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a földre / állj lábra ne félj van erôd / emeld magasra fejedet / tiéd itt minden fájdalom” 
– ka masz koromban ilyen versekbe kapaszkodtam. Nekünk annyiban volt egyszerûbb 
a dolgunk, hogy egyáltalában nem volt kérdés a világnézet, a marxizmus mint alter-
natíva szóba sem jöhetett, akkor már – világosan tudtuk, hogy vagyunk mi, és van  a 
román állam, illetve a rezsim, és bármit mond, az mind hazugság – nem kicsit: nagyon 
és teljesen. Ez néha egészen abszurd helyzeteket eredményezett, hiszen volt, ami 
egyszerûen muszáj volt, például a pioníravatás, ám az élelmes tanítónéni valóságos 
Ady-ünnepséget kerekített belôle: engem Csucsán avattak pionírrá, és az Értôl az óceánig-
ot szavaltuk a nyak kendô ünnepélyes átvétele után. Íme a pártállam és a magyarok. És 
egy másik helyzet, ami kívülrôl szintén humorosnak tekinthetô – csak épp belülrôl volt 
rossz látni az osztályfônöknôm halottsápadt arcát, aki szinte suttogva magyarázza, hogy 
nem és nem szabad vajas kenyérrel dobálni Ceausescu (már említett) fényképét.

Nekünk valahogy mindig volt hova visszanyúlni biztatásért: a magyar kultúrához. 
És Magyarországot valami édeni helynek képzeltük – jellemzô momentum például, 
ahogy az egyik osztálytársam a szünetben elsuttogja magának a kérdést: „Mi leszel, 
ha nagy le szel?” és meg is válaszolja rögtön és lelkesen: „Magyar állampolgár!” (tudtuk 
róluk, hogy már beadták az útlevélkérelmüket). Ilyen életcéljaink voltak. Aztán csak 
néztem nagyokat, amikor kiderült, hogy Magyarországon egyáltalán nem is olyan 
tiszták a viszonyok, mint hittem.

Imreh András

TELEFONHÍR

Meséled, hogy rákos lett a Fehér.
Mit mondjak? Szegényt alig ismerem.
(Majd azt nem mondtam: „ismertem”.) Tudom,
tanszéki kollégád. Emlékszem, egyszer
hallottam is egy konferencián.
Telekkönyvrôl? Polgári védelemrôl?
(Hogyan kerültem oda, nem tudom.)
Úgy rémlik, ketten ültek a porsötétben,
szürke öltönyben vagy barna köpenyben
a zömében köteles (spec. kol.-os),
ám annál gyérebb közönség elôtt.
Az egyik napszemüveget viselt
(csakis vak lehetett vagy másnapos) –
az ô neve még csak nem is dereng.
Az is rejtély, hogyan emlékszem Fehérre,
mármint a nevére, mert az alak
(a napszemüveges bal oldalán ült,
úgy értem, a balján, azaz a közönség
szemszögébôl pont a jobb oldalon –
bár most, hogy mondom, elbizonytalanodtam),
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az alaknak nem csupán a neve,
hanem a helye is teljesen falfehér,
mintha kivágták volna a fotóból.

Na szóval ez a Fehér lett a rákos.
Már áttéte is van. Mire? Hova?
Nem hallom, nem akarom hallani.
Mit mondjak? Hümmögök. Szegény. Szar ügy,
és kényelmetlenül érzem magam.
Leteszem. Elrontottad ezt az estét.
Úgy terveztem, Arisztophanészt olvasok,
de nem visz rá a lélek. Csak ülök a sötétben,
próbálom Fehér arcát felidézni.

Kukorelly Endre

TEST

Bevered az ujjad mint egy szöget
kicsit nyámmorogsz rajta
öreg kaja vagy már öreg
odapörkölt az alja

szépen leszaladt szép lassan szalad
le mint nôk harisnyáján a szem ami
még megmarad
megtart kitart nem tudod tartani

telehold
van közel az arca közel
kerül ami volt
spargi in terra quella pace che regnar tu fai nel ciel

a Casta Di
vát énekli
Maria Ca
llas nézd meg a

YouTube-on
rég meghalt nagyon de nagyon
szép nagyon csúnya
mind mindig meghal újra.



Kukorelly Endre: Versek • 1497

LÉLEK

Erôbôl
Túl erô
De mi miatt emelem föl a hangom
Mi emeli a hangot

Mi az hogy emeli
Mi az hogy haragszom
Nem hinném hogy nagyon erôs lennék
Kicsit erôs vagyok

Nagyon erôtlen
Olvasd végig ez még csak a 10. sor
Kihúztam egy gyomot
Szegény gyom kijött tövestül kicsúszott a töve

Konkrét gyomnövényrôl van szó semmi más meg
Bírnám mutatni
És erôtlen
Nagyon fáradt vagyok

Kedvetlenül
Féltem is
Kedves aranyos
Mi van?

Az van hogy én is félek meg ôt is féltem
Erôbôl gyenge így nem megy
Kiabáltam
Kiabáltam is

Emeled a hangom
Gonosz Jaj
Még a torkom is megfájdult bele annyira
De úgy hogy még a torkom is belefájdult

Annyira üvöltözik ki valami belôlem én meg visszaüvöltök neki
És közben meg fáj az egész
Ez fájt
Külön a torkom egyben az egész

Mit gonoszkodik
Mindjárt várjál elalszom
Lassan
Lassacskán
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Sikerült ásítani és lekapcsolni a tévét
Pisilek fogmosás izé alszok
Ábrándozok
Alszom álmodok vizes a párnám

Hu de szép maca
Csinos a feje
Csikos a haja
’nek nincs teteje

’cs értelme neki
Nincsen veleje
Sz’al nincs veleje
Vége eleje

SÍRÁS

Sírás miatt náthás orr
Sírás kimarta szem
Sírástól összefacsarodott szív gyomor

Sírni nô miatt

Ja nem ja jó
Dörzsöléstôl olyan vörös és szúr
Sírás miatt kidörzsölt

Egy nô egy minden

Könnycseppen keresztül nézve legalábbis
Párás tekintettel
Szép nézet

A sírás kihat

Sírás miatti orrfacsarodás miatti orrfúvás
Kölcsönkért papír zsebkendôbe
Kölcsön papír zsebkendôt gyûrögetni

Adott esetben



 1499

Tenigl-Takács László

SESTINA

1. stanza: „Ím, hajlik az óra, és tiszta, fémes ütése...”

Ím, hajlik az óra, és tiszta,
fémes ütése elér, felkavarodom.
Reszket a bensôm, „menni fog” – érzem,
s a domború napot megragadom.

Semmi sem teljes, míg meg nem láttam,
csendben állt mindenek létesülése.
Érett a szemem, s mint a menyasszony,
vágytárgya úgy lép mindenki elébe.

Semmi sem kicsi, mégis szeretem,
naggyá festem, aranyalapra fel,
magasra tartom, és azt sem tudom,
hogy lelkét kinek oldja el.

 (Rilke: DAS STUNDENBUCH)

*

Preveliben kicsike folyó torkollik a tengerbe. Alig tíz kilométeres. Jéghideg vizében 
seszínû halak élnek. Nem keverednek a brakkvízben hemzsegô, tarka halakkal. Rajuk 
öt-tíz méterre visszariad a sótól, és úszik újra a források felé. Aztán megint megfordul-
nak. Így élnek. Oda és vissza. A szakállban élô lapostetvek sem másznak a fejtetôre. Az 
a hajtetvek világa. Bonyolult helyzet, egyszerû metafora.

Sátraztam ott többször is. A lányokkal tavasszal jöttem össze, nyáron utaztunk egyet, 
év végére rendszerint ki is fújt az egész. Egyikük azt mondta, szántszándékkal veszítek 
el mindenkit, ez is olyan biztonság, mint amikor ragaszkodik az ember. Meg hogy olyan 
a sorsom, mint a villamos. Amikor csenget, a megállókban ki- és beszállnak az utasok. 
Jól tanított és ügyesen irányított, amíg el nem küldtem.

Táncterápiát tanult valami angol bohóctól. Nyírt hajú, nyálas idióta, naponta más színes 
inges. Egyszer „kancatáncot” gyakoroltak a lepusztult tornateremben. Habtól csatakosan 
jött haza, mint a megfuttatott paripák. Magányos könyvtárosok, ezoterikus kurzusokon 
teleírt spirálfüzetek, világzene, pszichotréning, tûzön járós tábor. Hízásnak indult kis-
mamák, lekopott körömlakk, heti kétszeri kimenô este kilencig. Cserélt receptek, férjek 
és fogtömések. Van úgy, hogy olykor az ember idegenkedik az érzelmes szavaktól.

Haja a naptól és a tengeri sótól még jobban kiszôkült. Este tüzet raktunk az uszadékfából, 
hallgattuk a hullámverést, és egymás belébe töltöttük a lelkünk, mint a hurkát disznó-
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toron. Felbukkant a gyermekotthon emléke, még kétéves koromból, apám halála után. 
Igaziból. Nem úgy, ahogyan anyám késôbb mesélte. Éjjeli fentlét. Ütemes kopogás, ahogy 
álomba vertük a fejünket a párnán. A neon zizegése. Vasrácsos ágyakban aludtunk, 
mint a kutyák a menhelyen. Az egyik gyerek fekélyes kiütést kapott. Kezét gézzel kife-
szítették a rácshoz, hogy fel ne vakarja a nedvedzô hólyagokat. Éjszaka kiszöktünk. 
Köréje gyûltünk, néztük, ahogy vonaglik a kíntól, mint a sebzett vadak, és az járt a fe-
jünk ben, szigorú büntetés, biztosan nagy rosszaságot csinált. A legbátrabb nagyfiú ki-
oldozta egy kicsit. Ránk pisszegett, hogy csendben maradjunk, fel ne ébresszük az éj-
szakás nevelôt. Levette a keresztrôl egy félórára.

*

Kibaszott árvaházi piéta. Múltjába szövôdik, mint gombafonadék a ganéba. Nem tárul 
fel elôtte, hogy mit kell tenni.

*

Ismertem egy embert, alig múlt negyvenéves. Sose volt semmije. A kertvégi kunyhót is 
úgy bérelte egy módosabb családtól. Lakbér fejében kapálta a kertet, fát vágott, etette 
az állatokat. Amolyan házi csicska, akit mindenki lenéz. De titokban bankokba járt, és 
egyszer csak hitelhez jutott, több mint egymillióhoz. Senki sem értette, miképpen 
kaphatta, munkahely, ingatlanfedezet nélkül. Biztosan elnéztek valami papírt. A sorsok 
nem villamosok. 

Ünnepet tartott, ahogy illik ilyenkor. Lefürdött, fehér inget húzott, fehérre terítette az 
asztalt, meghívott néhány cimborát. Négyen-öten dorbézoltak a földpadlós, kicsike ház-
ban. Alig beszélt. Csak feszített büszkén, mint a vôlegény, akit már vár a felajzott meny-
asszony odaát. A nem várt szerencse csendje kortyolni való, mint a források a ve rô fényes 
ciheresben. Se fizetése, se segélye. Nem is törôdött azzal, mibôl lesz visszafizetve. A mu-
latság végén félrebillent a feje, és megállt a szíve. Bukott a bank, nem volt kin behajta-
ni. Hiába jött és ágált a szakember a nagy autóban. Se kezes, se nyoma a pénznek. Mindenki 
ezen röhögött.

Néha feltárul elôttünk, hogy mit kell tenni. Egy másik ismerôsömnek – kicsit a nôvéremre 
hasonlít – egy vén paraszt az alkalmi bikája. Görnyedten jár az öreg, mint a gonosz 
intrikus egy alkalmi müzikelben. Tehenet tart, kettôszáz literje. Készpénzzel fizet, és 
nem smucig. Lehetett volna biológia-tanárnô. Dolgozott azelôtt kocsmában, kuplerájban, 
de bebukott az is, amikor leváltották a helyi rendôrkapitányt. A menet elôtt lefürdik, 
megfésülködik, sminkel, kicsípi magát. Viagrát vesz az öregnek. Utána bevásárol, almoz, 
sepri az udvart. „Csokis banán” az extra, ezért külön kell fizetni. Szégyenlôsen moso-
lyogva magyarázza, mintha nem tudná, hogy pontosan értem. Amikor hazajön, kiszá-
radt, rôt szárú bogáncs. De pénz van a zsebében. Szalad vacsorát venni. A férje tudja 
az egészet. Mégsem csap palávert.

2. stanza: „Nem csap palávert, ha néha a gazda...” 

Nem csap palávert, ha néha a gazda
nem adja ki a bért: „Nincs engedély, 
jött a hatóság, a bírság kétszázezer.”
Lisztet kér kölcsön, ha elfogy a segély.
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Ôsszel diót szed. Négyszáz kilója.
A nagyobbik gyerekkel pucolja este. 
Az asszonyra gondol, egy némettel él,
nem telefonál, nem küld esemest se.

Ô az idô. Nem fárad. Már nem is unja.
Újra meg újra lecsap kapája fémes ütése.
Hajlik a soron, mint az óra mutatója.
Lehajol. Továbblép. Örök. De mégse.

*

A folyócska partján pálmaliget. Azt mondják, ôshonos. Szerettem beúszni éjjel az ezüst-
hídon, amíg csak bírom. Ittam a távoli kikötôk lámpasorát, hallgattam, ahogy halkul 
a parton a kiabálás: „Ne csináld, gyere vissza!” Alattam-felettem végtelen feketeség. 
Néha hozzám ért valami a vízben édesen-félelmesen. Lebegtem. Elpattanó, felszíni 
buborék volt a testem, azután el kellett indulni visszafelé.

A sziklás partokat szerettem, ahová senki se jár. A rekkenô melegbe ki se mentem. Ol-
vas gattam, fôként odesszai és kaukázusi irodalmat. Tolsztojt faggatták, miért lökte 
Annát a vonat elé. Mentegetôzött, ô próbálta megmenteni, de nem volt mit tenni, már 
ment, szántszándékkal a maga végzete után. A sorsok villamosok. Egy kiszáradt, rôt 
szárú bo gáncs látványa ihlette a Hadzsi Muratra. Azt írja: az ötlet pillanatában „egy-
szerre feltárul elôttünk, hogy mit kell tenni”. Pausztovszkij szerint az irodalom odakint 
van, csak észre kell venni. Úgy gyûlik össze a látvány, mint az aranyszemcsék az ötvös-
mû hely porában. Egyszer sarjerdôben sétálgatott. Öreg barátja, erdei ember, maga is 
szeretett eljátszogatni a hasonló csengésû szavakkal. Szégyenlôsen mosolyogva magya-
rázta: „a forrás – forradalom”. A zsombékok közötti tócsákban csillogott az ég. Ablakoknak 
nevezte. 

