
BENEY ZSUZSA

1930-ban született Buda
pesten. Orvosi munkája
mellett számos vers- és
esszékötete, két regénye
jelent meg. Ez az esszé
készülö Radnóti-elemzé
sének részlete.

Radnóti
Félelmetes angyala
A félelmetes angyal

A félelmetes angyal ma láthatatlan
és hallgat bennem, nem sikolt.
De nesz hallatszik, felfigyelsz,
csak annyi, mintha szöcske pattan.
szétnézel s nem tudod ki volt.
6 az. Csak újra óvatos ma. Készül.
Védj meg, hiszen szeretsz. Szeress vitézül.
Ha vélem vagy lapul, de bátor
mihelyt magamra hagysz. Kikél a lélek
aljából és sikongva vádol.
Az őrület. Úgy munkál bennem, mint a méreg
s csaknéha alszik. Bennem él,
de rajtam kívül is. Mikorfehér
a holdas éj, suhogó saruban
fut a réten s anyám sírjában is motoz.
Érdemes volt-e? - kérdi t6le folyton
s felveri. Suttog neki, lázítva fojtán:
megszülted és belehaltál!
Rámnéz néha s előre letépi a naptár
sorjukra váró lapjait.
Már t6le függ örökre
meddig s hová. Szava
mint vízbe kő, hullott szívembe
tegnap éjszaka
gyarazve, lengve és pörögve.
Nyugodni készülődtem éppen,
te már aludtál. Meztelen
álltam, mikor megjött az éjben
s vitázni kezdett halkan itt velem.
Valami furcsa illatt szállt s hideg
lehellet ért fülön. "Vetkezz tovább! 
így bíztatott, - ne védjen bór sem,
nyers hús vagy úgyis és pucér ideg.
Nyúzd meg magad, hiszen bolond,
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ki btJrével, mint börtönével henceg.
Csak látszat rajtad az, no itt a kés,
nem fáj, egy pillanat csupán, egy szisszenés!"

S az asztalon felébredt s villogott a kés.

1943. augusztus 4.

Radnóti kései költészetében legalább kilenc alkalommal jelenik
meg az angyal képzete - legrejtélyesebben A félelmetes angyal cí
mű, 1943 augusztusában keltezett versben. Azt hihetnénk tehát,
hogy ennek a vallásos-transzcendens toposznak nemcsak kiemel
kedő jelentősége, hanem kiemelkedőjelentése is van. Meggyőződé
sem/ hogy ez igaz - annak ellenére, hogy e költészetben az angyal
jelentése nemcsak hogy nem egyértelmű, de magában véve is ne
hezen definiálható. Jelentését nem a konvencionálisan értelmezhető

nyelv, hanem annál mélyebben, a lélek mélyéről elsődlegesen fel
merülő képek tartományában kell keresnünk - csakis így találhat
juk meg, anélkül, hogy egyértelmű definícióját megadhatnánk, e
kiemelkedően fontos szimbólumnak, pontosabban e szimbólum
fontosságának kulcsát. Ezzel talán Radnóti versalkotásának lélekta
nára, mindenekelőtte költészet vizuális determináltságára is némi
fény derülhet.

Ezért is érdemes ezt az oly ellentétes szimbólumokat összefogó
angyal-képet jobban szemügyre vennünk. A félelmetes angyalnak
ugyanis, jelentésében, sem Radnóti költészetében, sem a vallásos
vagy tradicionális poétikai angyal-megjelenések között nem talál
juk előzményét - egyes-egyedül az angyal-Iáttatásban. Egészen
pontosan a költői képek azon sajátságában, ahogyan az igazi köl
tői kép egyszerre jelentkezik a láttatás és a hangzás tartományá
ban/ e kettősséggel erősítve egymás szuggesztív, a költőiségben

"elbűvölő" hatását. Ez a suhogóan fehér, holdfényben derengő

angyal ugyanis nem a tévelygő lélek és Isten között közvetít, nem
is Isten gondoskodásának jelképe, mint hiányba átforduló jelen
tésében a Sem emlék, sem varázslat című versben és nem is az iste
ni jelen- és távollét egyidejűségéé, mint az Első razglednicáoss: 
ez az angyal nem más, mint a kísértő: angyali fehérségének álru
hájában a Sátán.

