
KUN MIKLÓS 
EMLÉKEZÉSE RADNÓTI MIKLÓSRA* 

Szegeden ismertem meg Radnóti Miklóst. Én — ha jól 
emlékszem — 1929-ben kerültem a szegedi egyetemre orvos-
tanhallgatónak. Előzőleg Prágában és Bécsben tanultam, s 
akkor sikerült elérnem a hazai egyetemre való felvételt. Már 
egy évet töltöttem a Tisza-parti városban, mikor — az új tanév 
kezdetekor — a Kárász útcai zsidó menzán egy kedves kolléga 
ült mellém az ebédlőben, és bemutatkozott: Glatter Miklós 
vagyok. Beszélgetés közben kiderült, hogy ő már egy vagy két 
évet a reichenbergi textilfőiskolán eltöltött, de a textilszakma 
nem volt számára kielégítő, s ezért otthagyta. Szegeden ma-
gyar-francia-szakon tanult. A Csehszlovákiában töltött évek 
sok közös témát adtak, ő is s én is az ottani élményeket 
elevenítettük fel. Ezenkívül vicceket meséltünk egymásnak, 
tréfálkoztunk. Nagyon kedves fiú, volt benne egy jópofaság, 
minden mókában benne volt. Pár napos volt az ismeretségünk, 
amikor a menza előterében levő kis olvasóteremben kezembe 
került egy Kortárs nevű folyóirat, amelyben egy vers — nem 
tudom már, milyen című — megtetszett nekem. A vers alatt 
Radnóti Miklós szerzői név állott. Felkiáltottam: végre egy jó 
vers! Ki ismeri, ki ez a Radnóti Miklós? - Mire a mellettem 
ülő Glatter azt mondta: én vagyok a Radnóti Miklós. Erre 
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megöleltem, és ezzel kezdó'dött a barátság, amelyik egészen a 
haláláig tartott. 

Radnóti a tanév után meghívott a lakására. Két nagynén-
jével lakott együtt, akik közül az egyik teljesen arterioszkle-
rotikus volt: egy fotelben ült és alig tudott megmozdulni. A 
másik nagynéni nagyon kedves, mozgékony, barátságos idő-
sebb hölgy volt, aki megvendégelt minket süteménnyel. Ő 
Miklóst egészen anyaként kezelte. Én szegedi származású va-
gyok, sok szegedit ismertem, s azok közül többekhez elvittem 
Radnótit. Jártunk Reitzeréknél, akiknek Új-Szegeden volt egy 
gyönyörű kis villájuk. №luk Reitzer Bélával került ismeret-
ségbe majd barátságba Radnóti. Reitzerék gyakran meghívtak 
bennünket vacsorára; a szűkös menzai ebéd után nagyon jól 
esett az óriási vacsora. Kárász Mariskának uzsonna-vendégei 
lettünk, ahol Ortutay Gyula is velünk volt. Elvittem őket 
Ligetiékhez. Ligeti nyomdatulajdonos és a Délmagyarország 
című újság egyik szerkesztője volt; Magda nevű lánya velem 
járt az orvostudományi egyetemre. így alakult ki szegedi közös 
életünk Radnótival és szűkebb baráti körével. 

Az akkor alakult szegedi fiatalok körének az egyik fővezére 
Buday György, a grafikus volt. Bibó Pista messze a legkultu-
ráltabb és legokosabb tag volt köztük; nagyon tiszteltük és 
szerettük. Én kültagként szerepeltem mellettük. Akkoriban 
meglehetősen vonalas kommunista álláspontot képviseltem, és 
túl népiesnek tartottam őket: idegenkedtem az ideológiájuktól, 
s mind Radnótit, mind a többieket balfelé igyekeztem elhúzni. 
Személyileg nagyon szerettem az egész társaságot, és közösen 
rengeteget sétáltunk, beszéltünk, vitatkoztunk. 

