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Radnót i Miklós ifjúságának alighanem 1931 volt a legmoz-
galmasabb esztendeje. Az újév Budapesten köszöntött rá, 
ahol épp a szegedi Bölcsészeti Karon eltöltött első egyetemi 
féléve után vakációzott. Januárban még két új darabbal bő-
vítette második verseskötetének, az Újmódi Pásztorok Éneké-
nek ekkorra már összeállt anyagát; a következő hetekben, 
jórészt újra Szegeden a kötet végleges megszerkesztése, elő-
fizetők gyűjtése, a nyomdábaadás és korrektúra gondjai fog-
lalkoztatták. Az új kötet március vége táján került ki a n y o m -
dából, megjelenésének azonban nem sokáig örülhetett; alig 
száradt meg a festék rajta, a budapesti királyi ügyészség máris 
elkobzását javasolta, ami Budapesten április 18-án, a költő 
szegedi lakásán pedig a rákövetkező nap meg is történt. Jú-
nius 8-án vallásgyalázás és közszeméremsértés gyanújával vád 
alá helyezték. Július első napjaiban Párizsba utazott. A már 
régebben terve vett utat most az is siettette, hogy az ítélet 
után már nem kaphatott volna útlevelet. Egyidőre megsza-
badult tehát az itthon ránehezedő gondoktól, de amikor két 
hónap múlva hazatért, ezek tovább lombosodva vették körül. 
Szeptember nagyobbik felét még Budapesten, Fanni közelében 
töltötte, a hó utolsó napjaiban utazott Szegedre. Rosszkedvűen, 
elkeseredve érkezett meg, csak akkor kezdte újra otthon 
érezni magát a Tisza-parti egyetemi városban, amikor bekap-
csolódott azokba a fiatalos láztól hevített megbeszélésekbe, 
amelyek eredményeképp a Szegedi Fiatalok Művészeti Kol-
légiumának belső köre szoros kapcsolatot vett fel az illegális 
KMP-nek a Munkásotthonban tevékenykedő tagjaival. Ok-
tóber 9-én már néhány erősen politikai inspirációjú verset 
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küldött Fanninak, ezeket nemsokára újak követték. December 
8-án emberi és költői öntudatában egyaránt megerősödve, 
magabiztosan ment el sajtópere főtárgyalására, amelyről még 
frissiben verset írt, hogy nemsokára majd a szegedi Munkás-
otthon számára írt Acélkórus soraival el is búcsúzzon az 1931-es 
esztendőtől. 

* 

Az izgalmas napokból (ez alkalommal csak sommás fel-
vázolásukra törekedtünk) Radnót i költészetének nem kevésbé 
izgalmas fejezete született meg. Ismeretlen fejezetet is mond-
hatnánk, mert verseinek az eddigi kiadásokban csak nagy vo-
nalakban és nem mindig pontosan meghatározott kronológiája 
miatt az a teljesen hamis látszat alakult ki, hogy a kötetének 
elkobzása után válságba sodródott és több mint egy félévig 
egyáltalán nem írt verset. Az igazság viszont az, hogy az el-
kobzás és a főtárgyalás alatt eltelt hónapjai egyáltalán nem vol-
tak terméketlenek. Sohasem ontotta magából a verseket, sőt 
lassan, minden szavát mérlegelve dolgozott, ezért (és csak 
ezért) a szóbanlevő gondterhes hónapok termése sem volt 
bőséges, de nem is kevesebb, mint a következő években bár-
mikor. 

Kötetének elkobzása tehát egyáltalán nem törte meg alkotó-
kedvét. Ha fel is kavarta, ez, min t minden kavargás, ambi-
valens jellegű vol t : fénnyel és árnyékkal árasztotta el kedély-
világát. Valóban gondok árnyékával is: az egyetemen, ahová 
szinte menekült a magántisztviselőség prózája elől, épp ekko-
riban kezdte megvetni a lábát, most börtön fenyegette, s bár 
ezt emelt fővel viselte volna el, erősen nyugtalanította, hogy a 
várható ítélettel a tanárság dédelgetett terve kerül veszélybe. 
A készülő vádirat azonban fényt is árasztott rá, amiben nem 
kevés büszkeséggel fürdött ; — olyasfélét érzett, hogy baloldali 
íróságának avató beszédét kapta tőle. Csak nemrég kobozták 
el József Attila Döntsd a tőkét-jét, amelynek a példányait meg-
jelenése után néhányad magával egyébként épp ő terjesztette 
Szegeden, s akit mint kommunista költőt is becsült és szeretett. 
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Közös sorsukból most azt olvashatta ki, hogy költészetét 
valóban veszélyesnek érzik azok, akiknek veszélyeztetése ekkor 
már ott szerepelt ars poeticájában: az Újmódi Pásztorok Éneke 
még a címével is egy magát kommunistának valló költő 
jelentkezését akarta hírül adni, hiszen ez az ártatlan, pásztornak 
álcázott, valójában forradalomra váró költő épp azért nevezte 
újmódinak magát, mert (amint ezt másutt már részletesen ki-
fejtettük) erősen meg volt győződve arról, hogy költészetével 
egy új világ, a kommunizmus megszületéséhez járul hozzá. 
És ha ebben a meggyőződésben talán több volt az önmitológia, 
mint versekben objektivizálódott valóság, és ha az előző kö-
tetéhez képest egyre határozottabban kibontakozó önarc-
képének még mindig az a groteszk eszközeivel kihívóvá fel-
erősített erotika volt a legszembetűnőbb vonása, amit a Bün-
tetőtörvénykönyv nem éppen költői nyelve az 1929. évi 
VII. t. c. 2. §-ának I pontjába ütköző szemérem elleni vétség-
nek nevezett, a kötet jónéhány verse, köztük a két legfrissebb, 
félreérthetetlenül az adott társadalmi rend elleni lázadás hang-
ját üti meg. Aligha lehet kétséges, hogy akkor is ezen az 
úton megy tovább, ha kötetét nem kobozzák el; személyisé-
gének, költőiségének belső logikája, közvetlen környezete és 
a körülötte forrongó világ egyaránt erre predesztinálták. 
Verseskötetének elkobzása épp ezért legfeljebb csak egy 
kellemetlen következményekkel fenyegető és egy időre két-
ségtelenül meghökkentő incidenst jelentett számára, de egyál-
talán nem volt az a „lélek megsérülését", súlyos „válságot", 
vagy éppenséggel pályájának fordulópontját előhívó esemény, 
aminek egyes méltatói hiszik. Radnóti ekkor már régen saját 
profilú költő, és bár dinamikus költői énje állandóan újabb és 
újabb vonásokkal gazdagodik, az 1931-es verseiben megszü-
lető új arca, mint látni fogjuk, az elkobzás tényénél bonyo-
lultabb élmények hatására robbant ki belőle. 

