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Ha ko ráb ban em lí tet tük a 
sza vak és dol gok kü lön ál lá-
sát, ez a vers e ket tõ át hi dal-
ha tat lan tá vol sá gát je le ní ti 
meg. Ol vas tán egy re csak 
a fen ti gon do lat és ér zés 
kó vá lyog ben nem: gyöt-

rõd nek itt a sza vak („Mi ért mag vas a 
sze mem? / A vá ros majd a nyo mod ba 
ered. / Tes te met a nyel vem be gyö mö-
szö li egy kro ko dil.”), küsz köd nek 
sa ját he lyük kel, és hi á ba ke re sik, nem 
ta lál ják. A je len tés nem egy sze rû en a 
me ta fo rá ban van, ha nem a ka var gás-
ban, mely ta lán az aláb bi pas  szus ra 
mu tat (én leg alább is ide me re ví tem 
ki a ké pet): „Nem / si mo ga tom ap ró 
tes te det, Métka. / Mes  sze vagy és a 
nyelv kö zel. / Fal kák ban fal en gem.”
A nyelv eme excesszusa, a sza vak bur-
ján zá sa nem más, mint me ne kü lés, az 
egyet len kéz hez ál ló esz köz meg ra ga-
dá sa a vá gyott tárgy he lyett. Rá adá sul 
ez az esz köz nem is áll iga zán kéz hez
– a nyelv is bir to kol ja hasz ná ló ját és 
meg for gat ja a be széd vad tán cá ban. 
Az ener gia nem a leg jobb ki fe je zés 
ar ra, ami lük te ti a Šalamun-verset 
– sem mi képp nem a nietz schei ér te-
lem ben (A tra gé dia szü le té se) vett 
energeiáról van itt szó, sok kal in kább
a di o nü szo szi õs erõ (mo dern) szub li-
má ci ó já ról. Ezt hí vom én ener gi kus 
me lan kó li á nak: a sza vak ba, a mon dás
ára dá sá ba, a sza vak bur ján zá sá ba for-
du lást, el a vi lág tól, el a tá vol ke rült,
meg ra gad ha tó va ló ság tól.

Mind ez ter mé sze te sen nem le het
ér vé nyes min den köl te mény re – az 
ál ta lá nost min dig ki kez di az egye di
mû sa ját sá ga. A me lan kó li át szó sze-
rint is meg je le ní ti A me lan kó lia négy 
kér dé se cí mû vers, mely a könyv 
egyik leg szebb da rab ja. Itt a sza vak
kü lö nös kom bi ná ci ói egy faj ta elé gi-
kus hang nem be ágya zód nak – rám 
azok a mû vek ha tot tak a leg erõ tel-
jes eb ben, me lyek ben ez a han gu lat 
do mi nál. Kü lö nös az is, hogy eze ket a 
ver se ket mint ha ér te ném – ta lán mert 
sze re tem õket. Míg azo kat, me lyek tõl 
ber zen ke dem, me lyek nem szó lí ta nak 
meg, nem ér tem – ta lán mert nem 
ér de kel nek? Mert nincs meg köz tünk
az a kap cso lat, ami szük sé ges len ne 
ah hoz, hogy egy pi ci sa já tot fe dez zek 
fel a vers ide gen sé gé ben, olyan sa já-
tot, ahol meg tu dom vet ni a lá bam?
Egy hang ütés vagy egy egy sze rû 
ze nei mo tí vum is le het ilyen tal pa lat-
nyi föld, ami meg ér tés sé vál toz tat ja 
az ér tet len sé get. Ahon nan el le het 
in dul ni job ban meg is mer ni egy mást. 
Nem ilyen a sze re lem is? Nem ilyen 
is a sze re lem? Elõ ször csak a von zás
van meg, és ez a von zás (ne vez zük 
vágy nak? de mi re irá nyu ló vágy?), ez 
a han gu lat, a sze re lem hang ja olyan 
kö zel sé get és glo bá lis meg ér tést hoz 
ma gá val, ami lyen meg ér tés so ha nem 
tör té nik meg még egy szer a sze rel me-
sek kö zött. Azért nem, mert ez nem 
iga zi meg ér tés, csak a sa ját rá ve tü lé se 

