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1. A Po gány kö szön tõ nek (1930), Rad nó ti el sõ 
kö te té nek utol só, kö tet zá ró ver se a Csön des so rok le haj-
tott fej jel. Egy vers kö tet ben, bár mily la za szer kesz té sû 
le gyen is, né hány köl te mény nek szük ség kép pen ki emelt 
sze rep jut. Az el sõ, kö tet nyi tó da rab, s az utol só, az egész 
kö te tet le zá ró vers pél dá ul (más kom po zí ci ós el vek rõl 
most nem szól va) va la mi kép pen min dig hang sú lyos. A 
Csön des so rok le haj tott fej jel is ilyen ki emelt hely zet ben 
lé võ vers. Hely ze tét nem ke let ke zé sé nek idõ rend je je lö-
li ki; Ferencz Gyõ zõ, aki ta nul má nyoz hat ta az ere de ti, 
szer zõi da tá lá sú au tog ráf kéz ira tot, az Osiris-klassziku-
sok so ro zat ban meg je lent Rad nó ti-ös  szes ben meg ad ja a 
ke let ke zés idõ pont ját (1929. szept. 28.) – in nen tud ha tó, 
hogy e vers nem a kro no ló gi ai rend kö vet kez té ben ke rült 
a he lyé re. Más, kompozícionális oka volt, hogy a fi a tal, 
még csak 21 éves köl tõ e vers sel zár ta le el sõ köny vét. 
Hogy mi ért tu laj do ní tott ne ki kü lön fon tos sá got, per sze 
egy ál ta lán nem evi dens. A pá lyá ja ele jén já ró Rad nó ti 
még nem az „iga zi” Rad nó ti. Szimp to ma ti kus, amit ró la
kor tár sa, Kom lós Ala dár írt: „Rad nó ti el sõ ver ses fü ze te-
it ép pen ség gel nem sze ret tem, s leg szû kebb ba rá ti kö rén 
kí vül, azt hi szem, ke ve sen is be csül ték. Ke re sett sé get, 
ere de ti es ke dést és mo do ros sá got lát tam ben ne. […] Ide-
ge sí tett erõl te tett né pi es ke dé se, mely a szabadversben 
fo ko zot tan ri kí tó an ha tott. Ide ge sí tett a foly to nos idill 
pó za, a csók foly to nos har sány csat tog ta tá sa s még job-
ban a sze rep ját szá sé: az, hogy pász tor, il let ve pa raszt 
jel me zét öl töt te ma gá ra.” „Ki hit te vol na, hogy er rõl 
a fok ról el le het jut ni a nagy köl té sze tig? Ki tû nõ köl-
tõ rit kán kezd te ilyen ala csony szin ten. Csak a má ból
vis  sza te kint ve esz mé lünk rá, hogy Rad nó ti te het sé ge 
ott csí rá zott már e ko rai ver sek ben is, kép ze le te me rész 
és öt le tes moz gé kony sá gá ban és ab ban a tö rek vé sé ben, 
hogy a ma ga él mé nye it ra gad ja meg – ha egy elõ re még 
ös  sze tör te és el tor zí tot ta is õket” (Kom lós Ala dár: Rad-
nó ti ol va sá sa köz ben. In: K. A.: Tá gu ló iro da lom. Bp.,
1967. 179–180). Ez a jel lem zés, meg íté lé sem sze rint, 
nem pusz tán csak mint a ha tás tör té net do ku men tu ma 
ér de kes; Kom lós jel lem zé se jól mu tat rá az in du ló Rad-
nó ti köl té sze té nek bi zo nyos alapjellegzetességeire is, s 
ugyan ak kor – im már táv lat ból szól hat va – ér zé ke li e 
pá lya sza kasz ver se i nek elõ re mu ta tó jel zé se it is. Kü lö-
nö sen fon tos nak tar tom, hogy ész re vet te s ki mond ta: 
az ön ma ga sze re pe it ke re sõ fi a tal köl tõ, leg alább is jobb 
da rab ja i ban, már ek kor is „a ma ga él mé nye it” ra gad ta 
meg, bár ha „ös  sze tör te és el tor zí tot ta” is õket. Kom lós-
nak ez a szem pont ja, úgy hi szem, kul csot ad a ben nün ket 
most ér dek lõ vers ér tel me zé sé hez is.

