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Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete 

Egy ember életét követhetjük nyomon születésétől haláláig. Ez az ember azért 
lehet fontos számunkra — a társadalom, a magyar közvélemény számára —, mert 
költő volt, mégpedig jelentősnek mondot t költő. Az, hogy tör ténelmünk egyik 
leggyalázatosabb évtizedében olyan körülmények között élt és halt végül meg, 
mely körülmények közelebb álltak az állati, min t a méltó emberi létezés keretei-
hez, még önmagában nem tenné figyelemreméltóvá sorsát. Sorsa azért lett emb-
lematikus, azért válhatott a magyarországi holokauszt jelképévé, mer t költésze-
tével párbeszédet folytatott az említett méltatlan körülményekkel. Jó költő volt, 
ezért alakja és kulturális-társadalmi jelentősége kiemelkedik több ezer társáé kö-
zül — de paradox módon éppen amiatt vált első vonalba tartozó költővé, mert nép-
irtás áldozata lett. Ebben a paradoxonban meg is lehetne nyugodni, és sokáig úgy 
tűnt, meg is nyugszik az értelmiség és a szakma egyaránt, még másfél évtizeddel 
a rendszerváltás után is. (Mert a máig érvényesnek mondha tó Radnó t i -kép egy-
értelműen a múlt rendszer érdekeinek következtében, kisebb és nagyobb tenden-
ciózus félreértelmezések és elhallgatások során alakult olyanná, amilyenné.) 

A versek teljes mértékben kimaradtak az újraértésből, az életút is a korábbi 
sztereotípiák körében ragadt. A középiskolai és az egyetemi oktatásban sem követ-
kezett be radikális változás a megítélésében (ellentétben például József Attilával) 
- Radnót i lényegében ugyanolyannak látszik, mint előtte ötven éven keresztül. 
Az életmű n e m vált problémává az i rodalomtudomány, az életút pedig csak ke-
véssé vált azzá a társadalomtudományok számára — előbb fel kellett (volna) tárni a 
problémát ahhoz, hogy reagálni is lehessen rá. Ebben az értelemben Ferencz Győző 
terjedelmes és alapos számvetése Radnót i Miklós személyével régóta várt és ese-
dékes munka . 

Az életút és a költői mű sajátos szimbiózisából születhetett meg Ferencz Győ-
ző opusa: egyszerre van benne szó egy szimbolikus életsorsról, egy, a zsengéktől 
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a klasszikus darabokig alakuló költői fejlődésről, valamint egy korszakról a ma-
gyar történelem mélyéből. A korszak megjelenítése azért oly megrendítő, mert 
egy (illetőleg két) személyes, és több hivatalos optikán keresztül tárul elénk: a 
könyv ezen vonulata a Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni viszontagságai címet kap-
hatná — ritkán kerülünk ilyen közeli viszonyba emberekkel, akár az életben, akár 
művészeti alkotásokban. Ráadásul nagyon szerethető emberekkel van dolgunk 
—jóllehet, a könyv narrátora néha jobbnak, rokonszenvesebbnek látja (és jel lem-
zi) őket, mint az saját „szereplői" szólamaikból következne. A narratíva másik 
vonulata a költővé érés, azaz a művekből (kötetekből) kialakuló fejlődésív. Bár a 
művek értelmezései is életrajzi kontextus alapján történnek, és a költői út szoros 
viszonyban van az életúttal — a deklarált elképzelés szerint elválaszthatatlanok 
egymástól —, a narrációban ez felszíni különbségként tételeződik. Hiszen, míg 
a történeti elbeszélésben a két főhős (Miklós és Fanni) szólamainak aránya köze-
lít a narrátoréhoz, és mindez kiegészül „mellékszereplői" szólamokkal is (a leg-
dominánsabb Vas Istváné), a műértelmező fejezetekben az elbeszélői-értelmezői 
szólam dominál, kiegészülve más kritikusok (legmarkánsabban Bálint György) 
és tudósok szempontjaival. A két szál között időről időre az általános szemlélet-
móddal rendre szervesülő „epizódokat" találunk, melyekben Ferencz Győző a 
költő világnézetének vagy a korszak szellemi életének egy-egy fontos kérdését 
járja körül (katolicizmus, zsidóság, népi—urbánus vita, nemzettudat). Az átfogó 
„nagy elbeszélés" által kijelölt, a különböző megszólalásmódokat egységbe ren-
dező koncepcionális irányultság, a rengeteg előre- és visszautalás ellenére az ol-
vasási tapasztalatban mégis észlelhető a narráció említett dinamikája az inkább 
elbeszélő és az inkább leíró-elemző részek között. Ez a dinamika nem árt a befo-
gadásnak: egyrészt megajándékoz a szisztematikusság és precizitás megnyugtató 
érzetével (tudományos munka esetében, azt hiszem, a biztonságnak eme illúziója 
hasznos lehet, még ha egy idő után hajlamos kritikátlan pozícióba szenderíteni 
az olvasót), másrészt a regényekből ismert, várakozáskeltő „suspense"-ként is fel-
fogható. Amikor pedig már unalmassá válna az ismétlődés, az utolsó fejezet ön-
magában vett ereje és sodrása válaszol az elvárásokra. 

