alkotott felfogása szerint például léteznek 
olyan művek, amelyek átlépik nyelvek és kultúrák határait, hogy más országok-
ban, más kultúráknál is olvasóközönségre találjanak. Mégis vannak olyan kultúrák, 
amelyek inkább irányadónak bizonyulnak, és amelyek egy kulturális jelenséget sok 
más mellett azért is vesznek át, mert illeszkedik kultúrájukhoz, vagy kultúrájukhoz 
tudják azt alakítani. Emellett foglal állást Itamar Even-Zohar is, akinek az elméletét 
tanulmányom alapjául veszem. Az ő elgondolásának lényege, hogy léteznek perifé-
rián és centrumban elhelyezkedő irodalmi kulturális közegek. A periféria-kultúra a 
centrum-kultúrához képest alárendelt helyzetben van, abból nőtte ki magát, így utób-
binak forrás-, míg előbbinek cél-irodalma van. Amikor a cél-irodalomból fordítanak 
szövegeket, akkor azt a forrás-irodalom elvárásaihoz igazodva teszik (Even-Zohar 
1995, 448-449).

Elég csak arra gondolni, hogy a magyar fordítói hagyomány hogyan hatott a 
magyar irodalomra (különösen a nyugatosok korában), és már nem is kell mindehhez 
különösebb magyarázatokat fűzni. De ha fordított példát szeretnénk, akkor érdekes 
lehet, ha a kultúra egyik szegmensének, a lírai alkotásoknak külhoni recepciójával 
foglalkozunk. Azért gondolom, hogy éppen a lírai alkotásokkal lehetne ezt jól szem-
léltetni, mert ezen a területen van egy kézenfekvő példánk. Radnóti Miklósnak és 
verseinek az angol nyelvű recepciójával többek között azért is érdemes külön foglal-
kozni, mert a magyar költőről nemcsak három monográfia született, de összes versét 
is lefordították már. Ráadásul „hollywoodi sztár” is lett Radnótiból: Forced March 
(Erőltetett menet) címmel született egy amerikai–magyar kooprodukciós film.

Bár igaz, hogy Radnóti a világra szóló sikert tragikus sorsának köszönheti: ha jól 
szemügyre vesszük az angol nyelvű recepciót, Radnóti elsősorban mint holokauszt-köl-
tő ismert odakint; a viszonylag nagy érdeklődés, amit angol nyelvterületen mutatnak 
iránta, ugyanakkor felvet más kérdéseket is. Tanulmányomban először röviden szólok a 
recepció- és hatástörténeti háttérről, majd egy analógiára támaszkodva Radnótit és más 
vallomásos költőket – komparatisztikai keretben – elemezve arra mutatok rá, hogyan 
árnyalhatja egy magyar költőről alkotott képünket külhoni recepciója.
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2. Recepciótörténeti háttér

A Radnóti-recepcióban hosszú időn át voltak meghatározóak az olyan olvasati 
módok, amelyek a Tajtékos ég tragikus sorsú mártír-költőjét állították a középpont-
ba, és elsősorban a Bori notesz verseit tartották különösen figyelemre méltónak. 
Tverdota György szerint ennek egyik oka a Radnóti-kultusz kialakulása, amiben 
sok más mellett fontos szerepet tulajdonít annak is, hogy nem sokkal Radnóti újra-
temetése előtt jelent meg a Tajtékos ég című kötet, illetve abban a Bori notesz versei. 
Tverdota úgy vélekedik, hogy a közösség ezeknek a (kései) verseknek a költőjét 
és nem Radnótit temette újra (Tverdota 2009). Vári György szerint pedig éppen 
ezek az utolsó „mértékadó versek alakítottak ki egy kánont,” és „ennek a kánonnak 
többségében nem tudtak megfelelni a fiatalkori versek” (Vári 2009, 39). Ezért is le-
hetséges, hogy Pilinszky „szituációs zseniként” aposztrofálja a költőt. „Tehetségét 
[…] egy kiszámíthatatlan helyzet, s méghozzá egy olyan tragikum növesztette fel, 
melyre indulásakor aligha számított. Fiatalkori költészetét néhány szürrealisztikus 
elem beszivárgása jellemezte, majd egy váratlan és tökéletes hangvételű bukolikus 
líra” – írja esszéjében (Pilinszky 1999, 731).

