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MÁRTONFFY MAR CELL

„Élet és köl té szet egy sé ge”
Az ol va sás kér dé se az újabb Rad nó ti-re cep ci ó ban

Rad nó ti ol va só ja nem te kint het el at tól a kéz irat tól és 
kéz írás tól, amely nek lát vá nya kü lön le ges nyo ma ték kal 
em lé kez tet al ko tás és al ko tói eg zisz ten cia, vers és élet út, 
tá gab ban pe dig em be ri szó és tör té nel mi erõ szak vi szo nyá-
nak kér dé sé re. A Bo ri no tesz ké pe – ha son más ki adá sok 
köz ve tí té sé vel – az 1944 ko ra no vem be ré nek ese mé nye it, 
a köl tõ utol só nap ja it re konst ru á ló el be szé lé sek ikonikus 
ös  szeg zé se ként rög zül az em lé ke zet ben, s mint „ha té kony 
emlékkép”1 ve zér li az em lé ke zés fo lya ma ta it. A tér- és 
idõ be li ana ló gi ák kal le ír ha tó em lé ke zet mû kö dés egy fe lõl 
a pont sze rû ség és a moz za na tos ság, más fe lõl a ki ter je dés 
és a foly to nos ság vál to zó mód ja és mér té ke sze rint kelt het 
to váb bi, a kéz írás ké pe kö ré tár su ló kép ze te ket. Az élet-
út vég stá di u má ra irá nyu ló em lé ke zés-ak tu sok a szer bi ai 
mun ka tá bor tól az ab dai tö meg sí rig tar tó me ne te lés szem-
ta nú-el be szé lé se i nek, il let ve utó ko ri em lé ke zõ ala nyok 
rend sze rint né ma (ki mon dat lan) tör té net va ri án sa i nak 
nar ra tív szer ke ze té be il lesz ked nek: az arány lag pon to san 
is mert tér kép ada tok és a meg érin tett imagináció össz já-
té ká ban rög zí tik to po szok ként és kap csol ják ös  sze más 
„em lé ke ze ti he lyek kel” a no tesz vers alá írá sa i ban kö zölt 
hely ség ne ve ket – köz tük to váb bi te le pü lé sek ne vé vel és a 
gyil kos ság hely szí né vel. 

Rad nó ti ha lá lá nak kö rül mé nye i re, az utol só ver se ket 
tar tal ma zó fü zet „há rom szo ro san is vé let len egy be esé sek 
sors sze rû mûveként”2 ér tel mez he tõ fenn ma ra dá sá ra és 
ben ne a kéz írás át lé nye gü lé sé re is al kal maz ha tó – mint-
egy a kéz írás meg szó la lá sá ra és ar cot–ala kot öl té sé re 
– Jan Assmann meg ál la pí tá sa a kul tu rá lis em lé ke zet rõl: 
„A múlt itt szim bo li kus alak za tok ká al vad, ezek be ka pasz-
ko dik az em lé ke zés (…) a kul tu rá lis em lé ke zet a tény le-
ges múl tat em lé ke ze tes múlt tá s így mí tos  szá alakítja.”3 
Ugyan ak kor Assmann sze rint a tör té ne lem, ami kor az 
em lé ke zés ben mí tos  szá vá lik, „[n]em elvalótlanodik, 
ha nem épp el len ke zõ leg, így vá lik csak va ló ság gá, 
lan ka dat lan nor ma tív és for ma tív erõvé”.4 Ta lán ezért 
nem vá laszt ha tó el a pusz tu lás nak el len ál ló, ez ál tal spi-
ri tu á lis ér tel met öl tõ feljegyzõeszköz – mint sze mé lyes 
att ri bú tum – fo to gra fi ku san le ké pe zett anya gi sá ga és a 
sza bá lyos kéz írás ha son ló kép pen jelentésteli lát vá nya a 
fü zet ben megõrzõdött mû vek nyel vi sé gé tõl, va gyis az 
em lé ke zés ké pi rep re zen tá ci ó ja az ol va sás tu laj don kép pe-
ni mé di u má tól. A köl tõ meg gyil ko lá sá nak elõz mé nye it és 
pil la na tát is mét lõ, tu dott és fel té te le zett va ló ság ele me ket 
ele gyí tõ je le ne tek vagy lát vány tö re dé kek azon ban a kol-

lek tív em lé ke zet cik li kus meg nyil vá nu lá sai ide jén és az 
em lék he lyek fel ke re sé sé nek (ri tu á lis) ta pasz ta la tá ban épp-
úgy azo no sít ha tat la nul (a „nyel ven kí vül”) gya ko rol nak 
ha tást az em lé ke zés ala nya i ra, ahogy több nyi re a Rad nó ti 
köl té sze té vel va ló ta lál ko zás ma gán jel le gû tör té né se i ben 
is. Ez a rej tett ség vol ta képp az üres posz tu lá tum stá tu sát 
je lö li ki a kul tusz- és em lé ke zet kö zös ség szá má ra. Rad nó-
ti „je len lé te” a kol lek tív em lé ke zet ben olyan fel té te le zés, 
ame lyet vél he tõ en a köl tõ nép sze rû ség ének té nye sem 
vál toz tat bi zo nyos ság gá. 

Úgy tû nik, az em lé ke zet fo gal ma a tör té ne lem, az élet-
tör té net és az élet mû met szés pont já ban töl tõd he tik fel ér te-
lem mel, az em lé ke zés le het sé ges mó do za tai pe dig el sõ sor-
ban a em lé kez te tõ szö ve gek figurativitásában kép zõd nek 
meg. Is mét Assmann ka te gó ri á i hoz fo lya mod va: míg a 
kol lek tív em lé ke zet két alap for má ja, a kul tu rá lis és a 
kom mu ni ka tív em lé ke zet kö zül az elõb bi az is mét lés re és 
a „ri tu á lis ko he ren cia” biz to sí tá sá ra, a „szent” szö ve gek 
ar chi vá lá sá ra és a múlt (múlt ként va ló, el tá vo lí tó) meg õr-
zé sé re, ad dig az utób bi a textuális ko he ren cia (újabb és 
újabb le he tõ sé ge i nek) elõ ál lí tá sá ra, a mér ték adó – ka no ni-
kus – szö ve gek és a je len kö zöt ti vi szony temporálisan 
meg ha tá ro zott alak za ta i nak ki mun ká lá sá ra, az in terp re-
tá ció foly to nos sá gá nak fenn tar tá sá ra tö rek szik. Végsõ 
soron ar ra az (Assmann sze rint) egy szer re ar cha i ku sabb 
és ele ve nebb vi szo nyu lás ra az idõ höz, amely ben „a múlt 
irán ti ér dek lõ dés (…) nem va la mi spe ci á lis »történeti« 
ér dek lõ dés”, ha nem a le gi ti mi tás, a be iga zo ló dás, a ki en-
gesz te lõ dés, a vál toz ta tás stb. át fo góbb és egy szer smind 
konk ré tabb ér de kelt sé ge”; amely te hát épp ezért az em lé-
ke zés, a ha gyo mány és az iden ti tás fo gal mai ál tal ki je lölt 
funk ci o ná lis ke re tek” kö zött gon dol ha tó el.5 