*

Két ember két égbolt között beszélget. Odakint van a sokadalomban. Csupa látvány, 
mint a csillogó tócsák, égre nyíló ablakok a ciheresben.

*

Van itt egy barátom. Nem tud úszni. Senki se tud. Kamaszkorában beszakadt a homok-
pad alatta. Sokáig lent volt. Nézett a folyóvíz barnászöld üvegébe, és az járt az eszében, 
vajon mi lehet odaát. Azután meghalt. Kihalászták, és újraélesztették a mentôautóban. 
Mindenkinek azt meséli, hogy a mélyben egy szörnnyel találkozott. Alakját horrorfilmekbôl 
rakta össze. Már tíz éve erôs nyugtatókon él. Dúlt napjaimban én is bekaptam egyet. 
Úgy kínálta, mint a cukorkát, „tessék, vegyél egy szemet”. Kiütött vagy tíz órára. Ha 
néha kihagyja, begorombul, átkozódik, szidja a szenteket, felborogatja a mûanyag kerti 
székeket, valami ezüstláncot emleget, ami ott maradt a folyó fenekén. Egyszer a szélvédôt 
is betörte. Szeretik. Senki se bántja.

Egy másik ismerôsöm rokkant anyjával él egy szoba-konyhás házban. Gyakran meg-
szorulnak. Ilyenkor az asszony végigbicegi a szomszédokat, apránként gyûjtöget össze 
egy levesre valót. Itt azt mondják erre: szomszédol a vacsoráért. Néha orvosi rendelé-
sekre jár, és kórházba utaltatja magát. Ott fûtenek, és kap enni. Ha felkelhet, söpröget 
a kórházudvaron, a nôvéreknek és takarítónôknek is besegít. Mégse legyen ingyen. Volt 
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agyvérzése. Aránylag olcsón megúszta. Lassan beszél, vigyáz a szavakra, úgy szopo-
gatja, csócsálja ôket, mint a kölykök a gumicukrot. Egy rosszakarója azt híreszteli, 
mióta ös szedôlt a kerti budijuk, a padlásra jár szarni. Nem igaz, persze. Tényleg sokat 
van a padláson. Csoda, hogy mászik fel. Nem csinál semmit, csak üldögél. Néha szót 
értek vele, ilyenkor kitisztul a tekintete, és azt mondja, lent az utcán már unalmas 
lenni. Semmi fontos vagy emlékezetes nem történt, és nem is fog történni vele. Sors-
villamosa lassan döcög a végállomás felé. Egyszer meglátogattam. Épp a Csillagok 
há borúját adták a tévében. Egy kukkot sem értett belôle. 

3. stanza: „Tévébôl integet éjjel a kislányra...”

Tévébôl integet éjjel a kislányra,
a túli világban autót vezet, 
taxiban suhanó, pártás menyasszony 
kopogtatja a szélvédô üveget.

Mosópor, bankhitel, instant levesek.
Reklámszlogenek öntözik álmát.
Égi menyegzô minden sorozatban.
Felsóhajt, fészkel, öleli a párnát.

De rosszat is álmodik néha.
Kukoricások, szétdobált óvszerek,
kuncsaftok, parancsok, fémes ütések,
és felriad arra, hogy sír a gyerek.

*

Loutro tenyérnyi halászfalu, valójában csak három sor ház, felragasztva a sziklafalra, mint 
a fecskefészkek. Csupa látvány. Közútja sincs, kompon lehet odamenni. A kikötôtôl még 
pár kilométeres kaptató egy dombon át a kétbarlangos öbölhöz. Riogattak a halászok, 
hogy az egyikben egy nagy kígyó lakik. Kerestem, de nem volt benne semmi. Tényleg a 
világvége. Öt napig ittam ott egy iraki arabbal. Szünetekkel. Motoros futár volt stájeror-
szági pizzériákban, éppen két munkahely között. Mókás németséggel, homályos tudással 
vitattuk a szúfit és Isten természetét. Tapogatott, simogatta a hajam. Csak barátságból, 
náluk ez a szokás. Éneklôs hangon ismételgette: „Mejn Frónd, ich líebe die Filozofí.” 
Akkor volt, talán, a második háborújuk. Az egész családja Bagdadban rekedt. 

Úgy berúgtam a végén, hogy senki sem értette, hogy tudtam visszamászni a táborhely-
hez a sziklafalon. Abu Bekr, hasis és vörösborok. Rizst fôztünk, meredten néztük a 
tengert, próbáltunk úgy ízlelni és nyelni minden falatot, hogy magunkhoz vegyük a 
szentséges egészet, mint az úrvacsorát. Épp hogy csak nem énekeltünk, mint két idióta 
egy gejl rock-müzikelben. Ôszintén hittük, a végén feltárul elôttünk, hogy mit kell 
tenni.

*

Egyszer úgy alakult, hogy ráértem és eljöttem hazulról, aztán már vissza se mentem. 
Alig múltam negyven. 

*
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Álmokat gyûjtöttem itt és Budapesten. Reméltem, kijön belôle valami. Nem jött ki sem-
mi. Egyformát álmodunk. Talán a tévé, talán a lelkünk. Sokat álmodok, néha a faluról, 
néha csak úgy magamnak, összevissza. A múltkori álmomban fiatal voltam, tagbasza-
kadt, arcom vad, bárdolatlan, fogaim csorbák, ápolatlanok, a ruhám meg amolyan laza, 
lobo gó vándorgúnya, az orosz muzsikok gimnasztyorkájához hasonló. Igazi giccses, 
tolszto ji népi hôs, aki Istenrôl beszél, és mindenkit sólymocskám-madaracskámnak 
becéz. Az ember már a könyv elején tudja, hogy ô a megoldás.

Mentem. Az utak elágaztak, betértem mindenhová. Egy bérkaszárnya-lakásban fiatal 
anyám meszelt. Fémvödörben kislánycsecsemô hevert, langyos vízben, hogy meg ne 
fázzon. Kivettem a vízbôl, féltem, hogy belefullad. De nem tudtam vele mit kezde-
ni, így hát visszatettem. Cigánkám megfejtette az álmot. Azt mondta, el akarok menni 
valahová (no, ezt én is tudtam), lehet, hogy másik országba, ami túl van a tengeren, vagy 
vissza a halálba, vagy a születés elôttibe. A lánycsecsemô pedig egy testvéremet jelenti. 
A rosseb tudja, honnan találta ki, sohasem beszéltem róla. Még születésem elôtt meg-
halt, én mégis úgy gondolok rá, mintha a kishúgom lenne, sôt, egyre inkább a lányom-
ként, aki meg sem született.

Ahogy felidéztem az álmot, az jutott eszembe, talán nem is úgy van odaát, ahogyan hisz-
szük. Isten nem büntet. Igaz, nem is követel már. A Sátán se gonosz. Csak egy rossz arcú 
csapos, szétvert orrú, kivénhedt bokszoló. Rozsdás stukkert rejteget a bárpult alatt, de 
már csak megszokásból, nincsen szüksége rá. Az alázatossá pusztult angyalok sors-vil-
lamosok. Nem csapnak palávert, hitelbe isznak, és fizetésnapon mindig szó nélkül tör-
lesz tenek. 

Néha az Isten is betér. Elvált, nyírt hajú, szemüveges értelmiségi. Kopottas kordbársony 
zakó, reszketô, nikotinsárga ujjak. Láncdohányos és magányos földrajztanár a pro le-
tárnegyedben. Mikor a táblára rajzolja és magyarázza a röghegységeket, senki sem figyel 
rá, ô pedig lopva az óráján lesi, mikor lesz kicsengetés. Esténként olcsó és rossz szeszek-
ként issza a népek nyomorát. Zárórakor gyûrt bankókkal és aprópénzzel fizet. Hazabotor-
kál, hideg fôzeléket és mirelit fasírtot vacsorázik, állva kapkodja be a hûtô elôtt. Nyugtala-
nul alszik, álmában motyog, és csikorgatja a fogát. Másnap kezdôdik minden elölrôl. 
Az ima hiába. Rôzsét nem cipel, kívánságot sem teljesít. Nem vasorrú bába.

4. stanza: „Mint vasorrú bába a mesében...” 

Mint vasorrú bába a mesében,
szedte a gallyat, hogy legyen tûzifa. 
Nem nagyanyó, csak egy öregasszony.
A cementgyárban halt meg a fia.

Egy éjszaka ellopták az egészet,
gumirádlis kocsin tolták a tolvajok.
Mondták, a szembeni szomszéd csinálta...
Kiült a porba, sírt, rontott és átkozott.
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Volt adományosztás. Meglett az ünnep.
Szenteste fôtt tésztát evett és nevetett.
Kondult a harang fémes ütése,
hívta a Kisjézus, megszületett.

*

Az északi partot kerültem, mert ott sok az ember, mindig hullámzik a tenger, és zava-
ros a víz. Tele szeméttel. Halak se nagyon. Egyszer Iraklion környékén rekedtem, mert 
akkori útitársam a kényelmes szálláshoz ragaszkodott. Ráadásul szar volt az idô is. Ha 
elállt az esô, kószáltunk a bevásárlóutcán, koktéloztunk az ócska, áltrópusi lokálban, 
mint a többi nyírt hajú szôke, bámulgattuk a dézsába ültetett pálmát, installált mûanyag 
papagájt, majmot, alligátort. Küzdött a nemekkel. Mindent megtettünk, hogy össze-
hozzuk a pincérgyerekkel. Nem jött össze a dolog. Beszólt valaki, de leintettük.

Korábban mentôs volt, amíg abba nem hagyta. Hallom, azóta elvégezte az egyetemet, 
és most biológiatanár. Telente ôk szedegették össze Pesten a kihûlt hajléktalanokat. Pár 
napos kontroll és némi felerôsítés után újra az utcára kerülnek, mert kevés az ágy. 
Mesélte, néhányon úgy próbáltak segíteni, hogy szállítás közben eltörték a kezüket. Egy 
vasládát használtak erre a célra a mentôkocsiban. Érteni kell hozzá, hogy le ne bukjon 
az ember, és ne is okozzon nagyobb galibát. Gyors feszítés, reccsenés, a páciens nem is 
érzi, mert eszméletlenre fagyott, vagy önkívületig itta magát. A csonttörés többhetes 
kórházi ápolás. Ott fûtenek, és kap enni az ember. Néha így kihúzza tavaszig. Élhet 
még egy évet. Két ember két égbolt között beszélget.

*

Ahogyan közelít a napsütötte falhoz, árnyéka egyre kisebbedik. Mikor közvetlenül elôtte 
áll, már csak egy testnyi belôle a hazugság.

*

Lett itt egy családom. Cigánkám fiatalasszony. Tizenkét éves kora óta napszámba jár, 
akkor hagyta abba az iskolát. Elverték a tanárt. Megérdemelte. Ennek már tizenöt éve. 
Azóta próbálkozott ezzel is, azzal is. Mikor összeálltunk, úgy lengte körül a rossz hír, mint 
a jófajta szivar füstje. Beleszagoltam, és édesnek találtam. Néha veszekszünk, tartjuk a 
szokást. Kést fog rám: „a síradat ásad”, én meg elveszem tôle, elpáholom egy kicsit, utána 
jót röhögünk az egészen. Sikolya felajz, idegensége megigéz. Lassan megszokom ezt is. 

Boszorkánybiznisz a legújabb vállalkozása. Gyertyákat gyújt, illóolajokat éget és füstölôket. 
Hazalopkodta az iskolából az összes ezoterikus pépörbek ponyvát. Fôként a színeseket. 
Ájurvéda, táltoskönyv, kínai asztrológia, tarot, vicca-praktikák, a tudatállapotok szivár-
ványa. Amikor jósol, Krúdy Álmoskönyve van legfelül. Az a legvastagabb. Tudálékosan 
fi kázza: „ez a könyv érdekes, de elavult már”, és a kliensek elbûvölôdnek az efféle szavak-
tól. Folyton rohangásznak hozzám, mondjam meg, mi az a csakra, asztráltest, te le ki nézis. 

Két éve aláírást gyûjtöttek, hogy menjek el innen, de legalább ne írjak. „Ne vizslassak, 
és ne hazudozzak.” Nem volt mit tenni. Mutatták, itt kell aláírni a papírt, mint a bank-
ban vagy a hivatalban a szemüveges irodista. Ha hozzák, aláírom én is. Valahol megvan 
a lista. Néha vért gyûjt a Vöröskereszt. Sokan adnak. Senki se kér pénzt érte, pedig 
lehetne. Összegyûjtik a mentôautóban, és elviszik valahová.
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Beszélgetünk is néha. Egy barátom tavaly a kocsmában egy törött üveggel felvágta hom-
lokán az ütôeret. Semmi verekedés, csak nem figyeltek rá, amikor valami fontosat akart 
mondani. Akkor láttam, hogy a vér végig tud folyni a testen, a fejtetôtôl egészen le a 
lábfejig, és végül összegyûlik a cipôkben. Lucskos pólóját lengetve rohangált fel s alá a 
faluban, akár egy forradalmár valami gejl, nemzeti operában. A vérnyomokat követve 
találtam rá, mint a sebzett vadakra. Mondtam, vessen le mindent, alsógatyáig, úgy 
szálljon be, hogy ne vérezze össze az autót. Olykor az ember idegenkedik az érzelmes 
szavaktól. Ettôl egy kicsit megnyugodott. Összevarrattuk az ügyeleten. Azután pörköl-
tet ettünk a hûtôbôl, olasz vörösbort ittunk, elmagyaráztam, miért tûnik frissebbnek a 
bor szalmafonatos palackból, miért szomjas az ember nagy vérveszteség után, hogyan 
és hol képzôdik a testben a vér. Nyáron közmunkás, télen az erdôre jár.

5. stanza: „Télen csak a konyhát fûti...”

