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EGY HUMANISTA ÉRTÉKREND
NYOMÁBAN

Néhány új szempont Radnóti Miklós
publicisztikájának értelmezéséhez

Bevezetés, indoklás
A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó Radnóti Miklós költıi és mőfordítói életmőve mellett általában kevesebb szó esik publicisztikai tevékenységérıl. Pomogáts Béla monográfiájában például (habár többször is megemlíti a különbözı lapokkal és irodalmi körökkel való kapcsolatát) csak egy rövidebb alfejezetet (A könyv és az ember) szentelt a költı lírán túli irodalmi tevékenységének. (Pomogáts, 123–133). Bori Imre elsısorban a költıi életmővel,
a versek elemzésével foglalkozott, s a viszonylag gazdag tanulmány-, emlékezés- és esszéirodalom is meghatározóan Radnóti költészetére, azon belül is
szerelmi lírájára, tragikus sorsára, zsidó mártíromságára koncentrált.
A költı 1945 után „az antifasiszta irodalmi kánon” emblematikus alakja
lett, így a kanonizáló hatalom természeténél fogva, Radnóti baloldaliságát
tényszerő fedezetként használva, az antifasiszta jelzı majdnem kizárólagosan a szocialista (sıt kommunista) attribútum jellegét szilárdította meg.
Mindeközben kevesekben tudatosult, hogy „Radnóti alighanem az egyetlen
olyan jelentıs költıje a holokausztnak, aki viszonylag távol tartotta magát a
zsidó kultúra hagyományaitól” – fogalmazott Hatos Pál a Radnóti újraértelmezése címő kritikájában (Hatos, 113) –; a költı katolicizmusa, keresztény értékrendje pedig egyenesen tabunak számított, elhallgatva költészetének
keresztény vonatkozásait.
Talán Baróti Dezsı vette az általános gyakorlattól eltérıen jobban figyelembe emlékezı portrékönyvének megírásakor Radnóti Miklós cikkeit, bírálatait és más prózai írásait, mint a mővészi életrajzhoz szükséges adalékokat.
(Baróti egyébként Radnótival együtt kezdte a szegedi egyetem magyar–francia
szakát 1930-ban, és életre szóló barátság alakult ki közöttük. Az említett monográfia tulajdonképpen személyes visszaemlékezés, így benne Radnóti minden –
költıi, emberi és kritikusi megnyilvánulása – egyenrangú életrajzi tény lett.)
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Baróti bár csak 1935 elejéig állította össze az elsısorban a versekbıl megformálódó életrajzot, Radnóti addigi minden cikkét (még a kéziratban maradtakat is), összesen több mint húsz addigi írását idézte a rendhagyó biográfiaportréba, benne külön is értékelve Kaffka Margitról szóló disszertációját.
Pedig a költı publicisztikája (ha jelentıségében nem is érte el költészetét –
és még inkább torzó maradt –, de) terjedelme okán, mőfaji és tematikai kifutási lehetıségeit figyelembe véve, illetve az újabb Radnóti-olvasatokhoz szolgáló szemléleti adalékok jellegébıl adódóan egyaránt, akár az önálló, nagyobb
feldolgozást is megérdemli. (Baróti könyve félezer oldalas, és ha egy igazán
teljes Radnóti-monográfiát óhajtanánk, az 1935 elejétıl 1944 ıszéig tartó
idıszak hasonló mélységő-merítéső leírása és interpretációja nagyjából még
kétszer ennyi terjedelmet igényelne – benne a Napló és a további több mint
száz tárca, cikk, jegyzet és kommentár, tanulmány és kritika vagy recenzió
figyelembe vételével.)
Ezt a szemléletet a legújabb – 2005-ben napvilágot látott – Radnótimonográfia szerzıje, az Osiris Kiadó által gondozott életmőköteteket is szerkesztı Ferencz Gyızı Radnóti Miklós élete és költészete címő „kritikai életrajzában” már a magáénak vallotta, hiszen az életmő szerves részeként foglalkozik
a költı irodalmi újságprózájával. Ez a minden eddiginél vaskosabb monográfia (a képmelléklettel együtt több mint 800 oldalas) igen gazdag forrásanyagból merít: a költı és irodalomtörténész felhasználhatta a kutatásokhoz a Radnóti özvegye, Gyarmati Fanni tulajdonában lévı hagyaték kéziratait is, illetve
az idıközben elıkerült, korábban nem publikált (a levelek, feljegyzések és
füzetek mellett nem egy esetben éppen a szintén Ferencz által szerkesztett és
összegyőjtött prózai írásokban olvasható) cikk-kéziratokat.
Ferencz Gyızı egyrészt az elsı ízben nyilvánossá vált dokumentumok
tükrében, másrészt az 1940-es évek végétıl kezdıdıen féloldalasra formált
Radnóti-kép korrekciójaként írta meg kritikai életrajzát, az alkotói pálya
alakulása mellett, illetve azon belül, külön célként jelölve meg azt is, hogy
feltérképezze költészetének és „egyéb irodalmi munkásságának fogadtatását”. Ennek szellemében kínált mővében hivatkozási pontokat a Radnótipublicisztikára, a legtöbb esetben az életút egyes állomásainak teljesebb
megvilágításához, továbbá a lírikusi kiteljesedés korszakában (1934–40 között) az Irodalmi élet, valamint a Kritikák, rádióelıadások, mőfordítások alfejezetben (Ferencz, 375–384; 385–395) adott részletesebb vázlatot a Radnótipróza újság- és folyóiratközléseirıl.
Ferencz Gyızı a gyermekkori haláltrauma és a felnıttkori haláltudat által
alakított és meghatározott költıi életmőben a nyelvi önmegalkotás kísérletét
látja, a folyamatos és tudatos személyiségépítés dokumentumát. Alaptétele
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szerint Radnóti költészete arra a kérdésre kereste a választ: „milyen kapcsolatban van egymással a költı személyes élete és az általa létrehozott mő, lehetséges-e a költészet nyelvi eszközeivel megalkotnia személyiségét, megteremthetı-e lét és írás egysége”. (Ferencz, 9) Meghatározása némileg ellentmondásos – és erre Hatos Pál is rámutat, több, Ferencztıl vett példa alapján, kijelentve, hogy élet és költészet egységét csak abban az esetben fogadhatjuk el,
ha „az életrajzi én valóságát is csak narratív identitásnak tekintjük”. (Hatos,
114) Hasonló kérdést faggat Vári György kötettanulmánya („Mert annyit érek
én, amennyit ér a szó”): A Radnóti-recepció által készített arc mennyiben vezethetı vissza a Radnóti-líra önépítı, arcformáló alakzataira? (Vári, 16)
A centenárium alkalmából megjelent folyóirat-tanulmányok meghatározó részét szintén az emlékezés, az életrajzi dokumentáció kiegészítése, illetve költészetének újraértelmezése adja. Ismételten ráirányítják a figyelmet a
mőfordító Radnótira, újabb árnyalatokkal színezik a versekben megjelenı
haláltudat értelmezését (ilyen más cikkek mellett Sebık Melinda tanulmánya
a Tiszatájban), és a költıi önmegalkotás kérdéseire is egyre inkább koncentrálnak a kutatók (Gergely Gábor: Radnóti Miklós szubjektumalkotása eclogáinak
dialogikus szerkezetében; Lengyel András: Radnóti identitásszervezıdésének kérdéséhez). A prózával az újabb közleményekben is kevesen foglalkoznak: Turi
Tímea a szépirodalmi Ikrek havát elemzi – Hazugság és formahőség (Az Ikrek
hava mint az önéletírás születése) – Kovács Krisztina pedig a költı doktori diszszertációjáról ír („Lélek és forma” Kaffka Margit mővészi fejlıdése).
A legizgalmasabb kérdéseket Szerdahelyi István veti fel A meghamisított
Radnóti címő, elemzı-érvelı vitacikkében, nevezetesen: Szerdahelyi azt faggatja, milyen „legendák” alakultak ki Radnóti alakja körül, s bár sok tekintetben
nem hoz újat, a Radnóti-arcképhez kapcsolódó prekoncepciók és cáfolatok
rendszerbe foglalása egy hitelesebb portré megalkotását szolgálja. További
erénye a munkának, hogy mivel elsısorban Ferencz Gyızı monográfiájára
reflektál, illetve az ahhoz főzött kritikai reflexiókból szemelget, figyelembe
veszi és értékeli a legújabb Radnóti-kutatásokat és -értelmezéseket is – hivatkozott irodalomjegyzéke (több mint hetven tétellel) jó kiindulási alap lehet a
legfrissebb recepcióban való eligazodáshoz is. (Szerdahelyi, 140–142)
Radnóti Miklós költészete – a kezdetektıl a legutolsó versekig, szinte saját
halálának pillanatait is megírva – mindenesetre telítve van életrajzi motívumokkal és vonatkozásokkal; szépirodalmi újságprózájának, s még a klasszikus
publicisztikai mőfajok valamelyikében írt cikkeinek is majdnem mindegyike
tartalmaz személyes életére utaló hivatkozásokat; tanulmányaiban és kritikáiban az ıt saját mővészetében, alkotói gyakorlatában is foglalkoztató kérdések
voltak a meghatározók.
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Radnóti a hírlapi és folyóirat-nyilvánosságot ugyancsak a személyiségkonstrukció egy sajátos színterének tekintette (például nagy jelentıséget tulajdonított a kritikának, a megjelent mővek bírálatának, fontos volt számára a
róla szóló kritika, és talán ezért esik a publicisztikai életmőben a legnagyobb
hangsúly a bírálatra). S igaz, hogy végül nem jelent meg életében az írás, ám
tanulságos ebbıl a szempontból a Tiszatájban 1983-ban (majd ennek alapján
az összegyőjtött prózai írásokban is) közölt Öninterjú.
Az alábbi (egyszerre leíró és értekezı, a szemléleti megítélést illetıen pedig kritikai) esszétanulmányban – mely szintén az újraértelmezések sorába
kíván illeszkedni –, a viszonyt most megfordítottam. Elsısorban Radnóti
Miklós publicisztikájának tükrében közelítettem az életmő (avagy élet és
mő) egyes kérdéseihez, csupán a hangsúlyok áthelyezésével adva a kanonizált képhez viszonyítva kicsit más megvilágítást magának a Radnóti-oeuvrenek, s anélkül, hogy költészetével foglalkoztam volna, remélve egyben a lírai
teljesítmény további árnyalását. A kísérlet mindazonáltal így is csupán vázlat, hiszen nem éreztem feladatnak az egyes publicisztikai alkotások részletes (a klasszikus Radnóti-versekhez hasonló mélységő, elemzı) bemutatását,
még ha egyes mőfaji, kritikai szemléleti kérdésekkel vagy az identitáskonstrukció, a saját élmény és az irodalom szempontjából meghatározó tárcával,
cikkel, jegyzettel vagy bírálattal, illetve mőfaji és tematikus csoporttal körültekintıbben is foglalkoztam.
Ha a teljes Radnóti-életmővet nézzük, terjedelmileg annak kétharmada
próza. Az összegyőjtött mővek között a versek és mőfordítások mellett külön
kötetben látott napvilágot az Ikrek hava címő – a gyermekkort megidézı,
drámai erejő, naplónak is nevezett szépprózai számadás, vagy Baróti szavaival: „a hiteles napló és a valóság költıi újjáteremtése között” elhelyezkedı –
elbeszélés a tényleges Napló társaságában. A harmadik kötet pedig (Radnóti
Miklós összegyőjtött prózai írásai – a továbbiakban: Próza) a költı tárcáit és tárcaelbeszéléseit, rajzait, cikkeit, tanulmányait, bírálatait és a rádióelıadások szövegeit tartalmazza. Mindegyik publicisztikai mőfaj (a további mőfaji családokra és árnyalatokra az adott fejezetekben visszatérek), mégpedig a nemes irodalmi publicisztikai hagyományokat folytatva.
S habár a dolgozatom alcímében „néhány új szempontról” beszélek,
szükséges megjegyezni, hogy mindeddig még szempontok sem voltak, hiszen a Radnóti-publicisztika nem képezte az irodalom- és sajtótörténeti
vizsgálódások tárgyát.
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I.

Radnóti Miklós Naplójának
néhány publicisztikai vonatkozásáról
A diárium-jellegő széppróza, az 1934 és 1943 között rövidebb-hosszabb megszakításokkal írt Napló számos bejegyzése szintén megfelel egy-egy lírai publicisztikai mőfajnak: az aforizmától kezdve, a recenzión, emlékezésen, irodalmi
jegyzeten keresztül a kommentárig. Ám Radnóti a Naplót nem a publikálás
szándékával írta – sıt, végakarata szerint azt csak halála után harminc esztendıvel lehetett nyilvánosságra hozni –, így az nem tekinthetı úgynevezett
„magánügyi köznaplónak” – mint például Márai Sándor esetében.
A Napló természetesen fontos adalékokat nyújt Radnóti Miklós költészetéhez és irodalomszemléletéhez vagy ars poétikájához egyaránt, csakúgy,
mint a hagyományos értelemben vett publicisztikája. És bár nem közölt
(vagy eleve közlésre szánt) írásokról van szó, mőfajilag a publicisztikai csoportba tartoznak (mint ahogy egy beszéd akkor is beszéd, ha az nem hangzik el, egy nekrológ akkor is nekrológ, ha csupán a füzetnek készül), ezért a
Radnóti-publicisztika vizsgálatakor a Napló bejegyzéseit is szükséges figyelembe venni. Legalább oly mértékben, amennyire a közölt cikkekben érintett kérdésekkel (vagy egy-egy költıi probléma lírai értelmezésével) párhuzamosan futnak, így ahhoz természetes kiegészítésként is szolgálhatnak.
A Független Szemlében 1934-ben megjelent Jegyzetek a formáról és világszemléletrıl címő írása tanulmányként lett közölve a Radnóti-prózát összegyőjtı vagy
válogató kötetekben (legelıször az 1956-os Tanulmányok, cikkek címő válogatásban, Réz Pál összeállításában), s Radnóti Naplójából legalább kis kötetnyi,
hasonló, olvasónapló-jellegő, önmagában is az irodalmi jegyzet vagy az aforizma teljességét adó csokrot lehetne kiválogatni. Elızetesen villantsunk fel
néhány példát az 1941-es esztendı naplóbejegyzéseibıl!
Elıbb egy miniatőr recenziót januárból – mintegy a Nyugatban 1935–
1937 között megjelent Kisebb bírálatok mintájára – például Ódry Pál Ólomkatonák címő kötetérıl ennyi: „A szerzı fényképével ellátott, név nélkül írt
bevezetı megállapítja, hogy a szerzı versei és novellái színpompás virágai
az igazi költı érzı, küzdı lelkének. A versek és novellák, sajnos, az állítás
ellenkezıjét bizonyítják.” (Próza, 124) –; aztán egy augusztusi glossza következik az idézetsorban, majd egy tömör, metaforikus összegzés november
végérıl: hogyan születik a költıi mő.
„Giono regényét olvasom, a Valaki a hegyekbıl-t. Szép könyv, de valahogy gyanús. A zenéje túlságosan fülbemászó. Illyés fordítása hibátlanul
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szép. A kötethez csapott Prélude de Pan remek. De nem francia mő.” (Napló, jan. 8. Éjjel, 131)
„Az Attila-uccai virágkereskedés kirakatában tintával írt tábla: ’Rózsát a jégen tartjuk.’ Mily kegyetlenség! Be akarok menni, hogy bár meleg van, de
talán mégis túlzás… vegyék le a leányzót a jégrıl, hiszen megfagy szegényke.
Milyen galibát csinál egy megtakarított névelı…” (Napló, aug. 9., 185–186)
„A vers úgy alakul ki, mint a vízcsepp. Összegyől a víz, formálódik, nyúlik,
majd leszakad s tökéletes csöppé alakul hulltában.” (Napló, nov. 28., 200)
1940-ig, munkaszolgálatra való behívásáig, a Napló részben „irodalmi kalendárium”, ám kevesebb benne az olvasmányokra adott reflexió – többnyire
csak megemlít egy-egy könyvet, folyóiratot, vagy tömör mondatban formál
értékítéletet (Krúdy Vörös postakocsijáról 1939. szeptember 10-én: „Erkölcstelenül megnyugtató epika.”), s több a saját munkájával – versével, fordításával,
új kézirattal, felolvasással stb. – kapcsolatos kommentár. Ennek ellenére,
miként Borbély Sándor utal erre A naplóíró Radnóti címő tanulmányában, „sem
kauzális, sem alkotás-lélektani összefüggést nem fedezhetünk fel a naplóvezetés meg a versírás között” (Borbély, 169), tehát egyik a másikat nem helyettesíti, de nincs a vélemény és a költemény funkcióváltására utaló jegy sem.
Borbély külön mővészi teljesítményként minısíti a szatmári–erdélyi naplórészt, mely más, a Naplóban fellelhetı egy-egy részlettel ellentétben nem kelt
önálló életre, pedig „ismerve a költı más elbeszéléseit, rajzait, ezek a mélyen
megszenvedett életképek a maguk nyers realitásukkal, egyszersmind finom
poétikusságukkal azt a novellákra kész írót állítják elibénk, aki már egyszer
nekiindult a prousti útnak”. (Borbély, 170)
Néhány olyan, további bejegyzéssel találkozunk, melyek a munkanapló
(mőhelynapló) jelleget kölcsönzik a diáriumnak, értve ez alatt, hogy Radnóti
versvázlatokat és változatokat is papírra vetett – közben a poétikai készenlétrıl elmélkedett, a mőfordítás mőhelytitkaira, stációira tett utalásokat, vagy a
társmővészetek befogadásának kérdésével foglalkozott, megfogalmazva az
állandó szellemi töltekezés igényét (még a munkatáborban is!) –, illetve a
könyvismertetéshez szolgáló gondolatait rendszerezte. A Naplóban is olvassuk
továbbá ama interjú nagyobb részét, amelyet az [Öninterú] címő alfejezetben
mutatok majd be részletesebben.
A személyes (nem egyszer személyeskedı), napi bejegyzések, ötletcsírák,
emlékeztetık és gondolatvázlatok mellett a szépprózai és az értekezı betétek
váltakozására szintén fölfigyelhetünk: a pillanatképként vagy dialogizáló minitárcaként, glosszaként is értelmezhetı naplórészletek között az esztétikai
jegyzetekre, a forma- és mőfajelméleti kérdések rögzítésére ugyanúgy rábukkanunk, mint ahogy – s itt már formabontó elemként – az Ikrek havában is.
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A Jean Citadinnel a mőfordítás elvi és gyakorlati problémáiról folytatott hoszszabb beszélgetésben olvassuk: „– Hőségesen? forma nélkül? hát lehet hő egy
formátlan vers? A forma fontos, fiam. Az érint szíven! Egy alliterációt sem
sikkaszthatsz el a versbıl. Mit? hogy ez lehetetlen, ez igaz. De az eredetivel
egyenértékő adhatsz. Egy késıbbi sorban pótolhatod azt, amit egy elıbbiben
elmulasztottál, a vers egésze nem szenved akkor.” (R. M. mővei, 521)
A Naplóban Radnóti rendszeresen reflektált a közélet, a hétköznapi és az
irodalmi élet történéseire, érthetıen nagyobb hangsúlyt helyezve az ı személyes életét is érintı fordulatokra. Utolsó rádióelıadását 1939. február 3-án
tartotta A peleskei nótárius Gaál József-féle színpadi változatáról, s a nyilvános
megszólalás hiányát még október végén is érezte. Október 30-áról olvassuk a
bejegyzést: „Hiányzanak a rádió diákfélórái. Nemcsak a pénz hiányzik, az is,
nagyon; de a tudatuk hiányzik. Némileg elégtétel volt. Nem hagynak tanítani s
íme, most negyven gyerek helyett tízezreket tanítok – gondoltam magamban.” (Napló, 79)
A Cs. Szabó László Apai örökség címő könyvérıl írt recenzió négy bekezdése majdnem szóról szóra fölbukkan az 1937. október 30-ai naplórészben –
az egyes szám elsı személyt a legépelt kéziratban (tehát a megjelenésre szánt
bírálatban) elhagyta, a szubjektív kitételt általános megállapítássá formálva,
kihagyva belıle a saját magát emlékeztetı utalásokat, nevezetesen, hogy Cs.
Szabó mőfaji kísérlete megérdemelné a beható vizsgálatot. „Ha olvasom,
’mőfaji izgalom’ fog el. A novellák esszébe játszanak át, az esszék novellába,
de az Apai örökség történetei önmagukban is kalandos utazásokra csábítanak.
Ahogy a valóságba belejátszik az olvasmány, az ébrenlétbe az álom, a jelenbe
a múlt s a múltba a jelen – ez a sajátos teremtı képzelet és írásmővészeti
teljesítmény, mely tanultság és kísérlet együttes eredménye…” (Napló, 17)
Radnóti hasonló kísérlet megvalósítására törekedett az Ikrek havában vagy
a János jelenései címő úti tárcában – ezt a cikkek elemzésénél mutatom be –,
melynek a teljes szövege olvasható az 1939. július 8-án, párizsi utazásakor
újrakezdett napi jegyzetekben (a naplórészlet stilizált változatát Radnóti késıbb külön lapokra gépelte és címmel látta el, feltételezhetıen megjelenésre
szánta, de az írást nem közölték). Szintén a naplójegyzetekbıl emelkedett
viszont valóban a Nyugat hasábjaira a „Pax alma veni…” címő glossza, megírása után négy héttel, változatlan formában.
1941 augusztusában, hivatalos papírokat keresgélve, néhány korábbi jegyzetére bukkant. Egy 1934-es vázlatában az irodalmi alkotás során az anyaggal
vívott harcra a Naplóban is kitért – e problémakör ekkor nemcsak a Kaffkadisszertációban kapott nagyobb hangsúlyt, de a formáról és világszemléletrıl
írott jegyzetekben is, illetve több bírálatában és cikkében visszatért a gondolat.
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„Találtam egy Nyugat kefelevonatot 1940 márciusából, megjegyzések
Tolnai Gábor egyik ’ırjártatához’. Nem jelent meg, mert nem érkezett be a
többi megígért hozzászólás. Akkoriban mindenfelé dühöngtem e tárgyról,
kiadókkal is tárgyaltam, nem valósulhatott meg az új ’Modern könyvtár’
terv, nem lehetett a külföldi jogokat megszerezni. Egy ízben Kassáknak is
meséltem a tervrıl, ’magáévá tette’ e régi ötletet, annyira, hogy négy nap
múlva cikke jelent meg ’e tárgyról’ a Magyar Nemzetben.” (Napló, 182–183)
Majd a „kefét”, a megjelenésre szánt cikk teljes szövegét olvassuk a Naplóban (a publicisztikai termésbıl szemelgetve az e cikkben felvetett kérdésekre szintén kitérek).
Sajnálatos, Radnóti csak kevés alkalommal követte azt a gyakorlatot,
hogy a Naplóban rögzített kommentárokat megjelenésre is elküldte volna.
Még ha mőfaji értelemben sok esetben nem is magáról az önálló kommentárról van itt szó, mégis kiváló jegyzeteket és glosszákat olvasunk – melyek
egyébként a szigorúan vett kommentár mőfajcsaládba tartoznak. Többnyire
egy napi aktualitás (újságban olvasott hír) vagy egy irodalmi élmény (kezébe
került könyv) s maga a hétköznapi élet és irodalmi közélet adta Radnóti
számára a témát. (Érdemes lenne az egész Naplót újraértékelni abból a
szempontból is, hogy milyen gazdag alapanyagot nyújthattak volna egy
látványosabb publicisztikai jelenléthez, az aránytalanságok elkerülése végett
azonban ismét csupán néhány példát elevenítek föl. Elıbb 1939 ıszérıl,
amikor harmadik – utolsó – franciaországi utazásából visszatért; s éppen a
második világháború kitörése idején.)
„Gépészek és vegyészek kora jött! A ’mőszaki’-aké. Elég volt! Embereket akarok! Esik. Lengyelben is. Talán bedöglenek a mőszakiak.” (szeptember, 15., Napló, 66)
„A múltkor Fanni újságolvasás közben felkiált: Hát ırület ez a háború!
Anyahajókat és apaférfiakat pusztítanak!” (október 15. Napló, 78)
„Az egyik lapban rövid hírt olvasok. Romain Rolland Daladierhez írt nyílt
levelében megtagadja a közösséget a III. Internacionáléval… Egyre gyakrabban gondolok mostanában a Monsieur Gérard madaraira. İket is leviszi az
óvóhelyre? Egyre jobban érdekel a sorsuk. A fogoly és a fogságban született
madarak sorsa.” (október 18. szerda, Napló, 78)
„Csak úgy mellékesen. Azt hiszem eddig minden Ádám és Éva ábrázolás
hibás. ’Teremté tehát az Isten az embert az ı képére, Isten képére teremté ıt:
férfiúvá és asszonnyá teremté ıket.’ Majd: ’És formálta vala az Úr Isten az
embert a földnek porából és lehellett vala az ı orrába életnek lehelletét. Így
lın az ember élı lélekké.’ És: ’Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre és az elaluvék. Akkor kivın egyet annak oldalbordái közül, és hússal
10

tölté be annak helyét. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett
vala az emberbıl, asszonnyá és vivé az emberhez.’ Volt hát Ádámnak és Évának köldöke?” (december 30., Napló, 85)
Az irónia hatását itt a bibliai idézetes késleltetés készíti elı, az elsı munkaszolgálat idején (1940 ıszén) írt naplóbejegyzésekben pedig a helyzet abszurditása lesz az önironikus humorforrás: „Ez a négy ember itt az újságból elıször a gyászjelentéseket és a házassági híreket olvassa. Nevetve kérdem: miért? Hát részvétet hogy kíván az ember, vagy hogy gratulál az üzletfeleinek?
Javíthatatlan felnıttek ezek!” (nov. 27. szerda, Napló, 119–120)
Persze, az utókori megítélést nem lehet visszavetíteni az adott korra – ebben az idıben már egyre korlátozottabbak voltak Radnóti megjelenési lehetıségei. Míg 1939-ben, az év ıszéig még négy bírálatát közölte a Nyugat, 1940ben és ’41-ben már csak egyet-egyet, és két recenziója jelent meg 1942-ben a
Magyar Csillagban; utolsó cikke (Klasszikusok és modernek a „ponyván”, az említett
Tolnai-cikk reflexiója) 1940 márciusában íródott, de nem jelent meg. Egy
rövid reklámversikét glosszába formáló naplóbejegyzés szintén utal a megjelenési nehézségekre (amellett, hogy elıtte arról számol be: verseit visszadobják, fél a cenzúrától, mindamellett sok a bérmunkának számító fordítás
– a bérmunkára utal a következı év január 26-ai bejegyzése, mely szerint
Montherlant Les jeunes filles címő munkájának Cserépfalvi számára készülı
fordítása „pokoli munka, stílusproblémák, szójátékok. Soha többé prózafordítást. Az én pepecselı aggályoskodó természetemmel – ráfizetés”).
„Judithoz menet [Beck Judit festınıvel Radnótinak viszonya volt – „felnıtt dolgokba” keveredtek, írta –, melyrıl ıszintén beszámolt feleségének is]
a 46-os villamoson, látom, hogy egy vendéglı ıszi sört hirdet. Nézem a szót.
Tőnıdöm. Majd: Végül itt van az ıszi ser, / İszi bú ellen ısi szer. Eladnám.
De hogyan?” (dec. 16., Napló, 201) – A játék (sokszor az önfeloldó komolytalanság) tehát meghatározó volt Radnóti számára, s e karakterjegyhez többnyire csupán a költı prózájából találunk adalékokat.
Ilyen az Utca és irodalom glossza-pár (Literatura, 1934. szeptember 15.; Próza,
66–67), s egy harmadik a Naplóban olvasható 1934. augusztus végérıl. A „Böngészde” például fanyar helyzetkép a költészet, az irodalom állapotáról. A könyvárus egy korábbi könyvét ajánlja Radnótinak – mondván, „A múltkor itt járt
Kassák, volt egy Máglyák énekelnek raktáron, és megvette.”
S honnan tudja az árus, hogy a könyv szerzıje áll vele szemben?
„– A múltkor itt tetszett beszélgetni böngészés közben a kapu elıtt, és az illetınek tetszett mondani, mikor kért ebbıl a könyvbıl, hogy már nincs. – Jó
memóriája van. – Igen. Abból élek, és – nevet – abból, hogy az írók még
megveszik néha a saját könyveiket.”
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Megérteni a mővészt és életét
Inkább tekinthetı olvasónaplónak az a több mint hatvan recenzió – közte az
egyszerő ismertetéstıl a nagyobb lélegzető kritikáig –, melyek nagyobb része a
Nyugatban látott napvilágot, illetve néhány bírálat a Gondolat, a Szocializmus, a
Kortárs és a Magyar Hírlap hasábjain. Bírálatainak alapvetését Radnóti a tanulmányokban fogalmazta meg, így a Kaffka Margitról készített, 1934-es doktori
disszertációban, az ugyanebben az évben született, formáról és világszemléletrıl írott jegyzeteiben, illetve mővészeti kritikáiban (A könyv és az ember, 1937),
ismertetéseiben („A sok-könyvő ember védelmében, 1937), vitacikkeiben – s az ide
sorolható nyílt levelében – (Költészet és valóság, 1937; Klasszikusok és modernek a
„ponyván”, 1940); irodalmi kommentárjaiban (A szerkesztıségi asztal, 1941).
S különösen alkalmas volt esztétikai és irodalomszemléleti elveinek úgy az
ısszegzésére, mint továbbgondolására a Schöpflin Aladár könyvérıl (A magyar irodalom története a huszadik században címő nagyesszéjérıl) 1937-ben készült kritikája, hiszen abban egy rendszerré alakuló irodalomszemléletrıl is
állást kellett foglalnia. (Az sem mellékes tény, hogy a könyvben Radnótit is
megemlíti a szerzı azok között a költık között, akik „valamennyien hoztak
már valamit, ami több az ígéretnél” – idézi: Ferencz, 381 –, a kritika azonban
ismeretlen okból nem jelent meg.) Radnóti egyébként hosszabban idézte
Schöplin alapvetését, mely szerint az irodalmat egy nemzet életében olyan
organikus jelenségnek kell tekinteni, mint a gazdaságot vagy a politikát, így az
irodalmi jelenségek gyökereit mindig a társadalomban kell keresni, maga az
irodalmi mő csupán a társadalmi jelenség egyik megnyilatkozási formája.
„Ezeknek a gyökereknek a megkeresése nézeteim szerint elıbbre való és
fontosabb feladata a kritikának – idézi –, mint a hibák és erények pontos és
terméketlen méricskélése. Azt hiszem, jobban meg tudom állapítani valamely
író vagy irodalmi mő jelentıségét, ha kitapintom azokat a szálakat, amelyek a
társadalmi élettel és a társadalom mindenkori lelkiállapotával összefőzik,
mintha mégoly éles elméjően boncolgatom is a jó és a rossz tulajdonságait”.
Radnóti ekkor már Schöpflinnel együtt vallotta, hogy a kritika igazi feladata nem a mő megítélésénél kezdıdik, hanem az író és a mővész megértésével,
hiszen ebben a megértésrıl alkotott képben már benne van az értékítélet is. S
ezzel párhuzamosan a személyiség (vagy a személyes élet) megértésétıl elválaszthatatlan volt az esztétikum vizsgálata: az adott életnek a mőben, a nyelvi
(irodalmi és költıi) anyagban tetten érhetı autentikus megvalósulása.
„Végeredményben mégiscsak az adja meg valamely irodalmi jelenség értékét, hogy mennyi benne az élettartalom” – szól a kiemelés. S ha ezzel kapcsolatban már véleményt tud alkotni a kritikus, akkor meg lehet (meg tudja) ke12