Radnóti Miklós már szegedi egyetemista korában íróként 
akart érvényesülni: elszántan költő volt. Én sokat vitatkoztam 
vele. Helytelenítettem, hogy otthagyta a textilességet. Azt 
magyaráztam neki, hogy az ő politikai beállítottsága mellett 
sosem fog tanári állást kapni. Politikailag ő akkor százszázalé-
kosan antifasiszta, polgári demokrata elveket vallott. Radikális 
és kommunista-szimpatizáns volt. Könyvei között Marx és 
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Engels művei is ott voltak a kis szobájában. Baloldali volt, 
anélkül, hogy lekötötte volna magát akár a szociáldemokrácia, 
akár a kommunista párt mellett. Környezetünkben a diákság 
többsége jobboldali nézeteket vallott, a Turul és az Emericana 
szervezet tagjai voltak. A zsidó menzán belül is jobboldali és 
baloldali csoport állt egymással szemben. Emlékszem egy nagy 
csatánkra. Mi baloldaliak: Szebenyi Bandi, Erdődy Jóska, 
Vince Pista és mások javaslatot tettünk arra, hogy lássuk 
vendégül a Szegeden vendégszereplő Vasas futballcsapat tag-
jait. Ellenfeleink azzal az indoklással ellenezték, hogy a focis-
táknak nincs érettségijük, s ezért nem hívhatjuk meg őket. 
Végül mi győztünk. Radnóti egyik legnagyobb agitátorunk 
volt, mondván: micsoda marhaság érettségihez kötni, hogy 
társadalmilag érintkezünk-e valakivel vagy sem. Szegeden kap-
csolatunk volt a szociáldemokrata párttal: a munkásotthonban 
Radnóti és társai irodalmi előadásokat tartottak. 

Akkoriban Radnóti a frissen született verseit megmutatta 
nekem, s én szigorú kritikusa voltam. Az egyik levelében 
Fifinek meg is írja, hogy mutatott nekem egy verset, ami a 
papírkosárba került, mert túl kassákiasnak ítéltetett. Tényleg 
az is volt, de én nagyon nagyra tartottam a verseit, ő József 
Attilát tartotta nagyra, de bizonyos mértékben félt a hatásától. 
Ezért elhárította magától: azt mondta, hogy a legnagyobb 
kortárs költőnk, de keveset olvasom. Nagyon tisztelte 
Babitsot, s elpanaszolta nekem, hogy Babits távoltartja magát 
tőle. Apám jó barátja volt Babitsnak, s így évente egyszer-
kétszer én is meglátogattam. Ö tudta, hogy jó barátja vagyok 
Radnótinak. Megkérdeztem tőle, miért távolítja el magától 
Radnótit, hisz ő egy kitűnő költő. Erre Babits azt válaszolta, 
hogy érzése szerint Radnóti nem egészen őszinte a verseiben. 
Kifogásolta azt is, hogy eldobja a formát, a rímeket. 

Radnóti Szegeden tanult, amikor kötetben megjelent verse 
miatt vádat emeltek ellene. E sajtóper egyáltalán nem bán-
totta. Ez valahogy szentté avatás volt; a horthysta ügyészség 
elé kerülni —, ez egy baloldali kitüntetés volt. 
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Budapesten én a Pozsonyi út ötös szám alatt laktam, 
Radnóti - amikor megnősült — szintén oda, az egyes szám alá 
költözött. Majdnem naponta, másnaponként találkoztunk; 
vagy Miklós jött át hozzám, vagy én mentem át hozzájuk. 
Együtt jártunk kirándulni, együtt jártunk moziba. Együtt ke-
seregtünk a világ során, ami akkor nem volt valami örvendetes. 
Itteni társaságunkhoz tartozott Havas Bandi, Bálint György, 
Schöpflin Gyuszi. Gyakran voltunk meghívott vendégei 
Schöpflinéknek. Egzisztenciálisan a baloldaliság sok veszélyt 
jelentett. Radnóti — azt hiszem — stilisztikát tanított apósának 
az iskolájában. Nagyon sokat segített rajta Ortutay Gyula, aki 
akkoriban a Rádióban dolgozott és állandóan adott munkát 
neki. Francia nyelvtudásának erősítése érdekében Miklós 
anyámhoz járt franciát tanulni. Hetenként legalább kétszer 
feljött hozzá. Kevés érzéke volt az idegen nyelvekhez, és 
anyám mindig megjegyezte, hogy sose fog tökéletesen megta-
nulni franciául. 