Azzal, hogy narratológiai kifejezéseket használok a monográfia jellemzésére, 
nem azt szeretném sugallni, hogy Ferencz Győző könyve fordulatos, regénysze-
rű elbeszélés lenne - n e m az. Eleinte kifejezetten nehezen követhető, redundáns 
és túlzottan aprólékos. A rengeteg adatfelsorolás nagyban nehezíti és gátolja az ol-
vasást. A láb- vagy végjegyzetelés hiánya talán az angolszász műfaj hagyományai-
nak köszönhető - de valamilyen megoldást lehetett volna találni, hiszen bizonyos 
adatsorok nagyon kilógnak a főszövegből, tipikusanjegyzetszövegek. Az említett 
műfaj a kritikai életrajz (critical biography), „mely az életmű keletkezését és fejlődés-
történetét az alkotó é lmény- és tapasztalattörténetként felfogott életpályájával 
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összefüggésben írja le és értékeli" — Takács Ferenc fogalmaz így a kötetről írott re-
cenziójában a Mozgó Világ 2006. februári számában. Vagy ahogy Kiséry András 
írja Stephen Greenblatt Shakespeare-könyvéről: a kritikai életrajz „a biográfia 
tényeit az életmű elemző számbavételével kombinálja". (Holmi 2007/1.) A hang-
súly tehát az alkotói és az életpálya (ki)fejlődése közötti kölcsönviszonyon, együtt-
mozgáson van — ebből következően nem elsősorban az egyes művek fontosak, 
hanem az ouevre általános jellege és alakulása (melyen belül természetszerűleg 
teret kapnak az egyes műalkotások, de mindig a koncepcióban és az életrajz vo -
natkozásában elfoglalt helyük a fontos). Az „elemző számbavétel" illetőleg „elem-
ző értékelés" tehát nem klasszikus értelemben vett műelemzés. Mindezek ellenére 
keveslem több vers alapos(abb) elemzését Ferencz könyvéből — azt gondolom, 
hogy egy-egy különálló, a „nagy elbeszélés" rendszerkényszeréből kilépő vers-
elemzés a koncepció feszességén kellemesen lazított volna. (A terjedelmi problé-
mát az említett adattenger szelektálása oldhatta volna fel.) 

