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Radnóti Miklós
spiritualizmusa
A spiritualitás, amely eredeti értelme szerint lelki életformát jelent,
amint azt a szakkönyvek egybehangzóan állitják, francia közvetí
téssel lett ma az egyik legtöbbet emlegetett kifejezés. Legrokon
szenvesebb értelmezését Karl Rahnernél találjuk, aki szerint nem
más, "mint a hit, a remény és a szeretet módszeres és tudatos ki
fejlesztése". A történetét összefoglaló rövidebb és hosszabb elemzé
sek Szent Benedek Regulájától a II. Vatikáni zsinatig követik nyo
mon e fogalom és életforma alakulását, érdekes módon azonban
századunk eseménytörténetét taglalva csak az egyház és az állam
kiegyezését, a különféle lelkiségi mozgalmakat, a kisközösségek
megjelenését és a világ felé történt nyitást vélik a lelki életforma
fontos jellemzőjének. A következőkben egy jelentős, hívővé vált lí
rikus, Radnóti Miklós példájával bízonyítjuk, hogy ebben a csüg
gesztő, mégis felemelő emberi példákat mutató században lehetsé
ges értelmezésének más módja is, olyan, amely e lelkiség legősibb

megjelenési formáj ához, Krisztus áldozatához is közelebb visz ben
nünket.

Radnóti lelkiségének alakulásában kétségkívül Sík Sándor
játszotta a legnagyobb szerepet. A kettejüket egybefűző kapcsolat
messze túlnőtt a tanár-tanítvány viszonyán. A rendkívül tapinta
tos, megértő professzor amolyan lelki vezetője is lett legkedve
sebb növendékének, akiben nyilván visszhangzottak azok a ve
zérgondolatok is, amelyek vissza-visszatértek Sík Sándor híres
egyetemi előadásaiban, s utóbb Esztétikájának is meghatározó
szemléleti elemét adták. A jelek szerint a szegedi fiatalok számára
oly fontos és ösztönző öt órai teáin még mélyebbre hatoltak e té
mákban, nem véletlen, hogy előadásait épp ők jegyezték le gyors
írással, s ebben a formában maradt meg a rendkívül gazdag Sík
hagyatékban.

Sík Sándor irodalomszemléletének meghatározó gondolata sze
rint az igazi, a jelentékeny költöt nemcsak tehetsége teszi azzá,
még kevésbé a körülmények szerenesés alakulása. Költészet és
kegyelem találkozása hozza létre a nagy, maradandó műalkotáso

kat, s a művész e kegyelmi ráhatások következtében kerül mind
közelebb azoknak a nagy igazságoknak a felismeréséhez, melyeket
a közember szerenesés pillanataiban is csak homályosan sejthet.

Hogyan jöhet létre ez a "találkozás"? Mikor és miképp érinti
meg a művészt a kegyelem? Mint dolgozza fel páratlan él
ményét? Az Esztétika - Sík Sándoré - ebben fokozatosságot mu-
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tat, s ez a felfogása némiképp ellentmondani látszik költői gya
korlatának, hiszen kezdettől fogva vezéralakja volt annak a lírai
irányzatnak, melyet mi katolikus költészetnek szoktunk nevezni,
s amelyben ez a kegyelmi ráhatás olyan biztonságot és hitet ad a
művésznek, hogy nem kell súlyos belső harcok árán kiküzdenie
Isten jelenlétének tudatát. De Sík sokkal nyitottabb volt, semhogy
ezt a szemléletmódot kanonizálta volna. Jogos büszkeséggel
mondhatta el magáról - meg is tette előadásai során -, hogy
ennek az irányzatnak kezdeményezője volt, beteljesítve azokat a
reményeket; amelyeket az öntudatra ébredő katolikus körökben
gyakran kifejezésre juttattak, anélkül, hogy komoly tehetségek
bukkantak volna föl a század eleji katolikus lapokban. (Nem vé
letlen, hogy e líratípus előzményeit kutatva Sík is csak Mind
szenty Gedeonig jutott el, aki azért nem volt éppen átütő erejű lí
rikus.) Ugyanakkor kritikusan szemlélte a katolikus költőket, a
remekül induló, majd elsekélyesedő Harsányi Lajost és a saját re
torikája áldozatává vált, nem kis tehetségű Mécs Lászlót, s bár
mindig segítette a következő generáció papköltőinek szárnypró
bálgatásait, sőt, támogatta egyesületbe tömörülésük eszméjét is,
nem róluk írta maradandó elemzéseit, s e vonatkozásban a hall
gatás értékítéletét is sejteti.