Télen csak a konyhát fûti.
Húsz éve egymaga alszik az ócska
díványon. Csúnyán cikákol, pereskedik,
nem rímel róla költôcske-manócska.

Tüdeje szortyog, fekete szemetes-zsák.
Nem éri meg a nyarat. Gyertyát gyújt érte
majd a rokonság, és néhány rönköt
éget a kertben. Közelít sorsa fémes ütése.

De marad utána nyom. Ahol támaszkodott 
a székkel, kicsit lekopott a mész a falon,
bóbiskolt hajnalban munkába menet, 
lehelet-virágot hagyott a buszablakon.

*

Hora Sfakion apró kikötô. Néhány utca és két taverna az egész. Napernyô alatt, mûanyag 
kerti székben haldoklott egy német. Már rég túlélte magát. Kopaszodó tojásfej, beteges-
sápadt, homlokán, arcán ribizlipirosra égett a bôr. Szégyenlôsen mosolygott, ahogy a 
saját haláláról beszélt, és arról, hogy úgysem lesz semmi odaát. Jólelkû Volkshochschu-
le-tanár. Amolyan kollégaféle. Scholl-papucs, visszér, tüdôrák, elzászi dialektus. Min-
dig imádtam. Az utolsó hónapokban zen buddhizmussal próbálkozott. Mondtam, hogy 
mondjon le róla. Bólogatott. Azt hitte, az életrôl vagy a túlvilágról beszélek. Van, hogy az 
ember, olyankor, idegenkedik az érzelmes szavaktól. Se fájdalmak többé, se tervek, se 
okoskodások. Se pikszis. 

Egyszer még korábban betéptem itt egy alkalmi cimborával, és kigondoltuk az irodal-
mi pálinkafôzdét. Már öt éve Krétán élt, szôlôt, olívát szüretelt, gagyi ezüstsmukkokat 
árult a piacon a turistaszezon idején. Grappáztunk, brénsztormingoltuk a tervet. A köny-
veket hagyatékból, lomtalanításból szereznénk. Bezúznánk ôket, a vizes pép lenne a 
cefre. A cellulózból keményítô, cukor, abból meg alkohol. Aztán jönne a lepárlás. Pikszis 
nuku, csakis a legjobb minôség. Jäger-Wilhelm-Meister. Móricz-kisüsti. Kóser-Za ra thuszt-
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ra, az 1934-es évjárat, gót betûs, papírkötéses. Vakok és igényes analfabéták törzshelye. 
Csupa tántorgó, gajdoló, hajléktalan Milton és Homérosz. És hogy fanyalogna az a sok 
nyírt hajú, szemüveges irodista! „Rossz hírû csehó...” Mondattalan, égre nyíló tócsák 
a ciheresben. 

*

Ha együtt nevetsz velük, ôk is veled nevetnek. Ha elsiratod ôket, lesz, aki elsirasson.

*

Pár hete halt meg az egyik diákom édesanyja. Összeesett, infarktus. Nem volt mit tenni. 
Velem egyidôs volt. Fia egy haverral próbálta újraéleszteni, kihúzták a torkába szorult 
nyelvét, levegôt fújtak a tüdejébe. Két riadt gimnazista meg a halovány életmentô tu-
domány, amit az iskolában tanultak. Két órával késôbb jött ki a mentô. A fiú húszéves. 
Apja is meghalt már régen. Egyedül maradt a házban. Keménykötésû gyerek, azt mond-
ják, nemigen sírt, még kicsi korában sem. A temetésen se tudott igazán, csak vonított, 
mint a megsebzett vadak, és összecsuklott. Mentôt hívtak, és leszedálták. Kijött filmez-
ni a pesti cigány tévé. Úgy tudták, népszokás van ilyenkor. A fiú napok óta iszik. A szeme 
kifordult, csak a bevérzett fehérje látszik. Rossz jel. Égre nyíló ablakok. 

Halnak az anyák. Egy másik tegnapelôtt, harminchét évesen. Az apa magára maradt 
a négy gyerekkel. Halk szavú ember. Idegenkedik az érzelmes szavaktól. Mondta, nem-
igen tudja, mit fog most csinálni. Gyors temetési segély. Összedobtunk némi téglát, 
meszet, cementet. Másnapra meglett a sír. Ôk úgy mondták: „a lakása”. Kéthavi meg-
élhetés egy valamirevaló temetés. Csak a holttest hazaszállítása harmincezer. Számlával 
negyven. Gumirádlis szekéren toltuk a virrasztásra a tûzifát. A legkisebb gyerek – úgy 
hároméves – a bakon ült, kocsist játszott. Mi voltunk a lovak. Azt hitte, valami ünnep a 
nagy tûz meg az a sok ember. Sokáig szaladgált, bújócskázott a többi gyerekkel. Néha 
kérdezte, hogy hol van az anyja. Mondtuk, elutazott a vonaton, de majd visszajön. 
Azután elaludt sírdogáló nôvére ölében.

6. stanza. „Odafent zárt vonaton villódzó laptopokon...”

Odafent zárt vonaton villódzó laptopokon
pereg az élet. Itt állnak a sorsok, csak cserepek.
Koldul az ünnep, hiábavalók a szavak
fémes ütése zörgeti meg az ablaküveget.

Felszíni hab a vágytárgy, rajta kakaószórzat.
Krémessé tömörül hiánya körül a dac.
Szégyen, szentség és szemét ülepszik
le az alján, mint csészében a zacc.

Semmi se teljes. Se menyegzô, se carpe diem,
nem reccsen az idô, csak hajlik az óra.
A kutya ugat, ô gondolkodik.
Bonyolult helyzet, egyszerû metafora.

*
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Az egykori krétai hipszterek mára terebélyes asszonyok lettek és morc öregemberek. 
Néhányan nosztalgiázni járnak vissza. Páran itt maradtak a szigeten, bár a legjobb he-
lyekrôl kitiltotta ôket a hatóság. Azokat most helyi vállalkozók üzemeltetik gebinben. 
Reggel érkeznek a turistabuszok. Fôként kispénzû nyaralók, helybeliek, magyarok, 
lengyelek, csehek, az utóbbi években már románok, szerbek is. Grillezés, hûtött üdítôk, 
pöfögô aggregátor a mûanyag bódé mellett. Toi-toi vécék. Legalább nem szarják össze 
a partot. Ha telik rá, vízibiciklizhet, dzsetszkizhet az ember. Este vissza a panzióba.

Matalában egész barlangváros van a hegybe vájva. Pár tucat sziklaüreget még laknak. 
A bejáratra ajtót szereltek. Ha elmennek valahová, lelakatolják. Eltûnik ez-az, ami óta 
idejár a sok kelet-európai turista. Marmonkannák az édesvíznek, mûanyag lavórok, grín-
píszes pólók és alsógatyák a szárítókötélen. Az egyikük szóba állt velem. Készült a Rain-
bow-fesztiválra. Azt mondta, tizenötezren is összegyûlnek majd az egész világból. Szívnak, 
naptáncolnak, világbékéznek, nem gyötrik magukat azzal, mit is kell tenni. Tudatállapo-
tok szivárványa. Bullshittelt, szidta a globalizmust. Valami nyugdíjat vagy segélyt kap 
otthonról, de sokkal rosszabbul jön ki, amióta itt is áttértek az euróra.

*

Tanulok buzgón rosszmagyarul. Kikoptatok egyes szavakat, mert nincs semmi értelmük 
errefelé. 

*

Nemrégiben szociofotózni jöttek a faluba. Hulladékfát fûrészeltünk éppen egy havernak. 
Szerveztünk egy kalákát, együtt csinálunk ezt-azt, mindig másik családnál. Visszatanultam 
a kômûvesmunkát. Valamikor értettem hozzá egy kicsit. Bontott téglából ólat is építet-
tünk. Elég girbegurba lett az egyik fala. Sebaj. Legfeljebb imbolyog egy kicsit a disznó, 
amikor hozzádörgölôdzik. Addig se unja. Már ha lesz disznó egyáltalán. Megdumáltuk, 
hogy a végén telegraffitizzük belülrôl. Az egyik oldalán lesz majd a hentesáru-pokol, 
nyolckarú böllérrel, sonkával, kolbászkarikákkal és egy Pilinszky-idézettel, de ezt az 
utolsó poént elharaptam, mert senki se vette. A másikon a disznó-mennyország, vega 
üdvözültekkel, makrobiotikus elíziumi mezôkkel, röfi-angyalokkal. Ide meg jöhetne 
egy posztmodern kesergô a falra: „nem sérti sertéd a sertém, neonsikolyok fénye a 
késen, túrok hiányod után, vércseppjeid holdfényhiganyába dermedt ólhideg magány...” 
satöbbi. 

Söröztünk, röhögtünk. Csupa látvány. Kortyolgattuk a stílusokat, mint a forrásvizet a 
ciheresben. Tanár úrnak hívnak, és megszolgálok a nevemért. Tudják meg a malacok 
idejében, hogy nem babra megy a játék. Az a sok táp meg a moslék. Meg aztán, nehogy 
már csupa tanulatlan lógjon a füstön egymás belébe töltve! A letiport drótháló kerítés 
felett bemosolygott ránk a sporthátizsákos, nyírt hajú egyetemista. Mellette állt a 
szôke csaja. Lekapta, ahogy a pudvás rönköket dobáljuk. Beszólt valaki, de leintették: 
„Hagyd ôket, érdekesség ezeknek a szegénység.”
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Varga Katalin

„...ÜSSE LAPOSRA ÔKET AZ ISTENNYILA”1

Radnóti Miklós sajtópere

Az ÚJMÓDI PÁSZTOROK ÉNEKE címû verseskötet 1931 tavaszán kezdôdött és 1932 kora nya-
rán zárult pere nem ismeretlen a Radnóti-filológia számára. A kortársak emlékezéseibôl 
– Sós Endre,2 Baróti Dezsô,3 Szalai Imre,4 Vas István5 –, forrásközlésekbôl,6 az életraj-
zot feldolgozó szöveggyûjtemények7 és monográfiák8 vonatkozó fejezeteibôl sokat tudunk 
az ügyrôl. A Budapesti Fôvárosi Levéltárban ôrzött periratok9 azonban bizonyos ese-
ményeket más megvilágításba helyeznek, ezért érdemes a lefoglalt kéziratot tanulmá-
nyozni, a hivatalos dokumentumokat – rendôrségi házkutatási és kihallgatási jegy zô-
köny veket, az ügyészségi javaslatot és vádemelést, az elsô- és másodfokú tárgyalás 
jegyzôkönyveit és ítéleteit – idôrendben áttekinteni.

A kötet 38 lapos kéziratának tanulmányozása valami keveset elárul az összeállítás 
körülményeirôl, idejérôl. A Jupiter nyomdában lefoglalt gépiratos kéziraton Radnóti 
két különbözô idôben végrehajtott tintaírású javítása, rájegyzése figyelhetô meg. Fekete 
tintaírással a szövegmódosításokat hajtotta végre szinkronban az ún. második számú 
verstisztázatfüzetben10 való javításokkal. Kék tintával viszont a kötet szerkesztése idején 
dolgozott, ezzel vezette végig a lapszámozást, húzta ki a lapokon szereplô gépiratos 
aláírásokat,11 illesztette be a gyûjtôcímeket és az ajánlásokat.12 Három vers – a SZÉLLEL 
FÜTYÖLJ! címû, a NÉZZ KÖRÜL... és az IGEN, ÉS HA FÜTYÖLSZ... kezdetûek – gépirata nem volt 
aláírva, a LÁTOD SOKAT TUDOK ÉN... kezdetû vers kézirata pedig hiányzik az összeállításból. 
Az említett költemények tisztázata nem szerepel Radnóti 1931. január 30-án befejezett 
versmásolófüzetében sem, jóllehet voltak még üres oldalak. Ezekbôl arra lehet követ-
keztetni, hogy a verseket január után írhatta vagy fejezhette be, már a kötetbe szánva 
ôket, a LÁTOD SOKAT TUDOK ÉN... pedig az utolsó pillanatokban kerülhetett a nyomdába. 
A nyomdai házkutatás jegyzôkönyvében az olvasható, hogy a kéziratot március 25. körül 
adta át Radnóti és Lakatos Péter Pál, a kiadó képviselôje szedésre. Mivel a megbízást 
nem regisztrálták a nyomdakönyvben, és Radnóti ekkortájt írt kevés levelében nem 
említi az eseményt, pontosan nem tudható, mikor kezdték meg a munkát.

A verseskötet 1931. március végén hagyta el a Jupiter nyomdát, Radnóti március 
31-én Demjén Józsefnek,13 a kötet kiadójának ajánlott egy példányt: „Demjén Jóskának, 
öreg harcostársamnak és fiatal ösmerôsömnek, barátsággal és szeretettel Radnóti Miklós” be-
jegyzéssel. A következô napokban még többeknek ajándékozott dedikált könyvet, így 
április 2-án „Illyés Gyulának barátsággal Radnóti Miklós”, április 3-án „Gellért Oszkár 
szerkesztô úrnak igaz híve Radnóti Miklós; Benedek professzor úrnak küldi igaz híve Radnóti 
Miklós” és „Az én nagyon szeretett [Szalai] Imre bátyámnak küldöm messzire ezt a néki is de-
dikált nagyon új könyvemet. Radnóti Miklós”, valamint április 4-én „József Attilának barát-
sággal Radnóti Miklós”. Április 14-én – feltehetôen ekkor utazott vissza Szegedre – „Dr. 
Sík Sándor professzor úrnak, a költônek, aki bátyja és apja is hallgatóinak, hálával és tisztelet-
tel adja ezt a kötetet egy mindentôl elrugaszkodott poéta hallgatója. Radnóti Miklós” sorokkal 
nyújtott át egy példányt atyamesterének.
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Ekkorra már az ügyészség sajtóosztálya – gondosan áttanulmányozva a március végén 
beküldött, április elsején regisztrált köteles példányt – a büntetôtörvényszék figyelmé-
be ajánlotta a versek egy részét. Baróthy Pál fôügyész, a királyi ügyészség elnöke ápri-
lis 11-re az alábbi indítványt terjesztette elô a vizsgálóbírónak:

„A Budapesten a Jupiter (Klein S.) könyvnyomdájában elôállított Újmódi pásztorok 
éneke Radnóti Miklós versei címû könyv, amelynek sajtórendészeti köteles példánya a bu-
dapesti kir. ügyészséghez az 1931. év április hó 1. napján lett bemutatva, az 1929. évi 
VII. t. c. 2. §-ának 1. pontjába ütközô szemérem elleni vétség és az 1879. évi XL. t. c. 
51. §-ába ütközô vallás elleni kihágás (35. és 47. oldal) jelenségeit tünteti fel, miért is a 
Btk. 69. és 70. §-ai értelmében a bûnvádi felelôsséggel tartozó személyek ellen a nyomo-
zást a Bp. 84. §-a alapján elrendelem.