A váratlanul jött incidens egy időre inkább visszahúzta, mint 
előrevitte. Az elkobzás másnapján írt versének (Új könyvemet 
tegnap elkobozták) szép és közvetlen sorai után mintha keresné, 
mit mondjon, sőt egy bájos, de túlságosan esetleges emlék-
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képnek a némafilmek ráfényképezéseit eszünkbe juttató palimp-
sestusával egy ideig elfedi annak a polgárpukkasztó, hetyke, 
lázadó ifjúnak az önarcképét, aminek a megmutatását még a 
kötet elkobzásának hírüladásánál is fontosabhnak tartja, és amit 
a harmadik versszakban végül is olyan megejtő varázzsal tett 
halhatatlanná: 

M a j d f e l éb redek én is! k e d v e s e m arany 
varkocsán s ikonga t a n a p f é n y , 
lóbálva n ő fö l á rnyam az é g i g cs 
h u s z o n k é t szemtelen é v e m az éjjel 
bevacsoráz ik h á r o m csi l lagot! 

Egyébként úgy látszik, hogy még két további versében is 
reagált kötete elkobzására. Az egyik ilyen a Kánikula, a másik 
a Zápor. 

Összes verseinek közkézen forgó kiadásai egyiküket is, 
másikukat is 1933-ra datálják, pedig semmiképp sem lehetnek 
ezekből az időkből valók, hiszen az új kötetét a költő már 
1932 őszén összeállította (november 11-én már azt írja Fanni-
nak: ,,a múltkor lapozgattam új kötetemet"), december végén 
pedig már nyomdába adta. Figyelembe véve, hogy nyári 
impressziókról való versekről van szó, megszületésük dátumát 
legkésőbb 1932 nyarán kereshetnénk, ez azonban a Tátrai 
tábor boldog nyara volt : érzelmi atmoszférájába nem a most 
említett, gondterhességtől komorló két vers, hanem csak a 
Táj és az Estefelé erotikus nyári zápora illenék bele. 1932 nya-
rán különben is már végleg szakított azzal az egyetlen mondat -
szövevénybe belesűrített tájvers-típussal, amihez a Kánikula 
és a Zápor tartozik. Külső és belső érvek szólnak tehát amellett, 
hogy 1931 nyarán, a párizsi út előtt keletkeztek. 

A Kánikula az Újmódi Pásztorok Éneké bői jól ismert táj-
versek típusához kapcsolódik. Költője, mint az ilyen verseiben 
már régebben szokta volt, most is a képek zuhatagát önti 
ránk. Első olvasásra csak a kánikula által kiváltott rossz ér-
zésnek a tájra történt kivetítését érezzük benne s így olvasva 
is lírai hitele van; képei mégis súlyosabbak, gondterheltebbek 
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annál, hogy csak egy fullasztó nyári nap múló impressziói 
megfogalmazásának tekinthessük. Egész kis dráma zajlik le 
előttünk, a kánikulától fenyegetett táj és emberek drámája, 
közben még a halál képe is felkomorlik. Bár mindez egy lát-
szólag objektív leírás zárt keretén belül marad, s a költő nem 
lép közvetlenül elénk, mégis azt a benyomást kelti bennünk, 
hogy már az első soroktól kezdve (Szomjasan vonultak inni a 
fák / lehajtott fejjel a patakokra ...) a Csöndes sorok lehajtott 
fejjel Radnótijának a tájképekkel összeolvasztott önarcképével 
találkozunk. Ezt a benyomást az is megerősíti, hogy a káni-
kulától gyötört táj lakói, rózsák, gyermekek, asszonyok és 
hangyák mind Radnóti ismerős intimszférájából valók. N e m a 
táj, maga a költő van meggyötörve, és nem a hőség, hanem 
valami más gyötri. 

A Kánikula ihletét variáló Záporból szintén hasonló fenye-
getettség-érzést olvashatunk ki. Egyetlen hosszú mondatszö-
vevénybe sűrített kis dráma ez is; újra az ellenség gyanánt 
megjelenő természeti erő, most a zápor romboló ereje kínozza 
meg a költő békés kis világát. Jelenetei már nem maradnak 
meg a tájkép keretében: a költő személye közvetlenül is 
megjelenik benne, amint „gondjai lombja alatt" ül a zápor-
tól megrémített galambja, virágai és szeretője között. És az 
előttünk lezajló dráma is komorabb most, mint a Kánikulában 
volt, még inkább túlmutat azon a kellemetlen érzésen, amit 
az elemek csapása akár a legérzékenyebb idegrendszerből ki-
válthat. Épp ezért talán nem belemagyarázás, ha a szinte már 
romboló viharrá felnagyított zápor és a hozzákapcsolódó ké-
pek mögött az 1931-es esztendő nyomasztó politikai légkörét 
ismerjük fel, sőt az is valószínűnek látszik, hogy az Újmódi 
Pásztorok Éneke elkobzásának emléke szintén ott kavarog 
abban a záporban, ami elverte a virágjai rendjét. Egy ilyen 
értelmezés lehetősége mellett nemcsak az szól, hogy Radnóti 
költői jelrendszerében a virág néha félreérthetetlenül a verseket 
jelenti (egy alkalommal egyenesen „virágszülő költőnek" 
nevezi magát), arra is érdemes felfigyelnünk, hogy a Zápor 
első felének érzelmi szituációja csaknem teljesen megegyezik a 
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verseskötet elkobzása utáni érzéseiről beszámoló naplóversé-
vel: 

Ú j k ö n y v e m e t t e g n a p e lkobozták , 
m o s t egyedül ü lök , u j j a i m 
á t f o n v a b o k á m körü l , p i r o s 
pil lét á s tam m a b a b o n á s a n 
a k ü s z ö b alá s lassan e la l szom! 