Radnóti kései verseivel „a magyarországi holocaust arcává lett” (Vári 2009, 39). 
Lényeges azonban megjegyezni, hogy még a Bori notesz verseiben sincsenek olyan 
képek vagy motívumok, amelyek egyértelműen utalnának a zsidó kultúrára, az azzal 
való azonosulásra vagy a holokausztra (vö. Páli 2010, 17). Marianna D. Birnbaum 
például arra hívja fel a figyelmet, hogy a kései versek „vészjósló” hangneme sem 
csupán egy romantikus váteszköltő látomásait tükrözi, hanem Radnóti (személyes) 
reakcióit a történelmi valóságra (Birnbaum 1994, 42).

Semmiképpen sem állítható persze, hogy Radnóti költészetét nem lehet a ho-
lokauszt kontextusában tárgyalni, ugyanakkor – éppen a fent említett okok miatt 
is – ez mégsem lehet kizárólagos irány. Többek között Sőtér István képviseli azt 
a véleményt, hogy „a mégoly megrázó egyéni tragédia sem szolgálhat piedesztá-
lul a műnek” (Sőtér 1966, 215); Baróti Dezső szerint pedig Radnóti nem „a halál 
egyenértékű költője: színes, gazdag és eredeti világot ismerhetünk meg verseiből” 
(Baróti 1971a, 331). A Bori notesz versei alatt viszont – miként arra Pócsik Anett 
rámutat – „a dátumok, a helyszínek életrajzi olvasatot sugallnak” (Pócsik 2007, 
55), így az értelmezések többségében már csak ezért is lehetnek hangsúlyos(abb)
an jelen az életrajzi vonatkozások. Ugyan Birnbaum 1983-as monográfiájában úgy 
próbálja Radnóti életművét bemutatni, hogy költészetének alakulását mindenekelőtt 
a szoros olvasás technikájával, a poétikai szempontokat előtérbe helyezve tárgyalja, 
ám az életrajzot sem hagyja teljesen figyelmen kívül. Birnbaum maga úgy jellemzi 
monográfiáját, hogy az „a költemények életrajza” (Birnbaum 1983, iii), vizsgálódá-
sainak középpontjába tehát mindenekelőtt magukat a szövegeket állítja, ugyanakkor 
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a költő életének mozzanataival és személyes élményeivel is foglakozik, amennyiben 
azok valamilyen hatással voltak a versek megformálására. Relevánsnak tűnik így 
Ferencz kérdése, miszerint „meg lehet-e esztétikai kategóriákkal ítélni azokat a ver-
seket, amelyek [a költő] valóságos, fizikai és lelki szenvedéseiről és végül haláláról 
szólnak” (Ferencz 2004, 1).

Vári (2009, 35-42) úgy gondolja, hogy a recepció és az értelmezők célja is egy 
arc kiolvasása (volt) az életműből, a Radnóti-kanonizáció „hang-képző” és figura-
teremtő jellegéből kiindulva azonban arra is rávilágít, hogy a versekben ugyancsak 
lényeges szerephez jut a belső világ artikulálódása, az önépítő és arcformáló gesz-
tus. Hasonlóan gondolkodik Lengyel András is, aki szerint Radnótinál az identitás 
keresése központi probléma, amely egész költészetét áthatja (Lengyel 2009, 9-16). 
Ozsváth Zsuzsanna pedig szintén azon a véleményen van, hogy Radnóti „a versí-
rással […] kezdte sokkal jobban érteni önmagát és a világhoz fűződő kapcsolatát is” 
(Ozsváth 2004, 30). Ezzel összhangban a szerzőnő többször utal arra, hogy Radnóti 
lelki sérüléseit dolgozta fel költészetében, és hogy a verseknek identitásformáló 
szerepük volt a költő életében. 

Annak alapján, hogy Radnóti költészetének egyik központi témája az identitás 
kérdése, érdekes párhuzam állítható közte és a vallomásos költők között, amit (tudo-
mányos igénnyel) először Ferencz (2009) vet fel monográfiájában.1 Szerinte Radnóti 
„költővé érésének folyamatát végigkíséri az a kísérletsorozat, hogy kiírja magából 
és túljusson szülei [és ikertestvére] halálának sokkoló élményén” (Ferencz 2004, 
1-2), vagyis ő amellett érvel, hogy – hasonlóan a vallomásos költőkhöz – Radnóti 
is (részben) terápiás céllal használta költészetét, amennyiben verseiben elmesélte 
életének történetét, és ezen keresztül megépített egy (vagy több) másik identitást, 
valamint kísérletet tett arra, hogy megküzdjön életének tragikus eseményeivel. Fe-
rencz emellett megjegyzi azt is, hogy Radnótit talán azért érinthették érzékenyebben 
a történelmi események, mert ez a trauma-élmény egész életére kihatott.

