
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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Ha figyelmesen elolvassuk a fenti ötsorost, feltűnhet, hogy benne nem a felnőtt, hanem a fiatal
Jézusról van szó, arról, aki még nem kezdte meg misszióját, hanem Názáretben élt s "gyarapodik
vala a bölcseségben, testének állapotjában és Isten s emberek előtt való kedvességben" (Lk 2,
52). Ez a Jézus külsőre feltehetően nemigen különbözhetett a vele egyidős fiataloktól. A "szőke"

Krisztus már későbbi ikonográfiai fejlemény (a korai Krisztus-ábrázolás alakjai sohasem sző

kék), s arra figyelmeztet: a költő saját magához hasonlít egy elképzelt ifjú Jézust, neki szőke a
haja, s őróla álmodnak a lányok éjjelente. A Jézus-alaknak tehát itt lehet még merőben stilizáci
ós szerepet tulajdonitani, bár mögüle halványan kitetszik egy későbbi prófétaságra készülő

fiatalember arcéle is, amit valamelyest megerősít egy 1929-es versben fölbukkanó utalás: "A vá
ros felé jövök a hegyről. .. szegényen, mint régi próféták" (Este. Asszony, gyerekkel a hátán).
Az Arckép Krisztusának tehát legfőbbjellemzői a fiatalság, a szegénység és a szelídség. Más ko
rai Radnóti-versekben a .Jázadó" Krisztus is megjelenik, az elnyomottakkal és szenvedőkkel

szolidáris Krisztus, igaz, erős stílromantikába ágyazva: .Verejtékkeresztektöl görnyedő ráncok
kal terhes / Golgotha volt a szemealja, ahol az éjek / szénporos Krisztusai feszültek kéken" (Sze
génység és gyűlölet verse).

A Krisztus-képhez hasonlóan a Mária-képnek is két variánsa van a fiatal Radnótínál: a ha
gyományos bibliai, illetve a személyes. A szentképek Máriája szelíd és szomorú: "Madonnák ül
nek a házak fölött / és arcukról dől a szomorúság" (Őszi vers) és "Mária tegnap újra itt volt
/ Fényesség fogta halkan a fejét" (Mária tegnap újra itt volt). vagy éppen Egyiptomba menekülő

ben látjuk: "Mégis fűzek alá bújok előled / én, mint Mária régen, mikor / az isteni pöttyel mene
kült / katonák szemes lándzsái elől ... " (Három részlet: .. ). Az általam "személyes"-nek neve
zett Mária is "szentképen" tűnik fel, de ez a szentkép profán, mert a rajta látható nőalakról sze
lídsége és szépsége mellett még valamit közöl a költő: "Mária ő! de kedvesed is volt már, / szere
tőd ilyen arcú !" (Két szentkép: Mária). Talán nem felesleges megjegyezni, hogy itt - a Krisztus
önarcképhez hasonlóan - nem Jézus anyjának szentségét vonja kétségbe a fiatal Radnóti, hanem
ellenkezőleg:a testi szerelmet idealizálja, emeli a "Mária-arcú" szerető említésével magasabb ré
gióba. Jóllehet ez az idealizálás romantikus tőről fakad, nem érdektelen, hogy Radnóti később

Babits Amor Sanctus című versantológiáját kedves olvasmányai közé sorolta, s hogy Babits ezt
írta a gyűjtemény előszavában: "A mai olvasó ... hajlandó elfelejteni azt a mély és természetes
kapcsolatot, mely a vallást és szerelmet, az emberi lélek e két legnagyobb érzését összeköti."!
S hogy a szerelem, a vallásos áhítat és a természet szépségébe való belefeledkezés valamiképpen
összefüggenek Radnóti korai lírájában, nem egy vers bizonyítja; a szentimentális és kissé giccses
Meditáció ("éjjel Mondschein szonátát és Ave / Máriát hallgattam egy szál/csöpögő gyertya
mellett ... imára kulcsolt / szívvel és kezekkel ültem") csakúgy, mint az önfeledt, expresszionisz
tikus ujjongással felszökő vers-ima, az Ó Fény. Ragyogás. Napszemű Reggelt, annak is befejező
sorai:

Zenés üvegpartokon szeretlek
és imádkozz
imádkozz értem!
mert csillogó reggeleken is kiáltom
hogy érted csillognak a megcsengő

partok és érted a napszemű távol!