resni „a mő mögött világító emberi egyéniséget, az író élményeinek viszonyát
mőveihez, azt a módot, ahogy ezek az élmények irodalommá válnak”. (Próza,
183) Schöpflin eme általános szempontokat már 1917-ben mérvadónak tekintette, Radnóti pedig azt vizsgálta, hogyan érvényesült azóta (illetve magában a
Schöplin-mőben) az élet és az irodalom gondolatának elválaszthatatlansága.
Mivel az irodalom története egyben az irodalmi élet története is, a szerzı
és a mő kapcsolatának mellızhetetlen eleme az olvasó, az irodalom társadalmi
funkciójának betöltéséhez a szerzı–mő–közönség hármas kapcsolatát kell
vizsgálni. A világnézeti, lelki és formai lázadásnak éppúgy része volt a századfordulón és a század elején a közönség, mint az új irodalmat képviselı szerzık. Az intellektuális nyugtalanság pedig nemcsak a tartalmi és formai kísérletezésnek kínált szellemi hátteret, hanem egy új értékeken alapuló világnézet
megteremtésének is. Visszaköszön tehát az a gondolat, mely szerint ez az
úgynevezett világnézeti fordulat, mely a mővészetben is jelentkezik, nem
egyszerően valamilyen ideológiai elégedetlenségbıl fakad, hanem hozzájárul
ahhoz a teremtı nyugtalanság, az elégedetlenség szelleme, mely természetes
attribútuma a minden stílusfordulatnál megfigyelhetı tiltakozásnak a már
(illetve még) meglévı, de kiüresedett formákkal szemben. (Mint az akció–
reakció elve ez is része a klasszikus hegeli mővészetfilozófiának.) Az ilyenkor
érzékelhetı „világnézeti bomlás”, a lélek és a forma lázadása együtt teremti
meg az új irodalmat is.
A Huszadik század címő folyóiratban napvilágot látott 1912-es Schöplintanulmányból szintén idéz Radnóti: „Közös vonás a mi legfiatalabb irodalmunkban: az intellektuális nyugtalanság szelleme, mely míg egyfelıl a lelki
motívumok kimélyítésére, erısebb és hevesebb átélésére sarkall, másfelıl
fokozza a lelki érzékenységet, az egész lelki életet árnyalatokban gazdagabbá,
erısebb hullámzásúvá teszi. Ebbıl származik az elégedetlenség szelleme is,
amely az embereket eltölti; a tiltakozás a meglévı és a megvolt ellen, amely az
újnak, az eddig még nem próbáltnak a keresésére vezet. Olyan világnézetet
teremt ez a lelkiállapot, amelyben nem maradnak helyükön az eddigi értékek,
új értékek alakulnak, és régiek szőnnek meg. A formákban is innen az újnak
keresése és a kísérletezés szelleme.”
Radnóti egyrészt a mővész formában is kifejezıdı, tiltakozó lelki alkatából következtetett a mővészi szerepvállalás társadalmi jelentıségére, másrészt
az irodalom társadalmi jellegébıl adódóan tulajdonított szociális szerepet a
mővészetnek. (A formáról és világszemléletrıl írott jegyzeteiben – ahol
egyébként Lukács Györgyre is többször hivatkozott, akinek esztétikai nézeteit
Sík Sándor tolmácsolása alapján ismerte meg – úgy fogalmazott, hogy a „szocialista kultúra ügyét” szolgálja).
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Mint említettem: az újraértékelés egyik fontos állomása a költı baloldaliságának árnyalása. Az idézett szókapcsolat is jó példát kínál annak érzékeltetésére: ez és az ehhez hasonló kitételek alkalmasak voltak arra, hogy Radnótit
kizárólag a szocialista irodalom élharcosának állítsa be az utókori kritika. Be
kell látni azonban, hogy nem alaptalanul: az aktuális társadalmi vonatkozások,
illetve a tényleges Radnóti-nyilatkozatok mellett köszönhetıen a költı két
világháború közötti legális és illegális baloldali (szocialista és kommunista)
körökkel ápolt szoros kapcsolatának: például a Szegedi Fiatalok Mővészeti
Kollégiumával vagy a Kortárs köré szervezıdı szellemi körrel és mozgalommal. Pomogáts Béla a bevezetıben említett biográfia-fejezet egy nagyobb
részét Lukács György és Marx a költı irodalomszemléletére gyakorolt hatása
bemutatásának szentelte, miközben A könyv és az ember címő cikk meghatározó olvasmányélményei között e két név csupán a következı – s korántsem a
meghatározó jellegrıl árulkodó – kontextusban szerepel:
„Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx mőve, holott csak
Kautsky magyarázatából ismerem, s a körülötte dúló irodalmat is hiányosan
és tervszerőtlenül” – „irodalomszemléletem kialakulásáról tarka emlékeim
vannak. Babits esszéi, Lukács György ’kísérletei’, Riedl Aranya éppoly fontos
itt, mint az irodalomtudomány újabb szintézisei, a külföldi szakkönyvek, melyekbıl sokszor csak az engem érdeklı fejezetet olvastam el, de gondolatokat
ébresztettek, melyek tovább éltek és értek bennem.”
Ilyen alapon – és teljes joggal – ki lehet (ki lehetett volna) emelni Sík Sándor katolikus esztétikájának hatását, még ha az irodalmi, mester–tanítvány
beszélgetések nem „térítı” jellegőek voltak is (írni kell „Sík Sándorról, a költıprofesszorról, akinek öt éven át belsı tanítványi köréhez tartoztam negyedmagammal, s akinek húszéves világnézeti és esztétikai orthodoxiám alól
való felszabadulásomat köszönhetem” – fogalmazott ugyanitt). Újra lehet
olvasni Radnótit úgy is, hogy mővéhez nem a zsidó–baloldali vállalás alapján
közelítünk, hanem a katolizált költı keresztény humanista értékei felıl.
Nem beszélve arról, hogy Radnóti a teljes magyar irodalmi (sıt a világirodalmi) hagyományt egyenértékően vállalta: a Balassi-élményt színesítı Rimay
Jánossal, Berzsenyivel, Csokonaival, Kazinczyval, Kemény Zsigmonddal,
Vörösmartyval, Arannyal és Madáchcsal, Ady Endrével és a Nyugat minden
nemzedékével. Itt írt arról: jellemét ugyanúgy alakította a Winnetou, mint Jack
London, Az elsodort falu és Raszkolnyikov, vagy éppen a Zarathustra és
Barbusse Jézusa. S nagy szerep jutott Marcel Proust A la recherche du temps
perdu-jének: az Ikrek havában eredt az „eltőnt idı” nyomába, Bergson módszereit is alkalmazva, s Naplójában (1941. január 6-án) a mő idıjátékáról
ugyanúgy megemlékezett, mint Bergson haláláról. „A szerkezet volt kísérlet,
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az idı tragikus játéka, a jelen idejő múlt… És ezt senki nem írta meg róla!
Henri Bergson meghalt.” (Napló, 131)
S érdemes az említett cikk záró kitételének is nagyobb figyelmet szentelni,
amelyben az irodalom, a mő társadalmi szerepével párhuzamosan a pusztán
esztétikai érték, a mővészet alapanyaga (az irodalom esetében), a nyelv kérdéseire, vizsgálatára veti a hangsúlyt, ráadásul, mint visszatérı alapolvasmányt, a
Bibliát is említi.
„Tulajdonképpen húszéves korom óta nem vagyok olvasó a szó megszokott értelmében. Olvasok, de a nyelv foglalkoztat, az anyag, amellyel dolgozom. Az anyaggal való harc sikere érdekel, a nyelv, és annak az idıben változó
állapota. Állandó, jobban mondva visszatérı olvasmányaim az utóbbi idıben
Károli Gáspár Ó- és Újtestamentuma, Csokonai, Arany János, Kazinczy,
különösen a Pályám emlékezete, s megjelenése óta sokat forgatom Babits Amor
Sanctusát.” – S ide kívánkozik Radnóti 1939. szeptember 10-ei naplóbejegyzése: „Krúdy tanított meg újra hosszú idı után olvasó módjára olvasni. Nem
véletlen, hogy az ember mikor nyúl egy könyvhöz, egy íróhoz.” (Napló, 64)
Ferencz Gyızı jegyzi meg: a Marxtól a Bibliáig terjedı (olvasmány) élménykör a keresztény-transzcendens és baloldali világnézeti vonzalmának
kettıs pólusáról számol be, „a kettıt nem tekintette egymást kizáró ellentétnek, a baloldali (kommunista) ortodoxia alóli felszabadulás nem korábbi nézeteinek megtagadását jelentette, hanem szemléletének befogadói tágulását”.
(Ferencz, 382–383)
Amikor bírálataiban számon kért, Radnóti nem azt kifogásolta, hogy nincs
a mőben érvényes társadalmi tartalom, hanem azt, hogy az alkotó nincs birtokában a mesterségbeli tudásnak, vagy nincsen erkölcsi felelısségtudata. A
Schöplin Aladár nagyesszéjérıl írott bírálatát azzal a (Gyulai Pállal együtt
vallott) gondolattal fejezte be, hogy „a kritikusnak legyen meggyızıdése, s
álljon helyt érte”. Ez a meggyızıdés és helytállás tehát egyaránt vonatkozott
az esztétikai nézetekre, az irodalom társadalmi feladatáról vallott elképzelésekre, a mesterségbeli tudásra – jelen esetben a nyelvvel való bánásra – és az
erkölcsi, etikai szemlélet érvényességére.
A Schöplin-esszé bírálata 1937-ben készült el, de Radnóti már elıtte ismerte az irodalomtörténész nézeteit (Kaffka-disszertációhoz több bírálatát
használta fel). A Kórus 1933. január 1-jei számában Perneky Mihály (mővész-proletárköltı, napszámos és zenész, gyári munkás és énekes) elsı,
Utcai kınyomatos címő verseskönyvérıl értekezett. Ebben megállapította:
„Az Utcai kınyomatos szerzıje lát, és látásának eredménye az osztályellentétek helyes fölismerése. De ugyanakkor a harmincegy verset összefoglaló
kötetben közhelyek erdeje (…) nagyon gyakori a képzavar Pernekynél (…)
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A költészet anyaga, a nyelv, sajnos nem probléma számára, melynek következménye persze, hogy verse próza, és az is csak ritkán dinamikus. Igen sok
a formai naivság nála, mely az anyagszerőség föl nem ismerésének következménye.” (Próza, 113–114)
A bírálatot elméleti vázlattal vezeti be, melyben tisztázza, hogy a mő egyaránt terméke egy nyelvi közösségnek s egy társadalmi osztálynak, de egyikrıl
sem szabad elfeledkezni azért, hogy a másik szolgálatába szegıdjünk – a költıi közhelyeket például soha nem menti az ideológia. „Hogyha egy nyelvi
közösségnek polgári irodalma van (márpedig van), akkor a proletárirodalomnak tudomásul kell vennie ennek eredményeit, ahogyan megfordítva is áll.
(…) A világszemléletet hordozhatja mőalkotás, de hordozhatja giccs is. Ahogyan elnyomhatja a világszemlélet a mővészetet, és akkor nem mővészet többé, vagy föloldódhatik benne és lényegévé lesz.” – Végeredményben ugyanerrıl szól a Jegyzetek a formáról és a világszemléletrıl címő írásában (s ezt a kérdést
érintette A könyv és az ember címmel ismertté vált antológia-vallomásában is):
„És mert a költészet anyaga a nyelv, a forradalmi költészet a nyelv forradalmi formálásával is egyértelmő. Ehhez pedig mesterségbeli tudás, vagyis
teljesen a formáló hatalmában tartott nyelv és a nyelvnek mint anyagnak
problémává érése szükséges.” (Próza, 333)
„Nem érdektelen jegyezgetni errıl, amikor az ún. szocialista költıink és
íróink többségének fogalma sincs a nyelvrıl és lehetıségeirıl, nemhogy az
azzal vívott és vívandó küzdelemrıl.” (Próza, 334)
„Forradalmi mővész formálása forradalmi, nyelvkezelése is az, hogy is lehetne más! És viszont. A nyelv elárulja a költıt. Csalhatatlanul. A használt
jelzı árulkodik. Mert ez lehet nem forradalmi is. És akkor hiába forradalmi
tartalom az, amelyet ez esetben nem tud kifejezni. Nem nevelhet, vagy ahogyan általában mondjuk, nem hathat.” (Próza, 335)
Bírálataiból ismét több példát találunk a forma és a világnézet összekapcsolódására. Szınyi Magda második verseskötetérıl írva fogalmazta meg a
következıket (Próza, 119): „A világnézet, hisszük, kemény és törvényszerő
formai következményekkel jár. A mő valósággá válása a forma, és így természetes, hogy világnézetet reprezentál.” Sárközy Györgyrıl a Szocializmus címő
folyóiratban mint az „anyagát teljesen kezében tartó írómővészrıl” értekezett
(A középosztály tragédiája. Próza, 121); majd ugyanitt Várnai Zseni Fekete bárány
címő verseskönyvét bemutatva (Asszony a népbıl… Próza, 127–129) maga is a
szociális jelzıvel árnyalta a szocialista attitődöt: „Asszonysorsokat énekel. De
szocialista lélek, és a gızfürdı szörnyő víziójában meglátja nemcsak az aszszonyt, hanem a szociális sorsot is.” Költıiségének lényege ezért a sorsvállalás, „és lírájának valósággá válását, formáját is ez határozza meg.”
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Baloldali, keresztény, magyar és humanista
Ha tehát Radnóti világszemléletét olvasmányélményeibıl kívánjuk levezetni,
megállapítható: annak csak egy része a szocialista tartalom, fontosabb annál
a szociális – tehát a társadalmi – vonatkozás, melyet az esztétikum oldaláról
ugyanúgy meg lehet közelíteni, mint a morális tartalom felıl.
Visszatérve a Napló tanulságaihoz, miként Radnóti feljegyzései felhívhatták a figyelmet arra is, hogy a költı személyiségérıl hézagos az irányzatos
utókor által kialakított tudás, publicisztikai mővének vizsgálata szintén a teljesebb és hitelesebb Radnóti-képet szolgálja. Borbély Sándor ide vonatkozó
kérdéseit így fogalmazta meg: „Talán túlontúl pontosan regisztrálja a bécsi
döntés eredményeit, a visszacsatolt erdélyi terület határait? Vagy mélyebb és
elkötelezettebb a katolicizmusa, mint azt a marxista irodalomtörténet-írás
megengedte? Köztudomású, a harmincas évek második felében a kommunista mozgalom, nem elıször és nem utoljára, inkább elveri magától az alkotó
értelmiséget, mintsem barátsággal kezét nyújtaná. Mit csodálkozunk, ha a
szellemi közösségre vágyó lírikus, az ifjúmunkás mozgalomban tett kitérı
után, ismét jól érzi magát Sík Sándor, a tudós piarista professzor és költı
megtisztelı társaságában? (Borbély, 173)
Egy-egy életrajz hitelességét Vilcsek Béla szerint is csak a mővészi és erkölcsi minıség egymást feltételezı követelményének tükrében írott pályaképek adhatják meg – egy mővész életrajzát sokféleképpen meg lehet írni, de
csak egyféleképpen érdemes, amint a költı maga is meghatározta eme alaptételt: „Egy mővész élete és mővészete nem függetleníthetı egymástól, az igazi
mővész mögött ott áll a mővész a maga erkölcsiségével.” (Vilcsek, 7)
A kanonizált szocialista (kommunista) költıképen Szerdahelyi István
szerint csak az 1980-as évekre sikerült változtatni (Szerdahelyi, 116), ám
ennek nyomait már jóval korábban, Sıtér Istvánnál és Komlós Aladárnál is
fölfedezzük. Bár a költı Szegeden kapcsolatba került a baloldali körökkel,
megismerkedett a két világháború közötti szociális problémákkal, tartott
elıadásokat a munkásoknak, járta a tanyákat, nem vonhatta ki magát a szociográfiai szemlélet hatása alól, ám „amennyire fontos számon tartanunk
Radnóti fejlıdésében az ilyenfajta hatásokat, annyira túloznánk, ha nagy
jelentıségő forradalmi lírát akarnánk látni a hatások nyomán született Radnóti-költeményekben”. (Sıtér, 222–223)
Sıtér elıtt négy évvel pedig (az Élet és Irodalomban 1962-ben) vetette föl
Komlós Aladár, hogy „a szocializmushoz való viszonya még további tisztázásra szorul”. (Komlós, 167) Legjobb barátai (Ortutay Gyula, Tolnai Gábor)
szerint kommunista volt, de felteszi a kérdést: mi az oka, hogy „versei oly
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ritkán, szőkszavúan és burkoltan vallanak politikai felfogásáról. Csak a direkt
agitáció kerülésének mővészi szándéka-e vagy valami egyéb?” Komlós megállapítja, hogy Radnóti líráját szinte egyáltalán nem hatja át az osztályharc gondolata és indulata, pedig a ’30-as évek közepéig a költı is kapcsolatban állt az
illegális mozgalommal. Ekkor azonban olyan hatás érte, nevezetesen a katolicizmus, amely új árnyalatokat vitt gondolkodásába.
„Radnóti kanonizálásának történetéhez hozzátartozik, hogy az 1940-es
évek végétıl megindult az a folyamat, amely Radnóti életmővének egyoldalúan baloldali–kommunista indíttatását hangsúlyozza” – állapítja meg Ferencz
Gyızı (Ferencz, 140), s mások mellett hivatkozik Ortutaynak e folyamatban
betöltött szerepére. Mert mit is olvasunk Ortutay Radnóti-tanulmányában?
„Radnóti Miklós egész költészete (…) az ellenforradalmi rendszer s az
egész európai fasizmus elleni harc volt. Ez volt életének tartalma, lényege,
ez szikrázik verseibıl. Alig is kellene többet mondanunk életérıl, a külsı
eseményekrıl s jellemének, erkölcsének fejlıdéstörténetérıl: egész életében
a fasizmus ellen, a diadalmas, az emberi társadalmat építı szocializmusért
harcolt, kommunista költınek vallotta és tudta magát, s 35 éves korára
megölték a fasiszták.” Röviddel késıbb így folytatja: „Utolsó éveiben egy
ideig igen mélyen foglalkoztatják vallásos kérdések, a katolicizmus felé fordul segítségért – de aztán úgy érezte, számára egyetlen út marad a fasizmus
elleni harcban: a kommunista költı útja, aki meg nem retten többé, nem
ingadozik. (Csak megemlítem, hogy ennek a vallási keresésnek verseiben
nincs nyoma…)” (Ortutay, 140–141)
Ferencz megjegyzi: „Ortutay Radnóti közeli barátjaként tudta, hogy nem
utolsó éveiben fordult a katolicizmus felé, lírája pedig bıvelkedik vallási
utalásokban. Élete végén nem lett kommunistább, mint korábban volt, és
semmiképp nem katolicizmusának megtagadásával.” (Ferencz, 140) Hatos
Pál azt is kiemelte a Ferencz Gyızı által írott monográfia kritikájában, hogy
a másik szegedi barát, Tolnai Gábor szerint Radnóti külsı tanácsra, mintegy
a menekülés szándékától vezérelve katolizált, Pomogáts Béla pedig még az
említett, 1977-es monográfiában is azt hangsúlyozta, hogy a katolikus vallás
felvétele mellett nem hitbéli okok döntöttek, hanem a felesége unszolta a
költıt erre a lépésre. (Hatos, 115)
Azért kell idıznünk e motívumnál, mert a katolikus hatás a Komlós által
fent említettnél jóval korábbi – s nem oly jelentéktelen, mint amilyennek
Ortutay állította be azt, és nem unszolásra vagy meggyızıdés nélkül történt a
hitfelvétel, ahogy az iménti példák sugallták –: még a ’20-as évek végérıl ered,
habár csak késıbb, a Sík Sándorral való megismerkedésnek köszönhetıen
tudatosult benne. Természetesen hozzájárulhatott ehhez az a tény, hogy Sík
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maga is asszimiláns zsidó családból származott, és már megismerkedésükkor
átérezte Radnóti helyzetét, akiben sorstársat látott. S nem találunk szinte
egyetlen olyan nagyobb értékelést vagy életmő-áttekintést sem, amelyek ne
emelnék ki, hogy Radnóti katolicizmusának kialakulásában nagy szerepe volt
a miszticizmus iránti vonzalomnak, nevezetesen annak a momentumnak,
hogy megismerkedett Henri Barbusse Jézus címő könyvével.
Már Vilcsek Béla is idézte (Vilcsek, 114) Radnóti Zolnai Bélának, az egykori tanárnak, „keresztapjának” 1943. április 23-án írt levele részletét, Ferencz
Gyızı pedig teljes terjedelmében adta közre azt (Ferencz, 573): „Mintegy
tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy harmincnegyedik évem
betöltése elıtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendıs múlt s
még nem volt harmincnégy, mikor megfeszítették – ezért gondoltam így. S
azért – bár tizennyolc éves koromtól katolikusnak érzem és vallom magam –,
mert azt hittem, hogy ez a megırült és aljas világ csak rendbejön addig, megszőnik a zsidóüldözés, magánügy, bensı ügy lesz az én megkeresztelkedésem
is, nem gondolhatja senki spekulációnak, vagy menekülésnek valóban nem
hihetı ma már a megkeresztelkedés, hisz semmi reális elınye nincs. Erkölcsi
aggályaimat így elmosták a burjánzó törvények és rendeletek. Viszont két hét
múlva betöltöm harmincnegyedik évemet, s meg akarom tartani régi fogadalmamat.” Radnótit május 2-án keresztelték a budapesti Szent István bazilikában, a keresztséget Sík Sándortól vette fel. (’43 májusában megérkezett a
határozat, hogy felmentést kap a munkaszolgálat alól, ám 1944 májusában, a
német megszálláskor jött a harmadik, az utolsó munkaszolgálati behívó.)
Az 1942 januárjában Sík Sándornak írt levelében (idézi: Rónay, 103) olvassuk: „Mélyen katolikus léleknek tartom magam, talán a Professzor Úr is annak tart…” S hogy a baloldaliság nem sajátíthatja ki az antifasiszta jelzıt, azt
elég azzal magyarázni, hogy a keresztény-humanista karakter, az annak normarendjébe illeszkedı esztétika is, akár a babitsi vagy a Sík Sándor-i gyakorlatot nézzük, természeténél fogva antifasiszta.
***
Vitairatában Szerdahelyi István a katolizálást is az úgynevezett „legendák”
közé sorolja, ám nem annak tényét vonja kétségbe, hanem tartalmát és indíttatásait. A felekezeten kívüli magyar zsidósága, illetve A felekezeten kívüli magyar
megkeresztelkedése címő alfejezetekre bıvebben is hivatkozom alább.
Ha a zsidóságot vallásnak tekintjük, Radnóti nem volt zsidó (Szerdahelyi,
118), hiszen nem gyakorolta vallását (nem is így nevelték), tehát inkább „felekezeten kívüli magyarok voltak, s nem zsidók vagy asszimilálódott zsidók”.
Az 1942-ben Komlósnak írt levélben fogalmazott ekképp: „nem érzem zsi19