S egyben indítványozom, hogy vizsgálóbíró úr a Bp. 169. és 177. §-ai alapján a vád 
tár gyává tett sajtótermék bárhol található összes példányainak és a vád tárgyává tett 
saj tóközlemény kéziratának a lefoglalását s ezeknek eszközölhetése végett a Bp. 173. és 
177. §-ai alapján a házkutatást is a szerzô, fordító, kiadó és nyomdatulajdonos, valamint 
a még netalán mutatkozó egyéb gyanúsítottak ellen rendelje el s ezen lefoglalások és 
házkutatások foganatosítása, valamint az általam fent elrendelt nyomozás azonnal való 
megejtése iránt a budapesti m. kir. államrendôrség fôkapitányságát, a Bp. 180. §-a 
alapján, a jelen indítványom csatolt másodlati példányának áttétele kapcsán azzal ke-
resse meg, hogy a lefoglalt sajtótermékek, a kézirat és a foganatosított nyomozás iratai 
soron kívüli közvetlenül a budapesti kir. ügyészség sajtóosztályához (V. Alkotmány utca 
14. szám földszint 9/a ajtószám) lesznek beküldendôk.

Vádam tárgya a könyv 7., 9., 15., 19., 20., 21., 38. illetve 35. és a 47. oldalakon levô 
versek egész tartalma és különösen azoknak vörös irónnal megjelölt részei.

A nyomozás során Radnóti Miklós szerzôt, Fiatal Magyarország kiadóját és Klein S. 
nyomdatulajdonost gyanúsítottakként kihallgatni és egyben a nyomdakönyv adatai alap-
ján megállapítani kérem, hogy a vád tárgyává tett sajtótermék mikor és hány példány-
ban lett elôállítva, továbbá, hogy mely idôpontban és mi módon hozatott forgalomba.

Végül a hozandó bírói határozat egy kiadmányi példányát az 1896. évi augusztus 11-én 
39008 sz. a. kelt I. M. rendelet értelmében a m. kir. bel- és kereskedelemügyi miniszter-
urakhoz, a sajtótermék további terjesztésének mielôbbi megakadályozása végett azon-
nal, éspedig azzal a megkereséssel terjessze fel, miszerint a bírói határozatban foglalt 
rendelkezést a közigazgatási, illetôleg rendôri, továbbá a csendôri, valamint a postai 
hatóságok[kal] és közegekkel a lefoglalásnak az ország egész területén való gyors foga-
natosítása végett nyomban közöljék.”14

Az irat a büntetôtörvényszékre április 14-én érkezett – 5164. számon iktatták –, és 
még ugyanezen a napon Szabó István vizsgálóbíró elrendelte a kézirat és a könyv pél-
dányainak lefoglalását. „A lefoglalás kiterjed a nyomtatványnak mind a forgalomba ho-
zott, mind a postának, vagy egyéb szállítóintézetnek átadott, mind a szerzônél, kiadó-
nál, nyomdásznál, vagy más egyénnél készletben levô példányaira, valamint a nyom-
tatvány elôállítására szolgált mintára, metszetre és más sokszorosító készülékre is. A min-
ta lefoglalását a kiszedett szöveg betûinek szétszedése is pótolhatja.”15 Értesítést kapott 
errôl a rendôr-fôkapitányság, Radnóti Miklós mint szerzô, a Fiatal Magyarország ki-
adója, Demjén József, a Jupiter – Klein Samu – könyvnyomdája, a Belügyminisztérium, 
a Kereskedelmi Minisztérium, a 72. és a 62. számú postahivatal, a Fôposta kézbesítési 
és hírlaposztálya, a Királyi Ügyészség, a Székesfôvárosi Magyar Királyi Posta és Távírda 
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igazgatósága, az Ibusz hírlapexpedíció, Szóti István lapterjesztô vállalata, a Keleti, Nyu-
gati és a Kelenföldi pályaudvar, a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt. igaz-
gatósága, az Elsô Duna Gôzhajózási Társaság igazgatósága és a Duna, Száva, Adria 
vasúti pályaudvar.

A magyar királyi állami rendôrség jegyzôkönyveinek tanúsága szerint a detektívek 
április 17-én Budapesten, április 18-án Szegeden megkezdték az ÚJMÓDI PÁSZTOROK ÉNEKE 
példányainak begyûjtését és az érintettek kihallgatását.

„Jegyzôkönyv
Felvétetett Budapest 1931. évi április 17-én délelôtt ¼ 12 órakor a Jupiter nyomda 
Lovag u. 14. sz. alatti helyiségeiben a folyó évi B. I. 5164/2/1931 számú bírói határozat 
alapján foganatosított lefoglalás alkalmával. Jelen voltak: a hatóság részérôl: dr. Bozzay 
Gyula r.[endôr]tanácsos, Fejes Kálmán [detektív] dtv, Domby Antal dtv; ügyfelek, tanúk: 
Klein György mint Klein Samu nyomdatulajdonos kirendelt képviselôje, Reiner László 
m. tanú, Roóz Herman m. tanú.

Dr. Bozzay Gyula r. tanácsos megjelenik a fenti helyen, hogy a bírói végzés alapján 
a lefoglalást foganatosítsa. Minthogy Klein Samu nyomdatulajdonos távol van, helyet-
teséül Klein György fia rendeltetett ki. Dr. Bozzay Gyula a megjelentek perrendszerû 
kioktatása után kihirdeti a bírói végzést, és felhívja Klein Györgyöt, hogy a birtokában 
levô lefoglalni rendelt könyveket illetve könyvpéldányokat adja át. Klein György átad 
4 példány Újmódi pásztorok éneke címû könyvet valamint e könyv géppel írott kéziratát, 
amelyeket dr. Bozzay Gyula r. tanácsos lefoglal. Klein György elôadja, hogy a könyvet 
Radnóti Miklós szerzô és Lakatos Péter Pál, a kiadó megbízottja rendelték meg f. évi 
március hó 25-ike körül 500 példányban. A könyv április 1-jén készült el és ugyanazon 
hónap 2-án szállíttatott le és pedig 400 példány Radnóti Miklós lakására és 100 példány 
Lakatos Péter Pál lakására. Radnóti Miklós a Lipót körút 15. [!] szám alatt lakik. Lakatos 
Péter Pál a Király u. 101. I. emelet alatt lakik.

Mindezek Klein György bemondásából voltak megállapíthatók, mert a nyomdakönyv-
be az adatok bevezetve nem voltak. Klein György elôadja még, hogy a könyvet édesaty-
jánál rendelték meg, és ô intézkedett az elôállítása iránt. A korrektúrát a szerzô eszkö-
zölte.

A lefoglalást elrendelô bírói végzés ellen Klein György felfolyamodással nem él. A vég-
zésbôl egy példányt kér. A könyv szedése elosztatott.”

„Jegyzôkönyv
Felvétetett Budapest 1931. év április hó 17-én délelôtt 12 órakor Weisz Ilka mint Radnó-
ti Miklós lakásadójának V. Lipót krt. 5. IV. em. 5. sz. alatti lakásán a folyó évi B. I. 
5164/2/1931 számú bírói határozat alapján foganatosított lefoglalás alkalmával. Jelen 
voltak: a hatóság részérôl: dr. Bozzay Gyula r. tanácsos, Fejes Kálmán dtv, Domby Antal 
dtv; ügyfelek, tanúk: Weisz Ilka mint Radnóti Miklós kirendelt képviselôje, Weisz Ernesztin 
m. tanú, Janzsó Erzsébet m. tanú.

Dr. Bozzay Gyula r. tanácsos megjelenik a fentiek kíséretében a fenti helyen a lefog-
lalás foganatosítása végett. A jelenlevôk perrendszerû kioktatása után dr. Bozzay Gyula 
r. tanácsos Weisz Ilkát kirendeli Radnóti Miklós képviselôjéül és a bírói végzés kihir-
detése után felhívja ôt a birtokában illetve a lakásban levô könyvek átadására. Weisz 
Ilka átad 10 példányt az Újmódi pásztorok éneke címû könyvbôl, amiket dr. Bozzay Gyula 
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r. tan. lefoglal. Weisz Ilka kijelenti, hogy több könyv a lakásában nincs, a megtartott 
házkutatás során sem volt több példány található.

Weisz Ilka nem tud felvilágosítást adni arról, hogy Radnóti a könyveket hová tette, 
illetve azokat milyen módón terjesztette. Elôadja még, hogy Radnóti Miklós valódi neve 
Glatter Miklós. A Radnóti nevet mint írói nevet használja. Glatter Miklós néhány nap-
pal ezelôtt Szegedre utazott, ahol Széchényi u. 8. sz. alatt lakik özv. Rosenfeld Sán dor-
né nál. Weisz Ilka pótlólag még elôadja, hogy emlékezete szerint Glatter Miklós adott át 
könyveket egy Lantos nevû nyomdásznak, de hogy ez a Lantos hol lakik, azt nem tudja.

A bírósági végzés ellen Weisz Ilka felfolyamodást jelent be.
Weisz Ilka pótlólag még közli, hogy utólag eszébe jutott, hogy Lantos a Rózsa utcában 

lakik [...] kbelül a 15–17. sz alatt.”

„Jegyzôkönyv
Felvétetett Budapest 1931. évi április hó 17-én délután ¾ 1 órakor Demjén József hír-
lapíró Andrássy út 24. sz. alatti lakásán a folyó évi B. I. 5164/2/1931 számú bírói hatá-
rozat alapján foganatosított lefoglalás alkalmával. Jelen voltak: a hatóság részérôl: dr. 
Bozzay Gyula r. tanácsos, Fejes Kálmán dtv, Domby Antal dtv; ügyfelek, tanúk: Klein 
Sándor mint Demjén József kirendelt képviselôje, Takács József és Takács Józsefné 
tanúk.

Dr. Bozzay Gyula r. tan. megjelenik a fenti helyen a fentiek kíséretében, hogy a le fog-
la lást foganatosítsa. Klein Sándort kirendeli Demjén József képviselôjéül és a végzés ki-
hirdetése és perrendszerû kioktatás után felhívja a nevezettet, hogy a lefoglalni rendelt 
könyv példányait adja át, ha ilyennek birtokában van. Klein Sándor átad egy példányt 
az Újmódi pásztorok éneke címû könyvbôl,16 amelyet dr. Bozzay Gyula r. tan lefoglal.

A megtartott házkutatás során sem volt több példány található. A bírósági végzés ellen 
Klein Sándor felfolyamodással már él.”

„Jelentés
1931. év április hó 17-én
Tisztelettel jelentjük, hogy dr. Bozzay rend. tanácsos úr vezetésével megjelentünk 
Lakatos Péter Pálné Király u. 101. sz. I. 7. sz. alatti lakásán, aki felhívásunkra átadott 
76 drb. Újmódi pásztorok éneke címû könyvet, melyet terjesztés céljából Radnóti Glatter 
Miklóstól kapott. Megjegyezzük itt, hogy Lakatos Péter Pálné 100 drb. könyvet vett át, 
ebbôl azonban már 24 drb.-ot férje elküldött több lapkiadó vállalatnak mint tisztelet-
példányt. A nála megtartott házkutatás során több ily könyvet nem találtunk.

Megjelentünk ezután Lantos Andor Rózsa u. 15–17. sz. (lak.: Práter u. 66. sz.) könyv-
nyomdájában, hol nevezett felhívásunkra átadott 75 drb. Újmódi pásztorok éneke címû 
könyvet azzal, hogy azt ô terjesztés céljából kapta Radnóti Glatter Miklóstól, nála több 
ily könyvet nem találtunk.

Fejes Kálmán és Domby Antal detektívek”

„Jegyzôkönyv
Készült Budapesten 1931. évi április 18. napján délelôtt 9 órakor szemérem elleni 
vétséggel gyanúsított Klein Samu kihallgatása alkalmával. [...]

Idézésre megjelent – Az elôállított gyanúsított személyes viszonyaira nézve megkér-
deztetvén elôadja: [itt 21 kérdésre adott válasz következik].
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Személyazonosságának megállapítása után közöltetik terhelttel, hogy szemérem el-
leni vétséggel gyanúsíttatik.

Gyanúsított figyelmeztetvén védôválasztói jogára, fölvilágosíttatván a védô kiren-
delésének módozatairól és az ingyenes védelem esetérôl kijelenti: Nem kívánok védôt.

Arra a kérdésre, hogy kíván-e valamit védelmére elôadni, terhelt következôleg nyi-
latkozik: Az Újmódi pásztorok éneke címû könyvet, amelynek szerzôje Radnóti Miklós, az 
én nyomdámban (Jupiter nyomda, Lovag u. 14.) állították elô f. évi március hó végén 
500 példányban.

A könyveket Radnóti Miklós rendelte meg, ô is fizette ki a költségeket. Radnóti Mik-
lóssal én tárgyaltam, én vettem fel a rendelést és én adtam utasítást a könyv elôállítására. 
A könyvet a szerzô korrigálta. A könyveket a köteles példány beküldése után 1-2 nap pal 
szállítottam le 400 példányt Radnóti Miklósnak, 100 példányt Lakatos Péter Pálnak.

A nyomdakönyvbe a könyvet azért nem vezettem be, mert most nagyon sokat kell éj-
szakánként dolgoznom, s így megfeledkeztem a beírásról. Én vagyok a felelôs nyom da-
vezetô is. [olvashatatlan hivatalos aláírás és] Klein Samu”17

„Jegyzôkönyv
Készült Budapesten 1931. évi április 18. napján délelôtt ¾ 11 órakor szemérem elleni 
vétséggel és sajtó útj. elk. vallás elleni kihágással gyanúsított Deuts [!] (Demjén) József 
kihallgatása alkalmával.

