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FERENCZ GYÕ ZÕ

Egy ség és tö re dé kes ség
Rad nó ti Mik lós köl té sze té ben

Ami kor Rad nó ti Mik lós Ga lamb Ödön Ma kói évek 
cí mû kö te té nek füg ge lé ke ként saj tó alá ren dez te Jó zsef 
At ti la né hány hát ra ha gyott ver sét, a hoz zá juk fû zött jegy-
zet ben ezt ír ta: „Hát ra ha gyott ver sek... A gaz dag után 
va gyon ma rad, a köl tõ után ver sek és tö re dé kek... S a 
köl tõ ha lá la pil la na tá ban va gyon ná lesz nek ezek is […] A 
ver sek min dig kü lön hang súlyt kap nak a ha lál lal. 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 éle té ben szin te tes té vel ta kar, a 
test sírbahulltával lát ha tó lesz, az élet mû fény le ni és nõ ni 
kezd. A ver sek su ga rat vet nek egy más ra, a nagy ver sek 
meg ra gyog tat ják a kö zöm bö sebb da ra bo kat is, a ha lál lal 
gyá szo ló éj sza ka bo rul a mû re, hogy sö tét jén a gyön gébb 
fé nyû csil la gok is fel ra gyog has sa nak. Min den tö re dék, 
min den pa pír la pon ta lált sor ada lék lesz, ada lék az élet-
mû höz, a nagy egész hez, mely le zárt, szi go rú an be fe je zett 
és ös  sze tar to zó immár.”1

Ez a gon do lat több szö ri új ra fo gal ma zás ered mé nye. 
Nap ló já ban 1940. de cem ber 28-án, Ascher Osz kár Jó zsef 
At ti la-sza va ló est je után meg em lí tet te, hogy egy ko ráb-
bi elõ adá sán mit mon dott Jó zsef At ti la élet mû vé nek 
metamorfózisáról2, majd ami kor kö zel egy év vel ké sõbb 
Cse rép fal vi meg mu tat ta ne ki a ver se ket és fel kér te a 
gondozásukra3, az elõ adás nyo mán a nap ló ban rög zí tett 
mon da to kat Rad nó ti szin te szó sze rint be le dol goz ta az 
elõ szó ba. A prob lé ma sa ját ja volt. Élet mû vét, ame lyet 
fél be sza kí tott ko rai erõ sza kos ha lá la, és amely et tõl füg-
get le nül is vi szony lag kis ter je del mû, át-meg-átszövi a 
fragmentáltságtól va ló fé le lem mo tí vu ma. Rad nó ti in du-
lá sá nak éve it, te hát nagy já ból az 1926-tól 1930-ig tar tó 
idõ sza kot le szá mít va las san dol go zott. Érett kor sza ká ban, 
1934–1935 után éven te ti zen öt-húsz ver set írt, 1938 után 
en nél is ke ve seb bet. Éle te utol só évé bõl, 1944-bõl azon-
ban vá rat la nul sok, hu szon négy ver se ma radt fenn. 1944. 
no vem ber 4-én, tör té ne te sen ép pen az em ber élet út já nak 
dan tei mér ték kel szá mí tott fe lén, har minc öt éves ko rá ban 
meg gyil kol ták. Élet mû ve fél be sza kadt, eb ben az ér te lem-
ben te hát be fe je zet len, tor zó, tö re dék.

Ter mé sze te sen min den élet mû vet fél be sza kít a ha lál, de 
azok az élet mû vek, ame lyek – Samuel Taylor Coleridge 
sza va it köl csön vé ve – egy „jól el töl tött élet”4 fo lya mán 
tel je sed nek ki, fo lya ma to san ref lek tál ni tud nak az em be ri 
élet kor sza ka i ra, be le ért ve az el mú lás hos  szabb-rö vi debb 
sza ka szát is, amely vé gül le zár ja. A le zá ru lás gyak ran köz-
vet le nül is tematizálódik és metaforizálódik, kü lö nö sen a 
szub jek tu mot tár gyi a sí tó lí rai köl té szet ben. Az élet és az 
élet mû ívé nek egy be esé se te ma ti kai mo tí vum má vá lik 

Vö rös mar ty Mi hály utol só ver se i ben, Az em ber éle té ben 
és a [Fogy tán van a napod…] cí mû tö re dék ben, Arany 
Já nos Epi ló gu sá ban, Ba bits Mi hály Õsz és ta vasz kö zött, 
Ba lá zso lás, Jó nás imá ja, Kosz to lá nyi De zsõ Haj na li 
ré szeg ség, Tóth Ár pád Is ten tö rött csel ló ja, hall ga tok, 
Jó zsef At ti la [Ta lán el tû nök hirtelen…], [Ime, hát meg lel-
tem ha zá mat], Il  lyés Gyu la A Sem mi kö ze lít, Nincs kö zel 
még..., Dsida Je nõ El árul, mert vi lá gít, Ne mes Nagy 
Ág nes A tá vo zó cí mû ver sé ben, hogy né hány is mer tebb 
pél dát em lít sek. Ezek a ver sek nem egy sze rû en ha lál ver-
sek, ha nem olyan ver sek, ame lyek az el mú lás ra mint a mû 
kény sze rû be fe je zé sé re is ref lek tál nak. Az az élet kor tól és 
ha lál nem tõl, va la mint köl té szet fel fo gás tól füg get le nül 
köl tõk so ra épí tet te élet mû vé be an nak le zá ru lá sát, mint 
metaköltészeti ele met.

Olyan köl tõk nél, akik Rad nó ti sors tár sai, a fa siz mus 
ál do za tai vol tak, te hát az erõ sza kos ha lál fe nye ge té sé ben 
él tek, de a ha lál ki szá mít ha tat lan idõ pont ban ér te õket, 
szin tén ta lál ni ilyen metaköltészeti uta lá so kat. Nagy 
Zol tán, aki a Nyu gat el sõ nem ze dé ké hez tar to zott és akit 
1944. jú li us 4-én gyil kolt meg egy nyi las, a ha lá la elõtt 
mind ös  sze né hány nap pal meg je lent Sír kõ re cí mû ver sét 
így zár ja: „Mind egy, mi vol tam: vol tam, az ami, / Egy 
hang vol tam az Is ten éne ké ben / És kár lett vol na el nem 
hangzani.”5 Az az nem csak múlt idõ ben be szél ma gá ról, 
ha nem kö ze li nek ér zett ha lá lá val élet mû vé nek be fe je zett-
sé gét kap csol ja ös  sze.

Sa la mon Er nõ, akit 1943. feb ru ár 27-én az uk raj nai 
Mihájlovka Sztariban olasz fa sisz ta ka to nák lõt tek agyon, 
Szen ve dé sek köny ve cí mû utol só, tö re dék ben ma radt ver sé-
ben a vers tár gyá ra, a szen ve dés re ref lek tál: „Öre ged het a 
bár gyú tárgy, / nem resz ket a hü lye idõ ben”. A tárgy ma ga 
a szen ve dés, amely rõl azt ír ja, hogy „Az éle tem há tam 
mö gé / há nyom, ne lás sam, ne sze res sem”, majd így foly-
tat ja: „El kell tö röl jem / a tes tem. Úgy majd meg úju lok. 
/ Nem megy le ró lam, mi be lõ lem / mar va eszik, hát ve le 
mú lok.” Mi vel azon ban a szen ve dé sek mi att „Csak az 
tisz ta, ami nem él”, az élet min den té nye ne ga tív fény ben 
tû nik fel, ezért meg örö kí té sük, mû al ko tás sá eme lé sük 
ér tel met len né is vá lik. Sa la mon Er nõ ver se te hát az élet-
mû ön fel szá mo lá sá nak be je len té sé vel zá rul: „Hall gass. 
Hall gat ni aka rok. / Eszem fosz lik, szép nyo mán mállik.”6 
Az élet mû a szen ve dé sek so rán szét mál ló élet tel együtt 
fosz lik a sem mi be.

