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3. számunkban közöltük.

Radnóti hiánya
Radnóti Miklós tehetséges fiatal költő volt, aki jóformán rohammal
vette be a nagy költőségfellegvárát, egy-egy kései versében zseniális
kortársa, József Attila remekléseinek színvonaláig emelkedett. 100éve
született? 65 éve halott? Mond ez valamit? Sietnie kellett, mert tudta,
hogy nincs sok ideje. Próféta lett volna, akikre olyan gyakran hivat
kozott? Vagy csak egyszerűen tudta olvasni a jövő jelenben meglevő

jeleit, és merte is megérteni, amit kiolvas? Azt, ami nem volt sem kel
lemes, sem megnyugtató. Ráadásul, és ez már több mint költőinagy
ság, attól sem ingott meg az emberbe, a dolgok értelmes rendjébe ve
tett hite, amikor az ember és a dolgok értelmes rendjének ügye épp
vesztésre állt, defenzióba szorult. Radnóti képes volt tudni, hogy nem
csak az élet, hanem a fogság is egy nappal rövidebb lesz naponta. Ere
dendő optimizmusa szépségkedvelésre sarkalta egy giccsesen sötét
valóságban: a derű és az öröm bármi kezébe vagy versébe akadó ké
pével igyekezett eltakarni maga elól ezt a rettenetes, embertelen gics
eset. A világégést, a fasizmust, az antiszemitizmust, a szeretetlensé
get, az emberellenességet. Mézédes képei épp olyan idézetek egy már
elveszett kispolgári idillból, mint Bartók Concertójának "Szép vagy
gyönyörűvagy Magyarország" rájátszása. A kispolgári idill valósággá
nemesedik, a túl édes mézrétege kibírhatóvá színezi akibírhatatlant.
Radnóti látja, mi vár rá, és még azt is látja, mi vár miránk, mert az ő

30-as, 40-es évekbeli hétköznapjaiba ugyanúgy sok fehér és piros ár
nyalat szövődikbele, mint a mieinkbe, csak mi sokkal gyanútlanab
bul nézünk a vész elé, mint Radnóti. Pedig mi, vele ellentétben, talán
még megállithatnánk azt. És mégis, minden ellenére hisz, valamiféle
esztétikai optimizmussal van tele a halál küszöbén is. Hiszi, hogy ér
demes megörökíteni mindent, és igaza lesz, mert a versek visszatér
nek hozzánk a föld alól is. Nos, akiben ez a három dolog: a jövólátás,
az ennek ellenére való bizakodás és a megingathatatlan hit egyesül, az
alighanem tényleg próféta. Nem olvassuk őt egész helyesen, ha csak
a nagy költőt látjuk. Nagy ember? Próféta? Úgy az, hogy ez a tény is
szerves része életművének. Az életműnek, mely az ő esetében, mint
a próféták esetében lenni szokott, elválaszthatatlan életétól. Ezeket a
szerepeket másképp valósítja meg, mint Petőfi vagy Ady, új nyelvet
talál, új, Apollinaire utáni stílust. A szerep azonban, amibe belekény
szerül nem poros, bár az lenne, nem is szerep, összhangban van a va
lósággal, bár ne lenne, a feketén giccses valósággal, melyet csak ver
seiben tud átformálni eredményesen. Egy csodálatos intellektuel életét
ismerjük meg, aki magyartanár, műfordító,ahogy Jézus ács volt vagy
Buddha királyfi. Radnótinak nemcsak életműve, de sorsa is elké
pesztő: a legendás és halállal teli születéstól, a legendás és életigenlő

halálig ível. Ó leginkább az Ószövetség remekíró kis prófétáival ro-
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kon. Próféta és mártir is egy személyben. Nagyon hiányzik a ma
gyar szellemi életből, hogy nem írhatta meg, mit gondol az 50-es
évekről, 56-ról, a Kádár-korszakról. Még talán a rendszerváltásról
is lehetett volna szava. Bölcsességét túl hamar elvesztettük, de ne
féljünk megidézni:

Lapszéli jegyzetek Habakuk
és R. M. prófétához

Sokházak
lángoltak,
tűzben állt
a faluk,
sz6lalj meg,
habtrszmég,
Habakuk!

A törvény
nem védi
a gyengét,
vagy hogynincs
törvény már,
azt hinnéd.

Nem hűl ki,
felizzik
a parázs.
Azt mondják,
véletlen
villanás.

Lángot dob,
lövöldöz,
j6t akar,
vendégsze
retőnép

a magyar.

Mert a kő

kiáltoz
a falMl.
Mit kérjünk,
haeljön,
a tüzes
angyalt61?
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Gyújtson rá,
nézze,hogy
holélünk.
Maradjon
amig tud,
legyen a
testvérünk.

Azósi
hegyvidék
szétporlik.
Sz6lltsuk
bajtmérni
Radn6tit!