A lí ra, az élet raj zi el be szé lé sek és a történelemrõl 
va ló be széd köl csön ha tá sa ezért a Rad nó ti-ér tel me zés 
ter mé keny ha tás tör té ne ti adott ságának bi zo nyul hat. Ké pi 
em lék és em lék kép, a jegy zet fü zet és az arc meg je le né se 
– még ha csu pán a szö veg elem zõ mód sze res ség, az írás ra 
va ló össz pon to sí tás, a tu da tos „el te kin tés” pe ri fé ri á ján is 
– óha tat la nul a „már szin te a ha tár hely ze ten túlról”6 meg-
szó la ló köl té szet eti kai su gal la tá val erõ sí ti meg az al ko tás 
ér tel mé re és a ta nú sí tó nyelv em lé ke zet for má ló ké pes sé gé-
re irá nyu ló kér dés fel ve té sé nek szük sé ges sé gét. Ugyan ak-
kor a szö veg in terp re tá ció rá utalt sá ga a tör té nel mi kon tex-
tus ra nem nél kü löz he ti az együtt ol va sás ban, a szi nop ti kus 
meg kö ze lí tés ben elõ fel té te le zett va ló di köl csö nös sé get. 

1  „A »hatékony emlékkép« a mne mo tech ni ka egyik fogalma – ez az, ami emo ci o ná lis töl te te mi att meg ma rad ben nünk, és olyan tro pi kus figurációt 
hajt vég re, hogy vé gül rész ként az egész re uta ló jel lé vá lik.” (Szûcs Te ré zia: A ta nú ság po é ti kai, esz té ti kai, eti kai és te o ló gi ai kér dé sei a ma gyar 
holokauszt-irodalomban. Dok to ri ér te ke zés, 2008 [kéz irat], 150.)

2 Ferencz Gyõ zõ: Rad nó ti Mik lós éle te és köl té sze te. Kri ti kai élet rajz. Bu da pest, Osiris, 2005, 726.
3  Jan Assmann: A kul tu rá lis em lé ke zet. Írás, em lé ke zés és po li ti kai iden ti tás a ko rai magaskultúrákban. Bu da pest, At lan tisz, 1999 (ford. Hi das 

Zol tán), 53.
4 Uo.
5 Assmann: i. m., 68.
6 Ferencz: i. m., 9.
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Amint más ös  sze füg gés ben Lõrincz Cson gor em lé kez tet 
rá: „ha e te kin tet nek” – Rad nó ti (meg szó la ló) ar ca ese té-
ben a ké pi do ku men tu mok és az ol va sás je len ség szint jén 
elõ tû nõ te kin tet nek – „va gyok a ta nú ja, ak kor va jon nem 
az a kér dés ve tül fel, ho gyan nyil vá nul meg ez a ta nú ság-
té tel mint a to vább mon dás, a kö zöl he tõ ség struk tú rá ja, a 
»becsületszó« mint a be széd ként ér tett hang kí vül-he lye-
zõ dé se – nem itt van in kább az a bi zo nyos [lévinasi] 
har ma dik, az az a nyelv? Az arc epi fá ni á já nak mint el kö-
te le zés nek va ló meg fe le lés csak nyel vi ho ri zont ban ké pes 
te kin tet tel len ni a meg szó lí tott in di vi du a li tá sá ra – amely 
in di vi du a li tás az arc vagy a meg szó lí tó vir tu á lis viszont-
megszólításának köl csö nös sé gé ben nye ri el a ma ga nyel vi 
je len lét ét mint a meg ér tés szabadságát.”7 Ezt fi gye lem be 
vé ve te rem tõd het meg an nak esé lye, hogy a szö veg kor-
pusz, az élet raj zi narratíva, az iro da lom- és mû ve lõ dés tör-
té ne ti kon tex tus, va la mint a tör té nel mi ada tok egy más hoz 
ren de lé se – amely hez ösz tön zõ leg já rul hoz zá Ferencz 
Gyõ zõ 2005-ben meg je lent, „el be szé lõi tel je sít mény ként, 
nagy epi ka ként is olvasható”8 Rad nó ti-mo nog rá fi á ja – ne 
csu pán a mû al ko tás ok és a kul tusz „szakralizációját” 
vég le ge sít se, az em lé ke zet ki me re ví té sé vel és el né mí tá-
sá val hi ú sít va meg je len tésese mé nyét. Va ló szí nû leg az 
új klas  szi ciz mus pa ra dig má já ra ál ta lá ban is ér vé nyes és a 
be fo ga dás di na mi ká ját kö zel rõl érin tõ kér dés – mely nek 
meg vá la szo lá sá tól az ér tel me zés monologikus kör kö rös-
sé ge vagy diszkurzív le zá rat lan sá ga, ku dar ca vagy ered-
mé nyes sé ge függ het –, hogy a lí ri kus esz té ti kai, egy szer-
smind er köl csi ide ál ja, va la mint a meg szü le tõ mû vek köz-
ti kom mu ni ká ció mi lyen transz for má ci ók kal és mi lyen 
nyel vi köz ve tí tés sel vál hat a meg ér tés ese mé nyé nek 
ka ta li zá to rá vá. Rö vi den: hogy ami egy sze ri és kö vet he tet-
len, a cso dá lat el sõ ef fek tu sa után mer re kül di to vább az 
ér tel me zést. Mi re em lé kez te ti Rad nó ti kul tu rá lis, po é ti kai 
és sa ját múlt já ra vis  sza te kin tõ em lé ke ze te a ver sek meg szó-
lí tott ja it, és ho gyan já rul hoz zá sa ját va ló ság per cep ci ó juk 
meg újí tá sá hoz? Szük sé ges-e, hogy az ol va sás ban vál to zat-
la nul õr zõd jék meg – és hogy egy ál ta lán meg õr zõd jék – az 
a kép, ame lyet az al ko tó ön ma gá ról al ko tott és amely ben 
meg ta lál ta vagy meg ta lál ni vél te ön azo nos sá gát?

