
34

DECZKI SA ROL TA

A föld, a test, a vér
Ha né hány ve zér fo gal mat, mo tí vu mot ki eme lünk 

egy adott kor pusz ból, ez min dig ma gá ban hord ja azt a 
ve szélyt, hogy a szö ve gek elem zé se so rán je len tés szû kü-
lés kö vet ke zik be. Csak ar ra le szek fi gyel mes, ami meg-
fe lel an nak az ér tel me zé si vo nal nak, amit elõ ze te sen meg-
konst ru ál tam, és nem ma gát a dol got fag ga tom, ha nem 
elõ ze tes el vá rá sa im alap ján sze lek tá lom a le het sé ges 
ol va sá si le he tõ sé ge ket. A fo gal mak ugyan ak kor még is 
se gít sé get nyúj ta nak a tá jé ko zó dás ban, s no ha va ló ban 
ro vá suk ra ír ha tó a gon dol ko dás kö tött pá lyák ra te re lé se, 
még is fel sza ba dít hat nak bi zo nyos ol va sá si le he tõ sé ge ket, 
me lyek elad dig ho mály ban ma radt mo tí vu mok ra hív hat-
ják fel a fi gyel met, vagy ép pen ség gel a ko ráb bi ol va sa to-
kat ár nyal hat ják újabb kon tex tu sok be vo ná sá val.

Cél ki tû zé sem in kább az utób bi. Ami kor szé pen, ele-
jé tõl vé gé ig új ra ol vas tam Rad nó ti Mik lós ver se it, ar ra 
fi gyel tem el sõsor ban, hol és mi lyen szö veg kör nye zet ben 
buk kan föl a ver sek ben „a föld, a test, a vér” mo tí vu ma, és 
mi lyen ér tel me zé si le he tõ sé ge ket hív be. S mi vel tisz táz-
tam ma gam ban az ef fé le ol va sá si stra té gi á val já ró ve szé-
lye ket, ezért most a konk lú zió te kin te té ben óva to san fo gal-
maz nék. De nem megy. Ezért in kább egy erõ sebb ál lí tás 
mel lett kö te le zem el ma gam, s majd el vá lik, men  nyi re tart-
ha tó. Ez az egy elõ re hi po te ti kus ál lí tás pe dig a kö vet ke zõ: 
Rad nó ti Mik lós köl té sze té nek a föld, a test és a vér olyan 
hí vó sza vai, me lye ken ke resz tül a pá lya egé szé nek íve fel-
tá rul. Aho gyan ez a köl té szet po é ti ka i lag és tematikusan 
vál to zik, ve le együtt vál toz nak azok a je len tés kom po nen-
sek, me lyek a föld höz, a test hez és a vér hez köt he tõk. Így 
af fé le gra vi tá ci ós pon tot al kot nak a je len té sek le het sé ges 
há ló já ban, me lyek azon ban ko ránt sem te kint he tõk kons-
tans nak. El len ke zõ leg: ar ra le he tünk fi gyel me sek, hogy 
egy faj ta je len tés po la ri zá ció megy vég be a fo gal mak ál tal 
be hí vott kon tex tu sok ban. Sze man ti kai ha sa dás, mely a két 
le het sé ges vég let fe lé tá gít ja az ily mó don fel nyí ló uni ver-
zu mot. Ez a két vég let pe dig nem pusz ta nyel vi alak zat, 
ha nem na gyon is mar kán san je len van ta pasz ta lat ban, sõt, 
ma ga az élõ, ele ven ta pasz ta lat, mely – meg koc káz ta tom 
– kez det tõl fog va egé szen a leg utol só vers sor okig Rad nó ti 
Mik lós köl té sze té nek nyers anya ga.

En  nyi ben egy na gyon is szisz te ma ti ku san ki épü lõ 
pá lyá ról be szél he tünk, hi szen szép las san, ám na gyon 
is kon zek ven sen kö vet kez nek be azon je len tés mó do su-
lá sok, me lyek egy részt ke rek tör té net té for mál ják a szö-
ve gek ál tal re konst ru á ló dó fo lya ma to kat, más részt azon-
ban na gyon tisz tán szá mot vet nek ha tár hely ze tek kel is. 
Ezen ha tár hely ze tek me ta fo rái már pe dig az élet tör té net 
te kin te té ben a föld, a test és a vér. Élet tör té ne ten pe dig 
nem fel tét le nül az élet raj zi té nyek bõl szer kesz tett bio-
grá fi át ér tem, ha nem a szö ve gek bõl ki bom ló po é ti kai, 
lel ki és tes ti ala ku lá so kat, me lyek egy ál ta lán nem kü lö-
nül nek el egy más tól, ha nem szer ves egy sé get al kot nak. 
Ez a fo ga lom hár mas te hát na gyon is al kal mas nak mu tat-
ko zik ar ra, hogy raj ta ke resz tül vál lalt vagy su gallt 
mó don egy faj ta köl tõ éthosz és po é ti ka raj zo lód jék ki.