Idézésre megjelent – Az elôállított gyanúsított személyes viszonyaira nézve megkér-
deztetvén elôadja: [21 kérdésre adott válasz következik].

Személyazonosságának megállapítása után közöltetik terhelttel, hogy szemérem el-
leni vétséggel és sajtó útj. elk. vallás elleni kihágással gyanúsíttatik.

Gyanúsított figyelmeztetvén védôválasztói jogára, fölvilágosíttatván a védô kirende-
lésének módozatairól és az ingyenes védelem esetérôl kijelenti: Védôül választom ké-
sôbb megnevezendô ügyvédet.

Arra a kérdésre, hogy kíván-e valamit védelmére elôadni, terhelt következôleg nyi-
latkozik: Az Újmódi pásztorok éneke címû könyvet a szerzô Glatter (Radnóti) Miklós adta 
ki. Ô fedezte a kiadással járó összes költségeket. Én a kiadásban semminemû részt nem 
vettem.

Glatter (Radnóti) Miklóssal egy klubban ismerkedtem meg k[örül]belül ez elôtt 2 hó-
nappal. Beszélgetésünk során felkért arra, hogy egy a közel idôben megjelenô verses-
kötete számára adjam oda a nevemet és az általam kiadandó Fiatal Magyarország címû 
szemle címét kiadóul. Jobban mondva járuljak hozzá, hogy ô a verseskönyvét úgy ad-
hassa ki, mint a Fiatal Magyarország címû szemle kiadását, és egyezzem bele, hogy a 
könyvön felelôs kiadóként engem illetve nevemet tüntethesse fel. Én ehhez hozzájárul-
tam, anélkül hogy tudtam volna, hogy mi lesz a kiadandó könyv tartalma. Ez utóbbi 
mondatot oda módosítom, hogy Glatter a könyve gépelt kéziratából – [...] – felolvasott 
nekem egy néhány verset. Így a Pirul a naptól már az ôszi bogyó, Beteg a kedves, Hajnali 
elégia címûeket. Többre nem emlékezem. Minthogy e versek tartalmában bûncselek-
ményt nem láttam, hozzájárultam a nevem felhasználásához.

Megjegyezni kívánom, hogy a Fiatal Magyarország címû szemlém elsô száma napok-
ban fog megjelenni. 

A bírói végzés egy példányának átvételét elismerem. [olvashatatlan hivatalos aláírás 
és] Demjén József”18
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„Jegyzôkönyv
Tárgy: Szemérem elleni vétséggel és sajtó útján elkövetett vallás elleni kihágással gya-
núsított Glatter (Radnóti) Miklós és társai elleni bûnügy

Hiv. szám: 37842/kü. 1931

A budapesti kir. Ügyészség Sajtó Osztályának
Helyben
Deuts [!] (Demjén) József hódmezôvásárhelyi születésû 1907. évbeli rkath. vallású, 

nôtlen, hírlapíró, budapesti lakos (VI. Andrássy út 24. III. 9.) és Klein Samu budapesti 
születésû, 1882. évbeli, izr. vallású, nôs, nyomdatulajdonos, budapesti lakos (VI. Nagy-
me zô u. 58. I. 8.) kihallgatása és a lefoglalás foganatosítása után az összes iratokat 4 
drb. könyv kapcsán azzal teszem át, hogy a lefoglalást elrendelô bírói végzés ellen fel-
folyamodást jelentettek be.

Lefoglaltatott összesen 164 példány, a visszatartott 160 példányt pótlólag fogom meg-
küldeni.

Glatter (Radnóti) Miklós egyetemi hallgató Szegeden Széchenyi u. 8. sz. alatt lakik. 
A birtokában lévô könyvek lefoglalása iránt intézkedtem. A kéziratot is küldöm.

Budapest, 1931. április hó 18-án [olvashatatlan hivatalos aláírás] m. kir. rend ôr ta-
ná csos”19

„1931. április hó 18-án reggel megjelentünk Glatter (Radnóti) Miklós – aki Budapesten 
1909. V. 5-én született, izr. vall. egyetemi hallgató – Széchényi tér 8. szám alatti albér-
leti szobájában, ahol nevezett felhívásunkra önként elôadott 51 drb. Újmódi pásztorok 
éneke c. verseskönyvet.20 A lakásán talált 51 drb. példányt ôrizetbe vettük és tisztelettel 
beszolgáltatjuk. Glatter Miklós kikérdezésekor bemondotta, hogy a verseskönyve 440 
példányban jelent meg. Szegeden nem adott el belôle egyet sem. Budapesten adott el 
személyenkint is, de hogy kinek, azt megnevezni névleg nem tudja. Az összes budapes-
ti lapoknak 1-1 drb. tiszteletpéldányt küldött.

Bauer Ede [és] Gyôri Lôrinc”21

Radnóti helyzetérôl Vajda János, a Kortárs szerkesztôje levélben számolt be április során 
az akkor már Párizsban élô Szalai Imrének, a Kortárs mûvészeti szerkesztôjének. „Ez 
alkalommal tolmácsolom Radnóti Miki szíves üdvözletét. Ô szegény most nem tud írni, nagy 
bajban van. Kb. két héttel ezelôtt jelent meg verseskötete. Gyönyörû! Sajnos az ügyészség más 
véleményen volt, és elkobozta. Indokok: vallásgyalázás és szeméremsértô tartalom. A nyomdában, 
a kiadónál, Lakatos Palinál házkutatás volt, és elvitték az összes feltalálható példányokat. Mikit, 
aki ekkor már Szegeden volt, rádión körözték. Szombaton hajnalban detektívek keresték szegedi 
lakásán, könyveit elkobozták. A szegedi jobboldali sajtó nekirohant és lepiszkolta. Az egyetemrôl ki 
akarják zárni. (Zolnai és Sík Sándor mély felháborodással nyilatkoztak az ellene indított hajszáról 
és megígérték, hogy tiltakozni fognak a kizárása ellen.) Engem kért meg, hogy ezt megírjam Neked, 
mert mint írja, ô most nem bírja ideggel.”22

Április 21-re dr. Thury ügyészségi alelnök megszerkesztette az ügyészség vádindít-
ványát.

„Hivatkozással a kir. Büntetôtörvényszék vizsgálóbírájának folyó évi április hó 14-én 
kelt B. I. 5164/1931-2. számú végzésére, és az 1931. évi április hó 19-én kelt 40.324/1931. 
k. ü. számú átiratommal megküldött iratokra,
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Indítványozom,
hogy Radnóti (Glatter) Miklós budapesti lakos, mint szerzô, illetve elôállító ellen az 

1929. évi VII. t. c. 2. §-ának 1. pontjába ütközô hét23 szemérem elleni vétség és az 1879. 
évi XL. t. c. 51. §-ába ütközô kettô vallás elleni kihágás miatt a vizsgálat az 1921. évi 
XXIX. t. c. 7. §-a és az 1896. évi XXXIII. t. c. 105. §-a alapján elrendeltessék és az utóbb 
hivatolt törvény IX. fejezete értelmében foganatosíttassék.

Vádam tárgya szemérem elleni vétség címén a Budapesten, a Jupiter könyvnyomdá-
ban elôállított Újmódi pásztorok éneke címû könyv 7., 9., 15., 19., 20., 21., 38. oldalain levô 
versek egész tartalma, különösen pedig annak következô részei:

Táj szeretôkkel »...néha tudós szeretôk, akik ölelni bújnak éjre a bokrok alá, hol csók-
tól fullad a lány és teli csókkal szökik haza reggel!«

Tápé öreg este »...eldôlnek, ha asszonyuk kilép meleg szoknyáiból elôttük és szolgálva 
hozzájuk bontja a testét melegen!«

Tavaszi vers »...vidám csavargók ölelnek most a reccsenô ágú bokrok alatt; csak a lány 
sivít, karmolva, teste tavaszi forradalmán, mint megbúbozott madár, ha hímje elôl csat-
togva menekül és borzas bögyén színes vágyai fütyölve kivirulnak.«

Keseredô »...városjárt, nagyhasú lányok lesik lassan kifelé kerekedô kölykeiket, hogy 
tele combjuk közt liláraszorítsák, mert mire is kell ma, kicsi melles lány és legényke, 
gatyábafütyülös!«

Elégia egy csavargó halálára »...Mert ölelni szeretett, még tömzsi testét harcos lányok 
jó körmei díszével engedte újabb kaparásra s régi falvaiban sokszor fulladt halálra a 
fürdetlen poronty lányanyja... jótôgyû szûz angyalokkal viaskodik most az égi kazlak 
tövén s összeszorított combokat feszeget átizzadt szerelemmel.«

Kis kácsa fürdik »...fürdik a nagy lány a ruhaáztató jó tekenôben s mindene látszik, 
ahogyan csattogva mossa magát; már tudom, utána száradni kifekszik a napra és en gem 
kíván ô csörgô fogakkal két énekes combja közé!«

Vallás elleni kihágás címén pedig vád tárgyává teszem az ugyanezen könyv 35. és 47. 
oldalain lévô versek egész tartalma különösen pedig annak következô részeit:

Arckép »Huszonkét éves vagyok. Így nézhetett ki ôsszel Krisztus is ennyi idôsen; még 
nem volt szakálla, szôke volt és lányok álmodtak véle éjjelenként!«

Pirul a naptól már az ôszi bogyó »Pedig fönn a kertek felé feszület is látja a csókját és 
örömmel hull elé a búzavirág, mert mindig hiába megcsudálja ôt egy szerelmetes, sza-
kál las férfiszentség.«

A vád tárgyává tett sajtóterméket a Bp. 566. §-a értelmében csatolom.
Indokok:
A nyomozás adataival bizonyíthatónak mutatkozó tényállás szerint Budapesten, a 

Ju  piter könyvnyomda nyomdájában elôállított Újmódi pásztorok éneke címû könyv je-
lent meg.

Ezen sajtótermék 7., 9., 15., 19., 20., 21. és 38. oldalán közzétett versek, de különösen 
azoknak vörös irónnal megjelölt részei szeméremsértôk.

A 35. oldalon közzétett Arckép és a 47. oldalon közzétett Pirul a naptól már az ôszi bogyó 
címû versek pedig alkalmasak arra, hogy az állam által elismert hitfelekezet vallásos 
tiszteletének a tárgyát nyilvánosan meggyalázza s ezáltal közbotrányt okozzon.

Mindezeknél fogva a fent megjelölt versek alkalmasaknak mutatkoznak az 1929. évi 
VII. t. c. 2. §-ának 1. pontjába ütközô, szemérem elleni vétség, illetve a Kbtk. 51. §-ába 
ütközô vallásellenes kihágásnak a megállapítására.

A nyomozás adataival, pedig bizonyíthatónak mutatkozik, hogy a vádba helyezett saj-
tótermékben megjelent verseket Radnóti Tamás [!] írta.
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Mindezeknél fogva a vizsgálat elrendelése, a sajtójogi felelôsség megállapítása, a tény-
állás felderítése és a vonatkozó bizonyítékok egybegyûjtése céljából indokolt és törvé-
nyes alappal bír.”

Április 24-én a törvényszék elutasította Weisz Ilka fellebbezését.24 Ugyanezen a napon 
Radnóti Gyarmati Fanninak írott levelében „beszámolt arról is, hogy felkészült rá, a dékán 
magához idézi, de ez elmaradt. Beszélt Zolnai Bélával, aki szerint valaki feljelentette. Sík Sándor 
egy órát sétált vele a Tisza-parton. »Zuhogott az esô, tartotta fölém az esernyôt és vigasztalt. A köny-
vet még nem olvasta, de föl van háborodva. Ahogy ô mondja, könyvet vagy olvasni, vagy lecsap-
ni szokás, de kobozni barbárság. Akármi van a könyvben, rá számíthatok, mondta. Egyetlen Szív, 
ti tokban arra gondolok, hogyha sikerülne megnyerni ôt a tárgyalásra, akkor nyert ügyem lenne. 
Mégis pap, egyetemi tanár, sokat nyomna a latba. [...] Féltem, hogy apádék megtudnak valamit. 
Szombaton este [ápr. 18., a szegedi házkutatás napja] jöttek újságolni, hogy bemondták az 
elkobzást a rádióban, a hírek között. Nagyon megijedtem, hogy hallotta nálatok valaki [...] Oly 
rettenetesek itt a napjaim. Az egyetemen még semmi baj nincs. Nem tudom, lesz-e. Vasárnap [ápr. 
19.] minden itteni lapban volt egy kis tudósítás a dologról, csak a nyomorult Szegedi Napló, a 
kormánypárti lap írt egy nagyon piszkos cikket ellenem. Elkobozta a rendôrség a szegedi ’prog-
resszív’ költô trágár és erkölcstelen verseskötetét címen, fôhelyen. Ezt olvassák az összes pro-
fesszorok persze.«”25

Dr. Lengyel Ernô vizsgálóbíró április 30-án elrendelte az ügyben a vizsgálatot.

„Végzés
Sajtó útján elkövetett szemérem elleni vétség és vallás elleni kihágás miatt Radnóti Glat-
ter Miklós ellen indított bûnügyben a kir. ügyészség 39.827/1931 küsz. indítványára a 
szabadlábon levô Radnóti Glatter Miklós szegedi lakos, egyetemi hallgató ellen az 1929. 
évi VII. t. c. 2. §-ának 1. pontjába ütk.[özô] hét szemérem elleni vétség továbbá az 1879. 
évi XL. t. c. 51. §-ába ütközô kettô rendbeli vallás elleni kihágás miatt a vizsgálatot el-
rendelem.

Indoklás:
A nyomozat adatai szerint a Budapesten a Jupiter nyomdában elôállított Újmódi pász-

to rok éneke c. könyv 7., 9., 15., 19., 20., 21., 38. oldalain levô versek egész tartalma, kü-
lönösen pedig annak következô részei:

[a versek címei és a kiemelt idézetek egyeznek a dr. Thury ügyészségi alelnök ápr. 
21-én kelt indítványában lévô bekezdéssel.]

...pedig alkalmasak arra, hogy az állam által elismert hitfelekezet vallásos tiszteleté-
nek a tárgyát nyilvánosan meggyalázza, s ezáltal közbotrányt okozzon. Miért is alkal-
masak a bt 57. §-ába ütk. 2 rendbeli vallás elleni kihágás tényálladékának megállapí-
tására.