dónak magam, a vallásra nem neveltek, nem szükségletem, nem gyakorlom, a
fajt, a vérrögöt, a talajgyökért, az idegekben remegı ısi bánatot baromságnak
tartom és nem »szellemiségem« és »lelkiségem« és »költıségem« meghatározójának”. Ugyanitt olvassuk: akkor sem lesz zsidó, ha zsidóként ölik meg.
Szerdahelyi tehát egyértelmőnek tartja, hogy Radnótinak a „zsidók a magyar
irodalomban” s más hasonló kiadványokban, rendezvényeken való szerepeltetése nem helyénvaló, ám koránt sincs errıl meggyızıdve a „holokauszt”
tematika esetében. Kıbányai Jánosra hivatkozik, aki „problematikusként”
állítja szembe Radnótit olyan alkotókkal, akik „zsidó hitükben nemcsak megmaradt, de egyetemes mővészetüket abból fölépítı mártírok”, s ehhez hozzáteszi: Radnóti özvegye „megtiltott minden zsidó, s így holokauszt kontextust
férje emlékével kapcsolatban”. (Idézi: Szerdahelyi, 118–119)
Radnóti katolicizmusáról már az 1948 utáni idıszakban is említést tettek,
ám Ortutay igyekezett jelentéktelen motívumnak feltüntetni azt. Tény, hogy a
vallásgyalázás és szeméremsértés miatt perelt verseiben „nemhogy bármiféle
vallásos hit tükrözıdnék, épp ellenkezıleg, ironikusan kezeli a keresztény
szimbólumokat” (Szerdahelyi, 125) – ugyanakkor nem tekinthetünk el Sík
Sándor hatásától, Radnóti utólag is vállalt meggyızıdésétıl, megkeresztelkedésére vonatkozó vállalásától.
Szerdahelyi úgy véli, hogy Radnóti katolicizmusa sem dogmatikus, sem lélektani nem volt, vitatkozva egyben a nagymonográfia megállapításával, miszerint az „nem teológiai dogmákon nyugvó, hanem lélektani vallásosság”.
(Ferencz, 577) Megállapítása szerint Radnóti „egész lelki habitusa, életfelfogása merıben – nemcsak idegen, hanem – ellentétes volt az európai kultúrkör valamennyi vallásáéval. Világosan kiderül ez már a szexuális kapcsolatról alkotott felfogásából is.” (Szerdahelyi, 126) (A Radnóti „nyitott házasságáról” följegyzett adalékok bár elgondolkodtatóak, tárgyunktól idegenek,
ezért itt – a Tini-szerelem és a Beck Judittal való kapcsolat említésén túl –
nem kívánunk foglalkozni.)
Borbély Szilárd ismerte fel, hogy katolizálása látványosan „mellız minden
racionális mozzanatot”, de arra következtet, hogy akkor a magyarázat transzcendens: „Jézus belépett az életébe”, és Radnóti vállalta „a megváltó halál
krisztusi mítoszának” követését. (Idézi: Szerdahelyi, 127) Szerdahelyi egyébként nemcsak a 18 évesen korában született elhatározással magyarázza, hogy
Radnóti közvetlenül a 34. születésnapja elıtt keresztelkedett meg, hanem a
félelemmel és a megaláztatással is. Idézem ide vonatkozó sorait:
„Ismeretes, hogy Radnóti 1942 ıszétıl munkaszolgálatos volt, elıbb a
hatvani cukorgyárban, majd a budapesti ládagyárban dolgoztatták. 1943. március 16-án eltávozást kapott, s a villamosmegállóban újságot olvasva nem
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tisztelgett egy bakának, aki ezért belökdöste a közeli Albrecht-laktanyába. Ott
mint ’tetves zsidót’ kopaszra nyírták, az udvar sarában kúszatták, bukfenceztették, összerugdosták. Véletlen lenne, hogy naplójába többé soha egy sort
sem írt? (Az utolsó bejegyzés dátuma március 14.) Véletlen lenne, hogy megkeresztelkedése idején, májusban barátai segítségére rohannak, kérvénnyel
fordulnak a honvédelmi miniszterhez, hogy mentesítse a munkaszolgálat alól?
Aki – az aláírók sorában olyan neveket olvasván, amilyen Bajcsy-Zsilinszky
Endréé, Bethlen Margit grófnıé, Herczeg Ferencé, Pátzay Pálé vagy Zilahy
Lajosé – nyomban teljesíti ezt a kérést. Ekkor kezd magához térni a sokkból.
Május 26-án már megírja gyönyörő szerelmes versét, a Tétova ódát, de még
augusztusban is felrémlik lelki szemei elıtt A félelmetes angyal, „az ırület” (…)
s ami arra bíztatja, hogy végezzen magával: ’no itt a kés, nem fáj, egy pillanat csupán, egy szisszenés!’. Ezzel azonban egyszer s mindenkorra vége is a rémálmoknak. A saját állítása szerint tizenöt esztendeje elhatározott Jézus-követésnek
pedig semmi nyoma. Ahogyan azelıtt, eztán sem ír egyetlen vallásos költeményt se. Még Borbély Szilárd (…) is kénytelen megállapítani: mindmáig ’a
katolicizmusnak sem volt arra válasza, hogy mit kezdjen Radnóti katolicizmusával’. Jómagam Panek Zoltánnal (…) értek egyet: Radnóti ’nem cserélt, nem
vallást váltott; megkeresztelkedett, szeretett professzora, Sík Sándor keresztelte meg, nem sokkal halála elıtt; ı azonban saját szellemének eredendı sugallatát követte: pogány lett, az maradt, aminek született.’ A trauma sokkoló
hatása múltán ugyanolyan felekezeten kívüli, mint azelıtt.”
Aztán így folytatja: „Mind az életrajzi tények – barátai csak hamis papírokat tudtak neki felkínálni, de rejtekhelyet nem –, mind a költemények
tükrében légbıl kapott hát az a sokfelé visszhangzó állítás, hogy Radnóti
1944-ben önkéntes mártíromságot vállalva vonult volna be a munkaszolgálatba. Ezt a fikciót gyakran nemcsak olyan elgondolások tükrözik, melyek
szerint a náci népirtás ellen akart így demonstrálni, hanem olyanok is, amelyek azt állítják, hogy – Arató László (…) legnyíltabban megfogalmazott
szavaival – ’Radnóti tudatosan felépített vértanúsága egyfajta reflektált
imitatio Christi-ként is értelmezhetı’ (vö. még Szarka Judit 2006). Bencze
Lóránt (…) fennkölten szép szavakkal próbálja igazolni, hogy ’Krisztus
vértanúja ı’.” (Szerdahelyi, 127–128)
Ferencz Gyızı könyvében is fontos helyet foglal el az újraértelmezések
között Radnóti magyarsága, a zsidóság és a magyarságtudat kérdése. Hatos
Pál kiemelésében Ferencz Radnóti magyarságtudatát „pozitív értelemben vett
kultúrnacionalizmusként” jellemzi (Ferencz, 59; Hatos, 114), világosan érzékeltetve: veszélyes, értelmetlen és megosztó a keresztény és zsidó, zsidó és
magyar kategóriákat ellentétbe állítani. Az asszimilációt Radnóti az egyén
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szabad döntéseként fogta föl, és ezt az álláspontot nemcsak a vészkorszakban
képviselte, de szinte az elsı megnyilatkozásaitól kezdve. S az is általánosan
elfogadott vélekedés (mi több: tény), hogy Radnóti klasszicizáló versbeszéde
igen távol áll a zsidó költészet hagyományaitól. E kitételek – különösen, hogy
a legutolsó dokumentálható vélemények szerint sem vallotta magát zsidónak
– természetesen mit sem vesznek el abból, hogy versei – miként Hatos Pál
fogalmaz – „a holokauszt irodalmának is megrázó erejő dokumentumai”.
A tárgykörben kulcsdokumentumnak számító, Komlós Aladárnak írott levél értelmezéséhez a Radnóti identitásszervezıdését vizsgáló Lengyel András
Ferencz Gyızıhöz fordul, aki szerint Radnóti lírája „értelmezhetı a katolikus
költészet vonulatán belül is, akárcsak Vörösmarty Mihályé vagy Babits Mihályé. Értelmezhetı továbbá a baloldaliság irodalmi hagyományában. Személyes
sorsa és költészetének legfıbb tematikája miatt értelmezhetı a magyar zsidó
kultúrán, valamint az egyetemes holokauszt irodalmán belül is. Kizárólagosan
azonban nem tartozik egyikhez sem, és mindegyik magában foglalja. Költészete saját leghıbb törekvéseit beteljesítve az egyetemes magyar líra kimagasló
eredménye.” (Idézi: Lengyel, 2009, 15) E megállapítás utolsó részével tökéletesen egyetértünk, mindennek ellenére még nem kapunk magyarázatot arra,
miként (s miért) változott folyamatosan Radnóti önképe, melynek két sarkalatos pontja az volt, hogy nem vállalt közösséget a zsidósággal, s mint bori
noteszének bejegyzésében olvassuk: „Ez a jegyzıkönyvecske Radnóti Miklós
magyar költı verseit tartalmazza.”
Lengyel András Ferencz Gyızı értékelésérıl – Radnóti önmeghatározásával kapcsolatban, mely szerint „katolikus magyarnak tekintette magát, akinek
ısei zsidó vallásúak voltak (Ferencz, 545) – megállapítja, hogy a „nem vállalt
közösséget” kifejezést nem árt árnyalni. „Nem kellıen disztingvál (…) két,
merıben különbözı dolgot mos össze: az identitás-közösséget és a szolidaritásközösséget”, miközben Radnóti esetében is csak arról volt szó, hogy „egy közösséggel (amely saját ’származási’ közössége volt) immár nem alkotott identitásközösséget (…) a magyar zsidósággal azonban, függetlenül a magyar zsidók
egyébként nagyon is heterogén alakzatokat produkáló identitásszervezıdésétıl,
pusztán a ’helyzet’ miatt igen is közösséget vállalt. (…) Azaz szolidaritási közösségben volt velük.” A Naplóból pedig Lengyel szerint is kitőnik: Radnóti nem
értett egyet a disszimiláns-magatartással. (Lengyel, 2009, 17)
„Vajon Radnóti identitásszervezıdése nem önmegtévesztésen alapult-e? –
teszi fel a kérdést Lengyel. – Vajon nem önmagát csapta-e be, amikor ’magyarnak’ tudta magát, jóllehet ’oly korban’ élt, amikor az antiszemitizmus
hivatalos magyar kormánypolitika volt?” (Lengyel, 2009, 18)
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Csalogató, ám problematikus a fölvetés abból a szempontból, hogy mivel
a személyiség és azonosság vonatkozási pontjait mindig ki kell jelölni az identitás megfogalmazásához, ezek a vonatkozási (viszonyítási) pontok pedig
értékválasztások is egyben, nincs jogunk (és okunk) föltételezni, hogy például
az „ısök” kiválasztásában – mint értéknormát is meghatározó modellek szelektálásában –, Radnóti tévképzeteket ápolt volna. A lehetı legtermészetesebb üzenetet és magyarázatot fogalmazza meg a sokak által és sokszor idézett levélrészlet, mely a Naplóban is szerepel.
„Igen – felelem ilyenkor, Arany és Kazinczy. S valóban nagy-, vagy dédnagybátyáim ık. S rokonom a hitétváltó Balassa, az evangélikus Berzsenyi és
Petıfi, a kálvinista Kölcsey, a katolikus Vörösmarty, vagy Babits, avagy a zsidó
Szép Ernı, vagy Füst Milán, hogy közelebb jöjjek. S az ısök? A Berzsenyi
szemével látott Horatius éppúgy, mint a zsidó Salamon, a zsoltáros Dávid király, Ésaiás, vagy Jézus, Máté vagy János, stb. rengeteg rokonom van. De semmi esetre sem csak Salamon, Dávid, Ésaiás, Szép Ernı vagy Füst! Vannak távolabbi és közelebbi rokonaim.” (Napló, 209–210; Lengyel kiemelése, 2009, 19)
A „rokonválasztás” önmagában is lehet asszimilációs gesztus, ám Lengyel
fölhívja a figyelmet arra a jelentéses tényre, hogy „rokonait” Radnóti két körbıl válogatja ki: „a magyar irodalomból és a Bibliából, azaz egy szent szövegbıl. (…) itt nem a dicsıséges magyar nemzeti múlt: királyok, hadvezérek és
politikusok neveztetnek meg azonosulási pontként, hanem írók, s egy magas
rendő irodalomként is fölfogható szent szöveg, a Biblia. Radnóti azonosulása
tehát erısen kulturális jellegő, sıt ezen belül is irodalmi. Azonosulása a magyarság legmagasabb rendő önkifejezést mutató alkotóival, a magyarságot
legjobb lehetıségei szintjén megmutató írókkal történik meg. S abból, hogy
ehhez az irodalmi identitáskánonhoz a szent szöveg is hozzátartozik nála,
láthatóvá válik attitődjének egy metafizikai, sıt spirituális szintje is. Azaz: a
magyar irodalom itt nem pusztán a tetszıség terepe, a választás nem egyszerően esztétikai indítékú, hanem mélyebb, s az esztétikainál szélesebb körő. Ez
az – irodalmi és spirituális – választás az identitás megszervezıdésének fontos
eleme, sıt több annál: már-már generálója.” (Lengyel, 2009, 19)
Hatos Pál sem tudott állást foglalni azonban ama kérdésben, hogy Radnóti katolicizmusa mennyiben köthetı a babitsi és Sík Sándor-i (egyaránt,
bár különbözı mértékben megnyilvánuló esztétikai és spirituális) egyetemességeszményhez. Nem látja ezt világosan Ferencz Gyızı monográfiájából sem, s „még bizonytalanabb Radnóti halálának vallásos konnotációiról
ítéletet alkotni.” (Hatos, 116) Ugyanitt látjuk viszont a feltételezést, mely
szerint Radnóti halálát egy fajta „imitatio Christi”-ként értelmezzük, amit
nem zár ki Radnóti mőve és életprogramja. Hatos ezért vitatkozik Ferencz
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Gyızı „anti-mártírium” elméletével, pontosan a monográfustól kölcsönzi a
fölvetés cáfolatát: „Életprogramja a krisztusi jóság és tisztaság volt. Fiatalon
elhatározta, hogy harminchárom éves korára felveszi a keresztséget. Krisztussal egyik korai versében is, és érett költıként, munkaszolgálatban vérezve
is azonosította magát.” (Ferencz, 581; Hatos, 116)
***
Radnóti költészetében nehezen találni nyomát a direkt társadalmi tiltakozásnak, az ideológiai hivatkozásokat egyértelmően a publicisztikára hagyta, de
újságcikkeibıl, bírálataiból is az tőnik ki, hogy bár feltételezte az irodalom és
élet együtthangzását, egy mő érvényességét és mővészi színvonalát mindig az
esztétikum és a morál felıl közelítette meg. A korábban említett szociális
problémák tudatosulása tehát nem direkt módon éreztette hatását, még a
publicisztikában sem.
Költıi megszólalásai intimizálták az emberi nemen esett egyetemes sérelmeket (a fasizmus ellenében erısítve az erkölcsi és mővészi tartást), de fanyar
glosszában is megszólalt nála a béke hangja. Komlós Aladár sem a József
Attila-i, hanem visszafogottabb, Juhász Gyula-i hanggal rokonította mővészi
magatartását, mely szerint bár együtt érzett a spanyol forradalmárokkal, még a
háború alatti verseiben sincs egy sem, amelyben félreérthetetlenül a proletáriátust képviselné. Érett költészetében „a fasizmus égboltja alatt dermedık
tompa fájdalma, a béke és a szabadság utáni vágy és a természetbe való belefeledkezés játékos öröme szól.” (Komlós, 168)
1938. szeptember 1-jén jelent meg a Nyugatban a „Pax alma veni…” címő
glossza. A csattanós hírkommentár alapja egy tényleges napihír volt, mely
szerint az angyalföldi elmegyógyintézet egyik ápoltja felmászott egy fára, arra
szólítva föl a köré csoportosuló embereket: szolgáltassák be neki az összes
parafa dugót, hogy betömje velük a világ összes fegyvereit.
„Cigarettára gyújtok, és újra elolvasom a hírt. Dédelgetem, színezem magamban a képet. Egy ember a fa tetején békességért kiált. Egy 'ápolt' végre
nem Napóleonnak, nem japán császárnak képzeli magát. Majd borzongani
kezdek és óvatosan körülnézek. Nyár elején felkapaszkodtam egy dobogóra, s
békehimnuszt szavaltam egy irodalmi társaság elıadóestjén. Nemrégiben
pedig lefordítottam Tibullus Detestatio belli-jét. Csak a fatetın múlna, s a
parafadugón? Viselkedés és mőforma kérdése lenne az egész?” (A dobogón
szavalt „békehimnuszt” emlegetve a költı a frissen megjelent Meredek út Himnusz a békérıl címő versére utalt.)
Radnóti békevágya egyetemes, felekezethez vagy ideológiához nem köthetı, csupán morális és etikai szempontból közelíthetı, ami annyiban világnéze24

ti, amennyiben annak tekinthetı a humanista alapszemlélet és a keresztény
életfelfogás (nem mint hit, hanem mint erkölcsiség). Ugyanolyan szándékos
torzítás baloldaliságával és társadalmi érzékenységével összekapcsolni (vagy
éppen a korban kicsit elıre vetíteni) szocializmusát, mint együtt kezelni zsidóságát és antifasizmusát, míg tagadhatatlan tény: Radnóti baloldali volt, a két
világháború közötti ellenzékiséget képviselte (tehát nézetbeli rokonsága megállapítható a szocialistákkal), illetve zsidó származású volt és antifasiszta.
Mindebbıl csak azt szerették kihagyni az 1945 utáni értékelések s értelmezések – még akkor is, ha Sıtér és Komlós fenti példái már igyekezték némileg
árnyalni ezt az attitődöt –, hogy Radnóti Miklós magyarnak és kereszténynek
vallotta magát.

A babitsi minta és a klasszicizáló humanista esztétika
Az esztétikai vonatkozások figyelembe vételével arra következtethetünk, hogy
Radnóti pártossága inkább volt esztétikai és erkölcsi alapú, mintsem ideológiai. Ha Radnóti forradalmiságát emlegetjük, akkor sem a közéleti szerepvállalásra, hanem a nyelvi megújulásra – az esztétikai forradalomra – kell gondolni,
melynek ugyanúgy része volt elıbb az avantgárd expresszionizmus, mint nem
sokkal késıbb a klasszicizáló formaeszmények követése.
Sıtér István szerint Radnóti baloldalisága halk tiltakozás volt: „A fasizálódás árjával szemben úszni (…) a humanizmus eszméit megırizni.” (Sıtér,
223) S ebben a szellemi front-programban a felelıs értelmiség széles körét,
„humanista elitjét” találjuk ott, ideológiai hovatartozástól függetlenül: „…a
magyar mővészek, írók, tudósok közül kommunistákat éppúgy találunk, mint
katolikusokat, vallásosokat éppúgy, mint ateistákat.” A fiatalokat tömörítı
Kortárs, a József Attila szerkesztésében megjelent Valóság, valamint a kommunista mozgalom legális fóruma, a Gondolat ugyanúgy otthont jelenthetett Radnóti számára, mint a polgári humanista Nyugat, melynek a költı akkor lett
munkatársa, amikor az már egészében Babits szemléletét viselte magán.
(1932-ben Móricz Zsigmond – a lap minden erıfeszítés ellenére súlyosbodó anyagi nehézségein túl –, azért vált meg a Nyugat szerkesztésétıl, mert ı
politikamentes folyóiratot szeretett volna, míg Babits közéleti szerepet szánt
annak.) De Babits közéletisége – kétértelmően utalt például az igazi irodalmár
forradalmiságára, s konzervativizmusát is dacként állította be – nem a Kosztolányi-féle „homo aestheticus”-szal szembeni „homo politicus” attitődjére,
hanem a „homo moralis” felelısségvállalására apellált (ennek kiteljesedése a
Jónás Könyve, illetve a Jónás imája).
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Radnóti szociális erkölcsisége nem a Vas István- vagy a Dési Huber-féle
szocialista tudaton alapult, hanem Sík Sándor mesteri esztétikáján és Babits
humanizmusán. Ám nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy míg Sík Sándor
találkozásuk kezdetétıl a költı pártfogója volt, a nagy hatalmú Babits Radnóti
költıi indulását nem támogatta. A naplóírás kezdetekor, 1934 nyarán Radnóti
még kikelt Babits ellen (s nem elıször), mert kétségbe vonta lírikusi ıszinteségét, ám viszonyuk hamarosan kölcsönös tiszteletté alakult, Babits ıt is
meghívta a Nyugat fiatal munkatársai közé.
„De a fene egye meg. Az a dög Babits! Miklóstól kérdi, hogy hiszi-é,
hogy ıszinték a verseim? Hát ezzel a nyelv- és formakészséggel, ezzel a
groteszk iránti érzékkel mit tudtam volna teremteni én, ha játszani akarok.
De így is sok úgy látszik! De mi lett vón, ha nem lenne bennem ez az átkozott nagy hivatásérzet. İszinték-e? Az anyja keservit. Ha nem szereti, ne
szeresse!” – olvassuk július 9-érıl (Napló, 6)
S augusztus 31-én is panaszkodott, a kellı elismerést hiányolva: „Ma
csak úgy belepislantottam az új Nyugatba a Városi Nyomdánál. Babits ír a
Vajda János Társaság-féle antológiáról. Vas és Weöres nevét említi csak. Az
agg koszorús nem szereti a kényelmetlenül ’nagy tehetségő’ fiatal költıket.
Azaz engem. Szörnyő így talajtalanul élni. Németh sem ír rólam. A nemzedék irodalomtörténészei és esszéistái gyávák! Nem lehet rájuk számítani.
Pedig ez Radnóti-generáció. Valahogy el kell helyezkedni! Lapot kéne csinálni. Mibıl? Megfojtanak a klikkek. 25 éves vagyok már. És még sehol sem
’futtattak.’” (Napló, 14)
Babits már az elsı Radnóti-kötet megjelenésekor kétségeit fogalmazta
meg – bírálta például „az újnépiesség pózát”, a mesterkélt kifejezést, a szabadvers monotóniáját –, de Radnótinak a Nyugat-ellenes Kortárshoz való csatlakozása sem szolgálta Babits rokonszenvét. A fiatal költı 1931 ıszén tíz verset
küldött a Nyugatnak, mely ekkor azonban még nem közölte a költeményeket.
Már augusztusban is diktátornak nevezte Babitsot a Baumgarten-díjak odaítélésével kapcsolatban, s indulata csak még erısebb lett, amikor decemberben
Sík Sándortól értesült arról, hogy Babits nem járult hozzá Radnóti Baumgarten-díjához. (Az áhított díjat végül 1937-ben kapta meg.)
A huszonöt éves Radnóti itt egyszerre mutatott indulatot, s tisztában volt
saját költıi tehetségével is. Indulatát talán indokolta, hogy ekkorra már megjelent három verseskötete, irodalomtörténeti doktorátust szerzett, a frissen
publikált Kaffka Margit-monográfiával maga mögött tanári állást mégsem
kapott. Ferencz Gyızı Radnóti indulatát érthetı és elfogadható lélektani
okokkal magyarázza: „Az apátlan Radnóti érzelmeiben Sík Sándor testesítette
meg a védelmezı apát, a biztos támaszt; Babits Mihály pedig a riválist, akit
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szimbolikusan le kell gyıznie, hogy felnıtté válhasson. Költıi magára találásának hónapjaiban ezért volt ilyen hallatlanul türelmetlen, ingerült, igazságtalan vele.” (Ferencz, 303) A szimbolikus gyızelem pedig nemsokára abban
testesült meg, hogy Babits elfogadta ıt, a Nyugat munkatársa, publikáló költıje és állandó kritikusa lett.
Szerdahelyi vitatkozik azzal a felfogással is, mely szerint „Radnóti verseit
Babits nézıpontja alakította, alávetette magát befolyásának” (Sebık Melindát
idézi: Szerdahelyi, 117), nem beszélve arról, hogy Babits úgynevezett klasszicista programja lett volna rá hatással. Radnóti és Babits viszonyában meghatározó volt, hogy a fiatal költı igen pontosan látta: „az irodalmi érvényesüléshez elengedhetetlen Babits jóindulata és a Nyugat köréhez való tartozás, s
mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a célt elérje. Ugyanilyen pontosan látta azonban azt is, hogy „az agg koszorús nem szereti a kényelmetlenül
nagy tehetségő fiatal költıket” (Szerdahelyi, 117)
Radnóti Naplója megdöbbentı szókimondással számol be a költı Babits
iránti ellenérzéseirıl, ám levelei – s egy késıbbi, a Nyugatnak írt, nyomdai
levonatban megmaradt, ám meg nem jelent kritikája – mellett szintén a Napló
tanúskodik arról, ellentmondva itt Szerdahelyinek: humanista karakterét Sík
Sándor keresztény esztétikáján túl az erkölcsi igazság (a jóságra nevelés) szigorával töltött babitsi attitőd szintén formálta.
S a magyar irodalom vezéralakjától még egy fontos tételt megtanult, mely
egyaránt formálta költıi és kritikusi szemléletét. Amikor haragja csillapodott,
„komolyan elgondolkoztathatta (…), hogy Babits nem a világnézetét minısítette [amikor a mővészi áttétel nélküli ideológiai tételekre utalt – egyébként
súlyosan hibázva, hogy ennek alátámasztására Sértı Kálmántól idézett, bár
Radnóti büszkén vállalta a baloldaliságot], hanem annak esztétikai igényő
kifejezésében talált súlyos kivetnivalót. (…) Radnótinak rá kellett ébrednie,
hogy költészet és világnézet viszonya sokkal bonyolultabb, mint hitte, felül
kell vizsgálnia esztétikai nézeteit”. (Ferencz, 267)
Ez az asszó 1933 nyarán zajlott le közöttük – ekkor még két gúnyverset is
írt Babitsról (melyek csak a kéziratos hagyatékban maradtak fenn). S bár
Ferencz szerint a költıt Babits kritikája ébresztette rá a líra és világnézet közötti viszony újragondolására, a Radnóti-publicisztika azt bizonyítja, hogy ez a
folyamat korábban megkezdıdött. A már idézett Perneky-könyvbírálatban
(1933 januárjából) azt nehezményezte, hogy a versek szociális tartalmát nem
hitelesíti a költıi kifejezés igényessége, a nyelvvel vívott küzdelem. Sík Sándor
remekmőveket elemzı magánszemináriuminak hatása már ebben az idıben
megmutatkozott – felismerte például, hogy a világnézetek nyomot hagynak a
mővészi alakítás formai, sıt technikai mozzanataiban is (Sík, 212), illetve: a
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szabadság és szükségszerőség közé zárt mővészösztön lényege az értékmozzanat –, így a babitsi megjegyzések csak (ha lassan is, de) felerısítették a Radnóti esztétikai értékrendszerében már megjelent referenciákat.
Ennek a monografikus jellegő, elemzı vázlatnak visszatérı gondolata,
hogy ne csak a tartalom és forma, az élet és mővészet, az ideológia és erkölcs
viszonyának Radnóti-publicisztikában megjelenı nyomait vegye számba, de a
publicista Radnótit hívja segítségül a költıi identitáskonstrukció folyamatának
megértéséhez vagy árnyalásához is.
A szépírói publicisztikai mőfajok és témák, kísérletek és érett teljesítmények értékelésénél látni fogjuk: az önálló költıi hang keresésével párhuzamosan jelent meg Radnóti tárcáiban – és olykor bírálataiban is – a szerepkeresés
motívuma. Gyakran keveredett a prózai és a lírai hang, s amikor megismerkedett a költıi (mővészi) gyakorlat elméleti kérdéseivel is, illetve szembesült az
úgynevezett pártosság és az esztétikum összehangolásának problémájával,
kritikusi érdeklıdésének középpontjába az élet és mővészet egymást hitelesítı
megnyilvánulási lehetıségei kerültek.
Radnóti tudatosan alakította költészetét, tudatosan (s nem kevés öntudattal) szeretett volna nemzedékszervezı lenni (ami annak ellenére nem sikerült
neki, hogy költészete kimagaslik a Nyugat harmadik generációjából), de ama
költıi egyéniségét, mely maradandóvá tette mővét csak akkor tudta megtalálni
(megteremteni), amikor tisztázta magában a lírai tartalom formaesztétikai
követelményekhez való viszonyát is. És ebben a költı Radnótit a kritikus és
tanulmányíró Radnóti segítette. Elméleti munkáiban és kritikusi tevékenységében hamarabb érzékelte a saját költészetében is megoldandó problémákat,
mint lírikusi gyakorlatában.
Költıként akkor vált „Radnótivá”, amikor poéta doctus lett: amikor 1934ben tudatosan összegezte disszertációjában (és az 1935–39 között kicsúcsosodó kritikusi tevékenységében) a költıi (mővészi) feladatokat. A költıi
identitáskonstrukció nélkülözhetetlen eszköze lett tehát a publicisztika (ennek bizonyítására késıbb visszatérek), hiszen Radnóti kritikusi attitődjét
alapvetıen az önreflektivitás határozta meg. A bírált mővek kezdetben az
önértelmezés eszközei voltak, késıbb az önértelmezés keretein belül maradva bírálta a mőveket is.
Tagadhatatlan, hogy Babits kritikája hozzájárult Radnóti önképének alakításához (errıl a küzdelemrıl számolnak be a még egy évvel az elsı számonkérések után írt jegyzetek). A fordulat megtörtént. Babits Újabb versek címő
kötetérıl 1937-ben már elismerı kritikát írt, s a Nyugatban megjelent bírálataiban Babits formai–gondolati–erkölcsi összefüggésekre vonatkozó tételét is
beépítette bírálati szempontjai közé. Huszonkét verseskötetrıl írt kritikai
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jegyzetet 1936 áprilisában (Tizenkilenc verselı. Próza, 134–139), s ekképpen
fejezte be értékelését, Babitsra hivatkozva: „Huszonkét könyv feküdt elıttem.
A beszámoló véget ért. Legnagyobb részében stílushibák győjteménye lett,
nem is lehetett más. ’De a stílus helyessége a gondolat helyessége’ – írja Babits
az Irodalmi nevelésben. Minden rossz mondat törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra
látni. E szemlében nem költıkrıl esett szó, hanem a versírótömeg egy mővérıl. Irodalmiságról. S a sok törött ablakon át leromlott közízlésünk szomorú
tájaira láthat az ablakok mellett üldögélı.”
Szinte természetes a párhuzam a „tanár” Babits és a „doktor” Radnóti
között. Babits tanári jellemérıl jegyezte meg: „Egyest adott, kettest, hármast
és – buktatott. Intett és rótt. Ez már a tanársággal jár. Elzüllik nélküle az
osztály…” (Napló, 177) Radnóti is tanár szeretett volna lenni, a szó gyakorlati értelmében is: „És felmerül bennem a tanárság gondolata. Menteni akarom a költıt az élettıl. Ez a két mesterség nem összeférhetetlen.” S néhány
sorral lentebb utalt arra, hogy valóban doktori címet szerzett, de érthetjük a
gyógyítót is alatta – a tanár a fegyelmezéssel a zülléstıl óvja az osztályt, a
doktor a betegségtıl a gyógyszerrel: „Nos igen. A magyar irodalom doktora
vagyok. Fontos ez? (…) Poéta doctus? Nem tudom, mindenki mást ért
rajta. Ha Csokonai és Arany poéta doctus, ha az anyag természetének és
törvényeinek tudományos ismeretére és a tudatosságra gondol, akkor szeretnék az lenni. De ez talán minden igaz mővészet feltétele.” (Napló, 179;
[Öninterjú] – Próza, 69)
Az antifasizmus – mint Radnóti költészetének lényeges eleme – szintén áttételesen jelentkezett. A harmincas évek végétıl (a Járkálj csak, halálraítélt!
címő kötettıl kezdve) a halál témája egyre erıteljesebben bontakozott ki
lírájában. Sıtér úgy fogalmazott: „hideg tárgyilagossággal várt fejlemény” a
halál – s nemcsak verseiben, de még a mőfordítások egy-egy utalásának szándékolt pontatlansága révén is vagy a szerelmi költészetében. Romantikától,
sztoicizmustól mentes halálvárása a költıi felismerés legfıbb tárgya lett, mint
az egész korszak jellemzıje. „Radnóti nem a halálfélelmet szólaltatja meg,
hanem a halál tényét”, de „halálköltészete véget ért a haláltáborban” (Sıtér,
224), hiszen még az utolsó versekben, a Razglednicák második haláletődjében
is az életbe való visszatérés reményét sejttette („Itt még vizet fodroz a tóra lépı /
apró pásztorleány / s felhıt iszik a vízre ráhajolva / a fodros birkanyáj”).
Szerdahelyi ugyancsak vitatkozik – s valljuk be, az olykori személyeskedı
hangnem ellenére is meggyızı érveléssel – a halálköltı legendájával, beleértve
a szülık elvesztésére vonatkozó traumát is, inkább az élet és a játék költészetének tekinti Radnóti líráját. Bálint Györgyöt idézi, aki 1940-ben írta Válogatott
verseirıl: „fennkölt elszántsággal hirdeti a megnemalkuvó munkát, a szellemi
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ember és a társadalomkritikus rendíthetetlen kitartását a veszéllyel és a halállal
szemben”. Szerdahelyi semmi okot nem lát arra, hogy „halálköltészetnek”
címkézzük az „élniakarás költészetét” (Szerdahelyi, 139)
Érdemes összevetni azonban a haláltény sejtelmét az 1939 júliusában keletkezett cikkel (János jelenései. Részlet egy útinaplóból). Radnóti Miklós Párizsban
öt napig volt a Nemzetközi Írószövetség, a PEN Klub konferenciájának
vendége, végül egy hónapot töltött Fannival Franciaországban. Bécsbe érkezve, a tolongó egyenruhásokkal találkozott. „…rohannak, kapaszkodnak, kiabálnak, röviden, pattogón, csizmák csattognak, karszalagok és vállpántok
világítanak. És hirtelen újra fölötlik bennem – fölötlik? izzani kezd bennem az
eltemetett kép! A tömeg körülönt, szétnyílik elıttem és mögöttem összezárul,
látom az asszonyt, a napba öltözöttet s a sárkányt! s Mihályt viaskodni vele. S
látom a hétfejő vadállatot s a földbıl jövı kétszarvút is. Vidám aratás és rettenetes ısz… jajong felém az apokalipszis szava… Két rettenetes és gyönyörő hét s a borzalmas éjszaka mozdul újra bennem. A Pozsonyi úti lakás délutánja, mikor újra dolgozni kezd bennem a szándék, hogy megírom versben…” (Próza, 81–84)
Nemcsak a látomásos jelleg miatt mosódtak itt össze az idısíkok, hanem
Radnóti ekkor már próbálgatta a Naplójában késıbb emlegetett, s az Ikrek
havában megvalósított idıjátékot, az idı tragikus játékát, a jelen idejő múltat. A bécsi pályaudvar eszébe juttatott egy képet, amikor elıször megjelent
elıtte az apokalipszis Újtestamentumot záró látomása. Éppen Apollinaire-t
fordít, de a kép nem hagyja nyugodni. A napba öltözött asszony hét szája
nyitva, vörösre duzzadt nyelvekkel várja a születni készülı fiút, hogy megegye… Tízéves kora óta hordja ezt a képet, Eszter, a gyerekkori szolgáló
mesélte mindig ezt a részletet. „Este Sík Sándorért megyek a rendházba, a
testamentumi forma problémájáról beszélgetünk. A Jelenések szimbolikájáról
szeretnék olvasni.”
Az ajánlott könyveket nem találja, de a Jelenések idézett része nem hagyja
nyugodni – „csak azt szeretném versre írni” (…) S itt a pályaudvaron, a tömegben végigmondom újra a befejezést. (…) Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez
hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e
prófétálás könyvének beszédeibıl, az Isten annak részét eltörli az élet könyvébıl és a szent városból és azokból, amik e könyvben megírattak.”
Újabb idıváltás következik: „Felverem Fannit. Nehezen ébred, ijedten. –
Kisanyám, figyelj ide! Így fejezıdnek be a Jelenések. – És olvasni kezdek. Kócosan és rémülten, nagy kék szemekkel ül mellettem a villanyfényben, összekulcsolja a kezét. – Írtál már belıle valamit? – Nem, semmit. – Hozzá ne
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nyúlj! – Megcsókol és eldıl, alszik. Reggel még alszom, mikor menni készül.
Fölébreszt, egyik kezében a Biblia, a másikkal a nyakam alá nyúl: – Ugye nem
nyúlsz hozzá? Lehet, hogy butaság, de mégse…”
1943. augusztus 4-én, tehát alig több, mint egy évvel halála elıtt aztán
mégis írt egy hasonló verset (a már idézett) A félelmetes angyal címmel, melyben
a Jelenések angyala maga az ırület. „Rámnéz néha s elıre letépi a naptár / sorjukra
váró lapjait. / Már tıle függ örökre / meddig s hová. Szava / mint vízbe kı, hullott
szívembe / tegnap éjszaka / győrőzve, lengve és pörögve. / Nyugodni készülıdtem éppen,
/ te már aludtál.”