az ide gen re. Azt érez zük ak kor, ami-
kor elõ ször pen ge tett meg min ket a 
va la ki irán ti sze re lem: õ az én ked-
ve sem, õ az én sze rel me sem, és nem 
ér zek mást kö ze lebb ma gam hoz, mint 
õt – ér tem õt, mert ér zem ezt az ér zést.
Az ér zés ben tö ké le te sen is me rem a 
má si kat – mi e lõtt még bár mit is tud-
nék ró la. Az tán jön nek a rész le tek, az 
el mé lye dés, az ide gen ség té nye zõi, az 
ös  sze üt kö zé sek. Mi nél töb bet tu dok, 
an nál ke vés bé is me rem. De azért ez 
még is egy iga zibb, és sok kal ta ter mé-
ke nyebb meg ér tés. Van nak ver sek, 
me lyek ol vas tán el kap egy hang, egy 
han gu lat – ér zem in kább a ver set, de 
mint ha ér te ném is, a ma ga tel jes sé gé-
ben. Az tán a be ha tóbb is mer ke dés 
ar ra mu tat majd rá, de hogy is ér tet tem 
– és men  nyi újat, men  nyi mást ta lá lok 
még ben ne. És min de nek fö lött: de 
hisz ez a pi ci szó itt, a har ma dik vers-
szak sar ká ban igen csak nem il lik be le
a ko ráb bi szép ké pem be. Ezt ed dig
min dig át ug rot tam, a kép ze le tem se gít-
sé gé vel kön  nye dén ment. De ez is õ, 
nem hagy ha tom még sem fi gyel men 
kí vül. Hi szen sze re tem.

Több olyan ver set ta lál tam a kö tet-
ben, me lyek be si ke rült be le sze ret nem 
– leg in kább a Métka Krašovechez 
írot tak kö zött. Má sok tól el for dul tam, 
kön  nye dén. Egyik re sem em lí te nék 
pél dát, mind ez nem kri ti ku si fel adat 
már. A kö tet eré nye i rõl már több 
íz ben volt szó, de nem me he tek el 
szó nél kül bi zo nyos hi á nyos sá gok 
mel lett. A kön  nyebb vis  sza ke res he-
tõ ség ér de ké ben hasz nos lett vol na,
ha a ver sek ere de ti cí me is fel tû nik 
va la hol. De ez a ki seb bik gond 
– en nél na gyobb prob lé ma a könyv 
bi zo nyos szin tû gon do zat lan sá ga. 
Ös  sze füg gés ben van ez az zal, amit 
már fen tebb is em lí tet tem, hogy ta lán
szük ség len ne egy kont roll for dí tó ra, 
avagy leg alább is egy nyel vi lek tor ra. 
Ugyan is idõn ként ne héz el dön te ni, 
hogy egy-egy dur va ma gyar ta lan ság 
az ere de ti vers sa já tos szin ta xi sá nak 
kö szön he tõ (Šalamunra jel lem zõ a 
ne he zen kö vet he tõ mon dat szer kesz-
tés), avagy for dí tói ki mun ká lat lan ság-
ról van-e szó. Csak a pél da ked vé ért 
(a saj nos elõ for du ló dur va he lyes írá si 
hi bá kat nem em lít ve): bi zon  nyal nem 
jó a „csu pa love lettersek” ki fe je zés a 
töb bes szám dup la je lö lé se mi att (A
köl tõ éle te), de bán tó an hang za nak a 
„be léd va ló ha to lás kor” (Az idõ mér-
té ke) tí pu sú szó ös  sze té te lek is. (Öröm-
mel lát tam vi szont, hogy a ma gyar ban 
eti mo ló gi a i lag hely te le nül meg ho no-
so dott „promótál” szó he lyett a la tin-
hoz iga zo dó „promoveál” sze re pel 
– ez rit ka nyel vi tu da tos ság ról tesz 
ta nú bi zony sá got.) Mind ezt csak azért 
em lí tem meg, mert en nél na gyobb 
ki adói-szer kesz tõi oda fi gye lést ér de-
melt vol na a vál lal ko zás. És bár ne héz 
a szel le mi ter mé ke ket re la tí ve ér té kel ni, 
ös  szes sé gé ben még is egy na gyon iz gal-
mas kö tet rõl van szó, és ha te kin tet be 

ve szem azt is, hogy men  nyi re rit ka a 
kor társ kül föl di köl té szet meg is mer te té-
sé re irá nyu ló szán dék a ma gyar könyv-
pi a con (gon dol juk csak meg, men  nyi vel 
több re gény írót is me rünk, mint lí ri kust), 
csak a leg na gyobb el is me rés hang ján 
tu dok nyi lat koz ni mind a for dí tó, mind 
ki adó ja el kö te le zett sé gé rõl.