Radnóti egyetlen olyan kötete, amelyből hiányoznak a költészetét egyébként át- meg átszövő

spirituális utalások, a Lábadozó szél 1933 tavaszán látott napvilágot. Ez a kötet főleg az
1931-32-ben irt versekből áll, tehát abból az időből származik, amikor a szegedi egyetemista
Radnóti, a Szegedi Fiatalok MűvészetiKollégiumának tagja, a legszorosabb kapcsolatban volt a
szervezett munkásmozgalommal. Ez a kapcsolat, s még inkább a költő akkori tudatos és kissé
erőltetett szerepvállalása ("költő is vagyok, meg proletár") természetszerűlegnem kedvezett val
lásos élménye kibontakozásának, jóllehet éppen Szegeden ismerkedett meg későbbi mentorával,
a katolikus paptanár Sik Sándorral. Hozzá írta néhány évvel később a Köszöntő című (kötetbe
fel nem vett, csak gyűjteményes kiadásokban szereplő) versét, amelynek meleg szavai nem csu-

4 Babits Mihály: Esszék , tanulmányok, II. kötet, Budapest, 1978,363 l.
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.pán ajó tanárt, a megértő idősebb barátot köszöntik, hanem a kettejük közötti lelki rokonságot
is hangsúlyozzák. 5 Ebben a versben Sík nem csupán mint egy magasabb rendű erkölcs hirdetője,

hanem mint a fasizmus keresztény- és emberellenes tanainak visszautasítója, mint hitvalló jele
nik meg:

Egy költőt ünnepeltek itt.
ki Krisztust kiált, mikor
az erőst is megtörte már a próba.
s bárány helyett a farkast hirdeti
a kemény öklére büszke Európa.

Társát köszönti most a gyermek.
lélek a lelket: aki eretnek '
hadak között hűségre példakép:
fiú köszönti apját. egy hitvány
korban lelkéhez hű tanítvány!

Az utolsó versszakban a lélek szó háromszor fordul elő, s úgy tetszik, egyike ez az érett Radnóti
kulcsszavainak. (Radnóti "érett" költészetének megszületését én más kritikusokkal együtt ne
gyedik kötetétől, az 1935-ben kiadott Újhold-tól számítom.) Aki az Újhold-at végiglapozza, ész
reveheti, hogy egy másik szó ugyancsak ekkortájt kezd mindennapossá válni az ekkor már Buda
pesten élő Radnóti szótárában - a halál. Lehetséges, hogy a fordulatot, amit Pomogáts Béla "a
történelmi reményekkel való leszámolás"-ként jellemez, valóban 1933-34 telére tehetjük, de
Radnóti befelé fordulása, s Iírájának metafizikai tartalmakkal való feltöltődése már korábban
megkezdődött. Fogalmazzunk világosan: a közeli forradalomba vetett remények szétfoszlása
nem jelentette, hogy Radnóti hűtlen lett a szocializmus ideáljához. Csalódott azonban a forra
dalmi munkásmozgalom gyakorlatában, s később (különösen 1939-41 között) erős kétségei tá
madtak a szocializmus nemzetközi politikáját illetően. Nem látott viszont ellentmondást az anti
fasizmus és a keresztény erkölcsiség, sőt a szocialista eszmék és a katolicizmus között sem - leg
alábbis ennek nincs nyoma írásaiban. Jellemző vers ebből a szempontból az ugyancsak Sík Sán
dornak ajánlott Tört elégia. amelynek második részében Radnóti egyrészt a várható .Jiázkutatás
riadalmá"-ról ír, és két kommunista, Sallai és Fürst kivégzését gyászolja ("két férfi lóg durva bi
tón ... "), befejező részében pedig saját nyugtalanságáról. szomorúságáról vall és "szeá:tőjéről"

írja le ezeket a sorokat:

De néha azért ő, ha azt hiszi
nem veszem észre, titkon hisz egy istent
és ahhoz imádkozik értem

