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KOMÁLOVICS ZOL TÁN

In du lat és in tel lek tu a li tás
Rad nó ti Mik lós köl té sze té ben

„Az ér te lem csak a leg rit kább eset ben szo rul az in du lat iga zo lá sá ra,
vi szont in du la ta ink ér tel mün ké re úgy szól ván min dig.”

(Füst Mi lán)

A dol go zat cí mé ben sze rep lõ fogalompár – in du lat és 
in tel lek tu a li tás – Füst Mi lán Lá to más és in du lat a mû vé-
szet ben cí mû, a szer zõ ál tal „nem-szisz te ma ti zált” esz té-
ti ká nak aposzt ro fált mû vé bõl szár ma zik. Füst Mi lán sza-
va i val él ve ez a két antagonista az esz té ti ka két olyan 
alap ka te gó ri á ja, mely nek kom bi ná ci ó ja, köl csö nös ki bon-
ta ko zá sa és össz já té ka egy részt dön tõ en meg ha tá roz za a 
mû al ko tás ere jét, ér vé nyes sé gét, más részt szin te ki zá ró la-
go san ve zér li a be fo ga dás fo lya ma tát. Rad nó ti köl té sze té-
nek tár gya lá sa kor több szem pont ból sze ren csés le het az 
alap ve tõ en pszi cho ló gi ai ori en tá ci ó jú Füst Milán-i foga-
lompár be vo ná sa a dis kur zus ba, mert ez a köl té szet kez-
det tõl fog va, de kü lö nö sen 1934-tõl na gyon tu da tos 
in tel lek tu á lis kont roll ke re té ben mu tat ja fel a po é ti kai 
ön épí tés fo lya ma tát, ami nek az lett az el sõd le ges kö vet-
kez mé nye, hogy a Rad nó ti-köl té szet or ga ni kus, ko he rens 
és zárt alak zat tá vált, an nak el le né re, hogy egy fél be ma-
radt, ket té tört élet mû vel ál lunk szem ben. Más szem pont-
ból azért is revelatív le het a fogalompár hasz ná la ta, mert 
Rad nó ti kép al ko tó fan tá zi á ja a kez de tek tõl fo ko za to san 
erõ sö dõ in ten zi tás sal lá to má sos ter mé sze tû, olyan fan tá-
zia, amely ben a lát ha tó és lá tott va ló ság tárgy több nyi re 
mo di fi ká ló dik, transz for má ló dik és ki e gé szül az in du lat, 
a szen ve dély te rem tet te lá to má sok kal. Már az el sõ Rad-
nó ti-kri ti kák – ugyan nem Füst Mi lán fo gal ma i val – a 
ver sek él mény ta pasz ta la tá nak és nyelv ta pasz ta la tá nak  
prob le ma ti kus vi szo nyá ban vizs gál ják és bí rál ják Rad nó-
ti köl tõi gya kor la tát, s en nek je gyé ben a köl tõi õszin te-
ség, spon ta ne i tás, ih le tett ség, mint a köl té szet igaz ság kri-
té ri u ma ke rül a ko rai Rad nó ti-ér tel me zés cent ru má ba. 
Füst Mi lán esz té ti ká já ban az in du lat az ér zé ke ket és szen-
ve dé lye ket je lö li, s mint ilyen min dig lá to má sok for má já-
ban re a li zá ló dik, te hát kép te rem tõ, imaginatív funk ci ó-
ként is je lent ke zik, te hát – Füst Mi lán sza va i val – a 
szen ve dély úgy hord ja a há tán a lá to mást, mint hul lám a 
ha jót, a lá to más pe dig min dig nö ve li az ere de ti in du la tot. 
Füst Mi lán a lá to má sos be széd ar che tí pu sá nak a pró fé tai 
be szé det te kin ti, mert a pró fé tai in du lat te rem tet te ké pi 
szer ke ze tek alap ve tõ en imaginatív ter mé sze tû ek, már 
csak azért is, mert gyak ran apo ka lip ti kus lá to má sok ról 
van szó. „Izaiás in du lat tól re me gõ lá to má sa i ban mint a 
gör ge teg szik la kö vei, úgy ro bog és dö rög egy más 
he gyén-há tán a sok indulat-fölvette látomás.”1 In du lat és 
lá to más köl csö nös sé gé nek az az esz té ti kai kö vet kez mé-
nye, hogy el hi bá zott az a mû, amely ben va la me lyik kom-
po nens gyen ge, te hát nem ké pes ön ma ga má si kát hi te le sí-
te ni. Az in du la tok, mint lel ki au to ma tiz mu sok meg elõz-
nek min den fé le in tel lek tu a li tást és ra ci o na li zá lást, és a 
ra ci o na li zá lás ép pen az in du la tok ér tel me zés so rán tör té-

nõ le sze re lé sét je len ti. Az in tel lek tu a li tás ezért ott je le nik 
meg, ahol az in du lat már el ve szí tet te ere jét, mert az in du-
lat di a met rá lis el len té te az ér te lem nek. Füst Mi lán sze-
rint a két pszi chés je len ség ere de ti leg szét bont ha tat lan 
egy sé get al ko tott, s ép pen a mû vé szet és gon dol ko dás 
cél ja i ban, te hát tar tal mi lag vált ket té, s lett el len té tes sé 
az em be ri szel lem fej lõ dé se so rán, ám a mû vé szet ben 
meg ma radt, sõt kri ti kus fel té tel lé vált az õs ere de ti egy-
ség újraszituálása. Ha az in du lat ve zé rel te lá to más és az 
ezt ren de zõ, ra ci o na li zá ló in tel lek tu a li tás fo gal mi fe szült-
sé gé ben vizs gál juk Rad nó ti po é ti ká ját, ak kor el sõ sor ban 
azok ra a pró fé tai be széd mo da li tá sát ér vé nye sí tõ ver sek-
re gon dol ha tunk, me lyek Habakuk, Izaiás, Náhum alak-
ját idé zik meg, s az in du lat és a düh re to ri ká ja men tén 
szer ve zõd nek. Az eb ben a mo da li tás ban fel erõ sö dõ lá to-
má sos ság már a ko rai Rad nó ti-lí rá ban je len van, ám az 
in du lat és len dü let fe de ze te nél kül: „Nézd, én a fáj dal-
mak kert jé bõl jöt tem / kön  nyes fo lyó kon hul la tó li ge te ken 
/ és zo ko gás tól ren gõ ré te ken át / a fáj dal mak kert jé bõl 
jöt tem.” (Va ri á ci ó szo mo rú ság ra – Po gány kö szön tõ) A 
pró fé tai be szé det meg idé zõ ké sõb bi vers szi tu á ci ók kö zül 
Náhum be szé dé ben és a Nyol ca dik ec lo ga egé szé ben 
va ló sul meg ta lán leg tö ké le te seb ben a lá to más és az in du-
lat egyen sú lya, hi szen eb ben a vers ben az in du lat ve zé relt 
lá to más poetizációja (intellektualizálása) a sze rep azo no-
sí tás ré vén egyik te ma ti kus fõ szó lam lesz: „Pró fé ták 
köl tõk dü he oly ro kon, étek a nép nek, / s in ni va ló! Él het-
ne be lõ le, ki él ni akar.” Elõadásom azon ban a lá to más ve-
zé relt in du la tot el sõ sor ban nem a Rad nó ti köl té sze té ben 
ki tün te tett sze re pet ját szó pró fé tai be széd mód ana lí zi sén 
ke resz tül vizs gál ja, te hát nem azo kat a ver se ket ke re si, 
me lyek ben az én és a vi lág vi szo nya do mi náns mó don 
egy tör té nel mi „itt és most” kronotoposza fe lõl nyer meg-
ha tá ro zást, s nem azt az aszim met ri kus di a ló gust nem 
vizs gál juk, amely ben az én hang ja a vi lág hoz szól. In du-
lat és lá to más bo nyo lult össz já té ka mint egy a tör té nel mi 
nyil vá nos ság hoz for du ló be széd el len pó lu sán is hang sú-
lyo san meg je le nik. Ezen az el len pó lu son olyan mono-
logikus be széd for ma ként je le nik meg a vers, mely ben 
egy ös  sze zá ru ló in ti mi tás pró bál ja le vá lasz ta ni ma gát 
min den ezt za va ró kül sõ be ha to lás tól. Ez a szó lam a lí rai 
ma gán be szé det kép vi se li, s in du la ti hát te re a hol a pan te-
is ta élet- és ter mé szet sze re tet, hol pe dig a sze rel mi szen-
ve dély, s na gyon gyak ran a ket tõ együt te se. A Po gány 
kö szön tõ, az Új mó di pász to rok éne ke és a Lá ba do zó szél 
kö te te ket alap ve tõ en ez a hang ural ja, s leg jel lem zõbb 
for má ja a cím elem ként is több ször meg je le nõ elé gia 
(Haj na li elé gia, Elé gia, vagy szent kép szö get len, Elé gia 
egy csa var gó halálára…). Bár az elégikum, mint a köl tõi 

