
MELCZER TIBOR 

„ERETNEK HADAK KÖZÖTT 
HŰSÉGRE PÉLDAKÉP" 

Biblikus és hitbéli vonatkozások Radnóti Miklós költészetében 

Egy költőt ünnepeltek itt, 
ki Krisztust kiált, mikor 
az erőst is megtörte már a próba, 
s bárány helyett a farkast hirdeti 
s kemény öklére büszke Európa. 

Társát köszönti most a gyermek, 
lélek a lelket, aki eretnek 
hadak között hűségre példakép; 
fiú köszönti apját, egy hitvány 
korban lelkéhez hű tanítvány! 

(Köszöntő; Egy Sík Sándor-ünnepély prológusa) 

A biblikus és hitbéli megnyilvánulásokat már a pályakezdő 
Radnóti Miklós műveiben ott találjuk, és ezek — részben 
változó szerepben — a Borban írt Nyolcadik ecloga ig kísérik. 
Károli Gáspár Bibliája — mint A könyv és az ember című 
vallomásából is tudjuk - állandó olvasmányai közé tartozott,1 

A Nyolcadik ecloga ó- és újszövetségi motívumai pedig alá-
húzzák az ismert tényt; azt, hogy a költő a Bibliát magával 
vitte utolsó munkaszolgálatára.2 

'Radnóti: A könyv és az ember. In: Radnóti: Próza. Bp. 1971. 
122. 

2 A Bibliáról: Kőszegi Ábel: Töredék. Bp. 1972. 18. 
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Radnóti biblikus és hitbéli élményeit azonban nem lehet 
csak a Biblia olvasásának szokásából, vagy egyéb, a kívülálló 
ember vallással kapcsolatos intellektuális tájékozódásából meg-
érteni. Baróti Dezső a költő egy - 1927-ben keletkezett — 
kiadatlan zsengéjével, a Templommal igazolja, hogy „a vallásos 
hitnek maradványai is kezdenek szétfoszlani lelkében". Amely 
- feltételezése szerint — sohasem lehetett erős benne.3 Ter-
mészetesen itt a zsidó vallásról van szó. Ha pedig ehhez hozzá-
vesszük kései önvallomását, miszerint tizennyolc éves korától 
katolikusnak érezte és vallotta magát,4 úgy beláthatjuk: 1927-
re már szakít a szülők és gyámja vallásával, s nem dogmák, nem 
tételes vallásosság szerinti világképpel és életfelfogással, de a 
katolicizmus vonzáskörébe kerül. Ennek lenyomatai pedig 
1928-tól, eddig kiadott verseiben is felismerhetők. 

Nem hagyományos értelemben vett vallásos versekről van 
itt szó. Az Újszövetséget illetően a Biblián kívül két, pálya-
kezdését bizonyosan befolyásoló műről tudunk eddig. Az 
egyik a kommunista Henri Barbusse forradalmár népvezért 
ábrázoló Jézusa., amelyet — 1928. január 14-i, Hilbert Károly-
nak írott levele tanúsága szerint — Reichenbergből megkért 
magának,5 s amelyből ismeretesen a Pogány köszöntő mottó-
ját vette. A másik Emil Ludwig Az ember fia című könyve, 
amelyet a részben általa szerkesztett kérészéletű lap, az 1928 
hasábjain a másik szerkesztő, Wagner György ismertetett.6 E 
forrásokból is eredt az 1928 körében honos, laicizált Krisztus-
kép, amely részben az általuk közreadott Jóság antológia esz-

3 Baióti Dezső: Kortárs útlevelére. Bp. 1977. 36. 
4 Radnóti 1943. április 23-i levele Zolnai Bélához. MTA kézirattára, 

Ms 4126/339. Ide vonatkozó önvallomását a levélből idézi Zolnai Béla: 
Vesztett tanítványok nyomában. Haladás, 1947/21. 15. A levél értéke-
lésére visszatérünk. 

5 Petrányi Ilona: Radnóti Miklós levelei Hilbert Károlyhoz. It, 
1978. 2 6 8 - 2 6 9 . 

'Baróti: i. m. 69. 
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meiségét is fémjelezte — mondja Baróti —, s éppen Barbusse és 
Ludwig példáján igazolja, hogy ez a fajta Krisztus-kultusz 
ebben az időben másutt is megjelent az irodalom baloldalán, 
sőt, az útját kereső szocialista költészet témái között is.7 És 
már a kezdetekben is nagy szerepe volt — verseiből kitetszően 
- a Károli-bibliának, amelyet - nyilvánvalóan nem előzmé-
nyek nélkül — legalábbis szegedi éveiben már, a szállásán 
mindig a keze ügyében tartott.8 

* 

Korai hitbéli témáinak első jelentős csoportját Az áhítat 
zsoltárai adják. Róluk a költő monográfusa méltán mondja, 
hogy a szakrális hangú tagversek jó részét Radnóti a Pogány 
köszöntőbe nem vette fel. Ám még így is elgondolkoztató, 
hogy a kötet harmincegy verséből tizenegyben szólalnak meg 
vallási motívumok, és csupán egyben — igaz, éppen a címadó 
versben — olvashatunk a szerelem pogány életörömét hirdető 
tagadásról. Mindazonáltal hajlamosak vagyunk elfogadni Baróti 
állítását, miszerint e szakrális motívumok — kivált a szerelmi 
lírában — jobbára profanizálások, (a tételes vallások követői 
számára bizonyosan azok), s az sem lehet kétséges, hogy — 
mint állítja —, mintát a szerelmi érzés efféle megérzékítésére a 
költő bőven találhatott hozzá közelálló költők műveiben, 
Juhász Gyulától André Bretonon át, René Charig vagy Paul 
Éluard-ig.9 Ám a Baróti emlegette minták tarka spektrumú 
költői világképei is arra intenek, hogy ne globálisan ítéljünk a 
jelenségről, hanem a művek vegyes tartalmú költői üzeneteit 
vizsgálva foglaljunk állást. 

* 

7Baróti: i. m. uo. 
"Baróti: i. m. 136. 
'Baróti: i. m. 9 8 - 1 0 1 . 
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Radnóti eddig kiadott versei közül, a zsidó reminiszcen-
ciákat már nem, keresztényeket pedig még nem mutató, egy-
értelműen hívő emberre valló Tájképek első két verse (1927. 
szeptember 14., 1928. szeptember 5.) után, nem véletlenül, 
szerelmes verseiben jelentkeznek először a szakrális motí-
vumok. Már jóval reichenbergi esztendeje (1927—1928) előtt 
megismerte majdani feleségét, Gyarmati Fannit,1 0 s e szerelem 
versbéli kifejezésére — visszatérte után — megfelelő szuperlati-
vuszokat a vallási képzetekben talált egy időre. Pontosabban 
azokban is. Hogy ezek a részben ugyan isteneket emlegető, 
politeista látszata, mégis, jobbára a keresztény, sőt, kifeje-
zetten a katolikus vallás köréhez tartozó képzetek ennyire 
képlékennyé váltak verseiben, ahhoz feltétlenül köze kellett 
legyen tizennyolc éves korától vallott katolicizmusának. S 
mert - újra mondjuk - itt nem tételes vallás, nem dogmák 
követéséről van szó -, aligha meghatározható, hogy korai sze-
relmes versei jó néhányában hol „végződik" a hit, s hol „kez-
dődik" ámor birodalma. 

f 
Szines miseruhát hoznak az alkonyok, hogy 
imádkozzanak hozzád egyszerű, szomorú 
szavakkal.. . 

Egyszerű szavak érnek csak hozzád, 
áhítatos jó papi szavak, és 
az istenek imádkoztató 
egyszerűsége fehérlik az 
ajkaid között és szemeidben 
felhó'sen kéklik az égnél kékebb 
virágoknak ártatlan kékje. 

