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1.

Tizennyolc éves korától katolikusnak vallja magát, harminchárom
éves, amikor megkeresztelkedik. Hogy hite nem puszta menekü
lés, hanem komoly elhatározás volt, arról több kortárs visszaemlé
kezés is tanúskodik; írásaiban mégsem tűnik meghatározónak a ke
resztény hit világa és formakincse. "Versszakonként három szentet
rángat le az égbó1", jegyzi meg ironikusan egy Sík Sándorhoz írt le
velében a katolikus költőről, Horváth Béláról; feltűnő azonban,
hogy Radnóti Miklós életművéből nemcsak az ebben az értelem
ben vett vallásos, de általában az istenes versek is hiányoznak: köl
teményeinek sem a hit megvallása, sem a hittel vagy akár az Úrral
való viaskodás nem alapvető eleme. Mondhatjuk persze, hogy az
Erá1tetett menetben a "kiálts rám! s fölkelek!" az evangéliumi pél
dabeszédet idézi, följegyezhetjük, hogya Nem tudhatom első válto
zatában a Boldogasszony óvó kezébe helyezte háborús hazáját, ám
ettől még egyik vers sem lesz vallásos vagy istenes ének, ahogy fi
atalkori verseiben is inkább a szeretett nő vonzó idegenségét, nem
pedig az Istennel szembeni áhítatot hivatott kifejezni a játékos-ero
tikus hangvétellel együtt jelentkezőaszketikus-vallásos hang és köl
tői szótár, a "szent", a "zsoltár", a "pap", a "mise" vagy az "ima". Az
Erőltetett menet különösen érdekes ebből a szempontból, hiszen a
vers alaphelyzetét és az erre adható egyik lehetséges "katolikus"
választ Radnóti néhány évvel korábban már bemutatta a Sík Sán
dornak írt Köszöntóben, ahol azt olvassuk: "Egy költőt ünnepeltek
itt, / ki Krisztust kiált, mikor / az erőst is megtörte már a próba."
Az Erá1tetett menetépp a földre rogyó, megtöretett ember egyetlen
pillanatát jeleníti meg; szinte látjuk szemeinkkel az elesett férfi ar
cára tapadó port, ócska ruháját, fáradt tagjait, és az árkot, ahonnan
feltekint. Ezekből a mélységekből ő is bátran kiálthatna az Úr felé,
de benne inkább egy békés nyári délután képe ötlik fel, nyelvén érzi
a szilvalekvár ízét, csodálja a gyümölcsfák meztelen ringó ágait:
ezek a múltból ismert és a jövóből remélt emlékképek azok, ame
lyek tovább űzik az otthoni táj, s benne Fanni alakja felé. A szeretett
nőhöz a vers mindkétszer közvetlenül a "várni" igét társítja, aki a
maga mozdulatlan várakozásában az otthon remélt biztonságát, a
hazatalálás helyét és célját jelképezi. Valójában azonban mintha in
kább a "hinni" főnévi igenév idézné a versben "Fanni" nevét, és
lenne - nem verstani értelemben persze - nevének igazi "rím
párja". A hit, a remény, a szeretet, a biztonság, az otthon, az állan
dóság egytó1 egyig "Fanni" adománya, hozzá tartozik, belőle árad,
felé hív, és nem egy Isten felé; ám ez oly finoman s rejtetten jelentke
zik Radnótinál, ami azt is világossá teszi: az Erá1tetett menetnekés egy
általán a kései verseknek semmi köze a szerelem kétségbeesett iste-
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nítéséhez; a szerelem ÓVÓ, féltő, gondviselö hatalom, talán az egye
düli földi remény.