Van egy másik, komolyabb érv is az egyedi verselemzések (részben tehát a m ű -
faji elvárásokkal szembemenő) hiányolása mellett. A kritikai életrajz mint műfaj 
egy értelmezői döntés következménye — azon döntésé, mely szerint az életmű és 
az életrajz együttolvasása termékeny művelet az adott szerző esetében. Már ton 
László felteszi a kérdést recenziójában: „milyen kritikai életrajz írható egy olyan 
költőről, aki alkotásaitól következetesen távol tartotta az életrajzi elemeket? Es mi-
lyen írható egy olyanról, aki több különböző személyiséget is felépített? Es az 
olyanokról, akiknek életéről kevés dokumentum maradt fenn, vagy semennyi? " 
(Holmi 2006/11., 1559.) Utóbbi kettőre lehetséges példa Greenblatt Shakespeare -
könyve, aki vállaltan a képzelet spekulatív-intuitív útjain egészítette ki a „nagy 
átváltozóművész" biográfiájának fehér foltjait. Műve nagyhatású, olvasmányos 
és invenciózus. Bárkiről lehet kritikai életrajzot írni - föltehetően Weöres Sán-
dorról vagy Kovács András Ferencről is. A megfelelő adatolás és meggyőző re to-
rika sokkal inkább szavatol a narratíva hiteléről, mint a vizsgált életpálya. Ezzel 
nem állítom azt, hogy Radnót i Miklós munkássága ne lenne sokkalta megfele-
lőbb alanya egy ilyen típusú vizsgálódásnak, mint az említett többi szerzőé. Már 
csak azért sem, mert az ő műveiről mindeddig elsősorban életrajzi vonatkozású 
értelmezések születtek. Ferencz Győző lényegében nem egy értelmezői döntés 
következtében megtörténő műfajválasztás mellett foglal állást, hanem azt állítja, 
hogy Radnót i Miklós élete és költészete nem válik ketté, hogy (ritka) egységet 
alkot. Ebből az is következik, hogy valóban elsősorban a Pilinszky által megfogal-
mazott „szituációs zsenialitásról" van szó. Lényegében, szerkezetileg tehát meg-
ismétli az eddigi Radnóti-recepció állítását —jóllehet, „tartalmilag" sok esetben 
eltér tőle. Azonban minden egyes eltérés Radnót i életének egy-egy vitatott pont-
jára (az ún. Radnóti-mítoszok) vonatkozik: tudatos volt-e az áldozatvállalása (nem), 
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igaz-e a menekülési esélyek szándékos elutasítása (nem), a szocializmushoz való 
viszonya, stb. Poétikai szempontok szerint viszont nem látja szükségesnek a köl-
tészet újragondolását. Mindezek értelmében Ferencz Győző munkája nagyszabá-
sú, tisztázó igényű betetőzése az eddigi Radnóti-recepciónak, de nem nevezhető 
kezdeményező igényűnek, nem képes bekapcsolni a Radnóti-l írát az újraértésbe. 
Inkább újratemetés ez (egy szebb, méltóbb emlékmű felállításával), mint életre 
keltés. De Márton László véleményéhez, mely szerint e mű tehermentesíti a R a d -
nóti-értést, és megnyithatja a kaput a poétikai vizsgálódások előtt, mindenképp 
csatlakozni tudok: „Azáltal, hogy élet és költészet ritka egységének jegyében író-
dott, az életrajzi tények thesaurusaként fel fogja menteni a versolvasókat azon er-
kölcsi kötelesség alól, hogy ezt az egységet minden pillanatban, minden versre és 
verssorra nézve szem előtt tartsák". (Holmi 2006/11., 1570.) Én azért egy picit 
arra számítottam, hogy e művel már a poétikai újraértés is el fog kezdődni. 

