
31

ANGYALOSI GER GELY

Rad nó ti Mik lós és a tár gyi as köl té szet
Ha a ma gyar lí ra tör té ne té nek azt a vo nu la tát kí ván juk 

szem ügy re ven ni, amely a „tár gyi as ság” vagy az „ob jek-
ti vi tás” va la me lyik vál fa já hoz kap csol ha tó, va ló szí nû leg 
nem Rad nó ti Mik lós ver sei jut nak elõ ször eszünk be. 
Hi szen az õ köl té sze té nek ta lán az a leg szem be tû nõbb 
(vagy leg alább is az is ko lai em lé kek ál tal erõ sen be lénk 
rög zült) vo ná sa, hogy min den so ra mö gött egy jól kör vo-
na laz ha tó, meg- és ki is mer he tõ sze mé lyi ség áll. Va la ki, 
akit a so ka dik vers el ol va sá sa után már jó is me rõ sünk nek 
érez he tünk; va gyis tud ni vél jük, ho gyan re a gál na er re 
vagy ar ra a fel ve té sünk re, mi len ne a vé le mé nye bi zo-
nyos kér dé sek rõl, mi tõl len ne bos  szús és mi nek örül ne 
adott eset ben. Hoz zá te het jük még, hogy ez a sze mé lyi ség, 
szem ben pél dá ul a Jó zsef At ti la ver se i ben meg je le nõ szub-
jek tum-alak za tok né mely vál to za tá val, so ha sem mu tat ja 
a fel bom lás, a szét hul lás je le it. Eb bõl a szem pont ból az 
utol só nagy ver sek ben ki fe je zés re ju tó, szin te em ber fe let ti 
hõ si es ség, amel  lyel sze mé lyi sé gé nek in teg ri tá sát mind vé-
gig fenn tart ja, po é ti kai szem pont ból akár egy sí kú nak is 
jel le mez he tõ. Fel té te le zem, hogy Rad nó ti lí rá ja (il let ve 
an nak egy bi zo nyos vo nu la ta) ép pen ezért lett a sza va ló-
ver se nyek, az is ko lai ün nep sé gek, a tör té nel mi dá tu mok-
hoz kap cso ló dó rá dió mû sor ok és iro dal mi an to ló gi ák 
ál lan dó alap anya ga. Ez a jól át lát ha tó, ro kon szen ve sen 
egy ér tel mû Rad nó ti-alak más az egész élet mû emb lé má já-
vá vált, egyút tal azon ban el is ta kar ta an nak las san ki bon-
ta ko zó bel sõ sok ré tû sé gét.

A Rad nó ti-re cep ció tör té ne te, leg alább is köl té sze té nek 
az ok ta tás ban és a kul tu rá lis élet ben va ló fel hasz ná lá sa, 
il let ve az eb ben mu tat ko zó egy ol da lú ság ok per sze vi szony-
lag kön  nyen ma gya ráz ha tók. Ma már jól lát juk azo kat a 
(ko ránt sem min dig ár tat lan) ide o ló gi ai ma ni pu lá ci ó kat, 
ame lyek kel en nek az egy sí kú ság nak a lát sza tát vé del mez-
ték. Ezek nek a ma ni pu lá ci ók nak a le lep le zé sé nél sok kal ta 
iz gal ma sabb fel adat azon ban, hogy – kö ze lít vén a szak-
iro da lom ban már jó ide je je len lé võ egyéb ér tel me zé si 
ja vas la tok hoz – egy új, az ed di gi nél sok kal ta ös  sze tet tebb 
Rad nó ti-ké pet vi gyünk át a köz tu dat ba. Eh hez sze ret nék 
a ma gam sze rény mód ján hoz zá já rul ni az zal, hogy új ra fel-
ve tem a tár gyi as ság és/vagy az ob jek ti vi tás kér dé sét köl-
té sze té vel kap cso lat ban. Amint azt az imént em lí tet tem, a 
köz ke le tû Rad nó ti-kép ben nincs ma gá tól ér te tõ dõ he lye 
egy olyan tí pu sú lí ra i ság nak, mint ami lyen rõl Ba bits és 
Kosz to lá nyi le ve le zé sé ben ol vas ha tunk már 1905-ben, 
vagy ami lyent Ka rin thy és Kosz to lá nyi em le get majd 
né hány év vel ké sõbb Füst Mi lán el sõ kö te té rõl ír va. Rá ba 
György Ba bits-köny vé ben ol vas hat juk az 1908-as San 
Giorgio Maggiore cí mû vers sel ös  sze füg gés ben, hogy 
„köl tõi én jét Ba bits drá mai hõ sül ál lít ja elénk, ön ma gát 
va la ki más ként szem lé li”, s hogy „ek kor ra már ön ma gát 

