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sem arról, hogy ez az avítt hangú és verselésű, talán a gimnazista Juhász 
Gyuláénak még elfogadható frazeológiájú és képzetkörű költemény a 
Szögedi intérieur és a Maillard kisasszony szerzőjének verse volna; sem 
arról, hogy ezt miért közölte volna név nélkül. (Kriterion, 1978.) 

PÉTER LÁSZLÓ 

Pomogáts Béla: RADNÓTI MIKLÓS 

Radnóti Miklósról monográfiát írni - tulajdonképpen hálás feladat. 
Az irodalomtörténészt serkentheti a költő ismertsége, sőt népszerűsége. 
Serkentheti az a tudat is, hogy „missziót teljesít", hiszen irodalom-
kutatásunknak egyik legnagyobb adóssága a Radnóti-monográfia. An-
nak ellenére így van ez, hogy a kortársak és mások tollából is számos 
értékelő-elemző tanulmány született, s hogy részleteiben az egyik 
leginkább feldolgozott életmű ez. A Radnóti-kutatás eredményeinek 
nagy része a költő kortársainak, sőt személyes barátainak munkája 
révén adódik; - Baróti Dezső és Tolnai Gábor Radnótival kapcsolatos, 
néhány éve újra megélénkült tevékenységének eredményeként való-
színűleg remélhető egy homogén, az egészre tekintő, autentikus munka 
megjelentetése. 

Radnóti Miklósról kismonográfiát írni - kevésbé hálás: könnyebb és 
nehezebb egyszerre. Mint a műfaj neve is tájékoztat: a kismonográfia 
egy - létező vagy nem létező — nagyobb elemzésnek a szűkítése; vagy 
épp ellenkezőleg, annak előkészítése. Nem tudjuk, Pomogáts esetében 
erről van-e szó. Amit a szerző jelenlegi feladatában vállalt: a sorozat 
jellegének megfelelően népszerűsítő munka, írói arcképet és a fejlődés 
főbb vonalait megrajzoló pályakép, verselemzésekkel illusztrálva. Mint 
említettük, a háttérben álló nagymonográfia tényleges megléte nem 
törvényszerű, bár ennek a sorozatnak a legjobbjainál - Pándi-Pálmai 
Petőfije, illetve Czine Mihály: Móricz Zsigmond c. könyve esetében — 
ha csak részben is, rendelkezésünkre áll a részletesebb elemzés. Egy 
dolog azonban kétségtelen: a sikeres tömörítés érdekében kristálytiszta, 
logikus szerzői koncepció kívántatik. 

Pomogáts Radnóti-képe meglehetősen problematikus. A szerző 
hivatkozásaiból is kiderül, hogy szívesen — és indokoltan — támasz-
kodott a már elért eredményekre, a részleteket vizsgáló tanulmányokra: 
Tolnai Gábor, Baróti Dezső, Koczkás Sándor írásaira, illetve Bori Imre 
sajátos szempontú kismonográfíájára. Ám ezek a szerzők nemcsak 
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egymással nem „azonosak" - szemléletük, vizsgálódásuk módszere, 
fogalomhasználatuk is eltér - , sokszor egy szerző több tanulmánya is 
más-más képet mutat, a fejlődés törvényei szerint. 

Pomogáts az összegzés és ismeretterjesztés igényével összeszedett 
megállapításokat nem egy saját, végiggondolt koncepció alapján szinteti-
zálja, hanem megtartva azok sokszínű különbségét, következtetéseiket 
„egybemossa". Mindebből következik, hogy ha vele kívánnánk vitat-
kozni, tulajdonképpen az idézett részmegállapításokra, töredékes követ-
keztetésekre, ületve a fogalomhasználat terén irodalomtudományunk 
legégetőbb problémáira kellene reflektálnunk, ezek pedig mindenképp 
meghaladják egy recenzió kereteit. Ahol magával a szerzővel van vitánk, 
ott ezt igyekszünk jelezni. 