A fokozatos érlelődés és költői kiteljesedés eszménye bizonyá
ra megragadta Radnóti Miklóst is, aki - ezt Sík Sándornak írt le
velei bizonyítják - nem lelkesedett a katolikus költőkért. s azo
kat másodrendűeknek látta. Ha Radnóti líráját egészében tekint
jük, abban is láthatjuk a fejlődés és elmélyülés jeleit, nem volt
csodagyerek, nem küzdötte ki azonnal Babits méltánylását és ro
konszenvét, mint a fiatal Weöres Sándor és Jékely Zoltán, a szen
vedések kohójában lett világirodalmi nagyság.

Közhely arról szólni, hogy az a nemzedék, melyhez Radnóti is
tartozott, az antikvitás jelképeinek és szemléletének újraélesztésé
vel próbálkozott, részben az újklasszicizmus eszmevilágának bű

völetében, másrészt a világ humanizálásának reményében. Rad
nóti korai lírájának pásztorai és napfürdőző szüzei e líratípusnak
szinte közhelyei, nemzedék-társai költészetét is benépesítik (kivé
ve Vas Istvánét, aki elmondja: nyájat s pásztorokat nem látott,
mert a gangról tekintett ki). Ösztönzőik között lehet említeni
Illyés Gyula egyik-másik hasonló ihletésű költeményét, s minde
nekelőtt azokat az élményeiket, amelyeket az iskolákban szerez
tek, hiszen akkoriban a latin nyelv és költészet ismerete a művelt

ség természetes része volt. Hogy az antik költői magatartás, a
bölcs, sztoikus távolságtartás és a világból való kihátrálás megél
hető és újraidézhető, azt Kerényi Károly ismételgette látnoki erő

vel. Ö tette a 30-as évek egyik vezérlő eszméjévé a Sziget-gondo
latot, melyre folyóirata címével is utalt. Ha a Boldogok Szigetét
elérni lehetetlen is, létezik a lélek független tájain, s a művésznek

ebbe az érintetlen világba kell húzódnia a környeztében tapasz-
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talható elembertelenedés ellensúlyozásaképp - ez volt e gondo
lat lényege, s ezt a magatartást igyekeztek megvalósítani Radnóti
és nemzedéktársai, mindenekelőtt az Argonauták című folyóirat
ban, amelynek Hajnal Anna és az ígéretes költőként induló, Ho
ratiust és Vergiliust népszerűsítő és példának mutató Trencsényi
Waldapfel Imre szerkesztettek. E nemzedék tudatában az antikvi
tás úgy jelent meg, mint az ideális világ. A 20. század magányba
szorított, új és új félelmektől nyomorított embere úgy tekintett ek
kor a békés boldog mezőkre, melyek fölött folyvást az olümposzi
istenek gyöngyöző nevetése hallatszott, mint a messzi múltban
igenis létezett ideára. Semmiképp sem a véletlen műve, hogy épp
az Argonauták körében vetődött fel az a gondolat, hogy létre kel
lene hozni egy hatalmas lírai béke-antológiát, amely az igazi béke
ősképét mutatná a szavakkal meghamisított helyett. Bizonyos
mértékű rokonságot, pontosabban analógiát mutat e törekvésük
az ugyancsak ekkortájt jelentkező permanentista mozgalom célki
tűzéseivel. A permanentisták azt vallották, hogy hiteles műfordí

tások révén létre lehet hozni a költészet és a költők köztársaságát,
olyan államot, amelyet Arisztotelész álmodott meg, s amely 
sajnos - sosem születik meg a valóságban, hiszen a politika
prakticizmusa nehezen túri az idealisták jelenlétét. (A permanen
tista mozgalom megálmodója és szorgalmazója Képes Géza volt,
aki egész életében elképzelése igézetében alkotott, nem véletlenül
lett egyik legtermékenyebb, ismeretlen világokat felfedező műfor