Az áhí tat zsol tá rai cí mû vers fü zér nyol ca dik da rab já-
nak utol só elõt ti so rá ban ta lál ha tó há rom szó ugyan ak kor 

meg le he tõ sen ma gas lab dát je lent, na gyon sú lyos sza vak 
ezek; egy fel so ro lás tag ja i ként pe dig ki vált képp na gyon 
erõ tel jes je len tés tar to má nyo kat von za nak ma guk hoz.

A föld. Le het az ott hon, az anya föld szim bó lu ma; a 
ter mé keny sé gé, min den faj ta nö ve ke dés táp ta la ja, ugyan-
ak kor egy faj ta ál lan dó ság is ki fe je zõ dik ben ne: min den, 
ami él, be lõ le és ál ta la él, s majd ha lá la után is a föld be 
tér vis  sza. A föld ál ta lá nos, ma te ri á lis lét elv, biz tos ság és 
biz ton ság, va la mi lyen sú lyos és pró zai fenn ál lás, mely nek 
tör vé nye majd hogy nem tel je sen kö zöm bös az élõ és ér zõ, 
vé ges lé te zõk iránt. Mi nõ sé ge na gyon sok fé le le het: ki szá-
radt, fa gyos, ter mé ket len, zsí ros, sa ras stb.

A vér. Elég vi lá gos szim bó lum: az élet re, az élet erõ re 
utal. Át té te le sen a sze re lem re, vagy a ha lál ra. 

A test. Azért is bon tot tam meg a fel so ro lás sor rend-
jét és hagy tam a vé gé re, mert na gyon is bo nyo lult 
erõ te ret kép vi sel, s míg a má sik ket tõ fel fog ha tó va la-
mi nek a szim bó lu ma ként, ad dig a test in kább ma ga az 
a kö zeg, ahol az elõb bi ek konk rét vo nat ko zást nyer-
nek. A test kü lön bö zõ ál la po tai, vá gyai, mi nõ sé gei, 
ko ra, sé rü lé sei és má sok kal, a má sik kal és egy ál ta lán 
a vi lág gal va ló kap cso la ta al kot ja a ta pasz ta lat alap szö-
ve tét. A test az a mé di um, mely a vi lág ból nyert be nyo-
má so kat, va la mint az er re va ló re ak ci ó kat ér zé ki leg 
köz ve tí ti. A test nem pusz ta fi zi kai-bi o ló gi ai ap pa rá-
tus, ha nem sze mé lyes és ér zé ki hús, mely a vi lág gal 
kiasztikus vi szony ban van: be le ágya zó dik a vi lág ba, 
an nak tes ti-ér zé ki szin ten is meg je le nõ értelem-össze-
függéseibe, s nincs az a szub li má ció, mely ké pes len-
ne on nan ki rán gat ni.

A test to váb bá egy szer re ter mé sze ti és kul tu rá lis kép-
zõd mény. Egy aránt meg ha tá roz za sa ját konk rét fi zi kai 
mi vol ta, va la mint azon kul tu rá lis min tá za tok, me lyek 
rá ve tül nek a test ér zé ke lé sé nek és konst ruk ci ó já nak 
mi ként jé re. A kul tu rá lis sé mák konk rét tes ti ta pasz ta lat tá 
lesz nek: az, hogy esz té ti ka i lag, dietetikailag, po li ti ka i lag, 
sze xu á li san stb. mi lyen vi szony ban va gyunk a sa ját tes-
tünk kel, va la mint a má sok tes té vel, azt na gyon is meg-
ha tá roz zák azon te kin te tek, me lyek nek ke reszt tü zé ben 
test-sé mánk for má ló dik. A tes tünk te hát so ha sem tisz tán 
a sa ját tes tünk, nem min den egyéb tõl el kü lö nült, önál ló 
en ti tás: interkorporeitásról be szél he tünk ve le kap cso lat-
ban. A sa ját test hez va ló vi szony ban min dig meg je le nik a 
más tes tek hez, a má sok tes té hez va ló vi szony.