Csakhogy a versben, a költészetben, a költői képalkotás elsőd

legességében semmi sem öltözhet álruhába. Itt tartalom és forma
a legmélyebb egységben születik - ha a kísértő az angyal fehér
fényességében suhan át az éjszakán, akkor ennek, és éppen ennek
van jelentése a versben, ez fejezi ki az érzelmek (vagy talán az ér
zelmeknél is mélyebb létérzékelések) másképpen elmondhatatlan
komplexitását, az isteni és a sátáni erkölcsrend egymásbafordulá
sát. Radnóti megpróbálja a sátáni kísértést angyaliba átfordítani
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-.talán mert nem mer közvetlenül szembenézni a kísértő ördögi
ségével. tudatosan vagy öntudatlanul mégiscsak angyallá alakítja.
Teszi ezt egyrészt mint a vallás és a hit peremvidékén (legvalósá
gosabb tartományában) járó lélek, másrészt mint olyan költő, aki
nek ereje erre az átfordításra és nem a közvetlen szembenézésre
elegendő. Az angyal szimbóluma ugyanis, nagyrészt a képzőmű

vészeti allúziók következtében, többé-kevésbé hagyományos (ha
jelentése, Rilke óta, nem is feltétlenül az) - az ördög irodalmi
megjelenítése azonban jóval több stilizációt, a hagyománytól el
szakadott egyéni képzelőerőt (helyesebb, ha azt mondjuk: egyéni
bátorságot) tételez. A költői és az emberi lét erősebb szuverenitá
sát. Radnóti költészetét. úgy hiszem, éppen ez a határhelyzet jel
lemzi: a tradicionálisnak legszélső határára merészkedik, anélkül
azonban, hogy a teljes vállalás kockázatának kitenné magát - s
hogyan is tudnánk eldönteni, miért? Azért-e, hogy elsősorban a
költői tradicionalizmushoz ragaszkodjék, költői természete miatt,
azért mert Radnóti nem tartozik az újító, a formailag merész al
kotók közé, vagy mert emberi gátoltsága, elfojtásai miatt nincs
elég ereje ahhoz, hogy valódi költői nagyságát kibontakoztassa?
Költészetének legmélyebb kérdése ez, melyre megnyugtató felele
tet talán sohasem kaphatunk - magam azonban, számos jel
alapján az utóbbi lehetőséget tekintem valószínűnek.

Mert azt, hogy ebben a fehér, a halál angyalát idéző képben,
melynek megjelenése mind a Naptár Decemberére (Nesztelenül köze
lít/Mély havon át a halál), mind a Negyedik ecloga A fák között már
fuvall a halál sorának hangulatára emlékeztet, valójában a sátáni
kísértés jelenik meg mindannyiunk előtt fájdalmasan nyilvánvaló,
és éppen angyaliságának attribútumaivallesz elviselhetetlenül fáj
dalmassá. Hiszen ez az angyal, aki egyszerre létezik kint és bent
(hallgat bennem, nem sikolt/De nesz hallatszik, felfigyelsz,/csak annyi,
mintha szöcske pattan,/szétnézel s nem tudod, ki volt) egyszerre lehet
az én lehasadt, ördögi része, a kívülről közelítő kísértő és a bün
tető angyal. A saját létezés árnyék-valója, interiorizált idegen, s
egyben a természet misztikus, anyagtalan láthatóságába burkolt
szellemi lény, és nem tudjuk, hogy a félelem, amit bennünk éb
reszt, külsö vagy belső jelenléte miatt lesz-e ijesztőbbé. Akárcsak
Ivan Karamazov látogatójáról, róla sem tudjuk, hogy a megláto
gatott lázálma-e, vagy metafizikai valóság, Radnóti angyala is lát
ható a költő elkülönített, megszemélyesített részének. Kisértése
kettős: egyrészt a halott anyát ébreszti: Érdemes volt-e? kérdi tőle