Az élet mû azon ban sok szor ref lek tá lat la nul fosz lik 
szét a sem mi be. Luk ács Lász ló, aki Rad nó ti val együtt 
és egy szer re a bo ri mun ka tá bor ban volt mun ka szol gá la-

1 Rad nó ti 1941, 107. és 112–113.
2 Rad nó ti 2003, 128.
3 Rad nó ti 2003, 178–179.
4 „[A] whole well-spent life”. Coleridge 1983, 136.
5 Nagy 1962, 291.
6 Sa la mon 1984, 219–220.
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tos, jú ni us vé gén halt meg. Éte lé be üveg szi lánk ke rült, 
a gyom ra per fo rá ló dott, de pa rancs no ka nem en ged te 
kór ház ba, mi re még is or vos elé ke rült, már nem le he tett 
meg men te ni. 1944. már ci us 31-én, har minc nyol ca dik 
szü le tés nap ján írt, utol só, még ott hon írt ver sét ezek kel a 
so rok kal kez di: „Jó a holt nak a te me tõ ben, / nem ag nosz-
kál ja sen ki sem”, és így zár ja: „a hol na pom még sok-sok 
év, de / pár kur ta óra is le het. / Har minc nyolc éves épp 
ma let tem. / Be sok! – más kor ezt mon da nám, / de ma 
csak só hajt va ke ves lem: / és kér dem: mi ért ily korán?”7 
Te hát Luk ács utol só ver sé ben a ha lál nem metaforizáló-
dik, az élet vé ge nem ol dó dik egy be a mû le zá rá sá val. 
Adó dik a kö vet kez te tés, hogy a ha lál ki szá mít ha tat lan 
pil la nat ban, ké szü let le nül ér te a köl tõt.

A fen ti pél dák mind a ro man ti ka és a ro man ti ka utá-
ni köl tõk tõl szár maz nak. A ro man ti ka elõtt a szer zõi 
szub jek tum nak az al ko tás hoz és az al ko tás fo lya ma tá-
hoz va ló vi szo nyu lá sa még kon zisz tens mó don épít ke-
zõ élet mû vek ese té ben sem tematizálódott az önrefe-
rencialitásnak eb ben a for má já ban, pél dá ul Vi rág 
Be ne dek vagy Ka zin czy Fe renc, de má sok ver sei sem 
ref lek tál nak a szer zõ ha lá lá ra, mint az élet mû vet a le zá-
ru lás sal tel jes sé te võ ese mény re. A mû be fe je zé sé nek 
ak tu sa ter mé sze te sen bár mely kor köl té sze té nek vis  sza-
té rõ re to ri kai ele me. Zrí nyi Mik lós a Syrena-kötetet 
le zá ró Peroratioban mû vé nek be fe je zé sét („Véghöz 
vit tem im már nagyhirü mun ká mat”) sa ját ha lál ához 
kap csol ja („És mi kor az a’ nap eljün, melly tes te men 
/ Csak uralkodhatik, fogy jon el él te men / Hatalma”).8 
Azon ban itt, csak úgy, mint Ovi di us Át vál to zá sok cí mû 
mû ve ti zen ötö dik köny vé nek utol só so ra i ban, ame lyek 
Zrí nyi min tá já ul szol gál tak, a mun ka és an nak be fe je-
zé se egy konk rét mû re és nem a tel jes élet mû re vo nat-
ko zik, to váb bá a sze mé lyes lét vé ge a mû hall ha tat lan-
sá gá nak re to ri kai el len pont ja.

Vas Ist ván A rost irónt le tet tem cí mû ver se tör té ne te sen 
ép pen eb be a ha gyo mány ba il lesz ke dik: lí rai ref le xió egy 
konk rét, nagy sza bá sú mun ká já hoz, a vi zso lyi bib li á ból 
ké szült válogatásához.9 Ez azért ér de kes, mert Vas visz-
 sza em lé ke zé se sze rint köz te és Rad nó ti kö zött ko moly 
vi ta ala kult ki az élet és élet mû egy sé gé nek kér dé sé rõl. 
A ma ga las sabb tem pó ban, más köl té szet fel fo gás sze rint 
meg al ko tott élet mû ve vé gén per sze ta lál ni az élet el mú-
lását és az élet mû le zá rá sát ös  sze kap cso ló önreferenciális 
vers re is. Ne kem elég… (1986) cí mû ver sé nek utol só két 
vers sza ka egy be ját szat ja a bú csút és a mû re ref lek tá ló 
ön ér tel me zést: „Hi á ba gyûj töt tem esz mét meg ada tot. 
/ Azt mond tam csak , amit mon da nom ada tott. / Ké szü-
lök, s va la mi ké szül ve lem szem ben: / Akár mi az, már 
csak né zem, nem elem zem. // Csak egy pon tos szó ra van 
im már szük sé gem, / Azt az egyet len szót adas sék meg-
ér nem, / És hogy amit je löl, ért sem, ne csak lás sam: / 
Hi szek a vég sõ felvilágosodásban.”10

Vas nem sok kal a Ne kem elég... elõtt, 1984-ben, 
ha lá lá nak negy ve ne dik év for du ló ján Le vél a túl vi lág ra 

cím mel ver set írt Rad nó ti hoz. Eb ben azt kér de zi ha lott 
ba rát já tól: „Negy ven év múl va már be vall ha tod, / Hogy 
gon dol tál-e gon do lat ta lan / A nagy ver sek re, ami ket meg-
írsz majd. / Meg ér te, mondd? Tu dom, ne ked meg ér te / A 
köl té sze tért ke reszt re fe szül ni / És fel tá mad ni ver sek kel 
ra kot tan. / Vagy ír tunk-e szebb ver se ket az óta / Mi, akik-
nek meg ada tott a vénség?”11 Vas ar ra a vi tá ra utal, amely 
köz te és Rad nó ti kö zött folyt, és amely rõl még Rad nó ti 
éle té ben A Mû cí mû sza ti ri kus ver sét ír ta. Ér de mes tel jes 
ter je del mé ben idéz ni:

Be val lom, bár ha szégyelem,
Hogy úntat e vi lág-vég,
De él ni akar még R. M.,
Fõ leg az al ko tá sért.

Oká dok a tör té ne lem
För tel mes il la tá tól,
De õr zi mû he lyét R. M.,
Si fractus illabatur.

Mert bál vá nya a Mû. De nem
Mer most ver sel ni még se,
Ne hogy tán mél tat lan le gyen
Utol só köl te mé nye.

Ben nem a vers szú rás ra vér,
Úgy jön most. Azt se bá nom,
Ha ez a for mát lan fü zér
Vég le ges búcsuzásom.