Radnótit az amerikai vallomásos költőkkel rokonítani – ahogy arra Ferencz 
szintén rámutat – azért lehet még releváns, mert Radnóti recepciója angol nyelv-
területen igen kiterjedt: nemcsak ő tekinthető a legtöbbet angolra fordított magyar 
költőnek,2 de három monográfia, illetve antológiák, tanulmányok is születtek róla. 
Mindemellett versei és vele kapcsolatos írások olyan jelentősnek mondható angol 
nyelvű folyóiratokban jelentek meg, mint a The Times, a The New York Review of 

1 Radnóti fordíthatósága kapcsán még Pilinszky jegyzi meg egyik esszéjében, hogy „sajnos, az egyetlen, 
aki szerintem valóban fordíthatta volna, az öngyilkos Sylvia Plath, esztendők óta halott” (Pilinszky 
1999, 733).

2 Összes verse is megjelent angol nyelven, éppen Amerikában, Emery George fordításában (The Complete 
Poetry, 1980).
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Books, a Delos, a Modern Poetry in Translation, vagy a The London Magazine. 
1994-ben Cambridge-ben – megemlékezve Radnóti halálának ötvenedik évfordu-
lójáról – konferenciát is rendeztek, ahol nyitóbeszédében Gömöri György úgy szólt 
Radnótiról, mint európai viszonylatban is ismert költőről (Gömöri–Wilmer 1999, 
5-6). 2003 decemberében pedig a magyar kulturális év, a Magyar Magic keretében 
Radnóti-estet tartottak Londonban (Gömöri 2004, 52).

Annak ellenére viszont, hogy Birnbaum és Ozsváth is foglalkozik a traumák 
és az identitáskeresés kérdésével, angol nyelvterületen (még) nem született olyan 
értelmezés, amely szerint Radnóti költészete vallomásos, ám csupán a recepció je-
lentősége miatt is érdekes kérdés a kapcsolódás és így Ferencz felvetése Radnóti 
költészetének vallomásosságáról. A háború utáni amerikai vallomásos iskola pedig 
különben is „sok rokon vonást mutat a harmincas-negyvenes évek magyar lírájá-
nak némely törekvéseivel” (Ferencz 2009, 10), így többek között József Attila vagy 
Szabó Lőrinc költészetével. Annak kérdése tehát, hogy miben hasonlít Radnóti 
költészete az amerikai vallomásos lírához, nemcsak Radnóti vallomásos költőként 
való értelmezését árnyalhatja, de ehhez az irodalomtörténeti-elméleti párhuzamhoz 
is szolgálhat adalékkal Ferencz analógiájának részletes kifejtése.

3. „Hatástörténet”

Az angol nyelvű recepció kapcsán az időbeli eltolódás miatt nem lehet szó hatás-
történeti vizsgálatokról: a vallomásos költőkre nem hatott Radnóti, ahogy a magyar 
költő sem ismerte közvetlenül az amerikai vallomásos líra irányzata által képviselt 
gondolatokat. Ugyanakkor (főképp korai) költészetére hatással volt József Attila, 
akiről pedig ismert, hogy nemcsak részt vett pszichoanalitikus kezelésen, de maga 
is komolyan foglalkozott a freudi gondolatokkal, és ez – főként kései – verseiben is 
megmutatkozik.3 Ferencz például József Attila Tiszta szívvel c. versének szerkezeti 
felépítését, prozódiáját állítja párhuzamba Radnóti Mondogatásra való című művé-
vel (Ferencz 2009, 50-51). Mindkét versben megjelenik ugyanis a „nincsen apám, 
se anyám”-érzésvilág: ami József Attilánál szó szerint az utóbbi, az Radnótinál az 
anya és az apa, akik meghaltak („Ikreket szült az anyám, / meg is halt ott nyomban, 
/ az öcsémmel együtt / nyugszik nyugalomban. / Meghalt az apám is, / a munka meg-
nyomta, […]”). A Csöndes sorok lehajtott fejjel pedig szintén idesorolható, ameny-
nyiben ennek a versének az egyik sorában Radnóti még az őseit is megtagadja, de 
jövőjét is („[a]z őseimet elfelejtettem, utódom nem lesz, mert nem akarom […]”); 

3 Bókay Antal foglalkozik is József Attila költészetének vallomásosságával. Egy tanulmányában például a 
Kései siratót és Sylvia Plath Daddy (Apu) című versét hasonlítja össze (Bókay 2002, 79-116).
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ilyen módon az itt megfogalmazott gondolat hasonlít a József Attilánál megtalálható 
(„se bölcsőm, se szemfedőm” sorban megfogalmazott) gondolathoz.