(Bá bel Ki adó, 2006)
Lapis Jó zsef

Ferencz Gyõ zõ:
Radnóti Mik lós éle te

és köl tészete
Egy le gen dá vá ne me sült, pél dás 

er köl csû köl tõ rõl – aki rõl egyéb ként
is so kat tu dunk, aki nek élet tör té ne te 
és köl té sze te ter mé sze tes mó don tan-
anyag a ma gyar is ko la rend szer min-
den szint jén – nem le he tett kön  nyû kri-
ti kai élet raj zot ké szí te ni. Szak em be rek 
és la i kus ér dek lõ dõk so ka sá gát érin ti 
ez a té ma. A kor osz tály ban, tu dás ban, 
szem lé let mód ban el té rõ cso por tok 
el vá rá sai pe dig na gyon kü lön böz het-
nek egy más tól, és ezek az el vá rá sok 
el lent mon dá so sak; akár ki is zár hat ják 
egy mást. Va ló szí nû leg ke vés olyan 
ol va só ja lesz a könyv nek, aki ne va la-
mi lyen elõ kép pel, már ré geb ben kör vo-
na la zó dott be fo ga dói pre kon cep ci ó val 
kö ze lí te ne a Rad nó ti-mo nog rá fi á hoz. 
Szer vez ze te hát a könyv la poz ga tá sa-
kor szem lé lõ dé sün ket né hány be fo ga-
dói né zõ pont és ol va sá si szint váz la tos 
kö rül raj zo lá sa!

