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KIADATLAN RADNÖTI-KÉZIRATOK 
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN 

I. 

Az Irodalomtörténet 1977. évi 1. számában ( 2 2 7 - 2 3 1 ) Lengyel 
András Radnóti Miklós két elfelejtett írását tette közzé. Közülük a 
második, a Romantika című, a Könyves 1934. májusi számában jelent 
meg. Az írás elfeledett volta viszonylagos, hiszen adatait közli Vasvári 
István Radnóti Miklós-bibliográfia)^, (Bp. 1966. 74.), a szövegközlés 
azonban felhívja a figyelmet Radnóti Miklós - igaz, aligha túlbecsül-
hető' - kapcsolatára a Könyves című lappal, s az azt szerkesztő 
Szabados Andrással. 

E kapcsolat - Radnóti Miklósné szíves szóbeli közlése szerint - nem 
volt baráti; Radnóti Szabadost epigonjának tartotta. De lapjának 
Lengyel által jelzett törekvései bizonnyal - ha átmenetileg is - a nem 
minden színvonal nélküli publikációs fórum lehetőségét jelenthette szá-
mára. Ezt jelzi a Romantika című kis cikk mellett az a négy Radnóti 
írta levelezőlap és egy levél, amelyek címzettje Szabados András, és 
amelyek nemrégiben kerültek az Országos Széchényi Könyvtár Kézirat-
tárának állományába. 

A címzés azonos a négy levelezőlapon és a levélborítékon. A boríték 
egy helyütt csonka, onnan a feltehető Ngys. titulus kivágva. 

Ngys 
Szabados András úrnak, 
Budapest, VIII. 
Kistemplom u. 13. 

Feladó az első és a második levelezőlapon: 

Radnóti Miklós, Szeged, Bokor u 2. 

Feladó a harmadik levelezőlapon: 

Dr. Radnóti Miklós, Szeged, Bokor u. 2. 

Feladó a negyedik levelezőlapon és a levélborítékon: 

dr Radnóti Miklós, Szeged, Egyetem, Bölcsészeti kar 

Az első levelezőlap szövege: 
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Szeged, 1934. V. 20. 
Kedves Barátom, 
szívesen írok Janus Pannonius-ról a lapjának. 
Most jelent meg Berezeli A. Károly kis fordításkötete J. P. 
születésének 500. évfordulójára,1 — ennek kapcsán. 
Mikor lesz lapzárta? 
Ha szüksége van rá, írjon egy lapot, akkor megírom. 
A lapról majd nemsokára személyesen beszélgetünk. 

Üdvözli szeretettel: 
Radnóti Miklós 

Mit tud a Vajda János Tsaság antológiájáról? 2 

A második levelezőlap szövege: 

Kedves Barátom, 
ne haragudjék, de nem csinálom most meg a kért interjút. 
Kézzelfogható akadálya nincs, Sík Sándornak szeminárium-
vezető gyakornoka vagyok, kedvenc hallgatója és jóbarátja, — 
el tudnám intézni simán az interjút. De: tudja, hogy június 20. 
körül szigorlatozom nála és ezért nem teszem. Nem érzem 
tiszta dolognak. Ahogy nem függök tőle ily szempontból, 
örömmel megteszem és ő is szívesen áll rendelkezésemre bizo-
nyosan. Most nem tehetem. Jó [törlés] lesz ez még a Könyves-
nek máskor is. Értse meg és ne haragudjék. Szeretettel üdvözli 
Radnóti Miklós. 
U.i.: Kaffka Margitom3 v[aló]sz[ínű]leg a Műv.[észeti] Kollé-
gium] kiadásában jelenik meg II. kiadásban. Még nem biztos. 

1Magyar költők magyarul. Janus Pannonius. Berezeli A. Károly 
fordításai. Fógel József előszavával. N. Kontuly Béla rajzaival. Szeged. 
[1934J, Prometheus kiadása. 

2 Új magyar lira. Fiatal költők antológiája, összeáll. : Kárpáti Aurél. 
Bp. 1934, Vajda János Társaság. - Radnó t i a következő versekkel 
szerepelt benne: Táj változással; Beteg a kedves; Emlékező vers; Kö-
szöntsd a napot! 