1 Füst Mi lán: Lá to más és in du lat a mû vé szet ben. Mag ve tõ Ki adó, Bu da pest, 1963. 689.
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be széd alap re gisz te re mind vé gig meg ha tá ro zó ma rad 
Rad nó ti egész köl té sze té ben, el kü lö nült, tisz ta for má ban 
egy re rit káb ban je le nik meg, je lez ve, hogy az in ti mi tás 
pri vát be szé dé nek fenn tar tá sa egy re le he tet le neb bé vá lik. 
Ahogy az in di vi du a li tás min den na pi ta pasz ta lat rend sze ré-
ben már nem õriz he tõ és nem he lyez he tõ el egy ön ma gá-
ra zá ru ló in ti mi tás, úgy tö rik meg egy re in kább az ál ta lá-
ban bu ko li kus ság ként ér zé kelt in du la ti tar ta lom, s en nek 
men tén tör té nik vál to zás a lá to más szer ke ze tek ben. Míg a 
konfesszionális lí rai be széd in du la ti-ér zel mi ener gi á it 
rep re zen tá ló lá to má sos kép al ko tás do mi náns esz kö ze az 
antropomorfizáció, ad dig ál tala az én in du la tai ho mo ge ni-
zál ják a kör nye ze ti komp le xi tást, és az azonoselvûség 
je gyé ben egy kö zös va ló ság in ti mi tás te rem tõ kom po nen-
sei lesz nek: „La pos ra ré mült hom lok kal áll tak / a fák, 
köz tük vo nult füs töl ve át / a nap fény, s lus ta tá vo lon ne ve-
tõ / bok rok fa kad tak a zá por alá!// En gem ho zott a szél! 
ka za los ha jam, után meg for dult tíz fa ütöt ten és / hét desz-
ka pa lánk! // Ké sõbb lom ha ál la tok jöt tek bó lint va / a táj-
ra, és há tu kon pi rult / a hõs nyár, én karom ki nyi tot tam /  
lo bo gón és mes  sze re pül tem.” (Táj – Lá ba do zó szél) 
Eb ben a lá to más for má ban a vers va ló ság tár gyi as sá gai 
olyan ös  sze füg gõ egé szet al kot nak, ami nek a kö zép pont-
já ban ma ga az én áll, mint en nek az egész nek nem ki tün-
te tett al ko tó ré sze. A pan te isz ti kus szem lé let po é ti ká já ban 
az in du lat, a lá to más és az in tel lek tu a li tás har mo ni kus 
egy sé get al kot, az az az egyén vi lá ga és a lá to más vi lá ga 
transz pa rens fe dés ben van. Az in ti mi tás nak ez az alap-
szer ke ze te, mely a lí rai ma gán be széd lehetõségfeltétele 
is, úgy kezd el bom la ni és ron cso lód ni, hogy egy re 
na gyobb tá vol sá gok kép zõd nek az egyént al ko tó vi lág-
szer ke zet és az in du la tai ál tal te rem tett lá to má sok vi lág-
szer ke ze te közt. A vá gyat meg va ló sí tó és rep re zen tá ló 
ké pek he lyé re is me ret len és ijesz tõ ké pek, imaginációk 
tör nek be, né ha csak egy fel vil la nás ide jé re, mint az Es te-
le dik cí mû vers ben: „A sí kos égen eresz ke dik a nap, / 
ko rán jött vé gig az úton az es te. / Jöt tét az éles hold hi á-
ba les te: / kö döcs kék hul la nak. // Éb red a sö vény, fá radt 
ván dor ba kap, / az es te a fák ága kö zött fo rog / és egy re 
dong, míg épül nek e so rok; / s egy más ra haj la nak. // 
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 tûnt; 
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.” A 
szö veg al ko tó ké pi vi lág ba te hát eb ben az eset ben ide gen 
ké pek ke rül nek (na gyon gyak ran a vers zá rá sá ban), s 
meg je le né sük kel a ko rábban meg te rem tett in ti mi tás 
ké pei mint egy vis  sza me nõ leg ér vé nyü ket vesz tik, hi szen 
az in du la tot ra ci o na li zá ló ér te lem már nem ural ja az ál ta-
la te rem tett lá to mást, s ide gen, ijesz tõ ké pek sod ród hat-
nak a szö veg be. A ké sõb bi nagy lá to má sok (pl. Lán gok 
lo bog nak, Taj té kos ég, Pén tek, El sõ ec lo ga, Ne gye dik 
ec lo ga, Nyol ca dik ec lo ga) el ural ják a szövegegészt, s így 
tu laj don kép pen a lá to más ban meg szó la ló hang, mint a 
lí rai ma gán be széd egyet len je lö lõ je vá lik szin te szövegi-
degenné. Eb ben az ér te lem ben Rad nó ti köl té sze te le ír ha-
tó olyan drá mai küz de lem ként, mely ben egy alap ve tõ en 
konfesszionális be széd, mint in du lat küzd ön ma ga ké pe i-
ért, lá to má sa i ért, ám eze ket ma guk alá te me tik az ide gen-
ség, a ret te net ké pei. A Rad nó ti-lí rá ban drá mai küz de lem 
zaj lik egy el ha tá rol ha tó in ti mi tást kép vi se lõ pri vát 
be széd szu ve re ni tá sá nak fenn tar tá sá ért. Lá to más, in du lat 

és in tel lek tu a li tás fo ko za to san ki ala ku ló fe szült ség te ré-
ben az Ötö dik, Bá lint György em lé ké re írott ec lo ga pon-
to san de monst rál ja ezt a küz del met. A drá ga ba rá tot 
aposzt ro fá ló és a ba rá ti sze re tet in du la tá ban lá to mást 
ke re sõ nyelv ku dar ca („Még sem tu dok ír ni ma ró lad!”) a 
lí rai val lo más, a konfesszionális be széd egyik utol só 
ku dar ca. A vers így a meg szó lí tott ra irá nyu ló val lo más ból 
vé gül a val lo más le he tet len sé gé nek be val lá sa lesz. A val-
lo má sos lí rai ma gán be széd ben meg te rem tõ dõ in ti mi tását 
erõ sí ti a Rad nó ti-ver sek kronotoposz-teremtése. A Mi ha il 
Bahtyin sze rint a nar ra tív szer ke ze tek tér-idõ kons tel lá ci ó-
ját szol gá ló mo dell fel tû nõ en hang sú lyos ele me a Rad nó-
ti-lí rá nak, an nak el le né re, hogy a konfesszionális be széd-
mód nak nem szer ves ré sze. A kronotoposz az ér te lem 
rend jét mo del lál ja és a cse lek mény fel té tel rend sze rét biz-
to sít ja. Rad nó ti ver se i ben egy re in kább a lá to más sal szem-
be ni ér tel mi ra ci o na li zá ció esz kö zé vé vá lik. Az idõ- és 
tér ki je lö lé sek pon tos sá ga és gya ko ri sá ga szin te nap ló sze-
rû ki bon ta ko zást ad a Rad nó ti-kö te tek nek. A tér-idõ vi szo-
nyok be író dá sa a vers be nem pusz tán a tár gyi a sí tás köl tõi 
szán dé kát ér vé nye sí ti, mint pél dá ul a Pon tos vers az al ko-
nyat ról ese té ben. („Ki lenc perc cel nyolc óra múlt, / 
ki gyúlt a víz alatt a tûz”), ha nem a test, az én és a má sik 
szituálásának szi lárd és biz tos fel té tel rend sze rét te rem ti 
meg olyan tér ként és idõ ként, mely ben az én ott hon ér ze té-
vel le het je len. A kronotoposz itt és mostja szin te ki je lö li 
a lí rai hang le het sé ges re gisz te rét és ha tó kör ét (pl. „Öt 
évig lak tam vá ro sod ba köl tõ, s nem lát ta lak so sem”, 
„Trisz tán nal ül tem egy szer ott a part fö lött, hány éve 
már?”, „Pász to ri Mú zsám, légy ve lem itt, bár most csak 
egy ál mos ká vé ház ban ülök,”, „Ki lenc ki lo mé ter re in nen 
ég nek a kaz lak és a há zak”, „Mel lé zu han tam át for dult a 
tes te”). Az én ön po zi ci o ná lá sa, a vers nek adott idõ sta bi li-
zá ló funk ci ó ja a Razglednicákig je len van, né ha konk ré-
tan, né ha csak jel zett for má ban, de min dig a test moz gá sá-
nak, kör nye ze ti pozicionáltságának do ku men tu ma ként. 
Még az ént nél kü lö zõ leg ijesz tõbb lá to má sok is a lá to más-
idõ és a lá to más tér kronotoposzába ren de zõd nek: „Lán-
gok lo bog nak és ki hûl nek las san s mind örök re, ka to nák 
lel ke száll most a fé nyes dél kör ök re.”