az egyé ni ta pasz ta la ton túl, a sors egy le he tõ sé gé nek te kin-
ti, s ver se ezért a tu dat lí ra határesete”.1 Ugyanõ em lé kez-
tet ar ra, hogy az Angyaloskönyv „Lyrai fest mé nyek” cik lu-
sa elõtt ál ló Brow ning-idé zet meg vi lá gít ja a ma gyar köl tõ 
in ten ci ó it is. A lí rai fest mény esze rint „drá ma i an szi tu ált 
jel lem kép, jól le het ön ki ve tí tés is, és an  nyi ban kü lön bö zik 
a brow nin gi „dramatis personae”-tõl (…), hogy Ba bits 
meg va ló sí tat lan én-ese te it éli ki e költeményeiben2”. 
Rá ba elõz mény ként utal a ro man ti ka „ál ar cos ver sé re”, 
ame lyet majd Ril ke „a bel sõ ta pasz ta lat me ta fi zi kus ha tár-
hely ze te ként ér tel mez”. De ve le együtt szá mos más köl-
tõt is idéz het nénk a 20. szá zad ele jé rõl, akik él tek az zal a 
le he tõ ség gel, hogy – Hugo Friedrich ki fe je zé sé vel – egy 
„köl tõi ál ar cos bál kol lek tív ala nyá vá” vál hat nak.

A köl tõi szub jek tum nak egy vagy több sze rep ben va ló 
fel ol dá sa azon ban csak az egyik vo nat ko zá sát fe di le a 
lí rai ob jek ti vi tás nak. A kér dés má sik ol da lát Rá ba a fi a-
tal Ba bits nak az iro dal mi al ko tás ról adott meg ha tá ro zá sa 
se gít sé gé vel igyek szik meg vi lá gí ta ni. „Az iro dal mi mû 
(…) a vég te len vi lág le ké pe zé se egy vég te len mû le he tõ-
ség ben”. Eh hez Ba bits még hoz zá te szi, hogy az író „a 
vi lá got be le éli önmagába”.3 Je gyez zük meg rög tön, hogy 
ez utób bi meg fo gal ma zás je len tés tar to má nya ko ránt sem  
egy ér tel mû. A köl tõi szub jek tum ba „be le élt” vi lág je lent-
he ti a lí rai én hi pert ró fi ás ki tá gu lá sát, koz mi kus sá vá lá sát, 
amely nek a tár gyi vi lág moz za na tai csak po é ti kai esz köz-
tá rul szol gál nak. De ért het jük el len ke zõ kép pen is, va gyis 
a „vi lág” ön tör vé nyû lí rai meg je le ní té se ként, amely ben a 
tár gyi ság már nem pusz tán ürü gye vagy esz kö ze a szub-
jek tum lí rai meg je le ní té sé nek. A lí rai ob jek ti vi tás nak er re 
a má so dik ér tel me zé sé re szá mos pél dát ta lál ha tunk Ba bits-
nál és va ló szí nû leg Ferencz Gyõ zõ is er re gon dolt, ami kor 
mo nog rá fi á já ban az Új hold cí mû 1935-ös ver ses könyv vel 
kap cso lat ban meg je gyez te, hogy „Rad nó ti épp eb ben a 
kö tet ben kez dett el kö ze led ni Ba bits tár gyi as lírájához…
”4 Ezt a meg ál la pí tást né hány ol dal lal ké sõbb a kö vet-
ke zõ kép pen te szi pon to sab bá: „Az Új hold ban (…) már 
meg je le nik a tárgy sze rû áb rá zo lás igé nye is, ahol te hát a 
meg fi gyelt je len ség hez nem ren de lõ dik kül sõ ér tel me zé si 
tar to mány, nem más köz len dõ he lyett áll, ha nem ön ma ga 
tár gyi mi vol tá ban je le nik meg, hogy a mi nél pon to sabb 
nyel vi új ra te rem tés so rán vers sé váljon.”5 Ér zé sem sze-
rint ez az igen ter mé keny meg fi gye lés két rész le te seb ben 
ki fej ten dõ moz za na tot tar tal maz. Az egyik az, hogy mit 
je lent a meg fi gyelt je len ség „mi nél pon to sabb” vers be vé-
te le; a má sik pe dig, hogy mit is ért he tünk „nyel vi új ra te-
rem té sen”. Egy elõ re azon ban csak azt eme lem ki, hogy 
a mo nog rá fus meg ál la pít ja egy új tí pu sú köl tõi tár gyi ság 
fel buk ka ná sát Rad nó ti lí rá já ban és ezt (egyéb ként Rá ba 
György höz ha son ló an) ös  sze kap csol ja Ba bits köl té sze té-