Nem kizárólag Pomogáts felelős tehát a bizonytalan fogalomhaszná-
latért, a következetlenségért viszont igen. Szintén „divatjelenség" az 
irodalomtörténészi „kesztyűs kéz", a valamiféle tapintat, esetleg tudósi 
alázat címén elhallgatott, vagy elnagyolt részletek - amelyek szintén 
nem segítik a megfelelő, tiszta kép kialakítását. Egy üyen típusú, nem 
elsősorban a szűkebb szakmának szánt könyv esetében a találgatást nem 
szerencsés az olvasóra bízni. 

Radnótival kapcsolatban is több különböző hamistudatot tarthatna 
számon a nemlétező statisztika. Ezeket egy elemzésben nem lehet 
figyelmen kívül hagyni - Pomogáts sem kerüli meg őket, és egy-egy 
kérdésben meggyőző érveléssel „korrigál". Valóban ideje volt már 
tisztázni a költő viszonyát a klasszicizmushoz, s ennek alakulását a lírai 
fejlődés tükrében kell vizsgálni, mint ezt Pomogáts is tette. Részletes 
elemzését kapjuk annak, hogy Radnóti klasszicizmusa hogyan függ 
össze nemcsak a Babits által meghirdetett irodalmi és etikai program-
mal, de magával Kazinczyval és a felvilágosodás „elsődleges" klasszi-
cizmusával. Ez a kettős kötés segít megérteni a korai periódus intenzív 
és sokoldalú lírai tanulmányokat végző és ezek hatásait versekben 
rögzítő költőjét, s a későbbi eclogákat író Radnótit is. A fogalom-
használat homályossága miatt ugyanakkor szerencsétlenül keverednek 
Babits terminusai a későbbiekkel (új klasszicizmus - új realizmus, lírai 
realizmus stb.). Ennek a bizonytalanságnak a nyomai máshol is 
zavaróan befolyásolják a hatáselemzést - gondolunk itt a különböző 
avantgarde irányzatokkal, illetve különböző alkotókkal való össze-
kapcsolásokra. A könyv első felében kifejtett - mások állásfoglalásait is 
összegző - szabadvers-definíciók helyenként homályosan, máshol el-
lentmondásosan függnek össze a későbbiekben idézett versekkel és a 
lírai váltás elemzésével. Az ebben a részben túlságosan is bő irodalom-
elméleti alapvetéssel szemben a második - a költő szempontjából 
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fontosabb - periódus e tekintetben szűkszavú, sokszor egymondatos 
megállapításokra szorítkozik. Ezek egy része egyáltalán nem, vagy csak 
alig kapcsolódik a részletezett életrajzhoz, a kevésbé részletezett 
verselemzésekhez, és az egyáltalán nem részletezett esztétikai vagy 
világnézeti megállapításokhoz, ezért - fó'ként az utóbbiak számára -
nem szolgál megnyugtató bizonyítékként. 