Mindezeket Az áhítat zsoltárai köteten kívül maradt ver-
seiből vettük. Az ottani példák továbbsoijáztatása helyett te-

'"Baróti: i. m. 3 1 - 3 3 . 
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kintsük közülük azt a - megítélésünk szerint - legszebb 
darabot, amelynek szüzséjét Giotto képe, Assisi szt. Ferenc 
madárprédikációja adta11 : 

Pattanó virágú bogaras réten 
megáradt bennem egyszer a jóság: 
nyújtott nyitott tenyérrel hívtam 
az erdó'k és mezó'k madarait 
és ó'k eljöttek cikkázva hozzám 
tapsos röpüléssel bújtak meg 
hajamnak meleg sátra alatt. 
Azt hitted akkor hogy csodát látsz 
nagyranyílt szemekkel hátráltál 
tó'lem de én átöleltelek 
kibontottam forró aranyhajad 
és ugy szóltam a madarakhoz 
akik már nem fértek el rajtam: 
- Nézzétek ez az én kedvesem 
nagyszemü és ezerszer áldott! — 

Idézhetnénk még Az áhítat zsoltárai kötetbe került darab-
jaiból, (az ötödik különösen szép, a nyolcadikat pedig részben 
velencei ihletése teszi külön is érdekessé12), ám hit és érosz 
legharmonikusabb találkozását a cikluson kívüleső Meditáció 
mutatja: 

Most már elhiszek mindent csöndben: 
éjjel Mondschein szonátát és Áve 
Máriát hallgattam egy szál 
csöpögő' gyertya mellett, — az 
ablakon át fények feszültek a 
falra furcsán, - imára kulcsolt 
sziwel és kezekkel ültem, - ave, 
ave! - a gyertya is tövig ég majd, 

' ' A madárprédikációról: Bori Imre: Radnóti Miklós költészete. 
Újvidék, 1965. 20. 

1 2 A vers velencei ihletéséről Baróti: i. m. 98. 
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de a kedves keze mégis szép, 
hosszú, keskeny, úgy szeretem 
és ül rajtam a szerelem 
mint régi templomok falán 
fehér szentek fején megülő 
fényesszemű' és szelíd galambok. 

Mind a szerelmi témákat illetően, mind egyebeket tekintve, 
a Pogány köszöntő ben és az időben idevágó, köteten kívül 
maradt versekben kétségtelenül váltakoznak a nyersebben 
profán szakrális jelképek (pl. Sirálysikoly; Szegénység és gyű-
lölet verse), az elmélyültebbekkel, (Mária tegnap újra itt volt; 
Este; Asszony, gyerekkel a hátán; Téli vers; Ó fény, ragyogás, 
napszemü reggel; Advent; Kései ember). Ám még az elmélyül-
tebb „szakrális" versekben sem lehet többnyire pontosan 
meghatározni a lélek hajlamait a mondandó kifejezésére hasz-
nált toposzokkal. A Téli vers (1929. december 17.) e sorai -
„leesett már az első hó, / irgalom és béke, béke legyen / már 
mindenkivel." — például látszólag csak jámbor, téli, ádventi 
hangulatot sejtetnek. Holott Barbusse Jézusa ban Jakab apostol 
kérdésére, „— Miért mondod mindig: irgalom, szeretet he-
lyett?" - Krisztus így válaszol: „Mert ez tisztább és ez a 
szeretet joga." Majd ezt mondja Jézus: „— És azt se mondd: 
boldogság. Jobb azt mondani: béke."13 A gyámjához írott, őt 
megbékíteni szándékozó „És szólt és beszélt vala Káin Ábel-
lel"1 4 pedig először jelzi hajlamát a bibliai témák allegóriaként 
történő felhasználására, méghozzá egy meglepően éretten 
klasszicizáló szabadversben, korai költeményei között párat-
lanul, ám érett korszakában — ismeretesen — ennek is lesz 
folytatása. 

Külön kell szólnunk a Pogány köszöntőről, a költeményről. 
Jelentős versének tartotta Radnóti, hiszen kötetcímadóvá lett. 

1 3 H . Barbusse: Jézus. Ford.: Hajós Károly. Bp. 1927. XXXI. fejezet, 
2 7 - 2 9 . , 41. vers. 143 -144 . 

1 4 Életrajzi hátteréről: Baróti: i. m. 6 1 - 6 2 . 
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Baróti Dezső elemzése során arra a következtetésre jut, hogy a 
vers nem egyszerűen pogány, a szónak abban az értelmében, 
ahogy (mellesleg helytelenül) a görög-római világot szokás 
érteni rajta, hanem kifejezetten ateizmusról tanúskodik.15 A 
magunk részéről az ateista (vagy az ateistává lenni szándé-
kozó? ) Radnótit inkább az Újmódi pásztorok énekében látjuk 
„tettenérhetőnek", (a Pogány köszöntői, a verset, inkább tart-
juk a szerelem szabadsága görög-római értelemben vett „po-
gány" apotheózisának, mint világnézeti vallomásnak), de ha el 
is fogadjuk Baróti következtetését, nyitott kérdések így is 
maradnak. 

A vers pogánysága a szerelmesek testi boldogságát szem-
besíti a keresztény aszkézissel. Radnóti számára pedig a keresz-
ténység, pontosabban az ő profán-keresztény életérzése — 
beláthattuk — éppen nem aszkézist, hanem az ellenkezőjét 
jelentette. Igaz, az ő „vallásos" szerelmes versei időben rendre 
megelőzik a Pogány köszöntőt. Ehhez képest kevésbé lényeges, 
hogy a kötet kompozíciós rendjében e művek, sőt, mindenik 
szakrális hangütésű verse követi a címadó költeményt, s ezek 
így a verseskönyv eszmei egyértelműségét legalábbis nem 
erősítik. Az azonban már nem lényegtelen, hogy az 1930. 
január 11-én írott Pogány köszöntő után alig több, mint egy 
hónappal, az igaz, köteten kívül maradt Változat szomorúságra 
befejezésében a költőért imádkozás - első és második köte-
tébe felvett versekből ismert — óhaja kap kifejezést. 

Ó, csengenek a partok és remegnek; 
torkunk áhítatot küld a ködök után 
és megsimogatjuk a napot a 
szemeinkkel és a szemeink fájnak! 
Zenés üvegpartokon szeretlek 
és imádkozz 
ó, imádkozz értem! 

(Ó fény, ragyogás, napszemü reggel) 

1 5 Baróti: i. m. 122-126 . 
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Föléd kívánkozik a szél s 
gyertyásan csak a jegenye áll és 
egy öregembei éretten ott csak 
ráhajlik az útra, ahol szitálva 
leng a szomorúság; imádkozz 
lányom most zengő' imákkal értem! 

(Változat szomorúságra) 

Az érette imádkozás képzetének harmadik verse, a Szélesen 
már nem szerelmi érzéshez kapcsolódik, s átvezet második 
kötetéhez. Az elsó't — témánk szempontjából — summázva 
annyi bizton állítható: a tizennyolc-huszonegy éves Radnóti 
világképének egészséges, nyílt lélekre valló eklekticizmusában 
jelentős szerepe volt annak a jórészt önnön képére, életérzésére 
formált profán „vallásosságnak", amelynek forrásvidékéül -
előrebocsátott kései önvallomásában - a katolicizmust nevezte 
meg. 

* 

Radnóti Szeged előtt már átesett azon a változáson, amely-
nek révén valóban jogos az ifjú költő ateizmusáról szólni. Az 
Elégia egy csavargó halálára soraiban arról elmélkedik, hogy 
hőse „a szentekkel bizton összeveszett és / már jótőgyü szűz 
angyalokkal / viaskodik most az égi kazlak / tövén s összeszo-
rított combokat / feszeget átizzadt szerelemmel." Az Elégia, 
vagy szentkép, szögetlen soraiban pedig, (ez már szegedi vers), 
egy csavargó istenkáromlását meglehetősen eredeti módon 
idézi: „hogy ne legyen / egyedül, istent lehúzta az égből, / 
lábainál fogva maga mellé s hódolt néki, / ha kibicsaklott, 
kemény, rövidke imákkal." Ám legtöbbet közvetlenül az 
egyetem megkezdése előtt, (1930. szeptember 7-én) írott, 
Beteg a kedves megható lírájában mond hitetlenségének valódi 
érzéséről: 

. . . Hallod-é halott apám! te szoknyás 
koromban tanítottál lenge imákra: 
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imádkozz érte most, mert elfajzottam 
tőled én újmódi pásztorok közé, akik 
nem szoktak imákat énekelni! 