II.
Töredékjelleg – korai újságprózák
Talán nem túlzás kijelenteni: Radnóti kritikai, irodalmi publicisztikai mőve
úgy töredékeiben, mint folyamatában s egészében is – ide számítva a meg
nem jelent írásokat, valamint a Napló publicisztikai jellegő vonatkozásait – az
újraolvasáshoz szükséges adalékul szolgálhat költészetéhez, amennyiben esztétikai, erkölcsi és világnézeti kérdéseket tisztáz. Lírájával párhuzamosan fut,
ugyanabból az élményanyagból táplálkozik.
Baróti Dezsı – a már említetteken túl is – egy-egy életrajzi motívumra,
költıi problémával való párhuzamra nem egy esetben Radnóti cikkeibıl állít
példát. A Diáköngyilkosságok margójára (Társadalmunk, 1931. július) címő cikkbe
iktatott jelenetben például a gyermeket „produkáltató” felnıtt felelısségét
említi, saját emlékeire asszociálva. A Költészet és valóság címő polémikus cikkben (pontosabban nyílt levelében) Rónai Mihály András „gyökeres önhamisítás” vádjára válaszolva (Pesti Napló, 1937. február 21.), a gyermekkori életrajz
állomásait villantja fel, s az életrajzi hitelességbıl esztétikai következtetésekre
vált: a belsı valóságról, a költıi igazságokról és szerepvállalásokról ír, melyek
termékenységüket illetıen akár az életnél is fontosabbak lehetnek.
„Az esztétika ismer belsı valóságot, s ez bír olyan fontossággal, mint a valóság. Sıt ismer költıi igazságot is, ismer egész életre szóló hısi termékeny
szerepvállalásokat, amelyek az életnél is fontosabbak. A jog nem ismer ilyeneket. A termékeny élmény a fontos, mely lehet tájélmény, közösségi élmény és
ezer más. De a két említettet megkaphatja a költı egyetlen kiránduláson is. Nem
is beszélve egy egész gyerekkor gazdag emlékeirıl.” (Próza, 79)
A versek és mőfordítások mellett már az önálló kötetben történı költıi jelentkezését megelızıen publikált recenziókat, még annál is korábban: tárcá31

kat. Ferencz Gyızı írja, hogy a jelenleg fellelhetı adatok alapján Radnóti elsı
publikációja nem vers volt, hanem egy cikk (Mi szeretnék lenni?), amely az Új
Századok 1925. szeptember 15-ei számában jelent meg, Glatter Miklós név
alatt. (Ferencz ezt az írást két évvel késıbb kétes hitelőnek tekintette – lásd:
Próza, 488 –, az ugyanis nem szerepel abban a füzetben, amelybe a költı
1935. augusztus 24-étıl kezdve tisztázta le a mőveit. Az egy évvel késıbb –
1926. november 15. – megjelent Kis ember kis tragédiája címő tárca viszont már
minden kétséget kizáróan Radnóti mőve.)
Elsı verseskötete, a Pogány köszöntı 1930 tavaszán jelent meg, s másfél évvel korábban, 1928 ıszén alapította meg barátaival az 1928 címő, csupán két
kiadást megért folyóiratot, amelybe négy bírálatot írt (Chaplin: Cirkusz; Greta
Garbo: Karerina Anna; Sásdi Sándor: Hanna nagy útja; Jarnó József: Börtön) – s
Baróti helyesen állapította meg, hogy az elsı kritikába már személyes líráját is
belevitte: „az a Radnóti szól belıle, aki számára a szerelem már ekkor hozzátartozik az élet teljességéhez”. (Baróti, 68)
A poéta és a nı címő tárcája (humoros karcolata) még korábban, 1926 decemberében jelent meg a Haladásban, „kézirat gyanánt” (Próza, 9–10), amelyet
egy év múlva, a Mindnyájunk Lapja kisebb változtatásokkal közölt. Radnóti a
„Magyar Ifjúsági Balassa Bálint Irodalmi Kör” által indított, házi sokszorosítással készült lap 1927-es évfolyamának fımunkatársai között szerepelt, akkor
még mindig Glatter Miklós néven.
Ferencz Gyızı rövid elemzésében rámutatott: nemcsak az ötlet szellemes,
a szerkesztés is a tárcanovella legjobb hagyományait követi (arányos, a feszültség könnyed csattanóban végzıdik). Az írás „azt bizonyítja, hogy Radnóti ekkor még – és jó darabig – biztosabb kézzel formált prózát, mint verset”.
(Ferencz, 74) A remek humorral megformált férfi-nı kapcsolatban a férfihıs
„tudatos öniróniával” játssza el a poéta szerepét, s érzékelhetjük itt már a
költıszerepre készülı kamasz Radnóti személyiségkonstruálásának elsı nyomait, s jó gyakorlati lehetıség volt ehhez a publicisztikai terep.
1928 elejérıl találunk egy újabb tárcát (Halál címmel, apja haláláról) a
Mindnyájunk Lapjában – mely elnevezésében „szépirodalmi, mővészeti és
társadalmi hetilap” volt –, majd 1928–29-bıl két-két, miniatőrnek nevezett
karcolat, illetve pillanatkép maradt fenn (Bandi, Miniatőr I., II.; Matrózok hadgyakorlaton – Próza, 14–20). A Haladás és az 1928 köré verbuválódott ifjak
hamarosan a Jóság címő lírai antológiában jelentkeztek.
A 19 éves ifjú saját költı hangját elıször 1928 tavaszán próbálta sikerrel –
az Ady-reminiszcenciák s az elsı generációs nyugatosok hatása után érzékelhetı stílusváltást hozott megismerkedése az avantgárd költészettel. Az expresszionista líra jegyeit mutatja a 14 tételbıl álló Szerelmi ciklus 1927–28-ból
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címő vers – ám amint Ferencz Gyızı is rámutat (Ferencz, 104): az elsı kötetek formai kísérletezésre ösztönzı mondanivalója, szemben az ideologizáló
poétika-értelmezésekkel, nem politikai (a szabadvers tehát korántsem egyértelmő baloldali állásfoglalás), hanem poétikai természető volt. A harmadik
nemzedéket jellemzı, klasszicizáló lírai attitőd pedig majd az 1935-ös Újhold, s
egy év múlva a Járkálj csak, halálraítélt! verseiben válik jobban láthatóvá.
Radnóti az 1929 novemberében – az 1928-éhoz hasonlóan erıs generációs öntudattal – indult Kortárs szerkesztésében is részt vett. A folyóirat a baloldali eszmék mentén határozta meg magát, ám a korabeli magyar irodalom
kérdései szintén nagy helyet foglaltak el a lap hasábjain –; többször élesen
bírálta a Nyugatot, ám képtelen volt annak színvonalát megközelítı szépirodalmat bemutatni. Mindenesetre a folyóirat valóban a kortársak, a legifjabb
irodalmi generáció teljesítményére helyezte a nagyobb hangsúlyt. Radnótinak
egy tárcája is megjelent a folyóiratban (A néger Tyl szemeirıl szól), és itt írt Berda
József Öröm, Tamássi György Áhítat, Zelk Zoltán Csuklódon kibuggyan a vér
címő kötetérıl. A néger Tyl…, melynek helyszíne Velence, a Thomas Mann-i
asszociációkon (s a macska-motívum, szimbólumteremtı kísérletén túl) a
reichenbergi Tini-szerelem lezárásának tekinthetı, annak motívumai visszaköszönnek az ekkor írt verseiben. Ez a meglepıen érett hangú, szimbolikuspszichologizáló novella a férfivá avattatás belsı konfliktusait is ábrázolja.
Kállay Miklós könyvének (A legújabb líra a világirodalomban) kritikájában a
szerzı szemére veti, hogy az olyan fiatalabb magyar költıkrıl, mint Sárközi
vagy József Attila említést sem tesz, s hozzáteszi: „ahol új magyar líra fejlıdésérıl írnak, ott Babitsot vagy Szép Ernıt esetleg nyugodtan, de Füst Milánt
semmiféle körülmények között elhallgatni nem lehet. Ez nem tájékozatlanság,
ez már valami más.” (Próza, 111) Radnóti egyébként itt nem hagyományos
kritikát írt – ezt maga is beismerte az indításban – „Ez az írásom nem bírálat,
nem is ismertetés. Nem más, mint csudálkozás…” –, mőve egy személyben
megtestesült szemlélet kritikájával, illetve Radnótitól (ekkor még korántsem)
szokatlanul csípıs hangnemével a pamfletszerő kritika felé is hajlik.
A mőfaji „mentegetızést” azért is tartotta szükségesnek, mert megjegyzéseivel és „csudálkozásával” véleményének adott hangot – ebben az értelemben valóban nem ismertetés az írása, ám nyugodtan besorolhatjuk a kritikák
közé. A bevezetést a szemle-mőfajra vonatkozó, József Attilától kölcsönzött
megállapítással zárta, a Kortárs megelızı számából idézve azt: „… Hankiss és
Juhász cikkével kapcsolatban említi a szemle írója, József Attila, azt a régi
igazságot, amelynek ismétlése azonban úgy látszik nem fölösleges, hogy ’öszszefoglalásban, általános tájékoztatásban egyéni véleménynek helye nincs’”.
(Próza, 110) – Radnóti természetesen Kállay véleményalkotására utalt, de már
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fiatal kritikusként megfigyelhetı volt: az általa számon kért hiányosságokat a
saját gyakorlatában (mind költıi, mind publicisztikai, bírálói szerepében)
messzemenıen kerülni kívánta.
A Kállay-kritika még egy fordulata érdemes a kiemelésre. Az irónia, a fanyar, néhol már groteszk megfogalmazásra való hajlam soha nem hiányzott a
Radnóti-hangból, de a másik humorforrást, a vicces csattanót, az anekdota- és
szólásidézeteket (általában az anekdotizmust) kerülte, a biográfiai anekdotajelleg csupán a rádióelıadásokban fedezhetı fel. Itt mégis egy ilyen eszközt
alkalmazott bírálata élesebbé tételéhez. „Fiatal írók nálunk, ha nem szerették
egymást, így átkozódtak: ’Légy ötvenéves korodra kötelezı olvasmány az
össze magyar középiskolában!” – idézte. – Ezentúl talán majd így: ’Akkor
ösmerjenek téged, amikor Kállay fölfedez, és úgy ösmerjenek, ahogy ı aztán
megmagyaráz!’ Mert értı ember ı, csak az a hibája, hogy munkásságával már
vétkes buzgalommal szeretne bizonyos köröket elbájolni.” (Próza, 112)
Elsı kötete a Kortárs kiadásában látott napvilágot, de a másodikhoz (Újmódi pásztorok éneke) az anyagi nehézségekkel küzdı lap már csak a nevét adta. A
folyóirat egyrészt biztos lírai közeget nyújtott számára, másrészt progresszív
esztétikai és világnézeti hatást gyakorolt rá. Bár nem érezte, hogy el kellene
kötelezni magát, bírálataiban mégis találunk világnézeti kitételeket, ám inkább
esztétikai, mintsem társadalmi szemléleti alapokra helyezve azokat. „Egy sora
sincs, ami akárcsak emlékeztetne is a jó szocialista rossz versek elhasznált és
megutált frazeológiájára: egy költı beszél benne esetten egy másik férfihez,
akit esettnek érez” – írta Zelk „súlyos férfiverseket” adó kötetérıl (Próza, 108),
a kiemeléssel is utalva arra, hogy elítéli a „látható propagandát”.
A „kommunista rokonszenv”, a baloldali eszmék iránti elméleti érdeklıdés hiányára Baróti Dezsı (Baróti, 93) és Ferencz Gyızı (Ferencz, 139) egyaránt felhívta a figyelmet, hangsúlyozva a vonzalom emocionális természetét.
Baróti szerint Radnótit semmi nem vezette olyan következtetésre, hogy neki a
politikai harcokat közvetlenül szolgáló verseket kellene írnia, nem beszélve a
konkrét szervezeti kapcsolatokról, s ez az ideológiai szimpátia attól az irodalmi örökségtıl szakította el, amelyet elsısorban a Nyugat, s általában a szimbolista–impresszionista hagyomány jelentett. Nem igazolható azonban Baróti
álláspontja, Radnóti ugyanis éppen ebben az idıszakban kívánt egyúttal a
Nyugathoz is közeledni, s az ideológiai tartalommal töltött verseket a költı
mővészileg veszélyesen leegyszerősítınek érezte. (Ferencz, 140)
A korai publicisztikai írások és versek között csak elvétve látunk tematikai
rokonságot, egyik színes riportja (vagy mint riportszerő, társadalmi vonatkozásokkal gazdagított mővészeti kritikája, kiváló publicisztika) éppen a „látható” propaganda egy másik aspektusát formálta meg (Tam-tam, Monsieur Coty és
34

egy kávéskanálnyi Spengler Párizsban) a Délmagyar-ország 1931. augusztus 23-ai
számában. Ezt a cikket, mint az 1931 nyarán Párizsban látott „Gyarmati Kiállítás” (az Exposition Coloniale) maradandó nyomát, rendszerint az Ének a négerrıl,
aki a városba ment címő versével szoktak párhuzamba állítani, Baróti Dezsı
azonban egyértelmően vitába szállt azzal az állítással, mely szerint Radnótit ez
a kiállítás „eszméltette volna rá az osztálytársadalom természetére”. (Baróti,
272) A kiállítás egzotikus látványossága ugyanis föl sem ért a Szegeden szerzett tapasztalatokkal, inkább az avantgárd által felszínre hozott gyarmati kultúra és mővészetek elementáris erejét érzékelte, mindamellett a primitív szépség mellett fedezte föl itt a „gyarmati komplexum” problematikáját.
A másik, szintén Párizsban keltezett augusztusi cikket (A Livre d’Art világkiállítása) a Literatura jelentette meg 1931. szeptemberi számában. (Próza, 60–
62) Radnóti kellıen kritikus volt a nemzetközi könyvmővészeti kiállítás anyagát értékelve, nehezményezve például az albumformátumot s a túl sok illusztrációt, a francia anyag bemutatásánál summásan jelentve ki: „könyv helyett
dísztárggyá teszik a darabot”. Úgy vélte, az illusztráció öncélú lett, miközben
jó érzékkel állapította meg, hogy – a „könyvdíszítés alfájaként” – „az író élményének vizuális élménnyé kell válnia a mővész ecsetje, tolla vagy kése alatt”.
A magyar részt – melyet hiányosságai ellenére is a szalon legújabb és legjobb részei közé sorolt – a beszámoló végére hagyta, s bosszankodott a nemzeti jelleg ama csorbításán, hogy a könyvcímlapok háromnegyed része idegen
szerzıket népszerősít. „Pedig nem ártott volna magyar író-neveket publikálni.
Legjobb népi íző könyvkészítınk és fametszınk, Buday György pedig kimaradt a győjteménybıl (…) Ne ismerték volna a győjtemény összeállítói? Hisz
a szegedi kis kalendárium, amelynek népdalait évek óta ı illusztrálja, több
ezer példányban forog közkézen.”
A kérdés természetesen költıi, de a kérdésben a bírálat is megjelent.
(Buday Szegeden Radnótiék köréhez tartozott, a Kollégium igényes kiállítású
könyveit metszetei illusztrálták, s az Újhold címő 1935-ös Radnóti-kötet Buday
nyolc fametszetével jelent meg a Kollégium kiadásában.)
Radnóti a Szegeden töltött négy év alatt, 1930–34 között alig írt cikket, ám
kiemelkedı a Nagyváradi Naplóban megjelent (1932. augusztus 7.) Mese a szomorúfőzfáról, mely a népmesék hangjának modernizálási kísérlete, vagy mint
Ferencz hivatkozik Csaplár Ferenc megállapítására: „szimbolikus növénymese” (Ferencz, 282) – a vadon élı főzfa ugyanis szerelmes lesz a kerti cseresznyefába, mely visszautasítja közeledését.
Szintén népmesei gyökerő volt az inspiráció a Munkás Kórus hasábjain
megjelent Boldogország születése (1933. május) címő parabolában, amelyben a
folklór motívumok a groteszk stilizálás eredményeként kaptak aktuális jelen35

tést – a mesenovella nevezetesen a forradalmat allegorizálta (s talán a részben
agitatív tartalom miatt tekinthetı visszalépésnek a korábbi prózához képest).
A népballadák világával rokon, Búcsú címő, egy táncjáték vázlatának is tekinthetı némajáték megszületését a Ferencz Gyızı által szerkesztett prózakötet az 1930–31 körüli idıszakra datálja, ám Baróti szerint ez is 1933 ıszén
készült, hiszen Radnótiék társasága éppen ezt megelızıen ismerkedett össze
a Rabinovszky Máriusz és Szentpál Olga nevével fémjelzett csoport néhány
tagjával, s ettıl kezdve érdeklıdött a táncmővészet iránt is. (Baróti, 285) A
szöveget és a történetet Ferencz Gyızı nem tartja különösen figyelemreméltónak, azt viszont igen, hogy „Radnóti egy elidegenítı színpadi hatással kísérletezett: hangsúlyozta, hogy a nézı színpadi jelenetet lát”. (Ferencz, 282)
S valóban korábbi (1931-es) az Akik alatt elfújt a szél címő írása, mely a
prózák között kapott helyet. Ez sem jelent meg, bár a Szegedi Fiatalok Mővészeti Kollégiuma tervbe vette a kiadást. Radnóti egyébként novella-balladának
nevezte az erısen ritmikus lejtéső, szabadvers szerően tördelt írását. Ez is a
töredékekbıl összeálló egész képzetét erısíti, hiszen Radnóti más, hasonló
jellegő mővét nem ismerjük, ezt a mőhelykísérletet nem folytatta tovább.
S habár Borbély Sándor a Naplóról írva jogosan állapította meg, hogy a
jegyzetek és versek között nem szabad direkt párhuzamokat keresnünk, a
prózaíró és lírikus Radnóti stílus- és témapárhuzamai egyre láthatóbban mutatkoztak meg. Ugyancsak az 1930-as évek elejérıl szólva olvassuk Baróti
Dezsıtıl: „valamennyi ekkortájt írt szépprózai jellegő írását azzal jellemezhetjük, hogy erısen lírai főtöttségőek. Lírájában viszont ugyanekkor epikus elemek kezdenek megjelenni. (…) A lírikus Radnóti epikus törekvései különösen
a Férfinapló címmel ciklusba foglalt verseiben nyilatkoznak meg.” (Baróti, 290)
Az új költıi nemzedék születését váró Nyugat-felhívás 1933 ıszén jelent
meg, 1934-ben már az Új Magyar Líra címő antológia adta közre verseiket.
Ekkorra Radnóti (Vas Istvánnal, Weöres Sándorral, Zelk Zoltánnal, Hajnal
Annával együtt) a Nyugat munkatársa lett, a Korunk címő antológiában (1935ben) már a „védekezı hıs” lírai eszményét kiteljesítı költészetet mutatva be
(az antológia egyik szerkesztıje Radnóti volt).
A költıt megélhetési gondjai is arra ösztönözték, hogy mőfordításokat készítsen, tanulmányokat, kritikákat és cikkeket írjon, kiadványokat szerkesszen.
1940-ben a sikertelen franciaországi ösztöndíjhoz írt önéletrajzban olvassuk:
„Irodalmi munkatársa voltam és vagyok csaknem minden hazai napilapnak
(Magyar Hírlap, Pesti Napló, Budapesti Hírlap, Pester Llyod stb.) és folyóiratnak
(Széphalom, Nyugat, Válasz, Tükör, Szép Szó, Gondolat, Színpad, Új idık stb.).
(…) Irodalmi kritikáim és esszéim öt éve fıleg a Nyugatban jelennek meg.
Számos irodalmi elıadást tartottam a magyar rádióban is.”
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Néhány párhuzam a Kaffka Margit-értekezés
és a Radnóti-ars poetica között
Radnóti doktori disszertációjával, az 1934-ben megjelent, a lélek és a forma
fejlıdését vizsgáló, Kaffka Margitról szóló monográfiájával (Kaffka Margit
mővészi fejlıdése. Próza, 235–324) csupán annyiban kívánok foglalkozni, amenynyiben egyes kritikai megállapításait önmagára nézve is érvényesnek tartotta
(mint például ama alapgondolatot, mely szerint Kaffka Margit írása mindig
önigazolás és önkifejezés). Mindezt annak a törekvésnek a szellemében, melyre Baróti Dezsı is fölhívta a figyelmet, arra utalva, hogy Radnóti saját költészetének sajátosságaira és törvényeire is választ keresett dolgozatában. (Baróti,
433–434) Mindemellett a költı tárcáinak, tollrajzainak, pillanatképeinek, cikkeinek, jegyzeteinek, glosszáinak, mővészeti és mőkritikáinak, bírálatainak,
tanulmányainak néhány jellegzetességére, tematikai választására – a már idézetteken túl – szükséges utalni. Jobb megértésükhöz ezért lássuk a Kaffkamonográfia néhány megállapítását!
A téma kiválasztásáról, Sík Sándor témavezetésérıl Ferencz Gyızıtıl kapunk az összefoglaláshoz szükséges további adalékokat (Ferencz, 289–299), a
disszertáció keletkezéstörténetérıl, az értekezés fogadtatásáról pedig Kovács
Krisztina külön tanulmányban számolt be. (Kovács, 74–85) Sík Sándor túlságosan egyszerőnek vélte Radnóti számára a témát, de a költı meggyızte professzorát, hogy „ezt is meg lehet ’amúgy’ csinálni, hogy nagy munka legyen”.
Kaffka mővészi fejlıdése szinte érintetlen terület volt – bár több bírálat napvilágot látott, monografikus igényő, értékelı tanulmány nem született róla –, a
lezárt életmő egyszerre volt irodalmi félmúlt és jelen, s ami a legfontosabb:
Radnóti saját mővészi problémáira is választ kaphatott az életmő elemzése
során. Mivel a szakirodalom majdnem teljes hiánya a megszokottnál intenzívebb, erıteljesebb azonosulási készséget és nagyobb fokú szellemi önállóságot igényelt, dolgozata, mint rekonstrukció, részét képezte az önkonstrukciónak is, és a végeredmény – Ferencz fogalmazásával – „irodalmi igénnyel,
áttetszıen tiszta stílusban megírt tanulmány” lett.
Abban az értelemben „marxista esztétika” – magyarázta Gyarmati Fannihoz címzett, a kéziratos hagyatékban lévı levelében 1934. május 5-én, diszszertációja befejezésének másnapján –, hogy a társadalommal, mint alapokkal
magyarázza a lélek és a forma fejlıdését. Ám Ferencz Gyızı megállapítja:
Radnóti mőve nem marxista esztétika (Ferencz, 292), hiszen ahhoz, hogy
következetesen érvényesítse annak szempontjait, Radnótinak egyrészt nem
volt kellı elméleti felkészültsége, másrészt az úgynevezett marxista alapú
megközelítés szempontjai még kidolgozatlanok voltak. Gondolatvezetésében
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a költı Sík Sándor szemináriumainak „remekmő-elemzéseit”, illetve Scöpflin
Aladár fogalmait érvényesítette. A monográfus szerint Radnóti Miklós Kaffka-tanulmányának legmaradandóbb része az, ahol a költı az alkotástechnikai
kérdésekkel foglalkozik, az esztétikai újraalkotás folyamatát követve nyomon.
A mő esszéjellege ellenére sem lehetett dominánsan szubjektív – errıl tanúskodik a 232 lábjegyzet, illetve a Kaffka Margitról összegyőjtött több mint száz
tanulmány, cikk, bírálat és közlemény felhasználása.
Miután Radnóti számba vette az elızményeket, Kaffka Margit stílusa és
témavilága kialakulásának állomásait, a (részben Schöpflintıl átvett) „asszonyiság” jellemzıit, rögzítette kritikájának – a Jegyzetek…-ben is megfogalmazott, s a Füst Milánról írott elemzésében szintén visszatérı – formaesztétikai
alaptételét, mely szerint „az irodalomban csaknem minden a nyelven fordul
meg, mert ezen dıl el, hogy mővészet-e valamely írás, vagy csak dilettáns
próbálkozás. Az irodalom anyaga a nyelv, és mindenkor az anyaggal való
küzdelem eredménye a mő. A minıség pedig e küzdelem eredményétıl függ.
A költı, az író ott kezdıdik, ahol világot teremt magának, és ezt a nyelven
keresztül teremti. Anyaga a szó, a szavak, melyek akkor válnak költészetté,
mikor elszakadnak bető szerinti, szótári értelmüktıl, és alkotó részeivé válnak
a költıi realitásnak, a költıi világnak.” (Próza, 251)
Saját eszményeit látta viszont a szó akusztikai erejében, a vizuális tehetségben és a tudatos stílusharmóniában, az intellektualitás és a lélektani megfigyelés összeforrásában, vagy éppen a tájleírások vízióval telített lelki tartalommá alakulásában. A költészet és a valóság, a megélt élmény és az irodalmi
fikció egyenrangúságának kérdése már itt is foglalkoztatta. Erre vonatkozóan
így írt: „Attitődje az élettel szemben teljesen irodalmi, viszont nem irodalmat,
hanem életet akar adni. Folyton figyelı, szemlélı és leskelıdı, aki mindent a
kifejezhetıség szempontjából értékel. Minden lélegzetvételében író. Mondanivalója mindig elsıdleges élmény, s ez élmény kifejezésére tör a nyelv minden eszközével. A kifejezés vágya oly erıs, hogy elégedetlen anyagával, a
nyelvvel, annak ellenére, hogy a nyelven kívüli valóságok kifejezésében nagy
készséget árul el. (Próza, 261)
Nem véletlenül izgatta az írás, mint az önkifejezés, önanalízis, önértelmezés – hiszen Kaffkáról megállapította, hogy az írónı számára az írás egyben
„önmaga tisztázása” is volt, ennek végsı célja pedig, hogy rátaláljon az „én”re, a lélektani értelemben vett személyiségre. Radnóti ezzel azt is magyarázta,
hogy miért volt szükséges elszakadnia Kaffkának az irodalmi konvencióktól.
Mivel Kaffka Margit az önkifejezés mővésze, alapvetıen lírikus. „Hogy munkásságának súlypontja a prózára esik, lényegében nem sokat jelent” (262) –
fogalmazott, s ezt az elvet ı is igyekezett megvalósítani saját prózatörekvései38

ben. S amikor arról írt, hogy a lázadó hangok ellenére (vagy azok mellett)
tétovaság jellemzi társadalomszemléletét (268), illetve: a lélek védekezik „a
hétköznap ellen”, miközben a védekezés és menekülés révén lesz „a hétköznap
mővésze” (272) – s késıbb: „Reménykedik a szomorúság reménytelenségében. Lelki valóságot akar teremteni, amikor a valóság elviselhetetlen számára”
(286) –, hogy szomorúsága „a sivár igazságlátásból nı ki, és a változtatni
akarás felé halad (309), nem nehéz a párhuzamot fölfedezni Radnóti lírájával.
Összhangban a szegedi hatások „forradalmi” látásmódjával – mely, mint
említettük, jellegében ugyanúgy magán viseli a baloldaliságot, mint a bőnnel
vagy igazságtalansággal szembeni tiltakozáson alapuló keresztény humanista
értékrendet –, Radnóti a Kaffka Margit újdonságairól szóló összegzésben azt
is kiemelte, hogy társadalomábrázolása új lényeget kapott a régi felfogással
szemben, avagy a szociológiai jelleg helyett. „A régi a megfigyelt társadalomra
épül, az új teremti a társadalmat.” (Próza, 317)
Nem lehetett véletlen Radnóti választása, értve ez alatt, hogy dolgozatának
tárgya egy írónı lett. Zolnai Béla irodalomtörténete és Sík Sándor esztétikája
mellett (mely Radnóti Lukács György-olvasatát is meghatározta) nagy hatással
voltak rá a szegedi egyetemen Várkonyi Hildebrand A nı lélektanáról szóló
elıadásai, melynek tételeit – Baróti Dezsı szerint – a költı (és Fanni) által
elfogadott modern szerelemeszmény tette hangsúlyosabbá. (Kovács, 75) „A
szöveg a nıi nem/nıi irodalom kérdéseinek elemzésekor a másféleség fogalmával dolgozik, a hiányzó szakirodalmi bázis nélkül is érdemi gondolatok
fogalmazódnak meg az én és a másik filozófiai diskurzusának témájában. (…)
Kaffka tehetsége vizuális, akusztikai, mondatalakítása is erre az elvre épült, ez
az akusztikusság pedig nemi meghatározottsággal is bírt. (…) A látomásos,
tépelıdı jelleg miatt Radnóti nem tartja véletlennek, hogy ’asszony teremti
meg irodalmunkban az így meghatározott szabadverset’. Láthatjuk, nem csak
az elemzı magatartás hangja beszél itt. A naplószerő, önmagát ellenırzı, az
írást önanalízisként, önmaga tisztázásaként felfogó szerzıi magatartás párhuzamai talán túlságosan is világosak.” (Kovács, 78–79)
A disszertáció egyik legfontosabb tanulsága azonban az, hogy Radnóti
Kaffkánál az ı saját költészetében a személyiség formálása szempontjából
iránymutató problémákkal hangsúlyosan, visszatérı jelleggel foglalkozott.
Kaffkánál az írás vallomás, írásának kifejezni kívánt tartalma önmaga, a forma
és a kifejezett én-személyiség kompozícióját az élmény adja meg – mindezt
érvényesnek véljük Radnótira is. „...saját költészete is az ebben az értelemben
vett önkifejezés mővészete, költészetében ı is jól megkomponált ént kívánt
teremteni.” (Ferencz, 294) A Radnóti-kritikák és -recenziók bemutatásakor
nem hagyhatjuk figyelmen kívül sem az alkotás-lélektani kérdések és megálla39

pítások tanulságait, sem pedig az itt kialakított módszertani elveit, illetve érzékenységét, „kialakuló irodalomértését”, melyek alapján a nıírókról és „aszszonyköltıkrıl” értekezett. A Kaffka-portré Radnóti arcának része lett. (Kovács, 84; Vári: i.m.)
Az én-konstruáláshoz pedig Radnóti a publicisztika eszközeit és mőfajait
szintén felhasználta. Tanulmányaiból, kritikáiból s bírálataiból jól látszik, hogy
azokban saját lírai és irodalmi, esztétikai és ideológiai, erkölcsi és formai követelményeit érvényesítette; a tárcákban a saját élményvonatkozások irodalmi
transzformációjára tett kísérletet; nagy jelentıséget tulajdonított a róla megjelent cikkeknek és bírálatoknak; továbbá az újságot a róla alkotott kép formálásához is fel kívánta használni.
Igaz, hogy végül nem jelent meg A könyv címő lapnak szánt úgynevezett
öninterjú, de egyrészt mint az önportré dialogizált változata (illetve vázlata),
másrészt mint életének s költészetének reklámja (önreklámja) újabb tanulságokat rejt a Radnóti-publicisztikát elemzı szem számára.