Úgy gon do lom (s ezt bi zo nyí ta ni is igyek szem), hogy 
a Csön des so rok le haj tott fej jel ilyen, a „ma ga él mé nye-
it” meg ra gad ni pró bá ló köl tõ ver se. S ha a ké sei, nagy 
Rad nó ti-ver sek ma ga sá ból vis  sza te kint ve azok nak szín-
vo na lát, alakítottsági szint jét nem is éri el, a szub jek tum 
ön szer ve zõ dé sé ben s poetizálódásában sze re pe fon tos. 
Rög zí ti a sze mé lyi ség tör té ne té nek egy sor fon tos moz za-
na tát, s mint min den iga zi ön meg ér té si kí sér let, an ti ci pál-
ja a szá má ra le het sé ges ön ala kí tá si le he tõ sé gek egyi két. 

Va gyis az ön meg ér tés nek ez a fá zi sa a ké sõb bi, nagy 
ver sek meg szü le té sét le he tõ vé te võ at ti tûd meg kép zõ dé-
sé ben el en ged he tet len, sõt meg ke rül he tet len. 

2. Ma ga a vers, mint a pá lya kez dés ver sei ál ta lá ban, 
nem tar to zik az iga zán köz is mer tek kö zé, ér de mes te hát 
ma gunk elé idéz ni. Szö ve ge ez:

Csön des so rok le haj tott fej jel
For gács An tal nak

Éj fél re szült az anyám, haj nal ra
meg halt, el vit te a láz és én a 
me zõ kön szü lõ erõs anyák ra
gon do lok cif ra sza vak kal.

5 Apá mat éj jel el vit te egy szer
a kór há zi ágy ról, száj tá tó
or vo sok kö zül a gond; ak kor
ott hagy tam a vörösszemû
em be re ket, egye dül él tem

10 és élek a há za kon kivül
rég óta már.

Az õse i met el fe lej tet tem,
utó dom nem lesz, mert nem aka rom,
ked ve sem med dõ ölét öle lem

15 sá padt hol dak alatt és nem tu dom
el hin ni né ki, hogy sze ret.

Né ha csók köz ben azt hi szem, hogy 
rossz õ, pe dig med dõ csak és
szo mo rú, de szo mo rú va gyok

20 én is és ha haj nal ban a
csil la gok hív nak, egy mást ka rol va 
még is, együtt in du lunk ket ten
a nap fény fe lé.

El sõ ol va sás ra is nyil ván va ló, 23 so ros, rím te len 
szabadversrõl van szó, stró fa szer ke ze te (4+7+5+7) 
is sza bály ta lan. Az iro dal mi tra dí ci ó hoz va ló, for mai 
kö tött sé ge ket is vál la ló erõ tel jes iga zo dás, amely ké sõbb
Rad nó ti egyik jel leg ze tes tö rek vé se lesz, itt még nincs 
je len. Szem be szö kõ vo ná sa vi szont, hogy e vers, nyil ván 
tu da to san, egy „kor sze rû nek”, új nak ér zett ori en tá ció 
je gyé ben, az iro dal mi tra dí ció új ra írá sa he lyett a hang sú-
lyo zott ön ki fe je zés re tö rek szik. A vers be szé lõ je ön ma-
ga meg ha tá ro zá sát ad ja. (Az iro dal mi tra dí ció, ame lyet 
új ra ír ha tott vol na, alig ha nem nem is volt még a szer zõ
bir to ká ban; a vers mon dat bon ta ko zá sát az ön ki fe je zé si 
szán dék ge ne rál ja.) Ha a fik tív és a referenciális moz za-
na tok el kü lö ní té sét el vé gez zük, szem be öt lõ az utób bi ak 
erõs struk tu rá lis do mi nan ci á ja. A vers né hány „erõs” 
té zi se (s ép pen a leg fon to sab bak), pl. a szer zõi szub-
jek tum any já nak és ap já nak ha lá la, meg szü le té sé nek a 
ha lál lal va ló ös  sze kap cso ló dá sa, tu da tos utód nél kü li sé ge 
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Ha gyo mány tö rés és ön ala kí tás
A szub jek tum ön meg ha tá ro zá sa egy ko rai