Az általunk aláhúzott elfajzottam szónak külön jelentősége 
van. Pejoratív jelentése annyit bizonyosan elárul, hogy ez az 
állapot nem volt mindig kedvére való. Ebből is magyarázható 
az Olasz festő szentkép-reminiszcenciája és reménytelensége; s 
hogy teljessé legyen az ambivalencia, folytatódnak a biblikus 
és hitbéli megnyilatkozások az ügyészség által vallás elleni 
kihágás bűntettével inkriminált Arcképben és a Két szent-
képben, (ennek első verse, a Mária ugyanazon vád tárgyát 
képezte); az istentől elhagyatott gyermekkort idézi az Emlék-
ben, (amelyen a Beteg a kedvesből már ismert kisgyermeki 
imádkozás képe dereng át). Mindezek az Aprószentek vers-
ciklusban találhatók, egy semmi vallási elemet nem tartalmazó, 
de az ügyészség által közszeméremsértés miatt szintén inkri-
minált vers, a Kis kácsa fürdik társaságában. S az Újmódi 
pásztorok éneke „legpogányabb" versével, az ugyancsak vád 
tárgyává tett Pirul a naptól már az őszi bogyóval zárul a sor.1 6 

Profán felfogás és romantikus szerep — vagy helykeresés; 
elmélyültebb érzések és gondolatok hitbéli témákkal történő 
megvilágítása, s a lázadás; vagy éppen hit és tagadás között az 
utólagos különbségtétel sikere sokszor esetleges. S mindez 
könnyen zavarba hozhatta a kortársakat is. Nemcsak bírói, 
ügyészi bornírtság értette félre például az Aprószentek két 
remek miniatűrjét, a Máriái és az Arcképet, de még az eljárás 
során a költő mellé álló Sík Sándornak is voltak e költemé-
nyeket illetően ízlésbeli fenntartásai. Holott az Arckép talán 
legszebb korai, önleleplező verse. 

Huszonkét éves vagyok. így 
nézhetett ki ősszel Krisztus is 

1 ' Radnóti peréről legrészletesebben: Markovits Györgyi: Üldözött 
költészet. Bp. 1964. 6 9 - 7 7 . 
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ennyi idősen; még nem volt 
szakálla, szőke volt és lányok 
álmodtak véle éjjelenként! 

Szintén inkriminált versére, a Pirul a naptól már az őszi 
bogyóra vonatkozóan is érvényes Sík Sándor állítása, hogy 
vallásgyalázást nem tartalmaz. S állítását — túl a Radnótinak 
küldött levél praktikus célján, tanítványa védelmén is — el kell 
fogadjuk. Nem úgy - ezt a verset is illető, (szubjektíve nagyon 
is érthető) antipátiáját, komoly ízlésbeli fenntartását, ilyen 
sorok láttán: 

Szőke, pogány lány a szeretőm, engem 
hisz egyedül és ha papot lát 
rettenve suttog: csak fű van és fa; 
nap, hold, csillagok s állatok vannak 
a tarka mezőkön. És elszalad. Por 
boldogan porzik a lábanyomán. 

Pedig fönn a kertek felé 
feszület is látja a csókját és 
örömmel hull elé a búzavirág 
mert mindig hiába megcsudálja őt 
egy szerelmetes, szakállas férfiszentség. 

Mert a pogány életöröm strófájában a kedves mintegy 
babonásan retten ugyan a paptól, ám a pap versbéli szerepével 
éppen ellentétes Krisztusé. A második szakaszt bevezető 
,pedig" ellentétes kötőszó is erre mutat. S amaz eufémiával 
jelölt szakállas férfiszentség első jelzője, a szerelmetes sem 
érdektelen. Aki, hogy megcsodálja a szeretett nőt, annak 
„örömmel hull elé a búzavirág". Ama jól ismert, Radnóti 
teremtette „profán vallásosságból" eredő profán csoda ez, — a 
szeretett nő dicséretére. 

* 
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A vallásgyalázási per után a szakrális témák átmenetileg 
eltűnnek költészetéből. A versek időrendjét követve, a Három 
részlet egy nagyobb lírai kompozícióból egy hasonlata 
1931-ben lezárja e motívumok első hullámát. 1936-ig szakrális 
megnyilatkozás csupán egy helyütt mutatkozik. 

E témák, motívumok átmeneti eltűnése nem a per okozta 
fenyegetettséggel magyarázható. Hiszen a Lábadozó szélben 
keserű, de dacos hangon ír az eljárásról. (1931 április 19 - Új 
könyvemet tegnap elkobozták; 1931 december 8 - Főtárgya-
lás). Könnyen lehet, hogy akkori, szociális indítékú, harcos 
antiklerikalizmusával, s a szakirodalom által sokoldalúan 
dokumentált, kommunista befolyásoltságú munkásmozgalmi 
kapcsolataival nem tartotta összeegyeztethetőnek az efféle 
profán „vallásosságot". Mindenesetre tanulságos menyasszo-
nyához írott, 1932. április 14-i levelének néhány mondata. „A 
Tisza, Jóságom, az árad. ( . . . ) De megnyugtatlak kicsi Fiam, a 
Fogadalmi templomot vagy a zsinagógát nem viszi majd el, sem 
a Pick szalámigyárát. A tanyai prolikat pedig elvitte már."17 

Sok naivitást is tartalmazó, tisztaszívű, ifjonti kommunizmu-
sukról pedig a tanú hitelével számol be Baróti Dezső.18 Ez már 
javában az a korszak, amit önvallomásában így jellemez: 

„Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx müve, holott 
csak Kautsky magyarázatából ismerem, s a körülötte duló irodalmat is 
hiányosan és tervszerűtlenül. . ." 

Ám a kép csak úgy teljes, ha ideírjuk vallomásából ezt is: 

ha a sokszor járt utakra gondolok,. . . kell írnom . . . Sík Sándor-
ról, a költó'professzorról, akinek öt éven át belső' tanítványi köréhez 
tartoztam, negyed magammal, s akinek húsz éves esztétikai és világnézeti 
orthodoxiám alól való felszabadulásomat köszönhetem.'" ' 

1 ''Négy Radnóti-levél. Bp. 1973. 2. 
"Baróti: i. m. 199-201 . 
1 ' Radnóti: A könyv és az ember. I. m. 119 ,121 . 
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Mindezt összegezve : a költőnek elégséges oka volt arra, hogy a 
szakrális témákat illető, eddigi kifejezésmódjával, s azok lelki 
tartalmával válságba kerüljön. És ha ehhez mégis köze lett 
volna a pernek is, az abban a később közelebbről értékelendő 
tényben kereshető, hogy az eljárás során szemére vetették: 
más vallás tisztelete tárgyához hasonlította magát. 

Ami bizonyos: 1936-ig csupán a Tört elégia ban (1933. 
július 30.) sejlik fel a téma. E versének második részét Sallai és 
Fürst kivégzésének első évfordulója motiválta.2 0 Müvét pedig 
— aligha csak vagy elsősorban a hatóságok félrevezetése 
céljából — Sík Sándornak ajánlotta. Élete válságából tör fel a 
„gyónó" hang, és — érzésünk szerint — ekkorra már a fiúi 
panasz, az őt valóban fiaként szerető szerzetes tanárhoz, s 
verse kedvese érette szóló titkos imájával zárul. És noha nem 
önnön hitéről beszél, érdemes e vers zárását összevetni a Pirul a 
naptól már az őszi bogyó — hasonlóan nem az ő tagadását 
kifejező — már látott pogány életörömével. 

És mindennap újszülött borzalommal élek 
s oly nyugtalanul. Szeretőm karolásához is 
gond íze járul s egyre vadabb bennem 
a szomorúság. 

De néha azért ő, ha azt hiszi 
nem veszem észre, titkon hisz egy istent 
és ahhoz imádkozik értem. 