3 Radnóti Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. Szeged, 1934, 
Magyar Irodalomtört. Int., - 2. kiad. Szeged, 1934, Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma. 
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[Dátum: postabélyegző: 1934. máj. 29. Az évszám rosszul olvasható, de 
a kontextus és kivált a Kaffka-disszertáció említése ezt egyértelművé 
teszi. 1 

A harmadik levelezőlap szövege: 

Vasárnap 
Kedves Barátom, 
ne haragudjék, hogy lapjait válasz nélkül hagytam. Tegnap 
szigorlatoztam reggel és délben avattak is.4 Most újra használ-
ható állapotban vagyok, bár azt hiszem „használat előtt fölrá-
zandó" leszek oly fáradt vagyok. Kaffka jön a Koll. kiadásában 
is, címlap még nem kész, abból kap. Csak disszertáció példá-
nyok jöttek eddig, de azokat bekebelezte az egyetem. Keddre 
kész a koll. kiadás. Hozok belőle. Szerdán otthon vagyok. 
Keressen. 

Szeretettel köszönti: 
Radnóti Miklós 

[Dátum: postabélyegző: 1934. jún. 25.] 

A negyedik levelezőlap szövege: 

Kedves Barátom, 
vasárnap ,/üléres" vonattal Pestre jövök. Este már utazom is 
vissza majd. Szeretném látni. 7/2 1 1 — 1 1 között bemegyek a 
Japán kávéházba és oda várom. Ha ideje engedi, jöjjön be. 
Szeretettel üdvözli: Radnóti Miklós 
Szeged, 1934. október 4. 

A levél szövege: 

"Doktori szigorlatáról és doktorrá avatásáról van szó. Erre utalt a 
Sík Sándorral készítendő interjú kapcsán. Avatása magyarázza ettől a 
laptól kezdve a feladóban történt változást: Dr. Radnóti Miklós. 
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Kedves Szabados András, 
Köszönöm a küldött Láthatár-1 és hálásan köszönöm az immár 
ritkaságszámba menő Kaffka-könyvemről szóló kritikáját.5 

Eddig a legszebb írás, ami róla jött. 
Szeretettel üdvözli: 

Radnóti Miklós 
Szeged, 1934. október 25. 

Nem tudunk biztos magyarázatot arra, hogy a szívélyesnek tűnő kap-
csolat ellenére mért nem publikált Radnóti a Romantikán túl semmi 
egyebet a Könyvesben. Igaz, 1934-ben már újra keresi a kapcsolatot 
Babitscsal és a Nyugattal - s nem eredménytelenül. 1935-tä munka-
társa lesz a Szocializmusnak, már korábban két jelentős cikket hoz tőle 
a Független Szemle,® s úgy látszik, hogy a Könyvest nem tekintette 
többnek, mint ami valójában volt: átmenetileg megerősödő, megújuló, 
de végső soron talmi életű és rangú folyóiratnak, amely azonban a 
szegediek - Sík Sándor, Buday György és nem utolsósorban Radnóti -
iránti érdeklődésével, Babits és Bálint György megszólaltatásával, s 
egyéb, egy könyvkereskedői lap kereteit meghaladó, nemes törekvések-
kel átmenetileg elnyerhette a már komoly orgánumok - elsősorban a 
Nyugat - felé erősen tájékozódó, negyedik verseskötetéhez közeledő fia-
tal költő és friss diplomás bölcsészdoktor Radnóti Miklós rokonszenvét. 

II. 
Láttuk, hogy Radnóti a Szabados Andráshoz írott első lapon érdek-

lődött a Vajda János Társaság antológiája iránt. Ez a társaság 1936-ban 
a költőt tagjai sorába választotta Alább közöljük Radnóti Miklós 
Kárpáti Aurélhoz írt, eddig kiadatlan, autográf levelének szövegét, 
amelyben köszönetet mond a Vajda János Társaság elnökének, beválasz-
tásáért. 