Rad nó ti-vers ben
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– élet raj zi lag is hi te les, ada tol ha tó ál lí tás. (Ezt 
csak a „tisz ta fik ció” fik ci ó já ra épí tõ álnaiv 
ér tel me zés hagy hat ná fi gyel men kí vül.) A 
szö veg egé sze, per sze, fik tív szí ne zé sû, már a 
referenciális moz za na tok nyel vi le ké pe zõ dé sé-

ben is olyan ele mek je len nek meg, ame lye ket vagy nem 
le het meg ítél ni a fik ció referencialitás vo nat ko zá sá ban, 
vagy két ség kí vül fik tí vek. (Pél dá ul az apa ha lá la kö rül 
as  szisz tá ló „száj tá tó or vo sok” em le ge té se jól ér zé kel-
he tõ en metaforizáció, s mint ilyen, bár akár „igaz” is 
le het ne, ele ve fik tív.) A szö veg e jel lem zõ jé nél is fon to-
sabb azon ban, hogy ma ga a szö veg lo gi kai épít ke zé se is 
a referenciális „tény ál lí tá sok tól” a té nyek bõl le von ha tó 
kon zek ven ci ák irá nyá ba mo zog, a szub jek tum jö võ jét 
vá zol ja – a jö võ an ti ci pá lá sa pe dig eo ipso kép ze le ti, 
te hát csak is nyel vi leg le het sé ges, fik ci ós gesz tus. A vers 
te hát a vers ben ön ma gát meg je le ní tõ szub jek tum nak egy 
le het sé ges, a „va lós” hely zet bõl ki in du ló, azt ér tel me zõ 
ön meg ha tá ro zá sa ként fog ha tó föl.

Az iga zi kér dés, per sze, nem az, hogy a va ló ság vo nat-
ko zá sok fikcionalizálódnak-e, hi szen nyil ván va ló, hogy 
er rõl van szó – ha nem sok kal in kább az: mi lyen referen-
ciális moz za na tok ból épül föl ez az ön meg ha tá ro zás, s 
mi ad ja a fikcionalizálódás irá nyát? Az az: mi ért ép pen
így fikcionalizálódik a szub jek tum em pi ri kus re a li tá sa?

A vá lasz ma gá ból a szö veg bõl von ha tó el. A vers, a 
kör nye zõ szö veg uni ver zum s a mind azt kont rol lá ló, élet-
raj zi lag is meg fog ha tó em pi ri kus re a li tás ugyan is együtt 
ért he tõ vé te szi a szö veg ben ki bon ta ko zó tör té nést.