* 

A korai biblikus és hitbéli témák korszaka és az azt követő 
szemléletbeli elmélyülés —, amelynek eredményei végigkísér-
hetők a Járkálj csak, halálraítélt! kötettől a Nyolcadik eclo-
ga ig - , részben Kaffka Margit ilyen jellegű témáinak fejlődésé-
re emlékeztet. Radnóti Kaffka-disszertációjában íija: 

J 0 A versről részletesen: Baróti: i. m. 3 6 8 - 3 7 3 . 



Biblikus vonatkozások Radnótinál 217 

„A bontást és a lázadást szolgálja a . . . testamentomi jelenetek 
megverselése is. Kaffka Margitnál ez - a tárggyal adott igazságkeresésen 
túl - menekiilés-jellegű exotizmus, hisz a mélyebb átélés hiányzik itt 
még* s a tárgy, só't a sokszor igen sikerülten érzékeltetett bibliai levegő 
is csak dekoráció. Díszíti és kiemeli a lázadást és ezen az úton igen 
gyakran a profánságig jut el." 

*„Itt még, mert később egyre mélyülő élménye lesz ez, s halála is 
egy ily tárgyú regényhez való jegyzetezése közben éri." (Radnóti Miklós 
lapalji jegyzete.)'1 

Ez a Kaffka-analógia azonban, legalábbis ami az elmélyülő 
élményt illeti, véletlenszerű. A Radnóti felmutatta elmélyül-
tebb biblikus ihletettségű költészet 1936-tól kezdődő, és a 
Nyolcadik eclogar'hoz vezető vonulata elválaszthatatlan a „for-
duló világ és az ordas emberek" Európájától, amelyben a kor 
írástudóinak újra kellett értékelniük saját helyzetüket, és 
mindenekelőtt felelősségüket az emberiség sorsáért. így nyert a 
Biblia új szerepet, így vált az Ó- és az Újszövetség — és itt nem 
túlzás a szó — a humánum fasizmus elleni fegyverévé. Ennek 
tekintette Thomas Mann is, aki - nem véletlenül 1933 és 1943 
között adja közre a — Radnótira is mély hatást tett — József-
tetralógia köteteit. S hogy itt nem valamilyen elvont ethosz 
intellektuális csillogásáról van szó, hanem valóban harcról, 
erről maga Thomas Mann vall. „Ki kell ragadni az intellektuális 
fasizmus kezéből a mythost és a humánum értelmében új 
funkcióhoz juttatni."22 S a jövendő üzenetét tolmácsolta 
Themas Mann, ama világét, amelyet Radnóti Náhuma is hir-
detni lesz eljövendő. „Mert nevetséges az, aki jog és józan ész 
ellenére csak azért él hatalmával, mert az az övé. És ha talán 

2 1 Radnóti: Kaffka Margit művészi fejlődése. In: Radnóti: Próza, 
i. m. 177-178 . A Kaffka-analógiáról: Bori: i. m. 31. 

2 2Thomas Mann 1941. szeptember 7-i levele Kerényi Károlyhoz. In: 
Thomas Mann és Kerényi Károly levélváltása regényről és mitológiáról. 
Ford.: Petrolay Margit. Bp. 1948. 72. 
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ma még nem nevetséges is, a jövendőben az lesz. Mi pedig a 
jövővel tartunk."23 

S nálunk is, az írástudók legjelesebbjei közül sokan éreznek 
rá az új és soha nem látott mérvű fenyegetettségre. Babits, 
Thomas Mannhoz hasonlóan, 1936-ban írt tanulmány-töre-
dékében, A legnagyobb magyar című Széchenyi-esszéjében az 
erő felelősségét hangsúlyozza, felhívásként a „má"-hoz szólva. 
S az erő felelősségének szerez isteni kánont, — szintén az 
Ószövetségből merítve —, Jónás könyvé ben.2 4 S Radnóti köl-
tészetében is így nyernek mély értelmet a megjelenő haragvó 
próféták, gyermekgyilkos heródesek és „pöttömnyi gyermek 
Jézusok". S e morál ilyetén felmutatásával egyidőben jut el a 
hit intellektuális kétségektől nem mentes, mégis mély áté-
léséhez. 

* 

így ismeri fel 1936-ban, nagy Berzsenyi-esszéjében a költő 
alakja mögött Dánielt, a bibliait, aki „Messzi és közeli, zordon 
és szelid sértetlen próféta az oroszlánok között, és testvér az 
elesettségben." — Halálos fenyegetettsége ellenére az igét 
tovább hirdető, ellenein diadalt arató vátesz, isteni dalnok, — 
vagyis költő. „Próféták s költők dühe oly rokon. . ." — előle-
gezhetjük már itt a Nyolcadik ecloga nagy gondolatát. S ezt 
tanulhatta, — a halhatatlan, prófétai erejű, isteni dalnok örök-
érvényű diadalát — attól az Apollinaire-től is, akinek költészete 
— kora ifjúságától kezdve — nagy élménye volt, s akinek 

2 3Thomas Mann: József és testvérei. Bp. 1963. 1342. Káldor 
György fordítása. Mindkét idézetet 1. A XX. század külföldi írói, Bp. 
1968. 2 6 6 - 2 6 7 . Az előzőt nem pontos fordításban. 

2 4 Babits: A legnagyobb magyar, Töredék Széchenyiről. In: Babits: 
Esszék, tanulmányok. Bp. 1978. 2. 5 0 3 - 5 1 1 . Különösen: 5 0 8 - 5 0 9 . A 
Széchenyi-esszé és a Jónás könyve párhuzamáról először: Fodor Ilona: 
Babits és a Jónás könyve. Kortárs, 1967. 2 9 7 - 3 0 4 . 
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számos versét eztán fogja magyarítani. Croniamantal, Apolli-
naire A meggyilkolt költőjének főhőse, aki nemegyszer szem-
től szemben látta Istent, s aki az örökkévalóságot élte meg; és 
hasonló adottságú társai; meg a költő-varázslók, Amphion és a 
Radnóti fordításából ismert Saint-Merry muzsikusa, (költőnk 
Trisztánnal ültem.. . című versének rokona) - mindök egy 
eszményt szolgálnak. Az aere perennius újfajta hitét.2 5 

A halhatatlan költő s a ronthatatlan mű eszményét fedezte 
föl Radnóti — mint Sőtér István írja — az általa fordított La 
Fontaine-műben, (A kígyó és a ráspoly.)2 6 Ezt л Nyolcadik 
ecloga felé mutató eszmeiséget érezzük a Szent Pált idéző 
Chartresben - „testben éltem én, / de mégsem test szerint 
vitézkedém"2 7 — csakúgy, mint a Kosztolányitól búcsúzó 
Ének a halálról strófáiban, ahol a „zöld lobogás"-ban, a lomb 
szemléleti képében megbúvó, Esti Kornél énekére mutató 
allúzió a köztünk maradt művet is sejteti, s ugyanott a 
halhatatlan lélek útjait — eddig nála ismeretlen, religiózus 
hangvétellel - az Úr őrizetére bízza.28 Sokkal határozottab-
ban, — erőteljesen utolsó eclogája eszmeiségét előlegezve — 
fogalmazza meg a költői öröklét gondolatát a Sík Sándor 
ötvenedik születésnapjára „tanítványi és fiúi tisztelettel és sze-
retettel" néki írott Köszöntőben, — „Ötven év? / kit ünnepel-
tek, annak nincs kora." - és ugyanazt a Babits halálára írott 
költeményóriásban, amely — mint egy halotti mise — a re-
quiem-tö\ a lux aeterna-ig emelkedik.2 9 

2 5 Vö. Réz Pál: Apollinaire világa. Bp. 1974. 121 -128 . 
2 6 Sőtér István: La Fontaine és Radnóti Miklós. In: Sőtér: Roman-

tika és realizmus, Bp. 1956. 5 9 9 - 6 0 9 . 
2 7II . Kor. 10:2-4. 
2 'Ennek a nála később nem ritka „átspiritualizálásnak" korai, nem 

transzcendens előzménye jelenik meg az 1934-ben írott Elégiában. 
2 9 Hasonló jelentőséget tulajdonít a Babits-nekrológversnek Radnóti 

francia fordítója, Jean-Luc Moreau: Vallomás Radnótiról c. esszéjében. 
Nagyvilág, 1976. 1860-1869 . Különösen: 1868. 
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. . . íme, 
Balázs, kihez könyörgött, vedd karodba! 
Ó, requiem aeternam dona e i . . , Domine! 

gyászold omló göröngy, 
sírj rá a sírra most! 
jöjj, könnyű testű fátyol 
ó, takard be, 
s akit már régen elhagyott a hang, — 
gyászold meg őt, te konduló harang, 
lebegő lélek és gömbölyű gyöngy, 

Tudtuk már rég, minden hiába, rák 
marcangol és szemedben ott ragyog 
egy messzi és örök dolgokból font világ, 
s hogy oly időtlen vagy te, mint a csillagok, 

Halott keze nem fogja már a tollat, 
béhunyt szeme nem lát több éjszakát. 
Örök világosság, kibomló égi láng 
röppen felé a földi füstön át. 