(1931. április 19.) 

C s á m p á s zápor jö t t és e lve r te 
v i r á g j a i m rend jé t ; a r a n y b ú z á n 
nevel t sánta g a l a m b o m z e n g ő n 
csapta a fa lhoz, h o g y t u r b é k o l t 
sírva egész napon á t ; m o s t ü lök 
g o n d j a i m lombja alatt és 
szár í tgat lassan az esti szél. 

( Zápor ) 

A két vers érzelmi dinamikájának görbéje is sokban rokon; 
a naplóvers utolsó szakasza épp úgy a csapás után élénkülni 
kezdő harci kedvről beszél, akárcsak a Zápor egyik érdekes 
képe, az, amikor a költő a vihart botjával megtámadó ember-
nek ősi folklorisztikus képzeteket felidéző alakjában jelenik 
meg előttünk, ami egyébként csak fantáziájának kozmikus 
természetére, és semmi esetre sem valamilyen olvasmányélmé-
nyére utal (Botom szorítgatom; a záport lesem ). A két verset 
végül az is összekapcsolja, hogy mind a kettő a kedves élet-
energiákat sugárzó, napsugaras alakjának megmutatásával fe-
jeződik be. 

A tizennégy sorból álló, tehát mindössze egy szonett ter-
jedelmének megfelelő versben mindvégig túlburjánzanak a 
képek, külön-külön viszont egyik sem eléggé kibontott ahhoz, 
hogy világosan közölhesse mindazt, ami 1931 nyarán a költő 
lelkében kavargott. Olvasása közben egyenesen az az érzé-
sünk, hogy több zsúfolódott össze benne, mint amennyit 
az ilyen egyetlen mondatra épített verstípus elbír. A képeknek 
a különben is laza kompozíciót szétfeszítő gazdagsága minden-
esetre arra vall, hogy ez az előző köteteiből jól ismert, egy-
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szerre tájat-lelkiállapotot szuggeráló verstípus most már kezd 
zárt lenni ahhoz, hogy hordozója lehessen költője egyre gaz-
dagodó világának. Különösen a „bot já t szorítgató" költő 
kívánkozik ki a virágok és patakok gyengéd környezetéből. 

A párizsi út emlékét őrző, s az előbbiekkel nagyjából 
egyidejű (tehát nem 1932-ből való, bár az Összes versek, nem 
tudni miért, ezt is onnan datálja) Júliusi vers délután szintén 
mondatszövevényekbe sűrített nagyvárosi tájképe (talán- a 
Záporhoz képest igénytelenebb tartalma miatt) ismét zavar-
talan benyomást kelt. Verstípusának válságára itt csak a túl-
érett rutin utal. Egyébként a világváros sokféle romantikájától 
általában eltakart, kispolgári Párizsról ad az ifjú Radnótinál 
máskor sem szokatlan groteszkbe hajló képet. 

A párizsi út költői hozományát különben jórészt majd 
hazatérése után kamatoztatja. Ott-tartózkodása alatt az előbbin 
kívül mindössze három verset írt még. Egyikük, a Párizsi 
elégia, csak mint egy oldottabb verstípus keresésének doku-
mentuma érdemel említést. Néhány szép képe egyébként 
sem a francia fővárost, hanem a távoli kedvest idézi. Maga a 
költő nyilvánvalóan csak műhelytanulmánynak tekintette, 
ezért nem vette fel kötetébe, sőt egyideig azt a párbe-
szédes formát sem folytatta tovább, aminek itt a régebbi, 
zsúfolt versmondataira emlékeztető első strófa után nekilen-
dült. 

A másik címnélküli, a továbbiakban kezdősoraival jelölt 
párizsi vers, a Jóllakott ablakokon szintén kettős portré, a költő 
és párizsi szállásadó barátjának, Szalai Imrének portréja, a 
helyi színek alighanem ezért épp csak felvillannak benne; igaz, 
már az első sorban is („jóllakott ablakokon koppannak sze-
meink"), ahol a szegény, kispénzű diák tekint fel a fény váro-
sának hivalkodó ablakaira, az utolsó sorokban emlegetett 
„szegénynegyed árnyai" pedig akkori lakása, a nogenti olcsó 
szálloda környékét viszik bele a versbe. Az is kiderül belőle, 
hogy Párizstól egyáltalán nem azt a mámorí tó élményt kapta, 
amit annakidején Adyék; — talán némi csalódást is okozott 
neki az első találkozás, és ez érthető, hiszen a nyári holtsze-
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zonban csak keveset észlelhetett a szajnaparti város írók, mű-
vészek számára különösen izgató intellektuális pezsgéséből. 
Mégsem véletlen, hogy arcképének politikus vonásai épp 
egy Párizsban írt versben kezdenek markánsan kidombo-
rodni: 

tudjuk, hogy a gazdagok szive szőrös s mi harcosok 
vagyunk prolik seregében és a társadalmi rend pipacsos 
tábláit takarjuk el a naptól. . . 