A boríték címzése: 

Nagyságos 
Kárpáti Aurél szerkesztő úrnak, 
a Vajda János Társaság Elnökének, 

'Szabados András kritikája Radnóti Kaffka-tanulmányáról: Látha-
tár, 1934, 6. sz. 13 -15 . 

'Ekkori orientációiról különböző lapok felé, 1.: M. Pásztor József: 
Radnóti Miklós és a budapesti folyóiratok, Magyar Könyvszemle, 1974. 
1 - 2 . , 7 9 - 9 7 . 

12 I roda lomtö r téne t 
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H. 
VI. Andrássy út 23. 
Magánmérnökök Egyesülete 
Küldi: dr. Radnóti Miklós 
V. Pozsonyi út 1. II. 3. 

A levél szövege: 

Mélyen tisztelt Elnök Uram! 
Hálásan köszönöm a Vajda János Társaság tagságát. Ez a kitün-
tetés és Elnök Uram jóindulata megkönnyíti sorsomat, mely a 
fiatal magyar író sorsa 1936-ban. Igyekezni fogok úgy a társa-
ság, mint Elnök Uram részben előlegezett bizalmát munkás-
ságommal igazolni és meghálálni. 
Mély tisztelettel ismételten köszönetet mondok és szeretettel 
üdvözlöm, 

igaz híve: 
Radnóti Miklós 

Budapest, 1936. február 6. 

III. 

Mint Gál István, a Babits-archívum Radnóti-leveleinek és "dokumen-
tumainak közreadója erre felhívja a figyelmet,7 Babits és Radnóti 
dokumentálható kapcsolata 1931-ben kezdődött. 1932-ben egy verse 
jelenik meg a Nyugatban, az Este felé. (1932. II. 551.) Ezzel debütált 
1934-ig nem is követi újabb publikáció. Az ifjú költő megorrolt majdani 
nagy mesterére, aki egyik Könyvről könyvre - cikkében8 Sértő 
Kálmánnal egyetemben róla - tehetségét ugyan már akkor érezve -
mint afféle „költőfenegyerekről" alaposan levette a keresztvizet. 

A huszonnégy éves Radnóti „bosszút forralt" és a következő, eddig 
kiadatlan bökkversével „tisztelte meg" az akkori Magyarország - hiva-
talosnak éppen nem mondható - költőfejedelmét.® 

'Gál István: Radnóti-dokumentumok a Babits-hagyatékban. Vigília, 
1974. 29 -35 . 

8 Nyugat, 1933. I. 238 -239 . , Babits: Könyvről könyvre., Bp., 1973. 
1 0 6 - 1 0 8 . 

'OSZK Analecta, 5010. Autográf. 
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Ajánlás 

Bántott az agg koszorús; fűzött 
hagymából legyen a koszorúja! 
s puhácska fűre ha gondolja 
hogy ül, sündisznó tű-tüskéje 
fogadja farát a fogas pihenésre! 

Radnóti Miklós 
Bp. 1933. július 8. 

A vers csaknem önmagáért beszél. Kamaszos durcásság, üdeség, 
hetykeség együtt. Meg egy költői fogás. Ez utóbbi nem egyéb, 
mint hogy Radnótinak már volt olyan komoly avantgarde iskolája — 
kivált a korai Apollinaire-hatásra gondolhatunk - , amely tudatosította 
számára az írásjelek elhagyásának esztétikumát, s ezt a bökkversben ki 
is használja Pontosabban, majdnem végig él velük. Pontosvessző, fel-
kiáltójel, vessző tarkítja az öt sornyi szösszenetet, ám a negyedik sor 
vesszője után az addig gondosan, választékosan alkalmazott központo-
zás elmarad. Aligha lehet itt szó hevenyészettségről. Az utolsó tagmon-
dat állítmányi része - fogadja farát - két alanyi részt (ha tetszik, két 
gorombaságot) vonz egyszerre. Ha a „fogadja farát" után vesszőt tenne, 
akkor csak „jól odamondana" a végén. így azonban az olvasó elgondol-
kodik. Mi fogadja? Sündisznó tű-tüskéje? Vagy a fogas pihenésre? S 
kisvártatva rájön: mindkettő, csak nem szép sorjában, vesszővel elválasz-
tott, tagolt rosszkívánságként, hanem mohón egymás után. A zárósor 
három anapesztusa is a sietséget érzékelteti, hogy végül felkiáltójel 
nyomatékosítsa a röpke indulatot. 