Vi tat ha tat lan, hogy az iro dal mi ol va sás igé nyé nek ér vé-
nye sü lé sét gyak ran gá tol ja az a szo ros kap cso lat, amely 
a Rad nó ti-lí ra be fo ga dá sá nak el ter jedt mó do za ta it a „nor-
ma tív és for ma tív” erõ ként ér tett kul tú ra al ko tó mí tosz hoz 
fûzi9, és egyet ért he tünk H. Nagy Pé ter ész re vé te lé vel, 
amely sze rint a ver sek „ér tel me zé sét a mai na pig nagy-
ban be fo lyá sol ja a szer zõ sor sá nak is me re te, el te rel vén 
a fi gyel met szö ve ge i nek po é ti kai megalkotottságáról”.10 
Is me ret és (ol va sói) fi gye lem azon ban más kons tel lá ci ót 
is lét re hív hat, ha el fo gad juk a sors el be szé lés nek azo kat 

a kö vet kez mé nye it, ame lye ket Bor bély Szi lárd így fog-
lal ös  sze: „Rad nó ti Mik lós nem pusz tán iro dal mi fi gu ra, 
ha nem a ma gyar tör té ne lem, a ma gyar kul tú ra egé szét 
érin tet te meg.”11 A szö ve ge ket nem az élet pá lya és az 
erõ sza kos ha lál is me re te, s még ke vés bé elõ ér zet és 
be tel je se dés meg ren dí tõ szek ven ci á já nak fon tol ga tá sa 
te szi ne he zen megközelíthetõvé. Sok kal in kább azok nak 
az ol va sás-al le gó ri ák nak a szû kös (ám sok szo ro san ki ak-
ná zott) vá lasz té ka, ame lye ket meg in gat ha tat lan elõ fel-
te vé sek ír nak be ré szint az élet raj zi narratívába, ré szint 
né hány, az élet mû ös  sze füg gé sé bõl ki emelt köl te mény 
in terp re tá ci ó já ba. Csak hogy köl té szet és sze mé lyes sors 
egymásbaíródása, me lyet ide gen erõ vé gez be, nem el dön-
ten dõ, ha nem ki egé szí ten dõ s bi zo nyá ra több fé le kép pen 
ki egé szít he tõ kér dés ként is meg mu tat ko zik. „Egy élet rajz 
– szö ge zi le Vá ri György – épp úgy szö veg, mint egy 
vers, narratíva, tör té net, és a szö ve gek intertextuális lét-
mód já nak ta ga dá sa azt fel té te lez ni, hogy Rad nó ti utol só 
hó nap ja i nak narratívája ne ol vas ná a Bo ri no tesz ver se it, 
és vi szont. Ugyan ak kor az én-eket nem csak az élet raj zi 
én ter me li, ha nem az iro dal mi szö ve gek is”12. Hoz zá te het-
jük: a mû vek és az „élet írás” intertextusát to váb bi di men-
zi ó val gya ra pít hat ja an nak meg fon to lá sa, hogy mi lyen, a 
szö ve gek ben lé te sü lõ em lé ke zet min ták ját sza nak dön tõ 
sze re pet az „élet ös  sze füg gés” ko hé zi ó já nak meg te rem té-
sé ben, s hogy ezek men  nyi ben be fo lyá sol ják a meg kép zõ-
dõ je len té se ket. 

•

Ferencz Gyõ zõ – ki vált sá gos po zí ci ó ját alig ha nem 
hos  szú ide ig meg tar tó – Rad nó ti-köny vé ben „élet és köl té-
szet rit ka egységé”-nek13 prog ram adó alak za ta se gí ti elõ 
az élet raj zi, az iro da lom tör té ne ti és a szö veg ér tel me zõ 
dis kur zus ös  sze han go lá sát, s fog ja ös  sze a részletgazdag 
ok fej tést. Az egye sí tõ tró pus azon ban mást je lent a szer zõ 
el sõd le ge sen alkotáslélektani né zõ pont já ból, mint elv ben 
bár mely ol va só ja szá má ra, akit Rad nó ti – leg tá gab ban 
ér tett – mû vé ben, po é ti kai és mo rá lis tel je sít mé nyé ben 
„a nyel vi ön meg al ko tás ha tal mas kísérlete”14 mint hi tel-
re mél tó em be ri vál lal ko zás érint meg. Is mét Vá ri Györ-
gyöt idéz ve: „[a]z iga zán iz gal mas kér dés … az, hogy a 
Rad nó ti-re cep ció ál tal ké szí tett arc men  nyi ben ve zet he tõ 
vis  sza a Rad nó ti-lí ra ön épí tõ, arc for má ló alakzataira”.15 
Ferencznél a „lé tet” az „írással”16 egye sí tõ szim bó lum 
mo rá lis ér ték in de xe – az esz mény nek va ló tö ké le tes ön át-
adás hagiográfiai analógiái17 el le né re – ter mé sze te sen 
nem va la mely hi bát lan ná esz mé nyí tett asz ke ti kus fi gu ra 
meg for má lá sát szol gál ja, ha nem a köl tõ sze mé lyi sé gét a 
szel le mi lé te zés sza bad sá gá ba föl eme lõ mû vé szi össz pon-

  7 Lõrincz Cson gor: A köl té szet kons tel lá ci ói. Bu da pest, Rá ció, 2007, 49.
  8 Már ton Lász ló: „Köl tõ élet, köl tõ ha lál”. Hol mi, 2006, 1553-1573.
  9  Vö. Vá ri György: »Mert an  nyit érek én, amen  nyit ér a szó«. „Kul tusz, figuráció és kul tu rá lis em lé ke zet ös  sze füg gé se Rad nó ti Mik lós köl té sze-