3. Az el sõ stró fa (1–4. sor) a szü le tés és az anya ha lá-
la tematizálása, a má so dik stró fa (5–11. sor) az apa ha lá-
láé. De nem csak az; ezek hez az ese mé nyek hez a szub-
jek tum re ak ci ó ja is hoz zá tar to zik, együtt je len nek meg. 
Mind két ös  sze füg gés lé nye ges. Az élet mû is me re té ben 
nem két sé ges, hogy itt az em pi ri kus re a li tás nak olyan 
moz za na tai je len nek meg, ame lyek ké sõbb is sok szor 
és sok fé le ös  sze füg gés ben föl buk kan nak az élet mû ben, 
vers ben s pró zá ban egy aránt. Ez, azt kell mon da nunk, 
ter mé sze tes, sõt szük ség sze rû. Rad nó ti szü le té se kor 
ugyan is édes any ja (s iker test vé re) meg halt, majd, még 
gyer mek ko rá ban, ap ját is el vesz tet te. Az ár va ság pe dig 
– nem kell hoz zá túl zot tan nagy éles lá tás – eg zisz ten-
ci á lis je len tõ sé gû lét mód; szük ség kép pen erõ tel je sen 
be fo lyá sol ja a szub jek tum ala ku lá sát. A kér dés csak az, 
ez az alap ve tõ je len tõ sé gû élet hely zet mi lyen irány ban 
for mál ja a szub jek tu mot. A vers – s itt vá lik a szö veg
elõ ször sze mé lyi ség tör té ne ti do ku men tum má – meg vá la-
szol ja ezt a kér dést. Any ja ha lá lá ra ugyan is a szer zõ vers-
ben adott re ak ci ó ja ez: „meg halt, el vit te a láz és én a / 
me zõ kön szü lõ erõs anyák ra / gon do lok cif ra sza vak kal”. 
Kér dés per sze, hogy mit je lent ez a más anyák ra va ló
gon do lás? An  nyi mind járt bi zo nyos, a sa ját sors nak a 
má so ké val va ló ös  sze ve té se zaj lik itt, s ez tel jes ség gel ter-
mé sze tes re ak ció: mond hat nánk, ant ro po ló gi ai kons tans. 
Ért he tõ, hogy – mint le he tõ ség – itt is föl me rül. Ám itt 
ez az ös  sze ve tés szo ci o ló gi a i lag konk rét s ered mé nye is 
van. Az élet hely ze tet el be szé lõ szub jek tum, bár nem szól 
ró la, egy szo ci o ló gi a i lag jól jel le mez he tõ cso port tag ja: 
az em pi ri kus szer zõ zsi dó pol gár csa lád gyer me ke. Azok 
az anyák pe dig, akik „kont roll cso port ként” meg je len nek 
a szub jek tum ho ri zont ján, nem a sa ját cso port tag jai:
„erõ sek”, s a „me zõn szül nek”, az az – szo ci o ló gi a i lag 
de kó dol va – pa raszt as  szony ok. S más Rad nó ti-szö ve gek-
bõl az is tud ha tó, ezek nek a vers bé li as  szo nyok nak a lé te
nem pusz tán nyel vi, nem fik ció, gye rek ko ri fa lu si él mé-
nye i bõl me rí ti õket a fi a tal szer zõ. E pa raszt asszony ok 
per sze erõ sen re du kál tak s ide a li zál tak, lé nye gük csu pán 

an  nyi, hogy „erõ sek” és má sok – ne héz, „ter mé sze ti” 
kö rül mé nyek kö zött is helytállanak: nem hagy ják el gyer-
me kü ket, mert – el len tét ben sa ját any já val – nem „gyen-
gék”, az az nem hal nak meg a szü lés ben. A „me zõ kön 
szü lõ erõs anyák ra” va ló gon do lás ezért tör té nik „cif ra 
sza vak kal”, ká rom ko dás sal. Itt, bár nem tel je sen füg get-
le nül a sa ját és az ide gen cso port szociologikumától, az 
anya nél kül ma radt gyer mek hi ány ér ze te, sé rel me, dac re-
ak ci ó ja szó lal meg: ér zel mi tá vo lo dás a sa ját cso port tól 
s kö ze le dés egy má sik hoz. (Csak zá ró jel ben jegy zen dõ 
meg, hogy e re ak ci ó ban ke re sen dõ a fi a tal Rad nó ti 
– Kom lós Ala dár tól föl hány tor ga tott – „né pi es ke dé se”, 
fik ci ós sze rep kí sér let ként re a li zá ló dó pa raszt ság fe lé 
va ló for du lá sa. Itt, a sa ját, sze mé lyes tra gé di á ban rej lik 
ugyan is a sa ját kö zös ség gel va ló meg ha son lás leg mé-
lyebb in do ka, hi szen az én szá má ra leg fon to sabb sze-
mély, az anya „hagy ta el”, hagy ta ma gá ra fi át.)