In du lat és lá to más vi szony vál to zá sa a ké pi szer ke ze te-
ken túl ki hat a Rad nó ti-vers nyel vi for má i ra is. Rad nó ti 
zárt vers nyel ve anamnetikus ter mé sze tû, an nak el le né-
re, hogy a köl tõi le tisz tu lás alap ve tõ vál to zá so kat és 
el moz du lá so kat mu tat a ver sek nyel ve ze té ben is. Ez az 
anamnetikus, ön ma ga múlt já ból épít ke zõ vers nyelv rész-
ben meg kér dõ je le zi a Rad nó ti-lí ra szak iro da lom ál tal 
rög zí tett nek tû nõ kétosztatúságát, hi szen mind a kor társ 
kri ti ka, mind az utó la gos iro da lom tör té ne ti ér té ke lés 
ra di ká lis for du la tot lát az 1935-ös Új hold cí mû kö tet ver-
se i tõl kezd ve. Az ezt meg elõ zõ kö te te ket az avant gárd 
út ke re sés do ku men tu ma i ként szo kás tár gyal ni, s er re az 
egész kor szak ra rá ve ti az ár nyé kát Ba bits Nyu gat ban 
meg je le nõ kri ti ká ja, mely hi á nyol ja Rad nó ti köl té sze té-
bõl az erõt, a spon ta ne i tást, az el hi va tott sá got és a te het-
sé get, az az egy for má tu mos al ko tó min den sa já tos sá gát, 
s be so rol ja a köl tõt a „szín te len szabadversgyárosok 
pro le tár se re gé be”. Az Új hold kö tet ha tá ro zott po é ti kai 
for du la tot je lent, s ezt a vál to zást egy ön te tû en a klas  szi ci-
zá ló dás fo gal má val ra gad ja meg a kri ti ka és az iro da lom-
tör té net. A klas  szi ci zá ló dás fo gal má nak ér tel me zé se és 
ma gya rá za ta azon ban meg le he tõ sen pon tat lan, rá adá sul 
gyak ran alap ve tõ en kü lön ál ló szem pon to kat dol goz be le 
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je len tés kö ré be. Ferencz Gyõ zõ mo nog rá fi á ja nagy kö rül-
te kin tés sel gyûj ti ös  sze a Rad nó ti-kö te tek rõl meg je lent 
kritikákat2, me lye ket ös  sze ol vas va érez he tõ vé vá lik a 
klas  szi ci zá ló dás fo gal má nak in sta bi li tá sa. Sík Sán dor 
le vél ben ajánl ja a köny vet Ba bits fi gyel mé be, mert „ezek 
a ver sek szé pen mu tat ják te het sé gé nek fej lõ dé sét, a kis sé 
idét len né pi es ke dõ ki fe je zé sek tõl va ló meg tisz tu lá sát”. 
Tol nai Gá bor úgy lát ja, hogy Rad nó ti „a klas  szi kus, rí mes 
for mák zárt mér té ké nek út ján ha lad”. Fej tõ Fe renc sze rint 
„mint egy bir kó zó vesz tré nin get a meccs elõtt, úgy edzi a 
sze mét és a lel két”. Ma ga Ferencz Gyõ zõ több ször hang-
sú lyoz za, hogy a klas  szi cis ta for du lat el sõ sor ban szem-
lé le ti for du lat, s a kül sõ, for mai je gyek vál to zá sa en nek 
csak kö vet kez mé nye. A klas  szi ci zá ló dás te hát egy részt a 
szintagmatizációban je le nik meg, az az a nyelv ma te ri á lis 
szint jén, s va ló já ban nyel vi pu ri fi ká ló dást je lent, más részt 
(s ez a leg egyér tel mûbb meg ha tá ro zó) a for ma klas  szi ci zá-
ló dá sá ban ér zé kel he tõ, az az a szabadvers ko ráb bi ki zá ró la-
gos sá ga után egy re gyak rab ban él a kö tött for mák kal a köl-
tõ. A po é ti kai el moz du lá sok, mó do su lá sok mel lett ugyan-
ak kor fon tos kom po nens ként je le nik meg az én és a vi lág 
vi szony la tá ban tör té nõ at ti tûd-vál tás, amit pél dá ul Fej tõ 
Fe renc ér zé kel, s ké sõbb ezen a sí kon vá lik meg te remt he-
tõ vé élet és mû egy sé gé nek narratívája a Rad nó ti-kép ben, 
mely nek kö zép pont já ban a po é ti ka szint jén ér vé nye sü lõ 
szenvedésapriori áll. Eh hez kap csol ha tó a szem lé le ti for-
du lat fo gal ma is, mely sze rint az Új hold kö tet tõl egy faj ta 
in tel lek tu á lis el mé lyü lés, a ko ráb bi al ko tó pe ri ó dus hoz 
ké pest egy faj ta reflexívebb vi szony lesz a világkonsti-
tuálás esz kö ze. Ferencz Gyõ zõ sze rint a klas  szi ci zá ló dás-
ban tes tet öl tõ szem lé let vál to zás ban köz re ját szik a köl tõ 
sze mé lyi ség fej lõ dé se. „Szü lei ha lá lá nak fel dol go zá sa 
után, an nak át té te les kö vet kez mé nye ként ek kor (Új hold) 
ural ko dik el és eb ben az új hang sze re lé sû köl té szet ben 
szó lal meg a ha lál tu dat min den nél erõ sebb mo tí vu ma.” 
(Jól ér zé kel he tõ, hogy a klas  szi ci zá ló dás fo gal má ban egy-
mást erõ sít ve-gyen gít ve po é ti kai, pszi cho ló gi ai, men tá lis 
vagy sze mé lyi ség be li mu ta tók tor lód nak ös  sze, ugyan ak-
kor kü lö nös, hogy az egész ké sõb bi köl tõi élet mû szin te 
mo no lit egy ség ben en nek a le író fo ga lom nak a fog sá gá ba 
ke rül, és va la mi fé le egye nes irá nyú, szin te te le o lo gi kus 
prog ram meg va ló su lá sa ként lesz ol vas ha tó vá.)