Szemérmes vallomás ez arról, hogy nem csupán Radnóti menyasszonya "hisz titkon", hanem
maga a költő is. Ez az istenhit, s vele a lélek túlélésébe vetett bizonyosság 1933-34-ben még csak
jelzések formájában van jelen, de Radnóti haláltudatának növekedésével, s az elképzelt végzet
konkrét megjelenésiformájának művészi kitapogatásával párhuzamosan konkrétabb formát ölt.
A Járkálj csak, halálraítélt! kötetben (1936) szerepel egy hosszabb vers, a Háborús napló, amely
ben érzésem szerint Radnóti a halálnemek elképzelésén túl ("gáz, gép, bomba készül ellenem")
már megkezdi a fizikai megsemmisülés állapotának, az "azután"-nak képi kidolgozását. Egy
részt a háború előérzete minden eddiginél konkrétabb (ha úgy tetszik, naturalisztikusabb) halál
víziót ad atollára : "törten heverek majd, senkise lát; / férges föld fekszik szájamban és szemem
ben / s testem gyökerek verik át", másrészről viszont figyeljünk az idézett sorokat megelőző

szakaszra:

Mint hajónak ormán viharban
villámfényinél
kiált az őr, ha partot látni vél,

úgy vélek én is, mégis partokat és
lélek!
kiáltok fehér hangon én is.

5 Radnóti és Sík Sándor kapcsolatával hosszabban foglalkozik Haas György a Katolikus Szemlében megje
lent tanulmányában: K. Szemle, 1979/2. 165-177. J.
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A "villámfény" itt nemcsak a költőt körülvevő történelmi-egzisztenciális vihar tartozéka, hanem
a transzcendens megvilágosodás pillanata is. Kérdés ugyanis, a part vajon a túlélés reményét je
lenti-e valójában, ahogyan azt Radnóti egyik kritikusa gondolja. 6 Szerintem: hogyha a part meg
pillantásakor az őr azt kiáltja: "lélek !", akkor itt a lélek továbbélésének lehetősége nyújtja a re
ményt. Ez még nem bizonyosság, hiszen az őr csak véli látni a partot; még erős a teljes megsem
misüléstől való félelem. A .fehér" egyébként Radnótinál rendszerint a halál szine ; ez a körül
mény csak erősíti olvasatunkat. Sjóllehet, ugyanennek a kötetnek a záróversében (Járkál} csak,
halálraítélt!) szereplő Jézus-hasonlat ("Ó költő, tisztán élj te most ... oly bűntelen, / mint jám
bor régi képeken / pöttömnyi gyermek Jézusok") inkább tekinthető hatásos képi stilizációnak
(Jézus az Isten Báránya), mint a Krisztus-elvvel való azonosulásnak, mert az ellentétpár másik
tagja "az üldözött és vérző farkasok" elszánt harcot sugall, a Kosztolányi halálára írott vers nem
hagy kétséget afelől, hogy Radnóti a keresztény tanítás értelmében igenis hisz a lélek továbbélé
sében. Az egész gyászvers a test-lélek kettősségen alapul. Itt csak az ötödik sortól kezdve
idézzük:

A lélek oly ijedt és lebbenő,

akár a hűs, a könnyűszárnyu felleg,
melyre forró csillagok lehelnek.

A test pihen vermében hallgatag,
rögök nyugalmas sorsát éli lenn,
szétoszlik, szomjas gyökér felissza
s zöld lobogással tér újra vissza,

törvény szerint! s oly szörnyű, szörnyű igy,
mi egy világ volt, kétfelé kering!
vagy bölcs talán? a holttest tudja itt.
Őrizd Uram, a lélek útjait.

Az életet korai verseiben annyira igenlő, az életörömöt harsányan hirdető költöt a halálról való
csöndes elmélkedésre készteti egy hosszas szenvedés után elhunyt költőtárs temetése. De más ha
lott költőkről írt verseivel ellentétben itt nem magára a személyre emlékezik Radnóti, hanem az
állapotra kérdez rá. Mivel a lélek túlvilági sorsa az élő előtt még titok, a költő először a törvény
működését írja le: a test megpihent, hogy egy idő után a földben szétoszoljon, a lélek pedig félve
szálldos. A személyiségkettéválását egy pillanatra borzalommal érzékeli ("mi egy világ volt, két
felé kering"), de tüstént kétségbe vonja az élők szemszögéből tett megállapítását - lehet, hogy a
halál éppen a törvény bölcsességéről győzi meg azt, aki már túl van rajta. A zárósor hittel oldja
fel a kétkedést: a költő Isten segitségét hívja a lélek további, titokzatos útjához.