Ám ez a fo lya mat az anya ha lá lá val, il let ve az ar ra
adott re ak ci ó val nem fe je zõ dik be, nem zá rul le: az apa 
is meg hal, az ár va ság tel jes lesz. S ez újabb re ak ci ót vált 
ki: a ki vo nu lást az em be rek kö zül, az egye dül élés (kény-
sze rû) vál la lá sát: „ak kor / ott hagy tam a vö rös sze mû / 
em be re ket, egye dül él tem / és élek a há za kon kí vül / rég-
óta már”. Ez a ki vo nu lás („ott hagy tam”) per sze me ta fo-
ri kus re a gá lás, a di rekt, „egye nes” ér tel me zés nyil ván va-
ló an fél re ér tés len ne. És sem em pi ri ku san iga zol ni, sem 
el kép zel ni nem le het. Je len té se azon ban vi lá gos, ez a 
ki vo nu lás va ló já ban egy sze rû, kon ven ci o ná lis me ta fo ra, 
az együlség-érzés jel zé se, s mint ilyen lé lek ta ni (s nem 
szo ci o ló gi ai) re a li tás.

Az így meg adott élet hely zet nek s a lel ki re ak ci ók nak 
az iga zi kon zek ven ci ái azon ban csak a har ma dik stró fá-
ban, a 12–16. sor ban mu tat koz nak meg. Ez az öt sor az 
egész vers cent ru ma. A meg elõ zõ 11 sor szer ves foly-
ta tá sá nak, lo gi kai to vább vi te lé nek te kint he tõ, de an nál
va ló já ban több: vá lasz tás ez a le he tõ sé gek bõl, dön tés: 
„Az õse i met el fe lej tet tem, / utó dom nem lesz, mert nem 
aka rom”. Az ere det tõl va ló el sza ka dás itt lesz tel jes, a 
szub jek tum, aki – az anya s az apa ha lá la kö vet kez té ben 
egye dül ma radt – az egye dül lét mel lett dönt im már tu da-
to san is. Hogy az õsök el fej té se men  nyi re a kö rül mé nyek-
bõl adódó kö vet kez mény vagy akart el sza ka dás itt, ma gá-
ból a vers bõl nem dönt he tõ el. (Egy kül sõ for rás ból, egy 
– ké sõb bi – pró zai val lo más ból tud juk, a „val lás ra nem 
ne vel ték”, az ár va gye rek nek az õsi tra dí ci ó ba va ló be le-
ne ve lé se, ami ha gyo má nyo san apai fel adat a zsi dó kö zös-
ség hez tar to zók nál, el ma radt [Nap ló].) 