folyton/És felveri - másrészt az aludni készülőt (mint a halálraké
szülődő szinonímáját) biztatja az önkéntes halálra: nemfáj, egy pil
lanat csupán, egy szisszenés';S az asztalon felébredt, s villogott a kés.
Az öngyilkosság itt, most a legnagyobb bűn elkövetésében megje
lenő büntetés, az anyagyilkos csecsemő halálos ítélete. És nem kí
vülről ráméretett ítélet: a lelkiismeret görcse szólal meg ebben a
versben, az irracionálisan túlcsigázott s talán nem is a valóságos,
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hanem valamelyelfedett célra irányuló le1küsmeret. Feltételezhe
tő, hogy anyja halála olyan egész életére kiható komplexust alakí
tott ki Radnóti lelkében, mely a későbbi, rárakodó problémák mi
att mind kiterjedtebbé és átláthatatlanabbá vált. Erre mutat az a
paradoxon is, hogy anyja és testvére halálával talán csak itt és a
Huszonnyolcadik születésnapomra című versben foglalkozik. A két
költemény kapcsolata annál is érdekesebb, mert egy harmadikkal,
a mindkettőhöz külön-külön illeszkedő Huszonkilenc év cíművel is
összeszövődik. Ez tartalmával a másik születésnapi verssel, képe
ivel pedig (Almatlanul feküdtem, szédülés/hintáztatott- huszonkilenc
év? hófehér enyészet) nagyonis közelről. A félelmetes angyallal áll ra
konságban.

Más alkalommal, Radnóti négy kései angyal-versének elemzése
során már foglalkoztam belső ellentmondást tartalmazó angyal
képzeteivel. Egyik sem olyan komplex és ambivalens (talán egye
dül az ElséJ razglednicáét kivéve) mint A félelmetes angyal. Ne onnét
induljunk ki, hogy ez az angyal valójában önmaga ellentétének is
megfeleltethető, hanem abból, hogy számos - poétikai és pszi
chológiai ok miatt - mégiscsak angyal, s hogy ezzel mégiscsak
rá kell, világítania arra a rendkívül komplex lelki tartalomra, ami
Radnótiban az angyal, s ezen túl Isten képzetéhez fűződik.

A probléma nem kisebb, mint a lelkiismeret, s ezen túl, tán azt
is mondhatnók, hogy ennél is hitelesebben a világkép, a világba
illeszkedés eredendően szakrális vagy profán indíttatása. A vers,
egyes szándékos persziflázsoktól eltekintve, vagy talán még azok
ban is, mindig az igazat mondja; nincs módja eredendő igazság
tartalmának leplezésére. De azt is mondhatjuk, hogy a vers, telje
sen, sohasem igaz - hogy nincs módja arra, hogy önmaga lénye
gét a felület ránőtt ruhájától megszabadítsa, mert ez a ránőtt, ve
lenőtt, veleszületett forma éppen úgy a kifejező lélek része, éppen
úgy megváltoztathatatlan, mint a tartalom. Hiszen a forma a ki
mondás kényszere, a látás eleve-adottsága, az, ahogyan a költő

tudatába engedi azt, ami egyszerre fogalmazódik meg a képben,
és a belőle nyelvvé lett szavakban, azokban a képekben, melyek
már a szavakra-fordíthatóság jegyében születtek. Ezért tűnik

annyira fontosnak, hogy az ördögi kísértő a fehér, holdas éj oly
sokszor megjelenő toposzát ölti magára, s ez kérdőjelezi meg e
toposz valóságos jelentését, átmenetiségét a valóság és a látomás
között, ez világít rá a nagyon is tárgyiasnak, valósághűnek, leg
feljebb stilizáltan valósághűnek látott Radnóti költészetének láta
másos jellegére.