1 Rá ba György: Ba bits Mi hály. Gon do lat, 1983. 25.
2 I. m. 27.
3 Rá ba György: A vers írás mint arany csi ná lás (Ba bits lec kéi a köl té szet bõl). In: Csönd-her ceg és a nik kel sza mo vár. Szép iro dal mi, 1986. 49.
4 Ferencz Gyõ zõ: Rad nó ti Mik lós éle te és köl té sze te. Osiris, 2005. 335.
5 I. m. 341.
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vel, nem is an  nyi ra köz vet len ha tást, ha nem in kább egy 
le het sé ges min tát lát va az idõ sebb pá lya társ mû ve i ben.

Még egy fon tos meg jegy zést kell idéz nünk Ferencz 
Gyõ zõ köny vé bõl. A táj le író, ter mé szet áb rá zo ló köl te-
mé nyek bel sõ át ala ku lá sá ról van szó. „Az iga zi vá lasz-
tó vo nal” – mond ja – „az el sõ két kö tet bukolikája és az 
1935 utá ni ver sek ter mé szet áb rá zo lá sa kö zött van: az el sõ 
eset ben a köl tõi kép ze let ve tí tõ dik tár gyá ra, a má so dik ban 
a tárgy ha tol a kép ze let be. Ak kor tör té nik ez a szem lé le-
ti vál tás, ami kor a ha lál tu dat bi zo nyos ság gá válik.”6 A 
meg lá tás pon tos és el iga zí tó ér vé nyû, még ak kor is, ha 
egy-egy konk rét eset ben ne héz el dön te ni, hogy a köl tõi 
kép ze let, vagy a tár gyi ol dal volt-e az ak tí vabb fél. (Az 
iro dal mi mû ér tel me zõ je ilyen kor óha tat la nul in go vá-
nyos ta la jon mo zog.) A két vers tí pus kö zöt ti kü lönb ség 
nyil ván ak kor a leg vi lá go sabb, ami kor a tár gyi vi lág 
fel idé zé sé nek se gít sé gé vel meg va ló sí tott al le go ri zá lást 
fel vált ja a szub jek tív je len lé tet és a jel ké pes moz za na-
to kat egy aránt hát tér be szo rí tó ter mé szet-meg je le ní tés. 
Ami kor úgy érez zük, hogy a táj vagy a tár gyi kör nye zet 
nem va la mi fé le egyéb je len tés szol gá la tá ban, ha nem 
ön ma gá ért lé nye gült át köl te mén  nyé. Fi gye lem re  mél tó 
már most, hogy Ferencz Gyõ zõ ös  sze kap csol ja ezt a for-
du la tot a „ha lál tu dat bi zo nyos ság gá vá lá sá val”, ame lyet 
szám ta lan do ku men tum mal tá maszt alá. Sem mi okunk 
ar ra, hogy ezt az élet raj zi ös  sze füg gést vi tas suk, ám azt 
lát nunk kell, hogy a mo nog rá fus itt egy na gyon erõ tel jes 
ér tel me zõ gesz tust tesz. Azt su gall ja, hogy a tár gyi vi lág 
po é ti kai au to nó mi á já nak meg te rem tõ dé se ok-oko za ti 
ös  sze füg gés ben áll az élet raj zi és tör té nel mi té nyek ál tal 
in do kolt ha lál tu dat fel erõ sö dé sé vel, vagy leg alább is nem 
füg get len at tól. Ha jól ér tem, olyas va la mi rõl van szó, 
hogy a lí rai én egy re ke vés bé ké pes bir to ká ba ven ni a 
vi lá got; a pusz tu lás elõ ér zet ében in kább meg ad ja ma gát 
a vi lág nak, hagy ja elõ tér be nyo mul ni a tár gya kat, meg pró-
bál fel ol dód ni a ter mé szet ben. Kön  nyen le het, hogy ez az 
in terp re tá ció élet raj zi lag és po é ti ka i lag is tö ké le te sen ér vé-
nyes. Mind azo nál tal sze ret ném hang sú lyoz ni e fo lya mat 
má sik ol da lát is: le het, hogy Rad nó tit a ha lál tu dat elõ tér be 
nyo mu lá sa ösz tö nöz te egy más faj ta táj köl té szet lét re ho zá-
sá ra, ám ez a faj ta lí ra i ság köl té sze té nek óri á si nye re sé ge, 
egy új ki fe je zés mód bir tok ba vé te le is egyút tal.

