
Radnóti Miklós pályakezdésének körülményeiről 

Radnóti Miklós pályakezdésének körülményei, problémái a legutóbbi időkig eléggé 
perifériára szorultak. Inkább csak utalásokkal, vázlatos megjegyzésekkel találkoztunk, s a 
hangsúly — jogosan — a már érett költő művészetén, munkásságán volt; a visszatekintés pedig 
— ha volt — a teljes értékű versek „előhangjait" kereste vagy vélte fölfedezni a „kísérletekben". 

Baróti Dezsőnek nemrégiben megjelent tanulmánya1 Radnóti első versesköteteiről ezt 
a hiányt pótolta, és talán azt is bizonyította, hogy a korábbi versek értékesebbek, mint ahogy 
néhányan gondolták, állították. Most, a tanulmány után, világosabban látszik az is, hogy a 
Radnóti-életmű sokoldalú felméréséhez mennyire nélkülözhetetlen a bemutatkozó kötetek 
értő elemzése, egységben áttekintése. 

Talán nem érdektelen, ha néhány pillantást vetünk az első köteteket megelőző — 
1928—30 közötti — bemutatkozó, tájékozódó évek körülményeire.2 

A Reichenbergből hazatérő Radnóti igyekszik — nézeteit, ha csak körvonalakban is -
osztó — közösségbe kerülni. Ez a törekvés majd mindig valamely irodalmi folyóirat, lap vagy 
antológia körül realizálódott: „1928"3, Jóság, Kortárs (ez a későbbi évekre is érvényes: a 
Szegedi Fiatalok Műv. közössége, Független Szemle, Korunk, Gondolat. Az 1930-as évek leg
végén ez a lehetőség megfogyatkozott, a kor körülményei ebből is kizökkentették). 

Radnóti munkásságában már ezekben az években jelentősebb helyet foglalnak el — 
mint arról eddig szó esett — kritikái, tanulmányai, vallomás értékű prózai írásai. (Megjelent 
egy válogatás a tanulmányokból, cikkekből, de ez korántsem teljes, ezért időszerűnek látszanék, 
már a teljesebb Radnóti kép kialakításához is, egy bővebb gyűjtemény kiadása.) 

E két kérdés kapcsán tekintjük át az ,,1928" és „Kortárs" folyóiratokban — a környe
zettel együtt — megjelent Radnóti írásokat. 

1929-ben jelenik meg a Jóság című költői antológia, majd még ebben az évben a Kortárs 
c. folyóirat. Radnóti mind a kettőben vezető szerepet vállal. Az antológia és a Kortárs is volta
képpen egyazon elődre — „1928 — Irodalom, művészet, kritika" szemlére — tekint vissza. 
(A Jóság így mutatja be Radnótit: „Az „1928" irodalmi, művészeti és kritikai szemle szerkesz
tője". Forgács Antalt: „Munkatársa az „1928" c. irodalmi és kritikai folyóiratnak".) 

Figyelmet érdemel az összetartozást, folytatást deklaráló beköszöntők cél és gondolat
azonossága, helyzetük — szerepük megítélése. Az „1928"-ban a hang szabadjára eresztett; 
„Tiszteld a fiatalokat, hogy hosszú életű legyél a földön" — variálják abibliai törvényt, majd 
nemzedéküket jellemzik: „A ma tempója nem tűri az átmenetet a gyerekszoba és az élet 
csatatere között. A háború utáni generációra a valóság olyan kötelességet ró — magunkkal és a 
társadalommal szemben egyaránt —,. amelyről a tegnapból eredők és a tegnapban élők nem is 
álmodtak. Ezeknek a fiataloknak jussuk van arra, hogy érvényesítsék erejüket, hogy a ma 
életének szimfóniájába belezúgassák ifjúságuk harsogó szavát. 

A mai generációt az élet keménnyé kovácsolta. Elég erős ahhoz, hogy saját erejével küzdjön 
s ne várjon a felfedezők jótékony támogatására."4 

A kissé harsány és meghökkentő bemutatkozásnak szembetűnő az a mondata, amely
ben a társadalmi felelősséget hangsúlyozzák, mert az ezt követő írások itt és majd a Kortársban 
is visszatérnek ehhez. 

Az „1928" egyike azoknak a tiszavirág életű „folyóiratoknak", amelyeknek sem a meg
jelenése, sem a megszűnése nem talált különösebb visszhangra az irodalmi közvéleményben. 

Több okból mégis részletezőbben hivatkozunk az eddig csak elvétve említett, mindössze 
két számot megért kiadványra. 