Ebben a vallomásban nem az az új, hogy a proletariátushoz 
tartozónak érzi magát. Ez az érzés már rég megszületett benne, 
sőt, burkoltan bár, nem egy versében hangot adott neki. Az osz-
tálytársadalom természetének felismeréséért sem kellett Párizsba 
utaznia, erről már libereci diákkorában, majd különösen odaha-
za sokkal közvetlenebb tapasztalatokat szerzett, mint az Exposi-
tion Coloniale-on, amelynek politikai eszmélésére tett hatását 
különben sem szabad eltúlozni. U j azonban, hogy most már 
verssoraiba is bevonult egy nyíltabb, határozottabb állásfogla-
lás igénye. Ehhez viszont kétségtelenül a párizsi napok is 
komoly ösztönzést adtak, leginkább azzal, hogy szélesebb és 
biztatóbb kitekintést nyert a nemzetközi munkásmozgalomra, 
s vele együtt a magyar emigrációra. Talán a szürrealistáknak 
a harkovi írókongresszust követő belső vitáiról is hallott vagy 
olvasott egyet s mást; mint ismeretes, egyik csoportjuk Ara-
gonnal az élén épp akkoriban fejezte ki azt az igényét, hogy 
költészetével a KP politikáját szolgálja. Még valószínűbb, 
hogy Párizsban szerzett tudomást a magyar proletárirodalom 
platform-tervezetéről, hiszen a Sarló és Kalapács 1931. júniusi 
száma közölte s ez Párizsba mindenesetre könnyebben eljutott, 
mint Magyarországra. Es bár a platformtervezet jónéhány 
tételével nem értett egyet (különösen a József Attilára vonat-
kozó kitételeket érezte igazságtalanoknak), a szóbanlevő ver-
sének vallomása és annak megformálása legalábbis megengedi 
azt a feltételezést, hogy a proletárirodalom körül folyó viták-
ba a maga részéről egy, az addiginál politikusabb és egyben 
közérthetőbb hang keresésével akart beleszólni. A tájversek 
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gazdag, káprázatos, ha nem épp buja színei után, a Jóllakott 
ablakokon-ban, most hirtelen egy képekben szegényebb, he-
lyenkint csaknem prózai megfogalmazással lep meg, amivel 
az addigi egy vagy két mondatszövevényre alapozott, nem 
egyszer robbanásig feszült versstruktúráinak nagymértékű 
fellazítása jár együtt. Mindez nyilvánvalóan a proletárlírához 
illő, egyszerű, közvetlen hang kereséséből fakadt, ennek érde-
kében áldozta fel addigi eredményei jórészét, és illesztett be 
őszinteségük mellett is olyan agitációs közhelyeknek ható 
sorokat a versbe, mint amilyeneket az előbb idéztünk. Saját 
költőiségéhez hozzá nem simuló, kölcsönzött ruhát próbál-
gatott tehát, de hamarosan érezte, hogy képtelen otthonosan 
mozogni benne. 

Néhány hónappal később ismét megpróbálkozott a Jóllakott 
ablakokon soraiban leütött hang folytatásával. 1931 november 
20-án, már Szegedről a következő szavak kíséretében küldi el 
Fanninak az összegyűjtött verseit tartalmazó kötetekben szintén 
a kezdőszavakból vett címmel jelölt vers (Most fölfújoni) kéz-
iratát: , , . . . Sose voltam még írásommal ennyire bizonytalan. 
Olyan életéposz lenne, de mondom kicsi Szív, nem tudom 
milyen, a szokott fegyelmezettségem az írásaim fölött nem 
működik itt és nem merem összetépni... Ha neked sem tet-
szik, abbahagyom és nem foglalkozom vele t ö b b é . . . " Vcgül is 
abbahagyta, de az „életéposz" iránti igényét mégsem adta 
fel teljesen, szándékát, legalább részben majd a Férfinapló c. 
ciklusban valósítja meg. A Most fölfújom... egyébként az 
egész költői pályáját végigkísérő páros portrék egyike, ame-
lyekben a kedvesével együtt jelenik meg előttünk, és ame-
lyeknek már elő?ő kötetében jónéhány változatát teremtette 
meg. Most egy addigiaknál oldottabb, epikusabb jellegű kom-
pozícióval kísérletezik, bevallottan Kassák hatására, de mint 
érzése szerint dinamikusabbat, vagy épp lázadóbbat, saját 
képalkotó módszerét állítja szembe véle: 

most fölfújom a mellem és kiengedem a hangom 
zengjen 
sokszor megtettem eddig is már 
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az írástudók most whi tmani és kassáki pózról beszélnek majd 
s nem lesz igazuk 
jótüdejü epikus ez a kettő 
de mindent otthágy a helyén 
én pedig ha éhes vagyok csillagot vacsorálok és asszonyom 
hajára is lehozom ha kell hogy szebb legyen tőle és 
hogyha fázik az éggel takarom s holdat lehellek a 
szeme fölé 
igen ezek a képek rekvizitumok régi verseimből. . . 

Meglepő azonban, hogy végül is jórészt csak ezek a „rekvi-
zi tumok" emlékeztetnek addigi képalkotásának merészségére, 
a vers további soraiban, és különösen az önarckép lényeges 
vonásainak megrajzolásakor ugyanis már annyira megfékezi 
a nemrégiben még egy-egy soron belül is a képek egész buja 
tenyészetét felvonultató vizuális fantáziáját, hogy szinte már 
a Neue Sachlichkeit lemeztelenített stíluseszményének köze-
lébe kerül. Az újfajta stílus keresése kétségtelenül valamilyen 
proletárlíra megteremtésének szándékával függ össze: 

költő vagyok., de ? kenyeret é? az asszonvt hirdetem 

tudom 
semmi sincs jól úgy ahogyan van 
de boldog vagyok mert harcolok hogy jól legyen minden 
és a harc lombját egyszer majd megsüti a napfény 
ebben hiszek 

A további sorokban a vers elején még csak gyengéd, poé-
tikus sorokkal felidézett női arckép is erőteljesebb vonásokat 
vesz fel. „Az asszonyom harcol velem együtt" , olvassuk köz-
vetlenül az idézett sorok után, és ezzel már szerelmi lírájának 
a Férfinapló ciklusában bekövetkező újabb gazdagodását ígéri, 
amikor is majd több változatban jelenik meg az egymás mun-
kájában, gondjaiban, reményeiben és politikai hitvallásában 
osztozó modern pár Radnót i lírájára annyira jellemző kettős 
portréja. 

