
BENEY ZSUZSA 

Radnóti angyalai 

Érett verseiben mindössze kilenc alkalommal szól az angyalról - a korábbiakban, 
ha jól figyeltem, alig-alig, s ezekről, ha valaha, hát külön kell majd beszélnünk. 
Késői éveiben azonban ez már, gyakoriságát tekintve is jelentős mot ívumnak 
tekinthető - különösen, ha azt a súlyt és komolyságot tekintjük, mellyel csaknem 
minden esetben megterhelte az angyal-képzetet. Vajon mit jelenthetett számára? 
Hitben gyökerező valóságot? A hit, a Biblia, az istenhez tartozó képzetek egy 
jellegzetes szimbólumát, olyan jelképet, mellyel a transzcendencia rendszerén 
belül fejezhet ki egy másképpen meg nem nevezhető, és attól talán el sem 
választható tartalmat? S e transzcendens jelenlét minden alkalommal összefüg-
gött-e Isten fogalmával, az angyalok mint Isten teremtményei, mint Hozzá az 
embernél közelebb álló lények jelentek-e meg, vagy esetleg mint egy Tőle füg-
getlen, legalábbis nem közvetlenül függő szellemi tartomány benépesítői? Egyál-
talán: mit látott Radnóti az angyalok sugárzásából, és mit az angyalok sugár-
zásában? Vagy mindössze kép volt az angyal, és hangulatával, tónusával, 
egyszerűen jelenlétével fejezte ki önmagát, úgy, hogy angyalságának rejtélyét 
nem is kívánta felfedni? A vallásnak - a katolicizmusnak vagy a zsidóságnak 
- szimbólumai közül miért szólt Radnóti éppen az angyalról, és mikor szólt 
róla, az élet milyen nehéz, végletes vagy végzetes pillanataiban - s egyáltalában 
azokban szólt-e, s ilyenkor azonos, egymással koherens, vagy más és más tar-
talommal? S ha már szólt, vajon miért nem többször - hiszen, hogy a jelenség 
fontos és ismerős volt számára, azt ezeknek a verseknek fontosságából mégis-
csak megsejthetjük. 

S egyáltalán - azonos súlyú-e ebben a költészetben az angyal valamennyi 
megjelenő alakja? 

Radnótinak és az angyalnak - Radnótinak és angyalának - kapcsolatából két-
felé ágazó kérdéskört lehet és kell megfejtenünk. Az egyik a Radnóti-líra szim-
bolikus-metaforikus jellegére vonatkozik, és poétikai szempontból a költészetét 
illető legfontosabb problémák közé tartozik. Ez a poétikai aspektus egyben, 
alkotáslélektani megközelítésében, a költészet legbenső indítékainak, a rejtett 
motivációnak mindennél érdekesebb, és a költészet egészét meghatározó lénye-
gére világíthat rá. A szimbólumképzés ugyanis mind lélektani, m ind 
ismeretelméleti, mind pedig poétikai szempontból az ember transzcendencia-
képző, vagy a transzcendenciát felismerő képességére utal. Ily módon az angyal-
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szimbólum mintegy tartalmától függetlenül is kihívja, hogy vele együtt a transz-
cendencia szimbolikája is megszülethessék - az, hogy itt az elvonatkoztatási-sű-
rítési mechanizmus és e mechanizmus erőfeszítésének tárgya, melynek érdeké-
ben e téma kitágított értelemben szerepet kap, mintegy koincidenciaként azono-
sul, korántsem véletlen, de talán nem is szándékos egybeesésnek tűnhet. Éppen 
ezért látszik olyan nagyon fontosnak az angyal-szimbolikával kapcsolatos másik 
kérdés, mely látszólag távol áll az elsőtől; a valóságban, a költői műalkotás moti-
vációjának, a lélek költészetbe-áradásának szempontjából azonban mindkettő 
nagyon is közeli, majdhogynem azonos szálak konglomerátumából fakad. Ez a 
második kérdés nem szakítható el Radnóti katolicizmusának, pontosabban talán 
istenhitének lényegétől, természetétől, megjelenési formájától. Az, hogy magát 
egy Sík Sándorhoz írott levelében „már tizennyolc éves korom óta hívő katoli-
kusnak" nevezi, megkeresztelésének ténye és az ezzel kapcsolatban ránk maradt 
napló és levéltöredékek e gondolat komolyságát, a hozzáállás őszinteségét, a 
szándékot valószínűsítik. A hit világa azonban rendkívül árnyalt és rendkívül 
komplex, önmagában is mérhetetlen szenvedések forrása - mint ahogyan lehet 
az eksztázis mindent felölelő pillanataié is. Vajon Radnóti az intenzitásnak mi-
lyen fokán élte meg mindezt, annak az élet-halál feszültségnek, amely utolsó 
éveit jellemezte, a halál gondolatának, sejtelmének, bizonyosságának - vagy ta-
lán a halál-jelkép szüntelen megjelenésének integráns része volt-e Isten jelenvaló-
sága, háttér-gondolat volt-e vagy nem múló jelenlét, végzet, mely ellen lehet lá-
zadni, vagy lázadozni, „Istennel perelni", mint nemegyszer a zsoltáros teszi, 
vagy éppen ez a jelenlét volt a beletörődés forrása, a vigasztalás kútja - lélektani 
értelemben is, a lélektani mechanizmusok útjára áttéve? Vajon nem egy ereden-
dően passzív, s talán éppen a kétfelé húzó tendenciák, az ambivalencia eldönthe-
tetlensége miatt passzív lelkialkat kereste-e az istenhitben a beletörődés indoka-
it? S ha ez így lehetett, milyen volt az az istenkép, mely e költészet tanúbizony-
sága szerint csaknem a láthatatlanságban, a némaságban létezett, valóban alapja 
volt-e ez az élet szenvedést elbíró és e szenvedést kihívó, vállaló értelmének, 
vagy éppen ellenkezőleg, menekülés, e szenvedés enyhítésének érdekében? Az 
angyal, ha nem közvetlenül isteni emanációként is, s ha nem az isteni kisugárzás 
szimbólumaként is, mindenképpen az isteni erő megjelenítéseként kellett hogy e 
költészetben megjelenjék; s az, hogy önmagával Isten közvetlen megjelenését he-
lyettesítette, vajon utalás volt-e valójában, vagy inkább csak helyettesítő kép, Is-
tennel kapcsolatban álló, de azt nem közvetlenül kinyilatkoztató lehetőség? 

Az, hogy alkalmunk van Radnóti szimbólumképzését olyan példán tanul-
mányozni, mely magában véve is a transzcendencia tudati-nyelvi elemei közé 
tartozik, egyszerre nehezíti és könnyíti dolgunkat, nehezíti e jelenségek különbö-
ző aspektusainak differenciálását, könnyíti viszont a tematikai megértést, az uta-
lások közvetlenségét. Ez a második szempont különösen fontos Radnóti költé-
szetének vizsgálatakor. Az ő költői világa ugyanis - legalábbis első megközelítés-
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re - egyáltalán nem látszik különösebben és mélyebben rétegezettnek, pontosab-
ban: mélyebben metaforizáltnak. Ha az angyal-szimbólum előfordulási helyeit, 
jellegzetességeit megvizsgáljuk, talán e metaforizáltsági szinttel kapcsolatban is 
mélyebb megfigyeléseket tehetünk, s talán van rá lehetőségünk, hogy Radnóti 
látszólagosan áttúnő, egy-jelentésű poézisének differenciáltságát megláthassuk. 

Az érett versekben (A meredek úttól kezdődően) kilenc versében szerepel az 
angyal, véleményem szerint a kép vagy képzet változó intenzitásával, vagy úgy 
is mondhatnánk: az én-közelség, a lírai kimondás különböző lépcsőfokain. E 
dolgozat terjedelme n e m engedi meg azt, hogy valamennyivel egyenlően fog-
lalkozzunk - és talán elég is, ha néhányra csak a többivel összefüggésben, ál-
talánosságban utalunk. Megpróbáltam kiragadni azokat, melyek változatossá-
gukban kérdéseinket illetően fontosnak bizonyulnak. Először a Naptár-ciklus 
December című darabjában. A Naptár-ciklust három részletben, 1939 februárjában, 
1940 nyarán és 1941 februárjában írta a költő, közöttük a munkatábort is meg-
járva. A versek értéke is különböző: egyesek inkább hangulatukkal, dekoratív 
bájukkal tűnnek ki, de néhányban, főleg az utolsó kettőben, a November és a 
December címűben m á r a halálnak ugyanaz a fenyegető árnyéka borul ránk, 
mint az érett Radnóti nagy verseiben. Ezért is tetszik különösnek, hogy a No-
vembert 39 januárjában, a Decembert pedig 41 februárjában keltezte, ez utóbbit 
a Január, a Február, a Március, a Május, Június és Október megírásának közelében. 
Csakhogy, különös és figyelemre méltó módon, a két kis vers közül messze 
inkább a két évvel előbb írott November címűben érezzük meg a költő rettenetét. 
Az egyetlen Január kivételével, melybe a Roppan a jégen ijesztő fordulatot hoz, 
a 41-ben írott versek könnyedebbek, oldottabbak, mint a 39-esek. Különösen áll 
ez a 39-es November fogvacogtató képére, s a vers látszólagosan paradox befe-
jezésére, melyben a Nem is félek talán a félelmen is túllépő halál-elfogadásról, a 
lebegtetett talán-ban szinte interiorizálódott, a lélekben felszívódott, alkalmasint 
már annak alapmagatartásává vált, attól elválaszthatatlan reménytelenségről ta-
núskodik. Ez a reménytelenség azonban a rémületessel szövődik: a fagy „sikolt", 
a holtak foga „koccan", a kuvik „jóslatot hullat" (ugyanazzal az érzékletességgel, 
ahogyan az első Razglednicábaix az ágyúszó „gurul"). A későbbi December han-
gulata lényegesen különbözik ettől: benne, mint azt Klujber Anita kimutatta, a 
hóhullás lassú és békés képe a halálveszély zuhanás-jellegét (mely a November 
jóslatot hullató kuvikjának képében csakúgy megmutatkozik, mit az első Raz-
glednicában a hegytetőről guruló ágyúszóéban) mintegy „megszelídíti". Vajon a 
sötétségen átsuhanó angyal azonos lenne-e a halál angyalával, vagy független 
attól? H a az előbbi gondolatmenetet folytatjuk, azért látszik fontosnak e kérdés 
tisztázása, mert a Halál angyala önmagában félelmetes, zsidó hagyományt idéző 
képe egészen más hangulatot áraszt, mint a „mély havon át" „nesztelenül" 
közelítő halálé. Ha az angyal független a haláltól, a vers egész tónusához si-
mulóan maga is szelídítő jellegű, akárcsak az egész vers hangzó jellege, a hónak 
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és a halálnak hangzási hasonlósága, mely a „megszelídítő" hatás egyik legfon-
tosabb kiváltója lehet. A hó csendességére figyelmező fül a hóhullás csendjét 
és békéjét automatikusan transzponálja a közelgő halálra, a halál láthatatlan 
absztrakciójára, mely éppen ezért nem is lehet annyira érzékletes, mint például 
a „holtak foga koccan" kifejezés. Mintha a félelem erősebb lenne a dolgok be-
következte előtt, mint utána - vagy mintha a költő ereje fogyatkoznék meg, s 
kevésbé merne itt saját rettegésével szembenézni. Biztos véleményt csak a két 
év termésének teljes összehasonlításával lehetne formálni, ez a munka azonban 
egyelőre még várat magára. 

