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TVERDOTA GYÖRGY

Új ra te me tés és ki sa já tí tás
Jó zsef At ti la és Rad nó ti Mik lós „ko mor föl tá ma dá sa”

Ta nul má nyom ban azt a több ré tû ös  sze füg gést ve szem 
szem ügy re, amely a két kor társ al ko tó: Jó zsef At ti la és 
Rad nó ti Mik lós utó éle tét egy ség be fon ja. Rad nó ti egy 
pon ton hat ha tó san köz re mû kö dött idõ sebb tár sa utó éle-
té nek ala kí tá sá ban, kul tu szá nak ápo lá sá ban. Õ ren dez te 
saj tó alá és tet te köz zé Ga lamb Ödön Ma kói évek cí mû 
em lé ke zé sé nek füg ge lé ke ként a köl tõ if jú ko ri ver se i nek 
egy ter je del mes kor pu szát, s en nek kap csán meg fo gal-
maz ta több íz ben is le írt gon do la tát ar ról a kü lö nös for du-
lat ról, amely nek so rán az ala ku ló ban lé võ köl tõi ter més 
a ha lál kö vet kez té ben az élet mû kris tá lyos alak za tá vá 
szi lár dul: „És az ol va só nak s ne künk, kor társ-köl tõk nek 
meg ada tott az, hogy lát hat tuk a bá mu la tos me ta mor fó zist, 
mi kor egy foly ton épü lõ mû tel je sen ké szen át for dul az 
idõt len örök lét be, a nem zet kin cse lesz és nép sze rû lesz. 
S eh hez az kel lett, hogy egy cso dá la tos ked ves sé gû fi a tal 
fér fit ki szed je nek a te her vo nat üt kö zõi kö zül és ös  sze tört 
ta gok kal és ré gen ös  sze tört lé lek kel el te mes se nek Ba la ton-
szár szón. Fa gyasz tó ér zés és ret ten tõ tanulság… A tisz ta 
és min dig vi lá gos sá got áhí tó lel ken tör vény sze rû en tel je-
se dett be a sors… Ilyen ter mé sze tes ha lált csak egy köl tõ 
halt még a ma gyar iro da lom ban, Pe tõ fi Sán dor, a ma gyar 
sza bad ság köl tõ je a se ges vá ri csatatéren”.1 Ezek a mon da-
tok hét-nyolc év múl va szer zõ jük re is pon to san rá il let tek, 
csak ép pen „a te her vo nat üt kö zõi kö zül” ki fe je zést kel lett 
ki cse rél ni „a tö meg sír ból és át lõtt ko po nyá val” sza vak ra, 
s Ba la ton szár szó he lyett Gyõrt je löl ni meg a te me tés hely-
szí ne gya nánt. A szö veg egy fe lõl vál to zat la nul ér vé nyes, 
ami a kö zös tra gi kus köl tõ sor sot, s mind ket te jük „ko mor 
föl tá ma dá sát”, élet mû vük gyász ban fo gant meg di csõ-
ü lé sét il le ti, más fe lõl ha tal mas a kü lönb ség, ame lyet a 
ki cse rélt szö veg ré szek a ha lá luk hoz ve ze tõ okok kö zött 
meg ál la pí ta nak.

A két köl tõ kul tu sza kö zött igen je len tõs és ta nul sá gos 
pár hu za mok ál lít ha tók föl, sõt, mint ha a Rad nó ti-tisz te let 
Jó zsef At ti la meg di csõ ü lé sé nek ter mé sze tes foly ta tá sa, 
az új tör té nel mi hely zet hez tör tént ak tu a li zá lá sa len ne. 
A Rad nó ti-kul tusz szü le té sét azon ban az adott ke re tek 
kö zött nem tel jes ter je del mé ben, ha nem an nak az ese mény-
nek, a két köl tõ új ra te me té sé nek kö zép pont ba ál lí tá sá val 
ve szem szem ügy re, amely Jó zsef At ti la utó éle té ben is 
fon tos ese ményt je len tett, de amely Rad nó ti tisz te le té nek 
ki ala ku lá sá ban dön tõ je len tõ ség re tett szert. Rad nó ti je len 
volt 1942. má jus 3-án, a Fi u mei úti te me tõ ben, ami kor idõ-
sebb köl tõ tár sa ham va it ün ne pé lye sen el he lyez ték. Nap ló-
já ban rög zí tet te a fo lya mat vég sõ ál lo má sa it. Elõbb a hírt 
a föl di ma rad vá nyok nak a fõ vá ros ba szál lí tá sá ról, ame lyet 
Szán tó Ju dit kö zölt ve le: „»Attila Pes ten van.« Döb ben ten 
né zek rá, hir te len nem ér tem, hir te len egy »no, ugye min-
dig mondtam« ágas ko dik ben nem vi dá man. Az tán meg ér-

tem. »Felhozták Szár szó ról, még nem tu dom, mi kor lesz 
a te me tés, az es tet nem engedélyezték«”. Az tán a te me tés 
– kons pi rá ci ót sem nél kü lö zõ – szer ve zé sé rõl szá molt be: 
„Egy es te pa pír da ra bot ta lá lok az elõ szo bá ban, alá írás nél-
kül, az írást nem is me rem: »Attila te me tés hol nap 10 óra-
kor Fi u mei út.«. Az es ti la pok ban sem mi hír ró la. Mi ért?” 
Vé gül fel jegy zést írt a te me tés rõl is, amely bõl két kri ti kus 
meg jegy zést idé zek: „Rátz Kál mán is itt van a nyi la sa i val. 
Hisz va la mi kor sak ko zott At ti lá val a Ja pán ban. A va sár na-
pi új sá gok sem tu dat ták a te me tés idõ pont ját. A szer ve ze-
tek ben úgy lát szik szét sza ladt a hír, de ki ér te sí tet te Rátz 
Kál mánt? Az új sá gok éme lyí tõ en kegyeletesek.”2