Azonban a József Attila-i párhuzamokon túl Radnóti számára sem volt ismeretlen 
a pszichoanalízis tudománya. Kapcsolatban állt többek között Rappaport Samuval, 
József Attila analitikusával, és Brachfeld Olivér írásai is hatással voltak költészetére 
(Hárs 2010, 75). A vallomásos költők pedig ugyancsak – olykor valóban igen tuda-
tosan –4 támaszkodtak a lélektan tudományára: Robert Lowell, aki köré a vallomásos 
iskola szerveződött, például még verseiben is használja a freudi terminológiát, de 
Sylvia Plathról is az mondható el, hogy „hol pszichoanalitikusa, hol életrajzírója, hol 
mitológusa saját magának” (Britzolakist idézi: Magyari  2008, 42).

4. Amikor a párbeszéd kölcsönössé válik

Közbeékelve egy fél gondolatot, ismét utalnék a kultúrák közötti párbeszédre 
(kissé szentimentális hasonlatokkal): adott egy magyar költő, aki megszólít egy angol 
nyelvterületen tevékenykedő fordítót. Itt kezdődik a párbeszéd két kultúra között. A 
„jó” (avagy inkább adekvát) fordítás ugyanis valóban olyan, amilyennek azt Szath-
mári István is leírja: „kétarcú”, vagyis „képviseli az eredeti művet, de szerves része 
azon nyelv irodalmának is, amelyre lefordították” (Szathmári 2001, 1171).

A párbeszéd azonban kölcsönössé vált (vagy ha úgy tetszik, visszatért önmagá-
ba), amikor Ferencz Győző Radnóti költészetét az amerikai vallomásos költészettel 
rokonította. A vallomásos költészet (confessional poetry) a modern líra elioti tár-
gyiasságának távolságtartó személytelenségével szembeforduló, az 1950-es években 
Amerikából induló, elsősorban angol nyelvterületen elterjedt poétikai irányzat. Fő 
képviselője Robert Lowell; az ő köréhez tartozott John Berryman, Randall Jarrell és 
Theodore Roethke; Lowell tanítványai pedig többek között Anne Sexton és Sylvia 
Plath voltak, míg a magyar költők közül bizonyos szempontok alapján részben ehhez 
a vallomásos irányhoz kapcsolják József Attilát és Szabó Lőrincet is.

Magát a jelenséget először M. L. Rosenthal definiálta Robert Lowell Life Studies 
(1959) című kötete kapcsán. Rosenthal úgy határozza meg a vallomásos költészetet, 
hogy abban a költő élete, különösen egy pszichés krízis nyomán a versek közpon-
ti témájává válik (Rosenthal 1967, 15), ám hozzáteszi: „A »vallomásos költészet« 
terminus magától értetődő módon jutott eszembe, amikor 1959-ben kritikát írtam 
Robert Lowell Life Studies című kötetéről, és talán másoknak is ugyanilyen ma-
gától értetődő módon jutott volna eszébe” (Rosenthal 1967, 25). Maga Rosenthal 

4 Tulajdonképpen ez is megkülönbözteti őket a romantika „vallomásos” költőitől. 
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is fölvetette tehát, hogy a vallomásos költészet terminusával akadnak problémák. 
Legutóbb, 2011-es könyvében Miranda Sherwin tett javaslatot arra, hogy vallomá-
sos költészet helyett beszéljünk inkább „pszichoanalitikus” költészetről (Sherwin 
2011, 51). Valóban lehet ezt a terminust használni, a vallomásos költők ugyanis egy 
olyan csoportot alkotnak, amelynek tagjai költészetükben tudatosabban pszichologi-
zálnak, reflektálnak a freudi gondolatokra. Lowell például az Ödipusz-komplexus, 
míg Berryman az álom kérdését veti fel költészetében.