Bármennyire is élne benne a vágy a béke, a jó hír, a szelíd 
Jézus-élmény iránt (Lapszéli jegyzetek Lukácshoz), a kor a 
Biblia harcos hangjait kényszeríti ki belőle. Habakuk prófétát 
idézi, s véle Ézsaiást, az örökké lángoló, aNyolcadik eclogában 
tetőpontra hágó prófétai dühöt. {Lapszéli jegyzetek Habakuk 
prófétához.) Bergsoni—prousti technéjű naplójegyzetében, a 
János jelenéseiben pedig az Anschluss következtében megszállt 
Bécs pályaudvarán az Apokalipszis félelmetes látomásai bom-
lanak ki előtte; s csak majd Strasbourg katedrálisának fensége 
ád feloldódást a nyomasztó üti élmények után; akár a Jele-
nések könyvének — általa idézett — berekesztésében Krisztus 
újra eljövetelének — majd a Nyolcadik eclogába is átszüremlő 
- ígérete . 3 0 

3 °In: Radnóti:Próza. i. m. 9 7 - 1 0 1 . 
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Szintén krisztologikus értelmezésű jövő-látomás kerül 
együvé a Vergilius IV. eclogajából származó aranykori jóslattal 
Radnóti Negyedik eclogájában. Nemcsak azért, mert a vergi-
liusi aranykori jóslatot, — mint egy Radnóti fordította Hui-
zinga-tanulmányból, A reneszánsz problémájából is tudjuk - , 
„már a legrégibb keresztény teológia is ügy értelmezte (. . .) 
mint Krisztus születésének megjövendölését"; hanem azért is, 
mert a Huizinga által idézett középkori — a kereszténységet és 
a keresztény újjászületés korszakát jelző — metaforákat (haj-
nalpír, fénylő napsütés), Radnóti a maga művébe helyezte. 
Hiszen, ha meggondoljuk, hogy a napsütés Huizinga interpre-
tációjában éppen a gazdagabb kegyelem, a szabadság és a 
szeretet, a keresztény újjászületés kora fölött fénylik, (a haj-
nalpír az első kereszténység korát ragyogta be), úgy aligha 
maradhat kétségünk Radnóti — a Huizinga-kötet fordításának 
évében, 1943-ban írott - Negyedik eclogája aranykoriságának 
eredetéről. „És megszületni újra új világra, / mikor arany 
gőzök közül vakít / s új hajnalokra kél a nap világa,"31 S 
mindezt abban a hatalmas szabadságkölteményben olvassuk, 
amelynek megannyi eleme már ott izzott a mű előzményében, 
az Előhang egy „monodrámához" soraiban, ám az újjászületés 
és a szabadság általunk aláhúzott huizingai metaforáit ott még 
nem találhatjuk. S a műnek — amelyet talán nem véletlenül 
fejezett be a költő 1943. március 15-én—, örök erejű, hősi, 
váteszi elszántsága, Ézsajástól eredő, s kora ellen zengő pró-
fétai haragja, akár a krisztologikus aranykor látomása, а Nyol-
cadik eclogában fog visszatérni. 

* 

3 ' Huizinga: Válogatott tanulmányok. Bp. 1943. Vál.: Tolnai Gábor, 
ford.: Radnóti Miklós. 1 2 1 - 1 2 3 . - Radnóti 1942-1943-as pokoli 
munkaszolgálatából történt leszerelése után fordította Huizinga tanul-
mányait, és szidalmazta a „kiváló szerzó't" pokoli körmondatai, defi-
níció-kolosszusai miatt. L. Hilbert Karolyhoz írott, 1943. június 26-i 
levelét, (közölte Petrányi Ilona, i. m. 270.), valamint Ortutay Gyulához 
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1943 hoz fordulatot — a már érintett önvallomása szerint — 
tizennyolc éves kora óta vallott katolicizmusának dolgában. E 
téren a látszólagos ellentmondások sorával kell számot vet-
nünk. Megkeresztelkedésével kapcsolatban igen eltérő nézetek-
kel találkozunk. Komlós Aladár például — hogy csak a legna-
gyobb visszhangot kiváltó vitára utaljunk —, Radnótinak a 
szocializmushoz való viszonyát éppen a katolizálás miatt nem 
látta problémamentesnek.32 Tolnai Gábor válaszcikkében33 

Radnótinak a polgári irodalomba való visszaperlését vetette 
Komlós szemére. A polémiát - , amelyhez Vértes György is 
hozzászólt, Radnótinak a Gondolatban vitt szerepét hangsú-
lyozandó34 - , Koczkás Sándor zárta le.3 5 Ezután írt széljegy-
zetet a vitához Rónay György az Új Ember hasábjain,36 

amelyben előadja, hogy ő egy katolikus költői antológiában 
megkülönböztetett helyet biztosítana Radnóti Miklósnak, nem 
dogmatikai meggondolásokból, nem is mint a fülbemászó kato-
likus hangok megszólaltatójának, hanem mint olyan költőnek, 
akinek sajátja a szenvedés és áldozat katolikus élménye, ama 
„Mysterium passionis", amely szerinte nem katolikusok szá-
mára aligha felfogható. 

írott, 1943. július 26-i levelét. (L. Ortutay: Fényes, tiszta árnyak. Bp. 
1973. 241.) A Negyedik eclogáx még budapesti munkaszolgálata idején 
írta. De Huizingát már korábban ismerte és becsülte, úgyannyira, hogy 
Ortutaynak Im Bann der Geschiehrejét ajándékozta - 1943. március 
21-i levele tanúsága szerint születésnapjára. (Vö. Ortutay: i. m. 239.) 

3 2 Komlós Aladár: Radnóti olvasása közben. Élet és Irodalom, 
1 9 6 2 / 1 . 6 - 7 . 

3 3Tolnai Gábor: A tények makacs dolgok. Élet és Irodalom, 
1962/4. 4 - 5 . 

3,1 Vértes György: A Radnóti-kérdéshez. Élet és Irodalom, 1962/5. 
7. 

3 5 Koczkás Sándor: Radnóti költészetének értékeléséhez. Élet és 
Irodalom, 1962/10. 4. 

3 6 Rónay György: Széljegyzetek egy vitához. Új Ember, 1962/10. 2. 
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Egy dolgot világosan látnunk kell. Radnóti katolicizmu-
sának megítéléséhez kivált életrajzi szempontból van köze annak 
a ténynek, hogy megkeresztelkedett. Az irodalomtörténet szá-
mára a költői attitűd a lényeges mindenekelőtt. De mert a 
keresztség felvételének tényét kiaknázni próbálta már (Rad-
nóti „antimarxizmusát" hangsúlyozandó) az emigráns jobb-
oldal, a katolicizmusának tényét bagatellizáló voluntaristák 
pedig jobb esetben átmeneti válságot, rosszabb esetben pusztán 
érdekcselekedetet láttak a kérdésben, s az utóbbi elképzeléshez 
itt-ott még Radnóti ,,zsidó-apológiája" vagy éppen elmaraszta-
lása is kapcsolódik, feltétlenül irodalomtörténeti érdekű a kér-
dés tisztázása. 