té ben”. Je len kor 2002/3.
10 Uo.
11 Bor bély Szi lárd: Egy gyil kos ság mel lék szá lai. Bu da pest, Vigilia, 2008, 126.
12 Vá ri, i. m.
13 Ferencz: i. m., 9.
14 Uo.
15 Vá ri: i. m.
16 Ferencz: i. m.
17 Bor bély: i. m., 118.
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to sí tás mo rá lis je len tõ sé gé re utal. Ar ra a tu da tos ság ra, a 
mû re for dí tott gond temporális, élet idõt meg ha tá ro zó 
as pek tu sá ra, amely nek ha té kony sá ga vé gül a tör té ne lem 
bru tá lis szo rí tá sá ban is meg nyil vá nul ha tott. „Rad nó ti 
ko ra if jú sá gá tól kezd ve tu da to san épí tet te fel élet mû vét, 
amely nek te ma ti kus és motivikus há ló ja sû rû szö vé sû. 
Las san és rop pant mû gond dal, fo lya ma to san dol go zott, 
köl té sze te a szün te len ön fej lesz tés je gyé ben tel je se dett 
ki.”18 Köz tu dott, hogy a gon do san ki vá lasz tott és meg-
tar tott mûfajpoétikai min ták „leg jel lem zõbb pél dá ja az 
igen ko rán meg ta lált bu ko li kus és idil li té ma és hang”.19 
Rad nó ti pla to ni kus köl té szet esz mé nye az idill ideali-
tásában és a ro mol ha tat lan szép ség hi té ben ra gad ha tó 
meg. Amint Bor bély Szi lárd fo gal maz: „köl té sze té nek 
klas  szi ci zá ló tö rek vé se kul tu rá lis kö tõ dé sé nek es  szen ci-
á lis jel le gét ered mé nyez te. (...) Fõ ként ké sei po é ti ká já ra 
jel lem zõ, hogy „a tisz ta kép szer ke ze tek és vi lá gos esz mék 
fe gyel mét a köl tõi ha tás alap já vá emel te. Ez kü lö nö sen 
fon tos, ha ko ra esz mei és nyel vi zagy va sá gát, a ha zug ság 
ide o lo gi kus ural mát is te kin tet be vesszük.”20 Ferencz 
Gyõ zõ szak sze rû en kü lön böz te ti meg az el kép zelt ide á lis 
lét ál la pot meg idé zé sé nek stádiumait21, s az idill funk ció-
vál tá sai nyo mán, az esz té ti kai utó pi á hoz va ló fe szí tett 
hû ség kon zek ven ci á ja ként elõ ál ló di a lek ti kus ket tõs sé get, 
az utó pia megszüntetve-megõrzését, az idill ön ma gá tól 
va ló vég ér vé nyes el kü lön bö zõ dé sét, mely ben az em lék ké 
„ne me se dett” idil li kus vágy kép már nem a ha lál elõ ér ze-
té vel, ha nem ma gá val a ha lál lal sze gül szem be. Eb ben a 
pszi cho ló gi ai ok nyo mo zás sal re konst ru ált és fi lo ló gi ai 
meg fi gye lé sek kel alá tá masz tott, szug gesz tív lí ri ku si sze-
mé lyi ség kép let ben élet és köl té szet egy be fo nó dá sa nem 
az el vo nat koz ta tás tet sze tõs sé ge, ha nem a kö rül te kin tõ 
ér ve lés kö vet kez té ben vál hat fi gye lem re mél tó és ta lán 
cá fol ha tat lan té zis sé. „Le het sé ges – szö ge zi le Már ton 
Lász ló hos  szú re cen zi ó ja –, hogy ép pen az élet raj zi 
ar che o ló gia – a po li ti kai, kul tu rá lis, ma gán éle ti kon tex tus 
re konst ruk ci ó ja – se gít kü lön vá lasz ta ni a vé let len sze rût 
a tör vény sze rû tõl, vagy in kább fel ru ház za a tör vény sze-
rû ség ár nya la tá val a vé let len sze rû nek lát szó mozzanato-
kat.”22 A monográfia ol va sói te hát jog gal mél tat hat ják az 
ér tel me zés tör té net kü lön fé le kon ven ci ó it szá mos pon ton 
– így Rad nó ti „ál do za tá nak” kér dé sé ben – meg ha la dó, 
foly ta tás ra és el lent mon dás ra ösz tön zõ új ra ol va sás, va la-
mint az em lé ke zés fenn tar tá sá hoz nél kü löz he tet len bio-
grafikus meg ele ve ní tés je len tõs tel je sít mé nyét. Ezek az 
ér ték szem pont ok azon ban nem te rel he tik el a fi gyel met az 
élet, a köl té szet és az egy ség fo gal má nak meg ha tá ro zat lan-
sá gá tól (és meg ha tá roz ha tat lan sá gá tól), je len tés spekt ru-
muk tá gas sá gá tól és kon tex tu sa ik sok fé le sé gé tõl. Csu pán 
a két leg ké zen fek võbb pél dát em lít ve: nem lép-e ki a köl-
té szet az egy ség virtualitásából, nem sa já tabb lét mód ját 
és közlõképességét re a li zál ja-e, ha az al ko tó elõtt is me-
ret len kö zeg ben, szán dé ko lat lan je len té sek mé di u ma ként 

„él to vább” és fej ti ki mû kö dé sét? S mi cso da, men  nyi 
(min den nem) pil lant ha tó meg az „élet bõl” a fenn ma radt 
do ku men tu mok  és vis  sza em lé ke zé sek tük ré ben? Nem 
hi ány zik-e, nem ma rad-e ki szük ség kép pen a meg va ló sult 
egységbõl az, ami a meg va ló su lat lan vá gyak vagy a vé gig 
nem gon dolt gondolatok23 sa ját, nem ke vés bé élet sze rû 
szfé rá já ba tar to zik? Il let ve iga zol ja-e az egy sé get az, ami 
a meg va ló sult vágy ban ir re á lis és a vá gya ko zás hi te les sé-
gét te kint ve irreleváns?24 

Ért he tõ ezért, hogy az újabb ol va sa tok ban, köz tük a 
nagy ös  szeg zés kri ti ká i ban nem ural ko dik kon szen zus a 
„Rad nó ti” név tõl oly an  nyi ra el vá laszt ha tat lan mo rá lis-
esz té ti kai in teg ri tás je len té sét il le tõ en. A pa ra bo la ként 
is sok szor el is mé telt vi lág ló pél da pa ra bo li kus sá ga 
– Ke le men Pál két má sik szö veg (Ker tész Jegy zõ köny ve 
és Mé szöly Saulusa) ol va sá sá ból nyert be lá tá sát köl csön-
vé ve – nem „a ha son lí tott és ha son ló meg fe le lé sé nek 
vagy azo nos sá gá nak ide á lis ál la po ta fe lõl” kö ze lít he tõ 
meg.25 „Azt kell meg ér te nünk, hogy a pél da és pél dá-
zott mi lyen ana ló gi ás vi szony ban áll nak, ami az zal jár 
együtt, hogy a pél dát mint pél dát is min den eset ben új ra 
kell ér te nünk, ami vég sõ kon zek ven ci á já ban azt je len ti, 
a pél da ak kor mû kö dik jól, ha a meg ér tés ben vég hez vitt 
sa já tos tel je sít mé nyét, a pél da sze rû sé gét nem fel té te le zi 
min den kor adott nak és így tör té ne ti et len nek, ha nem sa ját 
pél da sze rû sé gé nek pél dá já vá válik.”26 Az ön ma gá ra visz-
 sza uta ló pél da sze rû ség ar ra a temporális té nye zõ re vi lá-
gít rá, amely nem csak az ér tel me zés fo lya mat sze rû sé gét 
te rem ti meg, ha nem – egye te me sebb né zõ pont ból – írás 
és tör té ne lem kap cso la tá ban is dön tõ sze re pet ját szik és 
egyéb ként Rad nó ti nál is erõs kon tú rok kal raj zo ló dik ki. 
A leg lát vá nyo sab ban ta lán az 1943 már ci u sá ig ve ze tett  
Nap ló ban, amely – mind ad dig, amíg az el vi sel he tet len-
né vá ló meg aláz ta tá sok és tes ti szen ve dé sek kö ze pet te 
le het sé ges – hu mo ros és iro ni kus ol va sa tot is fel kí nál va 
– mint egy a kul tú ra meg õr zé sé ért szer ve zõ dõ kons pi rá-
ció és a ter jesz ke dõ bar bár ság egy mást ki ját szó cse le i nek 
szín re vi te lé vel ér zé kel te ti az iro da lom mint idõ for má ló 
cse lek vés lét mód já nak ant ro po ló gi ai je len tõ sé gét. A Nap-
ló ol va sá sa mind a referenciális vo nat ko zá sok, mind a 
szö veg kép zõ el já rá sok szint jén több szö rö sen jel zi, hogy 
Rad nó ti (a Nyu gat kö ré hez tar to zó al ko tók kal együtt) 
ko ránt sem csu pán a humánkulturális tra dí ció mel let ti 
ta nús ko dást te kin ti fel ada tá nak – a kép vi se let és a hit-
val lás mó do za ta sze rint –, ha nem leg alább an  nyi ra az 
iro dal mi mû velt ség mun ka vég zés sze rû s mint egy a szig-
ni fi káns men  nyi ség szem pont ját kö ve tõ ál lag meg óvá sát 
és gya ra pí tá sát is. A fel jegy zé sek ben épp úgy szó esik 
for dí tás kö te tek és an to ló gi ák so ka sá gá nak ter vé rõl és elõ-
ké szü le te i rõl, mint ahogy hang sú lyos sze rep hez jut, nem 
 rit kán di dak ti kus tó nus ban, a mû vé szi al ko tó te vé keny ség-
re for dí tott élet idõ ma ga sabb ren dû ség ének affirmációja. 
A Nap ló a hét köz na pi tör té né se ket, ese mé nye ket, 