2.
Hány szerelme volt Radnótinak? A biográfusoktól úgy tudjuk, leg
alább három: Gyarmati Fannin kívül Tini, a kis reichenbergi lány
(polgári nevén Klementine Tschiedel) és Beck Judit, akibe életének
egy nehéz idöszakában belehabarodott. Érdekes viszont, hogy Rad
nóti sem azt nem tartotta fontosnak, hogy Trni és Judit nevét meg
örökítse költészete által, sem azt, hogy a hozzájuk írt verseket élesen
megkülönböztesse a Farmí-versektök jellemző, hogy a reichenbergi
évek alatt a fiatal költő - Ferenc Gy6z6 szavával - "szinte váltó
lázszerűen" írta verseit Tmihez és Fannihoz, olyannyira, hogy a Trni
verseket tartalmazó ciklus gépiratos tisztázata egy eredetileg
Fannihoz írt alkotással zárolt. Ugyanez elmondható a [udit-szerelem
verseirő1 is: ember legyen a talpán, aki háttérismeretek nélkül meg
állapítja, melyik vers címzettje Judit, és melyiké Fanni. Ez azonban
nem azt jelenti, hogy Radnóti szerelmi költészete egynemű volna,
csupán arról van szó, hogy a valódi különbség nem a Fanni- és a Tíni-,
illetve a Fanni- és a Judit-versek, hanem a Fannihoz vagy Tmihez írt
fiatalkori és a Fannihoz vagy Judithoz írt kései szerelmi líra világa
között lelhetőfel. A költői formák ebben az esetben is függetlenednek
tehát a lélek konkrét élethelyzeteit61: a külsö körülmények doku
mentálása helyett arról a filológiai és biográfiai kutatás által érintet
lenül hagyott belső történésrőladnak hírt, miként nö föl egy férfi a
szerelemben, hogyan alakul, változik szerelme, amikor az ifjúkorból
a férfikorba lép át. A két szerelem közötti különbség több ponton is
világosan körvonalazható. Míg például az első szerelemben - füg
getlenül attól, hogy kihez szólnak a versek - roppant távlatok öve
zik a szerelmesek ölelését, nevetését, harapását, szeretkezését vagy
elválását, és a kedves jelenléte a maga izgató, kihívó idegenségében
válik végtelenül vonzóvá, a férfiszerelem nagy költeményei inkább
a távlatvesztés vagy inkább a távlatváltás versei. Megmarad persze
Radnóti szerelmének "rejtett csillagrendszere", de a szerelem egé
szében veszít a kozmikus távlatokból, és ezzel nagyon sokat nyer: a
kozmikus erósz átfordul valami másba, a vágyódás, az együttlét
minősége,milyensége, célja, tétje lassanként megváltozik. Már nem
sár és gyűlölet van a szerelem mélyén, nem tikkadt s tikkasztó harc
dúl közöttük. Szerelmét úgy hívja: "te harcon áldás", "szívemre hajló
jó nyugalom", és kérleli: "Védj meg, hisz szeretsz." A női társ nem
idegen, nem kozmikus és erotikus idegenségében vonzó, hanem
megnyugtató, állandó, komoly jelenlétében, óvásában, a szerelmesek
elidegeníthetetlen egységében: "Elalszol. Pillád hosszú szárnya
lebben. / Kezed pámámra hull, elalvó nyírfaág, / de benned alszom
én is, nem vagy más világ." Érdekes megfigyelni, hogy míg a fiatal
kori versek a kirobbanó erő, gyakran a hajnal, napkezdés, a fény, a ra
gyogás versei, a Tajtékos ég szerelmes vallomásai szinte kivétel nél
kül az elalvás, a lefekvés költeményei. Az "enyhet adóként", "szép
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szabadítóként" leírt álom és alvás lesz a valódi közege, tájéka a sze
relemnek: "Fekszünk majd, s hallgatom éji füllel / a szíveden alvó
gond ütemét a sötétben... Átveszem és ütemes dobogása elaltat, el
alszunk - ketten az egy gonddal", olvassuk az Okt6bervégi hexame
terekben. "Szeress vidáman, ne hagyj el, az álom / sötét egébe is zu
hanj velem. / Aludjunk" - kérleli szerelmét a Nyugtalan őszül című

alkotásban, de felidézhetjük a Levél ahitveshez sorait is: "hangod be
fonja álmom / s szivemben nappal újra megtalálom". Nem meglepő,

hogy az álombeli egység, végtelen közelség abban is kifejeződik, hogy
a szerelem közege, ahogy az Együgyű dal afeleségrőlben vagy a Tétova
6dában látjuk, összezsugorodik: már nem a nap, a hold és a csillagok
határolják, hanem egy virágcserép, egy terítő, egy asztal, egy apró
cukordarab, egy mézcsöpp vagy egy vizespohár.