1928 októberében jelent meg. Lehet, hogy pusztán csak véletlen az időzítettnek, cél
zatosnak tűnő indítás — a magyar október tizedik évfordulóján —, több cikk, írás azonban 
megerősíteni látszik ezt a feltételezést. 

Herbert Schlüter: Gyermekarckép 1919-ből c. novellája a forradalmi Berlint idézi, Paál 
Ferenc: Hamu alatt c , az emigrációról, „régi, véres október száműzött áldozatairól" szóló köny
vét méltatja Gosztonyi Lajos a második számban, és ugyanitt jelenik meg Földes Ferenc 
levele Párizsból. 

1 BARÓTI DEZSŐ: Radnóti M. első verseskötetei. ItK 1966 (5 — 6) 572. 2 Itt jegyezzük meg, hogy valószínűleg félreértésből ered az a megállapítás, amely szerint „első verses
kötete Naptár címmel 1924-ben jelenik meg". A Széchényi Könyvtár Katalógusában feltüntetett „Radnóti 
Miklós - Naptár - 1924" (813. 487) ugyanis az 1939-1941 között írt 12 kis verset tartalmazza. Radnóti által 
dedikált példány (Marót Károlynak mély tisztelettel és tanítványi hűséggel), Hungária, kiadás 1942.1942 és 
1924 véletlen felcserélése okozhatta a félreértést. a „1928" Irodalom, művészet, kritika. Főszerkesztő: Reinhold Alfréd, szerkesztik: Glatter (Radnóti) 
Miklós és Wagner (Tamássi) György, fel. szerkesztő és kiadó: Neugebauer Frigyes. 1928. október és 1928. 
december „Kortárs" — Társadalomkritikai, irodalmi és művészeti szemle. Első szemle 1929. nov. 20. 4 RASKAY LÍSZLÓ: Tiszteld a fiatalokat. „1928" 1. (október) 
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Egy évvel később a Kortársban (1929. dec.) Háy Gyula: Színhely: Budapest, idő: 10 év 
előtt c. regényéről írnak (Germán László): „Az októberi forradalom korának regénye. A háború 
utáni fiatalság regénye. Ez a regény a forradalom fiatalságának hitét és bizakodását önti betűk
be. Űjra átéljük lapjain azt a mindent és mindenkit elsodró áradatot, azt a keresést és váró 
bizakodást, amely mindent örömmel fogadott. Ritka vigasztaló jelenség a nagy magyar 
irodalmi temető halottaskertjében." 

1930. októberben pedig B. Balázs: Unmögliche Menschen c. regénye ad alkalmat a 
forradalom emlékeinek felidézésére. (N. L.) 

A lap első (október) számában három verse jelenik meg Radnótinak: 

Nyár van 
Tájkép 1. (Éjjel a töltés mellett . . .) 
C. Neumann & Söhne 

Az újabb Radnóti kötetek — a Nyár van kivételével — az első versek (1925—1930) 
között közlik.5 

Bővebben kell szólnunk a korabeli Radnóti — versek miatt — Emil Ludwig: Az ember 
fia c. könyvéről (ismerteti Tamássi Wagner György). 

Baróti Dezső a korai versek egy csoportjáról szólva megjegyzi, hogy a vallásos hit tár
gyainak Radnótinál jelentkező profán szemlélete nem választható el a polgári társadalom 
elleni lázadás magatartásától. 

Olyannyira nem, hogy az ügyészség a második kötet elkobzását rendeli el, többek 
között az említett versek „vallásgyalázó" hangja miatt: 

„ . . . az Arckép c. versében magát Krisztussal hasonlítja össze. Mint az övé, olyan lehe
tett külső formája és lányok álmodtak vele éjjelenként. A vádlott tehát Krisztusról mint em
berről ír. A maga jelentőségét akarja emelni ezzel, hogy magát a keresztény vallási tisztelet 
legfőbbjéhez, az emberré lett Krisztushoz hasonlítja."6 

Több versében is fölbukkan ez a motívum: 

„ . . . és támadok fel Krisztusként 
vérszínpiros rossz hajnalokon 
a bűnre és a vágyra 
alázatra és t isztaságra. . ." 