Az ér dek lõ dõ kö zép is ko lai di ák 
pél dá ul olyan ol vas má nyos, ér de kes 
könyv re vá gyik (eb ben a té má ban 
is), ame lyet nem ne héz meg fej te ni, és 
amely nek stí lu sa vonz za, fönn tart ja a 
fi gyel mét. A Rad nó ti éle tét jól is me rõ 
iro da lom tör té nész (ta nár) pon tos ada to-
kat vár, a kri ti kai ki adás olyan tu dás bá-
zi sát, amely hi vat ko zá sai ré vén akár 
to vább ku tat ha tó. Aki ké zi könyv ként, 
mint egy le xi kon ként for gat ja a mû vet,
gyors „ke res he tõ sé get”, át te kint he tõ 
rend szert kí ván, amely nek se gít sé gé-
vel – la poz va a tar ta lom jegy zék ben 
vagy a könyv bel se jé ben – per ce ken 
be lül meg ta lál hat egy-egy élet raj zi 
ada tot vagy cí met. A mû vé sze ti al ko-
tá so kat ér tel mez ni, ele mez ni ke vés bé 
ké pes ol va só ins pi rá ci ót sze ret ne kap-
ni – pél dá ul egy elem zé si fel adat el ké-
szí té sé hez. A fel szí ne sebb ér dek lõ dõ 
elõ ször ké pi il luszt rá ci ó kat ke res. A 
szép iro dal mi mû vek hez szo kott ol va-
só olyan stí lust kö ve tel, amely az õ 
ma gas szin tû igé nye i nek is meg fe lel. 
Ma ga a könyv pe dig tel je sít se köny-
vé sze ti szem pont ból is a hi va tá sát: 
le gyen tar tós, szép, kel le mes ta pin tá-
sú, kel lõ kép pen fi gye lem fel kel tõ, de 
nem to la ko dó, jól la poz ha tó, kön  nyen 
át te kint he tõ és nem túl nagy.
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A kö zép is ko lás di á kot va ló szí nû-
leg ott „húz za be” a szö veg, ahol 
Rad nó ti ka masz éve i rõl és Gyar ma ti 
Fan ni ról „me sél” a szer zõ. Olyan 
ap ró sá gok is ér de ke sek le het nek itt, 
mint a köl tõ fut bal lis ta múlt já nak 
em lí té se, vagy az ér zel mek zûr za va-
rá nak jól ki fej tett, ér zé keny le írá sa. 
Nem ta lá lunk egyéb ként a meg fo-
gal ma zás ban se hol ér zel gõs sé get, 
túl dra ma ti zált in du la to kat vagy olyan 
szub jek tív meg jegy zé se ket, ame lyek 
nem az adat áram lást vagy az elem zést
szol gál ják. Va ló szí nû leg ez is se gí ti 
az ol va sót, hogy kö ze lebb ke rül jön 
a Rad nó ti-élet mû höz, mert nem kell 
meg küz de nie in du lat át té te lek kel vagy 
olyan ér zel mi re ak ci ók kal, ame lyek 
el ve szik az ener gi át a köl té szet és a 
köl tõ meg ér té sé tõl. Nem va la mi is te ni 
ma gas ság ban le be gõ mi ti kus alak kal 
kell ugyan is szem be sül nie, ha nem 
olyan mû vé szi te het ség gel meg ál dott 
(meg vert?) fi út lát hat, akit kor osz tá-
lyá nak né zõ pont já ból ma ga is ér tõ en 
szem lél het, mert rá is mer het sa ját 
ér zel mi zûr za va ra i ra, pá lya vá lasz tá si 
prob lé má i ra, ne tán (ne ve lõ i vel) szü-
le i vel va ló konf lik tu sa i ra. Az ilyen 
és ha son ló in for má ci ók tól azon ban 
sze ren csé re nem vál nak se hol élet-
raj zi re gén  nyé az egyes fe je ze tek; 
vé gig ma rad a tény sze rû ség ada tok kal 
alá tá maszt va, va la mint az elem zés 
pon tos sá ga és szép sé ge. Ferencz 
Gyõ zõ lát ha tó an olyan pszi cho ló gi ai 
tu dás sal szer kesz ti a szö ve get, amely 
ké pes – sok egyéb ös  sze füg gés mel-
lett – ki szol gál ni több kü lön bö zõ 
kor osz tá lyú és ér ze lem vi lá gú ol va sót 
egy szer re.

Aki már ku ta tott, eset leg pub li kált 
is a Rad nó ti-élet mû té má já ban, nyil-
ván meg ke re si a könyv ben azo kat a 
hi vat ko zá so kat, jegy ze te ket, ame lyek 
for rás ként szol gál hat tak az új, tel jes-
ség re tö rek võ mo nog rá fi á hoz. Ér de-
kel he ti a tu dóst, mi kép pen épült be 
a könyv be az õ ko ráb bi pub li ká ci ó ja. 
Nos, hu szon hét ol dal nyi bib li og rá fia 
áll ren del ke zé sé re (ami négy száz ki-
lenc ven nyolc hi vat ko zást tar tal maz) 
és har minc négy sáv név mu ta tó (több 
mint ki lenc száz öt ven kü lön bö zõ név-
vel). A leg ko ráb bi for rás dá tum 1927, 
a leg ké sõb bi 2005. A könyv szö veg fo-
lya ma tá ban pon to san je lölt hi vat ko zá-
sok a név mu ta tó ból kön  nyen vis  sza-
ke res he tõ ek. A könyv min den lap ján
– a fel sõ har mad mar gó in – bal ol dalt 
a fe je zet, jobb ol dalt a fe je ze ten be lü li 
altéma cí mét ol vas hat juk. Az élet mû
sza ka szo lá sá nak fõ cí mei: Az el sõ évek 
(1909–1927); In du lás (1925–1930);
A kí sér le te zés évei (1930–1935); 
Ki tel je se dés (1935–1940); Élet és 
köl té szet (1940–1944); Az utol só 
hó na pok (1944). A törzs szö veg után 
Bib li og rá fia, Név mu ta tó, Cím mu ta tó 
és Kép mel lék let zár ja a köny vet.