Még egyetlen sort kellene külön is értelmeznünk: „fogadja farát a 
fogas pihenésre!" De minden értelmezést helyettesít a bizarr sor egy -
nem kevésbé bizarr - allúziója, A felakasztását váró Villon négy sorára: 
„Rőf kötél súgja majd fejemnek, / Hogy mi a súlya fenekemnek." 

* 

Nem kell e helyütt sok szót vesztegetnünk arra, hogy milyen, 
száznyolcvan fokos fordulat állt be a két költőnél egymás megítélésé-
ben Radnóti 1934-től mindvégig rendszeres munkatársa a Nyugatnak; 
1936-ban Babits Mihály folyóiratának emblémájával jelenik meg a Jár-
kálj csak, halálraítélt! kötet; Radnóti Babits iránti vonzalmát tanúsítják 
a Gál István közreadta levelek; Babits halálára írt megrázó szépségű 
nekrológ verse, a Csak csont és bőr és fájdalom, s a kevésbé ismert, 

12* 
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ugyancsak Babitsot elsirató, A fákra felfutott. . . kezdetű töredéke; és 
adalékot jelenthet kettejük kapcsolatához az alábbi - ugyancsak az 
OSZK kézirattárában található, eddig kiadatlan - Babits Mihálynak 
szóló Radnóti-levél is.10 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Uram, 
ne haragudj, hogy kéréssel zavarlak, Gellért Oszkár biztatott, 
hogy írjak Neked. Személyesen szerettelek volna megkérni 
hétfőn, de akkor már tördelik a Nyugatot. Verseskönyvem 
készül, a jövő hónapban jelenik meg11 és a Nyugatnál két 
jóváhagyott, kiadásra szánt versem fekszik. Tudom, hogy sok 
vers van a következő számra, mégis nagyon kérlek, ha mód van 
rá, közöljétek most. A készülő könyv s az, hogy a két vers 
benne lesz a könyvben, talán indokolja kérésemet. 
Nagyon kérlek, közöljétek kivételesen a verseket és ne hara-
gudj, hogy ilyesmivel levélben zavartalak. Mély tisztelettel s' 
szeretettel köszönt igaz híved: 

Radnóti Miklós 1938. oktober 19. 

Ez a levél az első olyan Babitsnak szóló Radnóti-írás, amely formálisan 
is árulkodik a két költő intimebbé váló kapcsolatáról. Időben az ezt 
közvetlenül megelőző, Babitsnak írt s egy virágküldeményhez mellékelt 
néhány sora 1938 tavaszára, a Babits első gégeműtétje utáni lábadozás 
idejére tehető . 1 ' Ekkor még magázza, most, októberben már tegezi 
mesterét. 

Ami magát a levélben foglalt kérést illeti, Babits részben teljesíthet-
te. Nyilvánvalóan helyszűke miatt a két versből csak egyet közölhetett. 
A Nyugat 1938. novemberi számában olvashatjuk Radnóti Huszonkilenc 
év című költeményét. A másik beküldött vers címét nem ismerjük. 
Annyi azonban elmondható, hogy Babits azt a Radnóti verset választotta 
ki soron kívüli közlésre, amely — megítélésünk szerint - (az ugyancsak 
a Meredek útba felvett Első eclogával egyetemben) első ízben hozza 
elénk teljes bizonyossággal a zseni kézjegyét. 3 MELCZER TIBOR 

1 0Mind a Szabados Andrásnak, mind a Babitsnak szóló autográf 
levelekre Szauder Mária hívta fel a figyelmemet. Szívességét ezúttal 
köszönöm meg. 

1 1 Radnóti Miklóss:Meredek út, Bp. 1938, Cserépfalvi. 
1 2 Vö. Gál István, i. m. 