Az a négy vers, mellyel a kövelkezőkben foglalkozni szeretnénk, a költő éle-
tének utolsó évében keletkezett. Az első, A félelmetes angyal 1943. augusztus 
4-én, az utolsó, a harmadik Razglednica 1944. augusztus 30-án. Közbül kettő: az 
1944. április 30-án kelt Sem emlék, sem varázslat, Radnóti leginkább közismert és 
legjellegzetesebb angyal-verse, és néhány sor az augusztusban írott Nyolcadik 
eclogában - ez az egyetlen hely, ahol az angyal bibliai képként, pontosabban 
idézetként jelentkezik. A legkülönösebb formában, s véleményem szerint éppen 
ezért a legfontosabb szimbolikus tartalommal az elsőben. 

A negyvenes évek elején, mikor Radnóti ezeket a verseket írta, a téma, illetve 
a kép kiválasztásában két nagy, szinte egyformán erős hatással kell számolnunk. 
Az egyik a bibliai angyal-jelenéseké - Radnóti ebben az időben fordul tudato-
san-vállaltan az Ótestamentum világa felé, s a Nyolcadik ecloga angyal-jelenése 
közvetlenül utal a prófétai szerepkörnek és ezáltal annak a világképnek és annak 
a közösségnek vállalására, mely e küldetéstudat szituációját létrehozhatja. A 
másik a huszadik század irodalmának nagy és meghatározó víziójáé, Rilke An-
gyalaié. Radnóti, aki maga is három Rilke-verset fordított, egészen bizonyosan 
ismerte a Duinói Elégiákat; lehetetlen, hogy annak angyal-képzete ne befolyásolta 
volna, különösen az első vers megfogalmazását. Már csak a bevezető jelző is 
erre utal: Rilke angyala is iszonyú, rettenetes, félelmetes. Csakhogy az egyezés, 
mely indíttatását valószínűleg innét merítette, ezzel a szóval ki is merül - Rad-
nótié sors-angyallá, az egyéni sors angyalává változik - Rilkéé magasabb régió-
ban, az angyalok saját rendjében létezik tovább, létével, kimondhatóságával, e 
kimondásba rejtett tartalommal, már-már elgondolhatatlan elgondolással bizo-
nyítva e régió létezését, az emberi tudatnak egy már-már saját erején túli fel-
emelkedését. Radnótié másutt él, szorosabban kötődik az emberi világhoz, és 
az én közvetlen létezéséhez: egyszerre bent és kint, a lélek láthatatlanságában 
és a külvilág neszező, holdvilágos éjszakájában, a quasi-láthatóban. Jelképessé-
gének lényege talán éppen ez az átmenetiség: a bent- és kintlét egyszerre-léte-
zése. Radnóti angyala, első jellemzőjeként, láthatatlan. Ma láthatatlan: ez a konk-
retizálás, világba-kötöttség, ez az időbeli meghatározottság a láthatatlant mint 
negatívumot, mint egy lehetséges láthatóság ellentétét állítja elénk. Tegnap talán 
látható volt, s tán holnap is az lesz: erős, messzefénylő és messzezengő; ma, 
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amiként láthatatlan, hallgatag is. Visszahúzódott - hová? N e m az eltűnésbe, az 
ismeretlenbe, mint majd a Sem emlék... nemlétébe fog visszahúzódni - hanem 
belém. És hallgat bennem, nem sikolt - rejtelmes ez a bennem-lét, a nem-sikoltás, 
könnyen, majdhogynem kényszeresen téveszthető össze az én egy részével, egy 
angyal-formán megjelenő én-fragmentummal, az én egy olyan alakjával, mely 
mintha magam lennék, de egyben kívülről adományozott, kívülről belém szállt 
lény is, önmagam Istentől teremtetett, Istennel összefüggő része. Az angyal, 
most, itt, valamiképpen én vagyok. Félelmetes és sikoltó egyszerre, sikoltásra 
képes akkor is, ha éppen most nem sikoltok. Ki az, aki e félelemteli csendben 
most hallgat, nem sikolt? Az angyal, vagy én, akibe mára beleköltözött? Ki 
vagyok én? Félő vagy félelmetes, félelmetességemben, önnön félelmetességemtől 
félő, vagy e félelem megrázó erejével félelmetes? És ki számára vagyok, lehetek 
félelmetes ez angyal-formában? Megint csak magamnak. Az én ama megkettő-
ződése, mely ebben az angyal-formában, e vers első két sorában szemünk előtt 
nyer értelmet, különös kettőződésre derít fényt: a lélek, az én egyidejűségében 
a földi léttel szembe egy spirituálisát, egy másféle testbe öltözöttet, a félelmetes, 
az iszonyú angyalt állítja. S a vers folytatása arra is utal, hogy ez az angyal, 
ha talán nem is egyértelműen, mindenképpen az én részem, nekem és hozzám 
rendeltetett: védőangyalom talán, a későbben majd eltűnő. Védőangyalom, s 
ellenségem is, e létformát kioltó, s tán egy másik létezésre hívó erő, az igazság 
könyörtelen küldötte, a végítélet kegyelem nélküli harsonása. 

Mindaz, ami e két sor folytatásaként e versben megtörténik, mintha az angyal 
megfordítottjának, a Kísértőnek műve lenne. Valóban iszonyú angyal ez - de 
nem lehet önmaga ellentéte, n e m lehet az ördög, mert ebben a versben, és éppen 
ez a vers nagy tanulsága: mégiscsak az angyalnak van igaza. A lelkiismeret 
szólal meg szavával, az a lelkiismeret, melynek sajátsága éppen az, hogy az 
ártatlant sújtja - pontosabban őt, aki nem szándéka szerint bűnös, de szándék-
talanul mégis az. Ez a szándéktalan bűn a görög tragédiák mélységes, végzetes 
sorsba-írottsága, és ennek felfogása - vagy mondhatnánk úgy is: ennek elfoga-
dása, alávetettségünk, mely az értelmezhetőség szintjén: őrület. S ennek a bűn-
nek büntetése sem hozhat megtisztulást, csupán őrületet. Ezért írhatja le most 
a világ rendjét máskor mindig elismerő, a kintet és a bentet mindig megkülön-
böztető, költészetében racionális Radnóti: Bennem él, / de rajtam kívül is, ezért 
kezdődhet e költemény a rejtelmes és hallgat bennem szavakkal, s ezért folytatódik 
a rendkívülien érzékletes-félelmetes neszekkel, melyek odakint gerjednek, a ti-
tokzatos és magányos világ-éjszakában. Az éj gyakori témája Radnótinak, talán 
egyike lírája leginkább érzékletes megfogalmazásainak. Mintha különös vonza-
lom élne benne az éjszaka iránt, mely egyszerre intimitás és kozmikus mítosz, 
védelem és kitettség, magány és kapcsolat. Az alvó Fanni nagyon sok versének 
szereplője, s előbb-utóbb fel kell ismernünk ennek a képnek a gyengédségen 
túlnövő jelentését, a másik ottlétének biztonságában a mégiscsak jelen levő ma-
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gányt. Azt a magányt, amely talán éppen ebben a biztonságban mer manifesz-
tálódni, ebben mutatja meg önmagát. Az éjszaka, az alvás többértelmű allúziókat 
foglal magába: az álom legbenső titokzatosságát, mely mint a szigetbeli tó, a 
világ nagy, folyamszerű éjszakai titokzatosságából táplálkozik, a magányt, mint 
mindenen eluralkodó létérzést, a magányos személyiséget, aki az éjszaka sötét-
ségében, az alvó társ mellett mer csak szembenézni önmagával és önmaga prob-
lémáival, aki itt meri meghallani az éjszaka apró neszeiben, a világ halálra-ké-
szülődését, önmaga halálra-ítéltségét, s ennek megfelelőjeként most az őrületet. 
Mintha szöcske pattan - minden vers intenzitása, mélysége, képei érzékletességén 
olvasható le. Ez a hasonlat a legmélyebbek egyike Radnóti költészetében, szinte 
a József Attila-i ráugrott a szénre érzékletességéhez mérhető. Egy hangtalan el-
mozdulás hangját halljuk, pattanást, egy nem ismert, már-már mitologikus tá-
volság áthidalását. Voltaképpen látványt regisztrálunk, de sötétben, egy hirtelen, 
kontinuitás nélküli mozdulatot, kiugrást, talán belőlem a külső világba, talán 
az éjszakai világ részei közötti ismeretlen és félelmetes elmozdulást - semmi-
képpen nem az angyal lágy suhanását. Ő az - írja Radnóti - , s voltaképpen 
ettől a lakonikus megállapítástól kezdünk el igazán félni. A félelem már meg-
alapozódott bennünk, a nem sikolt, az éjszakai neszek ijedsége mind ezt a rövid 
állítást készítette elő; s most íme itt is van, ő, a félelmetes, a számítóan-óvatos, 
az emberforma. Ő, az éjszakában fehéren derengő, a tüköralak: az én megket-
tőződése. A kint neszező, a kint keresendő, aki kikél a lélek aljából, e legbenső 
bentből, s aki most íme mégis sikolt, sikoltva vádol. Két jellegzetes motívum 
utal itt a vers ritka intenzitású hitelességére: az egyik a lélek alja. N e m a lélek 
„mélyéről" beszél a költő, most nem „szép" szavakkal szól; az „alja" kifejezés 
szinte nem is illik szótárába, az asszociációk olyan konkrét, triviális menetét 
indítja meg az olvasóban. A lélek alja maga is szennyes, pinceszagú, átláthatatlan 
homályt invokál, olyan területet, melyet nem jó felkavarni. S itt, e fülledt pin-
cehomályban lakik ő, az angyal - de milyen angyal? Nem a sugárzó, a bátor, 
az isteni küldött, nem az átmeneti lény Isten és ember között: ez az angyal 
gyáva, ez meglapul, hallgat, ez csak a teljes magány birodalmában bátor, már 
a társtól, a szerelmestől is fél. Ez csak a magányban, az éji sötétben merészkedik 
elő, s akkor sikoltva vádol - sikoltva, mintha saját mondandójától, tán, mintha 
saját magától félne. A vád angyala egyben a félelemé is - a kint és a bent 
dichotómiája interiorizálódik, csak a bent-ben, a lélekben, a lélek angyal-szim-
bólumában realizálódik. Ki sikolt, kinek a hangját halljuk az éjszakában? 