Radnóti verseit összevetve vallomásos költők verseivel úgy gondolom, hogy 
négy fő jellemzője van a vallomásos költészetnek: (1) egy élettörténet rajzolódik ki 
az életműben, amit külön erősít az, hogy a költő legtöbbször egyes szám első sze-
mélyben ír; (2) egy traumaélmény fogalmazódik meg a versekben (ami lehet akár 
vélt is vagy valós; nem szükséges eldönteni, hogy tényleg igaz-e referenciálisan 
mindaz, amit a költő leírt); (3) a vallomásos költők egyik fő poétikai eszköze az 
aposztrofé, azaz a megszólítás, hogy így akár életre keltve hallottaikat szembenéz-
zenek traumáikkal (Radnóti Huszonnyolc év című verse tipikus példája ennek); (4) a 
vallomásos költők az említett traumaélmény nyomán megingott identitás újrafelépí-
tésére törekednek, így verseikben nem ritka a szerepjáték vagy a maszkhúzás aktusa 
sem; (5) s végül a traumaélmény ellenére nem áll távol ettől a költészeti iránytól a 
groteszk-ironikus hangnem sem; sokszor megjelenik a versekben az álom kiforga-
tott, már szinte parodisztikus világa is. Az álommal a költő egyszerre teremthet egy 
másik világot és egy másik ént is – ráadásul éppen úgy, hogy elmenekül a valóság-
ból, miközben arra – az álom természetéből fakadóan – reflektál is. A továbbiakban 
ezúttal a vallomásos költészet általam legmarkánsabbnak tartott vonására, az én- és 
valóságkonstrukciók, azaz a szerepjáték és az álmok kérdésére térek csak ki.

5. Én- és valóságkonstrukciók: Radnóti és más vallomásos költők

Radnóti „számos versének – kezdve a korai költeményektől a Bori noteszig – 
tétje az én más és más módokon történő kimondása, szöveg általi megkonstruálása, 
az »arcadás«” (Páli 2010, 23). Ilyen módon több önarckép, szerep is megjelenik 
az életműben: Krisztusként (Arckép), a munkásosztály pártfogójaként (Szegénység 
és gyűlölet verse), „újmódi pásztorként”, ártatlan költő-áldozatként („kit végül is 
megölnek, / mert maga sosem ölt”, A „Meredek út” egyik példányára) vagy meta-
forikus szerepben (Gyökér) is ábrázolja magát a költő.5 Ugyanakkor több versben 
is visszatér a bűnös szerep, a bűn(tudat)-téma (A félelmetes angyal, Emlékező vers, 

5 Radnóti szerepeiről részletesebben vö. Birnbaum 1994



185radnóti miklós és az amerikai vallomásos költészet

„És szólt és beszélt vala Káin Ábellel” stb.). Az ezekben a versekben megjelenő bűn 
viszont nem reális, csak konstrukció.

A Huszonnyolc év című versben már rögtön a versfelütésben egyértelműen 
megjelenik az én bűnössége („Erőszakos, rút kisded voltam én, ikret szülő anyácska, 
– gyilkosod!”). Azonban nemcsak gyilkosként határozza meg magát az én, hanem 
egyenesen „győztes, kis vadállatként”, akinek már két halott, két áldozat is van a 
háta mögött (amint ez az utolsó strófából is kiderül, amikor az anyácska lesz a „véres 
áldozat”). Ám ennek a versnek alapvetően is szervező ereje a bűnösség érzése, a lírai 
én pedig mélyről jött, akár a haramiák. Ez a mélység a harmadik strófában a gyer-
mekkorral lesz azonos, ahol az ősi bűn szimbóluma, a kígyó keveredik a gyermeki 
játékvilágba. A bűn, a mélység és a kígyó a pokol képzetét idézi fel, és – ahogy a 
vér látványa a párnán „a gyermeket elrémítő, nagy, hófehér pehely helyett” – a bűn-
tudat érzésének kivetüléseként is felfogható. Azonban amíg a gyermek bűntudata 
csak áttételes (hiszen szimbólumokon keresztül jelenik meg a versben), addig a 
felnőtt már ténylegesen is megfogalmazza a(z ön)vádat: „A két halál megérte-é? / 
kiáltottam a kép felé […]”. 

„Aki egy múltban elkövetett vétekkel szembesül, azt bevallja, megbánja […], 
nem kerülheti el, hogy szembesítse egymással a múltban történteket és erről a jelen-
ben kialakított ítéletét, esetleg annak latolgatását, hogy a jövőre nézve mindebből 
mi következik” (Tverdota 2010, 77). Ez az (implicit) időszembesítés a bűnvers(ek) 
„temporális eszköze” és a Huszonnyolc évben is tetten érhető. A versben ugyanis 
mindenekelőtt két időperspektíva, a múlt és jelen áll egymással szemben: a múlt 
középpontjában az elkövetett vétek áll, a jelenben az én egyszerre fejezi ki a bűntől 
való megszabadulás vágyát, de a vers végén ennek (jövőbeni) lehetetlenségével is 
szembe kell néznie.