Truth beauty… mi szép, mi igaz?
Ké sõ ko rok ba ér-e
Ver sem? Leg jobb fü tyül ni az
Utó kor tökfejére.12

Vas eb ben a ver sé ben a fen tebb le írt két fé le, a konk rét 
mû re és az élet mû re vo na tko zó po é ti kai önreferencialitás 
szem pont ja it egye sí ti. Rad nó ti esze rint az élet mû egy-
sé gé nek igé ze té ben al kot, il let ve nem al kot, mert fél, 
hogy amit ír, mél tat lan az el kép zelt ide á lis mû höz, más 
szó val: a tel jes ség bû vö le té ben, de a tö re dé kes ség tõl va ló 
fé lel mé ben pa ra dox mó don tö re dé ket al kot. Az ide á li san 
örökértékû mû vet, ame lyet lét re kí ván hoz ni, a mu lan dó 
élet tel sze ge zi szem be. Vas ezt a fel fo gást tá maszt ja alá 
Ho ra ti us iro ni ku san idé zett sza va i val (az ódák har ma-
dik köny vé nek har ma dik, Augustus csá szár hoz cím-
zett darabjából).13 Ha rom ba (fractus) dõl is a vi lág, a 
mû helyt, az az a mû ép sé gét õriz ni kell, már mint Rad nó ti 
sze rint. A vi lág fragmentáltságával a mû egy sé ge áll szem-
ben, ezért a mû tel je sí ti be, a mû hoz hat ja lét re a vi lág 
szub jek tív to ta li tá sát; aki ezt gon dol ja, az tör vény sze rû en 
fe le lõs sé get érez a mû be vég zé sé ért, az élet mû egy sé ge 
elõbb re va ló az élet tö re dé kes sé gé nél. Vas ugyan ezt a 
gon do la tot ki fej tet te azok ban a be szél ge té sek ben is, ame-

  7 Luk ács 1980, 246–247.
  8 Zrí nyi 2003, 246.
  9 Bib lia. Vá lo ga tás a vi zso lyi bib li á ból. Vál. Vas Ist ván. Bu da pest, Eu ró pa Könyv ki adó, 1986.
10 Vas 1990, 452.
11 Vas 1990, 449.
12 Vas 1990, 117.
13 Ho ra ti us 1935, [56].
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lye ket La tor Lász ló val foly ta tott az Erõl te tett me net rõl és 
az À la recherche-rõl.14

Ami kor Vas a Le vél a túl vi lág ra cí mû ver set ír ta és 
köz zé tet te, idé zett ver se is mert volt, de kéz irat ban lap-
pan gott A bol dog köl tõ – Jegy ze tek Rad nó ti Mik lós ról 
cí mû ta nul má nya. A ki adat lan írás ti zen há rom, az el sõ 
ki vé te lé vel szá mo zott A4-es la pon, gép irat ban ma radt 
fenn, az utol só ol da lon Vas Ist ván kéz zel írt alá írá sá val. 
A gép irat az MTA Kéz irat tá rá ban a Rad nó ti kéz ira tos 
ha gya ték anya gá ban ta lál ha tó. (A ha gya ték je len leg 
fel dol go zás alatt áll, így ka ta ló gus szá ma még nincs.) 
Hi vat ko zom rá Rad nó ti ról szó ló könyvemben15; a szö-
ve get a Hol mi cí mû fo lyó irat ban nem rég közzétettem.16 
Bár a gép ira ton kel te zés nem sze re pel, a szö veg ben elõ-
for dul nak olyan uta lá sok, ame lyek alap ján a ke let ke zés 
idõ pont ja hoz zá ve tõ le ge sen be ha tá rol ha tó. Va ló szí nû, 
hogy Vas Ist ván a má so dik vi lág há bo rú utá ni ko a lí ci ós 
idõk vé ge fe lé, 1948 vé gén, 1949 ele jén ír ta Rad nó ti ra 
em lé ke zõ es  szé jét.17

Eb ben fel idé zi, hogy A Mû cí mû ver sét ak kor ír ta, ami-
kor Rad nó ti utol só ott hon írt mû vén, a ké sõbb (öz ve gye 
cím adá sa nyo mán) Tö re dék cí men is mert té vált ver sen 
dol go zott: „1944 má ju sá ban, nem sok kal elõbb, mint 
be hí vó ját meg kap ta, együtt ül tünk a szo bá já ban – nem 
na gyon sze re tett már ek kor az ut cán jár ni; ká vé ház ba, 
eszp res  szó ba amúgy se me he tett vol na. Gya kor la ti óv in-
téz ke dé sek rõl be szél get tünk, me lye ket meg kel lett vol na 
va ló sí ta nunk. Én kö rül be lül úgy vé le ked tem, hogy túl 
un do rí tó az egész, nem éri meg a fá rad sá got. Õ, szo kott 
mód ján, sze re tet tel, de min dig né mi pe da gó gi ai cél zat tal 
is, kor holt. Azt mond ta, fel ada tunk van még, és azt is, 
hogy »õrizni kell a mûhelyt«. Ezt én per sze nem ér tet tem, 
s amit meg ér tet tem be lõ le, fel bor zol ta el len ke zé se met. 
Én ak ko ri ban, fin to rog va, gú nyos tor zó kat, vers-kro ki kat 
ír tam, biz tos vol tam ben ne, hogy so ha se lát nak nap vi lá-
got, de nem is ér de kelt, hogy be le tar toz nak-e az iro da lom-
ba vagy sem. Mik lós ak kor épp Tö re dék cí mû ver sén dol-
go zott, s azt mond ta, hogy nem sze ret ne most meg hal ni, 
mert nem ér zi ezt mél tó »utolsó vers«-nek. Én ezt póz nak 
és ürügy nek érez tem. Kro kit ír tam ró la is, mely nek ez 
volt mo rál ja és utol só más fél so ra: »Legjobb fü tyül ni az 
utó kor tökfejére«”.18

Hogy tel jes sé vál jék a kör, Vas nagy já ból ez zel az 
es  szé vel egyidõben, 1949-ben Nem a vers cí mû ver sé ben 
meg erõ sí ti A Mû utol só so ra it (per sze im már egy tel je sen 
má sik tör té nel mi hely zet ben): „Tud nék, de nincs ked vem 
da lol ni. Mert / Az em ber a fon to sabb, nem a vers”.19

Vas Ist ván ké sõb bi es  szék ben, iro dal mi be szél ge té sek-
ben, ver sek ben ki fej tett leg fõbb ál lí tá sát te hát A bol dog 

köl tõ ben így fog lal ta ös  sze: Rad nó ti „éle te fõ és min dent 
meg ol dó szen ve dé lye a köl té szet volt”20, „szer ve ze te 
– mely nek min den pó ru sa, úgy lát szik, a víz nél és a 
sza bad ság nál is in kább epedett a köl té sze tért s a köl tõi 
tö ké le tes sé gért – meg sej tet te azt a két ség beej tõ szép sé gû 
hasz not, mely e sors vál la lá sá ból szár ma zik, s meg érez te, 
hogy e csöp pet sem hõ si es ká sa-sors ból kell ki ala kí ta nia 
a ma ga egé szen egyé ni és el sza ba dult romantikáját.21” 
Ezért „Nem tért ki sor sa elõl”, amely bõl „cso dá la tos 
al kí mi á val ara nyat tu dott […] csinálni22”. A köl té szet nek 
alá ren delt sors vál la lás az oka, hogy az ab dai tö meg sír 
ex hu má lá sa kor elõ ke rült ver sei köl té sze tét ko ráb ban 
nem lá tott ma gas sá gok ba emel ték, de ez az oka egy ben 
el pusz tu lá sá nak is. Csak hogy pusz tu lá sá ban totalizálta a 
frag men tu mot, be fe jez te, tel jes sé tet te az élet mû vét.