Úgy tû nik te hát, hogy a klas  szi ci zá ló, az az a sa ját iro-
dal mi elõ tör té ne té re em lé ke zõ nyelv nek az áb rá zolt ese-
mén  nyel szem be ni ér vény te len sé gé bõl pró bál Rad nó ti sza-
ba dul ni, az az a klas  szi ci zá ló dás ban a ra di ká lis nyelv ke re-
sés és nyelv te rem tés po é ti kai moz gá sai is ér zé kel he tõk. A 
szür re a lis ta lá to má sos ság esztétizmusa utá ni po é ti kai vál-
to zás a ko ráb bi lá to má sos ság „referencializálódásában” 
ér he tõ tet ten, te hát a köl tõi ví zi ók ko ráb bi nyel vi for mái 
úgy ak tu a li zá lód nak, hogy a drá ma i vá vá ló eg zisz ten ci á-
lis élet vo nat ko zá sok in du la ti ere je di na mi zál ja a lá to mást. 
A lí rai én sze mé lyes ta pasz ta lat rend sze re a sors nak va ló 
ki tett ség tu da tá ba ágya zó dik, s en nek kö vet kez mé nye ként 
a ko rai köl té szet ant ro po mor fi zá ló, bu ko li kus lá to má sos-
sá ga egy olyan hu ma nis ta köl té sze ti tra dí ci ó ban ta lál ja 
meg az „ír ha tó ság for má it”, mely nek kö zép pont já ban az 
em ber egy re fe nye ge tet tebb em ber sé ge áll. En nek a lá to-
má sos ság nak az aposztrofé lesz a meg ha tá ro zó alak za ta. 

Rad nó ti ver sei egy re erõ tel jes eb ben fel té te lez nek egy 
olyan Má si kat, aki az em ber sze rû lét ér tel mé nek ki zá ró la-
gos fel té te le lesz. Te hát Rad nó ti köl té sze té nek klas  szi ci zá-
ló dá sa eb ben az ér te lem ben egy részt a mo tí vum õr zés ben 
(egy ön ma ga em lé ke ze té bõl táp lál ko zó nyelv hasz ná la tá-
ban), más részt a hu ma nis ta szem lé let mód hang sú lyos sá 
vá lá sá ban (a Má sik hang sú lyos sá vá lá sá ban) ér zé kel he tõ.

A ka no ni zá ló dott po é ti ka tör té ne ti ér tel me zés ben a 
klas  szi ci zá ló po é ti kai prog ram az Új hold cí mû kö tet 
prog ram adó nyi tó ver sé ben, a Mint a bi ka c. szö veg ben 
nyer ha tá ro zott meg fo gal ma zást, mi sze rint a „meg tor pa-
nó bi ka” ér zék le tes ha son la ta egy részt a tu da tos sá vált 
szem lé le ti kon cent rá ció ké pi for má ja, te hát az én és a 
vi lág ko ráb ban ref lek tá lat lan vi szo nyá nak ref lex ív vé 
vá lá sa je len ti be ön ma gát az idõ szem be sí tõ alak zat ban, 
más részt a vers for ma i lag is a hang vál tás je gye it mu tat ja, 
bár a so rok nem met ri ku sak, szó tag szá muk vál to zó, ha tá-
ro zot tan két fél sor ra ta go lód nak a ké sõb bi ked velt sor faj tá-
nak, az alexand ri nus nak az elõ ké pe ként, eb ben az ér te lem-
ben te hát a for ma kon cent rá ció egyik el sõ do ku men tu ma 
is a vers. Ferencz Gyõ zõ sze rint azért is kulcs vers a Mint 
a bi ka, mert ben ne meg szû nik a ko rai köl tõ sze rep sze rep-
jel le ge, és meg kez dõ dik a sze rep sors sá vá lá sá nak 
folyamata3, az az sors és köl té szet olyan or ga ni zá ci ó ja, 
mely ben a két va ló ság for ma egy ér ték nö ve ke dés fo lya ma-
tá ban köl csö nö sen egy más ból nye ri ere jét, és re a li zál ja a 
jö võ ként vi zi o nált ál do za ti sze re pet. Ez az ér tel me zés a 
ki tar tás és az el len ál lás ars po é ti ká ja ként ol vas sa a ver set, 
s így a nyel vi meg al ko tott sá got egy sze rû allegorézisnek 
lát ja, s a sze man ti kai át for dí tás esz kö zé vel kö ze lít a vers-
hez, ami így a tör té ne ti idõ ben meg va ló sult lá to más sá 
vál hat (ha son ló an az Egy gon do lat bánt en ge met cí mû 
Pe tõ fi-vers hez). Ugyan ak kor meg fon to lan dó, hogy a Rad-
nó ti-köl té szet egyik alap mo tí vu má nak te kint he tõ bika-
ökör-tehén mo tí vum kör hasz ná la ta a vers ben nem tar tal-
maz-e erõs ars po é ti ka-ter mé sze tû imp li ká ci ó kat, te hát 
hogy a „meg tor pa nás és föl sza go lás” a tisz tán lá tás nyel vi 
fel té tel rend sze rét biz to sí tó pu ri fi ká ció és sze lek ció alak za-
ta ként is ol vas ha tó. Min den eset re, ha az Új hold elõt ti és 
utá ni ver sek mo tí vum rend sze rét vizs gál juk, ak kor ha mar 
nyil ván va ló vá vá lik, hogy a Rad nó ti ál tal moz ga tott alap-
szó kész let meg le he tõ sen sta bil és fel tû nõ en zárt. Azzal 
együtt, hogy va ló ban egy re rit kul nak a Ba bits ál tal meg bí-
rált mes ter kélt ké pi kom bi ná ci ók, pl. „Ve rej ték ke resz tek-
tõl gör nyedt tán cok kal ter hes Golgotha volt a szemealja”, 
még is az lát ha tó, hogy az Új hold-kö tet meg tisz tí tott gram-
ma ti kai–tropológiai for má ban mint egy to vább vi szi a köl-
tõi lá to más ver bá lis alap egy sé ge it. Jól il luszt rál ja ezt a 
ké pi kon ti nu i tást a fent em lí tett tehén-bika-ökör mo tí vum-
kör sta bi li tá sa. A Po gány kö szön tõ cí mû kötetcímadó 
vers: „Csor gó nyá lá val bé kés bor jú / lép del még sze ke-
rünk után, de / már nem kó szál szár nyas sza vak kal / szá-
junk kö rül ha lo vány ámen”, vagy az Új mó di pász to rok 
éne ké bõl: „Sze ren cse le pé nyek füs töl nek az úton! a köd-
ben, jó te he nek tõl, de õk már / pis la jász lak elõtt el dõl ve 
pi hen nek / és orr li kuk kö ré is eny hül ni száll a légy!” 
(Tá pé, öreg es te). Az Új hold kö tet ben a bi ka az 
énreprezentációk nyel vi for má it ad ja, s a mo tí vum leg-
hang sú lyo sabb be író dá sa pe dig az el sõ és a har ma dik 