Mon dan dóm má so dik ré szé ben egy vers rõl sze ret nék 
rész le te seb ben szól ni. Azért vá lasz tot tam elem zés re ezt 
a köl te ményt, mert ál lás pon tom sze rint ös  sze kap csol ja a 
tár gyi as lí ra i ság fen tebb em lí tett két tí pu sát vagy jel lem zõ-
jét. A Gye rek kor cí mû vers rõl van szó; idéz zük fel!

Már moz du lat la nul la pult az in di án,
de iz ga lom sza ladt még szi szeg ve fönn a fán
s a szél for gat ta még a pus ka por sza got.
Egy meg ré mült le vé len két vér csöpp csil lo gott,
s a tör zsön szé de leg ve tor ná zott egy bo gár.
Réz bõ rû volt az al kony. És hõ si a ha lál.

A Gye rek kor 1944. ja nu ár 25-én író dott. (A da tá lás 
kény sze re nyil ván va ló an nem lé nyeg te len kö rül mény és 
min den kép pen Ferencz Gyõ zõ ér tel me zé sét tá maszt ja 
alá.) Ön ma gá ban sem mi meg le põ nincs ab ban, ha va la ki 

a gye rek kort egy já ték, ne ve ze te sen az „indiánosdi” se gít-
sé gé vel kí ván ja fel idéz ni, füg get le nül at tól, hogy va ló ban 
ját szott-e ilyes mit an nak ide jén. Az Ik rek ha vá ban min den-
eset re van egy uta lás ar ra, hogy a köl tõ nek a May Kár oly-
fé le in di án vi lág va ló ban so kat je len tett. „Egy Winnetou 
so se fél!” – biz tat ja az anya az es ti vo na to zás ra rá vett 
kisfiút.7 Az in di án a já ték sze rep lõ je ként iga zá ból két ér tel-
mû fi gu ra: egy aránt le het ül dö zõ és ül dö zött, ne ga tív vagy 
po zi tív fi gu ra. A Winnetou név fel buk ka ná sa egy olyan, 
idõ ben és te ma ti ká ban vi szony lag kö ze li mû ben, mint 
ami lyen az Ik rek ha va, ter mé sze te sen el bil lent he ti az ér tel-
me zést a po zi tív pó lus, il let ve az ül dö zött sze rep kö re fe lé. 
Így van ez an nak el le né re, hogy ma gá ban a vers ben az 
am bi va len cia nem ol dó dik fel tel je sen. Nem tud juk meg, 
hogy az „in di án”, aki ez út tal az „én” szót he lyet te sí ti, 
pon to san mi lyen sze re pet ka pott a já ték ban. Va dász tak-e 
rá, va gyis a több ség ál tal ül dö zött ki sebb ség hez tar to zott, 
vagy egyen lõ erõk küz del mé ben ma radt alul? Úgy lát szód-
hat, hogy eb ben a hat sor ál tal meg te rem tett uni ver zum-
ban nincs je len tõ sé ge en nek a kér dés nek.