3.
Ferencz Győző hívta fel a figyelmet a kései versek "romantikusabb
kötőelemeire", és arra, hogy szerelmi lírájában Radnóti "olyan poé
tikai-nyelvi eszközöket használ, melyekhez a költők a 20. században,
a modernizmus utáni korban ritkán folyamodnak, mert általában
lehetetlennek vélik, hogy ilyen tiszta intonációval szólaljanak meg".
Sorolhatjuk persze az ellenpéldákat is, újabban többek között Oravecz
Imrét/ aki A megfelelőnapcímű kötetben a szerelem- és halálélmény
ugyanilyen elemi és áttetsző összefonódását alkotta megJ Radnóti
kortársai közül Dsidát vagy éppen József Attilát, aki az 6dában és a
Flóra-versekben szintén egyedül a ma már-már érzelgősnekható
szerelem-metafizika erejével volt képes megfelelni a létét érintő

legalapvetőbb problémákra; ezzel azonban még nem adtunk választ
arra a kérdésre, ami az akár romantikusnak is nevezhető szerelmi
költészet helyét és helyiértékét illeti Radnóti életművében. Mit
kezdjünk ma e patetikus szerelmi fohászokkal és imákkal? Nem áll
tőlünk mérhetetlen távol a Radnóti-versek gyanúsan szép és áttetsző,

"romantikus" líraisága?Jó volna persze tisztázni/ mit értünk egyáltalán
"romantikán"; ismert tanulmányában Arthur Lovejoy joggal állapí
totta meg: "a romantikus kifejezés ma már oly sok mindent jelent, hogy
önmagában nem jelent semmit". Egy biztos: bármennyire idegennek
is érezzük napjainkban ezt a hangot, ezt a sóhajt, ezt a szerelmet,
végtelenülleegyszerűsítenénka kései Radnóti szerelmes költészetét.
ha Radnótiban is - Petri György szavával - egy "régi költőt"

látnánk, a verseiben jelentkező leplezetlen érzelmességet pedig csak
kegyeletből nem titulálnánk "szentimentális nyavajgásnak". Radnóti
nál épp az a különös, hogy a végtelen, már-már romantikus érzel
messég olyan kijelentései mellett, mint "féltékenyen vallatlak, hogy
szeretsz-e"/ "engedj meghalnom, Édes" vagy "Fanni várna szőkén a
rőt sövény előtt" / meghatározóak maradnak a végtelen tudatosság,
tisztánlátás mondatai is; én ide sorolom, a "kétszer kettő józanságán"
vagy a "mindent, amit remélek, / fölmértem s mégis eltalálok hoz
zád; / megjártam én érted a lélek hosszát"-on túl az első Razglednica
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dermeszt ő sorait is: " tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulat lan /
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál" . Ha Radnóti költemé
nyeit romantikusnak mondjuk, akkor a "roma ntika" itt nem az t jelen
ti, hogy a költő elalél az érzelmeitől, és könnyes szemmel bizonygatja,
"hány mérföld messzeségbó1 még imádja" ked vesét, hanem azt, hogy
tudatában van a létbó1 áradó fenyegetettségnek, és van bátorsága
felmérni és bevallani, hogy ezzel egyedül nem tud, nem fog tudni
megbírkózni ; bátorságot gyűjt magában ahhoz, hogy remélhesse: a
szeretet bensőségessége visszaadha tja az elveszett távlatokat, benne és
általa ped ig, a Tétova óda szavaival, "csu pán a lényeget" . Tand ori De
zső beszélt egy huszonöt évvel ezelőtti, visszha ng talanul maradt
írásá ban "Radnó ti költészetének a korhoz egyrészt köt őd ö, másfeló1
örö k emberinek nevezhető határ- és átlagesetekig érvényes közlen
d őir ől" és " tágu ló jelenlétéről" . Ami a szerelmes verse ket illeti, e
" táguló jelenlét", az t hiszem, épp a Radnóti-verseknek ebben a gazdag
érzelmességében, lényegretörő vágyódásában, szerelemben remény
kedő fenyegetettség-érzetében és dermeszt ő józanságába n érhető

tett en ; ennek köszönhetően vá lha t költészete élővé, pé ldaadóvá és
elengedhe tetlenül szükségessé a tegnapi , a mai és a mind enkori
ember számá ra. Ahogy Tando ri írja a Tétova óda és a Levél ahitveshez
kapcsán: "Ezek már olyan versek, hogy az élet minden helyzetében
használhatóak, remény telen segítőkként, mentő szavakként. Kapa sz
kodóul. Radnóti Mikl ós, a költő, elérte a legtöbbet, »mit ember érhet
ek életünk valóban testvéri része lett , akinek szavára talán valami jó
is történhetik velünk; ha mondogatjuk ezeket a soroka t, verseket, ol
vassuk őket, - a magunk bánni bajában, emberszabású bajok s
tragédiák köz t - az t érezzük, hogy vég telen vigasz kellene. Vigasz
nincsen ; társ van. Emberi szó - az emberi kor őrzéséért is."

Radnóti Mikl6s k ézirasa
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