A ku ta tá si szem pont ból nem le zár-
ha tó vagy ke vés adat tal alá tá maszt ha-

tó té nye ket Ferencz Gyõ zõ ala po san 
kö rül jár ja, és – ha szük sé ges – úgy 
hagy ja nyit va, hogy se gít sen an nak, 
aki ké sõbb fog lal ko zik majd ve le. 
Nem vé let le nül ilyen gaz dag a hi vat-
ko zá si anyag és a név mu ta tó. Sok-sok 
pár hu za mot te kint he tünk át élet mû vek-
kel, köl tõi at ti tû dök kel, as  szi mi lá ci ós 
prob lé mák kal, ars po e ti cák kal, ver sek 
meg for mált sá gá nak, ké pi vi lá gá nak 
al ko tói gond ja i val kap cso lat ban. Az 
em be ri (mû vé szi) sor sok, gyen ge és 
erõs kap cso lat há ló za tok meg raj zol ják, 
kö rül vé sik a sze mé lyi sé get és mé lyebb
jel lem zés re ad nak le he tõ sé get, mint ha 
csu pán az al ko tá sok tük ré ben szem lél-
het nénk a köl tõt. Így Rad nó ti jel lem-
zé se köz ben (nem csu pán mel lé ke sen) 
ké pet ka punk pél dá ul Sík Sán dor ról, 
Gyar ma ti Fan ni ról, Vas Ist ván ról, 
Dési Huber Istvánról… Mind ez se gít
nyo mon kö vet ni és meg ér te ni a köl tõ
vi sel ke dé sét, gon dol ko dá sát, mû vé szi 
fej lõ dé sét, akit – a le gen dák és is ko lai 
ta nul má nya ink mö gött – élõ em ber ként 
is sze ret nénk meg néz ni. Rad nó ti nak 
Jó zsef At ti lá hoz és an nak élet mû vé hez 
kap cso ló dó elõ adá sai, jegy ze tei olyan 
fon tos ref lek to rai a sa ját élet mû meg vi-
lá gí tá sá nak, hogy enélkül va ló szí nû leg 
egé szen más képp nyer het te vol na csak 
el vég sõ je len té sét és tel jes sé gét a Rad-
nó ti-élet mû. Idéz zük a jel lem zõ nap ló-
rész le tet a mo nog rá fi á ból!

„… a mû, amit a köl tõ ha lá lá ig 
al kot, ha lá lá val hir te len egész lesz, 
s a kom po zí ció, me lyet él té ben szin te 
tes té vel ta kart, a test sírbahulltával 
vá lik lát ha tó vá, fény le ni és nõ ni 
kezd…” „Fon tos, több ször meg for ga-
tott gon do la tok ezek Jó zsef At ti lá ról
(…)” – elem zi az idé zett szö ve get 
Ferencz Gyõ zõ. Ké sõbb rész le te seb-
ben is ki bont ja az alap gon do la tot: 
„Val lo más is, amely lát szó lag élet és 
mû különvalóságát ál lít ja, ami kor azt 
mond ja, hogy a mû vet tes té vel ta kar-
ja a köl tõ, és az a test sírbahulltával 
vá lik lát ha tó vá, ak kor kez di meg önál-
ló éle tét. De eh hez a me ta mor fó zis hoz 
egy élet és egy ha lál kell. (…) A mû az 
élet ál do zat tal vá lik tel jes sé.”

Va ló szí nû leg az egész Rad nó ti-
mo no grá fia lo gi kai fel épí té sé nek leg-
fon to sabb iner cia rend szer-kö zép pont-
ja ez. Ekö rül ör vény le nek az élet raj zi 
ada tok és a ko ráb ban, majd ké sõbb
ér tel me zett-elem zett mû vek vi lá gai, 
itt ta lál koz tat ja Ferencz Gyõ zõ azo-
kat az em be ri és köl tõi te le o ló gi á kat, 
me lyek fel tár ják Rad nó ti ál do zat tá 
vá lá sá nak ér zel mi at ti tûd jét és lo gi ká-
ját. Nem is en ge di töb bé el az ol va só 
fi gyel mét a könyv.