A vers ben te hát nem je le nik meg az én. A köl tõi szub-
jek tum a gye rek ál tal ját szott in di án sze re pé be „objek-
tiválódik”. Ugyan ak kor hang sú lyo zot tan em lék rõl van szó 
(egé szen pon to san egyet len pil la nat em lé ké rõl), amely a 
hát tér ben fel té te le zi az em lé ke zõ ént. Az in di án-sze rep az 
em lé ke zés esz kö ze lesz, s mint ilyen, az idõ-ko or di ná ták 
ab ron csai kö zé szo rul. El mond hat juk ró la, akár Rá ba 
György Ba bits ko rai ver se i rõl, hogy a köl tõi én drá mai 
(je len eset ben a já ték drá má já ban részt ve võ) hõs ként áll 
elénk, hogy „ön ma gát va la ki más ként szem lé li”, hi szen 
a gye rek a fel nõtt né zõ pont já ból két ség kí vül va la ki más. 
„Már moz du lat la nul la pult”, „de iz ga lom sza ladt még”. 
Eszünk be jut hat Né meth G. Bé la klas  szi kus vers elem zé se, 
a „még”, a „már” és a „most” ál tal be ha tá rolt idõ szer ke zet-
rõl (s ta lán az is, hogy ez a struk tú ra Jó zsef At ti lá nál szin-
tén a fel idé zett gye rek kor ral kap cso lat ban vá lik fon tos sá). 
Ha pe dig eszünk be jut ez az elem zés, azon nal fel tes  szük 
a kér dést, hogy a Rad nó ti-vers ben hol ta lál ha tó a „most”? 
Né mi töp ren gés után ar ra a kö vet kez te tés re kell jut nunk, 
hogy két „most”, két je len pil la nat a mû két pil lé re. Az 
egyik az a mo men tum, ame lyet az em lék (s az em lé ket 
ma gá ban fog la ló vers) vis  sza idéz, meg je le nít; a já ték be li 
ha lál pil la na ta. Egé szen pon to san a já ték be li ha lál utá ni 
pil la nat, ame lyet a „már” szó je lez. (De a „még” is, hi szen 
a ma gas ban szál ló pus ka por szag kép ze te a ha lá los lö vést 
köz vet le nül kö ve tõ pil la na tot rög zí ti.) A „la pult” ki fe je zés 
az imi tált ha lál ra utal – akit a já ték ban le lõt tek, az nem 
pat tan hat fel azon nyom ban –, ugyan ak kor je len tõ sé get 
tu laj do nít ha tunk an nak is, hogy a köl tõ nem a rit mi ka i lag 
szin tén meg fe le lõ „fe küdt” szót hasz nál ta. A la pu lás ban 
konnotációként fel de reng a rej tõz kö dés esé lye is, ami kor 
va la ki ha lott nak tet te ti ma gát, hogy meg me ne kül jön. (A 
ne gye dik Razglednica egy pil la nat ra szin tén fel vil lant ja 
ezt a le he tõ sé get.) Ez zel a fel té te le zés sel per sze már ki lép-
tünk a fel idé zett já ték te ré bõl és sza bá lyai kö zül, il let ve 
egy más ra vo nat koz tat tuk a já té kos és a va ló di ha lált, ami 
vi szont fel té te lez he tõ en nem el len té tes a vers egé szé nek 
irá nyult sá gá val.