2 Ferencz Gyõ zõ: Rad nó ti Mik lós éle te és köl té sze te. Osiris, Bu da pest, 2005.
3 Ferencz Gyõ zõ: i. m.
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Razglednicában ta lál ha tó: „tor ló dik em ber, ál lat, sze kér 
és gon do lat, / az út nye rít ve hõ köl, sö ré nyes ég sza lad” és 
„Az ök rök szá ján vé res nyál cso rog, / az em be rek mind 
vé re set vi zel nek”. A mo tí vum át örö kí tés ér zé kel he tõ a 
szilva-alma-szõlõ-gyümölcs mo tí vum kör kap csán is. „De 
ma már csak megy nagy, véz na fe nyõ vel / a hó na alatt, 
fá radt két lá ba / két érett gyü mölcs a sár ban csat tog! / És 
éne kel sze gény!” (Ád vent, ké sei em ber), az Új hold kö tet-
ben „Bõ ven lesz szil va né kik az idén, – / pöt  tyen ti as  szo-
nyom, s me leg gye rek szá ján / für ge gond dal az ide gen 
fá ra föl néz.” (Szám adás), vé gül az Erõl te tett me net ben „a 
bé ke mé he zöngne, míg hûl a szil va lek vár, s nyár vé gi 
csönd na poz na az ál mos ker te ken, a lomb kö zött gyü möl-
csök ring ná nak mez te len.” Vagy „Ed dig úgy ült szí vem-
ben a sok rej tett ha rag, / mint al ma mag há zá ban a né ger-
bar na mag.” (Sem em lék, sem va rázs lat) Ugyan így vé gig-
kö vet he tõ a hold-mo tí vum hos  szú po é ti ka tör té ne te az 
utol só, tra gi kus és ta lá nyos elõ for du lá sig („de hisz le het 
ta lán még, a hold ma oly ke rek!”) vagy a rét-kazal-motí-
vum kap csán, mely eset ben a na gyon gya ko ri „mo tí vum-
ön meg sem mi sí tés” szin tén a Razglednicákban tör té nik 
meg. „Ki lenc ki lo mé ter re in nen ég nek / a kaz lak és a 
há zak, / s a ré tek szé le in meg ül ve né mán / ri adt pó rok 
pi páz nak.” Szem be tû nõ még a hõ kö lõ, tor ló dó út rend sze-
res ké pi is mét lõ dé se, a légy-bo gár mo tí vum 
Razglednicákig kö vet he tõ gya ko ri sá ga, a bolyhos-cirmos-
borzas mi nõ sí té sek rend kí vü li vál to za tos sá ga egé szen a 
„fé le lem tõl boly hos a honni éj sza ka” Ne mes Nagy Ág nes 
ál tal is ki emelt meg hök ken tõ szépségéig.4 A né hány pél da 
csak e leg nyil ván va lóbb hang sú lyos mo tí vum is mét lõ dé se-
ket igye ke zett il luszt rál ni, s ta lán meg gyõ zõ en szem lél tet-
te, hogy a ha tá ro zott po é ti kai-szem lé le ti vál to zás (me lyet 
klas  szi ci zá ló dás ként ír le a szak iro da lom) el le né re men -
nyi re hû ön ma gá hoz ez a köl té szet, és mennyi re sta bil és 
zárt a nyel vi-ma te ri á lis esz köz kész le te. Vé le mé nyünk sze-
rint ez a le xi ká lis in va ri an cia rend kí vül be szé des Rad nó ti 
nyelv hasz ná la tát és nyelv fel fo gá sát il le tõ en, mint ha a szer-
zõ a nyelv le xi kai uni ver zu má ban úgy pró bál na ren det 
vág ni s szi lárd pon to kat ta lál ni, hogy ki eme li a szá má ra 
leg na gyobb tû rõ ké pes sé gû sza va kat, s azu tán mint egy 
új ra és új ra pró bá ra te szi ezek nek a sza vak nak a te her bí ró 
ké pes sé gét. Eb ben az ér te lem ben meg koc káz tat ha tó az az 
ál lí tás, hogy Rad nó ti nyelv ke re sõ és nyelv te rem tõ te vé-
keny sé ge nem egy faj ta evo lu ci o nis ta, men  nyi sé gi és mi nõ-
sé gi ter jesz ke dés el ve men tén ír ha tó le, ha nem – és ta lán 
a nyel vi klas  szi ci zá ló dás uni ver zá lis fo gal má val szem ben 
is – a nyelv nek ön ma ga múlt já val ki épü lõ sa já tos for má-
ján be lül ra gad ha tó meg. Ugyan is jól ér zé kel he tõ az is, 
hogy a mo tí vum õr zés fo gal má val meg ra gad ha tó nyel vi 
sta bi li tás fel szí ne alatt egy má sik na gyon hang sú lyos nyel-
vi ese mény is zaj lik a jel és a je len tés vi szo nyá ban. Eb ben 
a te kin tet ben hang sú lyos nak tû nik, hogy az el sõ kö te tek-
ben a sza vak mint jel tes tek el sõ sor ban a má sik jel tes tek 
irá nyá ba tá jé ko zód nak, s ön ma guk je len té se bi zony ta lan 
és ke vés sé kon tú ro zott, te hát a ko rai köl té szet ben egy faj ta 
ön de monst rá ló (avant gárd) jel sze rû ség rõl be szél he tünk. 
Ezt a vi szonyt ér zé ke li a kri ti ka, ami kor a mes ter kélt ség, 
az él mény sze rû ség hi á nya vagy a túl ten gõ de ko ra ti vi tás 
fo gal ma i val ír ja le ezt a köl té sze tet. A Füst Milán-i esz té-
ti ka a meg lé võ köl tõi in du lat mö gött (amit a sza bad vers-

for ma ele ve je lez) a lá to más vo nat ko zá sok gyen ge sé gét és 
szte re o ti pi zált sá gát vél né fel fe dez ni, ten né kri ti ka tár gyá-
vá. Az Új hold kö tet tõl érez he tõ a je lek referencializálódá-
sa, a je len tés vi szony la tok meg szi lár du lá sa, ami alap já ban 
vé ve intellektualizálja Rad nó ti köl tõi vi lá gát. A mo tí vum-
rend szer alap ré te gé nek fi xá ló dá sa meg te rem ti a to vább ír-
ha tó ság fel té tel rend sze rét, s a Jár kálj csak , ha lál ra ítélt! a 
Me re dek út s a Taj té kos ég ver sei va ló já ban úgy épül nek 
a fi xá ló dott motivikára, hogy a jel-je len tés vi szo nyá ban a 
nyil ván va ló referencializálódás el le né re „je len tés sé rü lé-
sek” ér zé kel he tõk, hi szen egy ere de ti leg tel jes fo gal mi 
je len tés gyak ran ron cso ló dik, ki ürí tet té vá lik a ké sei ver-
sek ben, ám jel sze rû sé ge sta bil ma rad. Jól szem lél te ti ezt a 
sze man ti kai vál to zást a hold-mo tí vum ala ku lás tör té ne te. 
A Lá ba do zó szél hold ké pei kö zött ta lál juk a kö vet ke zõt: 
„csak po ros han gyák né zik, csu dá ra / ke re ked ve a fü vek 
te te jé rõl, / hogy mi re fel jött, sza kál la nõtt a hold nak.” 
(Ká ni ku la) Az itt meg je le nõ hold kép zet hez vi szo nyít va 
lé nye ges el moz du lás ér zé kel he tõ a hold fo gal mi je len té sé-
ben a kö vet ke zõ idé zet ben: „Tû nik a nap pal, út ja vil lan, / 
lus ta folt fönt a hold / s tö möt ten néz a fán át” (Ha za fe lé, 
a Jár kálj csak , ha lál ra ítélt! cí mû kö tet ben). A vál to zás a 
mo tí vum ké pi-fo gal mi sta bi li zá ló dás for má ját öl ti, eb ben 
az ér te lem ben a nyel vi klas  szi ci zá ló dást is do ku men tál hat-
ja. A hold-mo tí vum meg je le né se az Erõl te tett me net ben 
azon ban egy más szin ten tör té nõ je len tés vesz tés ta pasz ta-
la tát rög zí ti „A hold ma oly ke rek!” fel ki ál tás ban. A kü lö-
nös az, hogy a fel ki ál tás ban nem je le nik meg olyan ér te-
lem adó lo gi kai-fo gal mi tar ta lom, mely a pusz ta meg ne ve-
zé sen túl jelentés-összefüggést épí te ne a hold-kép kö ré, 
te hát va la mi fé le kép pen ki üre se dik a meg ne ve zés sel meg-
je le nõ je len tés. A ke rek hold ké pé nek érv ként tör té nõ 
hasz ná la ta (az ar che tí pu sos ér te lem ak tu a li zá lá sa) a fo gal-
mi je len tés ér vé nye sí té sén kí vül re he lye zi a ver set. A hold 
tel jes ség-kép, op ti mis ta jö võ-me ta fo ra. A bi zony ta lan 
va ló ság ban a hi vat ko zá si pont, az érv egy vesz tett, ir ra ci o-
ná lis hely zet ben. Kül sõ referenciális pont, s nem lo gi kai, 
ha nem me ta fi zi kai érv a va lós szi tu á ci ó val szem ben, 
an nak át hi da lá sá ra. E kép élet re kel ti azt a ha tal mas as  szo-
ci á ci ós me zõt, amit a hold ma gá ba fog lal az em be ri kul tú-
rák ban (a ha zug hold, mo soly gós, tel jes, fent az égen, 
csa ló ka vissz fényt mu ta tó, nõi, jós lás, pl. idõ já rás... mind-
ez együtt op ti mis ta és po zi tív, e kép ben el len té te az erõt le-
nül föld re zu ha nó fér fi nak). Ami kor az em ber már nem 
ta lál okot a vi lág ban a küz dés re, az ég re néz, s a ba rát sza-
vá ra en ge del mes ke dik. Nem küzd, nem el len sze gül, 
ha nem egy hu má nu sabb jel rend szer lo gi ká já nak en ge del-
mes ke dik, ami nek ma ga is al ko tó mó don ré sze. Szól, 
hogy a Má sik szól jon, mert se gít sé gé vel fel emel ked het 
hoz zá, vis  sza a kö zös vi lág ba. A Rad nó ti-lí ra hu ma niz mu-
sá nak leg hang sú lyo sabb ele me ez a kö zös sors, az egy má-
sért fe le lõs sé get vál la ló em be rek ben va ló hit. E hit te szi 
em ber ré az em bert, s ez a hit te szi meg szó lít ha tó vá az 
em bert, s ez az em be ri-köl tõi hit te szi a meg szó lí tást (apo-
sztrofé) a lét leg fon to sabb alak za tá vá. („Ne menj to vább, 
ba rá tom, ki álts rám! s föl ke lek!”). Ugyan így a szó je len té-
sé ben ér zé kel he tõ vesz te ség, ér te lem ki ürü lés fi gyel he tõ 
meg a bo gár-mo tí vum ese té ben. A szin te ki zá ró la go san 
po zi tív konnotációs rend be ágya zó dó mo tí vum – pl.: „Itt 
al szik ked ve sed / és ve le al szik lá ba nagy uj ján a légy is. /  