dítónk.)
A világ eseményei éppen nem a béke megteremtése felé halad

tak. Mégis megszületett az antológia kicsinyített mása, a Pásztori
magyar Vergilius című fordításgyűjtemény Trencsényi-Waldapfel
Imre szerkesztésében. Ebben jelent meg Radnóti Vergilius-fordítá
sa, amely eklogáinak ösztönzője lett. 1938-ban írta Első eklogáját,
az előtte való évben azonban megjelent egy másik fontos verse,
amely lelki életformájának lassú átrétegeződéséről árulkodik, a
Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához című. A spanyol polgárháború
véres eseményeire reflektáló költeményben a szigorú Habakukot
idézi, aki Krisztus előtt a 7. században írta a szír uralom kegyet
lenségeit panaszoló könyvét. A próféta Jahve szájába adja a vi
gasztaló ígéretet: az igazakat védelmezi az Úr, a zsarnok elpusz
tul. A vers élményi alapja visszatér az Első eklogának azokban a
soraiban, amelyekben a költő és a pásztor Garcia Lorca haláláról
beszélgetnek. A költő mintegy e tragikus sors tanulságát össze
gezve mondja: "Nem menekült. Meghalt. Igaz is, hova futhat a
költő? - Nem menekült el a drága Attila se, csak nemet intett 
folyton e rendre..."

Újfajta küldetéstudat jelenik meg e sorokban, a prófétai kűlde

tés értelmezésének sajátos változata. A költőnek, akárcsak Isten
üzenethordozójának, nem szabad menekülnie, vállalnia kell sor
sát, melyet azért mémek rá, mert tud nemet mondani. Ez nem a
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vergiliusi eclogák hagyományából fakad, sokkal inkább az Ószö
vetség prófétikus magatartását idézi. (A pásztorkodással kapcsola
tos kifejezések és jelképek újra meg újra megjelennek a Bibliában
is, János evangéliumában például Jézus a jó pásztorhoz hasonlítja
magát.) A sors elvállalása, az áldozathozatal pedig - sajnos 
korunk spirituális magatartásának folyvást visszatérő eleme. Ha e
lelki eltökéltség maradandó példáit idézzük, Maximilian Kolbére
éppúgy gondolhatunk, mint a mártírok egész seregére, a név
telenekre, mert hiszen míg az ősegyházban számon tartották a
különféle üldöztetések áldozatait, ma ezrek és ezrek pusztulnak
el névtelenül, s egyre tétovábban veljük fel a kérdést: miképp le
het és kell áldozatukat értelmeznünk? A költők azonban a prófé
ták eltökéltségével vállalják a halált, s számon tartják egymás ál
dozatát. Erről írt Radnóti ritkán idézett versében, a Csütörtökben:

New Yorkban egy kis szállodában
hurkot kötött nyakára T
ki annyi éve bolyg hazátlan,
tovább bolyonghat-é?

Prágában JM ölte meg magát,
honában hontalan maradt,
P R sem ír egy éve már,
talán halott egy holt gyökér alatt.

Költő volt és Hispániába ment,
köd szállt szemére ott, a bánaté;
s ki költő és szabad szeretne lenni,
egy fényes kés előtt kiálthat-éi

Kiálthat-é a végtelen előtt,

ha véges útja véget ért;
a hontalan vagy láncon élő

kiálthat-é az életért?

Mikor harapni kezd a bárány
s a búgó gerle véres húson él,
mikor kígyó fütyül az úton,
s vijjogva fújni kezd a szél.

A "végtelen előtt" és a "véges út" szintagmákról aligha kell bi
zonygatni, hogy keresztény eredetűek. Mint ahogy bibliai jelképe
ket jelenít meg apokaliptikus vízió formájában az utolsó versszak
is. Gondoljuk meg: 1939 májusára. amikor e vers született, a Par
lament elfogadta már a második zsidótörvényt is, melyet Teleki
Pál terjesztett elébe, s amely sokkal súlyosabb volt, mint az első.

Hatálya alá esett egyebek között Sík Sándor is, aki félelmetes hi-
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tellel számolt be döbbent érzéseiről NaplójegyzeteIben. Nála is fel
tűnik az a gondolat, az a fajta belenyugvás az isteni rendelésbe,
amely Radnóti ekkori költészetének is fontos eleme, jóllehet
mindkettejük gondolatvilágát tragikusan színezi át az a felisme
rés, melyet Radnóti fogalmazott meg Dalában:

Búbánattól ütötten
járlailok most naponta
hazámban számüzátten; ...

Amikor Glattfelder Gyula, szeged-csanádi püspök egyháza ne
vében elfogadta a törvénytervezetet, Serédi Jusztinián hercegprí
más gratulált neki elsőnek. Vajon gondoltak-e arra, hogy e szöveg
támogatásával maguk is egy újfajta mártírium esélyére mondanak
igent? Eszükbe jutott-e, hogy a hithez való hűségnek olyan pél
dáit hívják életre, amelyeket a vértanúság követ majd?