Nyilvánvaló, hogy csak az álmából felriadó költőét hallhatjuk, ő az, aki ál-
mában némán is sikolt, aki önmagát mint másikat, mint önmagán kívülállót 
vádolja, saját, rémisztő, az öntudatlanság és az ébredés közti sikolyával. S eddig, 
mindeddig a félelmetes angyal volt e vers alanya, csak róla volt szó - most 
következik közelebbi megjelölése. Nem rámutatással, nem magyarázattal, mind-
össze egyetlen, formailag az előzőekkel össze nem függő lakonikus mondattal: 

1 8 9 



b e n e y z s u z s a 

Az őrület. Ha mélyebben belegondolunk, aligha képzelhetünk ennél megrázóbb 
képet, metaforát, helyettesítést, min t az őrületnek angyalként megidézését. De 
ha továbbolvassuk a verset, megértjük, hogy mi áll e kép mögött: az angyal 
mindenhatósága, mindenütt-jelenléte, e mindenütt-jelenlét lehetősége, s most 
már nemcsak a kintre és a bentre gondolunk, hanem az élők és a halottak 
birodalmába való bejáratosságra is. Bent: mint a méreg. De odakint: angyalsága 
látható attribútumaival: a fehér holdas éj mintha az ő suhogó ruhája lenne, 
mintha nem csak saruja suhogna a réten - s ő kikelhet a lélek aljáról, s szabadon 
motozhat a sírban, szabadon beszélgethet a halottal, lázíthatja - én ellenem, a 
megszólaló költői én ellen, fojtón-fojtottan, az elfojtás kimondásával. A kint és 
bent mind valóságosabbá válik, már nem a képzelt angyal, a metaforizáltan 
elkülönült én-részlet, hanem az anya és a fiú válik ugyanannak az uniónak hol 
bent, hol kint, egymásban megjelenő tagjává. Olyasféle lázítás, harag, dac ez, 
mint a Kései siratóé, s nem is lehetetlen, hogy annak hatása is belejátszott meg-
születésébe - de annál interiorizáltabb, csavartabb, tán tragikusabb is; hiszen itt 
még inkább eggyé válik az én és a Te, a fiú és az anya. Hátborzongató ez a 
kép, különösen a Radnótitól szokatlan romantikus pátosz miatt, a rendkívülien 
erős láttató erő, a vadregényesen rémisztő éjszakai rét, a sötétség és a fehérség 
kontrasztja, a sírgödörben motoszkáló angyal képének banalitása teszi oly ér-
zékletessé, gyerekkorunk látványainak-látomásainak folytatásává. Különös erő-
vel és pátosszal telítődik a kép, az élet folytatásának és az élet kihunytának 
egymást-váltása, mintha a halál feltétele lenne az életnek, mintha az élet a gyil-
kossággal kezdődnék, s a kettő elszakíthatatlanul összetartoznék. Alig lehet el-
választani a lázítva, fojtón szavakat a virtuális, kegyetlen, önmarcangoló szem-
rehányás József Attila-i soraitól. Az egyetlen sor, ahol ez az átláthatatlanul 
komplex és tökéletes toposz meginog, a kimondását megelőző: Érdemes volt-e 
öngyötrő, de egyben a költői öntudatról, a saját maga fontosságának kérdéséről 
árulkodó szavakban. Itt mintha e vers Radnótinál ritkán érezhető tágassága 
egyetlen pillanatra visszazárulna a költői lét saját fontosságának kérdésébe -
annak ellenére, hogy a további tágasság nem kevésbé az én létezésének indo-
koltságát, létezésének bűnét kérdezi. Csakhogy a továbbiakban ez a kérdés, 
éppen önmaga transzcendálása, létélménnyé fokozása miatt a kérdező ént is 
tartalmának magasába emeli. S valóban: az angyalnak és az énnek fúziója min-
denhatóvá válik, letépi a naptár / sorjukra váró lapjait: megrövidíti az életet, s 
elhozza, előbbre hozza a véget. Már tőle fiigg örökre / meddig s hová. 

Radnóti költészetének centrális pontján állunk: a haláltudat félelmének és 
talán invokációjának kérdéskörében. S talán itt, ebben a versben találhatjuk meg 
leginkább sejtésünk bizonyítékát: a halál szinte menekülés a költő számára, 
legalábbis a költői megszólalás szintjén. Abban a félhomályos, majdnem sötét, 
alig érzékelhető tartományban járunk, ahol a szavak, pontosabban, ahol a tudat 
megszületik. Mert a halál fogalmát a tudat mintegy öntudatlanul vonja maga 
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elé, rettegéseit, kimondhatatlan szorongását öntudatlanul artikulálja a halálnak 
és a halálfélelemnek képébe - egyszerűen azért, mert a tárgytalan szorongás 
félelmetesebb a tárgyként szemlélhető, szubjektíve bármennyire is kétségbeejtő 
halálnál - mert tárgytalan, és ezért kimondhatatlan. Amint képesek vagyunk 
kimondani valamit is, azonnal képesek leszünk tartalmától eltávolodni, közénk 
és a kimondott közé odaáll a szó konvencionális alakja, a virtuális másik, aki 
majd ezeknek a szavaknak is értője lesz. A halál azonban jelentésében erősen 
különbözik a szavak nagy részétől - elsősorban abban, hogy nincs definitív 
jelentése; fogalma nemcsak a kimondó rejtett vagy tudatos intencióitól függ, 
hanem ez intenció számtalan hátsó összetevőjétől is. Emellett jelentése nem is 
konstans összetevőkből áll össze, hanem ez összetevők komplexitása is folyton 
mozgó, változó részekből képződik, melyek szivárványjátékban, a pillanatok 
töredékében váltják egymást. Nem mondhatjuk, hogy Radnóti költészetében a 
halál világosabb, tisztább és kimondhatóbb (vagyis elfogadhatóbb) érzetet keltett 
az önvádnál vagy az őrület félelménél, nem mondhatjuk, hogy megváltást je-
lentett volna saját abszurd helyzetének vállalásából, vagy virtuális végét a meg 
nem szűnő halálfélelemnek - mert mindez egyesült e fogalomban, és még sokkalta 
inkább költészetének egyes helyein a halált helyettesítő képekben, úgy, mint itt, 
az angyal látomásában. 

Ebben az angyal-képben már megpróbáltuk felismerni a kint-bent (pontosab-
ban a csak-kint, csak-bent) helyzetének elképzelhetetlen egyesülését, egymásba-
merülését. Ezen túl: az angyal transzcendenciális jellegének megfelelően az evi-
lági és a világon túli, a világfeletti jelentés is bennefoglaltatik, s ez a világfeletti 
jelentés mindenképpen egy isteni hierarchia értelmében. Annak alapján, hogy 
Radnóti élete utolsó évében négy alkalommal ír az angyalról, nem kell feltéte-
leznünk, hogy ebben az időben bizonyosan istenhívő volt; azt sem kell feltéte-
leznünk, hogyha igen, akkor a hitnek vallásilag formalizált útját járta. Azt azon-
ban bizonyosan tudnunk kell, hogy foglalkoztatta, hogy élt benne egy olyan 
isteni, hierarchizált világkép (nem feltétlenül hite vagy bizonyossága, de képzete 
bizonyosan), amelynek megjelenése az angyal archetipikus alakja. S éppen, mert 
nem tudjuk, mit is fed ez a világkép, s e meghatározhatatlan világképben mi 
is ennek az angyalnak helyzete, jelentése, ezért tetszik alakja egyszerre ismerős-
nek és ismeretlennek, elsőrendűen félelmetesnek a számunkra. 