4 Ne mes Nagy Ág nes: A vers mér ta na. In: Szó és szót lan ság. Mag ve tõ Ki adó, Bu da pest, 1989. 357.
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Vi gyázz! föl ne ve ted. / Olyan sí mo ga tó a vi lág né ha még-
is.” (Pis lo gás, Jár kálj csak , ha lál ra ítélt!) – a He te dik 
ec lo gá ban („a légy se reg el nyu go dott már”), még in kább 
az el sõ Razglednicában („akár az an gyal, ha pusz tu lást 
cso dál, / vagy kor hadt fá nak od ván te met ke zõ bo gár”) a 
je len tés kör ra di ká lis ér ték ve szté sén esik át, vagy a má so-
dik eset ben, a meg sem mi sí tés, meg sem mi sü lés „te met ke-
zõ bo gár” ké pe ként vég le ge sül. A fo gal mi je len tés ron cso-
ló dá sa vagy pusz tu lá sa a fen ti mo tí vum kö rök mind egyi ké-
ben nyo mon kö vet he tõ. Ér vé nyes ez az alap mo tí vum nak 
szá mí tó an gyal-kép ben is, hi szen a Sem em lék, sem va rázs-
lat cí mû vers mint egy ér vény te le ní ti, és üres hely ként 
ha tá roz za meg ezt a ko ráb ban rend kí vül fon tos va ló ság-
szer ve zõ po é ti kai kom po nenst: „Hol az elõtt az an gyal állt 
a kard dal, – / ta lán most sen ki sincs.” (A mo tí vum még 
egy szer fel tû nik a har ma dik Razglednicában: „akár az 
an gyal, ha pusz tu lást cso dál”.) A pél dák ta lán jól il luszt-
rál ják, hogy a köl tõi nyelv a jelszerû-motivikus sta bi li tá sa 
el le né re a lé nye gét érin tõ vál to zá son megy ke resz tül, mint-
egy a meg sem mi sü lõ ér te lem adás transz pa rens esz kö ze 
lesz. Meg kell je gyez ni, hogy a fo gal mi je len tés el vé ko-
nyo dá sá nak más for mái is ta pasz tal ha tók, pél dá ul ami kor 
a fo gal mi je len tést szin te ma guk alá te me tik az akusz ti kai 
hor do zók. A hang zás ve zé relt szö veg szeg mens nek te kint-
he tõ a „fö löt tünk fú a för tel mes ha lál”, va la mint az „át for-
dult a tes te, fe szes volt már, mint húr, ha pat tan”. A két 
pél dá ban a fonikusság, a hang zás, az üres hang vá lik az 
in du lat el sõd le ges rep re zen tán sá vá. A je len tés vesz tés, sze-
man ti kai ron cso ló dás pél dá ja le het a Kis nyelv tan cí mû 
szö veg nyel vi tör té né se is, mely ben a ko ráb bi po é ti kai 
va ló ság fun da men tá lis, gyak ran ne ve sí tett alak za tá nak 
sze man ti ká ja ren dül meg: „Én én va gyok ma gam nak / s 
ne ked én te va gyok, / s te én vagy ma gad nak”. A vers a 
já té kos gram ma ti kai kom bi ná ci ón túl va ló já ban a név má-
sí tás sal te rem tett üres alak za tok rend sze re, hi szen a he lyet-
te sí tõ-he lyet te sí tett vi szony evi den ci á ja szû nik meg ben-
ne. A sze man ti kai szint jén ér zé kel he tõ sé rü lé sek be mu ta-
tá sa mel lett azon ban azt is hang sú lyoz nunk kell, hogy 
Rad nó ti köl tõi nyel ve – ép pen a mo tí vum meg õr zõ po é ti-
kai el já rás nak kö szön he tõ en – na gyon szo ro san kö tõ dik 
ön ma ga ere de té hez, s a „je len tés vesz tés” ál tal kép zõ dõ 
„la kat lan nyelv” az ite rá ció ré vén ön ma ga em lé ke ze té nek 
nyel ve lesz. Ez az anamnetikus ter mé sze tû nyelv hasz ná-
lat, mely ben a nyelv ön nön múlt já nak kép vi se le te ként 
adó dik, az élet mû bel sõ te ré ben egy kü lö nös temporális 
moz gást in dít el, hi szen az adott szó/mo tí vum vég sõ for-
má ja meg is mé tel ve meg idé zi az elõ kép (ar che tí pus) je len-
tés kö rét, ám ez a je len tés kör már csak mint ér vény te len 
vissz hang szó lal hat meg ben ne. Ugyan ak kor az alap for-
mák a lá to má sos szö veg for má lást mint egy a szó bel sõ 
mag já ban rög zít ve elõ re mu tat nak ön ma guk jö võ je fe lé. 
Rad nó ti köl té sze té ben az is mét lés ben meg nyi lat ko zó 
em lé ke zés a köl tõi te ma ti ka te rén is meg je le nik, még pe-

dig az élet- és lét ala pí tó ese mé nyek hez va ló hû ség for má-
já ban. Ek ként te kint he tünk a köl té sze tet és a szer zõi iden-
ti tást egy aránt meg ha tá ro zó ala pí tó ese mény re, a szü le té si 
tra u má ra, ami nek a tematizációja az ön ér tés és a lét meg ér-
tés hermeneutikáját nyit ják meg. A Csön des so rok le haj-
tott fej jel (Po gány kö szön tõ) cí mû vers tõl kezd ve min den 
Rad nó ti-kö tet tar tal maz olyan em lé ke zés ver se ket, mely-
ben a je len ön ér tel me zé se a szü le tés énalapító ese mé nyé-
nek kö vet kez mény rend sze ré vé vá lik. (Be teg a ked ves – 
Lá ba do zó szél, És ke gyet len – Új hold, A fé lel me tes an gyal 
és a Ne gye dik ec lo ga –  Taj té kos ég). Rend kí vül sa já tos és 
be szé des a szü le tés tra gi ku má nak kon tex tus ba ágya zó dá-
sa mind Rad nó ti po é ti ká já nak ala ku lás tör té ne te fe lõl, 
mind a Rad nó ti-szak iro da lom ban. Ha a traumatizált szü le-
tés és gyer mek kor köl tõi té má vá vá lá sát és a tra u mák 
köl té szet for má ló in du la ta it ös  sze vet jük Rad nó ti Mik lós 
és Jó zsef At ti la lí rai ön ref le xi ó i ban, a leg nyil ván va lóbb 
kü lönb ség nek az lát szik, hogy ezek az ént ala pí tó ese mé-
nyek Rad nó ti köl té sze té ben nem mi ti zá lód nak, te hát nem 
bon ta koz nak ki és nem kü lö nül nek el önál ló nar ra tív szer-
ke zet té. Az anamnetikus ön ta pasz ta la tok ból szü le tõ 
ön meg ér tés Rad nó ti nál min dig meg õr zi a múlt ra irá nyu ló 
szem lé let ob jek ti vi tá sát, pon tos sá gát, anél kül, hogy az 
ese mény meg idé zé sé bõl szár ma zó in du la ti-ér zel mi moz-
gá sok ki hûl né nek. (Ugyan eb ben az ös  sze ve tés ben a Rad-
nó ti-szak iro da lom ban fel tû nõ, hogy az az ak tív pszi cho-
ana li ti kus ol va sat, ame lyik je len tõs ered mé nye ket ért el 
Jó zsef At ti la (Ju hász Gyu la, Kosz to lá nyi De zsõ) mun kás-
sá gá nak pszi cho ana li ti kus ol va sa ta i val, Rad nó ti élet mû-
vével nem foglalkozott behatóan.)