18 Ferencz: i. m., 11.
19 Uo.
20 Bor bély: i. m., 118–119.
21 Ferencz: i. m., 425–426.
22 Már ton: i. m.
23 Vö. Már ton: i. m.
24 L. pl. Már ton Lász ló és Bor bély Szi lárd ész re vé te le it Rad nó ti ke reszt sé gé rõl és ka to li ciz mu sá ról: Már ton, i. m. és Bor bély: i. m.
25 Ke le men Pál: 87.
26 I. m., 103.
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be nyo má so kat, ezek hez fû zött kom men tá ro kat po é ti kai 
és esz té ti kai me di tá ci ók kal ös  sze kap csol va át tet szõ en 
ta nú sít ja az iro da lom és tá gab ban a (töb bek közt kép-
zõ mû vé sze ti, ze nei) al ko tá sok ban va ló ré sze se dés foly-
to nos sá gá ban meg kép zõ dõ, szi go rú an arisz tok ra ti kus 
kul tú ra ellenállóképességébe ve tett bi zal mat. Vis  sza té rõ 
el já rá sa to váb bá a va ló ság fo lya ma tos esz té ti zá lá sa az 
új já al ko tó te kin tet „op ti kai” mû ve le te i vel és lát vány tö re-
dé kek poétikumának le jegy zé sé vel. A szem lé le ti ele mek 
rög tön zõ át for dí tá sa az írás mé di u má ba így vál hat ma ga 
is a kül sõ tör té né sek kény sze rí tõ kro no ló gi á ját a transzfi-
guráció moz za na ta i val, a „szép ség” ere jé nek szug gesz tív 
kinyilvánulásaival meg sza kí tó sze mé lyes idõ ta pasz ta lat 
ígé re té nek hor do zó já vá. A le jegy zés ki mon dat la nul 
mind vé gig je len lé võ, de sok szor nyíl tan is meg fo gal ma-
zott kér dé se is en nek az ígé ret nek az igaz sá gá ra vo nat-
ko zik: van nak-e a hu má num legmagasabbrendû meg je le-
nés for má ja ként fel fo gott s az eu ró pai kul tú ra esz mé nyi 
tel jes sé gét kép vi se lõ mû vé sze ti tra dí ci ó nak elég sé ges 
tar ta lé kai sa ját jö võ jé nek biz to sí tá sá hoz? 

A meg gyõ zõ dés, az al ko tás ban va ló ki tar tás és egyút-
tal az al ko tói te he tet len ség („vi lá gok” fe szült el len té-
tét ki raj zo ló) szem be for du lá sa a po li ti ka és az ál ta la 
elõny ben ré sze sí tett pszeudokulturális nyel vi ag res  szió 
fel tar tóz tat ha tat lan ná vá ló ak ti vi tá sá val at tól füg get le-
nül pél dáz za e küz de lem ér vé nyét, hogy az al ko tás hoz 
va ló hû ség ide jét a tisz ta ság, ár tat lan ság, a na i vi tás, a 
hi á nyos reflektáltság27, az en nek el le né re tö ret len po é-
ti kai kon cent rá ció vagy a rá ha gyat ko zás ma gya rá zó 
fo gal ma i val kö ze lí tünk-e hoz zá, s hogy mi lyen ha tó erõt 
tu laj do ní tunk a klas  szi kus ér ték tel jes ség reprezentációi-
nak28 – anél kül azon ban, hogy elõ ír ná e pél da meg fon to-
lá sá nak irá nyát vagy kö ve té sé nek bár mi fé le sza bá lyát. 
A kom mu ni ka tív em lé ke zet mû kö dé sét ha té ko nyab ban 
se gí ti elõ, hogy a je len va ló vá té tel köz ve tí tett sé ge – a 
szö veg ér tel me zé sek je len tés gya ra pí tó, egy ben a je len-
té sek rend jét új ra kon fi gu rá ló ös  sze tett sé gé ben és a kol-
lek tív em lé ke zet egy ide jû alak za ta i nak sok fé le ségé ben 
– „ki kez di”, kér dé sek kel bont ja meg a Rad nó ti sor sá nak 
kon ven ci o ná lis el be szé lé se it ve zér lõ szim bo li kus konst-
ruk ci ó kat. A po é ti kai-mo rá lis egy ön te tû ség kép ze tét az 
iro da lom (és az er köl csi in teg ri tás) két ség be von ha tó kul-
tu rá lis ha té kony sá ga, az áldozat-narratíva ma gya rá zó 

ér té két az „is te ni aka rat” teodíceájának a 20. szá zad ban 
vég ér vé nyes sé vált hasz nál ha tat lan sá ga szá mol ja fel, 
míg a „kultúrnemzet” esz mé nyé hez va ló ra gasz ko dás 
pá to szát – né mi képp ha son ló an – a „nem ze ti ká non” 
rögzíthetetlenségébõl adó dó át ren de zõ dé sek moz gá sa, 
to váb bá a sze mély (ant ro po ló gi ai többletjelentésében: 
az Al ko tó) erõ sza kos ha lá lá ban ma gá nak a kul tú rá nak 
alak ta lan ná és ér tel mez he tet len né vá lá sa le he tet le ní ti 
el. Ez zel pár hu za mo san za var ja meg a „nem ze ti azo-
nos ság” bár mely ide o lo gi kus kép vi se le tét a ben ne rej lõ 
– ellenállóképességének pusz ta hi á nyá nál lé nye gibb 
– rom bo ló po ten ci ál is mét lõ dõ meg mu tat ko zá sa. Az 
iro da lom tör té nel mi ta pasz ta la tá ra vo nat ko zó kér dés 
ak tu a li tá sát, de épp így a kol lek tív azo nos ság tu dat tar-
tós idõ za va rát is ta nú sít hat ja pél dá ul, hogy a Nap ló 
egy né mely be jegy zé se a „magyarságról”29 úgy szól ván 
a je len bõl hang zik; s nem fe led he tõ: „Rad nó ti em lé ke-
ze te” töb bek közt azt a nem meg ha la dott es he tõ sé get 
is je lö li, hogy az iden ti tás-re to ri ka performativitása a 
nem zet kul tú rá já nak és hu mán alap za tá nak meg sem mi-
sí té sé ben tel je sed jék ki. 