Miért nem vettük ezt eddig észre? Azért, mert a látomás tájai is va
lóságosak, látomás-jellegüket nem abszurditásuk, csak megjelenésük
kontextuális helyzete, ismétlődéseik feltűnő gyakorisága valószínűsíti.

A Járkálj csak, halálraítélt! kötetétől kezdődően egészen az Ert51tetett
menetig Radnóti igen sok versében (voltak olyan időszakok, ami
kor bízvást mondhatjuk, hogy csaknem mindegyikben), ha pilla-
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natokra is, de feltűnik a fehérségnek, a holdnak, ködnek, s a ve
lük együtt megjelenített halálnak a képzete - talán azt mondhat
juk, hogy a halál megszelidítése, elfedése, stilizációja e képekben.
(Mint ezt Klujber Anita pécsi egyetemi hallgató szakdolgozatában
a December című versben kimutatta.) Csakhogy - s ez megint
Radnóti költészetének egy sarkalatos pontjához vezet el bennün
ket - valóságos-e a halál-képzet? Valóságos-e? - kérdezzük; de
vajon a tökéletesen ismeretlennel szembenézve mit is nevezhe
tünk valóságosnak? Ne tévesszük össze a meghalás módját (a
Razglednicák véres képeit) magával a halálangyallal, s a halál sem
mihez nem hasonlítható, felfoghatatlan képzetét az ebben a kép
zetben összesűrűsödött, azt elfedő tartalmakkal, olyan tartalmak
kal, melyeket e fehér, suhanó angyal-képzet megszelídíteni és ta
lán elfeledni igyekszik.

Mi lehet ennek a tartalomnak a mélyén? Egyszerű lenne, ha
merő stilizációról, a fiatalok romantikus halál-képzetéről beszélhet
nénk, a szerelem és a halál közös, vagy egymást kézen fogó alakjá
ról, ha ebben a stilizációban orpheusi képzeteket idézhetnénk, s az
éjszaka fátylaiban Eurüdiké lassan lebomló halotti pólyáját, vagy
nászruhájának fátylait vélhetnénk felfedezni. Egyszeru lenne, ha a
képek hangzási anyagából indulnánk ki, a h, l, n hangzók lágyságá
ból, melyek mintha valóban egy posztszecessziós, posztromantikus
dekoratív és stilizált Iírateremtés jelei lennének. Csakhogy, úgy vél
jük, Radnóti számára a halál, már az 1936-ban megjelent [árkál] csak
halálraítélt! című kötettől kezdve történelmileg felismert, reális ve
szélynek tűnhet. Az őszi, téli éjszakák holdas-havas tájaiban lengő,

bolyongó, kőzelítő halál egyszerre lehet a valóban rettegett sors
rémképének megszeIídítése, és olyan kép, mely egyéb, megoldhatat
lan, megoldhatatlannak vélt problémák menekülési tendenciáját jel
zi. Túl a magánélet megoldatlanságán, talán éppen a költői lét fe
szültségének kiélhetetlenségét.