S a fen ti meg fon to lá sok szel le mé ben ta lán nem el ha mar-
ko dott az az ál lí tás, mi sze rint Rad nó ti Mik lós köl té sze té-
nek alap ve tõ tár gya és ih le tõ for rá sa a test, va la mint azon 
ta pasz ta la tok, me lyek hoz zá kö tõd nek. A test kü lön bö zõ 
le het sé ges me ta mor fó zi sai al kot ják lí rá já nak egy na gyon 
mar káns vo nu la tát, s ta lán azt sem túl zás ál lí ta ni, hogy 
ezek bõl a ta pasz ta la tok ból re konst ru á ló dik az átpoetizált 
élet. A test poetizálása egy ben ma gá nak az élet nek a lí rai 
meg for má lá sa. E te kin tet ben a má sik két ele met, a föl det 
és a vért in kább olyan mo tí vu mok nak ér zem, me lyek a 
test va la mi lyen meg élé sé hez kö tõd nek, s an nak függ vé-
nyé ben vesz nek föl kü lön fé le je len tés ár nya la to kat. So ha-
sem ol dód nak el tõ le, ha nem egy ütem re vál to zó tri ászt 
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al kot nak, mely az élet hang sú lyos moz za na ta i nak lí rai 
át kó do lá sá ra szol gál. A to váb bi ak ban azt fo gom ele mez-
ni, mi lyen faj ta je len té sek kö tõd nek a föld, a test és a vér 
mo tí vu má hoz, va la mint ezek mi lyen vál to zá so kon men-
nek ke resz tül. Elöl já ró meg jegy zés: úgy tû nik  szá mom ra, 
hogy meg le he tõ sen li ne á ris, szisz te ma ti kus és kon zek vens 
az a lo gi ka, mely ezen jelentés-összefüggéseket moz gat ja. 
Egy na gyobb tö rés rõl be szél he tünk, mely tematikusan és 
ér tel mi leg át han gol ja az ér zé ki ta pasz ta la tot, ám an nak 
alap ve tõ szer ke ze tét érin tet le nül hagy ja.

A test so ha sem abszt rakt, el sze mér mes ke dett, vagy 
csu pán uta lá sok kal meg je le ní tett en ti tás, ha nem na gyon 
is konk rét és na gyon is ér zé ki. Ugyan ak kor még sem na tu-
ra lisz ti kus az áb rá zo lás, és nem is pro vo ka tív. Az a be nyo-
más ala kult ki ben nem, hogy Rad nó ti nál a test erõ tel jes 
lí rai ké pei nem fel tét le nül ön ma guk okán buk kan nak fel, 
ha nem köz ve tí tõ sze re pük van. A test nem csu pán ér zé ki 
mi vol ta mi att fon tos szer ve zõ mo tí vum, ha nem ér zé ki sé-
ge egy olyan uta lás rend szer be il lesz ke dik, mely az ér zé-
ken tú li fe lé mu tat. A test nek mind ter mé sze ti, mind pe dig 
kul tu rá lis ter mé sze te meg mu tat ko zik. Hang sú lyo zott ér zé-
ki ség gel ren del ke zik, ám eb bé li mi vol tá ban egy át fo góbb 
kul tu rá lis kon tex tus fe lé nyi tott.

A fi a tal ko ri ver sek hang nem ét – Kom lós Ala dár ki fe-
je zé sé vel él ve – „kó cos ere de ti es ke dés” jel lem zi; „az 
idill aka rá sa, vágy a pa ra di csom ra, a ter mé sze tes élet re, a 
szabadságra”1. En nek az alap han golt ság nak meg fe le lõ en 

je le nik meg a test is e ver sek ben, sõt, akár azt is mond-
hat juk, hogy a ko rai ver sek fõ sze rep lõ je nem más, mint 
ma ga a test. A Bu da pes ti Ki rá lyi Bün te tõ tör vény szék leg-
alább is ha son ló vé le mé nyen le he tett, mi kor el ko boz tat ta 
az Új mó di pász to rok éne két, és saj tó pert in dí tott Rad nó ti 
el len köz sze mé rem sér tés és val lás gya lá zás vád já val. Mi 
is szúr hat ta az is ten fé lõ és az er köl csök re ébe ren vi gyá zó 
ügyész ség sze mét? A kér dés an nál is in do kol tabb, mert 
nem ép pen Rad nó ti val tört be a ma gyar iro da lom ba sem 
az ero ti ka vi szony lag nyílt áb rá zo lá sa, sem pe dig a val lá-
sos ság új for má i val va ló kí sér le te zés.