Az iro da lom tör té nész (ta nár) szá má-
ra kü lön le ges cse me ge az a sok-sok 
mel lék szál, amely fo na tá val – mint 
af fé le ér há ló zat tal – ér zé kel he tõ vé 
te szi Rad nó ti mû vé szi-al ko tói szív ve-
rés ét és ko rá nak szel le mi, er köl csi 
ke rin gé si rend sze rét. A Vál ság és 
sze re lem c. fe je zet pl. az iro da lom-

tör té net ál tal ko ráb ban 
alig érin tett Beck Ju dit-
sze re lem rõl szól. (Rad nó ti 
a Har ma dik ec lo gát Beck 
Ju dit nak ír ta.) A ko ra be li 
kri ti kák, tá ma dá sok ter mé-
szet raj zá nak fel tá rá sá val 
Ferencz Gyõ zõ egész iro da lom tör té-
ne ti, sõt tár sa dal mi struk tú rát ké pes 
át te kin te ni: ne he zen meg is mer he tõ, 
ti tok za tos dzsun gel ben ve zet ben nün-
ket biz tos kéz zel. Ta nul sá gos a „köl tõ
és vi lág fi” Hor váth Bé la ál tal írt cikk 
és a Just Bé la-kri ti ka kom men tár ja, 
va la mint azok a le vél rész le tek, ame-
lye ket Rad nó ti Sík Sán dor nak írt az 
õt és köl tõ tár sa it ért pub li ká ci ós tá ma-
dá sok után.

A ko ra be li fo lyó irat ok, szer kesz-
tõk, köl tõi cso por tok fel tér ké pe zé se 
szin te nél kü löz he tet len egy olyan 
mo nog rá fi á ban, amely ben nem csu-
pán a kor pub li ká ci ós szû rõ jét, ha nem 
az al ko tók (köl tõk-írók) élet-ha lál har-
cát is be kell mu tat ni. Ah hoz, hogy 
meg ért hes sük: a ki szol gál ta tott ság nak 
az a ször nyû sé ge, amely rõl itt szó 
van, csak mély sé ges hit tel, em be ri 
tar tás sal, te het ség gel ki bír ha tó. Vagy 
még az zal sem. A ko ráb bi Rad nó ti-
élet rajz ok vi ta tott pont ja az a kér dés,
hogy „tör tén tek-e ko moly kí sér le tek 
meg men té sé re, és ha volt ilyen kí sér-
let, mi ért nem fo gad ta el”. Rész le tes 
elem zés után Ferencz Gyõ zõ konk-
lú zi ó ja eb ben az ügy ben: „Rad nó ti 
ha lá la nem ön ként vál lalt, ha nem 
rákényszerített szen ve dés tör té net volt. 
(…) Azon ban a holokauszt sok mil lió 
ál do za tá nak a sor sa bi zo nyít ja, hogy 
az élet ben ma ra dás szán dé ka ko ránt-
sem volt elég az élet ben ma ra dás hoz. 
Rad nó ti az õ sor suk ban osz to zott.”

Ami a mû vé szi szö ve gek (fõ képp 
lí rai mû vek) elem zé sét il le ti: a szer zõ
nem te het mást, ará nyo kat tart; és 
azok kal az ará nyok kal, ame lyek kel él, 
egy ben ér ték íté le tet is mond Rad nó ti-
ver sek rõl. Ol va sói kér dés le het, mi ért 
fog lal ko zik töb bet az egyik vers sel,
mint a má sik kal. Rend sze rint vá laszt 
ka punk er re a kér dé sünk re is. Vagy 
az ed di gi elem zés hi á nya, vagy egy 
új né zõ pont fel ve té se, vagy a for rá sok 
mé lyebb fel tá rá sa in do kol ja a rész le te-
sebb/hos  szabb mû elem zést.

Az élet mû egyes sza ka sza i ban el he-
lyez he tõ (fel ta lál ha tó) köl te mé nyek 
lis tá zá sa és elem zé se olyan szö veg-
szer ke ze tet pro du kál, amely egy szer-
re mu tat ja a szer zõ ol va sott sá gát, 
ta lá lé kony sá gát, em lé ke zõ te het ség ét, 
as  szo ci á ci ós ké pes sé ge it, esz té ti kai 
kép zett sé gét és köl tõi ér zé keny sé gét. 
A ko ráb bi-ké sõb bi Rad nó ti-szö ve-
gek re egy-egy mo tí vum ból, kép bõl 
in du ló rend sze res elõ re- és vis  sza uta-
lá sok; a ké pek, mo tí vu mok, te ma ti ka 
for rá sa i nak és ké sõb bi be ágya zó dá sa i-
nak fel mu ta tá sa le he tõ vé te szi, hogy a 
szo ros ol va sá son túl a hermeneutikai 
(és még ki tud ja hány fé le) szö veg-
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elem zé si mód szer „já ték ba 
ke rül jön.”