Az [Öninterjú]
Az „öninterjú” még nem szerepelt a Réz Pál által szerkesztett összegyőjtött
Radnóti-mővek között, monográfiájában Ferencz Gyızı sem foglalkozott
vele, bár azt Lengyel András Buday György grafikusmővész kéziratgyőjteményébıl már közölte a Tiszatáj címő folyóiratban (1983. február, 56–58); két
évvel a legújabb monográfiát követıen azonban, a Radnóti-mővek 2007-es
harmadik, Próza kötetében már olvashatjuk a sok mindenrıl árulkodó kéziratot (68–70). Az interjúval – amelyhez 1934. december 29-én készítette a költı
a vázlatot, s amely tehát A könyv címő lapban jelent volna meg, ám a publikálás elmaradt – Radnóti az Újhold címő kötetének megjelenését szerette volna
elıkészíteni. A címzett, a kísérılevélben Berciként szólított barát, Gerhauser
Albert, a Szegedi Fiatalok Mővészeti Kollégiumának titkára volt. Gerhauser –
Radnóti kifejezett kérése ellenére – nem fejezte be a kéziratot. Lengyeltıl
tudjuk, hogy a nyilatkozatot Radnóti portréjával tervezték közreadni – Radnóti két másik, Budayhoz írott levelében utalt erre: „Fényképrıl csináltassak
klisét? És hol?” (december 26-án), s három nappal késıbb: „Kolb csináltatja a
klisét? [A Könyv címő lapot Nyilasi-Kolb Jenı szerkesztette.] Azt írod, vigyem
föl a rajzot vagy fényképet.” (Lengyel, 1983, 56)
A dokumentum nemcsak a sajátos „mőfajiság” szempontjából érdekes, de
azért is, mert bizonyítja: Radnóti – miközben pontos ismeretei voltak e sajtómőfajról –, egyszerre vélte hasznosnak a megjelenést, de az interjú-szerep40

pel kapcsolatos ironikus reflexióit is megfogalmazta. Jól tudta: az interjú (és
különösen akkor, ha az írás a népszerősítésre, az elızetes érdeklıdés fölkeltésére szolgál) lehetıséget ad arra, hogy az interjú alanya a lehetı legjobb képet
alkossa-mutassa önmagáról. Az interjúval egyrészt a kritikai megszólalásokat
is elı lehet készíteni, avagy önkéntelenül lehet befolyásolni azt, másrészt,
önmagáról vallva, a megkérdezett a témával kapcsolatos kritikáját (esetünkben
az élettel és a mővel összefüggı állásfoglalást) szintén megfogalmazhatja.
A valakirıl vagy valamirıl készült interjútípus ez esetben egybekapcsolódik: Radnóti új könyvérıl beszélve egyúttal Radnótiról is szól a cikk – illetve a
szerzı önmagáról beszél, ezért nyilatkozatnak vagy vallomásnak (mint az
interjúcsaládba tartozó mőfajoknak) hasonló joggal lehet tekinteni azt. Különösen a most tárgyalt formában, amikor nemcsak a válaszokat fogalmazta
meg írásban az interjú alanya, de az egész cikk felépítését is ı határozza meg,
több esetben még a kérdéseket is beépítve, ám a válasszal minden esetben
orientálva magát a kérdést. A viszony tehát fordított: nem a kérdezı orientálja
a beszélgetés menetét, hanem a válaszadó határozza meg az egész tartalmát és
dramaturgiáját. (Hogy az interjú végül mégsem jelent meg – az okokat nem
ismerjük –, a publicisztikai mő figyelembe vételét e tény nem befolyásolja. A
kísérı levélbıl kitőnik: nem feltétlenül Radnóti ötlete volt a megjelenés ily
módon történı elıkészítése, Gerhauser Alberttel ezt megbeszélték, ı kérhette
föl Radnótit egy fogalmazványra az interjúhoz.)
„Bercikém, a kérdéseket Te fogalmazd meg, ’?’ jelöli mindig a helyét. Egykét helyen a kérdést is beírtam. Elıre és a végére írhatsz valamit, a helyet, ahol
az interjú történik, vagy mit tudom én, amit akarsz. Ha nem fáraszt. És ha
kész, küldd vissza nekem, majd én fölviszem Somlóhoz. Lehetıleg gépelve, Ha
Te akarod küldeni, akkor is küldd el nekem, látni szeretném elıtte. Te írd alá. Remélem, megfelel. Elıre köszönöm. Ölellek szeretettel Miklós. Ui. Ha valami
nem jó, húzzatok. Nem tudom, így gondoltad-é?”
Az [Öninterjú] – a címet a Tiszatáj-közlésben szereplı mőfaji megnevezés
alapján adta Ferencz Gyızı az összegyőjtött prózakötetben – vizsgálatát
három fıszempont alapján lehet elvégezni. Elıször figyelembe kell vennünk
annak tényleges tartalmát, majd interjútechnikai felépítését, valamint Radnóti
szövegbe illesztett és ahhoz főzött megjegyzéseit. (Az autográf kézirat kéthasábos formában készült: jobb oldalra került az interjú tulajdonképpeni szövege, Radnóti önmagához intézett kérdéseivel együtt, a bal oldali hasábban a
Gerhausernek szánt, munkahasználatra készített följegyzések olvashatók.)
A tartalmi vizsgálaton belül további három irányba érdemes tekintenünk: meg kell figyelni benne az életrajzi és mővészi vonatkozásokat, ezzel
összefüggésben a kortárs Radnóti-recepció költı általi értékelését, kitekintve
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egyúttal a nemzedéki képviselet kérdésére is, harmadrészt pedig az arra
utaló jegyeket keressük, hogyan szolgálta a végsı interjúformába öntéshez
küldött kézirat Radnóti költıi szerep-konstruálását.
E szempontokat nem tudjuk (sıt nem is érdemes) minden esetben külön értékelni, hiszen a komplex személyiségkép-alkotás szándékából következıen, a viszonylag rövid terjedelem és a mőfaji behatároltság ellenére,
analitikus és diszkussziós kontextusba illeszkednek. Lengyel András kiérlelt
véleményt lát a szövegben, „voltaképpen kidolgozott önarckép ez; ezt akarta
önmagáról az irodalomnak átadni.” (Lengyel, 1983., 58)
Az öninterjú a rövid életrajzi rezümébıl szervesen kibontva mutatja be a
költıvé érı Radnótit, nagyobb hangsúlyt helyezve a megelızı négy szegedi
évre, benne Sík Sándor „privátszemináriumára”, a szőkebb szellemi és baráti
társaságra (Baróti Dezsı, Ortutay Gyula és Tolnai Gábor nevét említi itt), a
méltánytalanul magára hagyott nemzedékre. Szó esik a frissen szerzett doktori
címrıl, a „poéta doctus” Radnóti szerinti értelmezésérıl, majd a megjelenı
Újhold apropóján felsorolja korábbi öt könyvét (az 1930-as Pogány köszöntıt, a
’31-es Újmódi pásztorok énekét, megjegyezve, hogy „ezt elkobozták”, a Lábadozó
szél címő kötetet 1933-ból, az Ének a négerrıl, aki a városba ment címő, önállóan
megjelent költeményét 1934-bıl, illetve ugyancsak a Mővészeti Kollégium
Kiadásában napvilágot látott „formatörténeti esszét” Kaffka Margitról). Legkedvesebb könyvének természetesen a legutolsót, a Buday György illusztrációival éppen megjelenésre váró Újholdat tartja, szól a tudományos tervekrıl – a
forma és a világnézet problémájáról szeretne egy hosszabb értekezést készíteni – és az újabb költıi elképzelésekrıl.
A tervezett interjú felépítése alapvetıen a klasszikus kronológiai rendet
tartja be – életrajzi visszatekintés, az aktualitás kifejtése (az új kötet), mely
apropót ad az interjúra, elıretekintés –, ám a felütés „in medias res” megoldásra való utalása és a belıle kibomló dramatikus feszültség, majd az ellentmondás fokozása és feloldása, a reflektív dialógus, a visszakérdezés, a megtervezett spontaneitás egyben mozgalmassá teszi a megszokott szálon futó
(fiktív) beszélgetést. Az indító kérdés helye üresen marad, csak Radnóti látszólag távolságtartó, bizalmatlan, aforizmaszerően közhelyessé formált válaszát olvassuk:
„Mővésznél sohasem fontos az élet. Egyre kevesebbet árul el, és egyre kevesebbet árulhat el. Annyi fontos belıle, amennyit sikerül átmentenünk a
mővészetbe.
Átmentenünk?
Furcsállod a szót? Igen, átmenteni. Persze a viszony nem ilyen egyszerő.
De ez messze vezetne. Tehát kérdezz.”
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Radnóti arra vonatkozó megjegyzése, hogy a mővészet és az élet kapcsolatának tárgyalása messze vezetne, arra is utal, hogy e kérdést éppen a Kaffkadisszertációban járta körül alaposan, illetve már kész volt a formáról és világszemléletrıl írott jegyzeteivel – tehát e kérdések megvitatására nem alkalmas
az interjú. S arra is következtethetünk, hiszen kiolvasható a mondottakból,
hogy a biográfia önmagában nem érdekes, csak akkor, ha az életrajzi eseményeknek a mőben is nyoma marad. Ez az apró megjegyzés sok mindent elárul
arról, hogy Radnóti költészete miért bıvelkedik életrajzi (gyakran naplószerő)
utalásokban – nemegyszer a címben vagy az ajánlásban jelölve meg az apropót és az aktualitást –, továbbá rávilágít a költı kritikai szemléletének egyik
sarkpontjára: sikerül-e az élménynek mővészi anyaggá válnia?
(A fentebb már bemutatott, 1937-es Schöplin-bírálatban sem véletlenül
idézte, hogy egy irodalmi jelenség értékét egyrészt az adja meg, mennyi benne
az élettartalom, másrészt, hogy milyen az írói egyéniség és a mőve közötti
kapcsolat, s a harmadik szempont, a Radnótié, tehát: a mővészi anyag milyen
formába önti ezt az élettartalmat, hogyan fejezi ki a viszonyt, már valóban
messzire vezetne.)
Ebbıl kiindulva: minden, az interjúban említett életrajzi vonatkozásnak
olyan szerepet tulajdonít Radnóti, amely a mővészi anyagban is megjelenik, s
minden más elhanyagolható, aminek nincsen nyoma a mőben – az elsı konkrét kérdés ugyanis így hangzik: „Születtél?”
A válasz tulajdonképpen Ferencz Gyızı elméletét igazolja, mely szerint
Radnóti „kamaszkori haláltraumájából, az apja halála után fokról fokra feltáruló családi tragédiából kiindulva” lehet értelmezni a költı felnıttkori
haláltudatát, hiszen „a saját lét korán felismert törékenysége a költészetben
talált kifejezésre”, amely a nyelvi önmegalkotás kísérlete lett. (Hatos, 113;
Ferencz, 9) Tehát:
„Születtél?
1909-ben Budapesten. Anyám belehalt a szülésbe. Azért említem, mert
sokáig gyötört kamaszkoromban ez. Ma már nem gyötör. Sıt talán erıforrás
is számomra bizonyos értelemben. Aztán meghalt az apám is. Tizenkét éves
voltam…”
[Radnóti nem sejthette: „a nyelvi önmegalkotás” kényszere, a formateremtı idıjáték elıhozza a traumákat, amikor megírja az Ikrek havát…]
Ki nevelt?
Senki. Nagyanyám öreg nénjéhez kerültem akkor, akit én neveltem tizenkét éves korom óta. Az evést, ivást és tanulást egy tehetıs nagybátyám
tette számomra lehetıvé. És teszi még ma is. ’Nehéz’ kenyér, mert sajnos
oly távol vagyunk egymástól, mint két közeli rokon szokott. ’Költı a csa43

ládban’, hisz ismered ezt. Ritkán és suttogva említenek, mint a jóvátehetetlen bőnöket szokták.”
A kérdésre adott válasz tulajdonképpen itt véget is érhetne, hiszen a középiskolai évek, mint „sötét és rossz emlék”, következnek, aztán a magántisztviselıi állás, majd a döntés, hogy katedrára vágyik – „menteni akarom a
költıt az élettıl”.
Szükséges itt egy kitérıt tennünk, visszautalva az 1941-es naplóbejegyzésekre. Augusztus 6-áról olvassuk, hogy Radnóti hivatalos papírok után kutatva talált egy jegyzetet. „…az összehajtott kéziratlapra ráírtam akkoriban
(1934 elején talán) hogy: Naplójegyzet. Egy bírálat margójára: beszélgetés;
seregszámla és emlékezés; példa. Most idegesen s kicsit döbbenten olvasom.
Hét éve írtam, idegennek érzem a hangot, a stilizálást. Az elsı egy beszélgetés, kérdéseket kaptam írásban, homályosan emlékszem rá, valami új folyóirat elsı számára kérték. A folyóirat sem jelent meg talán. De a beszélgetés
biztosan nem.” (Napló, 177–178)
„Kereskedelmibıl érettségiztem” – kezdi a jegyzet bemásolását Radnóti.
A naplójegyzet és az Öninterjú szövege majdnem szóról szóra megegyezik,
néhány változtatást és apróbb kiegészítést látunk benne, valószínőleg az öszszehajtott kéziratlap a Gerhauser Albertnek küldött levél piszkozata volt. Itt
beszél a költı a katedravágyról, az izgalmas szemináriumi vitákról, s kitér a
nemzedéki kérdésre, melyet akkor igen fontosnak tartott, ám késıbb átértékelt (az idézetben nem a Napló, hanem a Buday György-féle kézirat szövegébıl közlök):
„És a Szegedi Fiatalok Mővészeti Kollégiuma, mely szintén történelmi
már. Az építı, folyton fejlıdı közösség s az egymást építı barátok. Egy
nemzedék élcsapata… Egy nemzedéké, amelyiknek egyedül kell megvívnia a
harcát, nyakán egy közeli, de mégis más, gyökeresen más nemzedékkel. Egy
nemzedék, akit nem segít senki. Az úgynevezett elsı Nyugat-generációból
egyedül Ignotus nyújt segítı kézszorítást levelekben és cikkekben. Olyan
nemzedék vagyunk, mely sok rúgást kap, és minden lépést elıre harccal és
csellel szerez meg. Edzett és szívós. És ez a nemzedék hálás lesz a segítségért,
és a rúgásért bosszúálló.”
„(Mosolygok most, hogy másolom – kommentálja a Naplóban Radnóti. –
Edzett és szívós?)” A nemzedéket ekkor már elismerték, s az edzettségre és a
szívósságra vonatkozó lakonikus és ön-ironikus megjegyzés bizonyára azt
takarta, hogy végül mégis behódoltak Babitséknak, a rúgásért nem voltak
bosszúállók. S tovább árnyalja ezt a megjegyzést az 1941. augusztus 8-ai naplórészlet, melyben egy 1934-es levelet, illetve a még akkor hozzá főzött pótlásokat idézi:
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„A harmadik nemzedékrıl esett szó az imént – fogalmazott, Baróti Dezsı bírálatára utalva vissza –, melyrıl többször írtak mostanában egy antológiával kapcsolatban s a kísérletrıl, mint a nemzedék jellemzıjérıl nem
beszélt senki sem. Magamról írtam, s most a nemzedékrıl. De egy nemzedéknek épp úgy alkata van, mint az egyénnek. (Akkoriban nagyon hittem
ezt, azóta kevésbé hiszem…) – olvassuk a hét évvel késıbbi magyarázatot
zárójelben. – De mozdulatai ennek ellenére sokszor rejtélyesek. Mint az
egyén mozdulatai. A mővészalakulatot, a ’kollégiumot’ Szegeden az jellemezte, ami a harmadik nemzedéket: a kísérlet, vagy mondjuk inkább: a hısi
magatartás az anyaggal szemben.” (Napló, 182)
Ebben az idıszakban valóban középponti kérdés volt Radnóti számára a
nemzedék problémája, megítélése. A Napló 1934. augusztus 14-ei bejegyzésében Németh László Tanu-beli hallgatását s a Válaszban közölt kritikáját bírálta, s mintegy elıkészítve a „Radnóti-generációra” vonatkozó, két héttel késıbbi öntudatos megjegyzését, így fogalmazott: „És néha látom fiatal társakon a verseim nyomát. P. H. [Pesti Hírlap] Egy-két fiatal költı belılem nıtt ki.
Eleinte bosszantott, de hamar mögé bújt az egész ügy mögé a mosoly. Ímé,
nem hiába. Olvasó? Most nı föl.” (Napló, 14)
Ellentmondásos, hogy Lengyel – a Buday-hagyatékból elıkerült levélkézirat alapján – 1934 legvégére datálta az öninterjút, Radnóti pedig úgy emlékezett rá, hogy talán 1934 elejérıl származik. Továbbá azt olvassuk a Naplóban,
hogy a beszélgetéshez kérdéseket kapott írásban, miközben a Gerhauser Alberthez intézett levél elején ez áll: „Bercikém, a kérdéseket Te fogalmazd
meg…” Radnótit vagy az emlékezete csalta meg – hiszen ’34 elején még nem
lehetett szó az Újhold beharangozásáról –, illetve az is elképzelhetı, hogy
Radnóti 1941-es önképébe már nem fért bele a hét évvel korábbi, nyilvánosságnak szánt képalkotáshoz használt (manipulatív) eszköz.
„Nos igen. A magyar irodalom doktora vagyok. Fontos Ez? [S itt a már
idézett rész következik a „poéta doctus” minıségére vonatkozóan, Csokonai
és Arany példájának emlegetésével. „(Megjegyzés a kérdezınek: most írhat
arról, hogy nálunk sajna a gatya fontosabb ma, mint az alkotás, a tudatlanság
érdem… de a doktorság sem fontosabb a gatyánál)” – olvassuk a Naplóban. A
Lengyel által felkutatott kéziratban mindez így szól: „(Itt írhatsz arról
Bercikém, hogy nálunk sajnos nem dúl az intellektualizmus, a gatya fontos, és
a tudatlanság több mindennél. Valami ilyesmi!)”]
S ehhez a poéta doctus karakterhez nyújt még kiegészítést a Napló (szintén
az 1941-es bejegyzésben, ahol az 1934-es jegyzeteket másolja be), így folytatva
az anyaggal szembeni hısi magatartás kommentárját: „Igaz: a nemzedék költıire (a kollégiumnak egyetlen költıtagja voltam) kevésbé jellemzı ez. De
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jellemzı a harmadik nemz. És a koll. Grafikusára, Buday Gy.-re s a nemzedék
és a Koll. tudósaira: Ortutay Gy.-ra az etnológusra, Tolnai G.-ra az irodalomtörténészre, Hontra, a színpadtudósra, Baróti-ra az esszéistára, a szociológusokra és szociográfusokra. S jellemzı rám is. Talán mert kissé tudósnak is
érzem magam.” (Napló, 182)
Az elsı változatban az Újholdat említve, nem sorolta fel az elızı ötöt cím
szerint – közlésre szánva már fontosnak tartotta a pontos emlékeztetıt –, de
mindkét változatban ott találjuk a tulajdonképpen parnasszista-szimbolista
elképzelést, mely szerint: „Az ember haláláig egy mővön dolgozik. Ezek a
könyvek állomásai az oeuvre-nek, az életmőnek.”
„Melyik a legkedvesebb könyved? [– kérdezi magától Radnóti.]
Mindig az utolsó. Most az Újhold. A mővész, hogyha nem ragad meg valahol az úton, akkor továbbjut az anyaggal való harcban. A mő a megvalósulás. Úgy érzem, továbbjutottam újra a küzdelemben. [Itt is egyértelmő a párhuzam a Kaffka-disszertációban és formajegyzetekben felvetett, a Radnótibírálatokban és a költı kritikáiban megfogalmazódó, formaesztétikai, az életet
és élményt megformáló nyelvi anyagra vonatkozó nézeteivel.] És külön öröm
számomra, hogy Buday György díszíti ezt a könyvem. Buday György… Róla
nehéz beszélnem így. Harcostárs és mővészetében közeli rokonomnak érzem… de hagyjuk ezt. Róla nagy tanulmányt készülök írni úgyis.”
Buday Györgyrıl a „nagy tanulmány” nem készült el. Három évvel korábban A Livre d’Art világkiállításáról szóló cikkben megemlítette a nevét,
mint aki kimaradt a magyar anyagból, pedig „legjobb népi íző könyvkészítınk és fametszınk”. „A sok-könyvő ember védelmében” címő cikkben (Magyar
Hírlap, 1937. február 14.) hosszan idézett tıle Az új könyvek könyvébe írt
vallomásából, s érdemi elemzést is csak rövidebben olvasunk a Gondolat
1936. szeptemberi számának bírálatában. Buday Ortutay Gyula Nyíri és
rétközi parasztmesék címő könyvét illusztrálta, és Ortutay mővének hosszabb
ismertetése után az új könyvben is negyvenöt fametszetet közreadó grafikusmővész illusztrációs tevékenységét méltatja (Buday illusztrálta ugyanis
Ortutay két megelızı munkáját, a Nyíri és rétközi balladák, betyár- és juhásznótákat, illetve a Székely népballadákat is).
„A fametszetek mindhárom könyvnél szerves alkotórészei a mőnek (…)
s [a fametszeteket] kiemelve a könyvbıl, külön mőként, külön életet élnek.
Élnek és elsı pillantásra látható vagy titkosabb szálakkal kötıdnek az elızı
illusztrációkhoz. Élnek, gyarapodnak, saját törvényeik szerint változnak s
helyezkednek el Buday György oeuvre-jében. [Feltőnhet eme két évvel késıbbi gondolati párhuzam az egyes alkotások életmőbe illeszkedésére vonatkozóan.] Nyilvánvaló, hogy nem véletlen a tudós és a mővész teremtı
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találkozása. Buday György éppúgy ismeri a balladák és a mesék világrendjét,
mint Ortutay. S míg e világrendben a tudós módszert teremt, addig a grafikusmővész megteremti grafikai síkon a balladák és mesék formanyelvét,
mely mővészetének törvényei szerint is mai és külön világ. Nemrégiben
olvastam Tolnai Gábornak az öreg Aranyról szóló tanulmányát, melyben az
epikai hitel mellett az etikai hitelt fejtegeti, mint Arany emberi magatartására
jellemzıt. A szóalkotás mély és kifejezı, s ez indít arra, hogy Buday György
balladametszeteivel kapcsolatban a balladai hitelt, meseillusztrációi kapcsán
pedig a mesei hitelt említsem érzékeltetéséül ennek a világnak, mely esti
jegenyéjétıl boszorkányáig és hatlábú lováig a mővészet tudatos eszközeivel
teremtett új világ, melyben a szociális lázadozás a népi mítoszból nı ki és
talál életformát. Napjai, holdjai külön törvények szerint keringenek, felhıit
külön szél fújja; és nıi testeinek érzékisége sajátos, külön érzékiség. De
ennek a sajátos és külön világnak dolgai tökéletesen azonosak a balladák és
mesék sajátos és külön dolgaival.” (Próza, 155)
Bizonyára nem ez lett volna az emlegetett nagyobb tanulmány, mindenesetre már itt is fölleljük a mélyebb elemzés alapvetését, mely szemléletében
nem különbözik a Radnóti által az irodalomra érvényesnek tartott, az élet és
az azt megformáló mővészi anyag viszonyára s minıségére vonatkozó, az
ebben a viszonyban és minıségben megjelenı alkotói hitelességet (avagy
hiteles önmegalkotottságot) feltételezı elvvel.
A naplóbejegyzés szerint az öninterjú elsı változata befejezıdik a tudományos tervekre vonatkozó válasszal, a tanulmány- és esszéírással – „Néhány
hozzáférhetetlen könyv és nyugalom kellene hozzá” –, ám a kész interjúvázlatban még két fontos kérdés-válasz olvasható:
„Hírek keringtek arról, hogy a tanácsadó testület egy reprezentáns tagja jelölt az idei Baumgarten-díjra. Igaz?
Szó szerint igaz. Jelöltek. És minthogy fiatal vagyok, várni is lehet tılem
egyet-mást, lehetıséget nyújtott volna a munkára… tehát természetes, hogy
nem kaptam meg.
Tervek?
Nézd, az Újhold szimbólum is. Lezárása egy korszakomnak és egyben
kezdet is. Az Újhold növekedni fog. Szeretnék nem éhen halni az asszonyommal, szeretném, ha meglenne számomra a munka lehetısége, magyarul:
dolgozni szeretnék, ez pedig az éhenhalással függ össze. És várok valamit,
amit valamennyien várunk.
…
Szimpátikus befejezés következik.”
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***
A szerepkonstruálás, az interjú rokonszenvkeltésre való használata egyértelmően érzékelhetı a befejezésbıl, mely a sajnálattal ugyanúgy összekapcsolja a
rokonszenvet, mint az öntudatos költı által megkívánt tisztelettel, s nem
mulasztja el a kritika lehetıségét (néhány nappal korábban értesült Sík Sándortól, hogy Babits nem szavazta meg az elismerését).
A megjegyzések között olvassuk: a valóságon némileg kénytelen volt változtatni a kereskedelmi érettségit követı „két és fél év pokol” leírásakor – a nagybátyja kereskedésében dolgozott, egy szigorú fıkönyvelı keze alatt –; majd
felhatalmazza a címzettet: „ha valamit még mondanom kell, mondassátok velem”; illetve a második pontban írja: „Te már tudod Berci, hol kell belevenni
frissítıül, hogy ’elgondolkozik’, ’gúnyosan mosolyog’ stb. vacakokat!”
E megjegyzések (s belsı utasítások) azt mutatják: Radnóti valóban nem tartotta sokra az interjúmőfajt, az öninterjúra a kényszer vitte rá. S az interjú valóban nem publicisztikai mőfaj. Kiválóan érvel a mőfaji sajátosságokról, az interjút a tájékoztató mőfajtípushoz sorolva, a megszólaló véleményét is tájékoztató
jellegőnek ítélve, Arany Lajos sajtómőfaj-elmélet tankönyve. (Arany, 106–125)