Ez a né zet a ro man ti ka köl té szet esz té ti ká já nak ke re-
te in be lül he lye zi el Rad nó ti élet mû vét. Az egy ség és 
tö re dé kes ség di na mi ká ja mint esz té ti ka i lag ér tel mez he tõ 
je len ség va ló ban a ko rai ro man ti ka mû vé szet el mé le té-
ben fo gal ma zó dott meg, jel lem zõ en ön ref lek tált mó don 
tö re dé kes sé gé ben is ko he rens gon do lat ként a Schlegel-
fivérek kü lön fé le tö re dé ke i ben az 1790-es évek má so dik 
fe lé ben. A 14. szá mú Kri ti kai tö re dék ben pél dá ul ezt 
ír ják: „A köl té szet ben is le het min den Egész: felerész; 
és min den felerész még is csak tel jes ség gel Egész.”23 Az 
Athenäum tö re dé kek 206. da rab já ban pe dig ezt: „A tö re-
dék le gyen akár egy kis mû al ko tás: el ha tá ro lód va a kör-
nye zõ vi lág tól, ön ma gá ban tel jes, min egy sündisznó.”24 
Friedrich Schlegel A gö rög köl té szet ta nul má nyo zá sá ról 
cí mû, ugyan csak be fe je zet le nül ma radt ta nul má nyá ban 
a kor köl té sze té nek „nem ze ti al ko tó ele mei”-rõl el mél-
ked ve azt ír ja, hogy „mi nél fi gyel me seb ben vizs gál juk 
ma gá nak az új köl té szet nek egész tö me gét, an nál in kább 
ma ga is csak egy ilyen Egész pusz ta tö re dé ké nek tû nik. 
Az egy ség, amely an  nyi kö zös tu laj don sá got köt ös  sze 
egés  szé, e köl té szet tör té ne té nek tö me gé ben nem ve he tõ 
ész re azon nal. Egy sé gét te hát ha tá ra in túl kell ke res nünk, 
s ma ga e po é zis csak uta lás sal szol gál, mer re is irá nyít suk 
fi gyel mün ket. Azok a kö zös vo ná sok, ame lyek mint ha 
bel sõ ös  sze füg gés nyo ma it je löl nék, rit kán tu laj don sá gok, 
in kább tö rek vé sek és viszonyok.”25 Szin te hé zag men te-
sen il lesz ke dik eh hez a gon do lat hoz az Athenäum tö re dé-
kek 116. da rab ja, amely ben a Schlegel-fivérek ki je len tik, 
hogy a ro man ti kus köl té szet lé nye ge az, hogy „örök ké 
csak ala kul hat, kész és be fe je zett so ha nem lehet”.26 Ezek 
a nyi tott gon do lat fosz lá nyok te hát nem csak azt ál lít ják, 
hogy a köl tõi al ko tás ös  sze füg gés- rend jé ben a tö re dék 
egész ként kép zõ dik meg, ha nem en nek a for dí tott ját is, 
hogy tud ni il lik az egész vi szont tö re dék ként, sõt, olyan 

14  Vas Ist ván: Erõl te tett me net. Be szél ge tés La tor Lász ló val. In: Vas 1987, 251.; ill. Vas Ist ván: Egy vers ürü gyén. Be szél ge tés La tor Lász ló val. In: 
Vas 1987, 274–275.

15 Ferencz 2005, 644.
16 Vas 2009.
17 Az ér ve lést l.: Ferencz 2009, 710.
18 Vas 2009, 708.
19 Vas 1990, 217.
20 Vas 2009, 708.
21 Vas 2009, 704.
22 Vas 2009, 708.
23 Schlegel 1980, 214.
24 Schlegel 1980, 301.
25 Schlegel 1980, 132–133.
26 Schlegel 1980, 261.
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tö re dék ként, amely egy köl té sze ten tú li ös  sze füg gés -rend-
szer hez kap cso ló dik, a já té kos kép ze let sza bad sá gá val 
lét re hoz za az ob jek tív szép sé get, eb ben ra gad ha tó meg 
cél ja, amely te hát egy szer re referenciális, hi szen va la mi 
ön ma gán tú li ra mu tat, és önreferenciális, hi szen ez az 
ön ma gán tú li sa ját egyet len lé nye ge. Az egész nek ez az 
egyen sú lya, köl té szet és élet (vagy aho gyan né mely esz té-
ti ka, pél dá ul a Schlegeleké mond ja, ter mé szet) egy sé ge az 
organicizmus egy vál fa já nak te kint he tõ, és hos  szan tar tó 
ha tás sal volt és a ti zen ki len ce dik szá zad kö ze pé tõl ural ko-
dó irány nak bi zo nyult, nyo mai a mai na pig vi ru len sek.

A frag men tum po é ti ká já val fog lal ko zó újabb ku ta tás 
egyik kép vi se lõ je, Camelia Elias a Schlegel-fivéreknek 
egyik meg lá tás ára ala poz va azt mond ja, hogy a tö re dék 
a lét és a le vés po zí ci ó ját öt vö zi, a lé te az al ko tás tar tal mi 
ol da lá hoz, a lét re jö vés for mai ol da lá hoz kapcsolja.27 A 
tö re dé ket a lét re jö vés és lé te zés kö zöt ti di na mi ka ha tá-
roz za meg,28 ez pe dig a je len té sek sok kal szé le sebb pers-
pek tí vá ját nyit ja meg, mint a le zárt tel jes ség, kre a tí vabb, 
plu ra lisz ti ku sabb, fo lya ma to san kész az ön meg újí tás ra.

Rad nó ti po é ti ká ját sok te kin tet ben a ro man ti ka örö kö-
sé nek le het te kin te ni, min de nek elõtt ab ban, aho gyan a 
köl té szet szá má ra a nyel vi ön meg al ko tás le he tõ sé gé nek 
te re pe; tö re dék ben ma radt élet mû ve Elias ka te gó ri á it 
kis sé to vább fej leszt ve te hát a lé te zés lét re ho zá sa ként 
ír ha tó le. Ez ma gya ráz za, hogy egyes al ko tá sa it és a mû 
ab szo lu ti zált, szub jek tív for má ját, az élet mû vet va ló ban 
szo kat la nul erõs ko hé zió, le zárt ság, il let ve az er re va ló 
tö rek vés fo lya ma tos ar ti ku lá lá sa jel lem zi, ez ál tal az 
önreferencialitás sû rû há ló ját hoz ta lét re. En nek szám ta-
lan je lét le het fel so rol ni. A leg szem be tû nõbb bi zo nyá ra a 
te ma ti kai és mû fa ji mo tí vu mok vis  sza té ré se, pél dá ul az, 
hogy Rad nó ti ko rai kí sér le te i nek ered mé nye it érett köl té-
sze té ben új ra hasz no sít ja, ma ga sabb szint re emel te. Ko rai 
ver se i nek újnépies bukolikája új ra te rem tõ dött az ec lo gák 
ra fi nál tan an ti ki zá ló pastiche-pásztori köl té sze té ben. De 
olyan mo tí vu mok is ide so rol ha tók, ame lyek mint egy 
ke ret be fog lal ják élet mû vét. A kés mo tí vu ma, amely hang-
sú lyo san És ke gyet len (1933) cí mû ko rai, szü lei ha lá lá val 
és emi att ér zett bûn tu da tá val fog lal ko zó ver sé ben tû nik 
fel (a „lassútekintetü kés”29), majd A fé lel me tes an gyal 
(1943) cí mû ké sei, az ön gyil kos ság le he tõ sé gé vel, te hát 
sa ját ha lá lá val fog lal ko zó ver sé ben („S az asz ta lon fel éb-
redt s vil lo gott a kés”). Ha son ló kép pen, Az ide gen (1925) 
cí mû di ák ko ri, kö tet ben ki adat lan versében30 a nu me rus 
clausus mi att kül föld re kény sze rü lõ, te hát a ha zá ja ál tal 
meg ta ga dott di ák nak a ha zá já hoz va ló pa ra dox hû sé gé vel 
fog lal ko zott. Köz is mert, hogy ugyan en nek a prob lé má-
nak vég le ges, tar tal má ban lé nye gi leg vál to zat lan, leg fel-
jebb ár nyal tabb meg fo gal ma zá sa a Nem tud ha tom (1944) 
cí mû vers. A bor jú, bi ka, ökör és a nyál mo tí vu ma i nak 
ös  sze kap cso lá sa az élet mû há rom ki tün te tett pont ján – a 
Po gány kö szön tõ (1930), Mint a bi ka (1933), Razglednica 
(3) (1944) cí mû ver sek ben – ugyan ilyen bel sõ tar tó pil lér.