Az új sá gok az õ má so dik új ra te me té se kor is ugyan-
olyan „éme lyí tõ en ke gye le te sek” vol tak, s ha nyi la sok 
ta lán nem is, de a szü le tõ kul tusz ra rá te le pü lõ más tí pu sú 
élõs kö dõk Rad nó ti ham va i nak a Fi u mei úti te me tõ ben 
tör tént el he lye zé se kor, 1946. au gusz tus 14-én ugyan csak 
meg je len tek. A köl tõ vi szoly gá sa azon ban az új ra te me-
tést kí sé rõ min den vis  sza tet szõ je len ség da cá ra még is 
csak rész ben in do kolt, s ezt a ve le tör tént ke gye le ti ak tus 
ta lán meg gyõ zõb ben pél dáz za, mint az, amely Jó zsef At ti-
lá val esett meg. Az új ra te me tés ugyan is dön tõ for du lat, 
amely egy kul tusz in téz mé nye sü lé sét ered mé nye zi. Az 
új ra te me tés ré vén min den ne mes igye ke zet a ha lott em lé-
ké nek ápo lá sá ra ki lép a hû sé ges ba rá tok, a lel kes hí vek 
szû kebb kö zös sé gé bõl, nyil vá nos meg erõ sí tést nyer, a 
szen te sí tés ak tu sá ban ré sze sül, in téz mé nyi, tár gyi di men-
zi ót kap. Az új ra te me tés a re ha bi li tá lás olyan mû ve le te, 
amely ün ne pé lyes kö rül mé nyek kö zött, szé les kö zön ség 
egyet ér tõ asszisz ten ci á ja mel lett zaj lik le. Az ilyen mó don 
fel ma gasz talt tel je sít mény ér té ké nek két ség be vo ná sa, a 
meg di csõ ü lé si fo lya mat vis  sza for dí tá sa, ha nem is le he tet-
len, de ne héz vál lal ko zás.

A Rad nó ti-kul tusz szer tar tás mes te re it, köz tük el sõ sor-
ban Tol nai Gá bort, de Ortutay Gyu lát vagy Baróti De zsõt 
is sok jo gos kri ti ka ér te a múlt ban. Ez az el uta sí tó, tá vol-
ság tar tó attitûd, bár men  nyi re ért he tõ is, nem ve zet het 
azon ban el a kul tusz lét jo go sult sá gá nak két ség be vo ná-
sá hoz. A Rad nó ti-tisz te let ter mé sze tes mó don, majd nem 
szük ség sze rû en haj tott ki a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ 
évek kul tu rá lis kö ze gé ben. Majd nem le he tet len nek tû nik, 
hogy az új ra te me tés re ne ke rült vol na sor. Az ese mény 
min den bi zon  nyal ak kor is meg tör tént vol na, ha a leg sze-
ren csé sebb pil la nat ban, 1946 könyv nap já ra nem je lent 
vol na meg a Ré vai Ki adó gon do zá sá ban a köl tõ poszt hu-
musz ver ses kö te te, a Taj té kos ég. Nem tu dok ró la, hogy 
ki adás tör té ne tét fel dol goz ták vol na. An  nyi azon ban e 
nél kül is bi zo nyos, hogy a kö tet törzs anya gát az a vers ösz-
 sze ál lí tás ké pez te, ame lyet a köl tõ 1944. már ci us 20-án az 
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban le tét be he lye zett, il let-

1  Rad nó ti Mik lós: Jegy zet a hát ra ha gyott ver sek hez. In: Ga lamb Ödön: Ma kói évek, Cse rép fal vi, Bp., 1941. 107–113. – Új ra kö zöl ve. Kor tár sak 
Jó zsef At ti lá ról, II. [Szerk. Bo kor Lász ló, s. a. r. Tverdota György], Aka dé mi ai, Bp., 1987. 1440.

2 Rad nó ti Mik lós: Nap ló, Mag ve tõ, Bp., 1989. 207–208.
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ve amely nek egy pél dá nyát Gyar ma ti Fan ni õriz te meg. 
Eh hez csa tol ták a saj tó alá ren de zõk azok nak a ver sek nek 
a szö ve gét, ame lye ket a köl tõ a bo ri tá bor ból ha za té rõ 
fo goly tár sa i ra bí zott.