A könyv eddigi kritikai utóélete viszont máris igazolta a nagyszabású vállal-
kozás érdemét: Márton László, Borbély Szilárd és Vári György recenziói (utóbbi 
kettő a je lenkor 2007. februári számában jelent meg) a Radnóti-filológia fontos 
dokumentumai lesznek. Vári elsősorban Radnó t i ideológiai attitűdjéhez, illető-
leg mindennek Ferencz Győző általi megjelenítéséhez fűz széljegyzeteket. Néhol 
erőteljesen — vállaltan — szarkasztikus kritikája szerint Ferencz „nem akar gépen 
fölé szállni" vállalt témájának, egy nagyon is apologetikus, elfogult nézőpontból 
ábrázolja igencsak komplexnek a költő nézeteit, melyek hol egyszerűen naivnak, 
hol viszont „zavarosnak, végiggondolatlannak és inkoherensnek" tűnnek. Két-
ségtelen, hogy Ferencz Győző bensőséges viszonyban áll műve tárgyával - ez a vi-
szony teljes összhangban van a műfaji sajátossággal. Megkockáztatom, ez a viszony 
a maga aszimmetrikusságával komolyabb megértési teljesítményre képes, mint 
egy a költőt a teljes objektivitás illúziójának távlatából ábrázolni akaró mű. Hiszen, 
mint arra Vári is rámutat, Ferencz minden segítséget megad az olvasónak ahhoz, 
hogy maga értelmezze — ha akarja, elfogulatlanul — a citált dokumentumokat , 
melyhez a szöveg narrátora időnként apologetikus megjegyzéseket társít. 

Ferencz Győző anélkül építi be az irónia esztétikai minőségét művébe, hogy 
nyíltan ironizálna, és közvetve, a dokumentációs szelektáláson, időnként Gyarmati 
Fanni közlésein át minősíti a felbukkanó szereplőket. A könyvben kulcsszerep jut 
a narrátornak. Ez az elbeszélő sosem fogalmaz egyes szám első személyben, nem 
olvashatunk tőle nyílt vallomásokat, folyamatosan a háttérben működik — de ez 
nem jelenti azt, hogy ne lenne nagyon is aktív. A végig látszólag szenvtelen, tá-
volságtartó hang (bár a stílus a könyv végére kifejezetten esszéisztikussá válik) oly-
kor le is leplezi magát. Az, hogy Ortutay Gyulát nem igazán kedveli (mint ahogy 
az is, hogy Bálint Györgyöt viszont kifejezetten), elejétől fogva sejthető (az olvasó 
a saját magában megképződő határozott érzésekből is következtethet erre), azon-
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ban a negyedik Razglednica német mondatának elkötelezett értelmezése során az 
ellenszenv nyíltabbá válik. Idézi Ortutay két szöveghelyét arról, hogy a „Der springt 
noch auf!", először mondatnak, majd mondatrésznek nevezett szövegrész funk-
ciója az, hogy ezzel áthárítsa hazájáról a bűnt a hitlerista Németországra. Mielőtt 
a koncepció érdemi cáfolatába kezdene, Ferencz az alábbi zárójeles megjegyzést 
közli: „A pontosság kedvéért megjegyzendő, hogy a német szöveg mondattani 
leírásában az első változat a helyes: egész mondat" (748). A szerző akkurátusságát 
megszokva először fel sem tűnik a fricska — de hát valójában erről lehet szó (mely 
gesztus recenzens számára is kétségtelenül szimpatikus — ez a legkevesebb, mond-
hatnánk). És e ponton lehetne helyt adni Márton László arra vonatkozó kritikájá-
nak, hogy hiányzik a Radnóti-recepció (torzításának) szisztematikus feltárása, 
ugyanis legfőképpen onnan nézve lehetne érthető, miért is tűnik fel gyakran ne-
gatív fényben az életmű kisajátításáért részben felelős egyik korábbi legjobb ba-
rát, Ortutay Gyula alakja. 