•

Ezért is üd vöz len dõ moz za na ta a kö zel múlt és a 
je len Rad nó ti-ol va sá sá nak, hogy kri ti ku san ve szi új ra 
szem ügy re a köl tõ ha lá lá nak al le go ri kus „nagy el be szé-
lé sek be” fog lalt magyarázatait30. Így a Rad nó ti ön ként 
fel aján lott ál do za tá ról al ko tott irány za tos fel te vést is, 
amely nek igaz ság tar tal ma nem tar to zik az azo no sít ha tó 
té nyek kö ré be, ezért ima gi ná ri us lé nye gét leg fõ kép pen a 
kü lön fé le mû vé szet- és ze ne tör té ne ti be nyo má sok ból, a 
pas sió tör té net fel dol go zá sa i nak csa pon gó tár sí tá sá ból elõ-
ál lí tott ér zel mes fik ció fe jez he ti ki.31 Nincs in for má ci ónk 
ar ról, hogy Rad nó ti ben sõ vé tet te-e Sík Sán dor vi gasz ta-
ló sza va it az ál do zat szükségességérõl32. Be le tö rõ dé sé re 
ezért csak írá sa i nak hang ne mé bõl kö vet kez tet het va la me-
lyest meg gyõ zõ mó don a bib li kus kép ze lõ e rõ: „Ahogy a 
zelóták, úgy Rad nó ti hi te is azért ma radt tö ret len, mert 
nem az Ígé ret hez volt hû, ha nem ma gá hoz az Ígé rõ höz. 
Ezért nem kért szá mon sem mit Is ten tõl. A ma gya rá zat 
nem te o ló gi ai, ám a te o ló gi a i val ös  sze füg gõ má sik as pek-
tu sa az le he tett, hogy Lorca tör té ne tét er köl csi min tá vá 

27  Vö. Már ton Lász ló Rad nó ti „kultúrnacionalizmusára” vo nat ko zó kri ti kus meg jegy zé sé vel: „Ma gá tól ér te tõ dik, hogy mind azok szá má ra, akik nem 
vál tak hût len né a hu ma niz mus esz mei ha gyo má nyá hoz, az elõ zõ év szá zad be fo ga dó kultúrnacionalizmusa von zó nak lát szott az új ke le tû ki re kesz-
tõ ide o ló gi ák kal szem ben. Még is fel kell ten ni a kér dést: va jon nem vált-e a XIX. szá za di nem zet fel fo gás az I. vi lág há bo rú után (vagy ta lán már 
elõt te is) még is csak ide jét múlt tá? És: va jon ab ban, hogy Rad nó ti az utol só le he le té ig gör csö sen ka pasz ko dott a ro man ti ka és a ki egye zés ko rá nak 
ide o ló gi ai örök sé gé be (most nem a po é ti kai örök ség rõl be szé lek!), a ma kacs sá gon kívül nincs-e egy sze mer nyi ön ámí tás is?” (Már ton: i. m.)

28  L. pl. Vá ri György ja vas la tát az új ra ol va sás ra: „ Ami pe dig a pa te ti kus hangoltságú vers épít ke zést il le ti, amit (Celanhoz ké pest) kor sze rût len ként 
uta sít el Szegedy-Maszák Mi hály: (…) Va jon nem ép pen azt a fel is me rést elõ le ge zik ezek a ver sek, hogy a ho lo ca ust ta pasz ta la ta klas  szi kus 
mû vek ben nem fe jez he tõ ki? (…) Rad nó ti köl té sze te so ká ig nem bi zo nyult di a ló gus ké pes nek, meg szó lít ha tó nak (ta lán csak Pi linsz ky mû vé sze te 
fe lõl), s en nek va ló szí nû leg ép pen pa te ti kus dik ci ó ja volt az el sõ ren dû oka. A hoz zá, ró la szó ló ver sek in kább a Rad nó ti-kul tusz ál tal te rem tett 
fi gu rá val, mint a ver sek kel lép tek pár be széd be. Azon ban a poszt mo dern al ko tás mód nak az intertextualitás vers szer ve zés le he tõ sé ge it ma xi má li-
san ki hasz ná ló re gisz ter ke ve rõ el já rá sai Rad nó ti emel ke dett vers be szé dét is be tud ják épí te ni egy szó lam ként vers nyel vük be, így ír va vis  sza a 
köl tõ élet mû vét a ma gyar iro dal mi ha gyo mány tör té nés be.” (Vá ri: i. m.)

29  Vö. pl.: „Es te az Arany ka csá ban, Pé ter Ban di, Reitzer Béláék, Bálinték, Vas Pis ta. A »Mi a magyar?«-vita el fa ju lá sá ról és túl ten gé sé rõl esik szó. 
Ezt mon dom: Mi a ma gyar? Ol vas sá tok Aranyt és Petrovicsot. Meg tud já tok. És ír ja tok ma gya rul, be csü le te sen, azok ma gyar mû vek lesz nek. 
De – te szem hoz zá dü hö sen –, aki túl so kat be szél ar ról, hogy »mi a magyar«, ahe lyett, hogy al kot na, azt szá jon kell vág ni, hogy ki esik mind a 
har minc két fo ga.” (Rad nó ti Mik lós: Nap ló. Bu da pest, Mag ve tõ, 1989, 138.)

30 L. leg utóbb Kappanyos And rás: „Így gon dozd Rad nó ti dat”. Élet és Iro da lom 53. (2009), 25.
31  „A le csu kó dó sze mû, be fe lé fi gye lõ már tír köl tõ – a krisz tu si ál do zat szim bó lu ma ként je le nik meg. (…) Mint ha Bach Já nos-pas si ó já nak, a 

Keresztrefeszített utol só sza va i nak, az »Es ist vollbracht«-nak a dal la ma száll na az ab dai sík ság fe lett.” (Cs. Var ga Ist ván: „Rad nó ti Mik lós: Nem 
tud ha tom”. A Tiszatáj Di ák mel lék le te 43., 1997. áp ri lis 14.) 

32 Vö. Ferencz: i. m., 636–637. 
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té ve azt val lot ta: a Köl tõ nek nem sza bad meg szök nie 
vég ze te elõl.”33