Radnóti Miklós költészetének spiritualizálódása egészen apró
élettények, események megjelenítésében is tetten érhető. Fanni ké
pét ekkortól veszi körül verseiben egészen új aura: a tiszta szere
tet jelképe lesz, csodatévő, aki szeretete által a halál rémét is ké
pes elűzni:

Most érkezett, egész nap messze járt,
kezében egy nagy mákvirágszirom
s elüzi azzal tőlem a halált.
(Együgyű dal a feleségről)

Öröktől elrendelt, szigorú békességet sugároz a Veresmart záró
képe:

S a föld bölcs rendje visszatér, amit
ó csillagok szakállas fénye áztat;
állatok s kalászok rendje ez, nehéz
s mégis szelíd szolgálati szabályzat.

A csodatevő szeretet, az öröktől való rend erősebbek a halál
nál: hisz bármilyen szorongató is számot vetni az elmúlással, vol
taképp ezáltal nyílik meg az ember előtt a végtelen. S annak már
már a határáról visszatekintve, vagy épp fordítva: szembesülve
az ideális, a tökéletes emberi érzésekkel, s már nem azok tökélet
len megjelenésével épül fel Radnóti Miklós utolsó korszakának
versvilága. Szorongattatása, személyes kiszolgáltatottsága nem
hat mind szilárdabb hite ellenében. Katolikusnak vallja magát ab
ban a levelében, amelyet Sík Sándornak írt 1942 elején, amikor a
Vigiliában egészen otromba és megmagyarázhatatlan támadást
tett közzé Horváth Béla és Just Béla Vajthó László költői antológi
ája ellen, valósággal feljelentve a beválogatott zsidó származású
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költőket. (Hogy-mint került ez az írás épp a Vigiliába, teljességgel
kideríthetetlen, mindenki, akinek csak része volt a lap szerkeszté
sében, másként emlékezik rá. Az az egy egészen biztos, hogy a
folyóiratot főszerkesztőként jegyző Mécs Lászlónak nem volt tu
domása róla, egyrészt mert nem is törődött a Vigiliával, másrészt
Királyhelmecen ténykedett plébánosi funkcióit ellátva.) S katoli
kus meggyőződését megvallva keresztelkedett meg 1943-ban, te
hát akkor, amikor e lépésének semmiféle pozitív egzisztenciális
következménye nem lehetett.

Radnóti helyzetét és szenvedéseit ismerve egyáltalán nem cso
dálkozhatunk azon, hogy utolsó korszakának visszatérő szava a
halál. Az elmúlás esélye egyre szorongatóbb élménye volt. De ezt
is úgy élte meg, ahogyan a Babits halálára írt Csak csont és bőr és
fájdalom záró szakaszában írja:

Halott keze nemfogja már a tollat,
behunyt szeme nem lát több éjszakát.
Örök világosság, kibomló égi láng
röppen felé a földi füstön át.

A halálsejtelmét angyal szárnysuhogása ellenpontozza Naptárá
nak záróversében is. Hogy ez a halál angyala-e, vagy az, amelyik
a pásztorokat tudósította az örömhírről. nehéz volna megmonda
ni. Mindenesetre a bűntelenek s a kisdedek megérdemlik, hogy
ne a rontás démona uralkodjék rajtuk, amint ezt a Nem tudha
tom... című versében fejtegeti.

Legutolsó költeményeiben valóban megjárta a "lélek hosszát".
Ezekben a nagy, látomásos versekben a szorongató valóság fölé
emelkedve részben olyan kapcsolatot teremt a távoli kedvesség
gel, amelyben annak vizionált alakja újabb angyali elemekkel
gazdagodik, s a vágyott békesség jelképévé válik. Időtlen táv la
tokba nyitnak, hiszen "...mennyi az Úrnak, mondd, ezer év? csak
pille idő az!", s megjelenik bennük az az ország, "amit igért amaz
ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat". "Már
közelít az az óra, már születőben az ország" - mondja a Nyol
cadik ekloga prófétája, s rokonával, a költővel indul hirdetni az
örömhírt. Útján jó társa a bot, amelyről ezt írja a Zsoltárok köny
ve: Ifa te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem" (23,4).

Előbb azonban az ifjú költőnek, a próféták rokonának végig
kellett járnia a halálba vivő menet állomásait. Láthatta a lelkében
felfénylő angyali képmást, a gyermeki tisztaságot idéző pásztor
leányt, s hallhatta, amint elhangzik fölötte a végzetes szó: "Der
springt noch auf!", de azt már nem élte meg, hogy valóban sárral
kevert vér száradt fülébe. Aztán valóban felkelt, belépett a költők

és próféták halhatatlanságába, s kitárult előtte a megígért ország
kapuja.
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