A halált folytonosan, újra és újra, ki kell mondani, méghozzá
képben (sőt, s ez nagyon fontos, egy másik kép allúziójaként, szinte
mindig egy természeti jelenség leírását követően vagy annak tartal
maként - olyan természeti jelenségét, mely megfoghatatlan, képisé
gében is inkább hangulatot, mintsem konkrét látványt idéz, a látha
tatlanság határán, ott, ahol Eurüdiké követi a költő-Orpheust: az
azonnali elveszthetőség pillanatában). Ugyanerről a halálról azon
ban konkrétan csak egészen későn, a Razglednicákban szabad beszél
ni, a leszámolás végső eseményében (és egyben a költői hang meg
erősödésének hihetetlen csodájában). A halál képzete mindaddig
absztrakció, különlegesen erős kép formájában - sokszor nehéz,
majdhogynem lehetetlen eldönteni, hogy képisége, Iáthatósága nem
fontosabb-e tartalmánál, hogy Radnóti nem saját halál-képzetének
lenyúgözöttje volt-e, ennek a fehér holdas, széljárta képnek, mely
ben oly hasonló látási-hangzási alakban jelenik meg az angyal és
a halál, hogy emlékezetünkben össze-összemosódnak; az abszt-
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rakcíónak, pontosabban a megszemélyesítésnek abban a tendenci
ájában, melyet a költő mintha önnön félelmei, a kimondás köz
vetlenségének elhárítása céljából varázsolna maga köré.

Ilyen elvarázsolt, megszemélyesített képzetként, suhogó hol
das-fehér rekvizítumaiban a későromantika szentkép-stílusát felidéz
ve jelenik meg A félelmetes angyal. Alakjában megdöbbentő módon
vegyül a szokványos küllem a feloldhatatlan, másképpen elmond
hatatlanul komplex (és másutt valóban mindig elfeledett) tartalom
mal Radnóti angyalairól szóló tanulmányomban A félelmetes angyalt
az őrület szinonímájaként értékeltem, s Radnóti egész költői maga
tartását ebből, a fenyegető őrület elhárításának szempontjéból pro
báltam megérteni. Abban a tanulmányban arra a kérdésre kerestem
feleletet, hogy mit is jelentenek Radnóti kései költészetében az újra
meg újra felbukkanó angyalalakzatok. Most ellenkező irányból pro
bálom megközelíteni a problémát: vajon miért kell az őrület és az
öngyilkosság fenyegető képzetének éppen az angyal alakját magára
öltenie - azért-e, hogy ezzel a félelmet és a késztetést a szakrális er
kölcsi rend áramkörébe kapcsolja, egy isteni akarat jegyében jóvaha
gyassa, s így egy el nem követett (tudatosan el nem követett) bűn

elkövetéséért vezekeljen, tehát a világ megbomlott egyensúlyát az
isteni igazságszolgáltatás jegyében helyreállítsa - vagy éppen ellen
kezőleg, az isteni, és éppen az isteni rendben mutassa meg az ördö
gi princípium jelenlétét. Elválasztható-e ez a két tendencia a lélek
titkos-titokzatos vágyait és rezignációját napvilágra hozó költészet
ben? Minden büntetés (minden tragédia, ha büntetésként éljük meg)
arra szolgál, hogy helyreállítsa a világ megbomlott egyensúlyát, s az
önmaga problémáit a világba transzponáló Radnóti számára az íté
let végrehajtatása az érthetetlennek tűnő világ értelmét adja meg. Ha
azt állítom, hogy Radnóti saját, legbensőbb problémáit vetíti a világ
ra, ezzel nem azt mondom, hogy a világ önmagában véve nem ad
hatott elég okot arra, hogy a költöt újra meg újra saját, benső bi
zonytalanságaival, problémáival szembesítse. De a kettő, az egyéni
és a történelmi sors, lélek és világ, e különlegesen érzékeny férfiben
összemosódott, egymást képviselte és helyettesítette, mondhatnók,
elválaszthatatlanná, megkülönböztethetetlenné lett, s nem tudhatjuk,
nem a saját problémák elfojtása okozta-e a lélek rendkívüli, már-már
prófétai érzékenységét.