A Rad nó ti utol só hó nap já ról adott be szá mo lók ra ál ta lá-
ban, s kö ze lebb rõl az ál do zat me ta fo rá já ra néz ve is ér vé-
nyes le het, hogy az ér tel me zõ vi szony sza va to ló ja „a dön-
té sek ben rej lõ erõ szak (…) el ke rü lé se mel let ti dön té sek 
sorozata”34. Az ál do zat két fé le je len té se – em be ri erõ szak 
vagy ter mé sze ti csa pás vét len, ki szol gál ta tott és a tör té-
nést el szen ve dõ ál do za ta (victima), szem ben a ri tu á lis cse-
lek mény Is ten nek vagy az is ten ség nek fel aján lott ado má-
nyá val, mely ön fel ál do zást is je lent het (sacrificium) – nyil-
ván va ló an nem csak te o ló gi ai, de eti kai és ant ro po ló gi ai 
né zõ pont ból is szö ges el len tét ben áll egy más sal. Míg az 
elõb bit a szak rá lis vagy szak rá lis le gi ti má ci ó ra al kal mas 
mí tosz nar ra tív ko he ren ci á ja ala poz za meg – ahol az ál do-
zat ma gya rá zó el ve a mí tosz ko he ren ci á já nak biz to sí té ka 
–, ad dig az ál do zat mint ér tel met len szen ve dés fel szá mol-
ja az ok sá gi vi szo nyo kat, ame lye ket ek ként az erõ sza kos 
ha lál ki küsz öbö lé sén fá ra do zó, s a „jó ha lál” esé lyét 
hor do zó kul tú ra meg te rem té sé nek igé nye ír hat új já az 
ér tel met len szen ve dés oka i nak fel szá mo lá sá val. Egye bek 
közt úgy, hogy fe le dés re íté li az ál do zat mint az is te ni 
aka rat tal va ló azo no su lás erõ sza kos pszeudoteológiai dis-
kur zu sát. Az ön kén tes ál do zat er köl csi pél da sze rû sé gé vel 
ily mó don – az ön kén te len ál do zat ra adott adek vát vá lasz-
ként – a ke se rû ség, a ha rag és a szé gyen ál lít ha tó szem be. 
A két fé le ál do zat hermeneutikai mo dell je egy részt a meg-
ta lált, fel mu ta tott, meg pe csé telt, meg ma gya rá zott je len tés 
esz mé nyé re, más részt a vá lasz nél kül ma ra dó kér dés, a 
vég le tes ér te lem hi ány (mint kog ni tív ka taszt ró fa), a hit 
po zi ti vi tá sa szá má ra ér tel mez he tet len rej tély és „bot rány” 
lá zí tó ta pasz ta la tá ra épül. Rad nó ti meg gyil ko lá sá nak sac-
rificiumként va ló mi ti zá lá sa – a mo rá lis pél dát má gi ku san 
is mét lõ dõ in te lem be fog lal va – aka rat la nul is meg ne he zí ti 
a val lá si jelöletû in terp re tá ció erõ sza kos mo tí vu ma it fel tá-
ró, ös  sze tet tebb és õszin tébb ref le xi ót. 

Rad nó ti leg utol só mi ni a tûr je i nek ol va só ja anél kül lé te-
sít het al le go ri kus kap cso la tot a Via crucis jel ké pi sé gé vel, 
hogy a ver sek ben ál do zat te o ló gi ai kon tex tust elõ hí vó jel-
zé se ket ta lál na. A szö ve gek ké pi re fe ren ci á it az út vo nal raj-
zo la tá hoz ren de lõ pon tos kel te zé sek fel erõ sí tik a stá ci ók 
ana ló gi á ját, s a fok ról fok ra el hal vá nyu ló idill – Ferencz 
Gyõ zõ ta lá ló mû faj meg je lö lé sé vel: a má so dik és har ma-
dik Razglednica „anti-idillje”35 – a „Mellézuhantam…” 
kez de tû utol só lí rai fel jegy zés ben vég leg át ad ja he lyét 
a má sik ha lá lá ban test kö zel be ér ke zõ sa ját ha lál meg-
je le ní té sé nek. „[A] Töredék-ben és a Razglednicákban 
ko hé zi ós fak tor rá vá ló töredékesség”36, a szem lé le tes sé 
for mált pil la nat ké pek mint egy a vég stá di um kö ze le dé sét 
re giszt rá ló lé lek je len lét ta nú sí tá sá ban ha gyo má nyoz za át 
a ha lál me net ál lo má sa i nak mind in kább ma gát a pusz tu-
lást je lö lõ em lék ké pe it. 

Az út elõtt, még „A he gyek közt” ke let ke zett el sõ 
Razglednica nem az egés  szé tel je se dõ frag men tu mok 
„paradoxona”37 je gyé ben író dott. A ké pes lap két ol da-
lá nak meg fe le lõ en ta golt, így já té kos sá got is konnotáló 

nyolc so ros köl te mény egyen le tes alexand ri nu sai és az 
ötö dik sor aposztrophéjával („Te”) is jel zett di men zió vál-
tá sa, az elõbb a „vas tag, vad ágyuszó”-ra fi gye lõ hal lás 
és a me ne kü lõk re irá nyu ló te kin tet be fe lé for du lá sa – de 
fi no mabb fel bon tás ban a han got és a lát ványt két-két 
sor ba fog la ló „ké pi”, va la mint a meg szó lí tott Te tu da ti 
evokációját és „arctalanító” ha son la ta it szin tén két-két 
sor ban tar tal ma zó „szö ve ges” ol dal tö ké le tes szim met-
ri á ja is – zárt mû al ko tást ered mé nyez. Az or szág út 
ka o ti kus sá sû rí tett le írá sá ban a „tor ló dik” igei tró pu sa 
(mimetikusan) a kül vi lág tör té né sé re utal, ugyan ak kor 
(önreferenciálisan) ma gát a hal mo zás re to ri kai mû ve le tét 
is je lö li: vis  sza ve tül az ész le lõ tekintetére és az al ko tás ra. 
Az ötö dik sor ban az „e moz gó zûr za var ban” szó kap cso lat 
– az ös  sze tett je le net fo gal mi summázata – vég leg el tá vo-
lít ja a „lát ha tó” vi lá got, s a gon do lat rész vé te le a zak la tott 
moz gás ban az én „bel sõ” tér be li sé gé be vis  sza té rõ ref le xió 
„kül sõ” mo men tu má vá mi nõ sül át. (Meg jegy zen dõ, hogy 
a har ma dik és ne gye dik sor te lí tett ké pé nek lát vány ele me-
i ben, ame lye ket a ri adt me ne kü lés igéi hoz nak moz gás ba, 
a sze man ti kai tár sí tá sok kör kö rös cse ré lõ dé se – „az út 
nye rít ve hõ köl, sö ré nyes ég sza lad” – csak ugyan in do kol-
ja a fes té sze ti pár hu za mot Pi cas so Gu er ni cá já val – ta lán 
erõ seb ben, mint Cs. Var ga Ist ván Nem tudhatom-kom-
mentárja sze rint a „ház fa lak ról csor gó vö rös lõ fáj da lom” 
szinesztéziája.38)

