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1944októberének első napjaiban a németek kifosztották a szegedi közintézményeket. Utcára do
bálták a piarista rendház bútorait is. A fölszabadulás utáni napokban szovjet katonai kórház te
lepült az épületbe, így a még útban levő holmik is a járdára kerültek. Egy kisfiú összeszedett né
hány könyvet, füzetet, noteszt, és megőrizte. Németh Lajos. jelenleg székesfehérvári lakos, Sík
Sándor öt zsebnaptárát 1979-ben szülővárosa könyvtárának, a szegedi Somogyi-könyvtárnak
adományozta.* .

Az öt fekete naptár Sík Sándornak ceruzával és tintával, olykor gyorsírással, máskor megfejt
hetetlen rövidítésekkel írott jegyzetei t tartalmazza. Életművének kutatója, életrajzának megírója
számára bizonyára megvilágít majd egy-egy eseményt, motívumot, összefüggést. Magam most
csak hfrt adok létükről, és néhány, számomra is érthető utalástteszek belőlük közzé,

1931

Az 1931. évi "Jegyzék-Naptárban" március 17-én Ortutay Gyula és Kratochfil (Baróti) Dezső,

26-án Tolnai Gábor nevével találkozunk. Valószínűleg szemináriumi előadásokra utalnak (Ortu
tay Berzsenyiről, Tolnai a szabadversről). Föltűnő, hogy június 22·e után nincs bejegyzés; mint
ha ezzel ajegyzetfüzetével fölhagyott volna. Érdekes viszont a notesz végén a Pénztár föliratú ro
vatban kelet nélkül ez a számadás:

Ruha 150
~iklós 110
Ilmi 50
Laci 50
Diákok 30
? 150
Tart. 50

590

Csak későbbi, az 1938. évi noteszának végén található jegyzeteiből derül ki, hogy Miklós Sík
Miklóst, Ilmi Sík Ilmái, Laci Sík Lászlót, legszűkebb rokonait jelöli. Öket támogatta tehát első
sorban, s kívülük még diákokat, szegény egyetemi hallgatókat.

A naptár különféle helyein számos kül- és belföldi cím, telefonszám található.

1933

Ugyanígy az 1933. évi "Előjegyzési zsebnaptárv-ban is. Ebből az év elejéről márciusig még a la
pok is hiányoznak, a bejegyzések is csak május végén szaporodnak meg. Kari ülés, fogorvos, rá
dió, kollégium, bírálatok gépelése - ilyen följegyzések olvashatók e tájt.

Május 30-án Apponyista vizsga. Június 2-án este 9-kor: Gel/ért Oszkár. Nyilván látogatás nála.
Július 7-re, 8-ra Lel/e van beírva. Július 13: Ady-syl/abus! 25--60 sor. Július 20: Jamboree-jegyek:
Miklósék 4. Jenő b. 2., Fel/ner 4, Jnasok, Nővérek. Július 22: Rozsnyay Kálmán Nógrádverőce

(Adyról. .. ) Július 23: Teleki. 24: Nemzeti Szinház, Egryné. Vilma.

• Kéziratom lezárása után. 1982. május 12-én, Németh Lajos kohómérnök 51 éves korában hirtelen el
hunyt. - P. L.

910



Augusztus 18-ra nyilván látogatásokat jegyzett elő magának: Pista, Vilma, Oli, Miklásék,
Pénzügyek. Révai. Balanyi. Vigilia (korrektúrák) . 19-én: Possonyi Laci. Augusztus végén menet
rendi följegyzéseket olvashatunk Bregenzből és Bregenzbe. Szeptember 28-án térhetett vissza a
nyári szünetről Szegedre, mert erre a napra jegyezte elő: Szegeden. Október végén, november
elején több napon is szérepel Göd (azaz Gödöllő) neve. Ilyenkor nyilván édesanyját látogatta
meg. 1933. december S-én volt az István király círnű drámájának bemutatója a Nemzeti Színház
ban. Ezzel kapcsolatos néhány bejegyzés, főként jegyek dolgában (pl. Szalay Józsefnek a literá
tus szegedi rendőr-főkapitánynak. Móra Ferenc barátjának). A karácsonyt Gödöllőn töltötte.