A nyomozat adatai szerint nyomatékos a gyanú, hogy a fent felsorolt verseket Glatter 
Radnóti Miklós írta és tette közzé sajtó útján, mindezeknél fogva ellene a vizsgálat el ren-
delendô volt.”26

A fenti végzés hátoldalán az ügyészség május 9-i rájegyzése olvasható: „id: Radnóti 
Glat ter Miklós h. A szegedi kir. tszék vizsgálóbírája megkeresendô Radnóti Glatter Mik-
lós terheltkénti kihallgatása a vizsgálatot elrendelô végzés kihirdetése iránt ez iratok 
kapcsán.” 1931. május 18-án a posta kézbesítette is a szegedi törvényszék idézését. Pár 
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nappal korábban Radnóti kötetet ajándékozott egyetemi társának, Eidus Lilinek „Te ne 
tedd indexre ezt a könyvet, mint a fölséges magyar állam Miklós, Szeged, 1931. május 13.” de-
dikációval.

„Jegyzôkönyv
Készült a sajtó útján elkövetett szemérem elleni vétség miatt Radnóti Glatter Miklós ellen 
indított bûnügyben a szegedi kir. tszék vbírája elôtt 1931. évi május hó 28. napján.

Jelen voltak: Zombori János bíró, Simándy Géza jegyzôkönyvvezetô, Radnóti Glatter 
Miklós terhelt

A megjelent terhelt az alábbi kérdésekre a következôkben válaszolt:
  1. Családi és utóneve? Radnóti Glatter Miklós
  2. Álneve vagy megkülönböztetô neve?
  3. Házastársának családi és utóneve?
  4. Születésének éve, hónapja és napja? 1909. május 5.
  5. Születési hely? Budapest
  6. a) Községi illetôsége? Budapest
 b) Utolsó állandó lakóhelye? Szeged Széchényi tér 8., majd június elejétôl Bpest, 

Lipót kut 5. II. 5.
  7. Anyanyelve és egyéb nyelvismerete? magyar
  8. Vallása? izr.
  9. Családi állapota? nôtlen
10. Fôfoglalkozása a terheltnek? egyetemi hallgató
11. Katonai szolgálata? katona nem volt
12. Mûveltségi foka? érettségi
13. Szembeötlô testi vagy szellemi fogyatkozása és egyéb különös ismertetôjele? nincs
14. Vagyoni viszonya? vagyontalan
15. Atyjának családi és utóneve? Glatter Jakab néhai
16. Anyjának családi (leánykori) neve és utóneve? Grosz Ilona†
17. Volt-e már büntetve...? büntetlen

A bíróság a terheltek személyazonosságának megállapítása után a következôket közli.

A terhelt a Bp. 54. §-ában foglaltakra figyelmeztetése után kijelenti: [1., 2. pont kihúz-
va] 3. nem kíván védôt

Arra a kérdésre, hogy kíván-e védelmére valamit elôadni, a terhelt következôképpen 
nyilatkozik:

A vádat megértettem, nem érzem magamat bûnösnek.
Az elôttem felmutatott és általam megszemlélt Újmódi pásztorok éneke címû könyv 7., 

9., 15., 19., 20., 21., és 38. oldalain Táj szeretôkkel, Tápé öreg este, Tavaszi vers, Keseredô, 
Elégia egy csavargó halálára és Kis kácsa fürdik valamint az említett könyv 35. és 47. ol-
dalain lévô Arckép és Pirul a naptól már az ôszi bogyó felírású versek szerzôje én vagyok. 
Az említett versekért illetve azok tartalmáért a sajtójogi felelôsséget vállalom. A verseket 
azért írtam, mert tehetséget érzek magamban, azonban azok megírásával sze mé rem-
sértô és vallásgyalázó szándékom nem volt. Elôadom, hogy a jelzett címû versek kö zül 
több már elôzôleg A Toll és Kortárs címû budapesti lapokban megjelent. Elôadom, hogy 
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verses könyvemet elkobzása elôtt Sík Sándor egyetemi tanárral közöltem, ô azt átolvas-
ta, a könyvrôl egymás között beszéltünk s nem talált benne semmiféle sértôt.

Ezután a budapesti kir. büntetô törvényszék vizsgálóbírájának B. II. 5164/1931-2 sz. 
végzése Radnóti Glatter Miklós terhelt elôtt kihirdettetvén, perorvoslati jogaira történt 
kitanítás után kijelenti, hogy abban megnyugszik.27

Zombory vizsgálóbíró; Simándi jkvezetô; Glatter Radnóti Miklós”

Radnóti május 30-án kelt levelébôl – amelyben beszámolt Gyarmati Fanninak a kihall-
gatásról – kitûnik, a tárgyaláson tudta meg, hogy kilencrendbeli [!] szeméremsértés és 
kétrendbeli vallásgyalázás ellene a vád.28 A szegedi törvényszéki kihallgatáson még nem 
érezte fontosnak, hogy védôügyvédje legyen, június 6-án azonban – megismerve a vá-
dakat – megbízta gyámja, Grosz Dezsô ügyvédjét, dr. Sebestyén Ernôt védelmének el-
látásával.29 Baróthy Pál királyi fôügyész június 8-ra megfogalmazta vádiratát.

„[...] Indítványozom a Btk. 62. §-a alapján, a bûnjel könyv már lefoglalt és összes még 
bárhol található példányainak elkobzása és megsemmisítésének ítéletileg leendô ki-
mondását. Az eljárásra hatáskörrel bírónak és illetékesnek a budapesti kir. büntetô 
törvényszéket jelölöm meg.

Indokok:
A nyomozás és a vizsgálat adataival bizonyíthatónak mutatkozó tényállás szerint Bu-

da  pesten a Jupiter (Klein S.) könyvnyomdájában elôállított Újmódi pásztorok éneke címû 
könyvben az Arckép, továbbá Pirul a naptól már az ôszi bogyó, valamint Táj szeretôkkel, Tápé 
öreg este, Tavaszi vers, Kereskedô [!], Elégia egy csavargó halálára, végül Kis kacsa fürdik [!] 
címû versközlemények jelentek meg.

Az Arckép címû vers tárgyát összehasonlítja Krisztussal, annak sem volt szakálla, szô-
ke volt és lányok álmodtak róla éjjelenként. A Pirul a naptól már az ôszi bogyó címû vers 
a szôke pogány szeretôjérôl ír, akinek a feszület is látja csókját és megcsodálja ôt egy sze-
relmetes szakállas férfi szentképe.

Ezen két vers egész tartalma kimeríti az 1879. évi XL. t. c. 51. §-ába ütközô vallás el-
leni kihágás ismérveit.

A többi felhívott hat vers egész tartalma, különösen pedig a köteles példányban ki-
jelölt részei az erkölcsi érzéket sértôk és így tartalmuk megállapítja az 1929. évi 7-ik t. 
c. második §-ának elsô pontjába ütközô szeméremsértô vétség ismérveit.

Radnóti Glatter Miklós beismerte, hogy az Újmódi pásztorok éneke címû könyvben 
meg jelent s fent felsorolt verseket ô írta, s tétette sajtó útján közzé. Az Arckép és Pirul a 
naptól már az ôszi bogyó címû versek tartalmáért tehát, mint szerzô az 1914. évi XIV. t. 
c. 33. §-a értelmében ô tartozik sajtójogi felelôsséggel.

Klein Samu beismerte, hogy az Újmódi pásztorok éneke címû könyv kinyomtatására ô 
vette fel a rendelést és elôállítására ô adott utasítást, s a kész példányokat ô adta át Rad-
nó ti Miklósnak és Deutsch Demjén József megbízottjának.

Deutsch Demjén József beismerte, hogy az Újmódi pásztorok éneke címû könyvön az 
ô beleegyezésével íratott a Fiatal Magyarország kiadása felirat, amelyet ô személyesít 
meg. A kiadás elôtt Radnóti Glatter a versekbôl többet felolvasott elôtte.

A hat vers tartalma címén tehát terhelteket együttesen terheli a büntetôjogi fe le lôs ség.
Mindezeknél fogva a vádemelés indokolt és törvényes alappal bír. Az illetékességet 

a Bp. 562. §-a állapítja meg. A hatáskört pedig 6828/1919 M. E. számú rendelet szabá-
lyozza.”30
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Június 11-én Radnóti beszámolt barátjának, Szalai Imrének: „Kedves jó Imrém, ne hara-
gudj, hogy csak most írok Neked, de sem idôm, sem erôm nem volt hozzá. Sok minden pimaszság 
történt velem az utóbbi idôben. Most csak sürgöny stílusban adom le, személyesen majd többet. Azt 
hallottad talán, hogy az Újmódi Pásztorok Énekét az ügyészség elkobozta, hogy üsse laposra 
ôket az istennyila. Közszeméremsértés és vallásgyalázás okából. Az egyetemen kirúgásomat a jogerôs 
ítéletig fölfüggesztették. Ha megjön, repülök.”31

És július 3-án elutazott Párizsba, ahol Szalai Imrénél lakott, együtt járták Párizs ne-
ve zetességeit, többször meglátogatták a koloniális kiállítást – ami egész életére kiható, 
meg határozó élményévé vált –, augusztusban pedig gyakorlási célból beiratkozott egy 
fran cia nyelvtanfolyamra. Augusztus végén érkezett haza, és már várhatta az értesítés 
ar ról, hogy az elsôfokú tárgyalást december 9-re tûzték ki.32 Addigra viszont dr. Se bes-
tyén Ernô – egy aznapra esô másik tárgyalásra hivatkozva – visszamondta védôügyvédi 
megbízatását. Ezért került sor arra, hogy Lakatos Péter Pál közvetítésével Melléky Kor-
nélt kérjék fel a védelemre, aki ez idô tájt József Attila Döntsd a tôkét ne siránkozz!-kö te-
té nek perében is védôként járt el. Egy tintaírású, kézzel írott jegyzôkönyv és a gépelt, 
sok  szorosított ítélet rögzíti az eseményeket.33

„Jegyzôkönyv
Készült a szemérem ellen elkövetett vétség miatt Glatter (Radnóti) Miklós és tsai ellen 
indított bûnügyben a budapesti kir. büntetô törvényszéknél Budapesten 1931. évi de-
cember hó 9. napján tartott nem nyilvános fôtárgyalásról

Jelen voltak:
Dr. Töreky Géza a kir. büntetôszék elnöke, elnök; dr. Eigen Kálmán kir. tszéki bíró, 

dr. Méhes Ignác kir. tszéki bíró, szavazó bírák; dr. Zalán Kornél kir. tszéki jegyzô, jegy-
zô könyvvezetô, dr. Szádeczky Lajos kir. ügyész, dr. Melléky Kornél, Glatter Miklós szó-
val megbízott védôje

Glatter (Radnóti) Miklós, Klein Samu, Demjén József vádlottak

Az elnök a határozatok szerkesztésére dr. Méhes Ignác kir. törvényszéki bírót jelöli ki. 
Ezután a fôtárgyalást a Bp. 301. §-a szerint az ügy rövid megjelölésével megnyitja, 
hallgatóságot megfelelôen figyelmezteti és a vádlottakat személyes viszonyaik felôl ki-
kérdezi.

[A vádlottak 17 pontba foglalt személyi adatai következnek.]

Elnök megállapítja, hogy a megidézettek megjelentek.
A kir. ügyész indítványára a kir. tszék végzett:
A kir törvényszék a nyilvánosság kizárását a fôtárgyalás egész tartamára elrendeli, mert 
a fôtárgyalás nyilvánossága a közerkölcsiséget veszélyeztetné.

Tudomásul szolgál.
Glatter Miklós vádlott Sós Endrét34 és Lakatos Pétert, Demjén József vádlott pedig 

Király Pált és Péter Imrét nevezi meg bizalmi férfiként. A bizalmi férfiak kivételével a 
hallgatóság elhagyja a termet.

A Bp. 304. §-a értelmében felolvassák az 1931. évi június hó 8. napján 56.078/1931 
kü. szám alatt kelt vádiratnak a Bp. 255. § 1. és 2. pontjában megjelölt részét és a Jupiter 
könyvnyomdában elôállított, a Fiatal Magyarország kiadásában Budapesten 1931. év-
ben megjelent Újmódi pásztorok éneke címû könyvben Táj szeretôkkel, Tápé öreg este, Tavaszi 
vers, Keseredô, Elégia egy csavargó halálára és Kis kácsa fürdik, Arckép és Pirul a naptól már 
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az ôszi bogyó fölirat alatt található verseket. Glatter (Radnóti) Miklós vádlott a Bp. 304. 
§-ának alkalmazása mellett feltett kérdésekre lényegében (Bp. 331. § 2. bek.) a kö vet-
ke zôképpen nyilatkozik:

A vádat megértettem. Nem érzem magam bûnösnek.
A felolvasott verseket én írtam. 500 példányban jelentek meg a Fiatal Magyarország 

ki adásában és 100 példány kivételével a rendôrség elkobozta a könyvet. Kiadóként Dem-
jén József, a Fiatal Magyarország szerkesztôje szerepelt. A vádbeli bûncselekményeket 
meggyôzôdésem szerint nem követtem el, mert nem léptem át azokat a határokat, ame-
lyek a költôi szabadságot korlátozzák. Más írók és költôk sokkal merészebb dolgokat ír tak 
anélkül, hogy mûködésük kifogás alá esett volna.

Klein Samu vádlott a következôképpen nyilatkozik a vádra:
A vádat megértettem, nem érzem magamat bûnösnek. Radnóti Glatter Miklós meg-

jelent nálam és megbízott a könyv kinyomtatásával. Fölmutatta két megjelent könyvét 
és azt mondta, hogy a korrektúrát ô fogja végezni. Tekintettel erre és mivel nagyon el-
foglalt nyomdásziparos vagyok, elôzetesen nem olvastam el a megrendelt könyvet, sôt 
orvostanhallgató fiamat sem bíztam meg a revízióval, jóllehet ezt föltétlenül megtettem 
volna, ha a legcsekélyebb aggályom lett volna a könyv tartalma ellen. 25 éves nyomda-
tulajdonosi mûködésem alatt sohasem kerültem összeütközésbe a törvénnyel és most 
is saját hibámon kívül jutottam ide. Glatter egyébként 500 példányban rendelte meg a 
könyvet, melyet a megrendelés értelmében le is szállítottam.