Mert e kép jelentése elsősorban meghatározatlanságában áll. Mondhatnók, ez 
a pontos jelentéstelenség a legfontosabb jelentése: az a köztes állapot, melyben 
Radnóti vállalja azt a költészetében (és valószínűleg életében is) ritkán előforduló 
helyzetet, hogy nem akar definiálni. Első megközelítésre úgy látszik, hogy szá-
mára a világ meghatározott volt, hasonlatai, metaforikusnak látható képei, utalá-
sai is mind egy meghatározható és önálló, saját létezésében egzisztáló világra vo-
natkoztak. Ebben a versben megrendítően keveredik az eddigi világképnek, ma-
gatartásnak megfelelő vágy és egy olyan kényszer, mely túlnő e vágyon, s a ren-
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dezettség, elkülöníthetőség álruhájában mégiscsak a definiálhatatlant fejezi ki. 
Éppen azzal, hogy a tartalmi meghatározatlanságot, a félelmetességet, a szoron-
gást, az önvádat (s elképzelhető, hogy az ambivalens, az egyértelműen szintén 
meghatározhatatlan önvádat - anyja és ikertestvére halála mellett ki tudja kire, 
vagy mire irányulót) egy zárt, konvencionálisan vallási szimbólumra utaló kép 
formájában mondja ki. Csakhogy ez az angyal nemcsak az isteni és az emberi vi-
lág, hanem a halottak és az élők világa között is közvetíteni képes, méghozzá 
kettős értelemben is. Egyrészt a költő és halott anyja között: Mikor fehér /a holdas 
éj, suhogó saruban / f u t a réten s anyám sírjában is motoz. Figyeljük csak: az angyal, 
aki eddig láthatatlan volt, hol bennem, hol meg rajtam kívül élt, most a legvalósá-
gosabb közegben, a réten fut, fehér ruhájában láthatóan (holott ezt a láthatóságot 
csak mi képzeljük, a fehér ruha illúzióját a holdas éj képzete adja, nem a ruha su-
hog, hanem szokatlan társítással a saru), s elsősorban az anyát lázítja. Az anyá-
nak suttog, de szava, mint vízbe kő a költő szívébe hull. Nincs közvetlen utalás a 
ki nem mondott bűn, az anyagyilkosság és az öngyilkosság kísértő réme között -
mégis van, a vers nyilvánvalóan a kettő összekapcsolásából született, mélyen, a 
logika, az értelemmel vállalt bűn és bűnhődés alatti, „félelmetesebb" szinten, 
nem közvetlenül az emberi lélek, hanem az emberi lélek önmagán túlemelkedé-
se, önmagából kifordulása közegében: a fenyegető őrületében. S az angyal felszó-
lítása, a Vetkezz tovább! megint csak arról a tudásról árulkodik, amelyben bizo-
nyosság az, hogy a bőrrel fedett emberi forma alatt létezik egy másik, egy fedet-
lenül amorf alakunk, nem a nemlét, hanem a félelmetesség, a rettegés, a szoron-
gás nemlétnél ijesztőbb és átláthatatlanabb állapota. 

Feltételezzünk-e a naplója tanúsága szerint a freudista szimbolikában is bizo-
nyosan járatos Radnóti részéről összefüggést a megnyúzottság, alaktalanság, a 
tudattalan alvilága és a kés szexuális jelképe (a kasztráció) között? Ha nem is tu-
datosan választottat, mindenesetre a tudat kontrollja alapján nem töröltet, így 
valamelyes öntudatlan szándék, vágy szerint mégis jelzettet, olyaténképp valósá-
gos vágytendenciát, mint azt általában az álom mechanizmusában látjuk. Ez 
esetben a kés szimbóluma a teljes jövőtől megfosztatást is jelentheti, az élet folya-
matának végleges leblokkolását egy olyan metafizikai jellegű halálban, a folyta-
tás lehetetlenségében, ami messze az én halála fölé magaslik. Az öngyilkosság 
fenyegető kísértése a kimondhatatlan bűntudat és a kimondhatatlan őrület el-
választhatatlan komplexusa. A bűntelen és mégis gyilkos, bűnös állapot elvisel-
hetetlenségének bizonyítéka: olyan definiálhatatlan lélektani szituációé, melynek 
meghatározottságát elsősorban a lélektani elviselhetetlenség okozza. Ha beszél-
hetünk pszichológiai „feldolgozatlanságról", Radnótinál ez a kérdés feltétlenül 
idetartozik. Feltűnő, hogy milyen kevés verse foglalkozik anyja alakjával, szüle-
tésének körülményeivel (legkifejezettebben a huszonnyolcadik születésnapjára 
írott, melyre még vissza kell térnünk), s nemcsak a szerelmet többnyire ideali-
záló, hanem a halált mitizáló effektusa is alighanem annak jele, hogy e kérdéssel 
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nem mert, nem tudott szembenézni. Vajon miért nem? - hiszen nyilvánvaló, 
hogy valóságos bűn, amennyiben ezt akarati cselekvésnek fogjuk fel, nem tör-
tént. Radnóti racionális alkat volt - legalábbis látszólag, versei nagy részét véve 
alapul, a bűn efféle irracionális tartalmában nem hihetett, ennek szenvedését vo-
nakodott magára venni, mint ahogyan mindaz a szenvedés, amit magára vett, a 
racionalizálás tendenciájával épült be költészetébe. Ha mindvégig, élete minden 
szakaszában problémát jelent számára e bűn jelenléte, mint egy antik tragédia 
gyilkosságra-ítéltségének végzete, ez arra mutatna, hogy voltaképpen az irracio-
nalitás rabságában élt, úgy, hogy ez ellen mindvégig küzdött, eredményesen 
küzdött, s csak néha-néha engedte, hogy ez az irracionalitás áttörjön azon a pán-
célfalon, amely részben egy mesterségesen felépített idillikus-harmonikus világ-
képet és költészetet „játszatott" meg vele - talán már a költészet megteremtésé-
nek legmélyebb szintjétől kezdve - , részben pedig egy viszonylag harmonikus 
életvitel és házasság lehetőségeit adta meg számára. Közben pedig olyan elfojtá-
sokra kényszerítette, melynek nyomai mind világnézetében, mind életvitelében 
jól nyomon követhetők. De ha egyszer észrevettük ennek az irracionalitásnak itt-
ott kiütköző jegyeit, egyre többször fogjuk felfedezni azokat, s egyre borzonga-
tóbbnak érezzük ez élet és e költészet egészét. Éppen ezeknek az irracionális-má-
gikus elemeknek az elfojtása miatt kell annak éreznünk. 

Mert ha Radnóti képes volt is arra, hogy a katolicizmus hatása, feltehetően 
érzelmileg lenyűgöző hatása ellenére annak inherensen költői, misztikus, szen-
vedést-vállaló és éppen e szenvedésben értelmet találó hitétől idegen maradjon, 
s ugyanakkor képes volt arra is, hogy ugyanezt mint egy zsidó misztika lehe-
tőségét elutasítsa (mint akkor nagyon is kézenfekvő lett volna, éppen e kétféle 
kötődés során a zsidó sorsot a választott nép mártíriumának bizonyságaként 
elfogadni), e kettős sorsvállalás megsejtésének jelei - ha nagyon töredékesen, 
és mindössze sejtésszerűen is - mégiscsak megvannak költészetében. S ha a 
fenyegető őrület félelméről beszélünk - mint az ebben a versben explicite ki-
mondatik - , azt valamiképpen e két világrend, a reálisan megélhető, s éppen 
ezért a realitásban eltakarható, és a csak metafizikai valóságban létező, s ezért 
felülről jött, megváltozhatatlan kényszerként megélt létforma konfliktusaként 
értelmezhetjük, az akart és az el nem ért hit kettősségeként. A bűn, ez a bűn, 
öntudatlan elkövetése miatt, csak metafizikai valóságként létezik, s Radnóti vi-
láglátása, általában, nem a metafizikai valóságok jelenlétére épült. Eldönthetet-
len, hogy vajon azért nem, mert Radnóti mégiscsak félt e történés valóságos 
súlyát magára venni, vagy mert e vállalás olyan világrend jelenlétét invokálta 
volna benne, melynek tudomásulvételéhez nem volt meg a belső késztetése -
talán úgy is mondhatjuk, bátorsága, vakmerősége, vagy - ha poétikailag akarjuk 
kifejezni magunkat - pátosza. 

Ne mélyedjünk most bele abba, miért kerülte Radnóti mindvégig (néhány 
ritka kivételtől eltekintve) a szembenézést anyja halálával. Feltételezhető, hogy, 
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mint ezt más alkalommal már kifejtettük, mostohaanyjával kapcsolatos, kisgyer-
mekkorából eredő komplexusai, ezek továbbélése és feldolgozatlansága gátolták. 
Mindenesetre: ez a két anya közötti hányódás, mindkettő bűntudat tal - habár 
teljesen különböző jellegű bűntudat tal - terhelten az én olyan benső megkettő-
ződését hozta létre, mely automatikusan vezethetett mindkét kérdés elfojtásához, 
s az elfojtást átszakító ritka, és ritkán fájdalmas, fájdalmasan-bátor pillanatokban, 
az őrület fenyegetéséhez. 

Csakhogy a két anya közti hányódás, a lélektan törvényszerűségei következ-
tében, nagyon közel áll egy másféle, és éppoly kényszeredetten vállalt s nem 
vállalt kettősséghez: ahhoz a hányódáshoz, melyet Radnóti számára a zsidóság 
és a magyarság közötti helyzet belső elviselhetetlensége jelentett. Nehéz dolog 
kijelentenünk, a költőnek oly sok, látszólagosan ellentétes tartalmú nyilatkoza-
tával szemben (különösen a Komlós Aladárnak írott híres levélre hivatkozha-
tunk), hogy ez a kérdés mégsem lehetett véglegesen eldöntött életében. Vagy, 
fogalmazzunk pontosabban: a tudat, a ráció szintjén feltétlenül eldöntöttnek 
tartotta (legalábbis dokumentumaink szerint, és feltehetően valóban, élete pil-
lanatainak legnagyobb részében) - de mindaz az irracionális elfojtottság, mely 
verseiben fel-feltört, mely költői tehetségének rejtett, de alapvetően értékteremtő 
jellegét megadta, a költői mű megszületéséhez szükséges feszültség, s ennek 
előbukkanásai, mint éppen ebben a versben (Radnóti egyik legszebb, leghitele-
sebb és legtöbb esztétikai feszültséget tartalmazó versében), olyan erős és komp-
lex ambivalenciáról, a széthúzó tendenciák olyan ívfényt kigyújtó polaritásáról 
tanúskodik, melynek alapján e legalábbis kettős ambivalenciát mindenképpen 
fel kell tételeznünk. Ez pedig, az ambivalenciának ez a feloldhatatlansága, a 
racionális vállalásnak és öntudatlan lelkiismeretfurdalásnak megszüntethetetlen 
párharca olyan feszültség, mely elől akár a halál békéjébe is inkább menekülne 
a lélek. A halál Istentől küldött, talán Isten által elfogadott békéjébe: a Nyi'izd 
meg magad kísértése, e jellegzetesen démoni hívás alighanem ennek a vágynak 
mindenen-eluralkodása miatt jelentkezik nem a démon, hanem az Angyal ké-
pében - még ha egy angyalságától, tehát az engedelmesség egyértelműségétől 
és egyszerűségétől megfosztott angyal álruhájában is. 