III.
Publicisztikai mőfajgazdagság
1926 és 1936 (17 és 27 éves kora között) született miniatőrjei, pillanatképei,
rövidtárcái (színesei) leginkább Kosztolányi Dezsı hasonló mőfajú publicisztikai írásaira emlékeztetnek, ám Radnóti dramatizáló hajlama erısebb.
Különös feszültséget kapnak a rövidprózák az emelkedett líraiság (a költıi
képekben gazdag prózai szöveg) és a már-már naturalista érzék- és életfestés
párhuzamától, a helyzetet és elıadásmódot a drámai szaggatottsággal idézve
meg. Radnóti gyakran használt rövid mondatokat, önálló bekezdésekké
sőrősödı szómondatokat (Miniatőr, Három képeslap, Halál, Győlölködés). Miként ekkori verseiben, a tárca(novella) mőfajában is a kísérletezés jellemezte,
az expresszionista és szimbolista hagyományokat a szövegújításba építı,
olykor szürrealista atmoszférájú stílus több, a ’30-as évek elején készült
prózai írását hatja át. Néhány Radnóti-tárcát már egy-egy korábbi fejezetben
is megemlítettem, alább a publicisztikai szépprózai kifejezés változásának
néhány állomását érintem.
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Tárcák
A Kis ember kis tragédiája, illetve A poéta és a nı volt Radnóti elsı két tárcanovellája. Ferencz Gyızı jogos megállapítását már idéztük, mely szerint a
fiatal Radnóti jóval korábban mutatta meg érett prózaírói karakterét, mintsem az érett költı jelentkezhetett volna. Szövegutalásokat nem találunk erre
(A könyv és az ember vallomásos nyilatkozatában nincsenek nyomai e hatásoknak), az elsı tárcákból mégis nyilvánvaló a modern prózairányok elfogadása. A már említett Kosztolányi mellett Bródy Sándor és Móricz Zsigmond, Dosztojevszkij és Thomas Mann, Krúdy Gyula és Kassák (illetve
késıbb Proust) hatása fedezhetı fel.
Az irodalmi naturalizmus részletezı, valóságot láttató erejét azonban
Radnóti szövegeiben az emblémaszerő tömörítés fordította a költıi sőrítés
irányába (Kis ember kis tragédiája, Bandi, Miniatőrök); A poéta és a nı címő tárca a
fiatal Krúdy önironikus pátoszát ugyanúgy eszünkbe juttatja, mint a Halál
emlékeztet Kosztolányi „kisfiús” impresszióira, míg a gyermek magára hagyottsága az élet és halál nagy kérdéseivel inkább móriczi ábrázolásban válik
érzékivé. S móriczi asszociációkat hoz nemcsak a Búcsú címő némajáték – már
eme dramaturgiai vázlat formájában is –, hanem a Barbárokra utal az Akik
alatt elfújt a szél címő novella-ballada, mely Radnóti életében kiadatlan maradt.
(A Baróti Dezsı bejegyzése szerint 1931-ben született – s a Fannihoz címzett
levelekbıl is erre az idıpontra datálható – írás még nem volt ott a Réz Pál
által szerkesztett Radnóti-összesben, csak 2007-ben látott napvilágot a kéziratos hagyatékból – Próza, 27–38).
Ezt a rendhagyó tárcaelbeszélést 1931 ıszén elıbb „fanyar” novellaként
említette a Szalai Imrének írt levelében (még Mulatság címmel), s Fanninak is
jelezte: „befejeztem azt a novella-balladát is, amit te nem szeretsz” – majd
november 10-ei levelében azt írta, hogy megtalálta a novella végleges címét,
„Akik alatt elfújt a szél”. Ferencz Gyızı idézi a levél ide vonatkozó részletét
a közléshez készített jegyzetekben (Próza, 491–492): „Tavaly még voltam itt
Szegeden egy törvényszéki tárgyaláson; egy ember, valami cserepes-segéd
agyonvert téglával egy öregasszonyt a pénzéért. Mikor elfogták (…), megkérdezték tıle, hogy tehetett ilyet. Mit gondol, mi lesz most magával? Mire az
ember felel: Hát elfúj majd alattam a szél. Most eszembe jutott az akasztásnak
ez a gyönyörő képpé válása, innen a cím.” Radnóti bizakodott, hogy a Mővészeti Kollégium Szegeden kiadja az írást, ám az végül nem jelent meg.
Radnóti jelzıi, ha mégannyira ellentmondanak is egymásnak, egyaránt érvényesek a mőfajra, stílusra s hangnemre. Novella vagy elbeszélés? Vagy éppen a Ferencz Gyızı által említett szabadvers? A „történet” epizódokra bon49

tása elbeszélésszerővé teszi a mővet, az egyetlen „cselekménymag” a novella
meghatározást teszi indokolttá, s a szöveg nagy része a kassáki szürrealista
expresszionizmus szellemében is tökéletesen olvasható, nem beszélve arról,
hogy nem is annyira történetrıl, mint inkább egy élethangulat elmesélésérıl
van szó (s emlékezhetünk itt Kassák 1922-es A ló meghal, a madarak kirepülnek
címő szabadversére).
S ballada – nemcsak a népi szimbolika, a beszélı nevek (Boldog József,
Boldogtalan Mihály, Bolond Feri, s a három fıszereplı mellett Gazdag Pál,
Pióca Kata, Szegény Gábris, Bölcs Dezsı, Beteg Péter, Áldozat Coco, Ügyetlen Andris, Fertızı István, Hírnök György, Bátor Károly, Koszos Hilda,
Szélmalom János, Kanos Pista, Lajhár Mátyás András, a költı, Csöndes Máté,
Büdös Marci, az aranycsinálók utcája) vagy a dramatizáló elbeszélés-tömörítés
miatt, de a balsejtelmő atmoszféra okán is, amit Radnóti nem prózai, hanem
alapvetıen drámai és költıi eszközökkel ér el.
A fanyar jelzıt a groteszk vagy az abszurd minısítéssel is helyettesíthetjük,
melynek érvényességét a kettıs transzpozíció adja meg. Radnóti a helyét nem
találó, fiatal értelmiségi, egyetemista, tiltakozó és lázadó közösségrıl beszél:
„Boldog, Boldogtalan és Bolond, három szép medáliák a jóisten mellén, nem
találták helyüket e földön” – akik egyébként „szigorlat után voltak, és nem
tudtak mit kezdeni magukkal” – derül ki az alaphelyzetbıl. Ennek értelmében
mindegyik beszélı név konkrét személyre utal, egyszersmind típusra is.
A fiatal felnıttek gyerekes szerepjátékai, értékek keresése, illetve az értékek hiánya, ital, utcalányok, nemibaj, lelki és társadalmi fertı, valami belsı,
nagy elégedetlenség, minden sőrítve és mégis csak sejtetve… Aztán megjelenik egy kı, melyet a felhık után hajkurászó szél cipel a vállán, egy utcakı,
melynek célja van ebben az értelmetlenségben – miközben: „Egy kapu fölött
gótikus szent tartotta kezében a fejét, és eltőnt lassan a párkányról, levérzett
az ucca kövére.” –; és ennek a kınek a feltőnése – amely a vállra nehezedik,
de biztonságot is ad, ugyanolyan action gratuit, mint a novella szinte bármelyik
fordulata. Egyszer el kell röpülnie, de Boldog Józsefet Koszos Hilda még
hasba lıtte, s már csak a lelke repült a város felett, ahol találkozott Boldogtalan Mihály lelkével (ıt Szervezetlen Lajos vágta fejbe, aki nem lépett be a
pártba), Bolond Feri pedig fıbe lıtte magát, mert fogadást kötött, hogy gyorsabb a nyúlnál. Szegény Gábris éhen halt, de megjelent a felhıkön Coco és
Lajhár, a költı, szívük alól kihúzták az éveiket, s miközben számvetést végeztek, odalent, a városban meglátták Kisboldogtalan Józsefet, Kisboldogtalan
Mihályt és Kislajhár Mátyást, „a következı társasutazás” résztvevıit… Aztán
elröpült a kı, betörte az ablakot az aranycsinálók utcáján, az ébredı polgárok
pedig átsuttogták egymásnak a falon: „Forradalom van!”
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A történetet, a látomást szinte lehetetlen részletesen elmesélni, röviden és
profanizálva ezt így tehetjük meg: A fiatal egyetemisták nem találják helyüket,
önmagukat és az igazi társat sem, hiányzik a küldetéstudat. Mindenkinek van
valamilyen teher és értelmetlenség az életében – de igazán senki nem érdekli a
másikat, még a közös téma (ki hogyan veszítette el a szüzességét) is hidegen
hagyja ıket. Az értelmet nem a testben, már csak a lelki létezésben találják
meg, egy önmagában szintén értelmetlen cselekedetben, egyúttal a lázadás
konkrét kinyilvánításában. A lelkek játszanak a testtel, de a lelkek röpítik el azt
a követ is, amelyrıl a „csipásan ébredı polgárok” azt gondolják: ez a forradalom jele.
Magam az egyik legizgalmasabb Radnóti-prózának tartom ezt a példa nélküli kísérletet – ezért is idızök itt tovább –, mely nemcsak a költıi útkeresésekre és stílusgyakorlatokra asszociál, a naturalista, már-már a trágárságig
profán ábrázolástól az emelkedett költıiségig, de a nemzedéki kérdést ugyanúgy feszegeti, mint ahogy a nemzedék (s az ıt körbevevı társadalom) kritikáját (torzképes karikatúráját, egyben látomásos lényegformálását) adja. S bizony, e novella-balladában tükrözött szellemiség ugyanúgy ellentmond a keresztény erkölcsiségnek, mint a baloldali elkötelezettségnek. Baloldali-kritika
vagy humanizmus-paródia? Egyszerre kiállás a tiltakozó baloldaliság és az
értékkeresı humanizmus mellett?
Az írás éppen az elértéktelenedés jelenségére kívánja felhívni a figyelmet.
Hiszen nemcsak a Boldognak és a Boldogtalannak vagy a Bolondnak, de még
a költınek s a következı nemzedéknek, a Kisboldogoknak, a Kisboldogtalanoknak és a Kislajhároknak is ugyanaz a sorsuk.
S a pártba-szervezésrıl szóló részletet idézve, egyúttal az expresszionista
szabadvers (mint prózai betét) egyik markáns példáját is kapjuk: „– Az új volt,
hogy dolgoztam a gyárban – kezdte Boldogtalan –, mert nem kaptam máshol
munkát. És / délelıtt kint cigarettáztunk a klozettban az öreg Szervezetlen
Lajossal, akire haragudtam, mert nem lépett be a pártba. / És Szervezetlen
Lajos nekidőlt a falnak, és azt mondta, hogy: hajaj. És én azt mondtam neki,
hogy megérdemled. És / akkor piros lett, s halántékon csapott a kotróseprő
nyelével. / – Szszsz – csudálkozott Boldog. / – Hogy meghaltam, még elmentem a pártba, / kiállítottam egy igazolványt és / a zsebébe dugtam. Aztán
/ beszerveztem a Lajost, aztán / láttam, hogy röpülsz, gondoltam, megnézem, hová. / És továbbröpültek. / És melléjük szegıdött Bolond Feri a levegıégben, és fütyölt.”
Néhány szabályosan tördelt, prózába illeszkedı sor igazi lírai gyöngyszem,
még ha súlyosak, vészjóslóak is a sorok: „Füst játszott csigásan.” – „Karthágó
oszlopai leszakadtak az éjjel a hold súlya alatt!” – „Egymásra furulyáztak a
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szemeikkel.” – „Szelek vágódtak mellettük füttyel hátrafelé.” S a szándékosan
verssé tördelt prózasorok pedig egyértelmően Kassák Lajosra apellálnak: „És
nevettek. / Nevetett Koszos Hilda, és Boldog örült, hogy nevet. / Nevetett
Koszos Hilda és lehúzta a rolót, és vetkızni kezdett. / És lefeküdt és föltakarta magát és hívta. / És Boldog József is vetkızni kezdett. / Zengették
estig az ágyat.”
A barbárság, az értelmetlen brutalitás, az embertelenség itt már a költıi
nyelvvel küzd, az irodalmi anyag törvényeivel, nem pedig egy közösségi normarenddel. Radnóti kísérlete még nem morális, de már esztétikai. Érdekes
megfigyelni, hogyan válik az élet és mővészet eggyé formálásában aztán a
morál is az esztétikum fontos alapelvévé…
S a már említett tárcák mellett ne feledkezzünk el a Három képeslap pillanatképeirıl – itt is a lírai groteszk megejtı példáival találkozunk –, az ugyancsak kéziratban maradt Győlölködés parabolájáról, vagy a szintén 1935–36-ra
tehetı Repülık címő tárcáról. Radnóti vonzódása a tárcához érett korszakában
is megmaradt, s Naplója e mőfaji szempontból is gazdag alapanyagként szolgálhat egy ilyen válogatáshoz.

Cikkek
A „cikkek” elnevezés alatt összegyőjtött publicisztikai csokorban (1931–
1944 között megjelentek a Társadalmunk, a Délmagyarország, a Literatura, a
Gárda, a Magyar Hírlap, a Pesti Napló, a Nyugat és a Magyar Csillag hasábjain,
„Az új könyvek könyvé”-ben, illetve megjelenés szándékával készültek) egyaránt találunk valódi cikket (vitacikket, hozzászólást, nyílt levelet – A könyv
és az ember; Költészet és valóság; Klasszikusok és modernek a „ponyván”; A szerkesztıségi asztal), kommentárt (jegyzetet és glosszát – Diáköngyilkosságok margójára,
„Pax alma veni…”), mővészeti kritikát (A Livre d’Art világkiállítása), mővészportrét (Hatszemközt a proletárfestıvel, aki nappal nem festett még soha), nekrológot (Fenyves Sándor), glossza-párként is figyelembe vehetı pillanatképet (Utca
és irodalom), úti jegyzetet (Kanári).
A viszonylag szőkebbre szabott teljesítmény láthatóan széles mőfaji kínálatot ad, az írások témájukban is igen változatosak, bár elsısorban az irodalom (és szélesebb értelemben a mővészet) szerepértelmezése fogja össze
azokat. A rendelkezésünkre álló publicisztikai dokumentumok megengedik a
feltételezést, hogy Radnóti Miklós akár a publicista tollából is el tudta volna
tartani magát és feleségét. Ösztönös érzéke volt a hagyományos irodalmi
újságíráshoz, cikkeiben még a humorérzék is megcsillan, ugyanúgy megmutatkozik a könnyedség, mint a határozott állásfoglalás, a kialakult világkép.
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(Szerdahelyi alább idézett megjegyzésén túl a publicista karakter ellen vall, hogy
Radnóti a kortársak és saját bevallása szerint is lassan, aggályosan dolgozott.)
Ferencz Gyızı érdeme az észrevétel elsı párizsi cikke (Tam-tam, Monsieur
Coty…), mint klasszikus publicisztika számbavételekor, miszerint „ha Radnóti
teret kapott volna, ebben a mőfajban is kitőnı teljesítményre lett volna képes” (Ferencz 236); a „Bálint György publicisztikáján iskolázott stílusára”, a
mőfaji szabályok ismeretére és bravúros alkalmazására pedig több ékes
példát említ. Szerdahelyi szerint Radnóti azért utasította vissza a neki felkínált újságírói állást, mert nagybátyja, Grosz Dezsı – házasságkötéséig, de
késıbb is: a költı megkeresztelkedéséig – nagyvonalúan támogatta, és még azt
is elnézte neki, hogy „nem textilmágnási, hanem költıi ambíciókat táplál magában” (Szerdahelyi, 131) – tehát nem volt rákényszerülve az újságírói robotra. Ne felejtsük viszont, hogy Radnóti nem újságíró, hanem tanár szeretett
volna lenni, de tanári állást nem kapott, másrészt a napi újságírói robotra talán
még a kényszer sem vitte volna rá, hiszen – mint tudjuk – ez esetben inkább
szerkesztett és mőfordítói munkát végzett, ami költıi azonosságtudatánakszerepének közelebbi „kiterjesztése” volt, mint az újságírói munka. Megmaradt tehát külsı munkatársként az irodalmi újságprózánál, a sajtómőfaji keretbe illesztett hozzászólásnál (vitánál), illetve a kritikánál.
Bizonyos értelemben már a kommentár (vagy mővészeti kritika, bírálat) is
egy fajta vita, hiszen a magyarázatban ott van az állásfoglalás, mely egy másik
véleménnyel (koncepcióval, szerzıi elvvel, felfogással stb.) „vitatkozik”, kerül
diszkussziós viszonyba. A Költészet és valóságban kifejtett nézeteire – mely a
költıi igazságok, termékeny szerepvállalások, külsı és belsı élmények s emlékek esztétikai fontosságára is kitért, avagy arra építette fel a Rónai Mihály
Andrásnak szóló válaszát – már utaltam fentebb.
Majdnem tökéletesen konstruált írásmő a Klasszikusok és modernek a „ponyván” címő hozzászólás. (Próza, 87–88) Röviden felidézi a vitára serkentı aktualitást – „Tolnai Gábor a Nyugat múlt havi számában érdekes és régen idıszerő ’ırjárat’-ot írt az olcsó kiadványok érdekében.” –; tisztázza a hozzászólás
szándékát – „Ez a néhány mondat csak a fölvetett kérdést szeretné megtoldani, a követelésen szeretne bıvíteni.” –; s míg röviden visszautal a témára –
„A cikkben fıleg a magyar klasszikusokról esik szó…” –, már meg is fogalmazza a hozzászólás alaptételét: „holott ezek mellett a magyar modernek és
külföldi klasszikusok szintén megérdemlik a ’védelmet’”.
Radnóti a kultúra- (ezen belül a könyvkiadás-) politikát bírálja, mint elıítéletekre és rögeszmékre épülı gyakorlatot (csak a drága könyv üzlet, ebben
van a közönség bizalma). „Ki ez a közönség? Az az ezer olvasó, aki a háromkötetes középszerő kiadói terméket vagy az irodalom álarcába bújtatott
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’érdekfeszítıen modern’ szemetet falja, és aztán kölcsönadja még háromezer
embernek? Ez a magyar olvasóközönség?” Kénytelen különbséget tenni a
közönség és a „vélt közönség” között, hiszen az igazi közönség megtölti a
termeket az irodalmi felolvasásokon, s megvásárolja „a Nyugat külföldi dekameronjait, novellák tömegét”. A közönség helyett a kiadói üzletpolitikát kárhoztatja (nem hiszi, hogy ugyanannak a szerzınek ugyanaz a mőve ne érdekelné a közönséget olcsóbb kiadásban).
„A könyvkiadás és az irodalom viszonya különben is külön tanulmányt
érdemel, de ennek egyik jelentıs fejezete lehetne a kiadói üzletpolitikai hatása az irodalomra. Legjobb elbeszélıink tárcának füttyentik el elbeszélésihletüket, s egyik jó barátom – különben ismert regényíró, aki nem hajlandó
erre – nyolc-tíz három-öt íves kiadatlan elbeszélést ıriz fiókjában, mert a
napilapoknak s folyóiratoknak hosszú, a kiadóknak rövid.”
A helyzet illusztrálását, a háttér leírását s a hozzá kapcsolódó kritikát a
hozzászólás újdonsága, a megtoldott javaslat, a követelés folytatja (e gondolatát osztotta meg késıbb Kassákkal, aki néhány nap múlva közölte a már említett cikket). Ki kellene találni a már rég kitalált Magyar Könyvtár és Modern
Könyvtár sorozatot – utóbbi halódó mőfordítói mővészetünknek is segítségére szolgálna. Radnóti több, kiadásra kész mőfordítás-kéziratot említ, s hivatkozik a már meglévı, népszerő kiadások sikerére (Horatiusra, Szabó Lırinc
Villonjára). A fenti „majdnem” jelzı pedig azért kívánkozott az értékelés
elejére, mert a hozzászólás lezáratlan, nincs összegzés, következtetés, habár a
látens sürgetés benne van, tudniillik, „annak a bizonyos és rejtelmes közönségnek” bizonyára ki lehetne szolgálni az érdeklıdését.
Az elemzés szándéka nélkül említjük meg a kommentárként induló, Kassák védelmére kelt vitacikket (A szerkesztıségi asztal) s utolsó megjelent sajtópublikációját, a részben portrévá, részben mővészeti recenzióvá, méltatássá
emelkedı Fenyves Sándor-nekrológot (Fenyves Sándor, Magyar Csillag, 1944.
március 15.) – „a magyar könyvcímlap európai hírő” mővészérıl.

Tanulmányok, esszék
Radnóti publicisztikájának meghatározó részét a tanulmány- és esszéírói tevékenység, valamint a könyvbírálatok írása teszi ki. Kaffka Margitról a disszertáció mellett még három rövidebb tanulmányt publikált (1936 szeptemberében
a Tükörben; a Nyugat 1938. decemberi számában s 1944. január 15-én a Magyar Csillagban). A tanulmányok között nagyobb kritikák olvashatók, feltőnik a
mőfajon belüli sokszínő árnyalat, a felütés változatossága, attól függıen: éppen kirıl ír, az indítással már eleve a mőre és a mondandóra hangolódva.
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„Világot teremtı költı, aki kényszerőségbıl teremt. Menekülı, aki saját
maga építi menedékét. Tagadja ezt a világot és emigrál az önmaga által önmagának teremtett világba, s csak igen ritkán gondol haza…” – írja Füst Milánról (Munka, 1935. december). Szembesíti Füst Milán költészetét a ráaggatott
jelzıkkel, s maga nem is annyira a tartalmi kérdésekkel foglalkozik – jelentıségét a formatörténet szempontjából értékeli nagyra, a szabadvers forradalmiságát emelve ki, de itt is figyelembe veszi a saját magára nézvést is érvényesnek tartott elvet, mely szerint a költı világteremtésében is mindig a hagyományban helyezkedik el.
Habár addig is több szépirodalmi újságprózát, cikket és recenziót közölt,
Radnóti tanulmányírói és kritikusi munkássága 1935 után bontakozott ki,
amin nem csodálkozunk: disszertációja írása során rendszerezte irodalomesztétikai nézeteit, melyeket késıbb az aktuális napi gyakorlatba ültetett át. Életében több mint száz cikke, kritikája és tanulmánya látott napvilágot, s egy
ilyen szempontú válogatásban külön fejezetbe kívánkoznak a megírt, de meg
nem jelent bírálatok és cikkek is.
A meg nem jelenés okait sokszor nem sejtjük, csak néhány esetben vannak erre utaló adatok. Az 1937-es, a Nyugat számára írt Babits-kritika apropóján (az Újabb versek címő kötetrıl) Gyarmati Fanni naplóbejegyzésébıl olvassuk (idézi: Ferencz, 386–387): amikor a kéziratot megmutatta Schöpflin Aladárnak, ı azt javasolta, hogy Radnóti érdekében ne jelenjék meg. Azt csupán
feltételezzük, mi lehetett ez az érdek: Radnóti ez évben kapott Baumgartendíjat – talán a további támadások elkerülése végett született a javaslat, hiszen
az Újmagyarország 1937. január 7-i számában már szóvá tették egy névtelen
cikkben, hogy Radnóti „szociális alapon” nem szorult rá a kitüntetésre… –
Babits kötetérıl egyébként a Nyugat késıbb Szerb Antal bírálatát közölte.
A Babits-tanulmány a költıt nagyra értékelı méltatás – ennek alapján fel
sem mernénk tételezni kezdeti, mérges viszonyukat –, Babits 1937-re igazi
mérték lett Radnóti számára is a kortárs magyar költészetben, sıt, nemcsak „
a magatartás történelmiségében” (Próza, 362), hanem a költı és a világ viszonyában, ennek a viszonynak a mővészi megfogalmazásában párhuzamokat
vélt felfedezni a saját és Babits költészete között.
A hagyomány újraértelmezése késztette a Berzsenyi Dánielrıl címő elemzı,
ám végtelenül személyes portré megírására (Nyugat, 1936. március), s a nosztalgikus távolságra való rádöbbenés (ekkor talán már a klasszicizáló formakeresés egyre bizonyosabbá válása) árad a felütésbıl, mindamellett a költıelıdben meglátott újabb példa, sıt azon túl: valamilyen lelki rokonság rögzítése.
„Állok az ablakomnál. Most száll föl a reggeli köd. Elıször a fekete hidat
hagyja el, és egyre hosszabb lesz a híd. Majd a másik part házai bontakoznak
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ki és a tornyok. Állok az ablakomnál, várok. Lassan feltőnnek a hegyek, és
ahogy tisztul, mintha jönnének egyre közelebb. Fejükön még könnyő fátyolként hordják a februári hajnalt. Száz éve halt meg Berzsenyi Dániel. Száz éve!
Tétován állok, s a februári reggel tiszta ragyogása szobámba tódul. Száz év.
Sok…? Három emberöltı. Kevés…? Hagyomány.” (Próza, 343)
Radnóti magát az írás folyamatát is beleírta esszéjébe (Ferencz, 387), s
mintegy családtagként, Berzsenyi képe összekapcsolódik Fannival kezdett
közös életével. Móricz kritikáira volt jellemzı, hogy azokban a mő élményét a
befogadáshoz társuló hétköznapi momentumokkal társította, ebben az értelemben Radnóti keretszerkezetének hangneme a Móriczéval rokon, s a lírai
alapállásból adódóan – Berzsenyit egyszerően Dánielnek nevezve – Radnóti
még tovább familiarizál a befejezésben:
„A szemközti parton régen sötétbe vesztek a hegyek. Nem alkonyodott. A
délutánból este lett. Feleségem jön haza, arcán a február friss hidegével. Kérdi, mit írok. Dánielrıl – felelem, s utána rögtön elcsodálkozom. De ı nem
csodálkozik. Bólint, és halkan járkál a szobán, készíti vacsoránkat.”
Újracsillan a prózaírói erény, de a legutolsó bekezdés másról is árulkodik:
a keresztényi példakeresésrıl, a biblikus párhuzamról (bár ószövetségi példát
emleget, de nem a zsidó textus-repetícióval, hanem keresztény értelmezéssel,
igehirdetıi hevülettel, az embertársi humánummal):
„Dániel… s már nem csodálkozom. Dániel ı… a név minden nagy erejével s kissé rettenetével is. Messzi és közeli, zordon és szelíd sértetlen próféta
az oroszlánok között, és testvér az elesettségben. Az oroszlánok között…?
Fölütöm a Bibliát. ’Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz
is’ – olvasom. Továbblapozok, és a győlölet tizenkilenc évére gondolok. S
újra olvasom: ’S egyedül én, Dániel, láttam e látomást, a férfiak pedig, akik
velem valának, nem látták e látomást’”. (Próza, 350)
Berzsenyi esetében nemcsak a klasszicizmus poétikája, hanem a költı magatartása is foglalkoztatta Radnótit, a menekülés és az örök reménykedés
kettıssége, még a halál közelében is. „Állandóan a halál közelében él, mégis
örök reménykedı” – fogalmazott. (Próza, 347) A magatartási minta pedig itt
sem nélkülözi a poétikai vonatkozásokat, hiszen azt a költészet által megteremthetı egyensúlyban vélte felfedezni. Ferencz Gyızı állapítja meg: Radnóti a Berzsenyi-esszé idején írta nagy halálverseit, „Berzsenyi arra tanította,
hogyan lehet ezzel a tudattal élni.” (Ferencz, 387)
Szabó Lırinc és Babits új verseirıl szintén írt, szembesített Kassák költészetével – a tanulmány elıször német nyelven jelent meg a Pester Lloyd 1938
évi 171. számában), széljegyzeteket készített József Attila hátrahagyott verseihez, értekezett a mőfordítás kérdéseirıl, La Fontaine-rıl, utóbbiban nem a
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moralistát, hanem a költıt értékelve. Sıtér István szerint a La Fontaine-kötet
Radnóti mőfordítói pályájának csúcspontja, s miként Babits Dante-fordítása
is föltételezi az alkati rokonságot, „két jellem, két érzékenység, két lázadás, két
csalódás rokonsága” kapcsolja egymáshoz La Fontaine-t és Radnótit (Sıtér,
209), a francia meseköltı mindazonáltal a Radnóti elıtt kínálkozó két lehetıség, a klasszicizmus és az újítás útjait jelképesen egyesítette magában.
A Romantika címő cikket (Próza, 325), mely a Könyves címő folyóirat 1934.
májusi számában jelent meg, csupán azért említjük a tanulmányok között,
mert mindkét, Radnóti prózáját bemutató győjteményes kötetben eme mőfaji
fejezetben szerepel, habár sem terjedelmében, sem mőfaji sajátosságaiban
nem felel meg a tanulmány követelményeinek, illetve azért, mert tanulmányai
élet- és mővészetszemléletéhez kínálnak vezetıt. Réz Pál a „teljes” Radnótit
közreadó kötet jegyzetei között bár megjegyzi, hogy cikkrıl van szó (Réz,
864), illetve: a másutt is elıforduló gondolatokat tartalmazó írást csupán a
sajátos megfogalmazás miatt közli, már a Bevezetı sorok a romantikus költı arcképéhez alcím is jelzi, hogy itt mintegy fülszövegszerő jegyzetet olvasunk.
A 19. század magyar költıinek irodalmunk és formatörténetünk folytonosságában betöltött szerepérıl szóló jegyzetadalékok szervesen illeszkednek
ez idıszakban kiforrott formaesztétikai gondolatrendszeréhez. S kapcsolódik
a mondanivaló a Kaffka-disszertációhoz s a Füst Milán-tanulmányhoz ugyanúgy, mint a formáról és világszemléletrıl készített jegyzetekhez (bár az utóbbi
írás szintén a tanulmányok között szerepel, ez is inkább csak része volt azoknak az elıkészületeknek, melyek fennmaradt dokumentumaiból arra következtethetünk: Radnóti egy nagyobb elméleti munka megírását is tervbe vette).
Az elméleti felkészülést ehhez Sík Sándor irodalomtörténeti és esztétikai
szemináriumai nyújtották, illetve a Lukács György közvetítésével interpretált
hegeli esztétika néhány alaptétele következtethetı vissza a jegyzetekbıl. (Jegyezzük meg: saját esztétikai gondolatrendszerében Sík Sándor is megtartotta
a klasszikus német mővészetfilozófia kategóriáit, ám azok – illetve magának
az esztétikumnak az – értelmezésében a keresztény istenfogalom által meghatározott „Abszolútum” középpontba állítása vezérelte. Innen Radnóti nem a
kereszténység isteni abszolútumának gondolatát vette át – ez csak annyiban
határozta meg mővészetszemléletét, amennyiben annak része volt a keresztény erkölcsiségen nyugvó humanista életszemlélet –; de nem is a hegeli–
lukácsi esztétika gondolati rendjét követte. Csak úgy jelent meg nála ez,
ahogy, a dialektika jegyében, a mővészetek fejlıdésének egyik meghatározó
elemének gondolta minden új mővészet lázadó jellegét.)
Radnóti Romantika címő jegyzetlapja mintegy elızetes összegzése, avagy
vázlata azoknak a nézeteknek, melyek alapján megítélhetı az elmúlt korszak
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irodalma, és azért is érdemes elidızni egy-egy kitételénél, mert bírálatainak
megítélési szempontrendszere szintén ezekbıl következtethetı vissza. Nevezetesen abból a kérdésbıl, hogy a megújuló mővészi formák (s a bennük
„megdolgozott” mővészi és életanyag) milyen mértékben tükrözik a környezettel szembeni állásfoglalást.
A romantikát Radnóti nem korstílus minıségében emlegeti, hanem úgy,
mint szemléletet, a klasszikussal összevethetı ellenpontot (az már más kérdés,
hogy éppen a romantika és a klasszicizmus egymással szembeni összehasonlításában tőnik a legmarkánsabbnak az új mővészi forma, szemlélet és kifejezésmód, illetve társadalmi tartalom ellentéte, s hogy eme váltás idıszakában
születtek meg nemcsak a naiv és szentimentális, hanem a klasszikus és romantikus értelmezési ellentétpárok is).
„A romantika életérzés, mely a környezettel szemben való sajátos állásfoglalást jelent, az anyagnak ugyancsak sajátos megdolgozásával együtt. Tulajdonképpen határozott alapú és biztonságot nyújtó létezések, életformák,
illetve társadalmak felé való törekedés ez, lázadás egy meglévı, de a mővészt
ki nem elégítı környezet és forma ellen” – írja Radnóti az elsı bekezdésben,
jól illeszkedve a modern esztétikum-felfogásokhoz. A klasszikus-romantikus
ellentétpárra már T. S. Eliot is utalt, miszerint nem minden irodalom rendelkezik klasszikusokkal, s ha igen, akkor a klasszicizmus nem az irodalmi fejlıdés legmagasabb fokát jelöli. A klasszikus (mindaz, ami követésre érdemes,
avagy utánzásra méltó) nem feltétlenül az érettséget jelenti. A klasszikust,
mint a romantikus (jelenkori, friss szemlélető, újabb kelető, az éppen akkori
korra és társadalomra jellemzı stílus, illetve eszmény) ellentétét Stendhal
egyszerősítı megfogalmazása is jól illusztrálja, ebben az értelemben a klasszikus „dédapáinknak” nyújt gyönyörőséget, a romanticizmus pedig mindannak
mővészete, amely a lehetı legtöbb élvezetet tudja nyújtani saját korának. S
Radnóti a hegeli elveket vallja, mikor ezt írja: „Minthogy az emberi közösség
eddig még a végsı társadalmi szintézisig nem jutott el, csak folytonos dialektikus fejlıdés látható e szintézis felé, a mővészetek jellege romantikus, s csak a
dialektikus fejlıdés egyes hosszabb pihenıállomásain nevezhetı klasszikusnak, illetve pontosabban ’nem romantikus'-nak.”
Megállapítja: a magyar irodalom fejlıdését innen nézve, az európai romanticizmus üzenetei hozzánk késıbb jutottak el – „az állandó politikai elnyomás
s az ennek következményeként természetszerőleg kifejlıdni nem tudó forradalmi tradíció hiánya miatt” –, ám „az Európát figyelı magyar szemeken át
már hatnak az elıbb járó külföld nyugtalanító jelenségei, melyek színezik és
megbontják ezeket a pihenési pontokat. (…) A XIX. század romantikája
együtt fejlıdik a polgári osztály-öntudatosulással, és harcos kísérıje a polgár58

ság osztályharcának. Ezeket tudva fölmérhetjük, mit jelentenek a század magyar költıi irodalmunk és formatörténetünk folytonosságában.”
Itt fejezıdik be a jegyzet, s itt kellene kezdıdnie, e bevezetés után, a tanulmánynak. A fél év múlva a Független Szemlében megjelent (már címében sem
tanulmánynak titulált) Jegyzetek a formáról és a világszemléletrıl címő írást a Romantikát kiegészítı följegyzések csokrának tekintjük, a „forradalmi” költészet s a
nyelvi „anyagszerőség” jegyében vizsgálva például Petıfit, illetve több helyen
kinyilvánítva a Lukács György-olvasmányok hatását. Ám az itt vázolt nézetek
tanulmányba sőrítését csak egy év múlva látjuk – s itt is töredékesen – a Füst
Milán költészetérıl szóló értekezésben (Munka, 1935. december; Próza, 338–
342), megállapítva: „költészete önmagában mégis rend a dolgok között és az
összefüggések felismerése, (…) a harcos világnézet meg kell hogy teremtse az
anyaggal szemben valósággá válását: formáját. (…) Ha pedig szétrobbantja [a
hagyományt], és a szilánkokból új hierarchiát teremt, melyben a költıi világ
dolgai elhelyezkednek – ez a formateremtés, sajátos formatörténeti elemzésben.
Füst Milán teremtett világának hordozója csak teremtett forma lehet” – s
Radnóti itt újra a szabadvers kérdésével foglalkozik, ebbıl a szempontból is
értékelve Füst Milán költészetét a nemzedék egyik legjelentékenyebb teljesítményeként. S izgalmas az a fölvetése, mely szerint Füst Milán – mivel „már a
következı nemzedék új világnézetének sejtelmét, illetve lehetıségét is magában hordja” – formailag hatott a nyugatosokra is: „Szigorú törvényszerőségével visszavezette ıket az idımértékhez, sıt közvetve a rímhez is. Szép példája
ennek Illyés Gyula költészete, aki a szürrealizmustól részben Füst Milánon át
jutott el saját formájáig. (…) Füst Milán konstruktív lázadó és ez a tény rokonunkká teszi.” S hogy mennyire önmagáról is beszél Radnóti ebben a fejtegetésben, azt mi sem mutatja jobban, mint az: a szabadverstıl ı is ekkor jutott
el a szigorú formákhoz, a mértékhez és rímhez.