Sor sá nak tra gi kus ala ku lá sát ten ni meg hír ne ve ki ala-
ku lá sá nak for rá sá vá leg föl jebb csak ak kor len ne in do kolt, 
ha a kö tet meg je le né se nem elõz te vol na meg az új ra te-
me tést. Bó ka Lász ló nak a Taj té kos ég rõl írott kri ti ká ja 
per dön tõ bi zo nyí ték az el is me rés iro dal mon be lü li meg ala-
po zott sá ga mel lett. Bó ka ugyan is a szer zõ sor sa tra gi kus 
for du la tá nak is me re te nél kül, ha za jö ve te lé ben re mény ked-
ve ál la pí tot ta meg, hogy „most vált, ép pen ezek ben a ver-
sek ben vált iga zán nem ze ti költõvé”.3 A Jó zsef At ti lá val 
va ló pár hu zam ezen a pon ton is ér vé nyes. Mind két köl tõ 
kul tu sza kez de ti stá di u má ban hoz zá fér he tõ vé vált a kö zön-
ség szá má ra a szö veg kor pusz, amely le he tõ vé tet te a tra gi-
kus sors mö gött rej lõ arany fe de zet re tör té nõ hi vat ko zást. 
Jó zsef At ti la ös  sze gyûj tött ver sei ha lá la után fél  év vel, 
1938 könyv nap já ra lát tak nap vi lá got. A Taj té kos ég vers-
anya gá ból szin te pil la na tok alatt ki ala kult az a re per to ár, 
amely az ol va sók és a kri ti ka ál tal pre fe rált, hi vat ko zott 
ver sek lis tá ját tar tal maz ta: a He te dik ec lo ga, a Le vél a hit-
ves hez, az Erõl te tett me net, az À la recherche és tár sa ik. 
A köl tõ hí vei nem csak egy tra gi kus sor sú em bert, egy 
már tírt, ha nem ezek nek a ver sek nek a szer zõ jét te met ték 
új ra. A meg le pe tést rend kí vü li mér ték ben fel fo koz ta az 
az öt vers, köz tük a Razglednicák, amely a tö meg sír ból 
tör tént ex hu má lás al kal má val vált is mert té.

A Rad nó ti egyé ni pusz tu lá sá ról re konst ru ált tör té net 
egy tör té nel mi ka tak liz ma kol lek tív ta pasz ta la tá ban gyö-
ke re zik. A há bo rút túl élõ megmaradottak tö me gei les ték 
a hí re ket hoz zá tar to zó ik ról, akik nem tér tek ha za a front-
ról, a ha di fo goly-tá bor ok ból, a ha lál tá bor ok ból, ab ban 
re mény ked ve, hogy sze ret te ik a sze ren csés túl élõk kö zé 
ke rül tek. Köz ben rém hí rek ter jed tek, ame lyek a ha za várt 
ál do za tok ha lá lát jó sol ták. A köl tõ rõl is je lent meg hír egy 
eg ri lap ban, amely sze rint „Rad nó ti Mik lós fi a tal né pi köl-
tõt fa sisz ta ban di ták Sze ge den megölték”.4 Egy há bo rús 
bû nös tár gya lá sán pe dig az egyik ta nú azt val lot ta, hogy 
az erõl te tett me net bõl le ma ra dó Rad nó tit a ke ret le gé nyek 
út köz ben pus ka tus sal ver ték agyon.5 Ezek a hí rek ugyan 
nem bi zo nyul tak igaz nak, de ami kor az ab dai tö meg sírt 
1946. jú ni us vé gén fel tár ták, s az egyik te te met a ná la 
ta lált írott és tár gyi bi zo nyí té kok alap ján Rad nó ti Mik lós-
sal azo no sí tot ták, majd ami kor er rõl az öz vegy és a ba rá-
tok ér te sül tek, vi lá gos sá vált, hogy a köl tõ so kad ma gá val 
már tír ha lált halt.

Az új ra te me tés min den ki nek ki jár, aki rõl be bi zo nyo so-
dott, hogy ros  szul te met ték el, aki nek föl di ma rad vá nyai 
mél tat lan el bá nás ban ré sze sül tek. A bár mi lyen ok ból he be-
hur gya si et ség gel tö meg sír ban el föl delt ha lot tak utóbb 
több nyi re át es tek az új ra te me tés hez ve ze tõ fo lya mat 
leg meg ren dí tõbb ese mé nyén, az ex hu má lás mû ve le tén. 
A sí rok fel tá rá sa és az ag nosz ká lás, a föl di ma rad vá nyok 

sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa nor má lis eset ben 
pon tos jo gi, ad mi niszt ra tív sza bá lyok sze rint, szak em be-
rek, a fel adat hoz ér tõ or vo sok ál tal vég re haj tott el já rás. 
Bi zo nyos ese tek ben, pél dá ul Jó zsef At ti la ham va i nak ba la-
ton szár szói fel tá rá sa al kal má val a fel adat el vég zé se nem 
je len tett ne héz sé get. Ha több is mert ha lott hos  szabb ide je 
nyug szik jel te len sír ban, mint Rajk Lász ló val és tár sa i val 
tör tént, már ne he zebb a sze mé lyek ki lét ének fel is me ré se. 
Is me ret len, az adott kör nye zet ben ide gen sze mé lyek föl di 
ma rad vá nya i nak vizs gá la ta so rán vi szont nagymér ték ben 
fenn áll a té ve dés koc ká za ta. Ge ren csér Mik lós köny vé ben 
egy részt a Rad nó ti és ál do zat tár sai ex hu má lá sa kö rü li jo gi 
sza bály ta lan sá go kat tet te szó vá, más részt amel lett ér velt, 
hogy a Ka to na po li ti kai Osz tály, az ÁVO elõd je mint egy 
ön ké nye sen vet te kéz be a Gyõr me gyei tö meg sír ok fel tá-
rá sá nak intézését.6