A Huszonnyolc évben megjelenő bűn és bűntudat viszont irracionális. Valójában 
nincs reális időperspektíva, ami „összeomlott”, így „a jövő lezárult, a jóvátétel nem 
tervezhető,”6 hiszen az anya már halott. Másrészt valami olyan történés lesz bűn, 
ami nem lehet valós bűn, csakis egy megkonstruált bűn, hiszen – a versből is kiderül 
–, az én születésével lett gyilkossá, születésére pedig nem emlékezhet, csak emlé-
keztethetik rá. Éppen ezért bűnös szerep is csupán konstrukció lesz, amit azonban 
az én valósként él meg, így a válaszreakciók (a megingott identitás újrafelépítésére 
irányuló törekvéssel) is valósak lesznek.

Az én-konstrukciók, a szerepek a versben mind Radnótinál, mind a vallomásos 
költőknél összefüggésben vannak az identitáskereséssel. Az egyes szerepekben a 
költő voltaképpen újra és újra megalkotja önmagát. Költészetében Radnótihoz hason-

6 Így írja Tverdota (2010, 74) a Mama című József Attila-vers kapcsán; ez az állítás azonban a Huszonnyolc 
évre is igaznak tűnik.
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lóan vesz fel szerepeket Plath is, bár a költőnő szerepjátékai lényegesen elvontabbak 
és komplexebbek; ráadásul Plath valóban szinte bármivel azonosítja magát, legyen 
az élő ember, gyermek (Daddy – Apu, Childless Woman – Gyermektelen nő), halott 
(The Hanging Man – Az akasztott ember), állat (Frog Autumn – Békaősz), vagy akár 
tárgy (Mirror – Tükör). Bollobás Enikő, aki tanulmányában részletesebben foglal-
kozik a plath-i szerepekkel és maszklírával, úgy fogalmaz, hogy Plath „költészetét a 
maszkok és identitások pluralizmusa jellemzi”, Van Dyne-ra utalva pedig megjegyzi 
azt is, hogy a költőnő „életét szövegnek tekintette, melyet megalkotott, majd rendre 
újraírt” (Bollobás 2002, 60). Ilyen értelemben Plath egész költészete akár én-konst-
rukciós folyamat(ok összessége)ként is értelmezhető, akárcsak Radnótié.

Azonban az, hogy a költő a versben szerepeket játszik, vagy maszkokat húz, nem 
mond ellent a vallomásos költészet lényegének, ami részben éppen az én kimondására 
tett törekvés. A szerep- és maszkversekben ugyanis – bár elfedik az ént (ezzel pedig 
valamilyen formán az én kimondhatóságát vonják kétségbe) – mégsem „az önkifejezés 
tagadásáról van szó” (Rácz 1996, 22), avagy Nietzsche szavaival élve „a lírikus képei 
nem egyebek, mint ő maga, s mintegy csak önmaga különféle objektivációi” (Nietz-
sche 1986, 51; a szerepversek kapcsán idézi: Rácz 1996, 22). Ahogy Radnóti esetében 
Eaton Darr is az, ráadásul a fiktív angol költő egyértelműen utal megalkotójára, hiszen 
nevét visszafelé olvasva a Radnóti név angolos átírására bukkanhatunk.

Eaton Darr olyan angol nonszensz költő, akinek strófái fiktív verseinek fik-
tív fordításai. Ám ezek a művek nem pusztán egyszerű imitációi az angol nyelvű 
nonszensz verseknek, sokkal inkább már-már szürrealista groteszkekről van szó 
(Ferencz 2009, 498): viccesek („patak helyett csobog, / madár helyett csicserg / a 
W. C.”), olykor ironikusak. Neve megfordításával pedig Radnóti az egész világot is 
megfordítja, de ugyanakkor reálisnak állítja be, történetet kreál hozzá: Eaton Darr 
egy kávézóban ül, és a napi híreket olvassa (vö. Baróti 1971b, 438).

Baróti az egyik vers, a Reggel álomkép-jellegét emeli ki, de tulajdonképpen 
az egész ciklus lehet olyan, akár egy álom. Ráadásul a nonszensz irodalmat éppen 
álomjellege különbözteti meg a groteszk és/vagy szürrealista alkotásoktól, ahogy 
Gergely Ágnes (1998, 6) írja: „az ember és az álom közötti tekervényes úton a non-
szensz van az álomhoz legközelebb.” Ám nem csak ezért lesz az Eaton Darr strófái 
egy álomvilág. A ciklus Reggel című darabjában például szövegszerűen is temati-
zálódik az álom („[e]gy szép medvével álmodtam ma éjjel”), emellett pedig akár az 
álomhoz, alváshoz motivikusan kapcsolható utalások is megjelennek a ciklusban: 
úgy, mint „alkonyat”, „fáradt ég”, „egy kígyó szundikál”, „elmélázva ül”. Azonban 
ennél is jobban megmutatkozik a ciklus álomjellege abban, hogy akár az álom, ez 
is főképp képekben gondolkodik.