(Sirálysikoly, 1928. nov. 3 . ; 

Nyár van 
tornyos egyedülségem sír rám a falról 
a lámpa alól, 
a csöndben kibomlott bánatpalástom 
és beszökött az ablakon a Gond 
magával hozva az uccák nyári illatát 
ahol a poros vadgesztenyék alatt nők 
szaladnak kis nyári ruhákban 
és utánuk néha férfiak, 
akik kirázzák magukból a Gondot, hogy 
megigazítva nyakkendőjüket új Gond 
után fussanak fáradt és görcsös lábaikkal 
és megpihenjenek kis egyéjjeles szállodák 
számlája fölött és szeressenek, 
mert hiszen 
nyár van 
Egyedülségem társa lett a Gond 
és nem örül a szaladó nyári ruháknak 
most még jól van így 
nem szeretem az aszfalt és a nők nyári 
szagát és tornyos egyedülségem elbújik 
a bánatpalástba 
de mi lesz ha egyszer eljön az ősz 
a nők és az aszfalt szaga jobb lesz 
és én majd nem tudom kirázni a Gondot 
fullasztó palástom ráncaiból. 

6 Radnóti Miklós: Nyár van. „1928" október 
• MARKOVITS GYÖRGYI: Üldözött költészet (It. füzetek 45.) (74) idézi a Bp-i Királyi Bűnt. tvszék 

vádiratát. 
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Verejtékkeresztektől görnyedő ráncokkal terhes 
Golgotha volt a szememalja, ahol az éjek 
szénporos Krisztusai feszültek kéken 

(Szegénység és gyűlölet verse. 1928. okt. íl.) 

Radnóti évekkel később Kaffka Margitról írt tanulmányában, de talán a saját versekre 
is gondolva, arról ír: „ . . . a tárgy, sőt sokszor igen sikerülten érzékeltetett bibliai levegő is 
csak dekoráció. Díszíti és kiemeli a lázadást és ezen az úton igen gyakran a profánságig jut el. 
A Szűzanyánál c. versében új Mária szemlélet domborodik k i . . . 

Frivol és ugyanakkor tiszteletteljes ez a szemlélet. Szokatlanul hangsúlyozza az ember 
jelleget. Lázadás ez a hagyományos szemlélet ellen."7 

Kétségtelen, hogy az első Radnóti-verseken — szerelmi líra, az idézett motívumok — 
Kaffka M. költészetének hatása érezhető.8 

Érdekes egyezést látunk Kaffka Pogány imádság c. verse és Radnóti kötetének címe, 
a Pogány köszöntő között. 

(„Csak egy napot! De gyönyörbe temetve 
Vagy villámfényes ünnepet nekem!) 

Visszatérve E. Ludwig könyvéhez, így mutatja be Tamássi: „Bismarck, Napoleon és 
mások élettörténetének megírása után megírta a legemberebb ember, Jézus élettörténetét is." 
Idézi: „Ez a megelevenítés csak Jézusról, az emberről szól és nem Krisztusról, a megváltóról" 
„Egész művén keresztül azt emeli ki, hogy Jézus nem a világ megváltását, csak önnön lelki 
harmóniáját akarta elérni." 

Tamássi ugyanakkor a Radnótihoz közelálló Barbusse-ről elítélően szól: „ . . . a leg
modernebb Barbusse minden líraiság és elvontság mellett még politikai tendenciát is csöpög
tetett az élettörténetet teljesen nélkülöző költeménybe." Nem Emil Ludwig könyvének szerepét 
akarjuk túlozni, vagy egyedüli élménykiváltó hatásként feltüntetni. A sorrend inkább fordított 
lehetne. Radnóti körének jóság-felfogása, emberszemlélete, életérzése gyorsíthatta a befoga
dást, igazságuk egyik bizonyítékát fedezve fel az életrajzban. Ekkor fogant más és ebbe a 
gondolat-motívumkörbe illeszkedő írásuk is ezt bizonyítja: Tamássi verssora pl. 

„mióta közülünk egyet megfeszítettek s ezt is annyira 
szegyeitek hogy ráfogták 
ő nem erről a világról való volt." 

Helyt adnak Dóczi György Reggel a Golgothán c. rajzának, Radnóti — Jarnó József: Börtön 
c. regényéről írt — kritikáját evvel zárja: „Egy kicsit valamennyien apostolok vagyunk." 

A másik hangsúlyozott gondolat a lap következő — december 15. — számában fogal
mazódik meg; Radnóti két versében: 

Vers (kötetben: Szegénység és gyűlölet verse) 
Milliók és milliók (kötetben: Sirálysikoly) 

és Földes Ferenc: Párizsi levelében: „. . . hogy miért nem testvére egyik ember a másiknak, 
holott a szeretet oly jó, simogató és szép. Hogy ez megvalósuljon kedvesem, meg kell rendülnie 
a földnek, hogy elnyelje azt a millió fogalmat, mely megfertőzi a szeretetet és hogy elnyelje 
a millió fogalom mögül ásító valóságot. Ne gondolja, hogy egyedül vagyunk, vannak testvé
reink a világban szerteszét, akárhol, de vannak és testvéreink." 