A má sik „most” nyil ván va ló an az a je len pil la nat, 

6 Ferencz Gyõ zõ, i. m. 368.
7 Rad nó ti Mik lós: Ik rek ha va. In: Ma gyar el be szé lõk, 20. szá zad. III. kö tet, Szép iro dal mi, 1977. 752.
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il let ve an nak a je len nek a pil la na ta, amely bõl a hát tér be 
hú zó dó én vis  sza em lé ke zik a haj da ni já ték szi tu á ci ó ra. 
Ez a „most” csak köz vet ve, az ál tal érez he tõ, hogy a 
vers ben sze rep lõ ös  szes ige múlt ide jû. Ott kell len nie 
te hát, még hoz zá a ma ga je le né ben, an nak a be szé lõ nek, 
aki a múl tat idé zi. Ha még hoz zá tes  szük, hogy az utol só 
sor ban ez a vir tu á lis én ös  sze ve ti, pon to sab ban el len tét be 
ál lít ja egy más sal a gye rek kor és a (fel nõtt) je len vi lá-
gát, ak kor szin te már vis  sza is tér tünk a Rad nó ti-ver sek 
emblematikus sze mé lyi sé gé hez, ame lyet ko ráb ban em lí-
tet tünk. Ez pe dig a tár gyi a sí tó tö rek vé sek vis  sza vé tel ét 
je len te né. Ér tel me zé sem sze rint még sem er rõl van szó. A 
har ma dik, a ne gye dik és az ötö dik sor ar ról „a vi lág ap ró 
reb be né se it” meg fi gye lõ és mik ro szko pi kus kö zel kép ben 
rög zí tõ köl tõi szem lé let rõl ta nús ko dik, amely majd egy 
év ti zed del ko ráb ban ala kult ki Rad nó ti nál. Hogy 1937-re 
men  nyi re tu da tos sá vált ben ne ez a po é ti kai tö rek vés, azt 
a Ba bits ról eb ben az év ben írott ta nul má nya jel zi. Meg fi-
gye lé se sze rint a köl tõ újabb ver se i ben kö ze lebb ke rült „a 
vi lág ap ró mez te len dol ga i hoz, az út szé li kó ró hoz vagy a 
ki csi pók hoz”. „S Ba bits, aki nél kö ze lebb még sen ki sem 
ke rült a tár gyi vi lág hoz, ha le het, most még kö ze lebb rõl 
né zi azt, ide ges kí ván csi ság gal. Amit na gyon kö zel rõl 
né zünk, meg nõ. Min den ha tal mas, mert a dol gok egy re 
õsibb tu laj don sá ga ik kal lép nek a vers be, min dig ünnepé-
lyesen.”8 A Gye rek kor ban a fek võ test hely zet bõl kö vet-
ke zõ en pre mi er plán ba ke rü lõ le vél a két vér csöp pel, a 
fa törzs ön im boly gó bo gár ké pei ugyan ezt az ér zé ke lés mó-
dot ér vé nye sí tik. A ha tal mas sá vá ló ki csi sé gek, ame lyek 
egy sze ri és meg is mé tel he tet len ön azo nos sá guk ban, hi he-
tet le nül meg nö velt je len tõ ség gel lép nek a vers tér-ide jé-
be, részt vesz nek a já ték sa ját vi lá gá nak ki ala kí tá sá ban. 
A ter mé sze ti vo nat ko zá sok tel jes mér ték ben köz ve tí tik 
a já ték iz gal mát, he lye seb ben a já ték em lí tett egyet len 
pil la na tá hoz kap cso ló dó ér zé se ket, még hoz zá anél kül, 
hogy el ve szí te nék ké pi au to nó mi á ju kat. A szél el ját szik a 
pus ka por szag gal, for gat ja azt, a le vél ré mült nek lát szik a 
rá hul ló két vér csöpp tõl, a bo gár mint ha a já ték iz gal má tól 
szé de leg ne a fa tör zsén. (A két vér csöpp egyéb ként le he-
let fi nom köl tõi jel zé se an nak, hogy a gye rek já té ká ban a 
ha lál imi tált és va ló sá gos egy szer re. Nincs rá ma gya rá zat, 
hogy mi ért pont két vér csep pet lát a moz du lat la nul la pu ló 
in di án – ta lán nem is va ló sá gos vér csep pek rõl van szó –, 
de ez a meg ha tá ro zat lan ság megint csak a vi zu a li zált tár-
gyi ság önál ló sá gát erõ sí ti.)