Koczkás Sándor Radnóti naplója egy részletét idézi. Eb-
ben a költő vallásgyalázási perére emlékezik vissza. Kese-
rűen íija, hogy a vádban hangsúlyozták: 

„Más vallás tisztelete tárgyához hasonlítja magát." (Tudjuk, hogy 
Arckép című, idézett verséről van szó.) „Akkoriban elhatároztam, hogy 
megtérek, hogy ne »más vallás« jelképeivel éljek, mert ez nekem nem 
»más<< vallás, az Újtestamentum költészete éppúgy az enyém, akár az 
Ótestamentumé s Jézusban is »hiszek«, nem tudok jobb szót rá, bár a 
hit. . . De aztán egyre rosszabb lett zsidónak lenni, itt-ott előnyöm 
lehetett volna a vallásváltoztatásból s ez megcsúfította."5 7 

A per (1931) körüli időben felmerült vallásváltoztatási szán-
dék indítéka kétségtelenül az az esztétikai katolicizmusa lehe-
tett, amelyből már áttekintett „profán-vallásos" versei is ered-
tek. A naplórészlet továbbá kiemeli azt, ami költészetéből is 
egyértelmű: hogy a teljes Biblia költészetét a sajátjának ismeri. 

3 1 A Koczkás i .m. idézte naplórészlet a költő 1942. május 17-i, 
Komlós Aladárhoz írott, és naplójába másolt levelének részlete. A Kom-
lóshoz írott levelet a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára őrzi. Idéze-
tünket Koczkás szövegközléséből vettük. Legutóbb Major Ottó idézett 
bővebben a levélből, (Az igazi Radnóti. Új Tükör, 1984/19.15.) ,egye-
bek közt a költő vallomását is: „Hogyha valláshoz egyáltalán közöm 
van, akkor a katolicizmushoz van közöm." 
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Majd az intellektuális kétség egyértelmű jeleként állapítja meg: 
„Jézusban is »hiszek«, nem tudok jobb szót rá, bár a h i t . . . " 
Ám a naplórészlet legelgondolkoztatóbb közlése az, amelyben 
az érdekből történő megtérés látszatától való félelméről vall: 
„Akkoriban elhatároztam, hogy megtérek . . . De aztán egyre 
rosszabb lett zsidónak lenni , . . . s ez megcsúfította." 1943-ban 
sokkal rosszabb volt Magyarországon zsidónak lenni, mint a 
harmincas évek első felében. S az a költő, az az ember, aki így 
gondolkodott már akkor, — „itt-ott előnyöm lehetett volna a 
vallásváltoztatásból, s ez megcsúfította" - , tehát ő 1943-ban 
előnyökért (ha lettek is volna), nem katolizálhatott. Indítékai 
(amelyeket tőle ismerhetünk) egészen másról vallanak. 1942. 
január 8-i, Sík Sándorhoz írott levelében olvassuk:3 8 

„Mélyen tisztelt Professzor Uram, 
ne haragudjék, hogy levéllel zavarom, de nagyon hosszú ideje meg-
szoktam már, ha bánt valami, ha nagy öröm, vagy nagy méltánytalanság 
ér (ez utóbbi gyakrabban fordul elő), akkor Professzor Úrhoz fordulok, 
Professzor Úrral beszélgetek. Ezt pótolja, egyoldalúan ugyan, - ez a 
levél." 

Ami Radnótit illeti, ismét nagy méltánytalanság érte. 
Horváth Béla, akkori ismert újságíró és fűzfapoéta ugyanis 
denunciáló kritikát írt a Vigília 1942. januári számában, 
Radnóti és több költőtársa ellen, akik szerepeltek a Mai ma-
gyar költők című antológiában.39 A költőt az inszinuáció 
tényén túl az bántja, hogy a katolikus Vigília adott helyet 
ilyen irományoknak. Úgymond: 

3 ' A levél és a még télhasználásra kerülő 1943 húsvét vasárnapján 
Sík Sándorhoz írott Radnóti-levél gépelt másolata a Piarista Rend Buda-
pesti Rendházának levéltárában található, Sík Sándor irodalmi hagyaté-
kában. A levelekre Rónay György hívta fel a figyelmem. 

3 'Mai magyar költök. Szerk. Dr. Vajthó László. Bp. 1941. Dante. 
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„Talán ez az, amiért mindezt megírtam Professzor Úrnak. Mit csi-
náljak? Mélyen katolikus léleknek tartom magam, talán Professzor Úr 
is annak tart, - íme a második kérdés: összefér ez az egész kimondha-
tatlan mocskosság Possonyi és Just urak katolikus lelkiismeretével, akik 
egy u.n. katolikus folyóirat tekintélyét és hasábjait odaadják ilyes-
mire? Horváth B. féreg, mondjuk lefricskázom magamról, ha Professzor 
Úr is így véli helyesnek, de abban még nem döntöttem,hogy Possonyit 
kioktassam-e a katolikus lelkiismeretre.. ," 4 0 

4 0 „Horváth B. féreg, mondjuk lefricskázom magamról. . ." - Ezt és 
eló'zményeit Vö. Radnóti: Egy verselőre, 3. A kis disztichonos gúny-
versek első kettejének eredete is benne van a levélben. - A diszticho-
nok második tagjával méltán veti össze Baróti Dezső az Eaton Darr 
strófáiból c. alatt összegyűjtött bökkversek Ballada c. tagját. Vö. 
Baróti: írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 4 4 3 - 4 4 5 . - A Horváth 
Béla-cikk kérdéséhez 1. Petőcz Pál: A Vigília irodalomelmélete és 
irodalompolitikája. (1935-1944 . ) ItK, 1964. 660. valamint Rónay 
László: Az ezüstkor nemzedéke. Bp. 1967. 170. - A kérdéshez - Réz 
Pálnak a sajtóvitát illető, rendelkezésünkre bocsátott adatainak felhasz-
nálásával - a következő adalékokkal szeretnénk hozzájárulni: Possonyi 
Lászlónak az ügyhöz nem volt köze, mert a cikk közlésekor nem 
tartózkodott Budapesten. Emberségére jellemző, hogy mikor Major 
Tamás egy évvel később Bajcsy Zsilinszky Endrénél közbejár Radnóti-
nak a munkaszolgálat alóli felmentése ügyében, a kérvény aláírói között 
ő is szerepel. (Vö. Ortutay: i. m. 4 4 3 - 4 4 4 . ) A cikk közzétételéért Just 
Béla volt a felelős, indítéka pedig - egyebek közt - a Dante-kiadó 
zsarolása volt. A kérdésről bővebben: Possonyi László: Tettenérés. Bp. 
1980. 2 2 3 - 2 2 8 . valamint az Országos Széchényi Könyvtár még feldol-
gozatlan Possonyi-fondjából, (Fond 162) Dr. Szalai Sándornak, a Dante 
kiadó munkatársának Possonyihoz írott, 1941. december 15-i levele, 
(amelyet Possonyi nem kapott kézhez), valamint Just levelének máso-
lata Mécs Lászlóhoz, amelyben beismeri, hogy ő íratta Horváthtal a 
cikket, mert őt, Mécset kihagyták az említett antológiából. (A zsarolási 
szándékról persze bölcsen hallgatott.) - Lényegesebb Horváth Béla 
szerepe. Azok közé tartozott, akik már a Pogány köszöntőre felfigyel-
tek. (Napkelet, 1930, 11. 1077-1078 . ) Radnóti pedig Horváth Legjobb 
a lehetetlen c. kötetéről írt a Nyugatban, (1936. I. 156.) mérsékelten 
ironikus hangnemű kritikát. Ez is „magyarázhatja", hogy a Dante-
antológia irodalmi alvilágba sorolt költői közül Horváth förmedvé-
nyében Radnóti az élre került. (L. Horváth Béla: Mai magyar költők 
avagy: az irodalom alvilága. Vigilia, 1942. január, 2 5 - 2 6 . ) Ugyanott 



226 Melczer Tibor 

Figyelmet érdemel még 1943 húsvét vasárnapján Sík Sán-
dornak írott levele. Lényegében a vallásváltoztatással kapcso-
latos, hivatalos formaságokról szól. Az azonban nem közöm-
bös, hogy a költő mért szeretné a keresztelő szertartást a 
következő vasárnapra, május másodikára. Úgymond: „Szeret-
ném, ha másodikán lehetne mégis, ötödikén betöltöm a har-
mincnegyedik évemet, — ezért." Ennek az ,,ezért"-nek a benső 
tartalmáról, s a megalázott, kiszolgáltatott ember nem „tör-
vények" előli azilumkereséséről olvasunk Zolnai Bélához, má-
sik kedves volt professzorához és felkért keresztapjához írott 
levelében. 

„Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy har-
mincnegyedik évem betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus har-
minchárom esztendős múlt s még nem volt harmincnégy, mikor meg-
feszítették - ezért gondoltam így.. . Tizennyolc éves koromtól kato-
likusnak érzem és vallom magam. Spekulációnak vagy menekülésnek 
valóban nem hihető ma már a megkeresztelkedés, hiszen semmi reális 
előnye nincs . . . Erdélyben raboskodtam.. . lapátoltam a szenet és 
cipeltem a cukorzsákokat, azóta ( . . . ) egy angyalföldi faárugyárban 
lövedék ládákat csinálok napi tíz órán át. . ." - (A levélrészleteket 
ekként közreadó Zolnai Béla az idézettekhez hozzáfűzi) „1943. május 
2-án Sík Sándor keresztelte. Még másfél évet élt."41 

(26 -27 . ) Just is támadta az antológiát. (Néhány kritikai észrevétel egy 
versgyűjteményről.) Hogy jobban minősíthető legyen Horváth eljárása, 
megjegyzendő, hogy ő maga is szerepelt az általa pocskondiázott anto-
lógiában. Igaz, midőn a nyilas lapban, a Magyarságban (1942. január 14. 
5.) Tagló (Németh Károly) megdicsérte cikkéért, a nyilas-elismerést 
visszautasította. Ekkorra már a Nemzeti Újság hasábjain gyűrűzött 
tovább a vita. (Puszta Sándor: Quo vadis irodalom? január 18, 4; 
ugyanott: Horváth Béla: Személyes kérdésben; a január 21-i számban 
Ijjas Antal szólt hozzá a kérdéshez, - 7. 1. - , s a január 23-i számban, 
- 7. 1. - Vajthó László zárta le a vitát.) 

4 1Idézi: Zolnai Béla: Vesztett tanítványok nyomában, i. m. Haladás, 
1947. 21. 15. Az ott szereplő „morális előny"nyilvánvalóan sajtóhiba. 
Helyesen: „reális előny". Két ott kimaradt szót [. . .|-lel jelöltünk. A 
levél az MTA kézirattárában, Ms 4126/339. jelzet alatt található. Teljes 
szövegét függelékben közöljük. 
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Vas István, — aki utóbb hozzájutott az Újmódi pásztorok 
éneke egyik lefoglalt, büntetőtörvényszéki példányához —, a 
Mért vijjog a saskeselyű? egyik poétikusan szép részletében azon 
tűnődött el, hogy a kötetben kék irónnal jelölt, inkriminált so-
rok láttán, a kamaszos blaszfémiákban megbúvó gyöngédségre, 
vagy az Arckép emlékezetes soraiban „Huszonkét éves vagyok, 
így / nézhetett ki ősszel Krisztus is / ennyi idősen. . . " az azo-
nosulás különös merészségére akkoriban fölfigyelt volna-e? Majd 
megvallja: „Később sem vettem észre. Csak most, hogy a kék 
ceruzavonal mellett az öt sort nézegetem, [az Arckép sorait,] 
látom derengeni mögöttük egy levélnek a mondatait. . . " S 
felidézi mellé a Zolnai Bélának írt, - imént látott — vallo-
mást.42 Amelynek sorai úgy vetülnek rá az Arcképre, mintha 
egy merész tárlatrendező Michelangelo ifjúkori, és síremléké-
nek szánt, kései Pietáját helyezné egymás mellé. 

* 

A Zolnainak szóló levélből ugyanakkor az is kitetszik, amit 
a Koczkás Sándor idézte naplórészlet már igazolt. Az, hogy 
korábban oka volt tartani az érdekből történő megkeresztel-
kedés látszatától. A „faji" alapra helyezett „zsidótörvények" 
azonban a megkeresztelkedettek (és kivált az újonnan meg-
keresztelkedettek) számára előnyöket nem biztosítottak. Ezen 
egyedül Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter 
1942. december 21-i rendelete ütött erkölcsileg rést, amely 
elrendelte a zsidó származású, keresztény vallású munkaszol-
gálatosok számára a sárga helyett a fehér karszalagot. Nagy 
Vilmos azonban a munkaszolgálat egészét igyekezett ember-
ségesebbé tenni, így rendelete a fehér karszalagot viselők szá-

4 2 Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? Bp. 1981. I. 6 4 - 6 7 . 
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mára külön elbánást nem irt elő.4 3 Mindenesetre a fehér 
karszalag ténye, s némely egyházi vezetőnek a keresztény 
vallásúak érdekében történt időnkénti kiállása kelthettek bizo-
nyos illúziókat, ha - láthattuk - nem is Radnótiban. Ám az 
érdek látszatának félelmétől nehezen szabadulhatott. Ezért 
volt szükség arra, hogy felesége — féltő szeretetétől is indít-
tatva — rávegye a vallásváltoztatásra.44 Amely — láthattuk — 
egy hosszú lelki folyamat aktus szerinti lezárása volt. Amely-
ből leglényegesebbnek magát a folyamatot tartjuk. S azt sem 
úgy, mint többen jobbról és „balról" megkísérelték beállítani: 
hogy konfrontálják valójában nem dogmákhoz kötődő katoli-
cizmusát és ugyancsak nem dogmákhoz kötődő szocializmusát 
egymással, nem is szólva az olyan felfogásról, amely az egyik 
révén a másikat tagadná. Mint ahogy a müvek alapján abban 
sincs okunk hinni, hogy a katolicizmus amolyan közjáték lett 
volna Radnóti életében, amely előtt Radnóti szocialista költő 
lett volna, s megint azzá vált volna utána. A kettő — kivált érett 
korszakában — a léleknek, a világképnek nem különidejű való-
sága. Ezt látta világosan — említett glosszájának tanúsága sze-
rint - Rónay György, és Radnóti Miklós szocializmusáról, sőt, 
ha nem volna ilyen összefüggésben oly szokatlan a szó, bízvást 
írhatnók: kommunizmusáról tett tanúbizonyságot Sík Sándor 
is, aki tanítványáról tudván tudta: 

„Nem ismert megalkuvást sem világnézetben (s ez nem jelentéktelen 
dolog, ha meggondoljuk, hogy olyan világnézet hive volt, amelynek 
abban az időben börtön és megvetés volt az osztályrésze) - sem 
életformáiban, sem - és ez a döntő, ha írót szemlélünk, - munká-
jában."4 s 

4 3 Az erről is döntő, 55000. Ein. oszt. 1942. sz. honvédelmi minisz-
teri rendelet szövegét 1. ,.Fegyvertelenül álltak az aknamezőkön. . ." -
Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon, Bp. 
1962. I. 4 9 0 - 4 9 9 . A fehér karszalagró! a 4. § 2. bek. a és b pontja 
intézkedett. 

4 4 Erről Radnóti Miklósné tájékoztatott. 
4 5Sík Sándoritfűdnófi Miklós. Vándortűz, 1947. 4. 4. 
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Éppen 1943 második felétől teljesedik ki - mostmár leg-
érettebb fokon — költészetének szocialista ihletettsége, s ez 
csakúgy sajátja marad mindvégig,46 mint ahogy a biblikus, 
hitbéli megnyilvánulások is tovább kísérik, hogy majd a bori 
fogság idején, a Nyolcadik eclogában teljesedjenek ki utoljára. 