Természetesen a "lélek" szó a legkülönbözőbb szövegkörnyezetekben fordul elő Radnóti Mik
lós költészetében, s más a Sík Sándort ünneplő vers "lelkéhez hű tanítványa", a Himnusz a béké
ről utolsó sorának lelke ("Ó, tarts ki addig lélek, védekezz l") s végül más a fenti vers zárósorá
ban megjelenő "lélek". A magyarban a "lélek" és a "szellem" is több jelentéssel bír, ezért ha egy
Radnóti-versben ezeket olvassuk, a lehetőségekhez képest meg kell határoznunk, a költő ezúttal
milyen értelemben használja őket; például "lelken" lelkiismeretet, az ember fizikailag nem érzé
kelhető, illetve rejtett alkotórészét, vagy éppen a fizikai pusztulást túlélő szellemi magot érti-e.
De mint ahogya Kosztolányi temetéséről írt versből nyilvánvaló, hogy Radnóti nem materialista
alapon látja a lelket, éppúgy kiviláglik ez későbbi gyászverséből, amit Babits halálára írt. Az
1941 augusztus-szeptemberében papírra vetett Csak csont és bőr és fájdalom öt részből áll, ebből
a három középső tétel magáról a Mesterről és Babits költészetének legszebb szavairól szól.
Elemzésünk szempontjából fontosabb azonban a vers kezdő és befejező része. Az első részben a
költő a halál tényét konstatálja: "pihen e hűvös, barna test" és Szent Balázs közvetítésével a ha
lott örök nyugalmáért fohászkodik, s teszi ezt a katolikus liturgia szavaival: ,,0 requiem aeter
nam dona ei .... Domine!" Az utolsó verstétellezárja a mű belső szerkezetét, amely a sokat szen
vedett, s most elnyugodott test látványával indult. De ez már túlmutat a földi valóságon:

Halott keze nem fogja már a tollat, Örök világosság, kibomlá égi láng
béhunyt szeme nem lát több éjszakát. röppenfelé a földi fiistön át.

6 Bori Imre: Radnóti Miklós költészete. Újvidék, 1965. 92 l.
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Minden korábbinál világosabban utal itt arra Radnóti, hogy a lélek - vagyis annak szellemi része
- üdvözülhet, hogy a hivőnek a halál után megadatik egy őt valamiképpen boldogító transzcen
dens szellemivalóság megélése.Ez az "örök világosság" értelme ebben a kódában, s úgy hisszük,
a verset másképp nem is lehet interpretálni - ezért nem is igen fáradoztak magyarázatával a köl
tő marxista kritikusai.

Mielőtt Radnótinak a katolicizmushoz és a Szentíráshoz való kapcsolatát tovább elemeznénk,
beszélni kell arról a közvetett ihletről is, amit ez az európai kultúrára oly fogékony költő idegen
költők verseinek fordításából kapott. Legközelebb a francia költészet állt hozzá, s verseinek
főbb áthallásai is rendszerint a latin és a francia lírából származnak. De tudomásom szerint még
senki sem figyeltföl arra, hogy például a Radnóti által fordított Apollinaire-versek leghosszabbi
ka, az Égöv mennyire tele van mélyen keresztény sorokkal és utalásokkal. Apollinaire ezt a ver
sét a nyugati gépi civilizáció tagadásával kezdi:

Végül is únod e régi világot csupa rom

s ez a tagadás néhány sorral később átcsap a vallás affirmációjába:

A gépkocsik is ódonak zörögve futnak itt elébed
Csupán a vallás az maradt csak máig új s el nem
avúl soha
S oly egyszerű akár a repülők terén a gépek csarnoka

A későbbiekben Apollinaire gyermekkorára emlékezik, amikor még "nagyon jámbor" volt és
órákig térdepelt imádkozva a kollégium kis kápolnájában. Ebből a személyes élményből bontja
ki aztán Mária és Krisztus szinte himnikus dicséretét. Csak néhány sorát idézzük:

Ez az lsten ki meghal pénteken s feltámad majd
vasárnap
Ez a Krisztus ki égbe száll ahogy pilóta még soha
A világ magassági versenyének ő a bajnoka
Örök pupilla Krisztus
A századok húsz pillantása érti őr=i már

Saját költészetében Radnóti ilyen közvetlen Krisztus-apológiára nem vállalkozik, csupán egy rö
vid versben próbálja megragadn i a Jézus születésének misztériumát körülvevő hangulatot. (Lap
alji jegyzet Lukácshoz). Eddig csak részben kiadott naplójában azonban találunk olyan részlete
ket, amelyek arra engednek következtetni, hogy mint fordítónak nem véletlenül esett a választá
sa erre az Apollinaire-versre. 1942-ben, amikor Horváth Béla gyalázatos hangú cikket közöl a
Vigiliaban, Radnóti a személyét ért sérelemrnel kapcsolatban eltűnődik, hogyan tudják össze
egyeztetni a Vigilia szerkesztői a cikk hangvételét erkölcsi elveikkel, majd így folytatja: "Mélyen
katolikus léleknek tartom magam ... ", s nem sokkal később, 1942. május I7-én pedig egy Kom
lós Aladárnak írt levélben ezt mondja: "Hogyha valláshoz egyáltalán közöm van, akkor a kato
licizmushoz van közöm ... az Újtestamentum költészete éppúgy az enyém, akár az Ótestamen
turné, s Jézusban is 'hiszek' nem tudok jobb szót rá, bár a hit. .. " A levél e mondata három
ponttal fejeződik be, s ez talán olyan, a továbbiakban meg nem fogalmazott fenntartásokat ta
kar, mint "bár a hit önmagában nem elég a világ megértéséhez", vagy "bár a hit is tele lehet két
ségekkel". Bármint légyen is, a fent idézett levélben Radnóti megirja (s tudjuk más forrásokból
is), hogy a katolizálás gondolata éveken át foglalkoztatta, azt főként családi okokból halogatta
(nem akarta megbántani vele gyámját), de végüli943-ban felvette a keresztséget.7 Ezt a tényt

7 Haas György szerint már 1935-ben. Lásd Katolik us Szemle, 1979/2. 1691.
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marxista kritikusai is elismerik, de igyekeznek azt "kulturális" indokokkal magyarázni, egyikük
például ezekkel a szavakkal: "Választásának nem fideista, hanem kulturális magyarázata volt.?"
Csakhogy a fenti vallomás és az eddig idézett versek figyelembevételével aligha lehet a Krisztus
ba és a lélek továbbélésébe vetett hitet "kulturális hatásként" elkönyvelni, vagy kimagyarázni.
Az Értelmező Szótár szerint a fideizmus "a hitet a tudomány fölé helyező felfogás"; ezek szerint
minden transzcendenciába vetett hit .fideista'', hiszen a tudomány nem foglalkozik a túlvilággal.
S nincs semmi okunk abban kételkedni, hogy Radnóti Miklós I942-ben joggal mondhatta magát
"katolikus lélek"-nek, noha jelenleg nincs írásos bizonyítékunk arról, hogy ugyanakkor a katoli
kus egyház kötelékébe is tartozott. Ugyanakkor "hitt" a szocialista eszmék magasabbrendűségé