Demjén József vádlott a következôket adja elô:
A Fiatal Magyarország címû folyóirat szerkesztôje vagyok. Glatter régi barátom, mi-

dôn könyvét elolvastam, azt ajánlottam neki, hogy kiadom, mert költeményei irodalmi 
szempontból értékesek. A versekben nem találtam semmit, ami a büntetô törvények alá 
esnék, sôt az a meggyôzôdésem, hogy bel- és külföldi neves írók sokkal messzebb men-
tek a költôi szabadság fölhasználásában, mint Glatter.

Az elnök ösmerteti az Újmódi pásztorok éneke címû könyv lefoglalása tárgyában fölvett 
rendôrségi jegyzôkönyvet és detektívjelentést.

Észrevétel nincs.
A Bp. 314. §-a alapján föltett kérdésre a védô fölmutat egy 1925. évi augusztus hóban 

megjelent lappéldányt, melyben a vádlott egyik inkriminált verse már megjelent, anél-
kül, hogy az ügyészség eljárást indított volna ellene és kéri ennek a lapnak az ös mer te té-
sét. Kéri továbbá Sík Sándor és Kosztolányi Dezsô szakértôként való meghallgatását arra 
nézve, hogy a vádbeli versekben van-e irodalmi szempontból kivetnivaló és hogy sér-
tik-e a közszemérmet, illetve a vallásos érzést.

A kir. ügyész ellenzi a bizonyítás kiegészítését.
A kir. törvényszék végzett:
A kir. törvényszék a bizonyítás kiegészítését mellôzi.
A védô indítványának elutasítását semmisségi okként jelöli meg. Az elnök a bizonyí-

tást a Bp. 314. §-a értelmében befejezettnek nyilvánítja és fölhívja a feleket a végindít-
ványaik megtételére.

A kir. ügyész a vádat a vádiratával egyezôen fönntartja azzal, hogy a helyes törvény-
hely az 1929. VII. t. c. 2. §-ának 1. pontja.

A védô Glatter Miklós vádlott fölmentését kéri.
A vádlottaknak nincs elôadnivalójuk.
Ezután a kir. törvényszék a Bp. 321. §-ában jelzett módon meghozta és az elnök nyil-

vá nos ülésben kihirdette a csatolt ítéletet a rendelkezô rész felolvasásával és az indoklás 
lényeges tartalmának szóbeli elôadásával. (Bp. 329. §)
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Az ítélet kihirdetése után a Bp. 330. §-a szerint feltett kérdésekre:
A kir. ügyész: Az ítélet ellen föllebbezést jelentek be Radnóti Glatter Miklós vádlott 

fölmentése miatt.
A védô: Az ítélet ellen föllebbezést jelentek be a Bp. 385. §-ának 1. a) pontja alapján 

Radnóti Glatter Miklós bûnösségének megállapítása miatt. A bejelentett semmisségi 
okot fönntartom és további semmisségi okot jelentek be a Bp. 384. §-ának 11. pontja 
címén, mert a vádirat nem idézi az inkriminált részeket. Kérem az ítélet kézbesítését 
és föllebbviteli tárgyalás tartását.

Radnóti Glatter Miklós csatlakozik a védô föllebbezéséhez.
Klein Samu és Demjén József vádlottak az ítéletet tudomásul veszik.
A kir. törvényszék végzett:
A kir. törvényszék a bejelentett föllebbezéseket elfogadja, az ítéletet a védônek kéz-

besítteti és a kézbesítéstôl számított 8 nap eltelte után az összes iratokat a budapesti kir. 
ítélôtáblához fölterjeszti azzal, hogy a védô föllebbezési fôtárgyalás tartását kér te.

Klein Samu és Demjén József vádlottakkal szemben a kir. törvényszék az ítéletet jog-
erôs nek mondja ki.

Tudomásul szolgál. A fôtárgyalás következtében költség nem merült fel.
Az elnök a fôtárgyalást berekeszti.35

Töreky elnök; dr. Zalán Kornél jegyzô”

„A Magyar Szent Korona Nevében!
A budapesti királyi büntetô törvényszék szemérem ellen elkövetett vétség és vallás ellen 
való kihágás miatt Glatter Miklós és társai ellen folyamatba tett bûnügyben megtartott 
nem nyilvános fôtárgyaláson meghozta a következô ítéletet:

Glatter (írói nevén Radnóti) Miklós 22 éves, izr. vallású, budapesti születésû és (V. 
Lipót körút 5.) lakos, magyar állampolgár, nôtlen, vagyontalan, katona nem volt, egye-
temi hallgató, vádlott bûnös mint a St. 33. §-a szerint való szerzô a Kbtk. 51 §-ába ütközô 
vallás ellen való kihágásban.

A kir. törvényszék ezért Glatter (Radnóti) Miklós vádlottat a Kbtk. 51. §-a alapján nyolc 
(8) napi elzárásra ítéli.

A szabadságvesztés büntetést megkezdésének napjától kell számítani.
A vádlott a Bp. 480. §-a értelmében köteles az eddig felmerült és az ezután felmerülô 

bûnügyi költséget az államkincstárnak megtéríteni.
A kir. törvényszék a Fiatal Magyarország kiadásában megjelent Újmódi pásztorok éne-

ke c. könyv elkobzását a Btk. 61. §-a alapján elrendeli.
Az ítéletet jogerôre emelkedése után a kir. ügyészséggel és a szegedi m. kir. Ferenc 

József Tudományegyetemmel közli.
Ellenben: I. Glatter (Radnóti) Miklós
 II. Klein Samu budapesti szül., 49 éves, izr. vallású, nôs, nyomdatulajdonos és
 III. Demjén József hódmezôvásárhelyi szül., 24 éves, izr. vallású, nôtlen, hír-

lapíró, budapesti lakos vádlottakat az 1929. évi VII. t. c. 2. § 1. pontjába ütközô szem érem 
ellen elkövetett vétség miatt ellenük emelt vád alól a Bp. 326. § 1. pontja alapján felmenti.

Indoklás:
Glatter (írói néven Radnóti) vádlott Budapesten, a Jupiter nyomdában, amelynek tu-

lajdonosa Klein Samu, 1931. évi április hó 1. napján 500 példányban kinyomatta az Új-
módi pásztorok éneke c. verseskönyvét.

A könyv Demjén József rendelkezéséhez képest a Fiatal Magyarország c. folyóirat ki-
adásában jelent meg, s elôállítása után terjesztetett.
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A könyvben levô verseket Glatter (Radnóti) Miklós írta, s ezek a következôk:
Arckép [a vers szövege]
Pirul a naptól már az ôszi bogyó [a vers szövege]
A kir. törvényszék ezt Glatter (Radnóti) Miklós, Klein Samu, Demjén József vádlottak 

beismerése, a Radnóti Miklós szerzôi megjelölésével ellátott verseskönyv felolvasása, 
továbbá a lefoglalási jegyzôkönyv és detektívjelentés ismertetése alapján állapította 
meg.

II.
Glatter (Radnóti) Miklós az Arckép c. versében magát Krisztussal hasonlítja össze. 

Mint az övé, olyan lehetett külsô formája és lányok álmodtak vele éjjelenként.
A vádlott tehát Krisztusról mint emberrôl ír. A maga jelentôségét akarja emelni azzal, 

hogy magát a keresztény vallási tisztelet legfôbbjéhez, az emberré lett Krisztushoz ha-
son lítja.

Második versében szeretôjérôl ír, akivel való csókolózását a feszület is látja, s mindig 
meg csodálja ôt a szerelmetes, szakállas férfiszentség. Ebben a versben Glatter (Radnóti) 
Miklós a bûnösökért meghalt Krisztusnak a kereszthalálát szimbolizáló, s a katolikus val-
lás vallásos tiszteletének tárgyát tevô feszületet állítja a maga szerelmi életének körébe.

A vallásos szertartásra rendelt helységen kívül és nem a vallásos szertartás alkalmával 
tett profanizáló verseivel meggyalázza Krisztust, s meggyalázza a Krisztust jelképezô 
fe születet, amikor az emberré lett Üdvözítôt a maga szeretkezéseivel kapcsolatba hozza.

Glatter (Radnóti) Miklós versei közt az Elégia egy csavargó halálára c. vers ugyancsak 
alkalmas a Kbtk. 51. §-ban meghatározott kihágás megvalósítására, mert ebben a kato-
li kus vallás tiszteletének tárgyait: a szenteket és angyalokat a nemi szeretkezés, közön-
sé  ges civakodás körében állítja az olvasó elé. Emiatt azonban a kir. ügyész vádat nem 
emelt, s így a tettazonosság elvénél fogva ez a bûncselekmény a vádlott terhére nem ró-
ható.

Ezért Glatter (Radnóti) Miklós bûnösségét csak a fentebb megjelölt két vers miatt ál-
lapította meg.

III.
A kir. ügyész Glatter (Radnóti) Miklós, Klein Samu és Demjén József ellen az 1929. 

VII. t. c. 2. § 1. pontja alá esô szeméremsértô vétség miatt is vádat emelt.
Táj szeretôkkel, Tápé öreg este, Tavaszi vers, Keseredô, Elégia egy csavargó halálára és Kis 

kácsa fürdik címû versekben a kir. törvényszék szeméremsértô részeket nem talált. Ezek-
nek a verseknek mindegyikében vannak erotikus részletek. Mindegyikben ölelés, csók 
vagy asszonyi test szerepel, ezek azonban annyira általánosságban vannak leírva, hogy 
a szeméremérzetet nem sértik.

Általában véve a kir. törvényszék ezekben a versekben inkább értelmetlenséget vagy 
részben ízléstelenséget látott, ami még nem bûncselekmény, s ezért úgy Glatter (Radnóti) 
Miklós szerzôt, mint a könyv elôállításában részt vevô Klein Samu és Demjén József vád-
lottakat mint tettestársakat e bûncselekmény miatt ellenük emelt vád alól fölmentette.

IV.
Glatter (Radnóti) Miklós kiszabásánál enyhítô körülményt nem észlelt, mert büntet-

len elôélete fiatal koránál fogva számba nem jöhet.
Ellenben súlyosbító körülményként mérlegelte, hogy cselekménye az istenkáromlás 

határán mozog, hogy mint egyetemi hallgatónak fokozottabban tudnia kellene, hogy 
vannak olyan területek, ahova ízléstelen lépésekkel tévedni nem szabad, különösen ha 
az más vallásnak legféltettebb kincse. Súlyosbítónak vette végül, hogy a vád tárgyává 
tett verseken kívül más költeményében is hasonló bûncselekményt követett el.
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V.
A kir. törvényszék annak a körülménynek a tisztázására, hogy Glatter (Radnóti) Mik-

lósnak a most szóban forgó verseskötetében megjelent egyik verse 1925. évben külön 
megjelent, s akkor a kir. ügyész vádat nem emelt, bizonyítást nem rendelt, mert ebbôl 
nem következnék az, hogy ez a vers bûncselekményt nem foglal magában.

Szakértôk kihallgatását arra nézve, hogy a vádlott versei irodalmi értékûek-e, azért 
nem rendelte el, mert a kir. törvényszék az inkriminált verseknek nem irodalmi értékét 
vizsgálta, hanem azt a jogi kérdést, vajon tartalmaznak-e és milyen bûncselekményt. 
Ez pedig nem szakértôi véleményadás tárgya. De ettôl eltekintve a versek irodalmi ér-
tékének elösmerése sem zárná ki a vádbeli bûncselekmény megállapítását.

Töreky elnök; Méhes Ignác elôadó”

Radnóti Miklós és Melléky Kornél 1932. január közepére megfogalmazták a fellebbezést, 
amit a törvényszék január 20-án iktatott. Április 1-jén érkezett a törvényszékre Radnótiék 
kiegészítô beadványa, amelybe bemásolták – és egyúttal mellékelték is – Sík Sándor 
február 10-én kelt szakmai véleményét vallásgyalázás ügyben.

„Tekintetes Budapesti kir. büntetô Törvényszék – fellebbezés – Glatter (Radnóti) Miklós 
vádlottnak – képv. dr. Melléky Kornél ügyvéd (IX. Liliom utca 22.) – a B. XXXV. 
5164/1931. sz. ítélet ellen, érkezett: 1932. jan. 20.

Tekintetes kir. Törvényszék
A B. XXXV. 5164/1931/13 számú ítélet ellen szóval elôterjesztett fellebbezésemet az 
alábbiakban indoklom, kérve, hogy fellebbezésem fôtárgyaláson intéztessék el és arra 
védôm megidéztessék.

Én nem »gyaláztam meg vallásos tisztelet tárgyát« és ez szándékomban sem állott.
Krisztus alakja nemcsak az irodalomban, hanem a képzômûvészetben is gyakran fel-

merülô téma. Nagynevû festôk, szobrászok mintázták Krisztus alakját modellek – rend-
szerint fizetett modellek – után, sôt gyakran önmagukat modellírozták. Mûveik büsz-
keségei a mûvészet és mûvelôdés történelemnek, és senkinek eszébe nem jutott, hogy 
Krisztus ilyetén való ábrázolását akár szigorúan vallásos szempontból ítélve is meg, pro-
fánnak találja. Az irodalomtörténet is számos példát szolgáltat, amidôn Krisztus egy 
irodalmi mû szereplôje. Ezek közül elég legyen emlékeztetni G. A. Müller Ecce homo 
cí mû, továbbá Hauptman Gerhardt Der Narr in Christo címû regényére, mely utóbbi egy 
korlátolt asztalos legény maszkjában próbálja megjeleníteni Krisztus életének rejtélyét. 
Vagy a Krisztus és a nôk viszonyát feldolgozó szexuális szenzációkra pályázó és a jó ízlés 
határán gyakran túlmenô mûvekre, Renanra, Paul Heyse Maria von Magdala drámája, 
vagy M. de Waleffe Szerelmetes Magdolnájára, amely utóbbi magyarul is megjelent és Krisz-
tust úgy ábrázolja, hogy már a pornográfia határán mozog. Upton Sinclair regényében 
(Az ács fiának hívnak) Krisztus szocialista apostolként szerepel, Jehan Rictus költôi el-
beszélésében (magyarul: Találkozás Jézussal) például a következôk olvashatók: »Ha visz-
szatérne a fiatal Mester. – A szép szemû a szép álmú Ember. – Akit a nôk annyira sze-
rettek. – A furfangos anarchista fickó. – Ki ácsbaltáját végleg félrelökte. – S tolvajokkal 
keveredett össze.« Vagy: »Hát Magdolna, mi történt vele? Feszültél volna inkább ôreá. 
– A hókeblére, meztelen hasára. – Hol sem tövis sem dárda nem sebez.«

Vagy utalok Kosztolányi Dezsô Lankadt ibolya c. versére (megjelent Meztelenül c. kö-
tetben Athenaeum kiadása), amelyben egy prostituált nôrôl ír, s utolsó sorai így hang-
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zanak: »Megcsalták, félrelökték – Harminchárom éves mint Krisztus – Abban az idôben 
mikor keresztre feszítették.«

A törvényszék ítéletének tévedését azzal okolom, hogy a bíróság irodalmi kérdések-
ben jártas szakértô véleményének kikérése nélkül bírálta el verseimet, s maga pedig nem 
rendelkezik – nem is rendelkezhetik – oly szakértelemmel, mint ily ügyben megnyug-
tató ítélet hozatalához szükséges volna. Az irodalmi szakértô meghallgatását nem arra 
kértem – mint az ítélet tévesen állítja –, hogy verseim irodalmi értékûek-e, hanem arra, 
hogy az irodalomban az a téma, az a hang, amelyet a vádhatóság inkriminált, nem új, 
nem kivételes, nem megbotránkoztató.