Tény, hogy Rad nó ti öz ve gye és a köl tõ ba rá tai már 
csak egy má so dik ex hu má lás nak le het tek ré sze sei. Rad-
nó ti ham va it ugyan is a gyõ ri iz ra e li ta te me tõ ben az 
ab dai tö meg sír fel tá rá sa után, jú ni us 25-én el te met ték, s 
a Bu da pest re szál lí tás ér de ké ben új ra ki kel lett han tol ni. 
Az egy sze rû ko por só ba tett ma rad vá nyo kat az idõ-köz-
ben be fo lyá sos köz éle ti em ber ré elõ lé pett Ortutay Gyu la 
ha tá ro zott fel lé pé sé nek kö szön he tõ en au gusz tus 12-én 
szem lél het ték meg. Ek kor vet ték át az ab dai sír ban a 
köl tõ ru há za tá ban ta lált sze mé lyi tár gya kat, do ku men tu-
mo kat, köz tük a Razglednicákat tar tal ma zó Bo ri no teszt. 
Az új ra te me tés és a két sze ri ex hu má lás foly tán mind a 
holt test azo no sí tá sa, mind sze mé lyi tár gyai mi ben lé te és 
át örö kí té sük szá mos el lent mon dást, ké telyt tá masz tott. A 
fi u mei úti te me tõ ben 1946. au gusz tus 14-én, Sík Sán dor 
ál tal el vég zett ka to li kus te me té si szer tar tás te hát vol ta kép-
pen Rad nó ti má so dik új ra te me té se volt.

Idá ig a ham vak bu da pes ti el han to lá sa le he tett vol na 
egy csa lád és egy szûk ba rá ti kör ma gán ügye. Az ese-
ményt az a kö rül mény tet te a Rad nó ti-kul tusz ki in du-
ló pont já vá, hogy a köz vé le mény a tra gi kus ha lált és a 
ha lot ti bú csúz ta tást ös  sze kö töt te a Taj té kos ég, va la mint a 
Bo ri no tesz meg ren dí tõ ver se i nek szám ba vé te lé vel. Ek kor 
kö vet ke zett be az a je len ség, amel  lyel Jó zsef At ti la kul tu-
szá nak szü le té se kor ta lál koz tunk: egy be esett a gyász és 
a klas  szi kus ér ték bir tok lá sa fö lött ér zett öröm, a ha lot ti 
bú csúz ta tás és a fel ma gasz ta lás, ahogy ezt Be ne dek Mar-
cell a Taj té kos ég rõl írott mél ta tá sá ban meg fo gal maz ta: 
„Ha iro dal mi ta nul mányt ír az em ber, egy ben nek ro ló got 
is ír”.7 Vagy ahogy Trencsényi-Waldapfel Im re az el fo-
gó dott kul ti kus be széd tõl a szak mai nyel ve ze tig tör té nõ 
el ju tás pa ran csát meg fo gal maz ta: „Ha hoz zá, a köl tõ höz 
aka runk mél tók len ni, ki kell küz de nünk ma gunk ból az 
irodalomtörténetíró tár gyi la gos szavait”.8

A kul ti kus be széd mód kö te le zõ is mér ve, a pszeudo-
vallásos nyel ve zet lép ten-nyo mon fel buk kant a Rad nó ti-
ról szó ló írá sok ban. Szá mos olyan for mu lá val ta lál ko zunk 
új ra, ame lyek kel a Jó zsef At ti lá ról szó ló szö ve gek ben 

3  Bó ka Lász ló: Taj té kos ég, Ma gya rok, 1946. au gusz tus 11. 8. sz. 472–473. – Új ra kö zöl ve: B. L.: Arc kép váz la tok és ta nul má nyok, Aka dé mi ai, Bp., 
1962. 437.

4 Igaz ság (Eger), 1945. áp ri lis 12. 3.
5 Rad nó ti Mik lós ha lá lá ról val lot tak a Nép bí ró sá gon, Sza bad Szó, 1947. feb ru ár 9. 2.
6 Ge ren csér Mik lós: Ab dai ta lá nyok. A Rad nó ti-mí tosz cá fo la ta, An to ló gia Ki adó, Lakitelek, 1998, 275.
7 Be ne dek Mar cell: Taj té kos ég, Rad nó ti Mik lós ver sei, Utunk, 1946. ok tó ber 26. 8.
8 Trencsényi-Waldapfel Im re: Rad nó ti Mik lós. In: T.-W. I.: Hu ma niz mus és nem ze ti iro da lom, Aka dé mi ai, Bp., 1966. 394–397.
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is mer ked tünk meg, de en nek a pár hu zam nak nem ér de-
mes túl zot tan nagy je len tõ sé get tu laj do ní ta ni, hi szen a kul-
ti kus be széd mód ál ta lá nos jel lem vo ná sá val ál lunk szem-
ben, amely vi szony lag szûk te rü let rõl, a zsi dó-ke resz tény 
val lá si ha gyo mány ból, a szen tek tör té ne té bõl vagy eset leg 
a gö rög-ró mai mi to ló gi á ból ve szi pél dá it. A kul tusz pa ne-
lek kö zül ter mé sze te sen azok men tek át hasz ná lat ba, ame-
lyek a leg job ban il lesz ked tek a köl tõ sors tör té ne té hez.