Az utol só sor hí res me ta fo rá ja, a „réz bõ rû al kony” 
hi he tet len erõ vel ránt ja ös  sze a ját szót és a ter mé sze ti kör-
nye ze tet, po é ti ka i lag új já te remt ve a já ték – és egy ben a 

gye rek kor – ön tör vé nyû, tel jes vi lá gát. Az al kony vö rös-
lõ szí nei más hol is hang sú lyo san buk kan nak fel Rad nó-
ti nál (gon dol junk csak a leg is mer tebb re, a „ház fa lak ról 
csor gó, vö rös lõ fáj da lom”-ra, amely nek a Nap ló ban is 
fel lel het jük a meg fe le lõ jét). Az ál ta lunk elem zett vers 
me ta fo rá ja nem al le go ri zál ja a ter mé szet és a já ték ban 
el esett in di án szo li da ri tá sát, ha nem ma ga a köz tük ele-
ve meg lé võ õsi egy ség. Ez a fan tasz ti kus kép a ha lál, 
a ve re ség mo tí vu mát be ágyaz za egy va la ha-volt vi lág 
tö ret len har mó ni á já ba, amely ben a fáj da lom és a gyász 
moz za na ta min den didaxis nél kül meg le li a sa ját he lyét. 
És ez a kép gon dos ko dik ar ról, hogy az utol só fél sort, 
amely mint egy „ki szól” a vers egé szé bõl, szin tén nem 
kell di dak ti kus nak vagy erõl te tett nek érez nünk. Szán dé-
ko san fo gal maz tam így, hi szen nem zár ha tó ki az olyan 
be fo ga dói vi szo nyu lás sem, ame lyen be lül a „hõ si ha lál” 
em le ge té se túl sá go san egy ér tel mû nek, köz lõ jel le gû nek 
mi nõ sül. Hogy is ír ta Jó zsef At ti la? „A kis kö lyök, ki 
vol tam, ma is él / s a fel nõt tet a bá nat foj to gat ja; / de 
nem kön  nye zik, egy dalt zön gi csél / s ügyel, hogy el 
ne száll jon a ka lap ja.” (Ki rak ják a fát) Nos, még egyet-
len olyan ér tel me zé sét sem ol vas tam en nek a vers nek, 
amely a gye rek nek és a fel nõtt nek ezt a szin tén nem túl 
bo nyo lult esz mei tar tal mú szem be ál lí tá sát túl zott egy ér-
tel mû sé ge mi att ma rasz tal ta vol na el. Rad nó ti ver sé nek 
ese té ben sem ér te nék egyet az ef faj ta in terp re tá ci ó val. 
A Gye rek kor ban nosztalgikusan idé zett hõ si ha lál (iga-
zá ból az em ber hez mél tó ha lál) az 1944-es év hez kö ze-
led ve jó for mán min den na pi prob lé ma Rad nó ti szá má ra 
(gon dol junk pél dá ul az Ó, ré gi bör tö nök cí mû vers re). 
Az el mú lás pe dig ugyan olyan ter mé sze te sen kap cso ló-
dik ná la a meg idé zett gye rek kor hoz, mint Jó zsef At ti-
lá nál. A gye rek kor „a ha lál ról min dig eszem be jut…” 
–mond ja az Ik rek havában.9 Ám ugyan er rõl a mû vé rõl 
Nap ló já ban tesz egy fon tos meg jegy zést. „Nem a »halá-
lesetek« ked vé ért ír tam, a szer ke zet volt a kí sér let, az 
idõ tra gi kus já té ka, a je len ide jû múlt…”10 Az ál ta lunk 
elem zett vers ben sem a gyer mek kor na iv hi e del me i vel 
kap cso la tos nosz tal gi át meg szó lal ta tó és túl zott egy ér-
tel mû ség gel is ér tel mez he tõ utol só fél mon dat a dön tõ 
po é ti ka i lag. Sok kal fon to sabb en nél a vers egé szé nek 
az ént hát tér be szo rí tó, egy szer re sze rep já té kon ala pu-
ló és tu da to san tár gyi a sí tó köl tõi tech ni kát al kal ma zó 
fi nom szer ke ze te. Az a cso dá lat ra  mél tó al kí mia, amely 
ál tal a ha lál, sõt az ér tel met len ha lál bi zo nyos sá gá nak a 
tu da tá ban Rad nó ti lí rá ja va ló ban a leg vég sõ pil la na tig 
ké pes volt to vábblép ni, a köl té szet újabb és újabb le he-
tõ sé ge it meg ra gad ni.

  8 Rad nó ti Mik lós: Ta nul má nyok, cik kek. Mag ve tõ, 1956. 153.
  9 Rad nó ti Mik lós: Ik rek ha va, i. m. 749.
10 Rad nó ti Mik lós: Nap ló. Mag ve tõ, 1989. 131.