De em lí te ni le het azt is, hogy az élet mû pe ri fé ri ái 
ho gyan kap cso lód nak a ver sek hez és al kot nak együtt 
zárt rend szert. Ver gi li us IX. Ec lo gá já nak for dí tá sa ad ta 
Rad nó ti nak a sa ját ec lo ga-cik lus öt le tét; Walter von der 
Vogelweide Ó jaj, hogy el tûnt min den cí mû ver sé nek alap-
hely zet ét és érv rend sze ré nek lo gi ká ját-re to ri ká ját al ko tó 
mó don szer kesz tet te be le az Erõl te tett me net be; Apol li-
naire A meg seb zett ga lamb és a szö kõ kút já nak for dí tá sa 
a Pa pír sze le tek cik lus Vi rág cí mû ver sé nek szubtextusa. 
Rad nó ti ta nul má nyai, rá dió elõ adá sai, könyv kri ti kái, te hát 
olyan mû fa jú írá sai, ame lye ket meg bí zás ból, pén zért vál-
lalt, szin te min dig olyan kér dé sek re ke re sik a vá laszt, 
ame lyek sa ját köl tõi élet mû vé nek ala kí tá sa so rán ép pen 
fog lal koz tat ták. Ezért Kaff ka Mar git élet mû vét mint nyel-
vi ön meg al ko tá si kí sér le tet ér tel mez te, Kas sák La jos lí rá-
já ban a for ma tö rek vé sek, Füst Mi lán mû ve i ben a zárt ság 
és nyi tott ság ket tõs sé ge, Ba bits Mi hály lí rá já ban a köl tõi 
meg fi gye lés tech ni ká ja ér de kel te, Sza bó Lõ rinc köl té sze-
té nek elem zé se kor azt hang sú lyoz ta, ho gyan vé de ke zik a 
kül vi lág el len, Ber zse nyi é nél pe dig azt, ho gyan te remt 
lí rát az idill és ha lál el len té té bõl. Az az Rad nó ti élet mû ve 
min den szin ten, min den ré te gé ben a nyel vi-lí rai ön meg al-
ko tás prob le ma ti ká ja és prog ram ja fe lé mu tat.

Az élet mû azon ban még is csak tö re dék, ab ban a 
schlegeli – vagy eliasi – ér te lem ben, hogy tö re dé kes sé gé-
ben is egész, sõt ép pen tö re dé kes sé gé ben vál ha tott az zá. 
Ugyan is Rad nó ti élet mû vé nek, ha le het így mon da ni, vég-
sõ egy sé gét az zal te rem tet te meg, hogy az élet mû ál lan dó-
an és egy re erõ seb ben vis  sza té rõ té má ja azt fo gal maz za 
meg szin te mo no má ni ás kö vet ke ze tes ség gel, hogy éle te, 
kö vet ke zés képp a sze mé lyi sé ge meg al ko tá sá ban kulcs-
fon tos sá gú sze re pet ját szó élet mû ve is erõ sza ko san fél be 
fog sza kad ni, majd ez be is kö vet ke zik, te hát pa ra dox 
mó don az ön be tel je sí tõ jós lat tal a tö re dék ké vált egész 
be fe je zet len sé gé ben vá lik tel jes sé. Az élet mû nek ezért 
emblematikus da rab ja a Tö re dék, ame lyet utol só ott hon 
töl tött nap ján fe je zett be, az az ha gyott fél be, amely nek, 
mint szó volt ró la, a cí mét sem õ ad ta, és amely nek írás ké-
pe is a ren de zett ség tõl a ren de zet len ség, a fel bom lás, az 
eset le ges ség fe lé ha lad a vers egyet len kéz ira tán.

Vas Ist ván ért he tõ okok ból – meg kí sé relt ma gya rá za tot 
ta lál ni a fel fog ha tat lan tény re, ba rát já nak tra gi kus ha lálá ra 
– az élet mû ki tel je sí té sé nek és le zá rá sá nak gesz tu sa ként 
ol vas ta az utol só ver se ket, és tel jes jog gal. Rad nó ti köl té-
szet fel fo gá sa, vagy ta lán pon to sabb itt a köl té szet esz mény 
ki fe je zést hasz nál ni, ti pi ku san a ro man ti kus esz té ti ká ból 
ere dez tet he tõ (az al ko tás nem után zás, ha nem má sod la-
gos te rem tés, ahogy azt Kant Az ítélõerõ kri ti ká já nak el sõ 
rész e 45–47. pa ra gra fu sá ban kifejti31), meg jegy zen dõ 
azon ban – mint aho gyan a tö re dék esz té ti kai sze re pé nek 
ér tel me zé se kor ki vi lág lott – , hogy a ro man ti kus mo del-
lek is ter mé keny ön el lent mon dá so kat tar tal maz nak. Az 
élet mû ben meg fi gyel he tõ bi zo nyos el moz du lás a mû-élet-
mû ab szo lu ti zá lá sá tól. Charles Altieri ame ri kai iro da lom-

27  „[T]he fragment forges two positions: it is and it becomes. Whereas the fragment’s manifestation as text throughout history is a question of 
constitution (be ing), in critical discourse the fragment’s manifestations are most often related to the question of function (becoming), which is to 
say that as a text in its own right the fragment is conceptualized in terms of content, whereas in critical discourse the fragment is conceptualized 
in terms of form.” Elias 2004, 353.

28 Elias 2004, 356.
29 Rad nó ti Mik lós vers idé ze te i nek le lõ he lye a ta nul mány ban vé gig = Rad nó ti 2006.
30 Ferencz 2005, 161.
31 Kant 1979, 273–278.
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tu dós meg kü lön böz te té sét köl csön vé ve, aki a mo dern és 
poszt mo dern köl té szet meg ha tá ro zá sa kor a szim bo lis ta és 
immanentista el len tét párt hasz nál ja, ahol az el sõ an nak a 
köl tõ nek a fel fo gá sát jel lem zi, aki a vi lá got át te kint he tõ 
em be ri struk tú rák ba ren de zi, az utób bi pe dig azét, aki a 
köl tõi kép ze le tet ar ra hasz nál ja, hogy szün te le nül kü lön-
bö zõ for má kat öl tõ je len sé gek kö zött meg ta lál ja azo kat 
a he lye ket, ame lyek ben a tu dat ide ig le ne sen ott hon ra 
talál32, Rad nó ti köl té sze te az utol só ver se kig mint ha fo lya-
ma to san az utób bi fe lé moz dul na el.

Ko rai ver se i ben a szö veg ben ön ma gát meg je le ní tõ 
köl tõi szub jek tum sze re pe egy ér tel mû en rend szer al ko tó. 
Az egé szen ko rai Si rály si koly (1928) cí mû vers ben a 
szen ve dõk szó szó ló já nak te kin ti ma gát, az az az iro dal mi 
al ko tás nak ön ma gán tú li referencialitása van. Ezt konk re-
ti zál ja olyan osz tály har cos ver sek ben, mint a kö tet be nem 
so rolt Is mét lõ vers (1932), ahol így ha tá roz za meg fel ada-
tát: „Ta ní tok / és val lom a har cot is! / köl tõ is va gyok, / 
meg proletár”, vagy a Ta vasz ra jó so lok itt (1932): „Ak kor 
még vi rág szü lõ köl tõ ként áll tam” „most har ca im ustora 
du ru zsol / ru hám uj já ban”, az 1932. ok tó ber 6.-ban. Ezt a 
sze re pet vál lal ja ár nyal tabb meg fo gal ma zás ban a Mint a 
bi ka (1933), a Kor társ út le ve lé re (1934) cí mû ver sek ben. 
Az elõb bi je len tõ sé gét szem pon tunk ból az ad ja, hogy itt 
fel me rül a ko rai ha lál le he tõ sé ge, sõt, az utol só sor kép ze-
te sze rint csont jai szét szór va he ver nek majd. Ugyan ez a 
kép zár ja az Em lé ke zõ ver set (1933).