Az ab dai tra gé di át, mint is me re tes, hos  szú, kí nok kal 
te li gya log me net elõz te meg, ame lyet a pi he nés, meg ál lás 
he lyei ta gol tak sza ka szok ra, föld raj zi ne vek, ame lyek a 
vers kéz irat ok alatt is sze re pel nek. Így vál ha tott a mél ta tá-
sok, nek ro ló gok ural ko dó to po szá vá a krisz tu si ke reszt út 
alap fo gal ma: a stá ció. E kul ti kus for mu lát ér de mes an nak 
leg ki fej let tebb vál to za tá val, a köl tõt az új ra te me té se kor a 
kom mu nis ta párt ne vé ben bú csúz ta tó Nagypál Ist ván, az az 
Schöpflin Gyu la sza va i val fel idéz nünk: „vé gig kel lett jár-
nia az iszo nyat kál vá ri á ját, Bor ból Cservenkán, Moh ácson, 
Szentkirályszabadján át az ab dai vesz tõ he lyig. Vé gig akar-
ta jár ni ezt az utat, az utol só csöp pet is ki in ni a po hár ból és 
ta nú sá got ten ni ró la. Ez az öt vers – öt stá ció – a szen ve dés 
és ön tu dat ül lõ jén ko vá cso ló dott szûk sza vú tö kély. A négy 
»razglednica« – levelezõlap… – fé lel mes, ma gasz tos fin-
tor az élet köz nap ja fe lé; a kel te zé sek: »a he gyek közt«, 
»Cservenka«, »Mohács«, »Szentkirályszabadja« egy 
or szág pusz tu lá sá nak ki ál tó út jel zõi. S az egyes ver sek: 
a he gyek kö zöt ti, ha za né zõ, ki mon dat lan bú csú igé ze te; 
a cservenkai: a gyil ko lás té bo lyá ra rá ütõ fé lel me te sen 
szép el len pont; a moh ácsi: az iszony, aho gyan azt ma gyar 
nyel ven még ki nem fe jez ték; a szentkirályszabadjai: a 
beteljesülés”.9 A for mu la még egy elõ for du lá sát idé zem 
an nak il luszt rá lá sa kép pen, hogy a sza ba da lom nem ma radt 
ma gyar kul tu rá lis kör ben. A Rad nó ti ver se it ro mán ra for-
dí tó Eugen Jebeleanu a Revista Li ter ará ba írott cik ké ben 
élt ve le, a Razglednicákról szól va: „Az egyik zse bé ben 
meg ta lál ták utol só öt ver sét. Öt ál lo má sa ez az el len ál ló 
nagy köl tõ, har cos és már tír kálváriájának.”10 Rad nó ti 
utol só út já nak a pas si ó ra tör tént min tá zá sa ma gya ráz za, 
hogy a ver sek vi lá gát és a ver sen kí vü li re a li tást az utol-
só ver sek ben olyan szo ros egy ség ben lát ták a kor tár sak, 
köz tük Sze gi Pál: „A vers nek, úgy érez zük, már szer ves 
ré szé vé lett az alá írt dá tum és hely meg je lö lés is. Be le szól, 
be le ze nél, be le ki ált ez a vég sõ szür ke adat. »Nagyvárad 
Csa pat kór ház. 1942. aug. 25.«, majd »1944. aug.–szept. 
Bor.«, s vé gül, a még ki nem adott ver sek al ján, kis du nán-
tú li fa luk nevei”.11

A kul ti kus nyelv hasz ná lat má sik ál lan dó ele me a 
köl tõ nek tu laj do ní tott pró fé tai elõ re lá tás volt, akár a tör-
té ne lem me ne té re, akár sze mé lyes sor sá nak ala ku lá sá ra 
vo nat ko zott. Len gyel Ba lázs sze rint „egy év ti zed del elõ-

re lát ta sor sát. Hi he tet le nül pon to san ér zé kel te a 30-as 
évek ele jé tõl kezd ve ál lan dó su ló fenyegetettséget.”12 Tol-
nai Gá bor Pe tõ fi elõ re lá tá sá hoz ha son lít ja ha lott ba rát já-
ét: „Egyik utol só ta lál ko zá sunk kor Pe tõ fit tet ted elém… 
A Pe tõ fi-stró fá hoz ezt fûz ted hoz zá: – Én biz to san nem 
ma ra dok meg… – Ver se id és ide ge id tö ké le te sen tud ták, 
amit mi még ma sem tu dunk és nem aka runk va ló ság nak 
tartani”.13 Sík Sán dor ha son ló mó don Pe tõ fi re hi vat ko-
zott: „Mint ha – akár csak Pe tõ fié – az õ fi nom ideg ze te, 
ér zé keny lel ke is elõ re meg érez te vol na a ször nyû be fe-
je zést, mely nek kér lel he tet len sé ge ár nyék ba bo rí tot ta  
az egész rö vid és mun kás élet horizontját”.14 Ér de kes, 
hogy a se ges vá ri tö meg sír kép ze té vel nem ta lál ko zunk 
a Rad nó ti ról szó ló írá sok ban. A pró fé tai tisz tán lá tás for-
mu lá já nak hasz ná la tá ban leg mes  szebb Cs. Sza bó Lász ló 
ment, egyút tal fik ció és va ló ság re lá ci ó ját min den ed di-
gi nél szo ro sabb ra fon va: „Min den úgy tör tént, ahogy 
ver se i ben jó sol ta. Az élet óra mû pon tos ság gal ki töl töt te 
a ver sek kép ze let be li ke re tét va ló di he gyek kel s azok ban 
va ló di kõ tö rõk kel, va ló di drót sö vén  nyel s akö rül va ló di 
gyilkosokkal”.15