A teljes pontossággal nem datálható Hajnal dumál párkányról 
verebeknek soraiban, amelyeket tartalmi és formai jegyei miatt 
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(és személyes emlékeim alapján is) 1931 őszére helyezek el, 
ugyan továbbra is olyan szélesebb, epikus hangvétellel kí-
sérletezik, mint a Jóllakott ablakokoti-Ьап, belső struktúrája 
azonban már eléggé különbözik tőle. A szavalókórusok szokott 
hangjára emlékeztető többesben szól, az önarckép vonásai 
ennek megfelelően háttérbe szorulnak, de azért mégsem olvad-
nak teljesen bele a kórus összhangjába. Helyzetjelentésszerű 
képekkel kezdődik, 1931 őszének forradalmas atmoszférája 
vagy legalábbis egy ilyen atmoszféra illúziójának jegyében, 
de csak az első sor emlékeztet némiképp az agitációs célkitű-
zésű kórusversek szokásos frazeológiájára, a következőkben 
ismét a szokatlan, meglepő képalkotás iránti igénye jelenik 
meg benne (Lányaink a tőke kontyolta asszonyává.. .), a to-
vábbi sorokban pedig egyre bátrabban engedi érvényesülni 
képalkotó fantáziáját és a természet világát teszi meg a cselekvést 
követelő politikai helyzet hordozójává (Kútaink csöndje szét-
repedt . . . fák a szélnek most vicsorítva felelnek ), a szinte már a 
szürrealista-jellegű képekből kibomló és a fiatalt Radnót i 
leglendületesebb sorai közé tartozó konklúzió viszont a direkt 
agitáció frazeológiai követelményeinek szemszögéből nézve 
talán még mindig bizarr módon, de a költő jelrendszerében 
járatlan olvasó számára is jól érthetően jelöli ki a tennivalókat: 

vágd arcul a régi világot s dalold, dorongot 
simítva vagy éhes szeretőt, mint anyádban, 
mielőtt elszülettél, a magzati nagy dalt: 
lázadás! lázadás drága, te forradalom! 

N e m minden disszonancia nélkül való vers: két tendencia, az 
adott politikai helyzethez való odatapadás, ezzel együtt a 
helyzetjelentő agitációs vers közérthetőségének és a művészi 
megformálásnak, sőt az önkifejezésnek igénye küzd benne 
egymással. A külvárosi nyelvhez is bizonyára azért fordul, 
hogy közelebb kerüljön a munkásság mindennapi nyelvhasz-
nálatához, szándékát azonban nem viszi végig, hiszen csak 
egy külvárosi kifejezést („dumál") használ, és legalább a 
közvetlenség szándékához mérve, ez is szimbolikus képek 
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kíséretében jön elő (a „hajnal" nyilvánvalóan a derengő for-
radalmi szándékokat, a „veréb" pedig a proletárokat akarja 
jelenteni). Mégis, sokkal inkább az övé már s ugyanakkor 
sokkal kollektívabb kicsengésű, mint a Jóllakott ablakokon 
volt. Kísérlet ez is, akárcsak az előbb említett két verse, 
most azonban mintegy megfordítja attitűdjüket; azok-
ban közvetlenebbül, egyenesen egy önarckép igényével 
önmaga állt a vers témájának középpontjában, és stílusa szub-
jektív jegyeinek feláldozásával próbált közeledni egy kollek-
tívebb kicsengésű proletárköltészet követelményeihez. A Haj-
nal dumál... soraiban viszont csaknem teljesen eltünteti 
önarcképét, nem saját maga (pontosabban nemcsak saját maga) 
nevében, hanem egy proletárkórus nevében akar szólni, ugyan-
akkor azonban kezd visszatérni sajátos költői nyelvéhez. A 
közeledő ősz elején írt versei azt mutatják, hogy az egymástól 
különben mereven el nem választható, sőt hol látens módon, 
hol nyíltan egymásba játszó tendenciák harcából legalább egy-
időre az a Hajnal dumál.. . által is képviselt típus került ki 
győztesen, amit Radnóti egyik verscíme nyomán helyzet-
jelentő versnek nevezhetnénk el. 

A munkásmozgalom költészete ekkor már régtől fogva 
ismerte ezt a mindennapi agitáció gyakorlatában hasznosított 
verstípust, sőt műfaj-félét, amely nemegyszer mot tó gyanánt 
felhasznált lapkivágásokkal is hangsúlyozta eleven aktualitását. 
Radnóti már a műfaj klasszikusának számító Majakovszkij, 
továbbá néhány német költő, elsősorban Bertold Brecht, 
mellettük esetleg már a politikai költészet hangját épp nem-
régiben próbálgatni kezdő Aragon verseiből ismerhette meg a 
munkásmozgalom helyzetjelentő verseit, sőt a kevésbé igényes, 
a direkt agitáció céljaira készült megnyilatkozásaival is szük-
ségképp össze kellett találkoznia. Leginkább mégis József 
Attila erőteljes példamutatásával, s ezt akkor is több, mint 
magától értetődőnek kellene tekintenünk, ha nem emlékez-
nénk arra, hogy a lírai helyzetjelentéseket is tartalmazó Döntsd 
a tőkét, ne siránkozz megjelenése pillanatától kedves olvasmá-
nya volt. 
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Valójában a politikai költészet nagyon régi, már a munkás-
mozgalom megszületése előtt gyakran kiaknázott és sokféle 
változatban megjelenő verstípusáról van szó. Egyik előzmé-
nyét talán a verses újságlapokban kereshetjük, de (hogy csak 
a magyar irodalomnál maradjunk) a török idők vagy a kuruc-
kor számos éneke, köztük a Rákóczi-nóta is ilyenféle. Később 
azután Batsányi Látója, a forradalmár Petőfi és Ady nem egy 
verse már a személyes lírai érdekeltség szenvedélyével beszél 
az olyan politikai helyzetekről, amikor költőik azt látják, 
„hogy megújul a világ . . . " ; „Európa csendes, újra csendes, 
elzúgtak forradalmai"; vagy épp azt, hogy „rohanunk a 
forradalomba . . . " És ezt a pusztán emlékeztetőül szánt m o n -
tázst széles világirodalmi kitekintéssel, így sok más között 
például Heine vagy Victor Hugo idekívánkozó soraival foly-
tathatnánk. 