Arra, hogy Radnóti gondolkodói nagysága nem volt feltétlen arányban köl-
tői erejével, nemcsak Vári György, hanem Márton László is utal. Hogy az erre 
vonatkozó passzusokban egyaránt vitázhatnak a monográfussal és Radnótival, ar-
ra a korábban említett jelenségre utal, hogy míg Ferencz Győző megpróbált tel-
jes mértékben a költő nézőpontjába helyezkedni (Vári ezt úgy fogalmazza meg, 
hogy olyan monográfiát akart írni, melyet Radnót i is írt volna magáról), addig 
a recenzensek ezen felülemelkednek, és egy reflektált történeti nézőpontból han-
got adnak kételyeiknek (általában jogosan). Márton a Nem tudhatom... kapcsán az 
alábbi módon reagál Ferencz azon véleményére, hogy Radnót i „nyelvileg-lélek-
tanilag-kulturálisan" határozza meg magát, és (éppen ezért) identitását politikai 
szempontok fölé helyezi (ez az a gondolat, mely ellen a két kritikus több ízben is 
hadakozik): „De hát az isten szerelmére, a Nem tudhatom... egy ízig-vérig politikai 
(a poliszhoz tartozásról szóló, valló, sikoltó) költemény! Hogyan lehet egy ilyen 
versben az identitást a politikai szempontok fölé helyezni? N e m fából vaskarika 
ez?" (Holmi 2006/11., 1567.) Én úgy gondolom, nem. Márton László helyett Már-
ton Lászlóval értek egyet, aki egy oldallal korábban úgy nyilatkozott: „Sőt, sze-
rintem a Nem tudhatom... sem annyira magától értetődően közösségi vers, ameny-
nyire annak szokás olvasni és az iskolákban tanítani". (Holmi 2006/11., 1566.) 
Radnóti — eltekintve korai költészetének némely darabjától — ritkán írt kifejezet-
ten közösségi verseket, és ritkán foglalt nyíltan állást közösségi, politikai kérdé-
sekben. Ö egy rendkívüli mértékben anakronisztikus életszemléletet képviselt, 
mely szerint önmagát és a világot nem akarta történetiségében, történelmiségé-
ben érteni, naiv módon hitt a szépségben, a romantikus ideákban és abban, hogy 
ami a humanizmus erkölcsisége vagy az emberi józan ész szerint nem történhet 
meg, az nem is fog megtörténni. A verseiben — a Nem tudhatom.. .-ban - egy idea-
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lisztikus, elvek és nem aktualitások szerint szerveződő világkép látható (mely vi-
lágkép szerint az érzelemmentes pusztítás feltétel nélkül rossz); a lélek legfőbb 
menedéke pedig számára valóban a magánszféra, az „apró rebbenések" világa, a 
természet, az ot thon maradt. Hihető, hogy van ilyen (jóllehet, naiv) életfelfogás 
(Radnótié), és hihető, hogy ez joggal ítélhető szépnek, erkölcsileg példamutató-
nak (Ferencz Győző részéről). Ha számon kérjük a költőn azt, miért nem volt prag-
matikusabb, és miért használhatatlan az életműve a komoly társadalmi kérdések-
ről történő racionális gondolkodás terepén, Radnót i lényegiségét kérdőjelezzük 
meg - ha nem ilyen lett volna, egyszerűen nem jöttek volna létre azok a versek, 
melyek miatt szeretjük. Ha számon kérjük a monográfuson azt, hogy miért nem 
reflektál jobban a költő naivitására, leegyszerűsítő gondolkodásmódjára, és miért 
állítja be ezt példaszerűnek, értékesnek, akkor valóban a Radnóti-ér tés radikális 
újragondolását sürgetjük. Ez is egyfajta szembenézés, számvetés a költői sorssal 
— és magunkkal. Hiszen mi talán másképpen cselekedtünk volna az ő helyében 
(talán elfogadtuk volna a felajánlott titkos iratokat). 