A teljes, pontosabb összecsengést a későbbi Radnóti-versek adják majd.9 

A szerkesztők alakuló, formálódó, társadalmi nézeteire, az irodalmi elvekre, vonzódási 
körükre a lap más írásaiból is következtethetünk: Klabund (A. Henschke), Upton Sinclair, 
G. Duhamel, Márai S. (Bébi vagy az első szerelem), Chaplin (Radnóti ír a Cirkusz-ról) nevével 
találkozunk.10 

' Radnóti M. tanulmányok, cikkek. Kaffka M. művészi fejlődése (43) 8 Külön fejezetben ír erről BÖKI IMRE (— Radnóti M. költészete —) (193) — Fórum 9 FÖLDES FERENC: Munkásság és parasztság kulturális helyzete Magyarországon (1941) c. könyvében 
Radnótit a „polgári értelmiségi rétegből származó és a munkássághoz közel jutott vagy a munkásságát telje
sen kifejező írók és költők" között említi, együtt Bálint Gy., Forgács A., Gereblyés L., és Várnai Zs-vel. 10 Radnótinak a film iránti érdeklődését mutatja a Chaplin-Cirkusz és a Greta Garbo —Karenina Anna 
c. írása. 
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A következő évben költői antológiát adnak ki, majd 1929 novemberében új folyóiratot 
— Kortárs — indítanak. A szerkesztők és a szerzők személyén túl összekötő kapocs a vallott 
és vállalt elvek sok közös vonása.11 Nem hallgatják el a „világnézeti különbözőséget", de 
hangsúlyozzák egységüket abban, hogy: „emberek akarnak maradni a háború utáni nyomo
rúságban és embertelenségben", „ami összehozta őket s amit könyvük címéül is választottak: 
Jóság, dalolják és éneklik". 

Az „1928"-ban kifejtett gondolatok, a „mást akarás" pontosabb újrafogalmazását 
olvassuk a Kortársban: „Ahhoz a határhoz érkeztünk el, amikor két generáció leváltja egymást. 
Mi már más utakra térünk, fiatalon ugyan, de egy tragikusan érett fiatalság tudásával, új ala
pokat lefektető magabiztos hitével, építő erejével". 

Elhatárolják magukat az előző nemzedéktől, mert „kiindulásunk és világnézetünk 
alapjai homlokegyenest különböznek a övéktől, nem is hozzájuk szólunk." 

Annak ellenére, hogy magabiztos lázadásuk, szembefordulásuk a hagyományokkal to
vábbra is számos anarchikus vonást, zavart, bizonytalanságot is takar, ez a folyóirat mégis 
jelentős továbblépés. Értőbb és érettebb írásokat közölnek, nőtt az önmagukkal szemben tá
masztott igényesség (Radnóti például az itt megjelenő verseket már kivétel nélkül felveszi 
köteteibe). 

A „más útra térés" egyik fontos összetevőjeként az „Ady nevéhez hűtlenné vált Nyu
gattól" való elfordulást említik. A jogos ellenérzés mellett néhányan ebben ragadtatják el 
magukat. „A Nyugat fejfájára. A Nyugat már évek óta nem ható elem a magyar szellemi 
életben, csak önképzőkör. Pedig kötelezne az Ady neve." 

A felháborodás és tiltakozás oka: „ . . . ami életes, ami új, merész és — szörnyűség 
kimondani — értékes volt, értékes mert lenni, arra kegyetlenül és visszavonhatatlanul rá
nyomták a vörös, vagy legalább is a rózsaszín bélyeget. Ez a nemzeti nagylét paradicsomából 
egyszer már jogerősen kitaszított baloldali irodalom akar most elüzőihez közeledni." (Akadémiához, 
Petőfi, Kisfaludy Társasághoz, Napkelethez) 

A Nyugattal együtt hangzatosan de elhamarkodva mondanak ítéletet Móricz Zsigmond
ról: „Új halott vonult be a magyar irodalomba. A Fáklya írója, a Sárarany írója a múlté, hol 
van az a Móricz Zs., akihez Ady a halhatatlan sorokat írta."12 

A Nyugat, Móricz és Babits tagadásával együtt szinte valamennyien hitet tesznek 
Kassák mellett. Kassák költészetében ismerik föl mindazokat a törekvéseket, vágyakat és 
célokat, amit maguk is vallanak. „Az első költő, aki teljesen és világosan átlátja és átérzi a 
háború utáni élet adottságait, formáit és visszásságait." ,,. . . hisz az emberben, az emberben, 
aki látja élete embertelenségeit, s van ereje hozzá, hogy az egész világot új ideálok felé ve
zesse. Kassák előtt a legnagyobb emberi érték az egészséges erő. Ellensége minden szentimen-
talizmusnak, gyengeségnek, sáppadtságnak és holdvilágnak."13 