Akkori anyagi helyzetünk nem volt rózsásnak mondható. 
Ideggyógyász segédorvos voltam a Szabolcs utcai kórházban és 
havi 110-120 pengő fizetésem volt. A lakásunkért 120 pengőt 
fizettünk havonta; szóval a fizetésem a lakbérre volt elegendő. 
Anyámnak kis nyugdíja volt, amit — francia—angol és német 
nyelvtanárként — nyelvórák adásával egészített ki. Nekem 
annyira nem volt pénzem, hogy gyalog jártam a Pozsonyi útról 
a Szabolcs utcába. Radnótiék is szűkösen éltek, de nem annyi-
ra mint én. Igaz, Miklósnak le kellett tagadnia, ha a kis Ilko-
vicsban egy helyett két mignont evett, mert ez egy megenged-
hetetlen luxus volt náluk. Kirándulásainkon az orvosok turista-
egyesületének visegrádi menedékházát vettük igénybe. A 
Tátrában és Párizsban anyagi okok miatt nem lehettem 
Radnótiék útitársa. Párizsból — a gyarmatügyi kiállításról -
hozott egy faszobrot, ami most is megvan. E szobor bizonyos 
oldalra fordítva egy penis, egy fölálló penist mutat, amire 
nagyon büszke volt, hogy: nézd, milyen érdekes. Általában 
Radnótiban volt egy kis pajzánság. Ennek egy kéziratban levő 
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elbeszélése is bizonyítéka. Hajlama volt a vagánykodásra, és 
sokkal több életöröm volt benne, mint bennem. Én akkor 
teljesen átéltem az emelkedő fasizmus nyomását, sokkal 
komolyabb és nyomottabb voltam, míg Miklós egy pohár bor 
után föllazult. 

A névváltoztatási hercehurca trauma volt számára. Kifej-
tette nekem, hogy magyar költő nem lehet Glatter. Magyar 
költőnek magyar név kell: Toldy Ferenc s más ilyen. Én ebben 
nem tudtam vele egyetérteni. Babits, az se magyar, hanem 
szerb név. Azt hiszem, ez a Fifi hatása volt, hogy magyar költő 
nem lehet textiles, magyar költő nem lehet Glatter. Az űj 
névvel ő nem a családtól akart menekülni, hanem annak a 
kifejezését jelentette számára, hogy ő magyar költő. 

A spanyol polgárháború jelentette mindnyájunk számára az 
európai baloldal próbatételét. Radnóti is egészen extázisban 
volt. Állandóan hallgattuk a különböző rádiókat, vártuk a jó 
híreket, amelyek hol jöttek, hol nem. A fasiszták lépésről lépés-
re történő előrenyomulása fokról fokra tört össze bennünket 
lelkileg. El voltunk keseredve, és nem értettük meg a francia 
népfrontkormányt, hogy úgy viselkedett, ahogyan viselkedett. 
Föl voltunk háborodva, föl voltunk dúlva, s le voltunk törve. 
Éreztük, hogy itt valami szörnyűség folyik. Miklós is elvesz-
tette a szegedi évek harcosságát. Mindezek után pedig követ-
keztek a hazai zsidótörvények, s vele a munkaszolgálat. Én 
1942 tavaszától 1943 őszéig Szilágysomlyón voltam; mint 
honvédelmi munkaszolgálatost kórházi alorvosnak vezé-
nyeltek oda. Levelet kaptam F ifitől, melyben megírta, hogy 
Radnóti a közelemben van Margittán, az ottani munkaszolgá-
latos alakulatban. Erre én rögtön átmentem Margittára, de 
nem találtam meg Miklóst; a körletben — ahol csak a gyengél-
kedők voltak benn — azt mondták, hogy kimentek valahová 
földmunkára. Én erre hagytam egy levelet Radnótinak, hogy 
Szilágysomlyón vagyok, s mihelyt tud, jöjjön. Egy pár nap 
múlva reggel a dombtetőn álló kórházból kitekintve, látom, 
hogy egy munkaszolgálatos poroszkál fölfelé. Rögtön szóltam a 
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főnővérnek, hogy készítsen elő meleg fürdőt és két tojásból 
rántottát. Ez meg is történt, s mire Radnóti fölért, leült enni. 
Utána megfürdött, majd .elmondta, hogy nagyon fáj a foga. 
Csonthártyagyulladása volt. Erre én írtam egy orvosi bizonyít-
ványt az állami kórház papírján, hogy csonthártyagyulladás 
miatt okvetlenül kórházi kezelésre van szüksége. Ezt látta-
moztattam a városi tisztiorvossal, hogy még hivatalosabb 
legyen. Az le is pecsételte; rendes ember volt. Ezután Radnóti 
visszament, majd meg is kapta a kórházi kezelést. 