Vagy, vajon, nem éppen ez angyal kétértelműsége kelti bennünk, olvasókban, 
mindezeket az érzéseket? Elfogadjuk-e, mi magunk, akik a költőnél nem kevésbé 
szomjazzuk Isten küldöttének, Isten bizonyítékának és személyességének való-
ságát, ezt az angyalságot, az anyát felkeltő, suttogva lázító, gyilkosságra-emlé-
keztető, öngyilkosságra felbujtó belső hangot? S ha igen, milyen transzcendencia 
jelének látjuk - az isteni világrend igazságosságáénak-e, az emberi szándékon 
felül álló, csak a tényt, a tettet, a történést, és nem a szándékot meglátó, kegyelem 
nélküli istenség világrendjének, vagy ellenkezőleg, a Sátánénak, az ártatlant ha-
lállal, öngyilkossággal, önkivégzéssel sújtónak-e? S egyáltalán - lényeges-e en-
nek a kettős arculatnak szembeállítása, nem jelent-e többet, ha ebben a versben 
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egyszerűen azt regisztráljuk (és azt is üdvözöljük), hogy Radnótinak igenis volt 
érzéke a transzcendencia meglátására, s ebben a tényben nem a transzcendens 
látás előjele, világhelyzete, színének-visszájának egymásra-nyomódása, hanem 
egyszerűen a megléte a fontos. Lélektanilag a racionalitáson felülemelkedő, 
poétikailag-esztétikailag pedig a szimbólumteremtésre érett költő magatartása. 

Mert ebből, az esztétikai-poétikai szempontból komplexebb, súlyosabb, 
mélyebb e nem-egyértelmű jelentés, mint a Sem emlék, sem varázslat angyala. 
Л félelmetes angyal belső ellentmondásokkal terhes, ezek feldolgozására képtelen 
költő műve, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy borzongató remekműve. 
A Sem emlék, sem varázslat angyala egyértelműbb, de sokkalta inkább mellék-
szereplője a versnek - nem az a feloldhatatlan komplexitással megterhelt szim-
bólum, mint az előző költeményé. Ez, a kardos, az őrzőangyal nemcsak külső-
leges, banálisabb képi megjelenítésében tűnik egyértelműbbnek, hanem poétikai 
értékében is. Megjelenítése utalás egy ismert képre, jel és nem jelkép, képisége 
egysíkú, tartalmát tökéletesen fedi. Mintha ebben a versben, melyben az ellen-
tétek nem a költői feloldatlanság belső feszültsége, hanem a költemény nem 
egységes jellege miatt jelennének meg egymás mellett, az angyal sem tudna 
annyi energiát magába sűríteni, mint a megelőzőben. 

Az előző versnek valóban az angyal a főszereplője, őbenne jelenik meg mind-
az, amit a költői én érez, titkol, rejteget. Minden konfliktusának, döbbenetének, 
félelmének és apokaliptikus rettenetének tükörképe az ő alakjában magasodik 
fölénk. Itt, a Sem emlék, sem varázslatban az angyal védelmező, őrző erő ugyan, 
de szinte a vers tartalmával ellentétben eltűnő. Vagy talán, éppen ezért, még-
iscsak ő a központi alak, mégiscsak benne testesül meg a költő életérzése? Ez 
a nagyon szép vers egyben nagyon egyenetlen is - szépsége mint az egészről 
kialakult benyomás lengi körül, és fedi el gyengébb részeit, logikátlan menetét. 
Mindjárt címe is bűvkörébe von bennünket. A 44. április 30-án keltezett költe-
mény (március 19-e óta a harmadik) keserű, tán legalább annyira, mint a március 
27-i Ó régi börtönök, de a költő mintha egy mesterségesen bevitt optimizmussal 
akarná, mintegy kívülről, feloldani reménytelenségét. Feloldani, és meg is tar-
tani. Erről az elsimító, szelídítő tendenciáról árulkodnak a vers képei és nosz-
talgikus-tündéries hangulata is. A cím olvastakor, majd e szavak visszatérésekor 
is, emlék és varázslat önkéntelenül összeolvad tudatunkban - mintha az emlékek 
múlt ideje egyben elvarázsolt táj is lenne, az Ikrek hava gyermekkorának elva-
rázsolt ideje és tája, titokzatos, elhagyott földrész, mint arra Radnóti más ver-
seiben (a Gyerekkorban, a Zsivajgó pálmafánban, a Kolumbuszban) is utal. S e 
nosztalgikus-lágy hangulat után az első két sor újra csak egzotikumot idéző 
képe: a négerbarna mag is ebben a meseszerű világban tart bennünket. A harag 
rejtegetett magvai, az alma szelídségében, idilli gyümölcstestében megint csak 
az elvágyódó, egzotikumba és gyerekkorba, nosztalgiába és idillbe menekülő 
Radnótit mutatják. S ennek a képnek hangulatához nagyon is illik a védelmező 
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angyal, még ha kardjával és pajzsával a Bibliából, és nem az esti imádságok 
szelídebb közegéből lép is ki. Az, hogy a haragot mint almamagot mélyen az 
alma fehér húsába beleágyazottan látjuk, a legbelső énünket burkoló védelem 
és gondoskodás felidézése lehet, s az alma természetisége, távolról tán biblikus, 
az Edenkertre emlékeztető allúziói a Teremtés Istenének jelenlétét hitetik el 
velünk. Ezzel szemben azonban legbelsőbb lényegünk mégiscsak a harag, s a 
Teremtés első almája egyben a bűnbeesés ősképe is, s a kiűzetés a vad hajnal 
nagyon is földi terébe történt, azon az emlékezetes hajnalon, amikor hirtelen, 
valóban egyik percről a másikra vesztettük el, még ha csak illuzórikusán is 
létezett biztonságérzetünket. A halálveszélyre ébredtünk - igen, valóban ébredés 
volt az a március 19-i vasárnapi hajnal, kettős értelemben is, ráébredés a vad 
valóságra, a teljes kiszolgáltatottságra. Kisértet - írja Radnóti, egy szóba sűrítve 
a bolyongásnak, otthonvesztésnek, kitettségnek és a halálnak, a megmaradó élet 
halál-utániságának képzetét. S ha, éppen az előzőleg elemzett versből már is-
merjük a meztelen szó jelentését, félelmetességét, mondhatnók kisértetiességét, át-
érezzük ennek a hajnalnak azt az éjszakát követő rettenetét. A minden összeomlott 
iszonyú hitelességét. 

De utána, a vers folytatásában, valóban ugyanolyan hitelesnek érezzük-e a 
„szép, könnyüléptű szív" képét? Talán igen - hiszen el kell fogadnunk a költő 
önvigasztalásának szükségletét, s e vigasznak talán egyetlen módja, a lemondás, 
az alázat, az önnön érdekek elvetése - hiszen azok már úgyis, mindörökre 
elvesztek. A létezés m á r csak a másokéban, a jövő káprázatában teljesedhet ki, 
csak abban folytatódhat, hiszen az én számára már nincs hely ebben a jövőben. 
A szavak általánosságba vesznek, s a mi számunkra, most, az annyi feleslegesen 
kimondott reménytkeltő szó után banálisnak tűnnek. De vajon azok voltak-e, 
ott és akkor, a teljes reménytelenség közegében, Radnóti tollán is? N e m volt-e 
parancsoló szükséglet, hogy saját félelmének kútjából a mások jövőjének eltá-
volodott közegébe lépjen át, félelmét alázatra váltva, még ha csak egy vágy 
képzetében is, és a sorsa előli menekülést az önmagáról-lemondás nemesebb 
közegében élje át? Hiszen a vágy, a messzefénylő, szabad jövő vágya már a versben 
is lehetetlennek bizonyul - helyesebben káprázat és újabb meg újabb kijózanodás 
között ingadozik. Mert a következő versszak, a költemény második fele már a 
teljes semmiből indul, innét már a múl t is kifosztottnak látszik: nemcsak nem 
lesz, hanem semmim se volt... sosem nekem. Mintha angyala sem lett volna - a 
csüggedés ingamozgása ez, minden veszteség és hiány lüktetése a volt és a van 
határán, az elvesztés pillanatnyi esetlegességének, és a nincs szívszorító végle-
gességének kettősségében. A nosztalgiáé, a semmi kivetítéséé, a múlt kiüresíté-
séé, s ez üresség elviselhetetlenségéé - hiszen e teljes elnémulás, beismerés után 
megismétlődik az előző versszak felemelkedése: az új falak tövében felhangzik majd 
szavam. A költői szerep, a vállalás ismét kiteljesedik, hogy az én teljessége megint 
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lehulljon a teljes elborulásba. Baljós a menny felettem - nemcsak az ég: a transz-
cendenciához sokkalta közelebb álló menni/ is. 

E fel, le, ismét fel, majd megint alászálló hangulat után - melyet talán az 
önáltatás veszedelmes és keserű igazságaként, csak egy belsőbb, egyedül lélek-
tanilag indokolható hitelesség, a vágynak magát valóságnak állító hitelessége 
nevében fogadhatunk el, most, az utolsó sorokban bekövetkezik a lecsupaszított 
reménytelenség, a teljes és tökéletes, a megoszthatatlan magány állapota. Barátom 
- te, az utolsó emberi lény, aki még rám pillantasz, fordulj el tőlem. Mondj le 
rólam: mintha az Erőltetett menet utolsó sorának lenne előképe ez a látszólagosan 
éppen ellentétesen záruló befejezés. Ott: kiálts rám, s fölkelek - itt: legyints és 
menj tovább. Fordulj el - visszanézned sem érdemes. Mert nem én ítéltettem itt 
a halálra: az még elviselhető lenne. Annyit jelentene e vers befejezése, hogy 
immár véglegesen elhagyott az angyal, Isten e védelmező követe? Talán többet 
is: talán az angyal is elpusztult, s vele a védelmező Isten is eltűnt. 