Tájékozódásuk, a magyar líra alakulásának szemmeltartása azonban igen figyelemre
méltó következtetéseket, felismeréseket is hoz. Forgács ugyanebben a tanulmányában elsők 
közt látja meg, s próbálja kijelölni József A. költészetének helyét is: „József A. szereti magát 
villoni gyökerekhez kötni, pedig egészen innen sarjadzik a magyar talajról. Néha azt hiszed, 
hogy csak játszik, de aztán látod, hogy itt minden lobbanás, kedv, mélyről jön, nagyon mély
ről." „ . . . tudomásul veszi helyzetét, de kívánkozik egy tisztább élet felé. Berda azonban 
megelégedett, sőt tetszik magának a sehova nem tartozásban." 

Radnótinak a Kortársnál betöltött szerepe, mértéktartása és következetessége, hatása 
a többiekre, arra mutat, hogy a csoport törekvéseit, nézeteit leginkább letisztultán ő fogal
mazza meg, sokban túl is lépve a többségen. 

Későbbi munkássága, bekapcsolódása a magyar irodalom fősodrába, az indító környezet 
jelentőségét, de az abból kiemelkedést, túlnövést is példázza. 

Tehetségének elismerését látjuk abban, hogy a Kortárs kiadványainak sorozatát az ő 
kötetével — Pogány köszöntő — indítják. 

A megnyilatkozó rokonhangok mellett több a különbözés: 
„Tenni nem tudok, mert megtanítani elfelejtett 
rohanó magát temető szénszünetes két évtized" — panaszolja 

Dán György, Lakatos P. P., magát „a legnagyobb szomorúság legényé"-nek sírja, Forgács 
már a szerelemben sem talál vigaszt: 

„Nem dalolok már szerelmesem hajáról, ajkairól 
és nem árasztom el a világot bánatommal 
olyan messze van már tőlem minden" 

11 A Jóság költői közül: Radnóti (Glatter) Miklós, Tamássi (Wagner) György, Lakatos Péter Pál, Vajda 
János, Forgács Antal, Dán György — a Kortárs munkatársai is. 

"Móricz Zsigmond: Forró mezők (Tamássi Wagner Gy.) Kortárs 1929. nov. 20. 18 Forgács A.: Az új magyar Ura (Kortárs 1930. márc. 20.) 
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másutt: 
„temetők feküsznek a szivem körül 
és halottak pora csikorog a fogaim között" 

A jogos és valóban átérzett keserűség mellett sok a felvett póz, erőszakolt visszaszorí
tása az időnként fel-feltörő őszinte hangnak. Legkiváltképp pedig óriási az ellentét a vallott 
elvek és a költői gyakorlat, a megvalósulás között. 

Nem töretlen Radnóti útja sem, de lírájában nem uralkodik el a másoknál gyakori — 
néhányuknál állandó — „sápadtság", „képzelt halálvárás". Küzd a fölismert tehertétellel, 
szabadulni akar a bontakozó egyéniséget fékező hatások alól. A társaktól leginkább elkülönítő, 
megkülönböztető sajátja a többször is erőteljesen felhangzó boldogságigény a fáradt beletörő
dés helyett: 

„Szerelmes szavainkkal elszáll a köd 
és minden tiszta lesz." 

(Idézzük a sorokat azért is, mert a „köd" első előfordulása, mintha már kissé jelképes értelem
ben, többször visszatér majd 1932 után, mélyebb értelmet és kifejező erőt nyerve.) 

Radnóti prózai írásainak árulkodó, a költői portrét hívebbé tevő szerepének fontos
ságára már hivatkoztunk. 

Ekkortájt az egyidejűség mellett — vallomások költői elvekről, kialakítandó-követendő 
magatartásformákról egyszerre fogalmazódnak meg verseiben és másokról alkotott vélemé
nyében — tanúi vagyunk oly gondolatok felbukkanásának a kritikákban, amelyek lírává 
majd később, esetleg évek múltán formálódnak. 