A kul tusz pa ne lek szám ba vé tel ét az idõ be li kor lá tok 
mi att fél be sza kí tom, mert fon tos nak tar tom ki emel ni a 
kul ti kus ma ga tar tás há rom lé nye gi ele mét, ame lyek kel a 
Jó zsef At ti la-kul tusz szü le té se kor már ta lál koz tunk. Az 
egyik a ko por só ban nyug vó ha lot tal szem be ni kol lek tív, 
ir ra ci o ná lis lel ki fur da lás, amely an nál mo ti vá lat la nabb, 
mi vel a köl tõ kín zó i nak és gyil ko sa i nak szû kebb és 
tá gabb kö re elég pon to san meg je löl he tõ volt. Igaz, ép pen 
a ba rá tok egyi ké nek-má si ká nak lel ki is me ret ét nyom hat-
ta az ön vád, hogy ta lán töb bet se gít het tek vol na ba rát ju-
kon. Ilyen nyug ta lan ság ér zõ dik ki Tol nai Gá bor mon-
da ta i ból: „Ve rej té kez ve bá mu lok ma gam elé, mar dos a 
fáj da lom, hogy élniakarásomból nem tud tam át plán tál ni 
va la men  nyit tebeléd”.16 Bó ka Lász ló in kább ment sé get 
ke re sett: „fel aján lot tam az ala ku la to mat, ahol sok min-
den kit el tud tunk rejteni”.17 Trencsényi-Waldapfel Im re 
bûn tu da ta már in kább mo ti vá lat lan nak tû nik: „ki az, aki-
nek a gyá szá ba ne ve gyül ne mar do só bûn tu dat, ha má sért 
nem, hát azért, hogy ez alatt az idõ alatt úgy élt és úgy 
járt-kelt a vi lág ban, mint ha va la hol a mes  sze ség ben még 
Rad nó ti Mik lós is az élõk kö zös sé gé hez tartoznék?”18 
Ugyan en nek az ér zés nek adott han got Nagypál Ist ván: 
„az élvemaradott fá jó szé gyen ke zés sel néz szem be a holt 
ba rát tal, mint ha bûn ter hel né, ami ért meg ma radt az élõk 
közt; mint ha õ len ne a szö ke vény az el pusz tult ba rá tok 
körébõl”.19 Be ne dek Mar cell A wa le si bár do kat idéz te, 
akár csak Len gyel Ba lázs: „»Sírva tal lóz, aki él«. Sír va és 
szé gyen kez ve, ami ért élet ben maradt”.20 Ke nye res Im re 
is csat la ko zott a bûn tu da tos túl élõk höz: „Na gyon ros  szak 

  9 Nagypál Ist ván: Radnóti Miklós, Fó rum, 1946. szep tem ber, 1. sz. 7.
10 (K. J.): [Kiss Je nõ]: Rad nó ti Mik lós em lé ke a ro mán saj tó ban, Utunk, 1947. ok tó ber 11. 1.
11 Sze gi Pál: Rad nó ti Mik lós, Vá lasz, 1946. 1. sz. 90–91.
12 Len gyel Ba lázs: Rad nó ti Mik lós, in: L. B.: A mai ma gyar lí ra, Of fi ci na, Bp., 1948. 94.
13 Tol nai Gá bor: Le vél Rad nó ti Mik lós hoz, Füg get len Ma gyar or szág, 1946. au gusz tus 12. 2.
14 Sík Sán dor: Rad nó ti Mik lós, Ván dor tûz, 1947. jú ni us, 4. sz. 4.
15 Cs. Sza bó Lász ló: Me re dek út, Rad nó ti Mik lós em lé ke, in: Cs. Sz. L.: Két part, Ré vai, Bp., 1946. 293–294.
16 Tol nai Gá bor: Le vél Rad nó ti Mik lós hoz, Füg get len Ma gyar or szág, 1946. au gusz tus 12. 2.
17 Bó ka Lász ló: Rad nó ti Mik lós, in: B. L.: Arc kép váz la tok és ta nul má nyok, Aka dé mi ai, Bp., 1962. 150.
18 Trencsényi-Waldapfel Im re: Rad nó ti Mik lós, in: T.-W. I.: Hu ma niz mus és nem ze ti iro da lom, Aka dé mi ai, Bp., 1966. 394-397.
19 Nagypál Ist ván: Radnóti Miklós, Fó rum, 1946. szep tem ber, 1. sz. 7.
20 Len gyel Ba lázs. Rad nó ti Mik lós, in: L. B.: A mai ma gyar lí ra, Of fi ci na, Bp., 1948. 94.
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vol tunk, ami ért en ged tük, hogy má sok is go no szok le gye-
nek hozzá”.21