Ám a meg sza kadt tra dí ció lán co lat foly ta tá sá nak el uta-
sí tá sa a vers ben már tel je sen tu da tos dön tés ered mé nye: 
„utó dom nem lesz, mert nem aka rom”. Az az a foly ta tás 
azért ma rad el, mert az én ma ga dönt emel lett. Az én nek
ez az õsök és utó dok nél kü li ként va ló ön meg ha tá ro zá sa, 
mint be ál lí tó dás iro dal mi lag nem elõz mény nél kü li, erõ-
sen ha son lít pl. a nagy köl tõ elõd, Ady End re ne ve ze tes 
gesz tu sá ra. „Sem utód ja, sem bol dog õse nem va gyok
sen ki nek” – ír ta Ady, s az én nek ez a múlt tól és jö võ-
tõl va ló ra di ká lis el kü lö ní té se, el ha tá ro lá sa hal vá nyan 
ta lán va ló ban ott is van a Csön des so rok le haj tott fej jel 
két so ra mö gött. Ám akár is mer te Ady ver sét Rad nó ti, 
akár nem, itt még is egé szen más ról van szó, mint amit 
az Ady-vers ki nyil vá nít – itt a leg ben sõbb, leg sze mé lye-
sebb dön tés mon dó dik ki: ezt e két sor nak az em pi ri kus 
élet raj zi re a li tás sal va ló tel jes össz hang ja ön ma gá ban is 
két ség te len né te szi. Ma ga Rad nó ti val lot ta meg ugyan-
is ké sõbb, hogy a zsi dó val lás hoz nem volt kö ze, sa ját
vá lasz tá sa pe dig a ka to li ciz mus hoz kap csol ta, s va ló ban 
tar tot ta ma gát ki mon dott sza vá hoz: gyer me ke sem lett. 
De e két sor hi te lét nem csak az élet raj zi iga zo lás ad ja 
– a dik ció ha tá ro zott sá ga, min den fe les le gest ke rü lõ 
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la pi dá ris tö mör sé ge nyel vi leg is hi te le sí ti: ez a két sor a 
sze mé lyes el tö kélt ség do ku men tu ma. A har ma dik stró fa 
e két sort kö ve tõ 14–16. so ra vol ta kép pen már csak az 
el ha tá ro ló dás lel ki in dok lá sa, ma gya rá za ta: „ked ve sem 
med dõ ölét öle lem / sá padt hol dak alatt és nem tu dom
/ el hin ni né ki, hogy sze ret”. De ez a há rom sor egyút tal 
olyan újabb, negativisztikus moz za na to kat is visz be a 
vers be, ame lyek („med dõ öl”, „sá padt hold”, a sze re lem-
ben va ló ké tel ke dés) motivikusan to vább len dí tik a mon-
da tot, s ugyan ak kor szubjektive zár ják el a tra dí ció lánc 
foly ta tá sá nak le he tõ sé gét. Ha a ked ves öle „med dõ”,
ak kor a gyer mek vál la lás bi o ló gi a i lag is le he tet len, s 
ha nem hi he tõ el (vagy pon to sab ban: az én nem hi szi
el), hogy ked ve se va ló ban sze re ti, ak kor az utód vál la-
lás ér zel mi leg is vál lal ha tat lan. S a „sá padt hold” nem 
kü lö nö seb ben ere de ti me ta fo rá ja is va la mi kép pen bal jós 
fényt vet ket tõ jük kö ré: a jel zõ – „sá padt” – ha tá sa itt a 
negativisztikus be ál lí tó dást erõ sí ti föl.

A vers utol só egy sé ge, a kü lön stró fát al ko tó 17–23. 
sor az egye dü li ség ad di gi ál la po tát (ame lyet a ked ves
sze re pel te té se lo gi ka i lag már amúgy is meg bon tott) 