Az álomban ugyanis az olyan „tartalmi elemek jellemzőek, amelyek képekként 
viselkednek, vagyis inkább hasonlítanak az érzékelésre, mint az emlékezet képze-
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teire” (Freud 1993, 93). Az Eaton Darr-ciklus egyes darabjai is érzéki dolgokat (il-
latokat, színeket) és – leginkább groteszk-szürrealisztikus – képeket vonultatnak fel 
(„bakorrú lepkeszeg”, „röppenő keszeg”, „rikító pepita” nadrág). Egy olyan álommá 
válik így az Eaton Darr strófái, amiben „az álom-én számára lehetséges sok minden 
(minden), ami az éber-én számára abszurd, lehetetlen” (Heller 2011, 88). Hiszen ez 
az álom az élettel szembeállítva groteszk, lehetetlen (a nyúl kergeti a vadászt, az 
ügyvédnek „[h]ószín szárnya nőtt / és elrepült”, „két könyv között a polcon / egy 
kígyó szundikál”), viszont magában az álomban Eaton Darr nem ütközik meg ezen 
a groteszkségen. Sőt, Eaton Darr nevével maga is egy groteszk figura. Az angolos-
nak tűnő név ugyanis – Baróti (1971b, 439) szerint – „a nonszensz-irodalom furcsa, 
abda-kadabra-szerű névadásaival rokon.” 

Radnóti tehát Eaton Darr-ról álmodik, aki azon túl, hogy a név utal rá, azért is 
lehetne a költő maga (azaz egy újabb szerep, egy újabb másik identitás), mert hiszen 
„álmodó-én és álom-én ugyanabba a világba vagyunk belehajítva”, vagyis az álom 
képzelőereje az álmodó tudatából építkezhet, „csak a meglévő kockákkal játszhat, 
új kockát nem hozhat létre” (Heller 2011, 52). Ráadásul azzal, hogy a Reggel egy 
álmot mesél el az álomban, bizonyos értelemben önreflexív-önironikus módon 
mintegy vissza is utalhat az álmon kívüli világra. Azaz, ha Radnóti álmában Eaton 
Darr alakja tűnik fel, akkor Eaton Darr a maga fordított álomvilágában álmodhatna 
Radnótiról, aki címben szereplő nevével ugyancsak egy álomszerű, de inkább zűr-
zavaros, kaotikus figura egy kaotikus világban – abból kiindulva, hogy Eaton Darr 
a maga groteszk nevével ugyancsak egy groteszk, kaotikus világban él.

Ugyanezek az állítások részben igazak lehetnek Berryman Dream Songs című 
ciklusára is, amelyben megteremtette alteregóját, Henryt. A Dream Songs már cí-
mével is megenged egy olyan olvasatot, amely a ciklust és egyes darabjait álom-
világ(ok)ként értelmezi. Az Eaton Darr strófái ciklussal ellentétben azonban nem 
elsősorban groteszk szóhasználata teszi álomszerűvé a művet, hanem többek között 
az a valóság felől nézve lehetetlenség, hogy Henry maga több alakban tűnik fel. 
Henry teljes neve ugyanis Henry House, de – a teljesség igénye nélkül – ő Henry 
Cat, Pussycat, ő Henry of Donnybrook, Sir Henry, Senator Cat, Henry Hankovitch, 
s ami a legérdekesebb, ő John. Sharon Bryan (1993, 142) ezzel kapcsolatban úgy 
fogalmaz, hogy amikor egy én beszél, akkor az csak egy hang a sok közül. Ennek 
kapcsán izgalmas kérdés lehet még az is, hogy Henry maga hol egyes szám első, hol 
második, hol pedig harmadik személyben ír magáról, hol fehér amerikai, hol pedig 
feketének van maszkírozva, és afroamerikai dialektusban szól.