Radnótiban nem érezzük a saját élet feláldozásának, az áldozati
gesztusnak misztikus vágyát, és nem érezzük a világért-szenvedés
jellegzetesen zsidó attitüdjét sem. Tehát sem a katolikus, sem a zsidó
misztika nem játszik bele ebbe az inkább démonikusnak mondható
angyal-képbe, melynek éjszakai-holdas attribútumai jól egyeztethe
tőek a fekete, ördögi éjszakák patetikus boszorkányszombatjával. A
démon egyszerre létezik (vagy nem létezik) bent és kint, a sikoltás
ból, láthatatlanságból hirtelen kiválik, és suhogó sarujában a holt
anya sírját bontogatja, majd öngyilkosságra buzdít, s nem is akármi
lyenre. Bizonyos, hogy nagyon fontos és nagyo~ régi képet elevenít
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meg Radnóti, amikor az elevenen megnyúzást, a bőrétől-szabadu

lást tartja a ráméretett halál formájának: leválást mindarról, ami
külsöleges, ami "társadalmi". De ha nem marad más, mint a nyers
hús és ideg, akkor nem azért szűnik meg az emberi lét, mert a test
semmivé válik, hanem azért, mert az emberi láthatóság, a formá
bafogottság semmisül meg. Az öngyilkosság gondolata - mely
itt rejtelmesen és elválaszthatatlanul szövödik az őrülettel csak
úgy, mint a nem-akartan elkövetett bűnnel, a bűnre-születettség

kárhozatával, melyek belátása és vállalása, szembesítés, nem ve
zethet máshová, mint az őrületbe (és milyen közel áll itt Radnóti
József Attila kényszerességéhez is!) - az őrület fenyegetése és az
elevenen megnyúzatás nem angyali, hanem démonikus sugallat, s
aki sugallja, ő sem lehet más, mint fenyegető démon, nem Isten
nek, hanem a Gonosznak követe.

1943 augusztusában Európát és Magyarországot már elárasz
totta a démon jelenléte. Radnóti költészetében megjelenik A mécs
virág kinyt1ik, a Nyugtalan (Jszül, az Ötödik Ecloga felszín alatti bor
zongása, de még érezhető az idill vissza-visszatérő vágyának költői

késztetése is. A félelmetes angyal tónusa különbözik, de sok minden
ben meg is egyezik Radnóti ez időben írott költeményeinek - és
egész költészetének - tónusával. Nem mondható, hogy azoknál
keményebb, azt sem, hogy halál-fenyegetettsége kevésbé lenne el
felhőzött, stilizációba burkolt. De ebben a versben kimond olyan
dolgokat, melyeket másutt van ereje titokban tartani. Itt nyiltan
beszél arról a lelkiismeretfurdalásról, melyröl tudja, hogy az őrü

let megfelelője: malyről tudja, hogy egyszerre lehet reális és irra
cionális. A szimbólum, melyben a reálisnak és irracionálisnak szö
vedékét megjeleníti az angyalnak látszó démon, egyszerre angyal
és démon, egyszerre az igazságnak és a kegyelem nélküli ítélet
nek hírvivője. Olyan komplexitás, melyben a lélek problémáinak
feloldhatatlan jellege kap hangot, melyben ég és pokol, Isten és
ördög képzete elválaszthatatlanul egyesül.

Az emberi lélek számára nem Istennek és az ördögnek koeg
zisztenciája az elviselhetetlen. Mindaddig, míg a kegyelem és a
büntetés egymás polaritásai - mindaddig, amíg megadatik a vi
lágot polaritásokban látnunk, minden végletessége elviselhető. A
lét e polaritások hiányában válik elviselhetetlenné s A félelmetes
angyalnak, és néhány más versének vizsgálatával azt kell meglát
nunk, hogy Radnóti számára valójában a káosz volt elviselhetetlen.
Valószínű, hogy ezt próbálta vers- és látásm6djának formáival,
amíg lehetett kompenzálni, tán azt mondhatjuk, hogy amíg ereje
volt, elfedni. A nagyobb erő talán a szembenézéshez kellett volna
- csakhogy nem jelentette volna-e ez egyben a megfagyott csön
det is, a rémület hallgatássá dermedését?
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