Radnóti nevével leggyakrabban az antifasizmus fogalmát kapcsoljuk 
össze, s nem utolsósorban oktatásunknak köszönhető, hogy régtől 
beidegzett asszociációnkat kiegészíteni sem könnyű. Pomogáts — 
helyesen - erre törekszik. Részletes életrajzi elemzéssel egészíti ki a 
szegedi korszakot, láttatva azt a közeget is, amelyet az odaérkező 
Radnóti talált. S noha mindenképpen túlzásnak tartjuk azt a megállapí-
tást, hogy „ekkor (a szegedi években) gyülekeztek Radnóti köré a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagjai", a költő világnézeti 
fejlődését tekintve valóban fontos évek ezek. Szintén nem értünk egyet 
a szerzővel, amikor következtetései között ezeket írja: „Az ösztönös 
lázadásból a szegedi élmények révén lett tudatos magatartás, forradalmi 
érzés és világszemlélet. A már korábban megalapozott marxista ismere-
tek és a szegedi munkásmozgalomban vállalt áldozatos szerep vértezték 
fel Radnóti Miklóst a szocializmus eszméivel. Tiltakozó és lázadó versei 
nyíltabban beszéltek már, közvetlenül támadták az ellenforradalmi 
rendszert, és hirdették a szocializmus igazságát." Míg a korábban írott 
lázadó verseket Pomogáts jó érzékkel sorolja a tájékozódó költő 
érdeklődésének változásait követő állomások közé (Szegénység és 
gyűlölet verse), a harmincas évek legelején éles cezúrát látva a 
továbbiakat véglegesnek, az érett költő alkotásainak tekinti. így válik az 
Ismétlő vers néhány sora Pomogáts gondolatmenetében a szocialista 
költő „mozgalmi ars poeticájává". Tanítok / és vallom a harcot is! / 
költő is vagyok, / meg proletár. A szerző maga is jelzi, hogy a verseknek 
ez a csoportja esztétikailag nem tartozik a költő legjobbjai közé, azaz: 
itt a szocialista emberről van szó, és nem a szocialista költőről. 
Formáilogikainak tartjuk azt a későbbi következtetést, amely ennek 
jegyében értékeli majd Radnótinak József Attilához, ületve később 
József Attila örökségéhez való viszonyát, s ezzel a két költőt egy 
vonalba helyezi. Túlságosan egyenesnek, simának, problémamentesnek 
láttatja Radnóti pályáját, s ez olyan erős prekoncepciónak bizonyul, 
hogy fontos pontok megvilágítatlanul maradnak. A költő Sík Sándor-
hoz fűződő kapcsolatáról a szerző mindössze annyit jegyez meg, hogy 
„Radnótit, noha világnézeti ellentétek választották el tőle, különösen 
szerette, és a költő is hálát, ragaszkodást érzett tanára iránt. • Tanár és 
tanítvány bizalmas kapcsolata mindvégig fennmaradt." A zsidó szárma-
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zású költő kikeresztelkedéséről ezt írja: „Baráti tanácsra járt el, midőn 
úgy döntött, hogy pontot tesz egy régóta tartó belső folyamat végére, 
és a katolikus egyházba lép. Nem egyszerűen az oltalomkeresés 
szándéka húzódott meg elhatározása mögött, régebben is vonzódott a 
kereszténység gazdag szellemi örökségéhez." A „baráti tanács" mögé 
feltehetően a szerző is Sík Sándort gondolja, ám a „régóta tartó belső 
folyamat" elemzése a Pomogáts szerint már hosszú ideje szocialista 
költő esetében elengedhetetlen lett volna. A mi értelmezésünkben itt 
nem a keresztény kultúra iránti vonzalom, hanem a hazafiság vállalása, a 
diszkrimináció elleni igen határozott, ugyanakkor kétségbeesett kiállás, 
s nem utolsósorban s egyáltalán nem szégyenlősen kimondva a 
személyes életmentés egy halvány lehetősége áll a háttérben. 

Pomogáts végig a könnyebb ellenállás felé haladva elemzi az 
életmüvet. A szuperlatívuszokra való hajlam József Attilával és Bálint 
Györggyel foglalkozva csak a rokonságot elemzi, az eltérést nem. Az 
egyoldalúság következtében így válik Radnóti József Attila folytatójá-
vá, annak ellenére, hogy a két pálya már 37-ig is erőteljesen 
különbözik. Radnóti életművének értéke egyértelműen csökken akkor, 
ha megfosztva saját specifikumatói, másnak a behelyettesítőjévé válik. 
József Attila életmüvében a szocialista költő indít offenzívát s lesz ezért 
személyében fenyegetetté. Radnótinál a történelmi offenzíva hatására 
fenyegetetté vált költő védekezése lesz magas esztétikai értékű versek-
ben dokumentált előremutató felülemelkedéssé. Radnóti antifasizmusa 
— amely az antifasizmus különböző típusainak elemzése nélkül nehezen 
megfogható - nem hasonlítható össze József Attila szocializmusával, és 
főként, valamiféle magasabbértékűség kedvéért nem tekinthető járulé-
kos jegynek a költő világnézetében. 