Az em lé ke zés ve zé relt énértelmezés má sik ala pí tó ese mé-
nye az a szerelem-narratíva, ami szin tén már az el sõ kö tet tõl 
kezd ve po é ti ka for má ló je len tõ ség gel bír. Rad nó ti sze rel mi 
köl té sze té nek po é ti ká ja és re to ri ká ja a sze rel mi sze man ti ka 
klas  szi kus kód ja i val él, bár a sze rel mi in du lat mint izo lált, 
ön el vû erõ a Taj té kos ég ver se i ben már el vá laszt ha tat lan a 
lét fe nye ge tett ség in du lat me ne te i tõl, s an nak a hu ma nis ta 
köl té szet nek a med ré be ke rül, mely ben a Má sik az Én ér vé-
nye sí té sé nek (ér te lem kép zé sé nek) fel té tel évé vá lik. Rad nó ti 
sze rel mes ver sei fõ ként az el sõ kö te tek ben nem val lo más ver-
sek, ha nem a má si kon ke resz tül adó dó vi lág gal va ló kom-
mu ni ká ció for mái, így a va ló ság a sze re lem szer ke ze tén 
be lül he lyez ke dik el. Va ló já ban a bu ko li kus pan te iz must 
fel épí tõ antropomorfizáció is a sze rel mi in du lat alak zat rend-
sze re ként ér tel mez he tõ. Ami kor Rad nó ti köl té sze té ben a 
Má sik már csak mint lá to más je len het meg, ak kor át csap az 
in ti mi tás zárt te rén ez a sze rel mi köl té szet, és be ágya zó dik a 
tör té nel mi va ló ság ál tal for má ló dó em be ri sors ös  sze füg gés-
 rend sze ré be. Ek kor az in ti mi tás be széd for mája, sze man ti ká-
ja a nyil vá nos ság dis kur zu sá nak egyik (na gyon lé nye ges) 
ös  sze te võ je lesz. Az in ti mi tás e sa já tos for má já nak szer ke ze-
tét Niklas Luhmann-nak a sze re lem sze man ti ká ját vizs gá ló 
ku ta tá sa i fé nyé ben vizs gá lom meg.5

5  Niklas Luhmann Sze re lem és szen ve dély, Az in ti mi tás kó do lá sá ról cí mû köny vé ben azt a tör té nel mi fo lya ma tot, evo lú ci ót elem zi, mely nek so rán a 
nyu gat-eu ró pai tár sa dal mak ban lét re jöt tek az in ti mi tás (sze re lem, há zas ság, ba rát ság, sze xu a li tás) kom mu ni ká ci ós kód jai, azok a min ták, me lyek 
alap ján az em be rek a tár sa dal mi érint ke zés ben meg ta nul ták ki fe jez ni ér zel me i ket. Luhmann ab ból in dul ki, hogy „A sze re lem kom mu ni ká ci ós 
mé di u ma nem a pszi chi kai, ha nem a tár sas rend szer rel áll kap cso lat ban.” A könyv a kód for má já nak négy nagy kor sza kát kü lön böz te ti meg. 
Az el sõ az ide a li zá lás, az esz mény ko ra, ez a lo va gi köl té szet, a kö zép ko ri sze rel mi lí ra idõ sza ka, mely nek fõ tö rek vé se a vulgaritás meg ke rü lé-
se. A má so dik kor szak a 17. szá zad má so dik fe le, ami kor az esz mé nyí tést föl vált ja a pa ra do xo nok föl fe de zé se (vál to zé kony ság-örök ké va ló ság, 
test-lé lek, vé let len-sors sze rû, harc-alá ren de lõ dés, re mény ke dés-csa ló dás, tet te tés-el tit ko lás stb.). A har ma dik kor szak a 18. szá zad, a ro man ti kus 
sze re lem, az in ti mi tás au to nóm má vá lá sá nak ide je, míg vé gül az utol só, mely ben mi is élünk, a prob lé ma ori en tált ság je gyé ben zaj lik, va gyis a kér-
dés az lesz, ho gyan is mer jük föl és old juk meg a min den nap ok ban az in tim kap cso la tok prob lé má it, ho gyan ért jük meg ön ma gun kat és a má si kat 
a sze re lem ben, ami kor már nin cse nek uni ver zá lis sza bá lyok és min ták. Jószöveg Köny vek, Bu da pest, 1997.



44

Ha a Luhmann ál tal fel ál lí tott rend szer ben he lyez zük 
el a Rad nó ti-köl té szet sze re lem sze man ti ká ját, ak kor vi lá-
go san lát szik, hogy az a ro man ti kus sze re lem, az au to-
nóm in ti mi tás kód rend sze ré ben ta lál ja meg ere de tét. 
Eb ben a kód rend szer ben az ego és az alter az õket meg-
kép zõ kü lönb sé gek fel szá mo lá sá ban, az az a tel jes azo no-
su lás ban nyer he ti el a má si kat és raj ta ke resz tül tel jes 
ön ma gát. Rad nó ti sze rel mi köl té sze té ben eb bõl a be lá tás-
ból szár ma zik a kép te rem tõ in du lat és szen ve dély, te hát 
a vers te rem tés alap fel té tel ét kell lát nunk ben ne. Eb bõl 
kö vet ke zik az, hogy Rad nó ti köl té sze té nek te ma ti kus 
in va ri an ci á ja el sõ sor ban a sze rel mi köl té szet ho ri zont ján 
ér vé nye sül. Ez a Nyu gat szer zõi szá má ra is oly nagy ha tá-
sú te ma ti kus tra dí ció Rad nó ti köl té sze té ben a lí rai ön ki fe-
je zés ter mé sze tes ke re té vé vált, s e sa já tos be széd mód 
gaz dag örök sé gé bõl leg in kább az in ti mi tás alak za tai vál-
tak szá má ra po é ti ka szer ve zõ egy sé gek ké. Az in ti mi tás 
re to ri ká já nak kö zép pont ját al ko tó Én–Te vi szony vi lág-
kép for má ló har mó ni á ja azon ban több nyi re már a Nyu gat 
el sõ ge ne rá ci ó ja szá má ra is problematizálódott, pél dá ul 
Sza bó Lõ rinc köl té sze te problematizálja az én–te vi szony 
lí rai alap hely zet ét, és a ref le xi vi tás tár gyá vá te szi az én-
má sik kü lönb ség rend sze rét, mint egy iga zol va Luhmann 
el mé le tét, mi sze rint a modernitásban a sze re lem kód já-
ban egy re fi no mabb in for má ció fel dol go zás fi gyel he tõ 
meg „a kü lönb sé gek újabb kü lönb sé gek ké ala kí tá sa” 
ál tal. Rad nó ti köl té sze té ben azon ban az in ti mi tás nak a 
sze re pen túl sú lyo sabb, eg zisz ten ci á lis tét je is van, és 
szin te ki zá ró la gos sá vá lik en nek ér vé nyes sé gi ho ri zont-
ja, ugyan is a hu ma ni zá ló én–te alak za tok egy részt po é ti-
kai egyen súly te rem tõ sze re pet kap nak, más részt az ant ro-
po mor fi zá ló lá to má sos ság ré vén ki ve tül nek a min den ko-
ri ter mé sze ti-tár gyi kör nye zet be, ami nek ré vén azon ban 
a sze mély kö zi in ti mi tás el ve szí ti ér te lem adó ki tün te tett sé-
gét, és be ágya zó dik egy na gyobb or ga ni kus egy ség rend-
jé be. Eb bõl a homogenizációból fa kad, hogy a Rad nó ti-
vers alap ve tõ di na mi ká ja a kö zel és a tá vol, a kö ze le dés 
és a tá vo lo dás vi szony lat rend sze ré be he lye zi és tart ja 
meg moz gá sa it, és a va ló ság eb ben a ko or di ná ta rend szer-
ben vá lik szá má ra ér tel mez he tõ vé. Az au to nóm in ti mi-
tás, a ro man ti kus szerelemszemantika egé szen a Taj té kos 
ég kö te tig úgy szituálja a má si kat, mint aki az én sa ját 
vi lá gá nak im ma nens ré sze, ami nek kö vet kez té ben a sze-
re tett alak nem jut önál ló re to ri kai stá tus hoz, te hát a vers-
be széd nem hoz zá, ha nem ró la be szél, mint a vers ben 
konstituálódó vi lág egyik ter mé sze tes ré szé rõl. „Sze re-
tõm mez te len für dik a Felkán, / há tán für tök ben fut a víz 
/  és alat ta is víz fut, kö vek kö zt fe hér pa ra zsak kal” (Tát-
rai tá bor); „a zá port / le sem, tán haj nal ra fel hõz ve / új ra 
vis  sza jön, ré mít ni gye re kes / sze re tõ met, ki nek ha ján a 
nap / vi dul, s mint vizipókok ár nya ró zsa, / dél elõt ti pa ta-
kok al ján, ró zsáz va jár kál sze mé ben a félsz is” (Zá por). 
Ezek ben a ver sek ben a má si kat a le írás for má já ban meg-
je le ní tõ mo no lit be széd olyan bel sõ mo no lóg for má ját 
öl ti, mely ben a má sik a szö veg ál tal prob lé mát la nul bir to-
kolt va ló ság ként adott, te hát az erõs lá to más mö gött gyen-
ge in du la ti erõk ér zé kel he tõk, s az in du lat nál na gyobb 
sze re pet ját szik a po é ti kát és a re to ri kát mû köd te tõ in tel-
lek tu a li tás. Ez a lí rai ma gán be széd az in ti mi tást leg in-
kább úgy te rem ti és tart ja fenn, hogy a má sik min dig 
ré sze az én va ló ság ho ri zont já nak, te hát so ha sem ke rül a 
vers lá tó me ze jén kí vül re. „Mel let tem al szik a tölgy alatt 
Fan ni, / mi ó ta al szik, an  nyi makk hullt a fá ról, hogy min-