Márton László például azt írja, gyakorta érzi úgy, hogy „néhány egyszerű [...] 
kérdéstől széthullik a látszólag egyben lévő szövegrész, esetleg az egész vers". Egyik 
illusztratív példája A „Meredek út" egyik példányára című vers: „költő vagyok, ki 
csak máglyára jó, / mert az igazra tanu. / / Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó, / pi-
ros a vér és piros a pipacs. / Es a pipacs szöszöske szára zöld. / / Olyan, kit végül is 
megölnek, / mert maga sosem ölt.". Márton ekképp ír róla: „Az már kevésbé [van 
rendben], hogy a pipacsszár színének, valamint egyéb színeknek ismerete révén 
lesz a költő „az igazra tanu". Engem is „joggal legyez az óvatos gyanú": nincs ez 
a máglyahalál egy kicsit túl- és félrestilizálva?". Majd felsorolja az általa ismert 
máglyahalált halt csekély számú, költőnek nevezhető személyt — „a máglyahalál 
akkor sem tipikus költősors". Majd arra gondol, hogy inkább a könyvek elégeté-
séről lehet szó a versben, „akkor viszont kérdés, hogy a nácik olyasféle [...] igaz-
ságok miatt égették-e meg a kiszemelt könyveket, mint amiket a versben olvas-
hatunk. [...] Azt elhiszem, hogy fennáll a költő ártatlansága, de azt már nem 
hiszem, hogy indokolja is az áldozattá válást". (Holmi 2006/11., 1572.) Ez a gon-
dolatmenetjellegzetes abból a szempontból, hogy - a monográfussal ellentétben 
— nem keres olyan szemszöget, amely felől jelentésessé, értelmessé válik a vers 
(az, hogy ez a potenciális szemszög történetesen egyezik a költőével, nem vélet-
len). Ferencz Győzőtől megtudjuk, hogy Radnót i rendre „költőhalálról" írt, és 
sosem úgy gondolt saját lehetséges halálára, mint a zsidó kollektíva egy tagjának 
pusztulására. Ez motiválja azt, hogy azért kell meghalnia, amilyen at tr ibútumo-
kat az igazi költőknek tulajdonít: a tisztaság és az igazság ismerete. (Az utolsó sor 
ráadásul nem önmagában vett érv, hanem egy érvsor egy tagja — de értelmezhe-
tő úgy, hogy ha erőszakosabb lenne — metaforikusán: „ha ölne" — változtathatna 
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sorsán. Ez mind az általános elgondolásba, mind a vers keletkezésének idején akár 
reálisnak is érezhető lehetőségek közé illeszkedhet.) A színek ismerete pedig egy-
értelmű metafora: olyan ismerete a világ dolgainak, ahogyan vannak (amit ha-
sonló metaforákkal meg is tud jeleníteni, közölni is tud) — ez már lehet ok a ha-
lálra. Végezetül a máglyahalál kérdése: Radnóti, mint általában, ezúttal sem tör-
ténelmi referenciára utalt. Sokkal valószínűbb a kulturális előd, mint például az 
általa rendkívül kedvelt Arany János egyik verse, A walesi bárdok, melyben ötszáz 
költő ment máglyára épp azért, mert az igazra volt tanú, mert ismerte a világ dol-
gait és nem habozott azt a maga valóságában a hatalom elé tárni. 

És megkísérelhetünk felelni Márton László „mi lett volna, ha?" kérdésére is. 
Ferencz Győző monográfiája, ha nem is konkrétan, de áttételesen határozott vá-
laszt ad: ha Radnót i életben marad, akkor sem lett volna az új rendszer ünnepelt 
kiszolgálója, még olyan barátokkal sem, mint Aczél György vagy Ortutay Gyula. 
Már életében is azért volt szellemileg magányos, mert egy idő után nem tudott 
egy platformra állni senkivel, aki a kultúra értékein kívül bármely más kirekesz-
tő eszmét támogat. Valószínűleg tűrt, korábbi barátai közül hamar többel is kon-
frontálódó, magányos alkotó lett volna, és kettesben élt volna valahol a város pe-
remén szerelmével, Gyarmati Fannival. 

A fenti befejezés csak Ferencz Győző könyvének egy lehetséges appendixe. 
Valószínűleg más, egy szkeptikusabb attitűddel megáldott értelmező ettől eltérő 
következtetésekre jutna — ám egyelőre nem létezik ilyen perspektíva. Annak örül-
hetünk, hogy ez a hiánypótló nyolcszáz oldal megszületett. A Radnóti-reneszánsz, 
avagy újraértés, ha nem is indul meg, egy lassú párbeszéd talán igen. Mert van 
még miről beszélni. 

(Osiris, Budapest, 2005.) 
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