A pénztári rublikákban most Lapot címmel a következők varinak fölsorolva:

R,főnök

Flóri
Miklós
Tihanyi [Béla, házfőnök, gimnáziumi igazgató]
Berecz [János egyetemi tanár]
Fógel (József egyetemi tanár]
Tomek [Vince]
Schütz [Antal]
Bátori (Jenő]

Czike [Gábor]
Schmidték [Schmidt Henrik egyetemi tanár?]
Pista bácsi [Salánky István?]
Ipi bácsi [Fekete Ipoly)
Voinovich [Géza]

1936

A következő naptár I936-ra szólt. Január 2-án Rádió címmel verscímeket találunk; nyilván ezek
hangzottak el: Cserfa afenyvesben, Nyári eső, Homokifelhők.Ballada a legelőkről, Szénaillat, Az
acélember, Októberi rózsák, Tojás, Ojtovány. Január IS-én telefonjai ra emlékeztette önmagát:
Reitzer , Ortutay, Brandenstein, Du. Ilmiék , Boldizsár, Németh A. Alszeghy, Major, Márkus L.,
Bernát, Baróti. Február 4: Alszeghy. Ortutay, Bach L. (Radnóti). Ezt megismételte 6-án ezzel
kiegészítve: Írni. Talán Radnóti Baumgarten-díja ügyében ... Március l-én 6 órára bizonyára
Radnótiékhoz volt hivatalos; az elkapkodott firkantásból ezt sejtem. I6-án Ilmi neve után ismét
Miklós nevét látom. 20-án megint: Basch Loránt írni. Április 19-én Jézus Szive II óra. Nyilván
prédikációt.vállalt ekkorra. Egy hétre rá, 26-án 10 órára a Belvárosi templomban, május 3-án a
Várplébánia templomban, lO-én ismét a Belvárosi templomban, I7-én a Terézvárosiban, 21-én,
áldozócsütörtökön a Fogadalmiban. 24-én megint a Jézus Szíve templomban. Ugyanerre a nap
ra ceruzával még Kóka van beírva. Talán ő is járt Móra Ferenc kedves félegyházi tanáránál, a
kókai esperesplébánosnál, Trungel Jánosnál?

1936júniusában ismét külföldi menetrendet találunk, és névjegyzéket azokról, akiknek képes
lapot· akart írni, s bizonyára írtis. Érdekes még, hogy Reményik Sándor és Szalay József is szere
pel a listán. 'Egy másikon, amely július elején található, Ortutay és Szekfű is olvasható.

Hosszabb szünet után szeptemberben folytatódnak a bejegyzések. Gyakran találunk az öreg
cserkész csapat összejöveteleire utaló rövidítéseket. 1936. október ID-én 6 órára Szalay Józsefhez
volt hivatalos Sík. Október I8-án délután 4-kor a Dugonics Társaság ülésénjelent meg. A Társa
ság évijelentéséből tudjuk, hogy költeményeivel szerepelt. November 22-én cserkészközgyűlésen
vett részt. 30-án Székesfehérvárott járt. December 2-án bizonyára a Baumgarten-kuratórium
ülésén volt. December 6-án a szeged-felsővárosi katolikus házban irodalmi előadást tartott, más
nap, 7-én Pesten 6-kor a Fészek klubban, 8-kor a Zeneakadémián lehetett; ll-én a Szent István
Akadémia ülésén. A naptár végén bécsi menetrendi adatok találhatók, majd egy cím: Költő u.
34. Utána kusza ceruzás verssorok: Te balga sziv, mit oktalankodol? / Nem egy-e minden honnan
és hova?
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Az első sor a spanyol polgárháborútól ihletett Máglyajiist'címü versében fordul elő, de a töb
biek, amennyire el tudom olvasni, nem kerültek a végleges változatba. Még egy sot ismerős: Ki
mondja meg, a máglya merre lobban...

Végül tintával ez a verscímjegyzék, nyílván valamiféle válogatás szándékával :

Világítótorony
A magányosság toronyablakából
Vízválasztó
Köd a Pilátuson
Kaszálák

, Kecskepásztorkák
Angolok
Lebegő sor
Pa'takzúgás
Tojás
Telihold van

Világforradalom
Nyári eső

Ezüst híd
Encián
Ünnep
Bárányfelhők - Élet
Kakasszó
Havasok
Mint bölcs kutya a küszöbön
Hűsen és aranyon
Pirongató

Utána szintén tintával a következő folyóiratcímek : Vigilia, Élet, Nemzeti Újság, Helikon, Pász
tortűz, Napkelet, Bp. Szemle.

Karácsony címmel nyilván ajándékokról készített az utolsó lapok egyikénjegyzeteket Sík. Ami
olvasható:

Oli: lemez, konyvek
Miklásék :
Csöpi: ? ? + Ráth- Végh
Miklós: töltőtoll + könyvek

A legutolsó lapon, tintával:

gyerekek: hingli (?J + 4 könyv
Vilma: könyvek, metszet
Mici: termosz + tea
Flóri: ? r. könyvek, lemez

1936. dec. első hetében adtam:
Miklós 120 P
llmi
Özv. Virányiné 10 P
10 gyerekes asszony 10 P
Szer(!n~sés [?J10 P
Bátori Jenő 15
Sz. Józsefgyermekotthon (Pesterzsébet ) 2
Sz. Vince Egyi. 2
Nyomorék gyerekek Ottho 2
M. M. Diákszöv. harkányi? 1
P. L. festő 2,50
Cser-Palkovits beteg jogszigorló 15

Csonkaságukban is tanulságos jegyzetek!