Az ir ra ci o ná lis bûn tu dat el len pár ja, a fe le lõ sök na gyon 
is re á lis meg bé lyeg zé se, fon tos sze re pet ját szott a ko rai 
Rad nó ti-re cep ci ó ban. Jó zsef At ti la ön gyil kos sá gá ért köz-
vet le nül sen ki sem volt fe le lõs sé te he tõ, ezért az õ ese té-
ben in kább bûn bak ke re sés rõl be szél he tünk. Rad nó ti kul-
tu szá nak egyik fel haj tó ere je az a gyû lö let volt, amel  lyel 
az egy ko ri ál do za tok gyil ko sa ik, kín zó ik el len for dul tak, 
amel  lyel meg bé lye gez ték azo kat a kor tár sa kat, aki ket köz-
vet le nül vagy köz vet ve fe le lõs nek tar tot tak a kö zel múlt 
ször nyû sé ge i ért. En nek az in du lat nak szin te kor lát lan 
közvéleményformáló ere je volt, mi vel az em ber te len ség 
meg nyil vá nu lá sai min den ki elõtt nyil ván va ló, le ta gad-
ha tat lan té nyek vol tak. A vá dak sok kal na gyobb súl  lyal 
es nek a lat ba, ha a fõ ben já ró bû nö ket va la mi lyen nem ze ti 
ér ték kép vi se lõ jé vel szem ben kö vet ték el. Alig ha volt er re 
a sze rep re al kal ma sabb sze mély Rad nó ti nál. Ha át la poz-
zuk a Cse rép fal vi Ki adó ál tal meg je len te tett Már tír írók 
an to ló gi á ját, az itt sze rep lõ al ko tómû vé szek kö zül alig ha-
nem õt te kint het jük a leg je len té ke nyebb nek. A köl tõt szá-
mos em be ri és mû vé szi tu laj don sá ga rend kí vü li mó don 
al kal mas sá tet te ar ra, hogy õt idéz zék pél da gya nánt 
ak kor, ami kor a szél sõ jobb ol dal bar bár ma ga tar tá sa mi att 
a ma gyar kul tú rát ért vesz te sé gek re kel lett hi vat koz ni. Ezt 
az ál ta lá no san je len lé võ szel le mi sé get a ko rai re cep ci ó ban 
leg éle seb ben Zelk Zol tán képviselte.22

De még Zelk szá monké rõ han gú írá sa i nál is töb bet 
mond a kul tusz in du la ti töl té sé rõl az a bí ró sá gi tu dó sí-
tás, amely a Tálos And rás had ap ród õr mes ter tár gya lá sán 
ki tört bot rány ról szá molt be. Tálos egyi ke volt a ke ret 
leg ke gyet le nebb, leg em ber te le nebb tag ja i nak, aki Rad nó-
ti meg kín zá sá ban is vét kes volt. Tár gya lá sán nagy tö meg 
je lent meg, nyil ván volt ál do za tai és azok hoz zá tar to zói, 
s a tár gya lás ra elõ ve ze tett fog lyot vé res re ver ték. A Tá las-
sal együtt elõ ál lí tott má sik fog lyot is bán tal maz ták, hi á ba 
han goz tat ta a sze ren csét len, hogy ne ki eh hez az ügy höz 
nincs kö ze. Sõt, a bör tön õrt és a se gít sé gé re si e tõ rend-
õrt is el agya bu gyál ta a tö meg, akik az õri ze tük re bí zott 
fog lyok vé del mé re keltek.23 Rad nó ti kul tu sza eb ben az 
erõ tér ben bon ta ko zott ki.

Vé gül szót kell ej te ni a kul ti kus gya kor lat egyik ér zé-
keny kér dé sé rõl, a ki sa já tí tás ról. Ta pasz ta la ta im sze rint 
aki nem el len sé ges vagy nem kö zöm bös egy al ko tó iránt, 
az jól te szi, ha tu da to sít ja ma gá ban a ki sa já tí tás ra va ló haj-
la mot. Nincs el sa já tí tás ki sa já tí tás nél kül. Amen  nyi ben e 
haj lam nem túl zot tan erõ sza kos, egy ol da lú, kö ve te lõ zõ, 
amen  nyi ben a ki sa já tí tó nem ve szí ti el pár be széd ké pes sé-
gét, vagy amen  nyi ben ki sa já tí tó gya kor la ta vé de ke zõ jel-
le gû, vi sel ke dé se el fér a normalitás ha tá rai kö zött. Jó zsef 
At ti la ese té ben épp úgy, mint Rad nó ti nál, szá mos pon ton 
meg tör tént a normalitás ha tá ra i nak át lé pé se. E nor ma sér-
tés egy sze rû és meg bo csát ha tó for má ja a rész re haj lás, 

amely pél dá ul a Nép sza va te me té si tu dó sí tá sá ban ér he tõ 
tet ten: „E ver sei kö zül a leg szeb bek a Nép sza vá ban je len-
tek meg – hoz zánk tartozott”.24 A ci ni kus, manipulatív 
eltökéltségû, ár tal mas vál to zat ra Bó ka Lász ló egy olyan 
írá sa nyújt pél dát, amely nem vé let le nül nem ke rült be a 
szer zõ írá sa it tar tal ma zó gyûj te mé nyek be: „Hát ki len ne 
olyan itt hon ma, mint õ, »Angyalföld és a Lágy má nyos 
pro le tár ja i nak költõje«, ahogy büsz kén ne vez te ön ma gát! 
Ki len ne ma ná la han go sabb szí vû köl tõ je a kor nak? Min-
den szen ve dés nél bor zasz tóbb ez a gon do lat, hogy nem 
él és nem har col ve lünk. Mert az õ mér té ket és arányt és 
la tin ren det sze re tõ sze me gyö nyö rû sé gét ta lál ná a ter vek 
szép tel jes sé gé ben, és az õ meg té veszt he tet len be csü le tes-
sé ge és pu ri tán igaz mon dá sa íté let len ne és útmutatás… 
Mi lyen bor za lom az, hogy ma nem szól hat, ami kor min-
den köl tõ szól hat s ami kor már nem át kot kell mon da ni, 
ha nem az élet örö mét is le het da lol ni, ami úgy il le nék 
ép pen õhozzá”.25