Radnóti bírálatai – a rendszer és a módszer kérdései;
a „kísérlet” mint küzdelem az anyaggal;
az asszonyírói minıség tartalmi és formai megjelenése
Radnóti Miklós kritikusi tevékenysége szinte egyszerre indult a költı prózai
kísérleteinek közreadásával (nem véve figyelembe a Ferencz Gyızı által kétes
szerzıségőnek ítélt Mi szeretnék lenni? címő 1925-ös írást az Új Századokból).
A Kis ember kis tragédiája meg A poéta és a nı még 1928 elıtt jelent meg, de az
1928 címő, késıbb a Kortárs címő folyóiratban Radnóti a versek mellett párhuzamosan jelentkezett újságprózával (irodalmi publicisztikával) és bírálatokkal.
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A kritikai mőfajcsaládból kezdetben a recenziót részesítette elınyben (Jarnó
József Börtön címő könyvérıl), de a Kortársban már rövid kritika is megjelent
(Tamássy György és Zelk Zoltán köteteirıl). Elsı recenziója az 1928-ban
(Chaplin: Cirkusz) azonban még csak nem is ismertetés, hanem a recenzióhoz
is felhasználható portréelemek felvillantásával induló, a befejezésében egyszerre lírizáló és dramatizáló jegyzet, mely Chaplin Cirkusza és a mi életünk
cirkusza között vont párhuzamot.
A mőkritikus Radnóti karakteres kibontakozása 1934 után figyelhetı meg
(az elsı bírálatokról a dolgozat különbözı alfejezeteiben már szóltam), és ez
két tényezıvel magyarázható. Egyrészt ekkor kapott meghívást a Nyugat
munkatársai közé ahol nemcsak költıként, hanem bírálatok írójaként is számítottak rá, másrészt – mint részletesebben szóltam errıl – az 1934-ben elkészített doktori disszertációban rögzítette véglegesen azokat az esztétikai elveket, amelyekhez alkotó költıként és kritikusként egyaránt alkalmazkodott. A
Kaffka Margit mővészi fejlıdésérıl írott tanulmányban ugyanis (példákkal alátámasztva láttuk fentebb) olyan kérdéseket is boncolgatott, amelyek a saját
mővészi fejlıdésének értékelése közben – úgy az esztétikum sajátosságaira,
mint az élet és mővészet összekapcsolódására vonatkozóan – felmerültek a
költıben, tehát az alkotásra és az alkotói anyagra, a nyelvre nézve már kialakult kritikai szemlélet birtokában volt.
S összekapcsolhatjuk a fenti két tényezıt egy harmadik, de korántsem a
másik kettı alatt vagy mögött maradó elv megjelenésével: 1935-tıl kezdve a
tartalom és forma viszonyának vizsgálatában a tartalmi kérdések ideológiai
(vagy pártos elkötelezettségre vonatkozó) kitételei az erkölcsi tartalom vizsgálatának irányába mozdultak el – természetesen ennek a tendenciának a felerısödése is szoros kapcsolatban volt Radnóti költıi stílusának és tematikájának
megváltozásával. (Erre a momentumra a Radnóti és Babits közötti kapcsolatot bemutató vázlatban utaltam.) Ennek a szemléletnek egy fajta kritikusi
összefoglalását találjuk meg az elsı részben már szintén bemutatott (Radnóti
életében meg nem jelent), 1937-es Schöplin-bírálatban, és ennek szellemében
ismertetem részletesebben is Radnóti Miklós mőbírálatait.
***
Rövidebb írásait (kritikai élő-értékő recenzióit) újralapozva feltőnik: nagyobb
részt nem a jelentıs mőveket bírálta, inkább az irodalmi másod- és harmadvonal teljesítményeit. (Vajon ırzi-e ma az irodalmi köztudat például Enczi
Endre Százezer ember címő regényét 1936-ból; Pável Ágoston Felgyújtott erdı
címő verseskötetét 1937-bıl; Mihály László verseskötetét, Havas Endre verseit? – s még sorolhatnánk.)
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Szóljunk külön az „asszonyköltıkrıl”! Radnóti többnyire tisztességtudóan
bánt a hölgyekkel, s ahol bántónak tőnik a megfogalmazás, ott is igyekezett
egy-egy felcsillanó erényre irányítani a figyelmet. Nem bírált többször, mint
amikor férfiak könyvét mutatta be, és nem esett azokénál gyakrabban a rajongás csapdájába, ha jól sikerült mővel találkozott. Figyelme viszont koncentráltabb, olvasása megértıbb volt, mert a nık alkotásaiban nemcsak a tartalom
(élet) és a forma (poézis) megszokott viszonylataira figyelt, hanem a nıi lelket
magát is meg kívánta érteni az asszonyirodalom alkotásain keresztül.
Itt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nagy elemzı munka tárgya éppen az asszonyíró, Kaffka Margit volt, ám ebbıl adódóan azt is látjuk, hogy
bár Radnóti az itt összegzett „esztétikájából” vette kritikai szempontrendszerét, asszonymővész-képét irányadó módon határozták meg a századfordulós
sztereotípiák. S amennyiben újat tudott mondani, azt talán Sík Sándor tanításaiból építette tovább, gondolok itt a teremtés-, a vallomás- és a mikrokozmosz-elv mővészi értelmezésére (Sík, 292–296)
A kritika eleinte még élesebb volt. Moussong Piroska Utca címő kötetének
bemutatásakor (megjelent a Független Szemle 1935. áprilisi számában; Próza,
118) a számonkérés erejétıl sercegett a toll: „Nem novellák. Moussong Piroska különben is a kényelmes megoldások felé hajló attitődjével (mely írónıknél gyakori) teszi tönkre azt az egy-két darabot is, melybıl novella lehetett
volna.” Úgy vélte, hogy a naturalista prózaiskolának köszönhetık a viszonylag jó környezetrajzok, s egy-egy részletbıl kitőnik: „Moussong Piroska tudna
írni (…) És hogy csak részletek sikerülnek – mintegy véletlenül – annak oka
az, hogy nem probléma számára az írás. Pedig, hogy író-e az ember, vagy
nem, az ezen a ponton dıl el.”
Radnóti és Márai kapcsolatára utaló dokumentumok nincsenek – 1939-es
Naplójában találunk arra vonatkozó utalást, hogy nemzedéki kérdésekben
nem értettek egyet (idézi, Ferencz, 322); Radnóti és Márai nevét együtt emlegették az 1936-os Baumgarten-díj várományosai között; Márai csak a költı
halála után figyelt föl verseire –, Radnóti azonban hét évvel Márai elıtt megfogalmazta a könnyen írás fölött mondott ítéletét. Márai az 1942-ben megjelent Könnyen címő prózai epigrammájában (Márai, Ég és föld, 122–123) olvassuk azt a részt, mely ugyancsak az anyaggal való küzdelemrıl számol be: „Az
írás nemcsak a teljesítmény, hanem – mindenekfölött – küzdelem az ellenállással, melyet az anyag sugároz magából, az anyag, melyet meg kell munkálnunk, hogy gondolat legyen belıle, formája legyen, alakot öltsön… Az írás
elsırendően ennek az ellenállásnak a leküzdése, s ez a küzdelem legalább
olyan szerves része az alkotás folyamatának, mint maga a kifejezés és az alkotás. Aki ‘könnyen’ ír, egyáltalán sehogyan sem ír, csak betőket vet a papírra.”
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Szınyi Magdáról megállapította (Két asszonyköltı. Szocializmus, 1935, július;
Próza, 119–120): „A mondanivaló árad, érdekes, hogy elég szőkszavúan, nem
az asszonyversek szokott bıbeszédőségével, de szegényesen és minden kötöttség nélkül, formátlanul. A beállítottság tisztán lírai, de a fejlıdés a vers
felé, amit az elsı kötet után vártunk, nem történt meg. Szınyi Magda szocialista ember, de még nem szocialista mővész. (…) kényelmes lélek, akitıl minden kísérlet idegen.” S kereste a biztatás lehetıségét, Szınyinél úgy fogalmazva: „az alkati feltétel megvan arra, hogy költı legyen egyszer”. De ugyanitt
Sass Irén verseskönyvét a rossz értelemben vett irodalmiság megnyilvánulásának gondolta, Radnóti mégis a pozitív hozzáállás példáját adta, amikor azt
írta le, mintegy a költıi anyaggal való küzdelem jegyében: „minden törekvése
a versre irányul, és ez asszonyköltıknél különösen megbecsülendı”.
Figyelme önmagában is sokatmondó: az a tény, hogy kritikusi kibontakozása során rendszeresen szemlézte a nıi szerzık mőveit. Ferencz Gyızı
állapítja meg, hogy Radnóti „láthatólag feladatának tekintette a nık egyenjogúsítását az irodalomban”. (Ferencz, 294) Ehhez való viszonyulása méltányos
és komoly volt. Statisztikai adatok hiányában a monográfus csak valószínősíteni tudja, hogy a nıi alkotók mőveirıl írt egyharmados arány meghaladja a
korban megjelent könyvek nemenkénti megoszlás szerinti arányát. (Igaz lehet
ez még akkor is, ha az arány nem egyharmados, hanem egynegyedes, ugyanis
Ferencz adatai szerint életében összesen 49 férfi és 14 nı kötetérıl írt.)
Már Szenes Erzsi új verseit (Próza, 142–144) is a „megvalósulás” minısítéssel illette a Nyugat 1936. júniusi számában – az elsı két kötet csökönyös
líraszándékai után ez a harmadik már a kiteljesedés –: „az asszonyi önkifejezés
párosodása ez egy bensı és tudatos puritánsággal, mely az asszonyi lélek sajátos és ritka fegyelme, szinte asszonyi klasszicitás” – írta. S nem lehet véletlen,
hogy a klasszicitásra figyelt, azt emelte ki a költı-kritikus, hiszen a klasszicizáló poézis immár nála is megjelent. „E törekvésbıl és belsı alkatból következik szigorú formafegyelme, mely épp szigorúságában hordja egyszerő díszeit”
– s figyelmeztetett az éppen a fenti erénybıl fakadó szürkeség veszélyeire is,
illetve a hasonlítás módszerének mechanikus jellegére. Az elismeréssel együtt
megfogalmazott kritika az asszonyisághoz társult megbocsátással kapott külön árnyalatot, mintha a befejezéshez érve, Radnóti maga is revideálni kívánta
volna kezdeti lelkesültségét: „Technikájának ’ısisége’, képalkotó fantáziájának
primitívsége és kedves egyszerősége s a verset hozó indulat naiv asszonyisága
saját ízt biztosít költészetének”, ám elismeri, hogy ez kínál számára külön
helyet asszonyköltıink között.
Az asszonyköltıket – a visszatérı szóhasználat mellett a szemléleti elkülönítéssel is – külön kategóriában létrehozott szempontok szerint mérte (eb62

ben a tekintetben sztereotípiákat követett), nem általában kortárs magyar
költészetrıl vagy magyar irodalomról beszélt, hanem kimondatlanul „férfi” és
kinyilvánítottan „nıi” költészetrıl (vagy irodalomról), ami azt feltételezi, hogy
e kettıt nem tartotta egyforma szempontrendszerrel mérhetınek.
Nem alá- vagy fölérendeltséget jelentett viszont ez – sıt, az egyenlı mérce
elve a forma megítélésében egyértelmően érvényesült –, hanem inkább azt
tanúsítja, hogy Radnóti nemcsak kereste, de észre is vette a kifejezetten aszszonyi jegyeket. Ám az asszonyiság – mint sajátos belsı tartalom – meghatározza a formát (tehát az élet és a mővészet, a tartalom és a forma viszonya
ugyanazon elvek szerint érvényesül, mint a „férfi”-irodalomban), így természetes, hogy a nıi lélek nıi formákat kíván magának. Radnóti végsı soron ott
tudott hangot adni elismerésének, amikor azt látta, hogy ez az asszonyi lélek
létrehozza – a saját, anyaggal való küzdelmei után – az ennek megfelelı autentikus formát.
E ponton Radnóti önmagára vonatkozó identitáskonstrukciójának kivetítését látjuk – mintegy az 1931–32-es Férfinaplótól jutunk el, a Járkálj csak, halálraítélt! „hónapos” és napszakos, természeti önreflexióin és a Háborús naplón
keresztül, a Meredek út képeslapjainak és istenhegyi jegyzeteinek világáig –, itt
már szempont volt, hogy a hétköznapi életbıl a mővész hogyan tud önértéket
alkotni, mint jelenik meg a „teremtés-princípium”. Sík Sándor minden bizonnyal beszélt Radnótinak arról, amit az 1942-es Esztétikájában is lefektetett:
„Az alkotás abban is hasonlít az isteni ember-teremtéshez, hogy a mővész
is a ’maga képére és hasonlatosságára’ teremt. [A Napló publicisztikai vonatkozásait
vizsgálva láttuk, hogy a teremtés-analógia, ironikus formában, 1939-ben is
foglalkoztatta Radnótit.] (…) Önnönmagát megújítani, újat létrehozni; önnönmagának magaalkotta mását állítani a világba; önnönmagát tárggyá, mővé
tenni: ez a mővészi alkotás másik princípiuma. A szubjektum objektiválásának
tendenciája ez. Az önértéktörekvéssel párosulva ez annyit is jelent, hogy
amennyire ez emberileg lehetséges, meg akarja örökíteni magát. Ez dolgozik
benne minden egyes alkotásnál, de dolgozik állandóan és nagyvonalúan, mint
egészre – egész életre és egész életmőre – szóló ösztön is.” (Sík, 293)
Nos, a kritikus Radnóti számára alapkérdés volt, hogyan jelenik meg ez az
önérték-törekvés, az önmagát mővé alakítás szándéka más élet- és sorsanyagból formáltan, más ösztönöktıl vezérelve, de ugyanazon esztétikai mérték
szerint, mint a férfiaknál. A nıi alkotók közül regényíróként Molnár Katával,
költıként pedig Hajnal Annával szinte látványos kivételt tett – Molnár Kata
Égnek a mécsek címő regényét a Gondolat 1937. május–júniusi számában recenzeálta (Próza, 174), és a Nyugat 1938. júliusi számában mutatta be Hajnal Anna
Himnuszok és énekek címő verskötetét. (Próza, 200–203)
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Molnár Katáról állapította meg: „A sokrétő mese zavartalan tisztasága, a
nemes irodalmi eszközökkel megoldott lélekrajz, az egészen átlengı líraiság és
személyes indulat olvasás közben távolról minduntalan Kaffka Margitot juttatta eszembe, akusztikusan épített, hosszú mondatai is ıt idézik. Írói rokonságról, illetve asszonyírói rokonságról van szó, de lehet, hogy hatásról. Molnár
Kata asszonyisága s ennek formát alkotó volta, különös asszonyírói erényei
avatják a legnagyobb magyar asszonyíró, Kaffka rokonává” – fogalmazott
Radnóti. (S itt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a kritikus szerepet magára öltı költı egyrészt szinte semmilyen vonatkozásban nem kívánt, vagy nem
tudott elszakadni bírálatai megfogalmazásakor az esztétikumot meghatározó
tartalmi–formai poétikai elvektıl, másrészt példáit és asszociációit, az értékminıség referenciális pontjait ha nem a saját költıi gyakorlatából vette, akkor
az általa modellként vizsgált szerzıkhöz viszonyította.)
A folytatásban – s egyben a bírálat befejezésében – pedig kísérletet tett arra is, hogy legalább az utalás szintjén megfogalmazza ennek az asszonyi minıségnek a tartalmát, amelyet Radnóti az ösztönös tudásban és a matriarchális elrendelésben vélt fölfedezni: „A sorokból valami sajátos nıi bölcsesség
árad – talán biológiai bölcsességnek nevezném –, s ez is hozzájárul ahhoz,
hogy oly teljességgel tudja érzékeltetni a nemzedékek sorsán át folyton bıvülı
és a végtelenbe hulló család légkörét.”
1937 szeptemberében szintén a Nyugatban bírálta B. Radó Lili, Urr Ida és
Debreczeny Lili új verseskönyveit (Három asszonyköltı, Próza, 177–178), s az
asszonyiságot itt is mint versteremtı és formaalkotó elemet vette figyelembe.
„A három közül kettı tudatosan is sorsot vállalóan asszonyköltı, de mindhárman felelnek valamit az idézett kérdésre [tudniillik, Gellért Oszkár versének címére: Asszonyok, mit visztek magatokkal?]. Az asszonyiság vállalásának, a
sajátos lázadás felmutatásának, az önkifejezésnek és a költıi kifejezésnek
mértéke és sikere természetesen egyénenként különbözı.”
Hajnal Annáról írva, Radnóti egyértelmően elismerte a költıi teljesítményt
úgy a szintézisteremtı költıiség, mint a formakultúra vagy az érzéki megjelenítı képesség szempontjából. Újabb adalékot kapunk itt az irodalmi asszonylélek karakterének rajzához: „Az asszonyi lélek rejtelmes együttrezgése a
kozmosszal tudatosul nála, a képek finoman követik a lélek lebbenéseit, s a
belsı történés szabja meg a lélek mélységeibıl felragyogó táj jellegét.” Az
ösztönös tudás (biológiai bölcsesség), az archaikus tartalom kiegészült a szellemi szférával, és Radnóti érzékelte, hogy az igazi asszonyi feladatok közé
tartozik az egyensúlyteremtés is.
Mert milyen is ez az asszonyi lélek? Az egyetemes (kozmikus) érvényő
dolgokkal és jelenségekkel ugyanolyan érzékenyen bánik, mint a mélybıl
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feltörı indulatokkal. Sorsa és rendeltetése egyrészt a szabadság érzéki kifejezésének képességét adja meg számára, másrészt – éppen sorsából és rendeltetésébıl adódóan – nem szakadhat el hétköznapi valóságától. Hajnal Anna
verseit olvasva ezt így érezte: „Magasan szálló költı, de hasonlataiban mesterien búvik meg az apró megfigyelés, mely a valósághoz köti, bizalmasan személyessé avatja az élményt és emberi meleget lehel.”
S éppen a végletek közötti egyensúlyteremtésre figyelt fel a kritikus Radnóti, nem feledve az élet és forma szigorú követelményeket állító viszonyát
sem: „A felfokozott líraiság megteremti magának formáját, egy szépen zengı
himnuszformát, mely áradó és fegyelmezett egyszerre, amelyben elférnek
ennek az eksztatikus, végletek között feszülı és tudatosan kötött költészetnek
változatos megnyilvánulásai.” Az összegzésben pedig a fentieknek olyan megfogalmazását találjuk, amely azt bizonyítja, hogy Radnóti a pusztán esztétikai
kérdésekrıl is képes volt érzéki módon beszámolni: „Legszebb verseit a boldogság szüli, az az egészen asszonyi boldogság, mely a létezés örömébıl fakad. S minden versébıl felparázslik az a tündéri bujaság, mely egészen sajátja,
s mely egyként jellemzi költıi nyelvét s a légkört, melyben a versek fogantak.”
Az utókor többnyire igazolja, hogy a költı ritkán tévedett nagyot értékítéletében. Jó szívvel ajánlható a kritikus Radnóti újraolvasása a feminista irodalom és irodalmi recepció kutató számára is (különösen akkor, ha a Kaffka
Margit és Nemes Nagy Ágnes közötti, éppen a Radnóti által tárgyalt idıszak
nıirodalmához keresnek értékelı adalékokat). Önmagában e kritikai fejezet is
érdemes a bıvebb áttekintésre, melyhez csupán néhány szempontot kínáltam,
Radnóti ugyanis a már ismételt elvek mellé minden új, tárgyalt „asszonyirodalmi” alkotás elemzése vagy bemutatása révén felvillantott egy-egy új szempontot úgy az asszonysorsra, nıi lélekre, mint a költı- vagy írónık mővészetének értékelésére vonatkozóan.
Megtartva a kritikai orientáció arányait, csupán még egy írást idézek: Mikes
Margit verseskönyvérıl (Költı a konyhán) a Nyugat 1938. augusztusi számában
jelent meg bírálata (Próza, 204–205), azt figyelve, hogyan emelkedhet költészetté az egyszerő élettény. Radnóti kritikájának két utolsó, rövid bekezdése
újabb aspektussal árnyalja az asszonyiságot, utalásos módon itt is jelezve azt,
hogy a hamis érzelmesség nem tartozik hozzá az asszonyi minıséghez. Árnyal
Radnóti a fegyelem és az érzékiség, az ösztönös tudás és a lelki emelkedés képessége,
a részletezı megfigyelés, valamint a kozmikus távlat, az indulat és a rendteremtés
mellett a szemérmesség motívumával, s az egyensúly érzékeltetésén túl az ahhoz szervesen hozzátartozó számadás referenciájával. Ha összeszámoljuk,
az objektívált önmegalkotás alapszándékával együtt Radnóti az „asszonylélek”
(így a nıi irodalom) tizenkét sajátosságát említette meg.
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„Az asszonyi létrıl, a lélek válságairól sokat tud mondani, sokszor bravúros költıi megoldással (A fazék), sokszor a szaktudós leírásának pontosságával vetekedı lélekrajzzal (Harag), vagy egészen ritka mővészi objektivitással
(Feleség, Féltékenység).
Különös, szigorú, fegyelmezett és szemérmes költıasszony beszél: szigorú, fegyelmezett és szemérmes mővészettel az életérıl, érzelmesség nélkül,
megfontoltan. Nem is beszél, inkább beszámol. Számadás ez a könyv.”
***
A barátok, eszmei társak mővei szintén ott voltak a bírált könyvek között. Így
a már korábban is említett Zelk Zoltán Csuklódon kibuggyan a vér címmel megjelent elsı verseskötete („az új magyar líra tizenhat súlyos és érett versét hordja magában” – Kortárs, 1930. június 18.) vagy Illyés Gyula Oroszország címmel
kiadott cikksorozata („csak tényekrıl számol be (…) gyakran nem kap feleletet az olvasó a régóta készenlétben tartott, vagy az olvasás közben fölmerült
kérdésekre. (….) Propagandára vagy ellenpropagandára alkalmatlan ez a
módszer” – Független Szemle, 1935. április. (Próza, 115–117)
Míg az 1934 elıtti bírálatok inkább a „rendszerre” vetették a hangsúlyt (az
ideológiai tartalom és a mővészi forma milyen viszonyban áll egymással, addig
az érett Radnóti-bírálatok már a „módszer” szempontjaival (miként veszi fel a
forma a közvetített tartalom sajátosságait, avagy: alkalmas-e a választott forma
úgy elmondani az üzenetet, ahogy az üzenet tartalma megkívánja azt) egészítették ki a kritikusi karaktert. Ennek az új jegynek a megjelenése is az Illyéskönyv bírálatához kapcsolódik, ismét azt bizonyítva, hogy Radnóti a bírált
mővekben elsısorban arra koncentrált, ami egyébként is foglalkoztatta ıt
saját mővészetében. Illyés Oroszország címő könyvét a Módszer hiteles bizonyítékának vélte. „Tárgyilagos helyzetjelentés kíván lenni (…) Nem csábítja az
egzotizmus (…) Nem a kaland érdekli, sıt az olvasó kalandvágya is közömbös elıtte (…) Ebben a beállítottságban tapintatos lírává szelídül a dolgoknak
veszélyes érzelmi velejárója is, eleve kizár minden szenvedélyt.”
A hitelesség kérdése ebben az attitődben is meghatározó – a mővészet és
az élet összekapcsolódása Radnótinál különös súlyt adott a hitelességnek,
nem véletlen az sem, hogy ezért vette annyira zokon Babits egy évvel korábbi,
költészetének hitelességét megkérdıjelezı megjegyzését –, s bár a lírai köntösbe öltöztetett véleményközlés a szubjektív tapasztalatot eleve felruházza az
objektív hitelesség képzetével is, külön kiemelte, hogy a „hitel” magából a
módszerbıl szintén következik. „Engem nem érdekelt, milyen a hír, csupán a
feladat, hogy mindent úgy tudassak, ahogy láttam” – idézte Illyést, aki ezzel a
prológgal menetesítette magát az ideológiai támadások alól is, és Radnóti
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mintegy megismételte ezt a szándékot (mint a módszer érvényesülésének jelét
látva benne): „Illyés a közlés feladatát vállalja, és nem érdekli, milyen a hír,
melyet közöl. Jelenetein az a céltudatos stilizálatlanság érzik, mely mindenben
az írói hitelt szolgálja”.
Bár ı is meglátta, hogy e szemlélet középpontjában az ember társadalmi
rendhez való viszonya marad, a propagandára alkalmatlan helyzetjelentés a
tények erejére irányítja a figyelmet. S itt új momentummal gazdagodott a
Radnóti-szemlélet is: „… a tények közlésével nevel. Vagy a tények nevelnek.
Ez pedig a legtöbb.” (Látszik azért a bizonytalanság: az olvasókhoz hasonlóan Radnóti is valamilyen propagandaanyagot várt Illyés oroszországi beszámolójából, s hogy nem ezt kapta, a mő megértését az ember, az alkotói személyiség, a belıle eredı alapszemlélet megértésével kezdte, abban egyúttal
felmentést is találva a be nem teljesült várakozásra, a módszer értékeit igyekezve bírálatában is érzékeltetni.)
Ortutay Gyula (magánszemináriumi társa Sík Sándornál, s a költı barátja)
Magyar népismeret címő könyvének ismertetését klasszikus recenziónak tekinthetjük (megjelent a Magyar Hírlap 1937. április 4-ei számában). Csupán a szükséges történeti utalásokkal kiegészítve helyezte el a mővet a modern néprajztudományban, megnevezte szemléleti alapját és igazolta azt, áttekinthetıen
ismertetve az Ortutay által felvetett módszert és a korábbi eredmények bírálatát. Ismertetı ajánlásában Radnóti kellı hozzáértésrıl adott számot, maga is
egységes, vázlatában könnyen érthetı és értelmezhetı képet rajzolt a tárgyalt
könyvrıl, a „szigorúan tudományos” munkát idıszerőségének, valamint a
falukutatás módszertani problémáihoz nyújtandó gyakorlati hasznának hangsúlyozásával ajánlotta.
Ortutay írt egyébként arról, hogy Radnóti büszke volt lakása minden kis
kincsére, különösképpen könyveire (Ortutay, 161), megemlítve, hogy „az
antikváriumokban való értı kutatás valósággal eufóriába ringatta (…) szeretett ismeretlen, kis könyveseket fölfedezni”. A Kıhalmi Béla által szerkesztett, 1937-ben megjelent Az új könyvek könyve – melyben a 170 író és mővész
egyikeként Radnóti is beszámolt meghatározó olvasmányélményeirıl – apropóján írt cikkében („A sok-könyvő ember védelmében” – Magyar Hírlap, 1937.
február 14.) nyilvánvalóvá tette, hogy a lélekre elıbb az olvasmányok tömege,
aztán a mővek, majd a remekmővek hatnak, attól függıen, hogy az olvasó a
tudatosodás mely szintjén áll.
Bírálataiban Radnóti maga is bejárta és bejáratta az olvasói tudatosodás
különbözı stációit. Recenzeált könyveinek jegyzékébıl elıbb az olvasmányok
tömegét látjuk, majd azt, hogy gondos válogatás után kiemelte abból a mőveket. Remekmővekrıl ritkán beszélt, inkább csak egy-egy mőremekrıl, s biz67