Radnóti cikkei nemcsak mértéktartásban és érettségben különböznek a Kortárs több 
írásától, hanem az elvek, nézetek nagyobb következetességében is. Ügy tűnik, ebben Forgács 
A.-nak is szerepe volt. A szerkesztő gárdából — írásaikat tekintve — igen közel állnak egymás
hoz. Míg Forgács líráján szembetűnő Radnóti erős hatása (mindvégig meg is marad), a tanul
mányokban, eszmefuttatásokban ez inkább fordított (persze korántsem oly észrevehetően). 
(Pl. Forgács: Az új magyar líra, Radnóti: Kállay és a primitív versmagyarázat) 

Tamássi György — Áhítat — c. verseskötetéről írt bírálata tükrözi a szerkesztőket 
elválasztó, megosztó nézetkülönbségeket is. „Áhítat — így egyedül körülhatárolatlan és el
folyó, valami bizonytalan lebegéssel. Erősítést vár. Egy-két éve megjelent egy könyv, Tömeg
áhítat címmel. így jó és így határozott képet kelt."14 

Már ekkor hangot ad, izgatja őt a nyelvi kifejező erő, „az árulkodó szavak" hangsú
lyozott szerepe, jelenléte vagy hiánya. Érdekes az itt először jelentkező megfogalmazás, s 
annak visszatérése, alakítása később (Kaffka-tanulmány, Ikrek hava): „Hiszem, hogy a 
szavaknak külön élete van és sokszor egy verseskönyv címe tudat alatt is rávilágít a költő 
arcára. Sokszor figyelem ezeknek az egyszavas címeknek sajátos képzetét és kevés kivételtől 
eltekintve az az érzésem, hogy erőtlenek, gyöngék arra, hogy verskötet élén álljanak." 

Voltaképpen a cím ellen emelt kifogással a kötet egészének bírálatát adja. Elveti, 
tagadja azt a hangot, hangulatot és magatartást, amire korábban már céloztunk. Nem akarja 
elfogadni a bírált versekből áradó fáradtságot, kiábrándult tétovaságot, ami a Jóság verseinek 
többségére is jellemző, és vallott programjukkal is ellenkezik. 

„öreg belenyugvás mindenbe, ami élet, és egy gyönge, inkább képzelt haláltvárás. Ez a 
mindenbe belenyugvás, ez a minden lázadástól való félelem és idegenség teszi bölccsé, 
de egyúttal öreggé az Áhítat költőjét." (Feltűnő a „képzelt haláltvárás" előfordulása.) 

Fiatal—öreg, lázadás—örök belenyugvás, állítja föl az ellentétpárokat (a „fiatal" gya
korta visszatérő, sokat kifejező szava lesz). Lázadás a bölcs beletörődéssel szemben. Radnóti 
ekkor írja Tavaszi versét, „a fák vörös virágokat lázadnak", a Kedd és szerda között, 

„Kedvesed fiatal csókjaitól 
dalol föl benned a lázadó jóság" 

Radnótinál kap egyedül a „jóság" megkülönböztetett, hangsúlyozott jelzőt: „lázadó". 
Nem tulajdonítunk persze korántsem valami tudatos társadalmi-világnézeti meghatározott
ságot ennek a lázadásnak, hiszen később maga Radnóti — visszatekintve ez évekre — vall 
a lázadás anarchisztikus jellegéről. Megjegyzései azonban úgy érezzük, közel járnak ahhoz, 
hogy túlmutassanak a nyelvi kifejezőkészség körén és a tudatos útkeresés szándéka mellett a 
már kialakulóban levő irányt is jelezzék. 

14 Kortárs 1930. ápr. Az említett Tömegáhitat Simon A. kötete. 
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A törekvéseivel egyezőt Radnóti is Kassák költészetében fedezi fel, de bővíti a kört: 
„Az új magyar líra építői ma már letisztult és kiteljesedett lírikusok: Kassák L. vezérkara 
(Déry, Illyés, Nádass, Németh, Zelk), a fiatalabbak közül Sárközi, József A., Simon A., 
Erdélyi neve kerül az új magyar líra képviselői közé.15 

A kortársi líra Radnótit eddig ellentmondásra késztette, elsősorban a hiányt, a negatí
vumot érzékelte. Az erőt, életigenlést, boldogságigényt, fiatalságot kereste a mérlegelt köte
tekben, s programjukkal, életelvükkel ellentétben fáradt sápadtságot és tartózkodó belenyug
vást talált. 

Zelk Zoltán kötetével — Csuklódon a vér kibuggyan — való összetalálkozás ad alkal
mat, hogy megfogalmazza a követendő emberi-költői eszményt és magatartás-igényt. 

