
és költőnek, a világért. "hogy más legyen". S tette pátosztabarrul,
úgy, hogy "nincs, nehéz szivében most semmiféle gőg", az Igaz
ságnak, valósáEnak és szépségneka~zalapuri1Ján, felelősségtel

jes tiszteletével, ami ennek a nagy, megrendítő Iírának talán lei
megrendítöbb s legsajátabb vonása. Olyan fegyelemről tanúsko
dik, olyan halálig, szinte a saját halálát is megidézően, .megal
kotóan - sí ezzel legyőzően - éber, okos és tisztla: figyelemről, a
'szellemnek olyan! edzett helytállásáról s a szennves események fölé
emelkedéséről, amilyenre csakgyémánttisz,ta erkölcs, acélkemény
jellem és rendíthetetlen művészet képes, Ritka, nagyon ritka
dolog az irodalomban, hogy egy szép műből ilyen nemes fénnyel
ragyogjon kiazembe,ri nagyság.

Megölhették ,egy barbár tarkólövéssel a költőt, aki Éluard
mellett a második' világháború legázolt, meggyalázott, Iágeros és
gázkamrás Flurópádának legnagyobb költője. volt, s az egyetemef'
téboly közepett ,a ~envedés "kőszálán" védte, őrlzte és emelte pél
dásan magasra mágában taz emberség, szeretet, tisztaság és érte
lem romolhatatlan értékeit; megölhették. de valójában ő győzte
le, s még mielőtt megölték. már f'ényesen legyőzte legyőzőit. Mer!
az erőszak, az embertelenség, a harácsolás és a brutalitás Iealja
s it. s minél esztelenebbül tombol, annál inkább,

De, aki euuszer egy vádl hajnalban arra ébred,
hogy minden. ö,gszeomlott s elindul mint kísértet,
kis holmiját el,ha.qyva s jóformán meetelen;
annak seép, könnyűléptű szivében megterem
~ érett és tűnődő' kevéssrovú alázat,
(1$ másról szól. ha lázad, nem önnön érdekéről,
aRl már egy messzefénylő szabad ,jövő felé tör.

Jegyzet. Radnóti Miklós 1944 november 6. és, 10. közt halt meg, har
.mínchat esztendős korában: a győrmegyei Abdán tarkónlőtték a fasisz
ták. Halála tizedik évfordulójára. jelentek meg a Szépirodalmi Könyv
kiadónál, Koczkás Sándor gondozásában összes versei és műfordításai.

"TÉLUTÖ

A város szép most; várja a tavaszt,
s ha néha már kivirágzi.k;. a nap,
nyugtalanságunk is derűt fakaszt,
mint fénye csókolózó habokat.

S baktatynk a rakpa:rt kövezetén
egyik hídtól a fénylő másikig.
gyermekkocsik gurulnak könnyedén
s a kocsiban kisfiú álmodik' .s:

Megyünk ég e.qyikűnk se mondja ki.
hogy van szivében, néha-néha, jó 
lt'üttyöket és nevetést hallani,
és csokokai, g ez olyan biztató.
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