Hi szen e ver sek bõl még na gyon sok min den hi ány zik 
ah hoz, hogy iga zán át élt, meg élt vi lág kép rõl be szél hes-
sünk. Iga za van Kom lós Ala dár nak, mi kor póz ról be szél 
Rad nó ti köl tõi ma ga tar tá sa kap csán, va la mi faj ta ma ní ros-
ság ról, mely a ter mé szet tel va ló pan te is ta egy ség aka rá-
sá ban, anar chis ta lá za dás ban, el len zé ki ség ben nyil vá nul 
meg. Aho gyan te hát ki csit su ta, ki for rat lan a lí ra, épp oly 
sti li zált a test nek az áb rá zo lá sa is. Ér zé kel he tõ a pro vo ka-
tív, for ra dal mi szán dék, ám ma ga a meg va ló su lás kli sék-
hez kö tött. A test bukolizálásaként le het ne jel le mez ni ezt 
a po é ti kai alap ál lást.

E ver sek egyik köz pon ti to po sza a po gány élet öröm, 
an nak min den ér zé ki vo nat ko zá sá val. S – aho gyan 
Ferencz Gyõ zõ elemzi2 – ez ke ve re dik a bib li ai-val lá si 
és élet raj zi-val lo má sos mo tí vu mok kal. Ezek azon ban egy-
ál ta lán nem egy más el le né ben hat nak, ha nem na gyon is 

1 Kom lós Ala dár: Rad nó ti ol va sá sa köz ben. In: Kri ti kus szám adás. Bu da pest, Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1977, 163.
2 I. m., 158.
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egy más ba ját szód nak, sõt, egy mást erõ sí tik, ami a tes ti ség 
meg élé sé ben és meg je le ní té sé ben is am bi va len ci át je lent. 
Hi szen a két ha gyo mány meg idé zé se, vál la lá sa és fõ re fe-
ren ci a ként va ló ki ak ná zá sa nem csu pán kul túr tör té ne ti 
ál ar cos bál e ver sek ben, ha nem na gyon is test re sza bott 
öl tö zé ke az ele ven ta pasz ta lat nak. Még ak kor is, vagy tán 
pon to san ép pen azért, mert a ket tõ vi szo nya meg le he tõ sen 
fe szült, nem rit kán an ta go nisz ti kus. A po gány élet öröm 
leg alább is ne he zen han gol ha tó ös  sze a ke resz tény ség 
asz ke tiz mu sá val, mely nek szim bo li ká já ban és rí tu sa i ban 
ugyan meg le he tõ sen nagy sze re pe van mind a test nek, 
mind pe dig a vér nek, de ezek több nyi re a szen ve dés nar-
rációjába ágya zot tan je len nek meg.

Rad nó ti azon ban nem ös  sze bé kí ti a két ha gyo mányt 
egy más sal, ha nem ele ve egy azon ta pasz ta lat adek vát kód-
ja i ként ke ze li õket. A szent ség és a po gány ság nemcsak 
hogy meg fér egyet len test ben, ha nem nincs is más he lyük 
egy má son kí vül. Ez a test pe dig a sa ját test: az egyik 
val lás el le ni ki há gás mi att inszinuált vers ben Krisz tus 
lá nyos ál mok fõ sze rep lõ je. Ez két sze res blasz fé mia: egy-
részt a meg vál tó ér zé ki em ber ként, ér zé ki vá gyak tár gya-
ként je le nik meg, más részt pe dig a lí rai én ép pen eb bé li 
mi nõ sé gé ben ha so nul hoz zá. Az a mód, aho gyan a fi a tal 
fér fi sa ját ma gát lát ja és ta pasz tal ja, egy faj ta év ez re de ken 
át íve lõ kö zös sé get hoz lét re ama má sik kal. Egy szer re van 
je len te hát a ke resz tény ha gyo mány hoz va ló ra gasz ko dás, 
s an nak át ér tel me zé se oly mó don, hogy az kom pa ti bi lis 
le gyen a po gány élet öröm mel. En nek je gyé ben Krisz tus 
sem az il len dõ er köl csök csõ sze – mint a Bu da pes ti Ki rá-
lyi Bün te tõ tör vény szék –, ha nem „sze rel me tes, sza kál las 
fér fi is ten ség”, aki egy po gány lány után for go ló dik. S 
rá adá sul a két fi gu ra mint ha ri vá lis ként je len ne meg, 
hi szen a lány a köl tõ ked ve se.