A leg fel tû nõbb és leg-
tel je sebb „kör” a négy 
Razglednica ana lí zi se. 
Ma gá ra a mun ka mód szer-
re is rá lát ha tunk itt. Ha 

ké pe sek va gyunk mi is em lé kez ni a 
ko ráb bi Rad nó ti-ver sek mo tí vu ma i ra, 
szó for du la ta i ra, szí ne i re, for má i ra, 
ak kor Ferencz Gyõ zõ gon do lat me-
net ének kö ve té sé vel lát hat juk, hogy 
mi kép pen vá lik egy re újabb és tel-
je sebb szin té zis sé mind az, ami már 
ko ráb ban „ben ne rej lett” a köl te mé-
nyek ben. Ha son ló kép pen épít ke zik a 
Rad nó ti éle té rõl és köl té sze té rõl írott 
kri ti kai élet rajz. Ta lán aka rat la nul, 
ta lán tu da to san. A szer zõ új ra és új ra
fel vesz egy-egy szá lat az élet mû bõl, 
ki bont ja, meg vizs gál ja, és nem ej ti el 
töb bé. Vis  sza for gat ja az élet tör té net 
fo na tá ba, így gaz da god hat és ös  szeg-

zõd het tu dá sunk Rad nó ti ál do za tá ról 
és köl té sze té rõl.

Rö vid át te kin té sünk bõl sem ne héz
meg lát ni, hogy Ferencz Gyõ zõ meg-
ta lál ta azo kat a szö veg szer kesz té si 
mó do kat, az intertextualitás azon le he-
tõ sé ge it, ame lyek kel ke zel ni ké pes a 
Rad nó ti éle té rõl és köl té sze té rõl köz-
len dõ ten ger nyi ada tot: meg ál la pí tást, 
mû- és élet-ol va sa tot, te le o ló gi át és 
sors fo lya ma tot, idé ze tet és ref le xi ót. A 
stí lus tu dós, de nem tu do má nyos ko dó; 
a szó kincs és a mon dat fû zés meg fe lel 
a di ák, a ta nár, az iro da lom tör té nész 
és az esz té ta igé nye i nek is. A mû vek 
elem zé se an  nyi ban min den kép pen 
új don sá got hoz, hogy fel idé zi (kri ti-
kai és ös  szeg zõ at ti tûd del) a ko ráb bi 
mû meg kö ze lí té se ket, va la mint egye di, 
kü lö nös és ál ta lá nos kap cso ló dá sok fel-
tá rá sá val az egész Rad nó ti-élet mû vet 
komp lex há ló zat ként in terp re tál ja. A 

köl té szet mo tí vu ma i nak va ri á ci ó it úgy 
mu tat ja meg, hogy ért he tõ vé vá lik: 
ezek nem vé let len sze rû ek. Meg szó lít-
ják, ki egé szí tik, (át)értelmezik, foly tat-
ják egy mást.

A tu da tos ság ilyen mély sé ge ered-
mé nyez het ne ri deg, kö nyör te len lo gi-
ká val „tá ma dó” ol vas mányt is, Ferencz 
Gyõ zõ azon ban elég ér zé keny al ko tó 
ah hoz, hogy in kább szol gál ja ol va só ját 
– te hát szük ség ese tén fel füg gesz ti a 
lo gi kai meg kö ze lí tés biz ton sá got su gal-
ló té zi se it, és en ge di mû köd ni az in tu í ci-
ót, a vé let lent, a sejt(et)ést. Meg gyõ zõ-
dé sem, hogy en nek a köny vé sze ti leg is 
ele gáns kö tet nek már ott kel le ne len nie 
min den kö zép is ko la könyv tá rá ban, 
min den ma gyar sza kos ta nár ke zé ben, 
és mind azok lá tó te ré ben, akik va la ha 
fog lal koz tak Rad nó ti élet mû vé vel.

(Osiris Ki adó, 2005)
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