Vajon elég erős volt-e Radnóti hite ahhoz, hogy ezt a teljes magárahagyott-
ságot, mely oly sokak osztályrészévé lett, nem is csak az üldöztetés, hanem a 
kivettetés, a megaláztatás magányának következményeként, elviselje? A hit vi-
haros tengerfelszínén vajon a hullámok milyen játéka íratta ezt a verset, az 
Istentől elhagyott ember burkolt lamentációját, Radnóti egyik legmélyebben 
szubjektív, egyes részeinek erőltetettsége mellett is egyik leghitelesebb költemé-
nyét? Istenről, akinek jelenlétéről oly kevés szó esik ebben a költészetben, Isten 
jelenlétének fojtogató vágyáról, hiányának elviselhetetlenségéről aligha árulkod-
hatna közvetlenebbül más, mint az, hogy neve ki sem mondatik; hogy helyette 
olyan kép, fényének olyan megtört sugárcsóvája jelenik meg, mint a nemlétében 
is kimondatott angyal. Nem Radnóti hitére következtethetünk ebből a versből, 
hanem talán többre is, mint e hit időnek és körülményeknek, a személyiség 
állapotainak alárendelt szubjektivitása. Az istenfogalom súlya, valóságának bi-
zonyossága szólal meg az Angyalban, aki éppen hiányának mélyen fájdalmas 
tényében; eltűnésében, tán nemlétében is angyalsága miatt mégiscsak megsza-
kíthatatlanul létezik. 

Sokkalta inkább bizonyítja tehát a Sem emlék, sem varázslat Istennek és az 
angyalnak fogalmi létezését, e fogalom valóság-értékét, mintsem a költő hitét, 
hitének megtörését vagy eltűnését. Lehetséges azonban, hogy ez a tény többet 
mond a lélek szilárd vázáról, fogalmainak stabilitásáról, mint a hit érzelmi mo-
mentumai mondanának. Úgy tetszik, Radnóti, költészetének minden látszólagos 
kiegyenlítettsége, nyugalomra-törése ellenére, nagy belső viharokat élt át, és 
oeuvre-je, ha igazán belemélyedünk, távolról sem mutat olyan érzelmi homo-
genitást, mint azt felületes olvasásakor vélnénk. Éppen ebben a mélyebb 
disszonanciában láthatjuk meg tehetségének valódi, el nem nyomott természetét; 
az igazi Radnóti költészetének ezekben a réseiben és repedéseiben lesz láthatóvá, 
ott, ahol felületeinek simasága megtörik, érdessé válik. Nehéz észrevennünk a 

1 9 7 



b e n e y z s u z s a 

sima formának ezeket az árnyalatnyi gyűrődéseit, ráncait, de érdemes megke-
resnünk őket - és nemcsak azért, hogy a nagy költő álarca alatt a szuverén, 
autentikus költő mélyebb lényét is felfedezzük. Talán még inkább azért, hogy 
Radnóti szenvedésének elfogadása (az ő és a mi elfogadásunk) mögöt t meglás-
suk az elfogadhatatlanságig szenvedőt, hogy a tetszés, ámulat és csodálat mellett 
a valódi konpassiót és vele a katarzis fájdalmas gyönyörét is megtapasztaljuk. 
Ezeket az ellentmondásokat, gondokat, a forgószél-elkapta lélek szorongásait, 
alkalmazkodni próbálkozását mutatja A félelmetes angyal csakúgy, mint a Sem 
emlék, sem varázslat, és mint a Nyolcadik ecloga, az angyal képének következő 
előfordulása. 

Külön, más szempontú tanulmány tárgyát képezheti az Eclogák sorozata. 
Most, itt, maradjunk meg választott témánk mellett, s lássuk, először és utoljára 
az ótestamentumi angyal alakját, úgy, ahogyan az Ézsaiás könyvében leíratik. 

Radnóti életkorát, éveit, önkéntelenül is, mintha visszafelé számlálnánk, a 
halála percétől mért távolságban. Az 1944. augusztus 23-án keltezett Nyolcadik 
ecloga kétségtelenül a legutolsó versek közé tartozik, nemcsak a legtökéleteseb-
bek, hanem a legtisztábbak és a legőszintébbek közé is. Mintha itt, a halál 
küszöbén, talán ennek megsejtésében feltörnének eddig visszafojtott érzelmei és 
indulatai - két vonatkozásban is. Az egyik az ótestamentumi rezonanciák elő-
törése, az ehhez-kapcsolódás végre-vállalása, a másik a harag nyílt kitörése: 
s látni szeretném újra a bűnös / várak elestét s mint tanú szólni a kései kornak. 

Összefügg-e vajon, legalább a lélek mélységeiben, bizonyosfokú felszabadulá-
sában e két jelenség? Szinte bizonyosnak tarthatjuk, hogy igen. A harmóniára-tö-
rekvés túlfeszítettségében, mely Radnóti költészetalkotó motivációjának egyik ve-
zető eleme, mindig érzünk valamelyes visszafojtottságot, az érzelmek túlságos 
fegyelmét, fegyelmezettségét. Nem az emberi, hanem a költői magatartás áll vizs-
gálódásunk középpontjában - e kettő azonban, egészen, sohasem választható el 
egymástól, és a mű késői olvasója számára, ember és költő, önkéntelenül össze-
olvad. E fojtottság, alighanem, egy másik, mélyebb fojtottság rokona - rokona ab-
ban az értelemben, hogy ha belső életünknek csak egyetlen fontos komponensét 
próbáljuk is elfedni, az eltakarás, megmerevítés funkciója szétsugárzik, és a lélek 
távolabbi tartományait is elhomályosítja. Radnóti egyik legmélyebb problémája, 
mint erre már céloztunk, a zsidósághoz fűződő kacsolata lehetett. Igen erős mér-
tékben átszínezik ezt gyermekkorának az Ikrek havában leírt tragikus fordulatai, 
anyjának és testvérének halála, mostohaanyjához fűződő mély kapcsolata, s az a 
tény, hogy mindennek (anyja halálának, mostohaanyja idegenségének) megtudá-
sa két végzetesen tragikus eseményhez, apja halálához és a mostohaanyjától, 
egész régi, meghitt környezetétől való elszakadásához kapcsolódik. A mélylélek-
tan ismeri azokat a mechanizmusokat, ahogyan a gyermekkori környezetből tör-
ténő hirtelen, megrázkódtató elszakadás traumája e környezetnek és emlékeinek 
gyökeres kiirtásához, alkalmasint megtagadásához vezet. Hozzájárul még ehhez 
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az, hogy meglehetősen keveset tudunk Radnóti életrajzának kamaszkorát felölelő 
részéről, nevelőszüleiről, az ő otthonuk légköréről, s mindenekelőtt az őt hozzájuk 
fűző érzelmi kötelékekről. Valószínűnek látszik, hogy az újabb otthon részben 
Fanni sokkal inkább asszimilált családjában, részben szegedi barátainak körében 
várt rá - s aligha hihető, hogy ez az érzékeny, menedéket másutt, mint költői hi-
vatástudatában nem remélő fiatalember ne igyekezett volna, bármi áron is, e csa-
ládot jelentő, meghitt környezet fenntartására. S ha ennek az volt az ára, hogy zsi-
dóságát, mely a Szegedi Fiatalok köréből, Ortutay, Tolnai, Baróti társaságából oly-
annyira kirítt, legalábbis ne hangsúlyozza, ha nem is rosszhiszeműen, de 
valamiképpen elfedje, s legalábbis a kultúra vonatkozásában magyarsághoz tar-
tozását hangoztassa, motivációját nagyon is érthetőnek kell elfogadnunk. Csak-
hogy a lélek belső tudatát mégsem lehet becsapni. A Nyolcadik ecloga, mely érdekes 
és jellemző módon a bukolikus versek közé csempészi talán első azonosulási kí-
sérletét az ótestamentumi képekkel, s ami ennél sokkal többet jelent, az ószövet-
ségi próféták kemény, következetes „haragjával", nemcsak a megbocsáthatatlan-
ság, hanem a jóvátehetetlenség súlyával is megterheli - és Radnóti itt, most, nem 
egészen két hónappal halála előtt, alighanem először vállalja ezt a kihívást. Nincs 
arra helyünk, hogy e vers ambivalenciájával, jézusi utalásaival, a megszelídítés 
vágyával részletesen foglalkozzunk. Mindössze arra szeretném felhívni a figyel-
met, hogy az ótestamentumi szituáció vállalásával és a harag, a düh, a bosszú vá-
gyának szabaddá eresztésével párhuzamosan egy nagyon erős, mintaképnek fel-
fogható öregember, az atyai archetípus alakját is felidézi, s ezzel egy időben újra 
megjelenik az angyal, közeli és szinte behelyettesíthető Isten-szimbólumként. így 
hát, éppen az angyal alakjában, a Nyolcadik ecloga mintha természetesebb istenhi-
tet, Isten akaratának elfogadását jelezné. Azért, mert amit itt az angyal alakjával, 
tettével és szerepével mond ki Radnóti, azt semmiféle más módon nem közölhet-
né. Az ézsaiási szöveg a Biblia természetes nyelvén szól: a próféta nyelvét tüzes 
szénnel megérintő angyal nem szimbolikusan, hanem egy másféle realitásnézet 
szempontjából valóságosan cselekszik. Az, ami itt leíratott, Ézsaiással valóban 
megtörtént, ő csakugyan érezte az izzó parazsat, és érzi mindmáig, egy örökösen 
érvényes szöveg örökös jelenében. A Biblia nem ismer tisztán elvonatkoztatott 
szimbólumokat, benne minden történés egyszerre olvasható történésként és szim-
bólumként - a hívő számára történés, a külső olvasónak szimbolikus kép. Rad-
nóti, minden bizonnyal, szándékosan mondatja el a próféta elhivatás-történetét 
Náhummal, a jeruzsálemi szentély pusztulását megjövendölő prófétával. Eltolja, 
de ezzel hitelesíti, alá is támasztja a Próféta ki nem mondott jövendölését: a bűnös 
várak elestének Vörösmartyt idéző látomását. Azonosul a Prófétával, vállalja ezt 
az azonosulást (még ha a vers befejezésekor kötelességének érzi is amaz ifjú tanít-
vány felidézését, s az Úr céljának ekkor már annak az Országnak eljövetelét tartja). 
A düh, a harag, a bosszú ótestamentumi istenét próbálja itt a jézusi szelídség Or-
szágával összebékíteni. Nem tudjuk megítélni, hogy sóvárgó, égető vágyból-e, 

1 9 9 



b e n e y z s u z s a 

vagy azért, hogy a próféták hite mellett annak a másik, felmentő, megbocsátó hit-
nek lélektani igényét is beteljesítse. Akárhogyan is - Radnóti soha nem kerül kö-
zelebb ősei hitéhez, s ami legalább ennyire fontos: ősei látásmódjához, mint ebben 
a költeményben. Az angyal alakja itt óriási jelentést, az elhivatás kényszerének 
kimondását hordozza, hitelesebben, mint bármikor, az égető tűz szokatlanul ér-
zékletes-fájdalmas valóságosságával. 