den jám bor lomb bal ve szek szem ér te.” (Ok tó ber, dél-
után) A Má sik nak ez az uni ver zá lis je len lé te va ló já ban 
az in ti mi tás va ló sá gá nak fel té te le és biz to sí té ka anél kül 
is, hogy e je len lét bár mi fé le ak ti vi tást mu tat na. Ezért 
le het sé ges az, hogy a sze re tett ked vest na gyon gyak ran 
al vó, szen der gõ, ál mo dó alak ként je le ní ti meg a vers, 
hi szen a sze mély nél kü li, pusz ta lát vány kép for má já ban 
ál lan dó ré sze a ver sek éber va ló ságá nak. Az al vó nõ ké pe 
ál tal meg idé zett véd te len ség, gyen géd ség szin te ál lan dó-
sult, meg szi lár dult at mosz fé ra lesz a ver sek ben. „Nem 
al szik még a fa, / be néz az ab la kun kon; / most is, mint 
min den éj jel / pis log s vi gyáz za vé lem / Fan ni kön  nyû 
ál mát.” (Bi zal mas ének és va rázs) A Má si kat az al vó 
alak já ba rög zí tõ alap ve tõ en sta ti kus szer ke zet di na mi zá-
ló dik a Té to va ódá ban, mely ben, an nak el le né re, hogy a 
sze re lem sze man ti ká ban nem tör té nik vál to zás, hi szen 
meg ma rad én és má sik tel jes azo nos sá ga, a má sik, mint 
tör té nés lesz a vers tár gya, és ké pes ala kí ta ni a kö ré ren-
de zett va ló sá got: „ha jad ki bom lik, szét te rül lo bog va, / s 
el al szol. Pil lá d hos  szú szár nya leb ben. / Ke zed pár nám ra 
hull, el al vó nyír fa ág, / de ben ned al szom én is, nem vagy 
más vi lág”. A Taj té kos ég Fan ni-ver se i ben a lé nye gi vál-
to zás a lá to más ban va ló sul meg, még is a re to ri kai szer ke-
zet ben vá lik leg nyil ván va lób bá, mert a ko ráb bi le író, 
az az a má sik ról be szé lõ nyel vet fel vált ja az aposzt ro fá ló 
nyelv hasz ná lat. A Má sik ba ve tett bi za lom fel tét len sé ge 
és eb bõl fa ka dó ere je a hi ány el le né re va ló sá go sab bá 
te szi a Má si kat a ko ráb bi sze rel mes ver sek min dig kéz-
nél le võ (ezért ref lek tá lat lan) Má si ká nál. Az aposzt ró fé a 
má sik vers be vo ná sá nak alak za ta ként, re to ri kai stá tust 
biz to sít az ál ta la meg szó lí tott nak, aki ez ál tal ki moz dul-
hat a ko ráb bi al vó vagy kép pé szi lár dult ál la pot ból. A 
vers szer ke zet dra ma ti zá ló dá sa, a Má sik élet re ke lé se a 
vers ben ak kor tör té nik meg, ami kor mint lát ha tó már 
el ve szett, s a referenciális vo nat ko zá so kon kí vül re ke rül, 
te hát leg hang sú lyo sab ban a He te dik ec lo ga és a Le vél a 
hit ves hez cí mû val lo más ver sek ben. Ezek a „más táv-
latot” ér vé nye sí tõ ver sek a hi ány ir ra ci o ná lis erõ vé tör té-
nõ át for dí tá sai, s ben nük a Má sik kal tör té nõ be széd az 
em be ri arc fenn tart ha tó sá gá nak biz to sí té ká vá vá lik. In du-
lat és in tel lek tu a li tás ek kor meg te rem tõ dõ sa já tos egyen-
sú lya a leg je len tõ sebb Rad nó ti-ver se ket ered mé nye zi. A 
meg szó lí tott ezek ben a ver sek ben már olyan pusz ta lá to-
más, mely nek re a li tá sá val kel le ne ural ni a va ló ság al ko tó 
ké pek bõl fa ka dó in du la tot, az az a lá to más nak kel le ne 
bir tok ba ven ni az in tel lek tus, a 2x2 jó zan sá ga ál tal már 
bir to kol ha tat lant. A Taj té kos ég Fan ni-ver se i ben el tû nik 
az én hang ja ál tal a má si kat meg szün te tõ homogenizáció, 
és az én és te drá mai kü lön ál lá sa szét tö ri a szerelemsze-
mantika kon ven ció rend sze rét. Az Erõl te tett me net ben a 
múlt in ti mi tá sá ra mint ént ala pí tó ese mény re tör té nõ visz-
 sza em lé ke zés („a lomb kö zött gyü möl csök ring ná nak 
mez te len, s / Fan ni vár na szõ kén a rõt sö vény elõtt”) vég-
le ges for má ba rög zí ti a ko ráb bi Fan ni-ké pe ket. A lá to-
mást te hát (szem ben a pró fé tai lá to más sal) a múlt ké pei 
al kot ják, ám ezek meg idéz he tõ sé ge va ló já ban a jö võ 
lehetõségfeltételévé vá lik. Ugyan ak kor az em lék ként 
adó dó múlt Rad nó ti utol só ver se i ben már más és több 
mint a je lent ak ti vá ló erõ, „mert ami volt, an nak más táv-
la tot ád a ha lál már”. Az À la recherche… ne ve ze tes 
so ra, fel is mer ve a lí rai ma gán be széd fenn tart ha tat lan sá-
gát, a múlt és je len, én és te vi szony la tá ban va la mi vég ze-
tes foly tat ha tat lan ság ta pasz ta la tát rög zí ti.