ben is ~ csak nem igyekezett politikailag összekapcsolni a kettőt.9

De lépjünk tovább, a Radnóti-életműben méltán megkülönböztetett figyelemmel kezelt ciklus
hoz, Eclogák-hoz. A számmal jegyzett eclogák kőzül (mint tudjuk, nyolc van, de a hetedik hiány
zik) ötöt "aktualizált ec1ogának" nevezhet ünk - vergiliusi szellemben formált, de realisztikusan
fogódzókat nyújtó költemények ezek arról a "vad világról", ami a költőt a spanyol polgárhábo
rútóI az utolsó, halálos menetig körülveszi. Két olyan ecloga van azonban, amelyberi metafizikai
üzenete t találunk; természetesen ezek sem függetlenek a Meredek út költőjének életétől és a rá
kényszerített társadalmi rendtől (illetve káosztól), de az arra történő heves költői reagáláson kí
vül még mást is mondanak, a történelmi körülményeken és jövőn túl egy másfajta valóságra és
"jövőre" is nyitottak. A'negyedik és a nyolcadik eclogára gondolok. A Negyedik ee/oga előzmé
nye a !&dnóti összes műveiben már megtalálható'Előhang egy .monodrámához", A két vers kö
zött körülbelül két év van, s az Előhang egyes részeiben még annyira nyers, hogy nem okoz meg
lepetést kéziratának időleges félretevése. Mindkét vers ékesszóló vádbeszéd az élet fizikai és tár
sadalmi determináltsága ellen, a megismételhetetlen emberi személyiség jogai mellett, s végül ví
zió egy elképzelt halálról. AzElőhang-ban e vízió leglényegesebb része így áll össze szavakba:

Érik bennem, kering a halál.

Ring a gyümölcs, lehull, ha megérik.
Füstölg a halál. Élni szeretnék.
Lélek vagyok. Arkangyalok égi haragja
ég bennem, riaszt a világ.

Mivel a következő versszakban megjelennek a halált hozó "porkoszorús katonák", itt a .Jélek"
feltehetőenmég a fizikai megsemmisülés előtti állapotból, talán éppen a halál küszöbéről beszél.
A Negyedik ee/ogá-ban a monológból párbeszéd lesz. a "Költő" és "A Hang" dialógusa, s itt a
"Költő" ezt mondja, megérezvén a halál fuvallatnyi közeledtét:

És már tudom, halálra érek én is,
emelt s leejt a hullámzó idő;

rab voltam és magányom lassan
növekszik, mint a hold karéja nő.

Szabad leszek, a föld feloldoz,
s az összetört világ a föld felett
lassan lobog. Az írótáblák elrepedtek.
Szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet!

8 Pornogáts, i. m. 179 l.
9 Ezzel nem állt egyedül. Idézzük Vas István idevágó nyilatkozatát: "Ami bennem él .. .nern érzem két
hitnek. Valahogy ... bizonyos vagyok benne, hogy amit én szocializmusnak hiszek, nem lehet ellentétben
Jézussal". Az ismeret/en isten, 1974. 1197. l.
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A két idézett versszak közül az első alighanem azonnal érthető, a másodikat már nehezebb értel
mezni. Egy bizonyos: Radnóti itt egyszerre beszél a történelmi és a transzcendens jövőről, saját
(elképzelt) haláláról, s az azután bekövetkező szabadságról. Hogy nem a Radnóti által is várt
társadalmi-politikai felszabadulásról van szó, világosan mutatja az általam kiemeIt sor, különö
sen a "föld feloldoz" kitétel, amely mintegy minősíti a rövid kijelentőmondat állítását, tudniillik
hogy a költő "szabad lesz". Ez egyszersmind válasz a "rab voltam"-ra, s akár így fogalmazhat
nánk át prózába: én aki rab voltam, majd csak halálom után leszek, lehetek szabad. A következő

sor talányosabban hangzik - a világ, ha meggyulladt, lebeghet, de vajon miért "a föld felett"?
Nehezen érthetjük ezen a háború tüzétől lángra gyulladt valóságos világot - ez a "világ" a ma
gasban lobog. S gondoljunk vissza a Kosztolányi temetésére írt versre: ott a "mi egy világ volt,
kétfelé kering" sorban a világ az élő ember teljességét jelentette. Analógiás alapon úgy gondol
juk, hogy az "összetört világ" magára a halott költőre vonatkozik, akinek. teste és lelke külön
vált, s akinek lelke most lángként lobog fölfelé. Annál is inkább, mert egy korábbi Radnóti-vers
ben lélek és láng között már létrejött az a metaforikus kapcsolat, ami itt szerintünk fennáll .