A ko rai Rad nó ti-re cep ció mind azo nál tal még nem 
ve szí tet te el ru gal mas sá gát, ki egyen sú lyo zott sá gát. A 
köl tõ mar xis ta el ve it Len gyel Ba lázs sem ta gad ta, Sík 
Sán dor is ta nú sí tot ta, hogy „olyan vi lág né zet hí ve volt, 
amely nek ab ban az idõ ben bör tön és meg ve tés volt az 
osztályrésze”.26 Ugyan ak kor Zolnai Bé la a vé de ke zõ 
ki sa já tí tás je gyé ben aka dály ta la nul fi gyel mez tet het te az 
ol va sót, idéz ve a köl tõ le ve lét, Rad nó ti ka to li kus hi té re: 
„»Mintegy ti zen öt esz ten de je ha tá roz tam el ma gam ban, 
hogy har minc ne gye dik évem be töl té se elõtt meg ke resz-
tel ke dem. Krisz tus har minc há rom esz ten dõs múlt s még 
nem volt har minc négy, ami kor meg fe szí tet ték – ezért 
gon dol tam így… ti zen nyolc éves ko rom tól ka to li kus nak 
ér zem és val lom ma gam. Spe ku lá ci ó nak vagy me ne kü lés-
nek va ló ban nem hi he tõ ma már a meg ke resz tel ke dés, 
hi szen sem mi mo rá lis elõ nye nincs… Er dély ben rabos-
kodtam… La pá tol tam sze net és ci pel tem a cu kor zsá ko-
kat, az óta egy an gyal föl di fa áru gyár ban lö ve déklá dá kat 
csi ná lok na pi tíz órán át«. 1943. má jus 2-án Sík Sán dor 
ke resz tel te. Még más fél évet élt”.27 Sem Szalay Sán dor, a 
szo ci ál de mok ra ta párt, sem Nagypál Ist ván, a kom mu nis-
ta párt szó no ka nem tar tot ta ös  sze fér he tet len nek, hogy a 
ka to li kus te me té si szer tar tás után bú csúz tas sa el a köl tõt. 
Utób bi még egy for mán val lot ta Rad nó tit Jó zsef At ti la és 
Ba bits Mi hály leg jobb ta nít vá nyá nak. A nek ro ló gok ban és 
a Taj té kos ég rõl írott mél ta tá sok ban még nagy hang súlyt 
kap ha tott a köl tõ kí sér le te zõ, já té kos, gro teszk kor sza ka, 
az avant gárd, az exp res  szi o niz mus, a szür re a liz mus be fo-
lyá sa al ko tói gya kor la tá ra, Apol li naire -él mé nye.

Bó ka Lász ló ki sa já tí tó gesz tu sa is je lez te, hogy az új ra te-
me tés ide jén már fel rém let tek azok a narratívák, ame lyek a 
Rad nó ti-re cep ció fõ irá nya i ként kí nál koz tak, s ame lyek rõl 
Kappanyos And rás egy kö zel múlt ban el mon dott elõ adá-
sá ban be szélt, de ural ko dó sze rep hez sem a min den konf-
lik tust vég le ge sen meg ol dó szo ci a lis ta pers pek tí va, sem 

21 Ke nye res Im re: Rad nó ti Mik lós, Di á ri um, 1946. ok tó ber–de cem ber, 89.
22 Zelk Zol tán: Köl tõ a tö meg sír ban, Sza bad ság, 1946. au gusz tus 13. 4.; Zelk Zol tán: Rad nó ti Mik lós te me té se,  Sza bad ság, 1946. au gusz tus 17. 4.
23  Vé res re ver te a fel iz ga tott tö meg a tör vény szé ken Rad nó ti Mik lós köl tõ gyil ko sát, meg ver ték a fog ház õrt, a rend õrt is, a tár gya lást nem le he tett 

meg tar ta ni, Kos suth Né pe, 1947. feb ru ár 10. 3.
24 El te met ték Rad nó ti Mik lóst, a köl tõt, Nép sza va, 1946. au gusz tus 15. 7.
25 Bó ka Lász ló: Rad nó ti Mik lós em lé ke, Ha la dás, 1949. má jus 12. 3.
26  Len gyel Ba lázs: Rad nó ti Mik lós, in: L. B.: A mai ma gyar lí ra, Of fi ci na, Bp., 1948. 95.; Sík Sán dor: Rad nó ti Mik lós, Ván dor tûz, 1947. jú ni us, 

4. sz. 4.
27 Zolnai Bé la: Vesz tett ta nít vá nyok nyo má ban, Rad nó ti Mik lós, Ge de on Jo lán, Ha lász Em ma, Ha la dás, 1947. má jus 22. 15.
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a holokauszt kép le te nem juthatott.28 A ko rai re cep ció 
Ausch witz elõt ti fo gal mi ke ret ben, hu ma niz mus és bar bár-
ság op po zí ci ó já ban, te hát egy olyan ko or di ná ta rend szer ben 
bon ta ko zott ki, amely nek ke re té ben a köl tõ há bo rú elõt ti és 
alat ti köl tõi gya kor la ta is ala kult. Az új ra te me tett Rad nó ti a 

28 Kappanyos And rás: Így gon dozd Rad nó ti dat – elõ adás, meg je le nés elõtt.

bar bár ság nak ál do za tul esett hu ma niz mus kép vi se lõ je ként 
je lent meg a ko ra be li ma gyar köz vé le mény elõtt. Kul tu sza 
egész sé ge sen, tor zí tás men te sen in dult, s hogy nem így foly-
ta tó dott, ab ban az egész há bo rú utá ni tör té ne lem tra gi ku san 
el hi bá zott irány vé te le a lu das.