A test és a sze re lem, a má sik kal és a ter mé szet tel 
va ló egy be ol va dás, a po gány ság pan te isz ti kus élet örö me 
ön ma ga okán vá lik szak rá lis sá. Mint a Ta va szi sze re tõk 
ver sé ben: „ár nyék kal áld ja / tes tün ket a táj!”. A két 
ha gyo mány te hát egy szer re lát ja el je len tés sel a tes tet, 
s míg an nak hang sú lyo zott az ér zé ki ka rak te re, ad dig az 
a ter mé szet, mely ezen ver sek ben az élet öröm kö ze ge és 
dísz le te, na gyon is meg ha tá ro zott eme kul tu rá lis tra dí ci ók 
ál tal. S eb ben az ér te lem ben azt hi szem, egy faj ta sti li zált 
ku lis  szá ról, idil li-bu ko li kus táj kép rõl be szél he tünk, és 
azon ta pasz ta la tok is, me lyek nek ez a vi dék a hely szí ne, 
en ge del me sen si mul nak be le a ver sek metrumába. Szó 
sincs a po gány ság di o nü szo szi áb rá za tá ról, vad sá gá ról és 
a test meg za bo láz ha tat lan ösz tö ne i rõl. Ár tat lan és sze líd, 
bukolizált test ez, mely nem szét szag ga tott sá gá ban és vad 
má mo rá ban vá lik eg  gyé a ter mé szet tel, ha nem egy el kép-
zelt idil li utó pi á ban. Ezen utó pia hõ se a pász tor, nyel ve 
pe dig né pi es re han golt, fe gyel me zett vers sor ok ban ar ti-
ku lá ló dó lí ra, mely még az avant gár dos kí sér le te zé sek 
kö ze pette sem hoz lét re egy más tól di ver gá ló je len tés-
alak za to kat, ha nem in kább egy jól de fi ni ál ha tó sti li zált 
ter mé szet kép be in teg rál ja az egy más sal akár am bi va lens 
vi szony ba ál lít ha tó ha gyo má nyo kat is.

A tes ti ség leg alap ve tõbb szin ten ter mé sze te sen a 
po gány ha gyo mány ele me. Az el sõ két kö tet ver sei a 
pánerotizmus je gyé ben szü let tek, így ezen túl fû tött ség 
jel lem zi a test áb rá zo lá sát is. S alap ve tõ en ero ti kus ka rak-
te re mi att is hang sú lyos moz za nat az, hogy a test ha tá rai 
fel bom la nak. Nemcsak a pász tor órák kiasztikus egy más-
ba-ol va dá sá ban, ám a táj is „áterotizált táj já” vá lik: a 

vá gyak nem csu pán a test vá gyai, ha nem az egész vi lág 
a test, az egész vi lág a hús (aho gyan Merleau-Ponty ál lít-
ja). A test nem kü lö nül el sem a má sik tól, sem pe dig 
kör nye ze té tõl: „mi va gyunk most a fû / a fa, a part, az 
öröm is / és szép sza vú ál dá sa / a táj nak!” (Ta va szi sze re-
tõk ver se). Pan te isz ti kus egy ség kép zet sû rû sí ti egy más ba 
azon moz za na to kat is, me lyek a föld höz, a test hez és a 
vér hez kö tõd nek.

Szö veg sze rû en leg több ször per sze a test je le nik 
meg va la mi lyen olyan kon tex tus ban, mely ép pen a fen-
ti ero ti kus, pan te isz ti kus ér tel me zést tá maszt ja alá. A 
nõk nek „nap tes te” van a Nap tes tû szü zek, pász to rok és 
nyá jak cí mû vers ben. A nap mo tí vu ma más ver sek ben 
is fel buk kan („És szólt és be szélt vala Ká in Ábel lel”; 
Po gány kö szön tõ stb.), s va la men  nyi elõ for du lás ban a 
fen sé ges nek és fel sõbb ség nek a szim bó lu ma. A test és 
nap azo no sí tá sa is mét csak a test és a vi lág, vagy koz-
mosz pa ra lell iz mu sá ra utal. A koz mosz már pe dig a ré gi 
gö rö gök nél azt je len tet te, hogy rend. A vi lá gon a po gány 
is te nek ural kod nak, s minden nek meg van a ma ga he lye 
és ide je. A tör vény sér tés a hübrisz, mely fel bo rít ja a vi lág 
rend jét, szét szag gat ja a tes tet és meg tö ri a pan te isz ti kus 
egy sé get. De ott még nem tar tunk.