tonsággal és felelısséggel ott is az elméleti jellegő munkák újszerőségére hívta
fel a figyelmet (például Zolnai Béla Szóhangulat és kifejezı hangváltozás címő új,
stílustörténeti és nyelvesztétikai könyvérıl írva – Nyugat, 1940. március).
Itt állapította meg, hogy a szelekció nélküli olvasmánytömeg, mint az olvasói gyermekkort jellemzı állapot velejárója, „magyarázza az olvasótömegek
sokszor csodálatba, illetve kétségbeejtı igényeit, azaz igénytelenségét”. A
„sok-könyvőség”, illetve sok-élményőség mellet tette le voksát, azt idézve
Buday György grafikusmővésztıl, hogy megtapasztaltuk: „az intellektus, az
érzés és a matéria milyen céltalan és reménytelen külön-külön önmagában”, s
ezt párhuzamba állította az ıszinteség kérdésével, melyben viszont a külsı és
belsı valóság, a „kulturális vágyálmok” nem mondanak ellent egymásnak. „A
könyvek légkört teremtenek” – írta, s Radnóti bírálataiban újra és újra felfedezzük az effajta szemléleti alapvetés nyomait. Egy-egy vizsgált irodalmi mőben a költı-publicista részint a légkört kérte számon, részint a külsı és belsı
valóság önmagában is érvényes, illetve egymásra reflektáló hitelességét, valamint „az intellektus, az érzés és a matéria” strukturált egymásra épülését.
Szellemnek, léleknek és anyagnak (a költı által is vallott esztétikum három
alapjegyének: a valóságanyagnak mint tartalomnak, a mőformának mint nyelvi
anyagnak, és a kettıt összhangba hozó erkölcsi struktúrának) együttesen kell
megjelennie az irodalmi alkotásban. Egyik sem hiányozhat a mőbıl, nem
szenvedhet csorbát a másik kárára, tehát látszólag kérlelhetetlen kritikusi alapállást feltételez mindez. M. Pásztor József még a Kortárs-publikációk, a benne
megjelent Radnóti-kritikákról fogalmazta meg – nem feledve: M. Pásztor a
költı kritikai megjegyzései közül kizárólag a szocialista karaktert erısítı idézeteket emelte ki –, hogy „eszmei és formai igényessége nemcsak másokkal,
hanem elsısorban önmagával szemben nyilvánult meg”. (M. Pásztor, 13.)
A kísérlet, az anyaggal való küzdelem, illetve a rossz értelemben vett irodalmiság visszatérı szempontjai és értékítéletei voltak Radnótinak. A Tizenkilenc verselıben is hangot adott a rossz irodalmiság révén leromlott közízlésünk
fölötti szomorúságának, és ismét szóvá tette, hogy a vers ügye maga nem
fontos, hiányzik a kísérlet, mint az anyaggal szembeni hısi magatartás (miként
Öninterjújában jellemezte a kísérletet, amely végsı soron a nemzedék jellemzıje is). „Kényelmes lelkek e szerzık, és az az érzésem, hogy nagy költıi öntudatuk ellenére sem fontos nekik, amit csinálnak. Nem fontos nekik a vers. Az
anyag, a kifejezés nem problémájuk, és mindenfajta kísérlet távol áll tılük.
(…) Általában nincsenek problémáik. A világról és önmagukról költıi közhelyeket mondanak.” (Hogy a férfi- és nıi irodalmat megítélı esztétikai mérce
mennyire hasonló volt, azt ez az idézet is bizonyítja – lapozzunk csak vissza
az asszonyköltık kritikájához...)
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Az eddigiekbıl talán túlságosan is egyszerőnek tőnhet Radnóti kritikai
szempontrendszere, hiszen megállapítható, hogy az élet és mővészet összekapcsolásában a tartalom és forma szerves együttmőködését kereste, s a lázadó (szociális értelemben is tiltakozó) irodalom szükséges velejárójának tartotta a formai autenticitást, illetve ezzel egyenértékő módon a kísérletet a formai
lázadásban. (Ez is arra utal egyébként, hogy Radnóti úgynevezett baloldaliságában nemcsak az emocionalitás volt mérvadó, de az ideológia helyett az
esztétikum lett a fontosabb, a baloldali kultúra ügyét az esztétikai és ízlésneveléssel kívánta szolgálni.)
Emögött azonban már az igényesség egy magasabb foka állt. Csak azt fogadta el társadalmilag is hiteles irodalmi alkotásnak, amely – ideológiától függetlenül – az írói küzdelmet is tükrözte az irodalom (költészet) anyagával, a
nyelvvel, illetve ha ez a küzdelem sikeres volt. 1934–35 után számot kellett
vetnie azzal, hogy letisztult esztétikai nézetei hogyan állathatók párhuzamba
társadalmi szerepvállalásával (s magának az irodalomnak a társadalmi szerepével). A fent vázolt (és több helyen érzékeltetett) modell szerint a lázadó
tartalomnak lázadó formával kell társulnia (az asszonyi szerepnek és sorsnak
asszonyi költészettel – új momentumként a klasszicitás ama szépségével,
melyben helyet kap a sorsküzdelem érzékeltetése is), ugyanakkor igényes
nyelvi megformáltságról kell tanúskodnia, hogy a hısies társadalmi küzdelem
megvalósulhasson az anyaggal szembeni hısies küzdelemben is. (Földeák
János könyvével kapcsolatban az „ébredezni kezdı nyelvi öntudatról” írt;
Komor András A varázsló címő regényét bemutatva a stíluskísérlet jelentıségét emelte ki; Kis Ferencnél a kísérletezı kedvvel együtt járó költıi vérmérséklet által keltett rokonszenvérıl számolt be; Havas Endre verseinél a „kész
formákba menekülést” nehezményezte.)
Amikor 1936-tól maga is nagyobb figyelmet szentelt a klasszikus mővészi
forma jelentkezésének – nem zárva ki természetesen azt, hogy eme klasszicizálásban meghatározó a formateremtés szándéka és kísérlete –, mintegy önmagát is figyelmeztette mások alkotásának értékelésén keresztül azokra a
veszélyekre, melyek a hiteles társadalmi – s egyéni, emberi, egyedi sorsra vonatkozó – tartalomnak a klasszicizáló versformákban való jelentkezésével
járhatnak együtt. A letisztult formának és a szigorúan nemes képi rendszernek
ugyanis meg kell ıriznie a nyelvvel való küzdelem felfokozott érzését, és a
költıi én társadalmi létezésének, jelenbe taszítottságának indulata sem hiányozhat az alkotásból. Így érthetjük meg például a Marconnay Tibor új verseihez (Világtükör) írott kritikai kommentárját (Nyugat, 1936. augusztus, Próza,
145–148). „Az ábrázoláshoz is, a megırzéshez is [mármint a tőnı világ ábrázolásához, így annak megırzéséhez] forma kell, s a formát bontó költı újra
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formát teremt. A képalkotásra s nyelvezetére oly jellemzı fölfokozottság és
izgalom, mely eddigi verseinek velejárója volt, most megszőnik, ábrázoló
képeibıl hiányzik a belsı indulat, és nyelvének izgalmát a hang állandó nemessége váltja fel, a nyelv biztosabb, a költıi közhelyektıl tisztább, de gondolatibb lett és a változásban színeit vesztette.”
Feltehetjük végül a kérdést: mégis miért olyan megbocsátó számos esetben Radnóti? Ám nem is megbocsátásról, inkább ösztönzésrıl van szó ott,
ahol a kritikus szem bármely vonatkozásban erényeket, tovább vihetı megoldásokat vesz észre – a számos, már idézett példa mellé állítsunk még egyet,
Keszthelyi Zoltánról írta: „Egyenetlen költı, de mai hibáiból könnyen válhatnak erények fejlıdése során.”
A poéta doctus formaesztétikailag kérlelhetetlen, a tanár azonban nemcsak
dorgál, hanem ösztönöz is, figyelemmel követi a „tanítvány” fejlıdését. A
fiatal szegedi költı, a harmadik kötettel jelentkezı Perkátai László új verseirıl
szólva – Életen túl, halálon innen, Magyar Csillag, 1942. február 1. – megjegyezte:
nála a „kamaszos mutálás” már csak néha hallható ki, kevesebb a közhely,
több a nyelvi lelemény, ám nem hallgatta el, hogy az ösztönös költıi karaktert
bántja a tudóskodás, és semmi szüksége arra, hogy a kortársaktól kölcsönözzön ismerıs mankókat, mert „ötletes és jóléptő költı, jó lélegzetvételő”, így
meg tud élni önmagából is.
(Radnóti emocionális karakterét a baloldaliság megélésével kapcsolatban
idéztük, ám nem szabad megfeledkezni errıl a tulajdonságról a kritikus Radnótinál sem. A számonkérésbıl soha nem hagyhatta ki az együttérzésen alapuló ösztönzést. Költıi jelentkezésének elsı négy esztendejében Radnóti is
mélyen átélte az indokolatlannak tartott mellızöttséget. Saját példája minden
bizonnyal ott lebegett elıtte, amikor a mások által el nem ismert teljesítmények felé ugyanúgy odafordult, mint az ismert szerzık elismert mőveihez.
Katolikus lelkiismerete, humanista természete egyrészt igyekezett a jót keresni
az irodalmi teljesítményekben – s erre mindig fel is hívta a figyelmet –, másrészt formaszigora és poétikai következetessége nem engedte meg, hogy szó
nélkül hagyja a líralogikai hibákat, a képalkotói esetlegességeket, a költıi nyelvi igénytelenséget. Néhány riasztó kivételtıl eltekintve ezért tőnnek felemásnak a Radnóti-bírálatok: egy-egy részlet, sikeres megoldás elıtt még ott is fejet
hajtott, ahol az egészet elvetette.)
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Líra és világnézet – a részvét mint alapérzés
Jól érzékelhetı azonban, hogy Radnóti mit sorolt az olvasmány (vagy az olvasmányok tömege) közé, és mit tartott autonóm értékő mőnek. A fentebb
már idézett szerzıket és mőveket egészítsük ki Bálint György három könyvének ismertetésével. Írt a naplójegyzetek karakterével felruházott kommentárjairól (Az idı rabságában – Gondolat, 1936. március); a „lírai magatartásában
megerısödött” újabb jegyzetsorozatról (Jégtáblák, könyvek, koldusok – Gondolat,
1937. május–június), melynek minden darabját ismerte már a könyv megjelenése elıtt, „mégis pillanatig nem szőnı izgalommal” olvasta végig; illetve Az
állatok dicsérete (Nyugat, 1939. február) címő kötetrıl. „Bálint György könyvei
tulajdonképpen naplójegyzetek – írta –, s e mőfaj megújult törvényei szerint
örök dolgokról beszélnek.” Radnóti kiválóan érzett rá a magánügy közérdekőségére, a napilapos korlátokkal szembeni mővészi formateremtés igényére,
valamint arra, hogy a líraiság a szemléletben, a világgal való viszonyban rejlik.
„Az új Bálint-könyv az emberek és az állatok ’bonyolult kapcsolatáról’
számol be, de ez a beszámoló rávilágít egyben az összes ’kapcsolatok’ bonyolultságára is” – írta Radnóti, s kiemelte: itt minden apróság jelkép (sıt „bőnjel” – Bálint György szavait idézve), miközben a kapcsolatokat és összefüggéseket lírává és filozófiává emeli, a jelképpé növekedésben az okra és a következményre is fény esik, és a szereplık „egy világos, tiszta világban helyezkednek el véglegesen”, s ennek a világnak két meghatározó léthelyzete a rabság és a
szabadság. „Az alapérzés – a részvét – lírai, de tudja, hogy a szenvedés okozat,
és sohasem feledi az okot. A lírai és a világnézet egybefonódik.” (Próza, 216)
Radnóti itt önmagára nézve is érvényesnek tartott mővészi szemléletet és
viselkedést fogalmazott meg, bírálati megállapítása egyben hitvallás lett, miként annak tekinthetı a zárógondolatként kiemelt Bálint-idézet is. Radnóti
meghatározó lírai alapérzése volt ugyanis a részvét – önmagával, saját sorsával
szemben is, ezért (mivel a részvét a Másik közösségvállaló azonosulása, egyben a Másik szerepét is magára öltve) mintegy kívülrıl tudta szemlélni a halálközelséget. S ha a szenvedésrıl vagy a halálról írt a versben, a lírai mő alaptermészetébıl adódóan, szükségtelennek vélte, hogy az okokról is írjon, mert
az ok benne van a következményben, a félelemben. (S mivel „líra és világnézet egybefonódik”, itt is kereshetı a magyarázat arra, miért nélkülözte Radnóti költészete a világnézeti vonatkozások direkt kimondását.)
Megdöbbentı, hogy az 1939 elején írt Bálint György-recenzióban, a bírálat zárásaként, a halott gyík utolsó mondatait idézte, a könyv egyik legszebb
darabjának tartva „az írástudó vallomását”, „a gyík fölött mondott gyászbeszédet” – mintha a Razglednicák utolsó, negyedik darabját olvasnánk már elı71

re, s mintha Radnóti az utolsó versekben ennek a sajátjaként is elfogadott
vallomásnak a szellemében mutatkozott volna meg. Mintha a részvétben a
gyíkkal azonosult volna, az allegóriában önnön sorsát látva meg. Radnótinak a
Bálint-könyvidézete, már csak a választás és a hosszabb citátumrész okán is,
egy szerep szubjektivizált elırevetítésének tekinthetı.
„Egyszerő kis gyík voltál csupán, de mégis gyönyörően éltél és gyönyörően haltál meg. Nem sajnálunk – tisztelünk. Az utolsó pillanat után is hő maradtál önmagadhoz. Most itt heversz szennyes hulladékok között, de ez nem
bír engedékenységre. Már nem is tudsz semmirıl, de még mindig kitartasz.
Késıbb utolérnek majd bizonyos elkerülhetetlen vegyi és fizikai folyamatok,
de nehéz dolguk lesz veled. Nem adod olcsón a stílusodat. Nincs már veszíteni valód, a végsıkig ellenállsz. Körülötted, amíg a szem ellát, bomló és erkölcstelen testek. A halál pillanatában mind dezertálnak: sokan még elıbb.
Visszataszítóak, nem méltók rá, hogy egy bolygón lakjanak veled. Most elbúcsúzunk tıled, tovább kell mennünk, mert állítólag még dolgunk van. Maradj
itt, amíg lehet, ırizd a formát, hirdesd az elvet.” (Próza, 216) – Nem szorulnak
kommentárra az olyan kitételek, mint az utolsó pillanat utáni, önmagához
való hőség, a végsıkig kitartás, a „nem adod olcsón a stílusodat”, vagy az
utolsó szavak: „ırizd a formát, hirdesd az elvet”. Bı hatodfél évvel késıbb
Radnóti névtelen tömegsírja fölött is elhangozhattak volna e mondatok.
***
Jegyezzük azért meg: Bálint György annak okán is kaphatott kiemelt szerepet
Radnóti kritikai érdeklıdésében, mert a tárcaíró kritikus az elsık között ismerte fel költıi jelentıségét, „igen tehetséges fiatal lírikusnak” nevezte elsı
kötete után a Nyugatban, s még Babits Mihállyal (Nyugat, 1933/8.) és Bánáti
Oszkárral (Független Szemle, 1933. november) is szembeszállt „ellenrecenzió”
közlésével Radnóti harmadik verseskötetérıl.
A költı és Bálint György kapcsolatának érzékeltetéséhez a korábbi monográfiák, illetve emlékezések is megfelelı teret adtak, ám Ferencz Gyızı
minden addiginál mélyebben vizsgálta a segítı és elismerı rokonszenvet.
Bálint már Radnóti elsı verseit is szerette, nem foglalkozott azokkal a hibákkal, melyeket a kritikusok szemére vetettek, „viszont észrevette hangjának
emelkedettségét és észrevette sajátos természetlátását. Radnóti baloldali lázadó indulatáról Bálint György ugyanazt mondta, amit Radnóti közeli ismerıi:
hogy érzelmi természető.” (Ferencz, 272) Babitsnak írott levelében Radnóti
költıi erényeit ugyanazzal a verssel szemléltette, amelyet Babits nevetség
tárgyává tett (Szél se fúj itt már). S Bálint visszatért az elsı versek megítélésére
az érett költı hangjának értékelésekor is, elismerve Babits segítı szándékú
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kritikáját, de megerısítve saját meglátásait is, hiszen a kifogásolt megoldások
– úgy az expresszionista lendület, mint az „újnépies szerepjátszás” – jó idıben eltőntek Radnóti költészetébıl.
(Az Öninterjúban olvassuk: nemcsak Bálint állt ki a nemzedék – amit Radnóti szerint szinte egymaga képviselt – új értékei mellett, de Ignotus is, akinek
véleményét Radnóti nagyra becsülte, késıbb azonban maga a költı is belátta:
Babits ellenérzéseit a költészetesztétikai minıségırzés szigora indokolta.)
A valódi beérkezés kötetérıl, az Újholdról Bálint György két kritikát is írt,
a Nyugatba és a Pesti Naplóba, kiemelve a formai egyszerősödést, a költıi fegyelmet és a látásmód megváltozását. „Az életnek ez a komoly, lírizmusában
is tárgyilagos, illúziómentes tudomásulvétele teszi Radnóti Miklós új verseit
olyan közvetlenekké és meggyızıkké”. (Idézi: Ferencz, 343–344) Az életmővet újraértékelve hozott fel a monográfus érzékletes példákat arra is, hogy
Bálinton kívül egyik kortársi kritikus sem figyelt föl az Újhold legsúlyosabb
tematikai újdonságára, a halálmotívum felerısödésére, habár a Bálint által
használt rezignáltság inkább csak sejtteti, mintsem kinyilatkoztatja eme újdonság megjelenését. (Ferencz, 345)
S ha Bálint György kritikai megfogalmazását idézzük – a Kortárs útlevelére
címő versben „a céltalannak látszó és mégsem céltalan harcot ajánlja önmagának és kortársának” –, önkéntelenül is eszünkbe jut a tárcák között hoszszabban bemutatott, az Akik alatt elfújt a szél címő novellában feltőnı látszólagos céltalanság. De amíg ott a tiltakozás még inkább csak öncél volt, itt a
harc maga emelkedik céllá. A novellában ugyanúgy megjelenik a számvetésmotívum, mint a versben, hasonlóan a jövı nemzedék elıtti felelısséghez.
A „halálraítéltség” tudatában sem adni föl – Radnóti ugyanazt a példázatot
emelte ki Bálint Györgytıl, amelyre Bálint is felfigyelt, immár a Járkálj csak,
halálraítélt! címő újabb kötetet bemutatva: az önmagunk elıl is rejtegetni kívánt haláltudatot. Ferencz Gyızı megállapítása szerint Bálint 1934-es Félelem
címő jegyzete „a publicisztika eszközeivel ugyanarról a szorongásról beszélt,
mint Radnóti versei”. (Ferencz, 361) S amikor Bálint György észrevette, hogy
Radnótinál nem halálfélelemrıl van szó, inkább a „törvényerıre” emelt haláltudatról – beiktatva annak tényét a mindennapi életünkbe –, egyúttal arról a
profán méltóságról is beszélt, amely megjelent a halott gyík képében, s amely
elkerülhetetlenné teszi, hogy tudomásul véve e tényt, részt vegyünk annak
méltóságában.
Az erıszakos, korai halál szimbóluma Bálint szerint erkölcsi (ám szigorú s
gyermekien tehetetlen) bosszú. Ezt fölismerve fölé is nı e bosszúnak, elszántan
„hirdeti a meg nem alkuvó munkát, a szellemi ember és társadalomkritikus
rendíthetetlen kitartását a veszéllyel és a halállal szemben”. (Bálint, 165–166)
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Röviden a félórás rádióelıadásokról
Végül a rádióelıadásokról emlékezünk meg, melyek múltban kalandozó,
hagyományképzı, ismeretterjesztı cikkek, félúton a tanulmány és a portré
között. Az említett ismeretterjesztés azonban csupán az oldottabb, közvetlenebb hangnembıl, a „mesélésbıl” adódik, tartalmukban és üzenetükben
olykor aktuális problémákat is feszegetnek, s minden esetben kapcsolódva
azokhoz a problémákhoz, melyek a költıt is foglalkoztatták.
(Az elıadások rokonai Móra Ferenc Elkallódott riportok címő történelmi
portrésorozatának – Radnóti talán kevesebb anekdotikus elemet alkalmazott,
mint Móra. A Móra-párhuzamot erısíti egyébként az is, hogy Radnóti mindegyik mősorában elfeledett értékeket ajánlott a közönség figyelmébe, s a pályaképeket nemcsak életrajzi, hanem kultúrtörténeti érdekességekkel színezte.)
A költı 1937 ıszétıl tartott irodalomtörténeti elıadásokat – összesen kilencet – a rádió még Németh László által 1934-ben elindított Diákfélórájának
mősorában (az irodalmi osztályt késıbb Cs. Szabó László vezette – Ortutay
Gyula ajánlotta ıt figyelmébe), s Radnóti mellett, mások között Babits Mihály, Halász Gábor és Szerb Antal is felolvasták itt elıadásaikat. Radnóti a
tanulmányokat életében nem közölte, mindegyik szövege kéziratban maradt
fenn, kivéve egyet, a Balassi Bálintról tartottat, az ugyanis egy korábban megjelent írásán alapult (Egy nagy kalandorköltı változó arca – Magyar Hírlap, 1934.
augusztus 19.), s a rádió számára átírt változat elhagyta a Balassi szerelmi
költészetének erotikus vonalát bemutató idézetet, valamint néhány ide vonatkozó életrajzi adatot. Hét elıadás szövegét Réz Pál közölte elıször 1956-ban,
a Tanulmányok, cikkek kötetben: Gyöngyösi Istvánról, Jósika Miklósról (kettıt
is), Kerényi Frigyesrıl, Csató Pálról, Garay Jánosról, valamint Listius László
17. századi kalandorköltırıl; a Gaál József és A peleskei nótárius címő elıadást
Salamon István tette közzé 1988-ban (Népszabadság, 1988. február 27. 16).
A mőfaj (és az általa megkövetelt oldottabb hangnem) lehetıvé tette Radnóti számára, hogy megcsillogtassa a fentebb már többször emlegetett epikusi
képességeit, miközben mindig talált alkalmat arra is, hogy saját tanulmányainak problematikájával fedezzen fel párhuzamokat. Ferencz Gyızı ebbıl a
szempontból tekintette át az elıadásokat (Ferencz, 389–392), kiemelve például: Gyöngyösi apropóján a rímtechnikára tért ki, Jósika ürügyén az író és a
haza viszonyával, a befogadás és a kirekesztés mechanizmusával foglalkozott,
de az irodalom és a nemzet kérdése felbukkant az asszimiláns német Kerényi
Frigyesrıl tartott elıadásban is. Csató Pál élethelyzete volt rokon a Radnótiéval abban a tekintetben, hogy állás és rendszeres jövedelem híján olyan feladatokat is elvállalt, amelyek elvonták energiáit a valódi alkotómunkától, Garay
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Jánost tolmácsolva, Radnóti az író közönségre utaltságáról beszélt, a
Gvadányi-mő, A peleskei nótárius Gaál György által színpadra vitt változatában
pedig a kultúra folyamatosságának kérdését vetette föl.
A második elıadás témája volt Listius László, a kalandorköltı – a rádióba
érkezett levelezılapok tanúsága szerint ezt az elıadást tartotta a közönség a
legizgalmasabbnak –, s Radnóti itt mővészeterkölcsi kérdéseket faggatott. A
pénzhamisítás mellett gyújtogatással, gyilkossággal, méregkeveréssel gyanúsított, a néptudatban az ördöggel cimboráló várúr hírében álló Listius fordulatokban gazdag életét és mővét ismertetve, néhány évvel korábban kialakított
alapelvére építkezett, mely szerint egy mővész élete és mővészete nem függetleníthetı egymástól. Ebben Sík Sándor hatását ismét felfedezzük: ı Esztétikájának – amelyet Radnóti nyomtatásban nem ismerhetett, a mő csak 1942
végén jelent meg, de a szemináriumokból igen – mővészet és erkölcs kapcsolatára vonatkozó fejezetében hasonló megállapítást tett, amennyiben a mővész, mint erkölcsös ember, a mőalkotásában is erkölcsös tettet hajt végre.
A tanító jelleg mellet nem nehéz felismerni az aktuális (morális) üzenetet,
miként az utolsó bekezdésben olvassuk: „Boldogtalan életnek vetett véget a
hóhér a bécsi vérpadon. Költı lehetett volna, a Magyar Márs néhány versszaka
bizonyítja. Gonosztevı lett. A meghasonlott, terhelt lélekben a gonosz megölte a költészet angyalát.” (Próza, 409)
Ehhez csupán annyit tegyünk hozzá: Listius példájával Radnóti nemcsak
saját korához (kortársaihoz) szólt, de a terhelt lélekben benne lévı gonosz itt
már látomás volt ismét – akár mintha a bécsi pályaudvaron masírozó katonák
megdöbbentı képébıl újra felsejlett volna elıtte a Jelenések könyve…

(Angyalok küzdelme. Epilógus helyett)
Az iménti, Listius Lászlóról szóló elıadás végén használt szóösszetételben a
költészetnek angyala van. E képi megfogalmazás utalhat bár a szakralizációra,
túlzás volna azonban itt is a tudatos identitáskonstrukció nyomait keresni,
Radnóti önkép-alkotásához csupán annyiban járul hozzá, amennyiben ellenpontot képez: az igazi költı (s az erkölcsös ember) pontosan az ellenkezıjére
kell, hogy törekedjék mindannak, amit Listius képviselt. Ezzel együtt a birtokjelzıs viszonyban Radnóti a költészet angyalának oltalmában érezte magát, de
a metaforában ott rejtızik a küzdelem az ellentétes „értékrenddel”: a gonosz
[angyala] megöli a költészetét. Az elıadás bevezetı részében szólt arról, hogy
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„a különben nagyra hivatott költıt megöli az ember” – s az [Öninterjú]-ban
négy évvel korábban így fogalmazott: „Menteni akarom a költıt az élettıl.”
Elgondolkodtató kérdést vetett föl – korábban már idéztük – Hatos Pál a
Ferencz-monográfia kritikájában, mely szerint Radnóti költészete és életprogramja (nem beszélve a hivatalosan vállalt kereszténységrıl) nem zárja ki, hogy
„igenis imitatio Christiként” értelmezhessük halálát és áldozatvállalását. „Talán azt sem túlzás kijelenteni, hogy az életmő újraértelmezésének (…) egyik
legizgalmasabb kérdése az áldozatvállalás és az áldozattá levés között feszülı
ellentét vallási-spirituális dimenzióinak felderítése lehet…” (Hatos, 116)
Ne menjünk azonban a létezés (szimbolikus vagy imitatív) krisztusi szintjéig – nem beszélve Szerdahelyi érvelésérıl, mely Radnóti racionalitására apellál, mondván: „Tudta, hogy a holnapért nem meghalni kell – legfeljebb a halál
kockázatát is vállalva küzdeni –, hanem élni” (Szerdahelyi, 128) –, maradjunk
egy szférával lentebb, nevezetesen az angyalinál. Ugyanolyan kevés bizonyítékot szerezhetünk – már ha lennének egyáltalán ilyen bizonyítékok – Radnóti
„angyalságára” vonatkozóan, mint a Hatos Pál (vagy korábban Tarbay Ede,
Bencze Lóránt, Arató László, Szarka Judit) által is fölvetett „imitatio Christi”
elméletére. Bevallom, engem azért elgondolkodtatott a Ferencz Gyızı monográfiájában olvasott egyik Márai-idézet (Ferencz, 725) az Ami a Naplóból
kimaradt 1945–1946 kötetébıl. A monográfus megjegyzi, bár nincs semmi
nyoma annak, hogy Márai Sándor korábban is fölfigyelt volna Radnótira, a
feljegyzés személyes hitelét növeli, hogy az író nem a közvetlen nyilvánosságnak szánta azt, hiszen nem válogatta be a publikálandó naplórészek közé.
Márai Radnótiról itt háromszor is megemlékezett; az elsıt idézem: „Radnóti Miklós versei. Van a lényében valami angyali. A legnehezebb emberi
helyzetekben is világít, zsong, zeng ez a lélek. Halálig énekelt, aztán eltőnt a
ködben.” (Márai, 246) Ferencz Gyızı úgy véli: Márai kiválóan ráérzett nemcsak Radnóti lényének angyali vonására, de arra is, hogy a Tajtékos ég egyik
uralkodó motívuma az angyal, s míg korábban csak háromszor szerepelt, az
utolsó versekben hét ízben lett meghatározó az angyal-motívum, s – a már
idézett A félelmetes angyal kivételével – „minden esetben az isteni jelenlét hordozója, még akkor is, ha már nem érzi magát védelme alatt”. (Ferencz, 726)
Tudománytalannak tőnne az angyalságot esetleg azzal is összefüggésbe állítani, hogy Radnóti az ikerszülésben elveszített testvér és édesanya traumatikus
mementójában valamilyen angyali jelet (jelenlétet) vagy figyelmeztetést látott
volna, ha A félelmetes angyal címő versben nem utalna erre egész konkrétan is:
„…anyám sírjában is motoz. / Érdemes volt-e? – kérdi tıle folyton / s felveri.”
A Radnóti-publicisztikában csupán néhány igen apró, talán a gondolatpróbához elegendı utalásra bukkanhatunk arra vonatkozóan, hogy az angya76

lok jelenlétét igenis lehet érzékelni: jó és rossz angyalok küzdenek egymással.
Az Akik alatt elfújt a szél hısei „angyallá válásában” már feltőnt ez a gondolat,
a János jelenései útinaplórészlet (majd az 1943-as „félelmetes” angyal-vers) az
utolsó ítélet ırületérıl való látomásos számadás. Radnóti talán úgy érezhette:
a rossz és a jó angyal küzd benne is.
Naplójának egyik elsı, 1934. augusztus 31-ei bejegyzésében a dátum mellett az „Angyal” szó szerepel, s itt épp az elégedetlenség démona, a kellı elismerés hiányából fakadt sértıdöttség adta kezébe a tollat. Aztán olvasom bejegyzését 1940. november 5-érıl (az elsı munkaszolgálat idejébıl): „Egy angyal száll az égen, szárnya tollát szél simogatja. Hatnapos angyal.” (Napló, 110)
Hogy az angyal-szerep ars poeticai jelentést hordozott volna-e?
Úgy érzem, jóval kevésbé, mint Babitsnál a próféta (pedig az angyal maga is hírvivı Isten és az emberek között, bár olykor az Isten a prófétának is
angyalokkal üzen). Radnóti szelíd angyalával (aki ı maga volt) a bőntudat
démona harcolt (aki benne volt). A trauma feloldása maga a halála volt: élet
és mővészet úgy kapcsolódott össze, hogy költészetével nemcsak tükrözte
életét, hanem elı is készítette halálát.
Mindazonáltal verseivel küzdött a halál ellen – halál(tény)költészete tehát
halálellenes költészet volt –, miként Bálint György fejezte be kritikáját még
1940-ben, négy évvel Radnóti halála elıtt: „Igen, a halált is le lehet gyızni,
ha vállaljuk, és nem törıdünk vele, mikor csap le; ha a halál közvetlen közelében is úgy dolgozunk, mintha örökké élnénk.” (Bálint, 166)
Mint a gyík: csak így tud hő maradni önmagához az utolsó pillanat után is.
Radnóti Miklós nem menekült, nem a „zsidóságával” kínált áldozatot, és
nem is a „magyar költı” mártírhalálaként pörgette maga elıtt végig tragikus
sorsát, hanem – mert életével két ember halálát okozta, és mert nem egyszer
fölébe kerekedett életében (például indulataiban, szerelmeiben) a rossz angyal a jónak – kereszténységével (élethittel, öntudattal) vállalta a bőnhıdést.

(A kéziratot 2009. május 5-én, Radnóti Miklós születésének
100. évfordulóján fejeztem be.) – Vitéz Ferenc
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