A tudatmély csend jé ben a Te és a Ben nem név más ok 
a sze re lem ele men tá ris köl csö nös sé gé nek em lé két hív ják 
elõ, és ál lan dó sá gukkal hi va tot tak el len pon toz ni a kül sõ 
zûr za vart, ahogy a fo lya ma tos je len lét kép ze té nek fény-
me ta fo rá ja el len pon toz za a „sö ré nyes ég” alat ti vi lág 
vi zu á lis ef fek tu sa it, né ma sá ga pe dig a há bo rús za jo kat. 
A moz du lat lan ál la pot sze rû ség ként és sért he tet len szel le-
mi va ló ság ként szín re vitt em lé ke zet nem egyen lí ti ki a 
tes te ket rom bo ló idõ ret te ne tét. A Te tu da ti lét mód já nak 
két ha son la ta: „né mán, akár az an gyal, mely pusz tu lást 
cso dál, / vagy kor hadt fá nak od ván te met ke zõ bo gár” meg-
foszt ja ar cá tól a már ere den dõ en ön nön név má sá ban 
(jelen)létrehívott Te-t. Utób bi név má si absztraktumát 
ugyan ak kor meg ele ve ní ti ré szint az em lé ke zet szö veg-
kö zi ki ter je dé se az ott hon idill jét és fenyegetettségét 
el be szé lõ ver sek re, ré szint, ta lán ki mond ha tó, Fan ni 
ar cá nak em lék ké pe – hi szen nem mel lé kes, hogy az el sõ 
Razglednica bi zo nyo san misszilis „szó ké pes lap ként” is 
író dott). A meg szó lí tott in ten zív em lé ke ze ti je len lét ét 
– az ol va sói „arc tu laj do ní tás” kö vet kez mé nyét – vi szont 
a vers ki csen gé sé ben olyan dez ant ro po mor fi zá ló ha son la-
tok sza kít ják meg, ame lyek a köz vet len ség il lú zi ó já nak 
he lyén, a transz cen den cia és a Rad nó ti nál gyak ran meg-
je le nõ enyé szet szél sõ le he tõ sé ge i ben épp úgy je löl he tik 
a min dent át fo gó pusz tu lás tény sze rû és mi ti kus ha tal má-
nak el há rít ha tat lan sá gát, mint a Te meg idé zé sé vel le het sé-
ges sé vált meg bé ké lést az ál ta luk köz re fo gott koz mi kus 
tér tör vé nye i vel. A vers ben a Te né ma sá gá nak ha son la tai 
több fé le ér te lem le he tõ ség mé di u ma ként al kot nak ke vés sé 
meg ha tá ro zott vi szony rend szert, amely ben a je len lét ál lan-

33 Vá ri: i. m.
34 Uo.
35 Ferencz: i. m., 427.
36 Már ton: i. m.
37 Uo. 
38 Vö. Cs. Var ga: i. m., 5.
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dó sá ga mint hang ta lan együtt-meg ha lás (a „kor hadt fá nak 
od ván te met ke zõ bo gár” ha son la tá ban) úgy el len té te zi a 
Te má sik ha son la ta, a „pusz tu lást cso dá ló” an gyal né ma sá-
gát, hogy köz ben fel is szá mol ja a két fé le, szubhumán és 
transz cen dens je len ség kör szem ben ál lá sát. A pusz tu lás, a 
né ma ság és cso dá lat kons tel lá ci ó ja az an gyal fi gu rá já ban, 
úgy tû nik, ha le he tõ vé te szi is, nem ír ja elõ nyo ma té ko san 
a vers szö veg ös  sze kap cso lá sát a Je le né sek könyvével.39 A 
vers zár lat in kább olyan enigmatikus együtt ál lást rög zít het 
az ol va só em lé ke ze té ben  (a mak ro- és mikrokozmikus, 
az ide gen és a ben sõ sé ges, a sze mé lyes és a sze mély te len, 
a spi ri tu á lis és a ma te ri á lis di men zió egy be fog la lá sá val), 
ame lyet nem von nak el len õr zé sük alá Rad nó ti ha lá lá nak 
tör té nel mi do ku men tu mai. Amely te hát sza bad moz gást 
en ged a sa ját lét em lé ke ze te és a köl tõ ha lá lá nak em lék-
ké pei kö zött.

Rad nó ti mû vé sze te a lí rai vég szót te kint ve sem be fe-
je zett, de nem is be fe je zet len élet mû, ha nem tra gi kus 
tö re dé kes sé gé ben ma ra dék ta lan azo no su lás a köl té szet tel: 
az al ko tás hoz va ló ra gasz ko dás olyan be tel je sí té se, amely 
mes  sze túl mu tat a ben sõ vé tett ér té kek to vább adá sá nak 
meg ren dí tõ gesz tu sán. A ha lál me net sza ka sza it szo ro san 
nyo mon kö ve tõ és fel dol go zó al ko tói lé lek je len lét egy-
szer re va ló sít ja meg (bi zo nyos ér te lem ben) azt a cél el vû 
esz té ti kai-mo rá lis min tát, ame lyet Ferencz Gyõ zõ „élet és 
köl té szet egy sé gé nek” alak za tá val jel le mez, és ta nú sít ja 
– szük ség kép pen na gyobb in ten zi tás sal, mint min den 
más, a ha lál el jö ve tel ét az elõ re ve tü lés mó do za ta sze rint 
ref lek tá ló, a meg ha lás sal nem egy ide jû al ko tói tel je sít-

mény – a ben ne rej lõ prog ram meg va ló sít ha tat lan sá gát. 
A ket tõs ér tel mû for mu la fenn tar tá sa, egy szer smind te hát 
azé a su gal la té, hogy az élet me ta mor fó zi sa köl té szet té 
vagy a köl té szet hi te le sí té se ere den dõbb élet(forma)ként 
va ló di le he tõ ség, le he tet len kí sér let nek bi zo nyul, ameny-
 nyi ben csak élet és al ko tás kö zös esz köz te len sé gét mond-
hat ja ki a ha lál lal szem ben. A gyil kos ság pil la na tá ban 
pe dig ars moriendiként ér tel mez ve is óha tat la nul az élet, 
a mû vé szet és a jó ha lál iránt egy ként kö zöm bös pusz tí-
tás al le gó ri á já vá vá lik. A sze mé lyes és az al ko tói lét mód 
har mó ni á já nak tró pu sa je gyé ben fel mu ta tott élet, il let ve 
köl té szet ezért – ép pen mert az utol só pil la na tig ki vé te les 
fo kon meg õr zött humanitas pél dá já val el fed he ti – nem 
szá mol hat ja fel az erõ sza kos ha lál in teg rál ha tat lan sá gát 
bár mely, a kul tú ra alap funk ci ó i nak élet ere jét iga zol ni 
kí vá nó (ál do za ti hang sú lyú) el be szé lés be. Ez a tö rés 
vagy ra di ká lis el len tét a ha lál do ku men tált, el be szélt és 
el kép zelt tör té né sét ma gá tól ér tetõ dõ en te szi, ahogy tet te 
min dig is, el vá laszt ha tat lan ná az élet mû tõl. A tör té ne lem-
rõl s ben ne a gyil kos ság pil la na tá ról va ló esz mé lõ dés, 
a gyil kos ság hoz ve ze tõ út meg ér té sé nek fel ada ta, a tör-
té nel mi (ön)ismeretre és en nek ak tu á lis kul tú ra for má ló 
ké pes sé gé re irá nyu ló kér dés is mé telt fel ve té se, úgy tû nik, 
a Rad nó ti-re cep ció lé nye ges ele me. Ahogy a mû vek új ra-
ol va sá sá nak ide je is mel lõz he tet len ös  sze te võ je a tör té ne-
lem hez va ló hermeneutikai vi szony nak, amen  nyi ben „[a] 
nem tu laj don kép pe ni lé te zés ben az em ber ma gát a ren del-
ke zé sé re ál ló vi lág ból ér ti meg, míg a tu laj don kép pe ni 
lé te zés ben a ren del ke zé sé re nem ál ló jövõbõl.”40

39 Ez zel szem ben l. Ferencz: i. m., 734.
40 Ru dolf Bultmann: Hit és meg ér tés. Bu da pest, L’Harmattan, 2009, 318.