Ezek a ver sek egy elõ re a tes tet és an nak vá gya it ün nep-
lik. Az élet öröm, s örö mei ér zé ki, és csak is ér zé ki örö-
mök, me lyek nek a tes ti lét nem csu pán lehetõségfeltétele, 
de a ma ga ér zé ki ka rak te ré ben szim bó lu ma is. A Po gány 
kö szön tõ né zés re szó lít fel, a te kin tet elé pe dig a ter mé-
szet gyö nyö re i ben tob zó dó tes tet ál lít ja: „A tes tün ket 
nézd! együtt fa kad a / rüg  gyel drá ga hús és napbadobált / 
csók ja ink után bol dog to rok kal / így, is ten te le nül fel si kol-
tunk!”. Az is ten te len ség ter mé sze te sen alig ha je lent is ten-
ta ga dást, sok kal in kább az is te ni ke gye lem és ál dás ér zé ki 
meg élé sét. A Ta va szi vers szin tén za jos, har so gó öröm nek 
ad ki fe je zést: „a lány si vít, kar mol va, tes te / ta va szi for ra-
dal mán, mint / meg bú bo zott ma dár, ha hím je elõl / csat-
togva me ne kül és bor zas bö gyén / szí nes vá gyai fü tyül ve 
ki vi rul nak”. Az ele ven tes ti ta pasz ta lat lí rai meg for má lá-
sa ugyan ak kor meg le he tõ sen da gá lyos nak és ke re sett nek 
tû nik, mely az él ményt ma gát is sti li zált tá te szi. 

Ezen egy ség kép zet szel le mé ben pe dig a föld „lel kes 
föld dé” vá lik (Kö szöntsd a na pot!), vagy ép pen a ked vest 
be cé zi így: „föld sza gú rét vagy…” (Az áhí tat zsol tá rai). 
Más hol a sze rel mi légy ott hely szí ne: „mert rezgve szá ra-
dó lep kék / vis  sza té rõ lel kei közt / dön ge ti föld höz most 
ölel ni / a gaz da föl csuk ló sze rel mes / asszonyát…” (Vi har 
után). S – mint utal tam már rá – a ked vest is a kö vet ke-
zõ kép pen azo no sít ja: „te vagy a föld, a test a vér…”. Ez 
pe dig nem ke ve sebb eb ben a kon tex tus ban, mint a min-
den ség, ma ga az egész egy ség ként fel fo gott vi lág. A már 
idé zett Pi rul a nap tól már az õszi bo gyó cí mû vers ben a 
po gány le ány „ha pa pot lát / ret ten ve sut tog: csak fû van 
és fa; / nap, hold, csil la gok s ál la tok van nak a tar ka me zõ-
kön”. A dokt ri ner ke resz tény ség gel szem ben a ter mé szet, 
a koz mosz val lá sa, mely a tes tet nem meg tö ri és fel ál doz-
za, ha nem ün nep li.

Ám na gyon is ha mar nyil ván va ló vá lesz en nek a 
po gány pan te iz mus nak az utó pisz ti kus ka rak te re, s csak ha-
mar szá mot kell vet ni azon am bi va len ci ák kal is, me lyek a 
két ha gyo mány együt tes affirmációjából fa kad nak. Amint 
a lí rai én el tá vo lo dik a sze rep já ték tól, a ke re sett és sti li zált 
po gány ság tól, va la mint ter mé szet val lás tól, an nál in ten zí-
veb bé vá lik a test ki szol gál ta tott sá gá nak és sé rü lé keny sé-
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gé nek ta pasz ta la ta is. S ez per sze for dít va is igaz. En nek 
nyo mai ugyan már ko ráb ban is fel tü ne dez nek, de még 
nem al kot nak szer ves te ma ti kai egy sé get. Egy elõ re még 
csak uta lás sze rû en je le nik meg an nak a le he tõ sé ge, hogy a 
föld nem csu pán va la mi lyen bu ja ve ge tá ci ó nak, ön ma gát 
sok szo ro zó élet nek a szim bó lu ma, ha nem egy szer smind 
sír ve rem mé is vál hat.

Aho gyan nõ a tes ti-lel ki fe nye ge tett ség ér ze te, úgy ala-
kul át a föld, a test és a vér je len tés tar to má nya is. A ma ní-
ros, ro ko kós, kí sér le te zõ já té kos sá got fel vált ja egy las san 
le tisz tu ló, szi ká rabb po é ti ka, mely ben az élõ, ele ven test 
ta pasz ta la tát egy re job ban át hat ja a ha lál maj da ni sá ga. 
Le fosz la nak a fri vol pó zok, s egy re sallangmentesebben a 
sa ját maj da ni ha lá lá ra ki ve tü lõ, az zal szá mot ve tõ ta pasz-
ta lat struk tu rál ja azt a kör nye ze tet is, mely ben a tes ti ség 
kü lön bö zõ af fek tu sai és mo da li tá sai ér tel met nyer nek. S 
míg a ko rai ver sek túl har sá nyan akar ták és affirmálták 
a pász to ri élet utó pi kus egy sé gét, ad dig a ké sõb bi ek már 
szá mot vet nek a vi lág tö re de zett sé gé vel. A koz moszt meg-
bont ja és egy re na gyobb zûr za var ba ker ge ti a hübrisz. 
Ki zök kent a vi lág, s az egy ség he lyett a tö re de zett ség 
és eset le ges ség vá lik alap ve tõ lét mód dá, mely a tes ti ség 
szint jén ide gen erõk nek és a ha lál nak va ló ki szol gál ta tott-
ság ként je le nik meg. Ugyan ak kor még sem be szél he tünk 
ar ról, hogy „min den egész el tö rött” vol na.