A December kicsit dekoratív halál-angyalának suhogása, A félelmetes angyal 
szokatlan rettenete, a Sem emlék, sem varázslat lélektanilag hiteles, és hitelesen a 
semmibe tűnő alakja, a Nyolcadik ecloga lélektanilag mindenképpen új, más lá-
tásmódja, angyalképének óriási megterheltsége után az első Razglednicában utol-
jára megjelenő angyal-alak valamennyinél rejtélyesebbnek tűnik, s ha nem csa-
lódunk, a költőnek olyan lélektani állapotáról árulkodik, melyet megértenünk 
most, ma, olvasóként szinte lehetetlen. A meghatározatlanság, az ambivalencia 
állapotát ugyanis normális életünk feltételei között is nagyon nehéz elfogadnunk 
- mindez azonban hatványozottan jelentkezik abban a mozgó zûrzavar-Ъап, ami 
Radnóti körül, és benne magában 1944 augusztusában megjelenhetett. A nyolc-
soros vers első fele - mint azt már annyian megírták - ennek a nem csillapuló, 
zűrzavaros mozgásnak bámulatosan érzékletes képe, s ennek a zűrzavarnak 
Radnótitól oly idegen elfogadása. Az elfogadás, átélés aktusa a vers ökonómiá-
jának, haladásának folyamatából és ritmusából, képei merészségéből látható. 

A vers első rejtélye mondanivalójának (különösen az első négy sornak) és 
formájának ellentéte. A 7-6-os osztású sorok (Radnóti kedvelt sorképlete) pon-
tosan meg nem határozható ritmusképletekben írottak, általában ereszkedő lej-
tésűnek hatnak - az utolsó két sor szabályos harmadfeles-hármas jambusától 
eltekintve. Elsősorban ez az elnyugvó, ereszkedő hatású ritmus okozza bennünk, 
olvasókban, az elfogadás, a megtörtség, a tovább már ellentállni-nem-kívánás 
érzetét. Az első két sor mondanivalója is agressziót és tehetetlenséget egyesít: 
az ágyúszó gurul - bámulatos érzékletességgel éreztetve a lövedék golyóbis-
alakját, nehéz vas-súlyát. Régi vas- vagy kőgolyókra kell gondolnunk, a régi 
háborúk talán-talán bölcsebb és szebb halálára. A hegygerincen dobban, tétováz ez 
a hang, s a hang lehull - egyszerre szelídül az ágyúgolyó asszociációja, és mégis, 
félelmetesebbé is válik, maga is, hullásában tehetetlenné. A következő két sor 
Radnóti egyik legnagyobb remeklése: a torlódás képei, s utánuk a torlódó út 
összemosása a lovak képzetével a vad csaták és a pánikos menekülések iszo-
nyatos érzékletességű megjelenítése. Csak az ég, csak a felhők, az ég sörényes 
lova „szalad" (s itt n e m gondolhatunk Apolló szárnyas lovaira, ez az égbolt 
füstös, gomolygó), a vonuló sereg a völgybe szorult, önmagában kavarog, mozgó 
zûrzavar-Ъа fullad - hogy aztán ez áthatolhatatlan örvényből kiemelkedjék az 
állandóság és változatlanság képzete: a Te állandóságodé. Minden előző Rad-
nóti-vers hatására ez a Te bennünk egyedül Fanni alakjában testesülhet meg -
de anélkül, hogy ezt a közvetlen rávonatkoztatást vitatnánk, a tudat mélyén 
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vajon nem bővülhet-e ki ez a női képmás egy másféle arany-ragyogással, talán 
a bizánci mozaikok arany-hátterének tompa derengésével? Az asszociáció lán-
cából, mintegy fordított irányban, hányszor következtethetünk a hívókép több-
értelmű, összefoglaló tartalmára - az állandó, a mozdulatlan, a fénylő szinte 
hívja, hogy utána megjelenjék az angyalnak bizánciasan merev, sugárzó hódo-
lata. N e m száll ez az angyal, nem suhan, nem motoz: állapotát két ige fejezi 
ki. Az első a „fénylesz", sajátságos, egyszerre passzív és aktív jelentésű: fénylesz, 
mint fényforrás, és mint a fény által megvilágított: Isten fényében állsz, de vajon 
ez a Te nem maga Isten-e, a tudat mélyén fénylő, megfogalmazhatatlan, ki-
mondhatatlan sugárzás? Nem állítjuk, hogy Fanni alakja helyére itt Isten állan-
dósága, a hit bizonyossága lép - de azt igen, hogy Fanni attribútumai megfe-
lelnek az isteni attribútumoknak, az állandó, mozdulatlan, fénylő Isten-fogalom-
nak, Isten rejtetten metaforikus kimondásának - akár tudatában volt ennek a 
költő, akár nem. Mert ezután következik az isteni fogalomkörbe történő átlépés, 
a Te átsugárzása az angyalra, az isteniség létkörének megelevenítőjére, Isten 
hierarchikus jelenlétének metaforájára: azé a távoli Istenére, akit éppen az an-
gyalok kara távolít el a földtől, aki tőlünk mérhetetlenül messze, e messzeség 
állandóságában és mozdulatlanságában létezik, s aki most, itt, nem fogalmazható 
meg másképpen, mint létező, de közönyös Isten. A néma és a pusztulást csodáló 
angyal képe roskadozik a ráterhelt értelmezhetőségek súlya alatt. Utalhat, köz-
vetlen és legegyszerűbb vonatkozásában a szőkeségében fénylő Fannira, ártat-
lanságára és idegenségére ebben a rettenetes világban, a majdnem-gyermek Fan-
nira, aki a fiatal Radnóti költészetét sugárzásával betöltötte, s aki most, a halál 
közelgő árnyékában újra a régi csodálkozást ölti magára. De éppen így lehet a 
mostani látványtól idegen is, aki megrettenten csodálkozik, s ha csodálkozik, 
akkor bizonyos, hogy nem élte át mindazt, amit az „erőltetetten menetelők". 
Legvalószínűbbnek azt tartjuk, hogy ebben a képben Fanni, Isten, és a bibliai 
képzetkörben éppen annyira, mint a rilkei másneműségben honos, csak meta-
forikus létezésében valóságos angyal alakja találkozik, s a többértelműség va-
lóságos terhe a hozzá fűződő érzelem kettősségéből fakad: angyalisága elfoga-
dásából (ami egyben Isten létének elfogadását is jelenti), s az isteni gondosko-
dással, védelemmel oly gyökeresen szemben álló közönyösség kimondásából. 
Hiszen a csodálás éppen ellentéte a részvétnek, a segítésnek. Ez az angyal éppen 
olyan néma, mint félelmetes társa volt, a halál és az őrület képzetét felidéző 
(hallgat bennem, nem kiált), aki most a valóságos halál és valóságos őrület (a 
világ, és a világot regisztráló elme őrületének) közegében jelenik meg. A végső 
zűrzavar, egyszerre a menekülés és lemondás jelképe-e, vagy e végső, belső zűr-
zavarnak csak jele talán, az általában világosan és egyértelműen fogalmazó Rad-
nóti benső kuszaságáé, aki hívná Istent és az ő angyalát, de már nem képes 
hinni a segítségben, aki Istennek és az Angyalnak csak idegenségét érzékeli? 
A vers utolsó sora ezt a végső magárahagyottságot és reménytelenséget fejezi 
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ki, a bogár alvilági (a lélek alvilágának) konnotációit felidéző képével, a korhadt 
fa lidérces foszforeszkálásával, az elevenen eltemetkező, saját sírját megásó költő 
félelmetes sors-jóslatával. S ha ez a kép, e két kép összefüggése eszünkbe jut, 
a bogár alakjában az én teljes degradációját, lélektani értelemben vett önmagát 
elevenen eltemetését, nemcsak a fizikai, hanem a metafizikai értelmű halál teljes 
elfogadását is megérezzük, azt a befejezést, mely itt már nyilvánvalóvá kellett 
hogy legyen: az élniakarás teljes feladását. 