Bizonyos megoldatlan kérdések betudhatok a műfaj korlátainak. Az 
avantgarde-dal való kapcsolat mellett háttérbe szorult a népiesség 
területére „kiránduló" költő; a nemzeti ellenállás és Radnóti kapcsolata 
is több szót érdemelne - de ezek egy nagvmonográfiában még helyet 
kaphatnak. 

Vitánk van viszont a szerző módszerével: a lényegkiemelés helyett 
sokszor szinte refrénszerűen tér vissza az életrajz bizonyos pontjainak 
részletezése, például a költő Fannihoz fűződő, közhelyekkel bemutatott, 
mégis bőven tárgyalt kapcsolata esetében is. Ezzel a technikával nem 
lehet éles vonalú költői portrét rajzolni. Ezzel tulajdonképpen érintet-
tük a könyv hibás arányait is, hiszen az előbbi módszer alkalmazása a 
verselemzés rovására történik, ezek kevés kivételtől eltekintve szűk-
szavúak, s az idézet és az állítás között többször is ellentmondás feszül 
(pl. a forradalmi öntudat és remény ülusztrációjaként a Most fölfújom 
c. vers részlete nem éppen meggyőző bizonyíték). 
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A Gondolat Kiadó méltán népszerű sorozatának ez a kötete talán 
figyelmezteti irodalomtudósainkat arra, hogy egy igazán színvonalas, 
árnyalt, elemző' Radnóti-monográfia s ennek népszerűsítő változata 
egyre inkább várat magára. (Gondolat, 1977 - Nagy magyar írók 
sorozat) 

CSÁKI JUDIT 

Déry Tibor: BOTLADOZÁS 

Életében maga is segített feltáplálni a legendát szóval, tettel s a 
mondatközökbe foglalt visszhangos csenddel is: Déry Tibor lassan, 
tűnődve s keveset ír. Fájdalmasan hirtelen halála után 1460 oldalon 
tette közzé a Szépirodalmi Kiadó összegyűjtött cikkeinek, tanulmányai-
nak, esszéinek kiegyensúlyozott ciklusokba rendezett két kötetét. Ez 
sem a teljes anyag még, de a gyűjtemény minden eddiginél teljesebb 
képet ad az írónak a világgal, kor- és pályatársaival s önmagával 
folytatott hat évtizedes párbeszédéről. A csendesen ironikus és ön-
ironikus előszót még Déry Tibor írta és keltezte 1977-ben, a kötetet 
Réz Pál állította össze és szerkesztette gondos munkával. A kiadó a 
tanulmányok forrását, megjelenésük eredeti helyét sajnos nem jelezte, s 
első publikálásuk idejét is csak az évszámmal adta meg. 

Déry célját könyve címére s utolsó alkotókorszakának kétségeire 
rímelő szerénységgel szabja ki: „egy gondolkodás menetét kívánom itt 
bemutatni, tévútjait is, nem utolsósorban a magam szórakoztatására" — 
bocsátja útjára Botladozásait (6). A maga szórakoztatására? önugrató s 
önbotlató mozdulatai éppúgy bizonyítani látszanak a feltevést, mint 
pengő ideggel vagy szelíden gyükos szatírával kiröppentett, tévedhetet-
len biztonsággal célba találó hegyezett nyilai. Olvasói gyönyörűsé-
re? Dérynék a harmincas évek elejére felnevelt s művészi magáratalálásá-
val egy időben beérő esszéstílusa a modern magyar próza magasan 
szikrázó, messzevüágító teljesítménye, önmaga s kora értelmezésé-
re? önarcképeinek szépítés nélküli, kérlelhetetlenül kutató, bizakodó, 
töprengő és kétkedő sora; irodalmi tanulmányainak, íróportréinak, 
műelemzéseinek impozáns rendje; világnézeti állásfoglalásainak szenve-
délyes, megszenvedett és töprengő vonulata; hazai mozaikjainak, 
külföldi utazásainak kedvvel meghúzott vonalrajza; s a vele folytatott 
interjúknak a kötetet önéletrajzi rondóformában záró dialógusa a 
figyelem fényszóróját befelé és kifelé egyaránt fordítja, az író személyes 