Radnóti már a Hajnal dumál... előtt is írt néhány olyan 
verset, amelynek legalább egy-egy képe növekvő nyomorról 
vagy elkeseredésről számol be. Különösen az Újmódi Pásztorok 
Éneké ben megjelent Keseredő és a Kedvetlen férfiak verse áll 
közel a helyzetjelentő versek típusához, de akár a Hajnali 
elégia utolsó két strófáját is idesorolhatnánk. A Szegedi Fia-
talok falukutató útjai során szerzett benyomásokat (és talán a 
gyermekgyilkosságokról közölt gyakori újsághíreket is) ex-
presszív képekbe sűrített Keseredőt egyenesen szociográfiai 
ihletésűnek mondhatnánk. Ezek a benyomások különben a 
költő indulatának közvetlenebb líraiságát hordozó Kedvetlen 
férfiak versének káromkodó férfikórusából sem hiányzanak. 
Tolnai Gábor még az akkoriban kucsmát viselő Szegedi 
Fiatalok képét is kiolvasta belőlük . . . A mondanivaló ter-
mészetéhez képest túlburjánzó szexualitást hordozó képek 
már-már öncélúnak tűnő, groteszk naturalizmusa mellett (a 
Keseredő ben az ügyész „közszemérem elleni vétséget" látott) 
az 1931 őszén írottaktól különösen az különbözteti meg őket, 
hogy a puszta konstatálás magatartásán belül maradnak. 

Az 1931 őszéről való helyzetjelentéseit viszont épp az 
jellemzi, hogy kitörnek ebből a sorok között egyébként is 
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feszülő indulatokat rejtegető konstatálás kereteiből. Költőjük 
jól tudta, hogy mire gondol, amikor október 9-én kelt levelé-
hez csatolt három új versét többek között a következő szavak 
kíséretében küldte el Fanninak: „Látod, nem tudok küldeni 
a Nyugatéknak, mert nincs. Most ilyenek jönnek és ezeket 
nem lehet elküldeni. Az utolsó is Pesten, emlékszel, ilyen 
v o l t . . ." (Esetleg épp a Hajnal dumál... lehetett ez.) 

A három közül az eddig szintén csak nagyjából, 1931—33 
közöttre datált Betyárok verse a legegyszerűbb felépítésű. N e m 
akar többet, mint amennyi tíz rövid sorban egy lendülettel 
elmondható. Egy egyszerű helyzetjelentés-féle tézisre (szuro-
nyok közt élünk pukkadásig ! ), az osztályellenség elpusztítására 
bíztató (borjak nyakában lóg még a jó kötél ) antitézis felel. 

Végső fokon 1931 őszének élesedő belpolitikai helyzetére 
reagál benne. A szuronyok képe sem véletlenül jelenik meg, 
hogy ettől kezdve az életét körülzáró erőszakszervezeteket 
oly gyakran felidéző szinonimáival együtt egész költészetét 
végigkísérje majd. A Budapesten felnőtt, tehát addig leginkább 
csak rendőröket ismerő költő a Szegedi Fiatalok falukutató 
útjai alkalmából látott egyre több csendőrszuronyt (viselőik 
nem egyszer kellemetlenkedtek a hívatlan városi vendégek-
nek), s ezek épp Párizsból való hazatérése után kezdtek egyre 
ijesztőbben csillogni. Némi betyáros hang is keveredik abba, 
ahogy a zsandárok utódairól szól. Épp ekkortájt ismerkedett 
meg az előkészületben levő 1932-es Szegedi Kis Kalendárium 
néhány betyárnótájával, amelyeket barátaival együtt ő is leg-
inkább azért érzett a magáénak, mert a puszták lázadóinak 
fenyegetett életéről szóltak. Eddig is több utalás történt arra, 
hogy a Szegedi Kis Kalendárium dalai, s különösen Buday 
György hozzájuk készített illusztrációi már az Újmódi Pásztorok 
Éneke néhány képének megszületésébe is belejátszottak. Akkor 
még a Szeged couleur locale-ját tanulgatta tőlük, most alig-
hanem azoknak a strófáknak emléke is felderengett benne, 
amelyeket az övéhez hasonló fiatalos lázadással telített barátai-
val együtt ő is nem egyszer dúdolt, mormogot t maga elé a 
Tömörkények, Juhász Gyulák darvadozásainak emlékét őriző 
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Tisza-parti kiskorcsmák mélyén, akkori napjainak tapasztalatai-
hoz aktualizálva sok más közt az ilyen sorokat: 

Tisza szélen e la ludtam, 
Á l m a i m b ó l fe l r iadtam. 
Á l m a i m b ó l fe lébred tem, 
Ki lenc zsandár áll e l ő t t e m . . . 

B e n y ú l t a m a lajbizsebbe, 
P isz to ly akadt a k e z e m b e , 
Ö t ö t - h a t o t f e jbe lő t t em, 
E z az u tazólevelem. 