* 

A Radnóti-versek figyelmes olvasója a továbbiakban sem 
csak a váteszi-prófétai hangütésekből fogja kihallani a biblikus, 
hitbéli reminiszcenciákat. Elgondolkozhat azon, vajon mi kész-
tethette Radnótit 1943 júniusában arra, hogy Kolumbusz című 
versében, (a nagy felfedező Szerb Antal által fordított úti-
naplójának4 7 több részletét pontosan átvéve), a megérkezést, a 
révbejutást, — a hajónapló utalásainak tudatos átrendezé-
sével - , mint valami „nagypénteki varázst" érzékítse meg. 
Töprenghet a már a német megszállás idején írott Sem emlék, 
sem varázslat kardos angyalának - talán Józsué könyvéből 
eredő — emblemáján csakúgy, mint a vers altruizmusán, már-már 
Assisi szent Ferencet idéző „érett és tűnődő, kevésszavú alá-
zat"-án, (A teremtmények énekét Sík Sándor fordításában 
olvashatta), amaz új falak pedig, amelyek tövében — hite 
szerint - felhangzik majd szava, újra mutatják, hogy mennyire 
nem válik szét költészetében a keresztény és a szocialista 
ihletettség.4 8 

*6 Melczer Tibor: Szocialista ihletettség a kései Radnóti-versekben. 
In: Tanulmányok a két világháború közötti hazai szocialista és anti-
fasiszta irodalom kérdéseiről. A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve. 12. 
1975-1976 . 1 1 9 - 1 2 2 . 

* 1 Columbus úti naplója. Ford. sajtó alá rend. bev. Szerb Antal. 
Officina könyvtár 2. Bp. 1941. 

4 8 A mű mélyenszántó teológiai megközelítése: Bibó István: Két 
verselemzés. Confessio, 1979/4. 7 5 - 8 0 . 
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Ugyancsak már a német megszállás idején íija a Zsivajgó 
pálmafánt. A költő, a „didergő földi testben / kuporgó égi 
lélek" vágyódása az emberi törzsfejlődés alatti, állati létbe, oly 
tragikus irónia, amelyben a tragikum válik uralkodóvá. Ezért 
komolyan kell vegyük amaz égi lélek toposzát csakúgy, mint 
„a jó halál kegyelmét". Hogy a lélek milyen fontos és több-
jelentésű fogalom Radnóti szóhasználatában, az immanenstől 
az egészen éteri transzcendenciáig, azt számos verse szemlél-
teti.49 Ami pedig „a jó halál kegyelmét" illeti, annak a szö-
vegkörnyezetből egyenesen következő ironikus felhangjával 
legalábbis egyenértékű a vágyakozás iránta, s amely nemcsak a 
legtöbb vallásnak és etikai rendszernek egyik alapkérdése, de 
ismeretesen — mint könyörgés — része a katolikus liturgiának. 

Ám mégis a vátesz-próféta hangjai az erőteljesebbek. A Nem 
birta hát... politikai cselekvésre szólító, földön túli hangú, 
mégis oly evilági próféciája, („Ember vigyázz, figyeld meg jól 
világod..."), — egy héttel a német megszállás előtt hozza a 
Népszava! —, és mindenekelőtt a Nem tudhatom.. . nagy, a 

4 9Elégia (I.), Háborús napló (Kedd este), Szilveszter és újév között 
(Hajnal, Reggel), Elégia (II.), Ének a halálról, Ősz és halál, Köszöntő, 
Előhang egy monodrámához, Csak csont és bőr és fájdalom, Téli nap-
sütés, Negyedik ecloga; valamint lélekre utaló megnyilvánulások: a hang 
belső sugallata és az illat az Ötödik ecloga ban. L. még:Gömöri György: 
Radnóti spiritualizmusa, Vigília, 1982/12. 9 1 4 - 9 2 1 . Dolgozatának 
néhány kitétele, kivált a Negyedik és a Nyolcadik ecloga befejezését 
illetően felfogásunktól erősen eltérnek. - A 918. lapon tévesen napló-
részletként idézi Radnóti Sík Sándorhoz írott, 1942. január 8-i leve-
lének néhány szavát: ,,Mélyen katolikus léleknek tartom magam. . ."— 
A dolgozat több érzékeny elemzése a tanulmányunkban foglaltakhoz 
közelálló. - Megjegyzendő, hogy témánkat illetően először Szegedi 
Gergely adott közre úttörő tanulmányt, (Radnóti Miklós útja. Vigília, 
1949. 10. 6 5 6 - 6 6 5 . ) amely ugyanakkor téves adatot tartalmaz Radnóti 
„1935-ben történt" katolizálásáról. Ezt vette át Haas György: Az abdai 
halott c. tanulmányában (Katolikus Szemle, 1979/2. 165-177 . , a 
hivatkozott téves adat: 169.) Fenntartásokkal hivatkozik rá Gömöri: 
i. m. 918. 
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Biblia ban csakúgy, mint a magyar múltban, - a prédikátor-
költőkben, Zrínyiben, Kölcseyben gyökerező — végső vallo-
mása, („Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. . .") , s a 
)TNagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg." zsoltároló 
fohásza. Amelyhez mintát - túl a Biblián — bőven találhatott 
Sík Sándor psalteriumában.5 0 

1944. május 19-én írja Radnóti töredékben maradt művét, 
az Észaiás átkát idéző, elemi erejű tanúságtételt, kora elleni 
félelmetes vádiratát. A mű befejezetlenül maradt — Töre-
dék -, költője ugyanis másnap bevonult utolsó munkaszolgá-
latára. A költemény többek szerint Radnóti „Hatodik eclogá-
jának" készülhetett. Ezt valószínűsíti az Első ecloga vergiliusi 
mottójának — mintegy — kibontakoztatása a Töredékben. „Itt, 
hol a bűn az erény. . ." Erről olvasunk a műben. S miután 
a költő A walesi bárdoké író Arany módján (és nemritkán 
eszközeivel!) részletezte a kor aljasságát, bűneit, felhangzanak 
Radnóti Ézsaiás átkát idéző szavai. A „méltó átkot" tudó 
próféta „rettentő" szavaiból jó néhányra a Nyolcadik eclogá-
ban rádöbbenhetünk. 

* 

S"P1. 104. zsoltár: Az Úr „Felhőt borított oltalmul föléjük." vagy az 
56. zsoltár: „Szárnyaid árnyékában / Én lelkem megvonul, / amíg a 
romlás elvonul." - Túl a Sík-zsoltárok és az ugyancsak bőven idézhető 
bibliai helyek bizonyságán, hogy itt valóban zsoltároló könyörgésiől 
lehet szó, két művön kívüli tényező is igazolni látszik. Az egyik Ortutay 
visszaemlékezése, aki Nem tudhatom.. . című írásában (i. m. 2 3 1 - 2 3 2 ) 
arról írván, hogy milyen értetlenül fogadták többen 1943 szilveszterén a 
Nem tudhatom. . ,-ot, ő maga - úgymond - az akkor még nem végleges 
utolsó sor ellen berzenkedett. Magam, már akkor ima-parafrázisra gya-
nakodva, megkérdeztem Ortutayt, hogy mi váltott ki benne az akkori 
befejező sorban visszatetszést. Ortutay vallásos végkicsengésre emléke-
zett. Hogy mi lehetett az a sor - variáns híján - nem tudhatjuk. De azt, 
ami végső változatként fennmaradt, azt a zárósort. úgy véljük, nem vé-
letlenül, hanem a zseni ösztönös ráérzésével mondta Latinovits Zoltán 
feledhetetlenül szép szavalatában imára tárt karokkal és imaszerűen 
recitálva. 
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E mű részletes vizsgálatát, a nagy szabadságvers allegóriá-
jának, dolgozatunkban is jelzett, örök költői erőt, szabadulást, 
krisztologikus értelemben is megújuló világot, és szabad hazát 
hirdető jelképrendszerének feltárását már korábban igyekez-
tünk elvégezni.51 Éppen a Nyolcadik ecloga bibliai hangvétele, 
ó- és újszövetségi allúziói, s a benne levő mítoszteremtés értel-
mezése ösztönzött arra, hogy Radnóti Miklós költészetének 
biblikus és hitbéli vonatkozásait fejlődésükben kíséreljük meg 
áttekinteni. 

"Melczer Tibor: „Mint tanú szólni a kései kornak' - Radnóti 
Miklós Nyolcadik eclogája. Jelenkor, 1979. 4 4 3 - 4 5 0 . 