Igen, a vi lág egy re in kább õrü let be ro han, az élet és a 
test egy re se bez he tõbb, és az egyet len bi zo nyos ság már 
csak a ha lál bi zo nyos sá ga. A pusz tu lás ké pe it és té nye it 
ugyan ak kor el len pon toz za a föld mint meg tar tó és ál lan-
dó sá got je len tõ prin cí pi um: min den pusz tu lás után is „a 
föld bölcs rend je vis  sza tér” – ál lít ja a Veresmart cí mû 
vers. Mert a „föld rend je” nem az em be rek vég zé se, 
több an nál: „ál la tok s ka lá szok rend je ez, ne héz / s még is 
sze líd szol gá la ti sza bály zat”. Na gyobb lép ték ben te hát 
még is, min den pusz tí tás mö gött ott a föld és a ter mé szet 
örök tör vé nye. Ám ez már nem sti li zált ku lis  sza, ha nem 
koz mi kus rend. Tör tén jék a test tel és a vi lág gal bár mi, 
a föld me ne dé ket és vég sõ nyughelyet kí nál min den és 
min den ki szá má ra. Mint a Ne gye dik ec lo gá ban: „Sza bad 
le szek, a föld fel ol doz, / s az ös  sze tört vi lág a föld fe lett 
/ las san lo bog. […] el nyug tat majd a mély, em lék kel te li 
föld.” Míg a ko ráb bi ver sek élet öröm ének a nap volt az 
egyik sar ka la tos szim bó lu ma, most a föld vá lik mint egy 
vég sõ me ne dék ké, sõt, a sza bad ság egyet len le he tõ sé gé vé 
a ha lál fe lé ha nyat ló élet szá má ra.

Fen tebb azt ál lí tot tam, hogy a tes ti lét min dig má sok-
kal va ló kö zös tes ti ség is, a test kiasztikus vi szony ban van 
az õt kö rül ve võ vi lág gal. Nos, ha a vi lág szét is esik, ez a 
be le szö võ dött ség to vább ra sem szû nik meg, csu pán más 
mo da li tá sok ban lesz je len. En nek fõ szer ve zõ el ve pe dig 
a hi ány. A vi lág há bo rú ba ájul, ma gá val ránt ja és szét sza-
kít ja az em be ri vi szony la tok elad dig sta bil há ló ját is, s 
ez a ta pasz ta lat be le vé sõ dik az em be ri test be is. Ed dig a 
má sik, a má sok tes te leg in kább a sze re tõt je len tet te. Egy re 
erõ tel jes eb bé vá lik azon ban a má sok ha lá lá nak a ta pasz ta-
la ta, mely a sa ját tes tet is pusz tu lás sal fe nye ge ti. So ka sod-
nak a ba rá tok, köl tõ tár sak ha lá lá ra írott em lé ke zõ ver sek. 
A ré gi ha lot tak egy re töb ben lesz nek, s em lé kük be le fo-
nó dik a vi lág és a test je len va ló sá gá ba, va la mint bal jós 
mó don elõ re ve tí tik ezek jö võ jét is. Az Al ko nyi elé gia is a 
ré gi ha lot tak em lé két idé zi, akik min den kor és min den hol 

je len van nak: a fü vek ben és a vi rá gok ban, ami is mét csak 
a pan te is ta vo nu lat me ta mor fó zi sá ra utal, a ter mé szet egy-
sé gé re és örök tör vé nye i re. A ha lál ról és a ha lot tak ról nem 
le het nem tu do mást ven ni, ám ez a je len lét egy szer smind 
rá mu tat az élet vég te len tö ré keny sé gé re, s fé le lem mel tölt 
el: „las sú szí vem ben ilyen kor lá gyan / szenderg a foly ton 
ké szü lõ ha lál”. A sa ját élet és a sa ját test is ré sze se a min-
den ki re rá mért kö zös sors nak, kö zös pusz tu lás nak, mely 
alól nem von hat ja ki ma gát sen ki, s mely min den apo ka-
lip ti kus szét esé sen túl is egy sé get te remt az élõk kö zött. 
Aho gyan a He te dik ec lo gá ban ol vas hat juk: „Rémhirek és 
fér gek közt él itt fran cia, len gyel, / han gos olasz, sza ka dár 
szerb, mé la zsi dó a he gyek ben, / szét da ra bolt lá zas test 
s még is egy éle tet él itt…”. A test nem sza kad hat ki a 
vi lág gal va ló egy ség bõl ak kor sem, ha ma ga a vi lág nem 
egy ség töb bé.