Érdekes az is, hogy – bár a ciklusra hatással volt a blues ritmikája – a rövid, 
tömör mondatok miatt az egyes versek olyanok, mintha maguk egy-egy álmot me-
sélnének el, amit külön erősít a cím is. Emellett itt is találunk utalásokat az álomra: 
a 132. Álomdalnak például „Egy kicsi álom”, míg a 245. Álomdalnak „Ébresztő dal” 
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a címe. A Dream Songs mégis leginkább a cím kontextusában lesz értelmezhető 
olyan álomként, ahol Berryman az álmodó én, míg Henry az álom-én, aki valójában 
tapasztal, érez, de a két én így itt sem lehet független egymástól. Ebből a szempont-
ból érdekes, amit Berryman alteregójáról ír, miszerint: „Henry hasonlít rám, és én is 
hasonlítok Henryre; de másrészt nem én vagyok Henry, tudják, én fizetek jövedelem-
adót, Henry nem fizet jövedelemadót” (An Interview, 1988, 7).

Bár vannak különbségek, Radnóti és Berryman ciklusai között mégis állítható 
párhuzam. Egyrészt mindkét ciklusra igaz, hogy kimondva vagy rejtetten egy-egy 
álmot mondanak el, az elmondás során pedig – különösen az Eaton Darr strófái – 
álomi természetűnek bizonyulnak.7 Másrészt pedig Eaton Darr és Henry is ugyan-
azzal a céllal született meg: álarcot adtak a költőknek, hogy azok azon keresztül 
beszélhessenek „valós világukról”. Berryman pedig – írja Ferencz Győző (1999, 
122) – „nemcsak azért sokszorozta meg személyiségét, hogy széttörtségét kifejezze, 
hanem azért is, hogy képes legyen újból összerakni.” A vallomásos líra egyik köz-
ponti kérdése pedig éppen az – jegyzi meg ennek kapcsán szintén Ferencz (uo.) –, 
hogy a széttöredezett személyiséget „újjá lehet-e építeni esztétikai eszközökkel.” 
Berryman számára Henry, Radnóti számára a különféle szerepek és Eaton Darr volt 
a költői eszköz, hogy újra felépítsék, megalkossák személyiségüket.

6. Összegzés

Tanulmányomban részben a Ferencz Győző állította párhuzam újragondolásá-
val, részletesebb kifejtésével, másrészt viszont azzal a kérdéssel foglalkoztam, ho-
gyan kerülhetett párbeszédbe két eltérő hátterű kultúra, és mindezt hogyan lehetett 
visszaforgatni arra a pontra, ahonnan a párbeszédük elindult. Itamar Even-Zohar 
elméletéhez visszatérve azt lehetne összegzésképpen elmondani – és így talán min-
den világossá is válik –, hogy Radnóti holokauszt-költőként került ki egy olyan kul-
túrába, ahol a vallomásos költészetnek nagy divatja volt akkoriban, amikor először 
lefordították verseit. A tragikus sorsú magyar költő életműve tehát éppen beleillett 
az angol nyelvű irodalmi kultúrába, így Radnóti (Ferencz Győző révén) vallomásos 
költőként tért haza – ezzel pedig teret nyitva új értelmezéseknek és fogalmi kérdé-
sekkel kapcsolatos problémák megválaszolásának is.

7 Bókay Antal (2009, 11) az álom-művek két fajtáját különbözteti meg: egyrészt van, hogy az alkotás „ki-
mondva vagy rejtetten álmot mond el, vagy az elmondás során álomi természetűnek bizonyul” az a világ, 
ami benne megjelenik; másrészt van olyan, „amikor az álom keletkezési módjának retorikai technikái 
visszafordulnak az irodalmi ábrázolás folyamatára”, ezzel pedig maga a műalkotás lesz álomszerű, egy 
keletkező álom. 
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Branczeiz, Anna
Miklós Radnóti and the American Confessional poetry – Additional Notes on an Analogy

For a long time, interpretations of Miklós Radnóti’s poetry have been determined by the reading methods 
with the martyr-poet of the Tajtékos ég in the centre. Contrary to this, approaches that took stand on the 
unity of the oeuvre also came up. In connection with this, among other things, the interpretations that 
are about the poems from the aspect of Radnóti’s life events are also interesting. While the question of 
identity has an important role in the poems, the poetry of Radnóti – as Győző Ferencz points out in his 
monograph – can be viewed as parallel to confessional poetry. This idea can be also relevant because 
Radnóti’s English reception is really extensive: he is not only the most translated Hungarian poet, but 
also three monographs, many anthologies and studies have been published about him. The extent of 
the English – American reception and Ferencz’s idea of the confessional characteristic of Radnóti’s 
poems offer the opportunity to examine the poetry of a Hungarian poet from an English point of view. 
Although Ferencz mentions some of the confessional poets, he does not show the concrete connections 
this paper is about. Taking also advantage of comparative studies, the aim is to look at the confessional 
characteristics of some of Radnóti’s poems point by point.