. A Lángok lobognak-ra gondolunk, erre a korai háborús versre, amely így kezdődik: Lángok lo
bognak és kihúnynak lassan és mindörökre / katonák lelke száll most a fényes délkörökre ... (Az
én kiemelésem. G. Gy.). Ami ezután következik, az az apokaliptikus léthelyzet képi kiegészítése.
"Az írótáblák elrepedtek" többféleképpen érthető; amennyiben Radnóti a mózesi Törvény kő

tábláira gondol ("az Úr a táblákra írá e Szövetségnek beszédeit, ama tíz beszédeket" - Mózes II.
34, 28), a tízparancsolatra, azt sugallja, hogy az emberiség legfontosabb erkölcsi tanításai váltak
semmissé a háború forgatagában. De az is lehet, hogy az .Jrótáblák" itt mást jelképeznek - az
írástudó, hagyományőrző embert, az örök költészetet, s ha ezt az interpretációt fogadjuk el,
Radnóti nem annyira az erkölcsi törvények pusztulását, mint a háború költészetellenességét jel
zi. Mindenképpen végletes helyzetre utal, s egy 1939-es írásából' tudjuk, mennyire foglalkoztatta
minden apokalipszisok őse, a Jánosjelenései. A "képzelet" invokációja arra mutat, hogy itt egy
jövőben lejátszódó, profétikus elemekkel telített vízióról van szó. "A Hang" nem vitatkozik ezzel
a vízióval, csupán a költőnek a "föloldozás" előtti feladataira figyelmeztet: "haragod füstje még
szálljon az égig, / s az égre írj, ha minden összetört!" Jóllehet ennél a gigászi profétikus feladat
nál Radnótit ezekben az években jobban foglalkoztatja valami, amit "a jó halál kegyelme" néven
lehetne meghatározni.

A halál ugyanis nem mindig félelmetes arcát mutatja a róla meditáló költőnek. Nem kell fel
tétlenül halálvágyról beszélnünk ahhoz, hogy belássuk : a költői pálya utolsó szakaszán, tehát a
Meredek út-tól kezdve Radnóti megbarátkozni igyekszik a fizikai megsemmisülés gondolatával.
Előfordul, hogy ugyanabban a versben más-más aspektusból látja a halál tényét, egyszer az űzött

vad, másszor meg a természeti körforgásba kerűlt anyag szempontjából. A Huszonkilenc év című

versében "az elbukó nap / vérében ázva gyilkos és / hallgatag vadászok hallgatóznak", de már
néhány sorral később ezt olvassuk:

huszonkilenc év? hófehér enyészet
dédelget. ringat s úgy emel fel,
mint gyönge pelyhet lassu szél,
lassan és borzalmas kényelemmel.

S ugyancsak 1938-ban írta Radnóti azt It versét, amelynek halálra tett utalásából a félelem és a
nosztalgia mellett még valami különös megkönnyebbülés is érződik. Az Il faut laisser-ről van
szó, amelynek első sora idézet Ronsard utolsó, alighanem már nagybetegen írt verséből. Ron
sardnak ezt a versét Radnóti nem fordította le, s ebben a saját versében is csak egy sor erejéig
idézi; a francia költő itt szembenéz közelgő halálával és előszámlálja a nemlét illetve a túlvilág le
hetőségeit. Ronsard szerint a legboldogabb az, aki "egy új angyali á formálódva" ülhet Krisztus
oldalán, vagyis üdvözül; aki ezt az "agyag-testet" elhagyva megszabadul terhétől, s följut a
mennybe. A végső boldogság definíciója tehát a következő: "Franc des liens du corps pour n'étre
qu'un esprit" (A test kötelékeitől szabadon, egyedül szellemnek lenni)!". Az Ilfaut laisser hangu-

10 The Penguin Book of Freneh Verse, Penguin Books, 1974. 199 I.
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lata inkább megbékélést sugall, mint felháborodást, s azt érezteti, hogy a halál tényét mint ter
mészeti törvényt, Radnóti el tudja fogadni, csak módjától és várható körülményeitől irtózik; s
ahogy a háború mind szörnyűbb méreteket ölt, úgy csökken éppen -a már említett ,jó halál"
lehetősége.