Több okból is érdemes odafigyelnünk megállapításaira: „. . . lírája ma már súlyos és 
egyszerű, nyoma sincs benne a keresésnek." (Berda Józsefről — őröm — múlt időben tett hason
ló észrevételeket: „ . . . Fiatal líra volt. Véres és súlyos"16 

Nyilvánvaló a saját, még kereső költészetére vetett pillantás, fontos a már másutt és 
majd később is hangsúlyozott megállapítás „súlyos és egyszerű." „Tizenhat súlyos férfivers. 
Ez a legjobb kifejezője ennek a költészetnek. Férfi líra. Olyan mint egy kemény kézfogás, 
mikor egyik kezével a másik férfi kezét fogja a költő, másikkal pedig ugyanezt a kezet mar
kolja a csukló fölött és a szemek tisztán, becsülettel szembenéznek." (Kedvelt fordulata Rad
nótinak az idézett befejezés.1) 

Nemcsak azért időztünk hosszabban a Zelk Zoltánról írt kritikánál, hogy az elismerés
ben Radnóti saját törekvéseinek irányára mutassunk, hanem Fenyő Lászlónak ugyanerről 
a kötetről a Nyugatban megjelent bírálatával összevetve egy Kortárs—Nyugat párbeszédet 
érzékeltessünk. 

„ . . . átütő ereje nincs ennek a költészetnek", „fáradt részletek, meggyőződéstelen 
képek", „költészet helyett csak bizonyos költői formalizmus", összegezésepedig így szól: „Egy 
csavargó lírája ez, de nem a természetben ujjongva felolvadó, vagy sorsa ellen fenekedve láza
dó, hanem puha szemlélődő, akinek csavargása csak afféle szelíd bolyongás."17 

A szocialista költészet jellegéről, irodalom és politika viszonyáról, propaganda tenden
cia helyénvalóságáról és mértékéről sok vélemény hangzik el majd a későbbi években. Ehhez 
kapcsolódik Radnótinak a következő megjegyzése: „A „Fiatal munkáshoz" egyike az új líra 
legszebb szocialista verseinek. Egy sora sincs, ami akár csak emlékeztetne is a jó szocialista 
rossz versek elhasznált és magasztalt frazeológiájára." 

Mondja ezt Radnóti alig néhány hónappal azután, hogy a hozzá igen közel álló és első 
verseskötetének méltatója, Lakatos Péter Pál, a Pogány köszöntő egyik-másik versét éppen 
emiatt marasztalta el: „ . . . irányos szólamok helyett a líra, az ihlet tiszta forrásává válik 
(Sok autó jár itt, Téli vers)." 

„Ezért ütközik ki azután, annál élesebben, ha Radnóti az „irányos" költészetnek egy
némely frázisát és kopott képsorozatát szövi egyik másik versébe, mint pl.: 

„A gyűlölet szerető (?) gömbölyű szavai forgatták 
az áttételek lomha kerekét . . . " 

„ . . . és a gyárak lányait szerettem 
akik őszi seregek remegő fáradtságát cipelték 
a szegénység és gyűlölet hegyére." 

„Ez a zavar még élesebbé rajzolódik, amikor Radnóti a szó és képzavarosságot vesszőkkel 
és pontokkal sem zavarja (lásd Kassákék) pl. a Játékos vers aratás után."18 

Nem gondolunk Zelk költészetének mély és kiváltképpen hosszantartó hatására Radnóti 
lírájában, de úgy érezzük, hogy az indulásnál szerepe mégsem elhanyagolható. 

Több gondolata, szókapcsolata, motívuma felismerhető a későbbiekben (pl. Lábadozó 
szél), átalakítva, személyes élmény, hangulat által hitelessé egyénítve. (A Radnótitól is idé
zett Férfi c. versben: „Férfi vagy, magányos virágültető" 

vagy: , , . . . Lehajtott fővel 
jársz kelsz emlékeid s bölcs könyveid között" stb.) 

Ugyancsak kapcsolatot érzünk a Zelkről írt kritika néhány fontos megállapítása — 
„Férfi líra," — és a Lábadozó szél, Férfinapló ciklusa között (már a címadás sem közömbös), 

18 Kortárs 1930. jún. 
16 Kortárs 1929. dec. 
" N y ű g 1930. I I . 215 
18 Kortárs 1930. márc. 
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ahol a társadalmi renddel összeütköző költő elszánt, „férfias" magatartásának lírai megjele
nítését látjuk. 

Kiegészíti, pontosabbá teszi az eddigi írásokból megrajzolható képet az a néhány össze
gező megjegyzése, amit Kállay Miklós: A legújabb líra a világirodalomban c. könyvének ismer
tetése során tesz. Két fejezetre reagál, ez a választás természetes összefüggésben áll érdeklő
désével és költői gyakorlatával: „A líra új útjai", „A modern elméletek az új magyar költé
szetben". 