A Kor társ út le ve lé re je len tõ sé gét pe dig az ad ja, hogy 
a sze rep vár ha tó hasz na a jö võ be transz po nál va je le nik 
meg, de a szö veg ben nincs nyo ma an nak, hogy tar ta na a 
be vég zet len ség tõl. Mind két vers ben a jö võ a be fe je zett, 
el vég zett mun ká ért já ró di csõ sé get fog ja hir det ni. En nek 
a prog ram nak leg éret tebb vál to za ta az Irás köz ben (1935) 
cí mû vers ben ol vas ha tó. Ez már a Jár kálj csak , ha lál ra-
ítélt! (1936) cí mû kö tet ben je lent meg, amely vál ság kö tet-
nek te kint he tõ: „Vi rág szü lõ ként kezd tem én el, de fegy-
ve rek / kö zött ne vel tek en gem gyil ko sok s meg szok tam / 
rég a har cot itt és gyá ván so sem fu tot tam.” Itt azon ban a 
köl tõi fel adat tel je sí té sé nek fo gad ta tá sá ról már nincs szó, 
a jö võ be a bé kés al ko tó élet vá gyát transz po nál ja: „jó len-
ne mes  sze és mû hely ben él ni csak ”.

Az erõ sza kos ha lál lá to má sa 1936-tól erõ sö dik fel, és 
szin te min den eset ben a test egy sé gé nek dezintegrálása 
kí sé ri: tes tét da ra bok ra tép ve, szét szór va vi zi o nál ja: „han-
gos bom ba túr a föld be és / meg té pett hús sal hullsz majd 
szer te szét”, ír ja az Is ten he gyi kert ben (1936). A Há bo rús 
nap ló (1936) cik lu sá nak har ma dik, Fá radt dél után cí mû 
ré szé ben a ha lál és köl tõi meg szó la lás két ér tel mû en kap-
cso ló dik ös  sze: „Mi rõl be szél he tek? tél jön, s há bo rú jön; 
/ tör ten he ve rek majd, sen ki se lát; / fér ges föld fek szik szá-
jam ban és sze mem ben / s tes tem gyö ke rek ve rik át.”

A ket tõs ér te lem, hogy (1) nincs mi rõl be szél nie, az az 
a be széd ér tel mét vesz tet te a ha lál fe nye ge té sé ben, il let ve 
(2) hogy csak a há bo rú ról és ha lál ról be szél het, ter mé keny 
pa ra do xon ban ol vad ös  sze, amen  nyi ben az ér te lem re duk-
ci ó ja vagy akár meg szûn te el le né re is el ké szült a vers. 
Fel tû nõ, hogy a vers nap ló, az az a leg eset le ge sebb mû faj, 
amely (el mé le ti leg) nem el ter ve zett szer ke zet, ha nem a 
kül sõ ese mé nyek ala ku lá sa men tén ha lad. A cik lus min-
den ver se ref lek tál az írás hely zet re: „Rit kán, ha dol go zol, 
fé lig és fél ve ülsz / asz ta lod nál” (Hét fõ es te), „Nyu god tan 

al szom im már / és mun kám után las san megyek” (Kedd 
es te), és az írás ap ró lé kos, már-már a kö rül mé nyek szo rí-
tá sá ban eset le ges sé vá ló mû ve let lett, el ve szí tet te ko ráb bi 
di na miz mu sát. A cik lus Es te le dik cí mû záróversében a 
test és írás de zin teg rá ci ó ja egy más ra kép zõ dik: „Csön des 
szo bám ba ré mült mó kus pat tan / és itt két ha tod fe les jam-
bust sza lad. / Fal tól ab la kig, egy bar na pil la nat / s el tû nik 
nyom ta lan. // A röp ke bé ke vé le tünt; hall ga tag / fér gek 
mász nak szét a mes  szi ré te ken / és las san szer te rág ják 
a vég te len / sort fek võ hol ta kat.” Va ri á ció ugyan er re a 
té má ra a De cem be ri reg gel (1936) zárószakasza: „És 
hol nap már le het, / hogy utólszor té to váz aj ka don / el il la-
nó lehelleted / s ha lott ar cod ra sá vo kat / a hul ló bom bák 
ár nya von.”

Az al ko tás az Al vás elõttben (1935) szin tén le fo koz va 
je le nik meg: „Míg én gyü mölc  csel és vers sel bí be lõ döm, 
/ ad dig as  szo nyom el aludt he ve rõ jén, / szer te hagy va es ti 
tet tei dús so rát: / an gol nyelv könyv, ha já nak csattja, hûs 
tea.” A Jár kálj csak, halálraítélt!-ben a jö võ be transz po-
nált köl tõi én kép is re zig nál tan fo gal ma zó dik meg a Te me-
tõ ben (1935) cí mû vers ben:

Csön des be széd ben évek
és évszázak után is
élõk rõl szól nak elõ ször,
hol tak ról azu tán csak ,
de ró luk hos  sza sab ban,
s a sza va kon las san
csö rög az örök ko szo rúk le ve le
s eb bõl te né ked is jut,
ki földbeszállsz és né ma
em lé ke det óv ja
majd az idõt len idõ!

A ko ráb bi tör vény ho zó sze rep vál la lás is meg szó lal 
egyet len vers ben, a Tör vény (1935) „az új fû ki dug ja 
tõ rét” me ta fo rá já ban, és a kötetcímadó Jár kálj csak , ha lál-
ra ítélt! (1936) a tisz ta ság és ke mény ség ket tõs prog ram já-
val re to ri ka i lag öss ze fog ja a több fe lé bom ló szá la kat.

A kö tet nek a tö re dé kes ség és egy ség szem pont já ból 
fon tos újí tá sa, hogy Rad nó ti itt kí sér le te zik elõ ször ap ró 
tö re dé kek bõl ös  sze szer kesz tett cik lus kom po zí ci ó val. A 
Há bo rús nap ló hos  szabb lí rai ver sei is ilyen fé le cik lust 
al kot nak, de a Dél tõl es tig (1935), amely al cí me sze rint 
„Köl tõi gya kor lat”, va la mint a Szil vesz ter és új év kö zött 
(1935) po é ti ka i lag is meg va ló sít ja a las sú ság nak, bí be lõ-
dés nek, eset le ges ség nek azt az al ko tói ha bi tu sát, ame lyet 
más önreflexív ver se i ben meg te rem tett.

A Me re dek út (1938) cí mû kö tet ver sei ezt vi szik 
to vább. A Hu szon nyolc év (1937), a kö tet nyi tó ver se 
ugyan az zal a te le o lo gi kus vágy kép zet tel zá rul, hogy 
„nem hi á ba élek én”, de már a rá kö vet ke zõ vers, az Ez 
vol na hát… (1937) en nek cá fo la ta ként is ol vas ha tó:

E rit kán szál ló szó, e ré mü let,
ez vol na hát a ter mõ fér fi kor?
E kor ban élek, árny az árny ban;
ki ál tot tam? már nem tu dom mi kor.

Ó árny az árny ban, csönd ben né ma ság.
Szi szeg a toll, míg sort a sor hoz ûz.

32 Altieri 1979, 17.
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Vad vers re ké szü lök és ré mült csönd ke rít,
csak szú nyo gok tól zeng a lom ha fûz.

Sõt,

Re mény te len na pok ra vé nü lök,
a ré gi vil lon gó köl tõ fi út
ko nok, ne héz kes fér fi vált ja fel,
akit zi hál tat már a ré gi út.