A Betyárok verse azonban népdalszerű alapmotívumai ellenére 
sem népies vers, még csak az akkoriban kibontakozni kezdő 
népi irodalom hangjának elsajátításával sem kísérletezik, de 
mindenesetre további kitárulás egy, az addiginál általánosabb 
közköltészeti igényű hang felé. A költő személyes jelenléte 
sem hiányzik belőle, többesszámban megfogalmazott férfi-
kórusát ismét épp csak egyesszámba kell áttennünk, és máris 
Radnót i Miklós 1931-es lázadó, sőt dühös vonásokkal teli 
arcképeinek egyikét olvashatjuk: 

B e n n ü n k reked m é g a szerelmes 
lehellet is, égnek puf fasz t ja 
d ü h ö s h a j u n k a t a nemze te s 
kórság , m e r t s zu ronyok k ö z t é lünk 
p u k k a d á s i g ! 

Az előbbivel egy inspirációjú és csaknem egyidejű Kerekedő 
mítosz lényegében véve hasonló alapképletre vezethető vissza. 
Ez is helyzetjelentésszerű tézissel indul, a nyomor képeivel, 
amire ismét a forradalmi harc élesedéséről beszélő antitézis-
féle felel. A Betyárok verse viszonylagos egyszerű vonalvezeté-
sével szemben a képek ismét kezdenek túlburjánzani benne, 
ami szinte szükségszerűen a mondatszövevényes szerkezethez 
való visszatéréssel jár együtt. Mint várható volt, a költő fan-
táziája tovább követeli jogait, a Kerekedő mítoszban azonban 
egyelőre még csak olyan vadhajtásokat teremt, mint például 
a „szegények mennyországának" egy ilyen versben disszonánsán 
ható látomása, vagy a második strófát befejező, szinte már az 

4 Irodalomtörténet 
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érthetetlenségig bonyolult metafora. Ezekért a kisiklásokért 
legfeljebb néhány szép képe, amely viszont a remek tronvaille-
ok közé tartozik, így pl a „pirosfülü tél" kárpótol bennünket. 

A műfaját már címével is meghatározó Helyzetjelentésből 
első olvasásra szintén a groteszk szépségű képek ragadnak 
magukkal, ezek segítették elkerülni a közhelyszerűség vagy a 
retorika fenyegető veszélyét. Témáját a fogalmak nyelvére le-
egyszerűsítve a következő sorokban foglalhatjuk össze: a 
kínzó nyomor és elnyomás a kommunizmus tanításaihoz 
vezetett el bennünket, harcolni akarunk megvalósításukért és 
ezért Moszkvára figyelünk . . . 

Költői eszközeinek eredetiségére, sőt a soha nem hallott 
megfogalmazások keresésére akkoriban újra sokat adó Radnóti 
érezte a tézisben rejlő veszélyeket, és egy merész, talán túl-
ságosan is merész kanyarral kerülte el őket. Tézisét egy dina-
mikus tájképen keresztül fejezi ki és annyira egybeolvasztja 
vele, hogy a tőle már máshonnan is ismert szokatlan, meg-
hökkentő és jórészt groteszk képek áradata végül erősen 
túlnő a helyzetjelentés-típusú versek igényein. Inkább hangu-
katkép, lírai fantázia a nemzetközi munkásmozgalom egyik 
tézisére, mint olyan, a tudatot észérvekkel is meggyőzni 
akaró, politikai analízis, amilyennel épp ekkortájt a Munkások 
József Attilája kísérletezik. Esztétikai hitelét azonban épp a 
líraiság, a költő elkeseredettségének és cselekedni akarásának 
kifejezése adja meg, s ez annyira erős, hogy a természeti 
képekbe sűrített, jelrendszerben járatos olvasót szinte csak 
Moszkva említése figyelmeztetheti arra, hogy politikai helyzet-
jelentésről van szó, ez is egy talán másfajta Hraiság terüle-
téről való megszemélyesítés kíséretében: 

ágon kínjában pörg az almavirág 
cs jajjá válva röpül el Moszkva felé . . . 

A vers egésze azonban főképp az akkortájt megnehezedett 
magyar politikai helyzetről beszél, és bár semmiféle konkrét 
utalást nem tartalmaz, kétségtelenül ott komorlik mögötte, 
hogy szeptember derekán statáriumot hirdettek ki, s hogy az 
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1931-es gazdasági válság erősebb hullámai ekkortájt kezdtek 
elérkezni hozzánk. A vers első felének képei (köztük az Apol-
linaire nyolc évvel később épp általa magyarra fordított 
Kikericsekjének őszi rétjén „lassan megmérgeződő" tehenére 
emlékeztető „mérges réten legelő ló") aligha lettek volna 
ennyire sötétek, ha nem ebben a megkeseredett közhangulat-
ban gyökereznének, s ezt már csak azért is érdemes hangsú-
lyoznunk, mert egy olyan pszichokritikai magyarázat is köny-
nyen megtalálná a maga érveit, amely egyedül csak a köl tő 
személyes gondjainak, elsősorban a közelgő bírósági tárgyalás 
rossz kilátásainak kivetítését keresné bennük. Nem kétséges, 
hogy ez szintén rontotta kedélyállapotát. Elkeseredését azonban 
még nem magyarázná meg, hiszen ő a kötete elkobzását követő 
nap képes volt olyan verset írni, amelyből az egyszerre há rom 
csillagot bevacsorázó arca kacag felénk. Sokkal kézenfekvőbb 
tehát, ha keserűségének okait abban keressük, amit a Párizsban 
töltött boldog és főképp szabad órák után az itthoni közélet-
ben, első nagyobb külföldi útjától is felfokozott érzékenység-
gel, tapasztalt: „Nem akarok panaszkodni, de nagyon kutyául 
vagyok. Reménytelen minden itt. Talán Te is hallottál az 
itteni h e l y z e t r ő l . . . " írja mindössze néhány nappal a Hely-
zetjelentés megszületése után nyári szállásadójának Nogentba. 
Az idézett levél csak panaszt tartalmaz; a vers sötét színekkel 
beborított első felének antitézise viszont, az előzőkhöz ha-
sonlóan, a forradalmi helyzet élesedéséről beszél: 

korgóhasú felhő lustán hegyen ül, 
de sötét lábaközén bagózó viharok 
régi fegyvereket kalapálnak és 
fülüket néha lehajítva a földre, 
vigyáznak a messzi dudákra. 