Mert az elevenen-eltemetkezés nemcsak szörnyű jóslatként, hanem szörnyű 
aktusként is valósággá válik. A költő (s ismételnünk kell: az, amiről beszélünk, 
a tudatosságnál jóval mélyebb lelki rétegekben történik) nemcsak azért látja 
önmagát bogár-alakban, mert ember-létéről már lemondott, hanem mert lemon-
dott, tartja magát halálra-kijelöltnek. Az akaratától megfosztott ember utolsó 
világos pillanatában már csak féregnek, bogárnak, nem-embernek látja magát, 
s e nem-emberi mivoltában már halálraítéltnek: egyrészt, mert emberi létéről 
már űgyis lemondott, pszichológiai értelemben tehát már úgyis halott, másrészt 
mert az, morális értelemben is. A magunkról, életünkről lemondás ugyanis bűn, 
s a bűnösség érzete független attól, hogy elkövetését magunk akartuk-e, vagy 
abba belekényszerítettek bennünket. Itt, ebben az álomszerűen intenzív, a lélek 
elfojtott, alvilági rétegeit felszínre hozó képben támad fel újra Radnótiban a 
születés általi bűn, az ikret szülő anyácska gyilkosod komplexusa, egyéb, elfojtott, 
költészete egészét befelhőző bűntudata. Valószínűtlen lenne-e állításunk? Ott, a 
fizikai megsemmisülés, az agyonhajszoltság, a külső dolgok életveszélyes fenye-
getettsége idején lehetséges volt-e az életen át rejtegetett félelmek és bűntudatok 
aktivizálása - ezekben a halál előtti napokban az életösztön bennünk munkáló 
folyamata nem inkább minden belső energia összpontosítását hívja-e elő? Bizo-
nyos, hogy az a folyamat, amelyről beszélünk, mélyen a tudat alatt játszódott 
le, s eredménye az a végső lemondás, mely ebben az önmaga emberi létéről 
lemondó végső képben következik be - és iszonyatos, mondhatnánk félelmetes, 
hogy mindez az angyalos képre rímelően, tehát azzal a legbensőbb poétikai 
közösségben. Az angyal jelenlétéről, természetfeletti erejéről, gondoskodásáról 
fájdalmas módon, ebben a fénylő jelenlétét invokáló képben mond le a költő -
egyszerre teremt jelenlétet és magárahagyottságot, s e kép széthúzó ambivalen-
ciájában, úgy tűnik, hogy már az élet és a halálvágy széthúzó ereje kap hangot, 
s teremti meg a továbbiakban elviselhetetlen feszültséget. Azt a feszültséget, 
mely végpontján már polaritásait is kioltja, elemészti, és a tudatban elkerülhe-
tetlenül vezet a folytatás igényének kialvásához. Ennek a poláris feszültségnek 
megfelelője az angyal és a bogár egymással ellentétes tartalmú, mégis oly mélyen 
egymásba fonódó látomása. 

Különös és tragikus, hogy végül is a sohasem egyértelmű angyal-kép válto-
zásai vezetnek el annak a végső állapotnak meglátásáig, mikor éppen az angyal 
(mint Isten-metafora) válik, csodálkozó közömbösségével - esetleg csak tehetet-
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lenségével - mint a transzcendencia ellentétpárja, az Istenről-angyalról lemondás 
végső szavává. Ez, a belepusztulás tragikuma jelzi, ha távolról is, azt a rendkívül 
ellentmondásos viszonyt, mely Radnóti hitét jellemzi: Isten jelenlétét e lélekben, 
s Isten tehetetlenségét, eltűnését, a hiányt, amely azonban közvetlenül, lírai meg-
szólításként sohasem manifesztálódhat. S ha Isten jelenlétét mint az elfogadás 
mélyen szubjektív aktusát, mint a saját-én és az ezzel összefüggő világ, a külső 
és a belső világ analógiájának interiorizálását fogjuk fel, Radnóti Isten-élményét 
- másképpen hitét - egyszerre láthatjuk a transzcendens valóság elfogadásának, 
s ennél is fontosabban e külső-belső világnak erősen a belső irányába eltolt 
szimbólumának, képnek, mely részben konvencionalitásával, tendenciájával az 
istenhívés vágyát jelzi, részben e hit elnyughatatlan ambivalenciáját, rejtett, belső 
feszültségét. Az igazán hívő ember életnek és halálnak összefüggéseiben sorsá-
nak beteljesedését, Isten akaratát látja. Radnóti Isten mindenhatóságát - e végső 
angyal-kép tanúsága szerint - már nem tudta hinni; Isten jelenlétének vágyától 
azonban nem tudott elszakadni. Hozzá, hitéhez, vágyaihoz és vívódásaihoz 
talán az a legméltóbb, hogy mint annyi kérdést életében, ezt is nyitva hagyjuk. 
Nem állítható fel a kérdés - soha, semmiképpen, a holocausttal összefüggő 
események sorában, anélkül, hogy saját elmeállapotunkat ne veszélyeztet-
nénk - , hogy a fizikai halál összefügg-e bárminő sorsszerűséggel. Annyit azon-
ban bízvást állíthatunk, hogy ha nem is ez a belenyugvás okozza az abdai 
halált, az előtte napokig tartó apatikus megrokkanásról sohasem tudhat juk el-
dönteni, hogy a közelgő halál megérzése, előjele, vagy kiváltója volt-e - de 
mindenképpen e halál bekövetkezte, még a sírbatétel iszonyatos keresztútja előtt. 

Joggal tesszük most fel azt a kérdést, melyet bevezetőnkben, mint e költői 
magatartás alap-problémáját exponáltunk: túl az angyal tradicionálisan objektív, 
transzcendens jelentésén (még ha ez az objektivitás elválaszthatatlan is a hit 
szubjektív momentumaitól) e jelentés a metaforizáltság milyen megvalósulásai-
val képes Radnóti költészetét betölteni? Vajon egyforma súllyal, vagy a poétikai 
megterheltség különböző fokozataiban jelentkezik-e az angyal egyszerre stili-
záltán dekoratív, tehát képi, és mélyen, lefordíthatatlanul metaforikus jelentése? 

A válasz kiindulópontjaként az angyal alakjának azt a sajátságát kell kiemel-
nünk, hogy a metafora metaforájának is látható: olyan jelentést rejt magában, 
mely tartalmában láthatatlan, tradicionálisan azonban mégis a láthatóság egy 
nemét képviseli (fényt, sugárzást, fehérséget, s a képzőművészet ábrázolásai 
során kialakult számtalan allúziót). Radnóti költészetében az angyalt mindig 
mint a költő által láthatóként felidézett képet szemlélhetjük - amint alakja ezt a 
realitásból kinövő költészetet átitatja a metafora sejtelmességével, de ugyanakkor 
e láthatalan lény szemléletességében a metafizikai tartalmat levonja a látható, 
materiális dolgok szférájába. Angyal suhan át a sötéten - írja a Decemberben - s 
ezzel a sötétség és a fehér hó kontrasztosságában, egyben rejtélyességében: a 
sötétben világító hó önellentmondásos valóságában egyszerre teszi hószerűen 
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derengővé, félelmetesen fehérré, tehát érzékletessé és egyben látomássá azt, aki 
valójában láthatatlan, s itt talán nem is más, mint a halál metaforája. Úgy tűnik, 
mintha a Decemberben az érzékletes és a metaforikus (ez egymással korántsem 
ellentétes, mert nem egynemű esztétikai kategória) egymást gerjesztve újabb és 
újabb rétegek mélységében egymást váltva, egymásba merülve és egymáson 
átbukva valósulna meg. Annál is különösebb, és annál is megrendítőbb ez, mert 
ennek a versnek belső, zárt világában (mint arról már szóltunk) számunkra az 
angyal mint a halál angyala jelenik meg. A halál mint angyal kettős absztrakciója, 
a halál félelmetes jelenlétének valóságosságában egyaránt érintkezik a konkrét 
és a metaforikusán láthatatlan (egyetlen képre nem redukálható) metafizikai 
világgal. Az angyal konvencionális, gyakori és változatos láthatósága mindig 
egyszerre kép és káprázat. 

Ez lehet az a pont, ahol Radnóti költészetében az angyal megjelenésének 
fontosságát tetten érhetjük. Ha az alkotáslélektan nehezen ellenőrizhető sejtelmei 
felől próbáljuk megjelenésének viszonylagos gyakoriságát értékelni, költészete 
kontextusában feltételezhetjük azt, hogy ennek elsődleges motivációja látható-
sága, az a képi érzékletesség, mely oly természetesen illeszkedik a költő derengő, 
mintegy a nappal és az éjszaka közötti színtelenséget, a szürkület fehérségét idéző 
képei közé. Hányszor ír Radnóti az éjszakáról, az éjszakai derengésről, a sötét-
ségben látottról - gondoljunk csak A mécsvirág kinyílik finom hangulatára. Ez a 
köztes fény mintha metaforikusán azt a köztes állapotot jelezné, mely utolsó 
éveinek halálsejtelmeit jellemezte - azokét az évekét, melyeket maga is az élet 
és a halál titokzatos határmezsgyéjén bolyongva töltött. Az angyal mint kép és 
mint metafora, ennek a köztességnek megjelenítése: benne a transzcendencia 
van-nincs létezése ölt formát. Lélektanilag ez a köztesség a világtól eltávolodás-
nak és a halál közelségének meghatározhatatlan helyzete, melyben egyként fáj-
dalmas a közelségből fakadó félelem és a távolságból eredő hiány. Fájdalmas, 
és mégis én-idegen - mint ahogyan nemegyszer érezzük fájdalmasnak és én-
idegennek költészetét, annak ellenére, hogy ez a költészet elsődlegesen mégis 
mindig a lírai én fájdalmáról beszél. De talán éppen ez a lírai én érezte meg, 
a haláltudat állandó fenyegetettségében az én-idegenségnek azt a vonzását, mely 
majd a költészet egy következő, már meg nem élt fázisának lesz sajátja, és 
Radnóti költészetének nagysága éppen ebből az öntudatlan előrelépésből fakad, 
klasszicizáló, tehát jelenéhez képest archaizáló formáiban a jövendő, formáját 
és összefogottságát vesztő költői magatartás előrejelzéséből. A létfeszültség elfe-
dett átéléséből - amelyben már mindeggyé válik, hogy a sors és az alkat idézi-e 
meg a halálsejtelmet, netán a halálba-menekülés örvény-vonzását, vagy a kor 
tragikuma hívja-e elő a személyiség mélyén lassan kibomló végzetet, a köztes-
ségnek azt a tragikumát, mely az angyal szimbólumában, e korántsem egy-
jelentésű szimbólumban lett kimondhatóvá. 
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