A szerző elfogultságával szemben („tájékozatlanságról nem igen lehet szó, rosszakarat 
vagy a Magyar szemle iránti túlzott tisztelet pirosodik ki") a modern lírai törekvéseket — 
Kassák, Füst M. — védelmezi. „Ahol új magyar líra fejlődéséről írunk, ott Babitsot és Szép 
Ernőt esetleg nyugodtan, de Füst Milánt semmiféle körülmények között elhallgatni nem lehet." 

Érdekessége, hogy a József Attilára hivatkozáson túl, stílusán, hangvételén több he
lyütt is a „Magyar Mű és Labanc Szemle" hatása érződik. 

Végezetül szólni kívánunk egy ezidőbeli lírai novelláról, — A néger Tyl szemeiről szól — 
amelynek fontosságát nem elsősorban művészi értéke, hanem itt még a „jóság" és a „testvé
reim a milliók" eszmekörébe zártan, a néger téma első jelentkezése adja meg. Kísérlet ez, 
költői ujjgyakorlat. A műfaj sem szokatlan ekkor a kortársaknál, (pl. Márai S.-nál, akinek 
írásait az „1928" és a Kortárs írói megkülönböztetett figyelemmel kísérik.) Probléma fölve
tésében — részletek — halványan ugyan, de előzi az Ének a négerről, aki a varosba ment c. 
költeményét. A téma már az 1931-es párizsi út előtt adott. Első jele ez annak a Radnótira 
mindvégig oly jellemző érzékenységnek, amellyel megért és indulattal reagál „a vad világ", 
„a felfordult világ" kegyetlenségeire (Qarcia Lorca, Ernst Toller). Erősen rokonítható az írás 
a Férfinapló ciklus 1932. ápr. 24. John Lőve testvérem c. versével. Néhány feltűnő szókapcsolata 
mutatja, hogy ráérez a társadalmi kérdésekre, visszásságokra is („lincselő férfiak", „nagy 
amerikai rémületek"). 

Megtaláljuk az erős hangulati hatást kiváltani akaró, és korai versekből jól ismert 
jelzőket, összetételeket („borzongó nyugtalanság", „borzolt rémület", „fogai vacogtak csörög
ve" stb.) (A reichenbergi versekkel rokonítják a „szem" gyakori és kifejező változatait: 
„két kérő fekete szem", „nagy idegen szemek", „mesés szemek" stb.) Gyakoriak a hexameter
szerű sorzárlatok. 

Az Ikrek havá-ig nem tudunk más szépprózai írásáról. Lehet, hogy saját kísérletére 
is gondolt, amikor öt évvel később Moussong Piroska Ucca-járól írta: „ . . . azt a dilettánsízű 
műfajt kapjuk, amelyet lírai novellának szoktak nevezni, csupán azért, mert nem novella 
és mert líra sem ! !"19 

1930. őszétől Radnóti a Szegedi Egyetem hallgatója, intenzív kapcsolata a Kortárs 
körével megszakad. 

A Reichenberg és Szeged között eltelt két esztendő történései és írásai sok mindenről 
árulkodnak. Szoros baráti szálak fűzik őt a mozgalomhoz tartozó Lakatos Péter Pálhoz és 
Forgács Antalhoz. Nem elhanyagolható eszmei hatásukat a Radnóti-írások fejlődésvonala jelzi. 

Emberi magatartásának, költői formálódásának alakulásáról sokatmondóan és őszintén 
tájékoztatnak a másokról írt, de önmagát is mutató vallomásai. 

Szegeden a munkásmozgalomhoz kapcsolódó és a szociális kérdések iránt élénk figyelmet 
tanúsító baráti társaság hatásának befogadását az előző két esztendő is meggyorsíthatta.20 

Molnár Ferenc 
19 Függetl. Szemle 1935. ápr. 
20 Az „1928"-ban megjelent Radnóti közlések 

1. szám (október) Nyár van 
Tájkép 1. 
C. Neumann & Söhne 
Chaplin — Cirkusz 

2. szám (december) Vers 
Milliók és milliók 
Sásdi S. Hanna nagy útja 
Jarnó J . Börtön 
Greta Garbo Karenina Anna 

• 

A „Kortárs"-ban 
1929. nov. Zsoltárok Szakadt d ú l t . . . 

Néha harapunk . . . 
Hűs néha forró . . . 

dec. Berda J. : Öröm (R.M.) 
febr. Pogány köszöntő 
ápr. Vihar után Tamássi Gy.: Áhítat (R. M.) 
júni. Zelk Z.: Csuklódon 
aug. Táj szeretőkkel 
okt. A néger Tyl szemeiről szól Kállay M. és a primitív versma-

gya rázat 
dec. Beteg a kedves 
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