Az À la recherche cí mû vers is egy haj da ni együt tes 
je len lé tet idéz föl. Há rom idõ sík ré teg zõ dik ben ne egy-
más ra: az egy ko ri víg órák az egy ko ri ba rá tok kal, az tán a 
pusz tu lás ide je, mely azon ban ko ránt sem be fe je zett múlt, 
ha nem be le nyú lik az em lé ke zés ide jé be. S ma ga az em lé-
ke zés is ér zé ki ak tus: „hang juk hall ja szivem, ke zem õr zi 
ke zük szo rí tá sát”. A Bá lint György em lé ké re írott Ötö dik 
ec lo gá ban is ez a pa ra dox kín je le nik meg: a test ön- és 
vi lág ta pasz ta la tá hoz hoz zá szer ve sült az a má sik, aki már 
so ha sem le het je len: „Két bor dám közt már fe szü lõ, rossz 
fáj da lom éb red, / resz ket ilyen kor s em lé kem ben oly éle sen 
él nek / rég mon dott sza va id s úgy ér zem tes ti va ló dat, / mint 
a halottakét…” Vagy mint aho gyan a Le vél a hitveshezben 
ír ja: „han god be fon ja ál mom, / s szivemben nap pal új ra 
megtalálom…”. A test ösz tö nös em lé ke ze te meg elõz min-
den tu da tos em lé ke zést, és jó val erõ sebb és kö ve te lõbb is 
an nál: „De a test csak utánad / nyújtózik, az iz mok erõs 
szö ve dé ke / még õr zi a vad szo rí tást, a sze rel met!” – aho-
gyan a Zá por cí mû vers ben ol vas hat juk. A má sik kal, a 
má sok kal va ló együtt lét tes ti ta pasz ta lat, mely nek fel bom-
lá sa meg tö ri a sa ját test és idõ ta pasz ta la tát is. Aho gyan 
szét hull, és hát bor zon ga tó an ide gen né vá lik a vi lág, úgy 
esik szét a test iden ti tá sa és bom lik meg az idõ linearitása. 
Egy re nyo masz tóbb az em lé ke zés, és egy re bi zo nyo sabb 
a maj da ni ha lál. A lé te zés nek nincs evi den ci á ja a ha lá lon 
kí vül, egy faj ta köz tes lét té vá lik, vagy in kább azt mond hat-
juk, hogy a min den ko ri köz tes ség vá lik egy re erõ tel je sebb 
ta pasz ta lat tá, mely egy más ba ku szál ja a test be szö võ dött 
idõ mo da li tá sa it. Aho gyan a Má so dik ec lo gá ban ír va van: 
„em ber ként él tem én is, ki most csak pusz tí tok, / ég és föld 
kö zött ha zát lan”.

Nos, úgy vé lem, nem erõl te tett az a kez de ti ál lí tás, 
mely sze rint Rad nó ti köl té sze té nek alap ve tõ ele me a test 
ta pasz ta la ta i nak fel mu ta tá sa, s hogy ezen le írá sok ból 
egy faj ta lí rai bio grá fia bom lik ki. Je len tés po la ri zá ci ó ról 
be szél tem fen tebb, s va ló ban lát hat tuk, hogy a gyö nyö-
rök és örö mök ér zé ki él mé nye it ho gyan vált ja föl a ha lál 
és a hi ány szin tén ér zé ki ta pasz ta la ta. S míg a ko rai ver-
sek ben a test és az ér zé ki ség in kább kul tu rá lis sé má kon 
ke resz tül köz ve tí tõ dött, ké sõbb a kon ven ci ók alól fel sza-
ba du ló nyelv te rem tés szá má ra in kább a test sok ol da lú 
relacionalitásának fel mu ta tá sa vált po é ti ka i lag is meg ter-
mé ke nyí tõ for rás sá. Nin cse nek töb bé re to ri kai sal lan gok, 
pó zok és ma ní rok: csak a test van, a má sik van, és az élet 
van. Vagy már az sincs.