Ahogy a háború elért Magyarországra és kíforgatta addigi létmenedékéből Radnótit is, úgy
lett egyre nehezebb a már korábban kontemplált halál tudatos elviselése. A Bibliából, az utolsó
évek szinte állandó olvasmányából a költő kettős tanácsot olvasott ki: a jézusi megbocsájtás és a
prófétai harag üzenetetét. Az utóbbit nevezhetnénk .Habakuk-hangvételnek'' is, az 1937-esLap
széli jegyzetek Habakuk prófétához című versre utalva, amely így végződik: "Ételem, / italom,
/ keserű. / Kormozz be / talpig te / fekete düh!" 1944-ben, érthető módon, egyre inkább ez a
hangvétel kerül előtérbe, különösen az utolsó katonai munkaszolgálatra való bevonulása körüli
időben; ennek az elkeseredett lelkiállapotnak profétikus hangú lecsapódása a Töredék. Ugyanaz
a költő, aki pár hónappal előbb még meg tudta írni a szülőföldhöz való ragaszkodás és sallangta
lan, tiszta hazaszeretet versét (Nem tudhatom . . . ), a német megszállás után Magyarországon el
szabadult szennyáradatra és gyűlölködés-özönre már-már csak Ézsaiás próféta átkaival tud vá
laszolni. Szinte csodálatos, hogy a sebzett lélek még mindig vissza tudja nyerni egyensúlyát
- Radnóti még ezután fogja megírni a gyengéd szeretet olyan verseit, mint a Hetedik ecloga és a
Levél a hitveshez, s a szerbiai táborban született nagy szintézis-verset, a Nyolcadik eclogá-t. Ez
utóbbit különösen fontosnak tartjuk - megvan benne a Biblia három legfontosabb hangja: ai
ótestamentumi prófécia, az apokaliptikus látomás és az újtestamentumi remény. Radnóti néhol
szinte szó szerint idézi a Káreli-féle bibliafordítás Náhum prófétáját (másutt Ézsaiás könyvének
egyik szakaszára történik utalás), de a bibliai szöveget a modern pusztulás konkrét képeivel teszi
félelmetesen ismerőssé: "fáklya a templom tornya, kemence a ház, a lakója / megsül benne, a
gyártelepek fölszállnak a füstben". Az emberi elaljasodáson, "elpogányuláson" érzett düh tá
masztotta fel a vers Náhumját, s élteti részben a költőt is. "Próféták s költők dühe oly rokon,
étek a népnek" - mondja a versbeli Próféta. Ezzel a szent haraggal kell éltetni a megzavarodott
népet is - az Ország eljöveteléig. A Próféta meg is mondja pontosan, milyen országra gondol: el
jön az ország, amit igért amaz (fju tanitvány / rabbi. ki bétöltötte a törvényt és szavainkat.

Isten országáról van itt szó, az Új Jeruzsálemről. A körülmények apokaliptikusak, de ez még
nem a János víziójában látott' végitélet; igy hát maga az ország, a tökéletes keresztényi szeretet
országa csak jelképes lehet, olyan hely, ahol "a farkas és a bárány együtt legelésznek" (Ézsaiás
65,25). Ez a Náhum proféta nem hisz a bosszúban, hisz viszont abban, hogy Krisztus "bétöltötte
a törvényt", s arra hívja föl a költőt, kövesse őt az Ország (vagyis Krisztus) felé vezető vándorút
ján. Ez az út lélekben vezet az emberi testvériség és szeretet megvalósulása felé; hogyha itt Rad
nóti a szocialista eszmék majdani megvalósulását is értette, akkor egy olyan szocializmust kép
zelt el, amit Jézus szelleme hat át.

De ennek az eclogának jelképrendszere annyira bibliai, hogy a "már születőben az ország"
sokkal inkább lélekerősítő, mint konkrét társadalmi biztatás. A költő minden remény ellenére
tudja, hogy ezt a háborút már nem éli túl, s csak lélekben indulhat el az Ország felé. A halála utá
ni világról nem ír - "az új falak tövében felhangzik majd szavam", ez minden, amit erre vonatko
zólag mondhat. S bár a prófétikus hagyományt nem tagadja meg, s válja a "bűnös várak eles
tét", szellemilegnem a bűnösökkel való leszámolás, s a romokon való új élet, hanem egy transz
cendens valóság felé tájékozódik. Tudja, hogy az új társadalomban már csak műveiben lesz je
len, s a krisztusi Ország úgy fénylik fel előtte, mint a hajósok előtt viharban a szárazföld távoli
világítótornya. '
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