A szilágy somlyói találkozáskor úgy láttam, úgy éreztem, 
hogy Miklós megadta magát a sorsnak. Az általános politikai 
helyzetet nem látta kilátástalannak. Meg volt győződve, hogy 
Hitler el fog bukni. Saját maga kiszolgáltatottságából e gaz-
emberekkel szemben nem látott kiutat. Fizikailag is nagyon 
rossz állapotban volt, s valahogy föladta, megadta magát. Én 
ezt a katolicizálásával magyarázom. Ő szegedi professzora, Sík 
Sándor hatására tért át. Sík a nácizmussal szemben álló bal-
oldali katolikusok közé tartozott; így Radnóti antináci be-
állítottságán a katolizálás nem változtatott, de változtatott a 
magatartásán, melyben a belenyugvás a sorsba, a jóisten aka-
ratába hangulat lett úrrá. Én állandóan azt magyaráztam neki, 
hogy itten nem szabad szót fogadni, harcolni kell. Gyilkolni is, 
hogyha muszáj. Szóval nem megadni magunkat, mert az nem 
törvény, amit itt hoznak, hanem törvénytelenség. De ő csak 
legyintett. 

Radnóti életének megmentésére több kísérlet történt. 
Ortutay szervezett egy akciót, azt hiszem, Bajcsy-Zsilinszky is 
aláírta, hogy szereljék le. Ez a margittai tartózkodás idején 
történt. A kórházi kezelés után — ha jól emlékszem — Pestre 
került, ahol valami gyárban kellett dolgoznia, aztán leszerelték. 
Később megint behívták. E két idő között többször találkoz-
tam vele Pesten. Irtó csüggedt volt, és nagyon le volt törve. 
Nekem akkor már hamis papírjaim voltak és illegalitásba ké-
szültem. Ő nem volt hajlandó hasonló felkészülésre. Pedig 
Aczél Gyuri, aki sokakat — köztük Vas Pistát is — kimentett a 
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munkaszolgálatból, Radnótinak is felajánlotta a hamis papí-
rokat. Emlékszem, hogy Aczél tőlem hívta el Vas Pistát, hogy 
együtt beszéljék rá Radnótit a felajánlott menekülési út elfo-
gadására. Nem sikerült rábeszélniük. 

A Radnóti-barátság feledhetetlen; tudniillik Miklós rend-
kívül vonzó személyiség volt. Nehéz ezt definiálni. Először is, 
ha az ember beszélgetett vele, akkor abszolút őszinteséget 
érzett. Mentes volt mindenfajta alakoskodástól, előzetes meg-
gondolásoktól. Amit ő mondott, arról az ember érezte, hogy 
ez valódi, ez igazi. És volt benne — különösen barátságunk első 
felében, mielőtt a levegő sűrűsödött volna körülöttünk — egy 
nagy életöröm, és egy nagyfokú fogékonyság a természet, az 
emberi kapcsolatok iránt. Ahogyan ő egy hangulatos kocsmai 
estének az ízeit ki tudta hozni, az nagy átélőképességre vallott, 
s feledhetetlen maradt. Úgy, hogy rendkívül vonzó volt vele 
együtt lenni. 