vég kép pen az én és ked ve se vi szo nyá ra he lye zi át. Ez a 
szö veg egy ség, mi vel két em ber vi szo nyát je le ní ti meg, 
ér te lem sze rû en az egye düllét imp li cit ta ga dá sa: az én, 
ked ve se tár sa sá gá ban, im már – leg alább is szo ci o ló gi ai 
ér te lem ben – nem le het egye dül, nem le het ma gá ra 
ha gyott. De e vi szony, bár a vers me ne te a po zi tív zár lat 
fe lé tö rek szik, egy ál ta lán nem za var ta lan. Amit a ked ves-
rõl s az én nek a ked ves hez va ló vi szo nyá ról meg tu dunk, 
az fér fi–nõ re lá ci ó ban mond ja ki em ber nek em ber hez 
va ló alap ve tõ en prob le ma ti kus vi szo nyát: „Né ha csók 
köz ben azt hi szem hogy / rossz õ, pe dig med dõ csak és 
/ szo mo rú”. Itt a sze mé lyes hi e de lem, amely a má sik ról 
sú lyos ne ga tí vu mot té te lez föl („rossz õ”), le lep le zõ dik 
ugyan, s ki mon dó dik, hogy ez a té te le zés té ve dés, csu-
pán hi e de lem, ám ami e vé le ke dés he lyé re, mint va lós 
moz za nat ke rül, az ön ma gá ban is ne ga tív in de xet kap. 
A ked ves „med dõ” és „szo mo rú”. E jel lem zés ként meg-
adott moz za na tok egyi ke sem er köl csi jel le gû, a ked ves
nem ma rasz tal ha tó el mi at tuk, ám mind a „med dõ ség” 
(amely itt már má sod já ra kap cso ló dik a ked ves hez, te hát 
hang sú lyos vo nat ko zás), mind a szo mo rú ság be ár nyé kol-
ja (s egy ben be ha tá rol ja) e vi szonyt. A med dõ ség azért, 
mert az el ha tá ro zást („utó dom nem lesz, mert nem aka-
rom”) egy má sik ol dal ról meg erõ sí ti, sõt ki ke rül he tet len-
né te szi, a szo mo rú ság pe dig azért, mert ez egy ne ga tív 
lét ál la pot jel zé se. Ezt a jel lem zést rá adá sul rész ben ki egé-
szí ti, rész ben sú lyos bít ja az én újabb (rész) ön meg ha tá-
ro zá sa: „de szo mo rú va gyok / én is” (19–20. sor). Ez az 
ön mi nõ sí tés fon tos moz za na ta a vers nek. Vis  sza me nõ leg 
is jel lem zi és mi nõ sí ti ugyan is az el ha tá ro zá sát meg fo gal-
ma zó ént: az, aki rész ben a kül sõ kö rül mé nyek foly tán, 
rész ben tu da tos vá lasz tás ként ki ke rült a más ese tek ben 
ön ként kí nál ko zó em be ri re lá ci ók ból, s aki vel meg sza-
kad a tra dí ció lánc – ma ga is szo mo rú. Ez a sze mé lyes 
dön tés kény szerjel le gé nek imp li cit „be is me ré se” s a vesz-
te ség el is me ré se. De fon tos moz za nat ez azért is, mert az 
én és a ked ves egy más köz ti komplementaritását ép pen
ez a kö zös jegy, a szo mo rú ság ad ja. A szo mo rú ság az a 
kö zös alap, amely az én és ked ve se kö zös éle tét, ös  sze tar-
to zá sát le he tõ vé te szi. A vers zár la ta in nen, e po zí ci ó ból 
in dul, eb bõl fej lõ dik ki: „de szo mo rú va gyok / én is és ha 
haj nal ban a / csil la gok hív nak egy mást ka rol va / még is,
együtt in du lunk ket ten / a nap fény fe lé” (19–23. sor).