Bár egyáltalán nem vagyunk bizonyosak abban, hogy az 
utolsó versszakban emlegetett gyári szirénák (ahogy Radnót i 
mondja „dudák") képe akár a költő világában ismerős olvasó-
ban szintén a moszkvai üzenetet váró proletárok képzetét kelti 
fel (pedig kifejezetten ezért íródott le), a groteszk erotikával is 
átitatott tájkép, épp nyers, fiatalos vadságával, mindenesetre 
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az 1931-es Radnóti hiteles arcképei közül való. Sokkal inkább 
lelkiállapot, mint objektív helyzetjelentés, de sem az egyik, 
sem a másik lehetőséget nem valósítja meg teljesen. Főképp a 
benne kavargó tendenciák anarchiája miatt disszonáns kicsengé-
sű, és ha egyáltalán megjelenhetett volna, alighanem az a ki-
fogás éri, hogy költőiessége csaknem teljesen elmosta a témá-
ban rejlő agitációs lehetőségeket. 

Ebből a kétségtelenül meglevő disszonanciából Radnóti 
pályájának monográfusa azt a következtetést vonta le, hogy a 
forradalmi téma a társadalmonkívüliségben gyökerező „idegen, 
a más közeget" jelentette számára, s így pusztán elidegenedését 
bizonyító „szerepjátszást", intellektuális mimikrit képviselt 
költészetében. Pedig épp ellenkezőleg a költőnek (legalábbis 
a műfaj törvényeihez képest túlságosan is érvényesülő) szemé-
lyes jelenlétét, az agitátor-költő szerepének elhanyagolását, 
az ilyen irányú „mimikri" tökéletlenségét lehetne benne 
kifogásolni, azt, hogy amikor a munkásosztály kollektív 
harcainak ábrázolását várták tőle, akkor is elsősorban saját 
személyiségének forradalmas indulatait vitte bele a versbe. 
Ez utóbbinak a bármiféle szerepjátszáson túlmutató őszinte-
ségét azonban semmiképp sem lehet kétségbevonni. Radnóti 
egész akkori személyisége summázódik benne, áthatja szerelmi 
érzését, baráti kapcsolatait, sőt még a természetet, a Kozmoszt 
is forradalmasítva fogadja be. És ebben rokona egész nemze-
dékének, az 1930-as évek szürrealista indítású, de a hamarosan 
kitörő szocialista világforradalom reménységében férfiasodni 
kezdő Szegedi Fiataloknak, a Sarlósoknak, az Eötvös Kollé-
gium, vagy akár Sorbonne, vagy Oxford diáklázadóinak. 
„Talán vihar jön . . . " írja ma jd az 1931-es esztendejének 
eredményeit összegező s egyben költészetének újabb szakaszát 
megnyitó önarcképében, amelyet később a Férfinapló c. cik-
lusa invokációjának tett meg. 

A forradalmi indulatok Radnótiéhoz hasonló líraisága és a 
velük párhuzamos esztétikai törekvések disszonanciája szinte 
törvényszerűen jelentkezett azoknál az íróknál és egyéb mű-
vészeknél, akik az 1930-as évek elején az avantgarde felől 
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elindulva akartak résztvenni a szocialista költészet megterem-
tésében. Ebben az összefüggésben legalábbis érdemes elgon-
dolkodnunk azon, amit Roger Garaudy ír Aragonnak, épp a 
Radnóti a Helyzetjelentéséhez hasonló témájú Vörös front 
című verséről: 

„A vers középpontjában az a gondolat áll, hogy a Szovjetunióban 
épülő szocializmus fellendíti a világ forradalmait. A régi világot a 
korábbi, szürrealista költemények modorában gúnyolja, csak a hang 
lett fanyarabb. De nem alakította még ki saját eszközeit a munkás-
osztály harcainak ábrázolásához . . . Amit az író jogosan kontrasztnak 
szánt, disszonanciának hat: nem lehet büntetlenül összekeverni egy 
szürrealista költeményt egy röpirattal." 

Maga Radnóti is érezte saját költészetének sokban hasonló 
disszonanciáját, és sietett feloldani azt. Ekkor még nem szakított 
ugyan véglegesen a direkt agitáció követelményeihez kapcsoló-
dó helyzetjelentés-szerű verstípussal, de már elkezdte mintegy 
mellékvágányra terelni és a forradalmi harc közepette az új 
társadalom új erkölcsi világát, érzelmi kultúráját kimunkáló 
költő személyiségének és állandóan növekvő fenyegetettsége 
közben megvívott szabadságharcának mintegy példaképp gya-
nánt való megmutatását állította költészete középpontjába. 

A helyzetjelentések intermezzója azonban mégsem volt 
hiábavaló számára, sőt a velük való kísérletezésnek egész pá-
lyája szempontjából döntő jelentőséget tulajdoníthatunk, a 
mindenkori politikai helyzetet éberen figyelő és arra érzéke-
nyen reagáló költő épp az 1931-es mozgalmas esztendőben ki-
alakult magatartása ugyanis ettől kezdve állandóan ott van 
verseiben, sőt lírájának egyik legmarkánsabb vonását képvi-
seli. Bizonyításul idézzük a Háborús napló, az Elégia, az Első 
ecloga, a Hispánia, Hispánia, a Száll a tavasz, a Töredék és a töb-
biek puszta helyzetjelentésnek is megrázó sorait? 