Eb ben a kö tet ben négy, tö re dé kek bõl épít ke zõ cik lus 
is van, és ezek ben a tö re dé kes ség  már mint az erõ sza kos 
ha lál fe nye ge té sé ben le het sé ges po é ti kai prog ram fo gal-
ma zó dik meg: „Fosz lik a szó / s alat tam már / al vás ra 
vár a pad”, ír ja az Es te a he gyek kö zött (1937) cí mû 
cik lus 3. ré szé ben. A Cartes postales (1937) Place de 
Not re-Da me cí mû ver sé ben így: „fi gyelj! mert hol nap 
úgy is nél kü led / bom lik a tér fö lött a szür kü let”. A Haj-
nal tól éj fé lig (1938) – egyéb ként „Is ten he gyi jegy ze tek” 
al cí mû – cik lu sá nak el sõ, Rö vi den cí mû da rab ja a va ló sá-
gos prog ram vers: „Ba rá ta im, ha rö vid a pa pír / az em ber 
ak kor ap ró ver set ír; / hig  gyé tek el, a rö vid is elég, / meg-
ha lok, s úgy is min den tö re dék.” De a cik lus töb bi da rab ja 
is ugyan ezt fo gal maz za meg: „A vi lá got már nem ér ted”, 
mond ja A ház elõttben, az önreflexív Lap szél re az ép pen 
ala ku ló mû höz fûz kom men tárt, mely sze rint a ké szü lõ 
vers hez „egy-egy szál lon gó sort ve tek”. A S majd így 
tûnõdöm…? im már a ha lál utá ni pers pek tí vá ból te kin ti át 
új ra a kér dést: „Él tem, de él ni min dig él he tet len vol tam 
és / elõ re tud tam, el te met nek vé gül itt, / s hogy év re év 
ra kó dik, rög re rög és kõ re kõ, / hogy lenn a test meg árad 
és a fér ges, hûs / sö tét ben fá zik majd a csont is mez te len. 
/ Hogy fenn a mû ve men mo toz a sur ro gó idõ, / s mé lyebb-
re süp pe dek le majd a föld alatt, / mind tud tam én. De 
mondd, a mû, – az meg ma radt?”

A pél dák szin te kor lát la nul foly tat ha tók. A Ke se ré des-
ben (1936) „Gö dör be gyûl ve né hol / kis tó csa bugy bo ré-
kol / és tud ja, med dig él. // S ki tud ja med dig élek? / leb-
benj csak , kön  nyû ének, / vi dám lehelletem!” A Teg nap 
és ma (1936) le le mé nye sen önironikus zár la tá ban, amely 
a tö re dé kes sé get mint a be fe je zés fo lya ma tos meg sza ka-
dá sá nak is mét lõ dé sét fo gal maz za meg, a köl tõ zá ró jel be 
te szi az ön ér tel me zõ vers sza kot: „(Jaj szõ ke gye rek kor, 
de mes  szi re száll tál! / ó, hóhaju vén ség, té ged sem ér lek 
el! / a köl tõ bo ká ig csú szós vér ben áll már / s min den 
éne ké ben utol sót éne kel.)” Az Õrizz és védj (1937) is mét 
sor ra ve szi a köl tõi meg szó la lás le he tõ sé ge it, az ér ve lés 
íve, amely nek pil lé rei a ki ra ga dott vers szak ok, most 
vis  sza fe lé haj lik, ak tu á lis hely ze té nek fel mé ré se után a 
Jár kálj csak , ha lál ra ítélt! tisz ta ság-esz mé nyét fo gal maz-
za meg új ra:

Úgy írom itt e lassu köl te ményt,
mint búcsuzó, ki ujra kez di él tét,
s ezen túl bot tal ír ja ver se it
szál ló ho mok ra tá vol Áfrikában.

[…]

Mit ér a szó két há bo rú kö zött,
s mit érek én, a rit ka és ne héz
sza vak tu dó sa, hogy ha os to bán
bom bát szo ron gat min den ker ge kéz!

[…]

Õrizz és védj, fe hér lõ fáj da lom,
s te hó szín ön tu dat, ma radj ve lem:
tisz ta sza vam so se kor moz za be
a bar na füst tel égõ fé le lem!

Nem mel lé ke sen pár hu za mos köl tõ ha lá lok me to ni mi-
kus so rát ál lít ja a sa ját ha lál tu da ta mel lé, Kosz to lá nyi 
De zsõ ét, Ju hász Gyu lá ét, Pierre Ronsard-ét, és az El sõ 
ec lo gá ban (1938) Jó zsef At ti lá ét és Federico García 
Lorcáét, a Nagy Etel em lé ké nek szen telt Õsz és ha lál 
(1939) cím vers zár la ta sa ját tö re dé kes sé gé re ref lek tál: 
„Most rejt a föld. / S nem úgy, mint mó kust rej ti od va, / 
vagy mag va it a te le vény / csak té len át – / örök re! mint 
em lé ke det / e té pett köl te mény.”

A tö re dé kes ség el fo ga dá sá val zá rul a Hu szon ki lenc év 
(1938):

elõt ted húsz év? tíz? vagy sem mi sin csen?
nem mind egy, mondd? – szól tam ma gam ra,
te nem sze rez tél sem mit itt,
drá ga hol mi még nem ült a kam ra
hû sén so sem te ná lad, sem mi rossz
nem él szivedben, még is ûz nek,
rák épül get ben ned, vagy le szúr nak,
nem mind egy, mondd? vagy tán a mág lya tûz nek
hi ány zik majd a köl te mé nyed,
ha töb bé sem mit már nem írsz,
mert mi vers sé len ne, fütty be té ved?

A köl tõ, aki vé ges éle té vel és a fel adat el vé gez he tet-
len sé gé vel szem be sül, va ri á ci ók egész so rá ban is mét li 
meg a hi á ba va ló ság, az ér ték vesz tés szá má ra el fo gad ha-
tat lan gon do la tát: „ki ké ri tõ led szá mon az éle ted, / s e 
köl te ményt itt, hogy tö re dék ma radt?”, kér de zi a Nyug-
ta lan óránban (1939); „Me gyek / és jön he lyem re más. 
Csak en  nyi hát?”, kér de zi a Ko ra nyár ban (1939); „hal-
kan top pan a szó, majd rö pül és zu han, / épp úgy mint 
a ha lál. És su ho gó, te li csönd / hall gat utána”, mond ja 
a Mint a ha lál ban (1940); „há bo rú van, lá tod, s utá na 
rom, mo csok / ma rad csak és oly mind egy: át élem? 
meg ha lok?”, kér de zi a Cso dál ko zol barátném...-ban 
(1941); „Hogy ös  sze tör te már a fáj da lom, / nézd, ezt 
a köl te ményt is”, ír ja a Ba bits Mi hály ha lá lát gyá szo ló 
Csak csont és bõr és fáj da lom ban (1941); „Mit ír jak 
még e vers ben? Ejt sem el ta lán, / mint vén le ve lét a vet-
ke zõ pla tán? // Hisz úgy is el fe lej tik. Sem mi sem se gít. 
/ Nézd a vi lág ap ró reb be né se it”, mond ja az Esõ esik. 
Fölszárad…-ban (1941), amely ben a leg kö ze lebb megy 
az immanentista fel fo gás fe lé, ame lyet azon ban nem 
lét el mé le ti és episztemológiai prob lé mák ra adott vá lasz-
ként tett meg, ha nem sok kal in kább azért, mert úgy lát ta, 
el len áll ha tat la nul zu han lé te tra gi kus mély pont ja fe lé. A 
tö re dé kes sé get el fo gad ja, mert nincs vá lasz tá sa, mást 
nem te het, aho gyan Ó, ré gi bör tö nök (1944) cí mû ver-
sé nek zár la tá ban mond ja: „Mi lesz most az zal, aki míg 
csak él, / amíg csak él het, for má ban be szél / s ar ról, mi 
van, – ítél ni így ta nít. // S ta nít na még. De min den szét-
esett. / Hát ül és néz. Mert sem mit sem te het.”