A vers e zár la ta te hát a még is gesz tu sá ra épül; nem 
ha tály ta la nít ja az én ad di gi sze mé lyes tör té ne tét, nem vál-
toz tat ja meg el ha tá ro zá sát, s nem vál toz tat ja meg le he tõ-
sé ge it sem. De, ha csak nyel vi-re to ri kai esz kö zök kel is, 
föl de reng a me ta fo ri kus „haj nal” s a „nap fény fe lé” már 

az én és ked ve se „együtt” in dul nak, „egy mást 
ka rol va”.

4. Nem két sé ges, e zár lat jel leg adó mo tí-
vu mai: a „haj nal”, a „nap fény”, a nap fény fe lé va ló
együt tes in du lás erõ sen kon ven ci o ná lis ele mek. Ez a 
metaforika – bár ér te ni vél jük – va ló já ban igen nagy 
mér ték ben üres, vagy ha úgy job ban tet szik, tár gyi lag 
meg ha tá ro zat lan. Nem tud ni, mi is a tar tal ma e metafor-
ikának, mit je löl pl. a nap fény (azon túl, hogy jö võ be li 
és po zi tív). S nyel vi meg for má lá sa sem olyan, amely 
iga zán ma gá ra von ná az ol va sói fi gyel met. A pszi cho-
lo gi zá ló ol va sat szá má ra va ló szí nû leg hi te les sé ge is 
kér dé ses; olyan „po zi tív” zár lat nak tet szik ez, ame lyet
csu pán kompozicionális okok hív tak elõ egy kon ven ci-
o ná lis po é ti kai ha gyo mány ból. Ha azon ban a zár la tot 
nem ön ma gá ban néz zük, s ezt a ver set an nak te kint jük, 
ami, az az po é ti kai szö veg for má lás köz ben meg szü le tõ 
sze mé lyi ség tör té ne ti do ku men tum nak, s álnaiv mó don
nem füg geszt jük föl a kí nál ko zó referenciális ol va sás 
ta nul sá ga it sem – lát ha tó vá vá lik egy ben sõ, ön ala kí tó 
küz de lem. Ez a ben sõ küz de lem a szer zõi én szá má ra 
adott kül sõ, ne ga tív föl té te lek tu da to su lá sá nak s tu da-
tos vál la lá sá nak fo lya ma tá ban re a li zá ló dik. „Sa ját” 
él mény és kon ven ci o ná lis po é ti kai ha gyo mány üt kö-
zik itt ös  sze; az él mény szül te el sõd le ges ma ga tar tás s 
en nek le het sé ges vers ma ga tar tás sá va ló ös  sze ol va dá sa 
még egy ál ta lán nem hi bát lan, sõt oly kor ki mon dot tan 
si ke rü let len. A sa ját élet bõl adó dó, vers be is be le ke rü lõ 
realitásfragmentumok még csak ke re sik azt a po é ti kai 
for mát, amely ben egye di-eset le ges vo ná sa ik az ala kí-
tott ság ma ga sabb, mû vé szi szint jén egy egy sé ges szö-
veg uni ver zum ér vé nyes ré sze i vé vál hat ná nak. Kí sér let 
te hát ez a vers, nem mû vé szi be tel je sü lés. Ám ez a 
po é ti kai cé lok je gyé ben zaj ló ben sõ küz de lem óha tat-
la nul vis  sza hat ma gá ra az al ko tói sze mé lyi ség re, s for-
mál ja azt. Az em pi ri kus élet va lós moz za na tai eköz ben 
rész ben meg szi lár dul nak, tu da to sul nak, rész ben egy 
má sod la gos lé lek ta ni for má lá son men nek ke resz tül. Az 
én ala kít ja ön ma gát. A vers sze mé lyi ség tör té ne ti ered-
mé nye egy olyan új be ál lí tó dás ki ala ku lá sa, amely nek 
gyö ke rei a va lós, sze mé lyes élet be nyúl nak le, s ez az 
új ma ga tar tás ma gát az ere de tet nem is ta gad ja meg, ám 
a sze mé lyes moz za na tok egy erõs in tel lek tu á lis-mo rá lis 
szû rõn ke resz tül ha lad va nye rik el új he lyü ket a sze mé-
lyi ség szer ke ze té ben. A sze mé lyi ség ala ku lá sá nak ered-
mé nyét (akár ez zel kez dõ dött a meg írás, akár utó lag
szü le tett meg) a vers cí me mond ja ki: Csön des so rok 
le haj tott fej jel. Alá zat és em be ri tar tás – ez az érett Rad-
nó ti ra oly jel lem zõ két pó lu sú be ál lí tó dás köl té sze té ben 
elõ ször alig ha nem itt nyert ala kot. A zsi dó tra dí ci ó ból 
ki esett, ön ma gá ra utalt mo rá lis lény ön ma gá ra sza bott 
ma ga tar tás-pró bál ko zá sai nak ez az ön fe gyel me zõ kí sér-
le te te hát el sõd le ges fon tos sá gú sze mé lyi ség tör té ne ti 
do ku men tum.

Nem vé let len, hogy az el sõ kö tet zá ró ver se ép pen 
ez a köl te mény lett. Hogy Rad nó ti sze mé lyi sé gé nek 
nyer sebb-ala kí tat la nabb, utóbb mo rá li san kont rol lált 
és ala kí tott ele mei, ame lyek ek ko ri ban még hos  szabb 
ide ig vers al ko tó erõ ként vol tak je len köl té sze té ben, ezt 
a ver set is itt-ott még dis  szo náns moz za na tok ként ha tot-
ták át, ta gad ha tat lan. Az iga zi, mély Rad nó ti-ér tés ezek 
rekonstruktív szám ba vé tel ét is meg kö ve te li majd. Most 
azon ban ta lán ele gen dõ volt az ön ala kí tás meg ha tá ro-
zó vo ná sa i nak ki eme lé se, elõ tér be ál lí tá sa. E fo lya mat 
„ki na gyí tá sát” a Csön des so rok le haj tott fej jel fi gyel-
mes ol va sá sa mo dellsze rû tisz ta ság ban tet te le he tõ vé. 
A vers már csak ezért is meg ér dem li a fi gyel met.
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