1938

1938-ról szól a negyedik zsebnaptár. Február 7-érJ: Bihari Klára. Paulay Ede U. 58. (verses
könyv!). Február 15. és március 15: Kalocsa. Február 18: Harmonia: Beethoven-est Yz9. Február
19: Szeged, professzorok vacsora. Március 3-án két brüsszeli cím (75 Boulevard Clovis és 19 Rue
de Marteau) szerepeL

Április 2: Szentes. Április 17-. húsvétvasárnap; tintával, sz&gletes zárójelben: Veres Péter. Raj
niss-roptap rágalmai. Megértéséhez hozzásegít, ha tudjuk, ho~ pár nappal előbb, április 6-án Sik
és Veres együtt szerepelt a szegedi Tisza szállóban a Juhász Gyula emlékének szentelt esten. Ha
előbb nem, ettől kezdve személyesen ismerték egymást. Április 21: Megbeszélés: Ortutay leme-
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zei. "Európai költök." Május 3-án az elintézendők közt Baróti, Rajniss és Buday György neve.
Május IS-én a Petőfi Társaságban kellett lennie. 24-én egy cím: Benedek Károly. Szeged. Szent
Mihály u. 4. 25-én: Vigadó. Június 9: Hubertus. II. Kapás u. 36. Y29. Nyilván valami találkozó
színhelye és időpontja. Június közepén fölszerelési lista, útra viendő holmik jegyzéke olvasható
(zseblámpa, blokkok, olasz szótár, üvegek, címkönyv stb.). Június 28-án ismét Kalocsa van beír
va, július elején ausztriai menetrend (Klagenfurt, Villach stb.), majd megint névsor aképeslapok
címzettjeiről,minden eddiginél több, 29 névvel, természetesen Gyula. Baróti, Radnóti is köztük.
Szerepel Rusznyák professzor, Rafaela nővér, Zolnai Béla, Possonyi László és Mécs László is.

A nyár további része üres. Október 9-én székesfehérvári és veszprémi menetrend. 16-án ismét
Veszprém, 23-án Nagykőrös, de áthúzva, és november 20-án megismételve. (A Dugonics Társa
sággal szerepelt itt.) December 5-én: Tel. Babits. December 8: Hm vásárhely. December 10: Ba
umgarten. Ez 5 órára van előjegyezve, 9-re pedig Szabó Zoltán (I. Nagyhegy u. 7. III. 3. 367-485).
December I2-én a pesti piarista öregcserkészek összejövetele és ifj. Lukács Gyula szerepel. E na
pokban gyakran van beírva még a Lukács is, de ez alighanem a Lukács-fürdőt jelenti.

Ennek a zsebnaptárnak a végén betűrendes címjegyzék is található. Mondanom sem kell, hogy
benne Radnóti Miklós pontos címe (V. Pozsonyi út I. II. 3.) is fellelhető.

1941

Az utolsó notesz. Tulajdonosa a postadíjszabáshoz hozzáírta a levéltávirat tarifáját : IS szóig 60
fillér, ezen fölül szavanként 4 fillér. Úgy látszik, élt ezzel a közlési formával.

Január 5-én tintás bejegyzés:

Fizettem tankönyvgépelésért
Eszes Ferencnek 34.50 P
Rátkai Lászlónak 29.40
+ papír
+ posta

63.90
10,56
2,40

75,26

Február 6-án 12 órára Pável szerepel. Nyilván a magántanársága ügyében őt fölkereső Pável
Ágostont fogadta. Február 18-án 5 órakor: szemináriumi tea. Március 10: Makó. este. 1941.
március 22: Hamlet. Nyilván megtekintette a diákszínjátszók nevezetes április l-i bemutatójá
nak próbáját. Egyébként ekkoriban foglalkoztatta az egyetemi közvéleményt a diákegység-moz
galom. Sík Sándor március 30-án bejegyzi: Kell egység az egyetemen. de kell differenciálódás. Ha
gyomány! Pl. cs. cs. [cserkészcsapat]. A többit nem tudom elolvasni. De még ezt igen: hj szapo
rodni szervesen . . . igény van.