A tö re dé kes ség kér dé sé re épp 1941-ben nap ló jegy-
ze te i ben több ször is ref lek tált. Má jus 5-én ezt ír ta: 
„Harminckét éves va gyok. Arany, a meg fon tol tan 
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ér ke zõ, túl volt a Tol din már és Goe the (a lí rai da ra-
bok ról nem is szól va) a Wertheren – ilyen idõsen… 
S ha Petõfi… ha gyom a név sort, mert Shakes peare 
hol tar tott harminckét éves korában… utá na kel le ne 
néz nem […]”33 Más nap, má jus 6-án így foly tat ta: „Cso-
da, hogy en  nyit dol goz tam ed dig! Le het? Érdemes?”34 
Au gusz tus 6-án is mét vis  sza tért a kér dés re: „Az Új hold 
ha to dik köny vem. Öt ver ses köny vem je lent meg és egy 
kí sér le tem, egy for ma tör té ne ti es  szé Kaff ka Mar git ról, 
ez volt a böl csész dok to ri ér te ke zé sem is. Az em ber 
ha lá lá ig egy mû vön dol go zik. A meg je le nõ köny vek 
ré szei az oeuvrenek, az életmûnek.”35 1942. no vem ber 
16-án az élet mû be fe je zé sé nek le he tõ sé ge, ha son ló an az 
elõ zõ évi má jus 5-i be jegy zés hez, tá gabb ér te lem ben, 
kanonizációs kér dés ként me rült fel: „Ver seny re köl tõk! 
Ki vel ver se nyez zek? Bol dog Arany, Pe tõ fi szállt ve led, 
s bol dog Ady, Ba bits csal száll tál. At ti la lenne… Lesz-e 
még idõm…?”36 Ezek ben az uta lá sok ban a metapoé-
tikai elem, ame lyet Bar ba ra Herrnstein Smith a köl tõi 
zár lat tal fog lal ko zó köny vé ben zár la ti al lú zi ó nak ne vez, 
és amely a mû vég pont já nak ki je lö lé sé vel po é ti kai 
kódaként funkcionál37, Rad nó ti köl té sze té ben az élet mû 
egé szé re ki ter jeszt he tõ, a pá lya má so dik sza ka szá ban, 
1936 után köl té sze té nek egé szé re vo nat koz tat ha tó po é ti-
kai-re to ri kai el já rás.

1941 után azon ban fel hang zik egy má sik szó lam is, 
nem ki olt va, ha nem ki egé szít ve ezt, „az új fa lak tö vé ben 

fel hang zik majd sza vam”, ír ja a Sem em lék, sem va rázs lat 
(1944) cí mû vers ben. A Má so dik, Har ma dik és Ne gye dik 
ec lo gá ban is vis  sza tér a jö võ be transz po nált élet mû je len-
tõ sé gé nek prob lé má ja. „Irtam, mit is te het nék?”, „Irok, 
mit is te het nék”, is mé tel ge ti a Köl tõ a Má so dik ec lo gá ban 
(1941), de a Re pü lõ kér dé sé re, hogy ró la ír-e, azt vá la szol-
ja: „Hogy ha élek. S ha lesz még majd ki nek.” A Har ma-
dik ec lo ga (1941) a jel hi á nyá val ál lít em lék mû vet a köl tõi 
al ko tás nak: „ránkomlik az ég, nem jel zi ha lom po ra in kat, 
[…] de egy-két / ver sünk hogy ha marad…”. A Ne gye dik 
ec lo gá ban (1943) a fragmentáltság ab szo lút tá vá lik, ös  sze-
tört a vi lág is és az író táb lák is el re ped tek, de a kép ze let, 
az az a köl té szet ér te lem hor do zó tel jes ség ként, rá adá sul 
ön ma gán kí vül re mu ta tó ér te lem mel je le nik meg. „Szállj 
fel, te sú lyos szár nyú kép ze let!”, mond ja a köl tõ, mi re a 
Hang meg erõ sí ti sza va it: „ha ra god füst je még száll jon az 
égig, / s az ég re írj, ha min den ös  sze tört!”

A pró fé tai és köl tõi ha rag, düh, amely nek te hát igaz-
ság tar tal ma van, elõ ször a Pén tek (1941) cí mû vers ben 
je lent meg: „Vi gyázz ma gad ra, – hal lom, / hogy min-
dent meg to rolj!” A Tö re dék ben (1944) „a köl tõ is csak 
hall ga tott, / és vár ta, hogy ta lán meg szó lal ujra – / mert 
mél tó át kot itt úgy sem mond hat na más, – / a ret ten tõ 
sza vak tu dó sa, Ésaiás”. Vé gül a Nyol ca dik ec lo gá ban 
(1944) a ha rag vó pró fé ta, aki nek „õs düh”-ét is me ri a 
köl tõ, akit a düh ho zott is mét a föld re, aki ben év ez-
re dek óta él a düh, azt mond ja a köl tõ nek: „Is me rem 

33 Rad nó ti 2003, 154–155.
34 Rad nó ti 2003, 155.
35 Rad nó ti 2003, 167–168.
36 Rad nó ti 2003, 231.
37 „Closural allusion”, ill. „poetic coda”. Herrnstein Smith 1968, 172, 188.
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újabb ver se id. Él tet a mé reg. / Pró fé ták s köl tõk dü he 
oly ro kon”.

Rad nó ti köl tõi élet mû vé nek ko hé zi ó ját két ség kí vül az is 
erõ sí ti, hogy mi köz ben in du lá sa kor nyil ván va ló an a szim-
bo li kus-rend szer al ko tó esz té ti ka állt hoz zá kö zel, fo lya-
ma to san ref lek tált a tö re dé kes ség prob lé má já ra, sõt, az 
immanentista fel fo gást be tud ta épí te ni sa ját po é ti ká já ba és 
köl tõi gya kor la tá ba is. A vé let len iró ni á ja, hogy ec lo gá i nak 
cik lu sa, amely ben a két fé le szem lé le tet egye sí ti, kény sze rû-
en tö re dék ben ma radt. Ha ez vé let len is, metapoétikai je len-
tést ka pott. Ugyan is ezek a ver sek a tö re dé kes ség tu da tá val 
és mód sze ré vel ké szül nek, úgy, aho gyan a He te dik ec lo ga 
(1944): „Éke ze tek nél kül, csak sort sor alá ta po gat va, / úgy 
irom itt a ho mály ban a ver set, mint ahogy élek, / vak sin, 
her nyó ként ara szol gat ván a pa pí ron.”

Per sze Rad nó ti már 1943-ban, a Té to va óda (1943) 
jól is mert so ra i ban fel ol dot ta ma gá ban a ket tõs sé get: 
„mert an  nyit érek én, amen  nyit ér a szó / ver sem ben s 

mert ez ad dig iz gat en gem, / míg csont ma rad be lõ lem 
s né hány haj cso mó”. A vég sõ fel ol dás azon ban az À la 
recherche…-nek (1944) az a so ra, amely ben meg is mét li 
a Jó zsef At ti la köl té sze té rõl írt gon do la tot a tö re dék ben 
ma radt élet mû egy sé gé rõl: „mert ami volt, an nak más 
táv la tot ád a ha lál már”. Szö veg sze rû en itt sem köz vet-
le nül a sa ját élet mû vé rõl be szél, azon ban a vers hely zet 
még is csak a meg szó la ló szub jek tum ra vo nat koz tat ja a 
sor je len té sét. És még in kább a vers két kéz ira tá nak tör-
té ne te: az egyik, ol vas ha tó pél dányt Szalai Sán dor hoz ta 
ma gá val Bor ból, a má sik, rész ben sé rült és ol vas ha tat lan 
szö ve get az ab dai tö meg sír ból elõ ke rült Bo ri no tesz tar tal-
maz za. Rad nó ti szá mos ver sé ben be szél te el egyes szám 
el sõ sze mély ben sa ját ha lá lát. Fél be sza ka dó élet mû vé nek 
be fe je zett sé gét azon ban ön ma gá tól el tá vo lít va szem lé l te, 
tár gyi a sí tot ta, mint az idé zett sor ban is. Frag men tum és 
to ta li tás nyi tott sá gá ban is zárt egy sé gét ez a ket tõs pers-
pek tí va te rem tet te meg.
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