Április 4: Simonffy M[argó] szaval Szegeden. Április 20-ára van ugyan bejegyezve, de talán
későbbre vonatkozik egy balatoni út fölszerelési listája (úszónadrág, fekete szemüveg, kispárna
huzat stb.). Május 22-én, áldozócsütörtökön: Kiszombor. Június IS. és 20. közt Cserkésztábor
címszó alatt szerepelnek bejegyzések. Július 3-ára azt jegyezte be, hogy levelet kell írnia Strauss
[Nyikos] Gyulának, a SZEl elnökének, Makóra (Szent István tér 27.). Szintén szerepel Strauss
neve a júliusi napokra 'beírt címjegyzékben, a képeslapokvárományosai között, Radnóti, Ortu
tay, Baróti, professzortársak és rendtársak neveivel egyetemben. Rafaela nővér ismét kaphatott
lapot. Ezúttal Vészitsék is: Móra Ferenc lányának, Vészitsné Móra Pankának családja.

Az október Il-e utáni üres rovatban: Alszeghyék. Vigiliáék. Babitsné. Radnóti! Galamb. Ke
resztury, Sík László. Október 19: Félegyháza. Október 26: Zombor. November l 8-án a Szent Im
re kollégiumban Széchenyiről tarthatott előadást. 23-án ll-kor rádiószereplés, de ugyanerre a
napra Esztergomot is beírta. December l-én megint: Baumgarten. December 7: Szent Imre kollé
gium. December II : Makó. December 12: Rádió, 7 óra 20. Versek.

Az év végijegyzetek közt előfizetési följegyzések: Kelet Népe. Híd. Nyugat. A következő lapon
verscimek:
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Ágoston Están N. U. (Nemzeti Újság] 1941. aug. 12.
Reggel a szálláson
Sütkérezés a hangyával Bp. Sz. [Budapesti Szemlej
Székely temető

Az Oltárkő alatt Élet

Akövetkező lapon a Rutafa, rutafa cimű vers tintával írott, kissé eltérő változata. Ez olvasható a
Győzöd-e még? című kötetének (1945) 78. lapján 1941. június keltezéssel. A noteszban teljesebb
ez a dátum: B. Szemes, 1941. jún. 13. A második szakasz első sora itt még így hangzott:

Öleled-e írul az árva embert . . .

GÖMÖRI GyÖRGY
,

RADNOTI SPIRITUALIZMUSA

Amikor a fiatal Radnóti Miklós 1930-ban a Pogány köszöntő-vel a szélesebb körű irodalmi nyil
-vánosság elé lép, még nem jutott túl a költői útkeresés állapotán. Ellentmondások feszülnek for
manyelve és választott témái, "valóságos társadalmi helyzete és stilizált világa közt; álnépies exp
resszionizmusáról nehéz elhinnünk, hogy több ideiglenes (s főként biológiailag motivált) szerep
nél. Mint azt Pomogáts Béla írja Radnótinak szentelt kismonográfiájában : itt "valójában egy vá
rosi jellegű expresszionizmus öltötte fel alkalmilag a népi költészet stílusát".' Ugyancsak ő emlí
ti, hogy a lázadás mint alapállás túlhangsúlyozása nemcsak bemutatta, de el is rejtette a fiatal
költő sokrétű egyéniségét. A fiatal Radnótinál a Horthy-rendszer "neobarokk" társadalmi nor-'
mái és konvenciói elleni lázadás velejárói közé tartoztak lírájának "pogány" vitalizmusa, illetve
a keresztény vallási képzeteknek költészetében megjelenő bizonyos fokú profanizációja. Nem
csak a Pogány köszöntő-ből, de az azt követő gyűjteményből (Újmódi pásztorok éneke) is több
verset idézhetnénk, amelyek (jóllehet .vallésgyalázásnak" egyáltalán nem tekinthetők) a keresz
ténység hagyományos értelmezéseitőleltérőmódon állítanak elénk a vallás által szakralizált ala
kokat. ElsősorbanJézus és Mária, valamint Keresztelő Szent János ábrázolásáról van szó, aki
ket Radnóti társadalmon kivüli, lázadó, illetve erotikus viszonylatokban próbál "megelevenite
ni", emberközelbe hozni. Ebben nem számít újitónak: amikor 1931-ben perbe fogják, a bíróság
hoz intézett beadványában többek között Hauptmannra és Renanra hivatkozik- mint olyanok
ra, akik Krisztus alakját irodalmi művekben újszerű módon dolgozták föl. De nézzük egyik ink
riminált versét, az "Aprószentek" sorozatból:

Huszonkét éves vagyok. Igy
nézhetett ki ősszel Krísztus is
ennyi idősen .. még nem volt
szakálla, szőke volt és lányok
álmodtak vele éjjelenként 12

l Pomogáts Béla: Radnóti Miklós. Budapest. 1977.29. l.
2 idézi Baróti Dezső: Kortárs útlevélére. Budapest. 1977.211-212 l.
3 Radnóti Miklós művei. Szépirodalmi, Budapest. 1976.48 l. A továbbiakban ezt a Radnóti-kiadást fo
gom idézni.
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