A Pirul a naptól már az ôszi bogyó c. vers tartalma ugyancsak nem alkalmas arra, hogy 
abból akár a feszület, akár egy szent »meggyalázására« lehetne csak a legerôszakoltabb 
lo gikával is következtetni. A törvényszék indoklásában adós is maradt a megkívánt ok-
fej téssel.

További indokaimat védôm a fellebbezési tárgyaláson fogja elôterjeszteni.
Mély tisztelettel:
Glatter (Radnóti) Miklós”36

„Nagytekintetû budapesti kir. ítélôtáblának bejelentése Radnóti Glatter Miklós vádlott-
nak képv. dr. Melléky az ellene szemérem elleni vétség és vallás ellen való kihágás miatt 
folyó perben – a Budapesti Kir. Ítélôtáblához érkezett: 1932. ápr. 1. – fôlajstromszám: 
B. VII. 1019/1932-17

Nagytekintetû kir. Ítélôtábla.
Az ellenem szemérem ellen elkövetett vétség és vallás ellen való kihágás miatt folyó 
perben hozott elsô bírói ítélet ellen benyújtott fellebbezésem kiegészítéséül ...,/ alatt 
ezennel becsatolom Sík Sándor egyetemi tanár, kegyesrendi szerzetes hozzám intézett 
levelét, mely a következôképp szól:

»Szeged 1932. II. 10. Kedves Radnóti Úr,
kérdésére, mellyel mint tanítványom hozzám fordult és véleményemet kérdezi Arckép 

és Pirul a naptól már az ôszi bogyó c. verseire vonatkozólag, meg kell vallanom, hogy mind-
két verset meglehetôsen ízléstelennek és antipatikusnak találom [találtam], vallásgya-
lázást azonban nézetem szerint nem tartalmaznak. Ugyanez a véleménye annak a né-
hány paptársamnak is, akiknek a verseket megmutattam és nézetüket kértem.

Szemináriumi munkásságából megismert komolysága és esztétikai becsvágya alap-
ján bízom benne, hogy a jövôben írói munkássága is a jobb ízlés és elmélyedés felé fog 
tisztulni.

Üdvözli. Sík Sándor«37

Sík Sándornak, mint a magyar nyelv és irodalom egyetemi tanárának véleménye nem 
lehet közömbös a nagytekintetû kir. ítélôtábla elôtt, amidôn ügyemet elbírálás alá veszi, 
és ezért kérem annak figyelembevételét.

Tisztelettel:
Radnóti Miklós”38

Május 19-én zajlott le a másodfokú fôtárgyalás a királyi ítélôtáblán.
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„Fellebbviteli fôtárgyalási jegyzôkönyv
Felvétetett a budapesti kir. ítélôtáblánál 1932. évi május hó 19. napján sajtó útján el-
követett vallás elleni kihágás miatt vádolt Glatter (Radnóti) Miklós elleni bûnügyben 
megtartott nyilvános fellebbviteli fôtárgyalásról.

Jelenlevôk:
I. A bíróság részérôl: 1. Gadó István tanácselnök; 2. dr. Soóky József kir. ítélôtáblai 

bíró; 3. dr. Moldoványi Géza kir. ítélôtáblai bíró; dr. Kiss Kálmán bir. titkár. kir. íté lô táb-
lai tanácsjegyzô, jegyzôkönyvvezetô; II. A felek részérôl: 1. dr. Kéler Béla a kir. fô ügyész 
helyettese; 2. dr. Melléky Kornél ügyvéd, mint különvédô; 3. Glatter Miklós vád lott

Elnök a fellebbviteli fôtárgyalást a Bp. 418. §-a szerint megfelelôen alkalmazandó 203. 
§-a értelmében megnyitja s megállapítja, hogy a jelen ügyre vonatkozó jegyzéket a Bp. 
409. §-ának 2. bekezdésében foglalt rendelkezése szerint a kir. ítélôtábla hirdetôtábláján 
kifüggesztették, és hogy a fentiek jelentek meg. A vádlott elnöki kérdésre kijelenti, hogy 
Radnóti csak írói neve.

Ezután az elnök a Bp. 418. §-ának 2. bekezdése szerint dr. Soóky József kir. ítélôtáblai 
bíró elôadót az ügy állásának ismertetésére felhívja.

Elôadó az idézett szakasz 2. bekezdésében meghatározott keretben az ügy állását elô-
adja és az ítéletnek megtámadott részét, valamint a perorvoslatot támogató okokat kü-
lönösen kiemeli.

Elnök ezután az idézett szakasz 3. bekezdése értelmében felolvastatja az elsô bíróság 
ítéletét.

Az elôadó elôterjesztésének befejezése után az elnök az idézett 418. § 4. bekezdésének 
értelmében felhívja a tanács tagjait és a feleket, hogy egyes pontoknak felvilágosítását 
s egyes iratoknak felolvasását kívánják-e.

Felvilágosítást vagy iratok felolvasását senki sem kívánván, elnök a Bp. 436. § 4. be-
kez dése szerint megfelelôen alkalmazandó 421. § 1. bekezdése értelmében felhívja a 
fe leket indítványaik és elôterjesztéseik megtételére.

Különvédô kéri az I. bírói ítélet megsemmisítését és a vádlottnak bûncselekmény hi-
ányában való felmentését. Amennyiben a vádba tett költeményekben a kir. ítélôtábla is 
a Kbtk. 51. §-ába ütközô vallás elleni kihágás tényálladékát ismerné fel, az esetben az a 
kérelme, hogy csak oly büntetéssel sújtassék, hogy az az I. Bn. 1. §-a alapján fel füg geszt-
hetô legyen, hogy védettje mint egyetemi hallgató ne legyen elzárva attól, hogy egye-
temi tanulmányait folytathassa.

Kir. fôügyész h. kéri az I. bírói ítéletet helyes indokainál fogva helybenhagyni.
Vádlott fenntartja eddigi védekezését, csatlakozik védôje elôterjesztéséhez.
Az elôterjesztés végeztével elnök a tárgyalást befejezettnek nyilvánítja, a Bp. 418. § 

szerint megfelelôen alkalmazandó 321. § értelmében a bíróság határozat hozása céljá-
ból visszavonul s az idézett 421. § végsô bekezdése értelmében zárt ülésben határozván, 
elnök a Bp. 329. § 1. bekezdésében foglalt rendelkezés szerint nyilvános ülésben kihir-
deti a külön íven szerkesztett

ítéletet:
Kir. fôügyész h. megnyugszik.
Különvédô és a vádlott tudomásul veszik.
Elnök a fôtárgyalást berekeszti.
A jegyzôkönyv lezáratott39

Gadó István tanácselnök; Dr. Kiss Kálmán t. jegyzô”
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„A Magyar Szent Korona nevében a budapesti királyi ítélôtábla mint büntetôbíróság, a 
sajtó útján elkövetett vallás elleni kihágás miatt vádolt Glatter (Radnóti) Miklós ellen 
indított bûnügyet, amelyben a budapesti kir. büntetô törvényszék 1931. évi december 
hó 9-én B. XXXV. 5164/1931/13. szám alatt ítéletet hozott, vádlottnak és védôjének a 
Bp. 385. § 1. pontja alapján az alaki semmisségi ok fenntarthatóságával a bûnösség meg-
állapítása miatt, továbbá a Bp. 384. § 11. pontja alapján, mert a vádirat nem idézte az 
in kriminált részeket, bejelentett és írásban indokolt fellebbezése folytán megtartott 
nyilvános fellebbviteli fôtárgyaláson vizsgálat alá vette s meghozta a következô

Ítéletet:
A kir. ítélôtábla az elsôfokú bírói ítéletnek fellebbezett részét helybenhagyja, azonban 

a vádlottra megállapított elzárásbüntetés végrehajtását a Bn. 8. §-a alapján egy évi pró-
ba idôre felfüggeszti. Az ítéletnek fellebbezéssel meg nem támadott felmentô részét nem 
érinti.

Indoklás:
I. Védô által bizonyításkiegészítési indítványának elutasítása miatt a Bp. 384. §-ának 

9. pontja alá esô alaki semmisségi okból bejelentett fellebbezést a kir. ítélôtábla alap-
talannak találta, mert a bizonyításkiegészítési indítványt az elsôfokú bíróság, az ítéle-
tében kifejtett okokból helyesen utasította el és így határozatával a törvénynek a véde-
lem szempontjából lényeges rendelkezését vagy elvét nem sértette meg.

A Bp. 384. §-ának 11. pontjára alapított alaki semmisségi ok azért nem forog fenn, 
mert a vádiratban a vádbeli sajtóközlemény szószerinti idézésének elmulasztása és álta-
lá ban a vádirat alaki hibája az arra jogosított személy által elôterjesztett vádat tör vény-
szerûtlenné nem teszi.

II. Érdemben: a kir. ítélôtábla az elsôfokú bírói ítéletben a vallás elleni kihágás vádjá-
ra vonatkozóan megállapított tényállást az abban megjelölt bizonyítékoknál fogva szin-
tén valónak fogadta el. Eme tényállás alapulvételével pedig úgy találta, hogy az elsôfokú 
bí róság Glatter Miklós vádlott sajtójogi felelôsségét és ez alapon bûnösségét helyesen 
állapította meg, cselekményét törvényszerûen minôsítette és bár a bûnösségi körülmé-
nyeket nem mérlegelte helyesen, büntetését is arányos mértékben állapította meg. Té-
ves ugyanis a kir. büntetô törvényszéknek az az álláspontja, hogy a büntetlen elôélet a 
vádlott fiatalabb koránál fogva nem jöhet számításba. Sem valamely törvényes rendelke-
zés, sem a bírói gyakorlat nem nyújt alapot erre a felfogásra. Ezért azt a kir. ítélôtábla 
nem is tette magáévá, mihez képest a vádlott büntetlen elôéletét korára való tekintet 
nélkül teljes mértékben enyhítô körülményül tudta be javára. Ezért az elsôfokú bírói íté-
 letnek Glatter Miklós vádlottra vonatkozó fellebbezett része indoklásának ezzel a mó -
dosításával volt helybenhagyandó.

Glatter Miklós vádlott tanulmányának befejezése elôtt álló egyetemi hallgató, aki kép-
zettségénél fogva olyan életpályán való elhelyezkedésre van utalva, ahol a büntetett elô-
élet súlyosan esik latba. Minthogy ilyen körülmények között a reá kiszabott büntetés 
végrehajtása jövendô boldogulását felettébb megnehezítené, és ezáltal a büntetés való-
di célját meghaladó hátránnyal sújtaná, a kir. ítélôtábla ebbôl a különös méltánylást 
ér demlô okból büntetésének végrehajtását a Bn. 8. §-a alapján felfüggesztette.

Észlelte a kir. ítélôtábla, hogy az elsôfokú bíróság a bûnügyi költségekért való foko-
zatos vagyoni felelôsség megállapítását a St. 40. §-a ellenére elmulasztotta. Minthogy 
azonban ez a mulasztás a vádlottra nem sérelmes, azokra a személyekre pedig, akiket 
a St. 40. §-a értelmében a fokozatos vagyoni felelôsség terhelne, egyenesen elônyös, a 
St. 56. §-a alá esô ezt a semmisségi okot a Bp. 385. §-ának utolsó bekezdése értelmében 
megfelelô perorvoslat híján figyelembe venni nem lehetett.
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III. Az elsôfokú bírói ítéletnek nem fellebbezett felmentô része a Bp. 387. §-ának elsô 
és 423. §-ának harmadik bekezdése alapján maradt érintetlenül.40

Budapest, 1932. évi május hó 19. napján.
Gadó István s. k. kir. ítélôtáblai tanácselnök, dr. Soóky József s. k. kir. ítélôtáblai bíró, 

elôadó
A kiadmány hiteléül: Stály(?) igazgató
bélyegzôvel:
Az ítélet jogerôs: Szalay(?) elnök”

Radnóti Miklósnak 1932. június 25-én postázták az ítélet egy példányát Budapestre, a 
Lipót krt. 5.-be, amit június 27-én Weisz Ilka vett át. A szegedi M. Kir. Ferenc József 
Tudományegyetemen ugyanezen a napon 1158/1932/32. számon iktatták a büntetôszék 
ítéletét, június 30-án átküldték a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karra, ahol 
július 1-jén 571/1931-32. számon jegyezték be a „Glatter Miklós (Radnóti) bh. sajtóvét-
sége miatt hozott ítélet (elzárás büntetés) végrehajtásának 1 évi próbaidôre való felfüg-
gesztése” tárgyában kiadott iratot.

A per eseményei, az eljárás lelki és gondolkodásbeli következményei Radnóti több 
költeményében is megjelentek, és kiemelt szerepet kaptak a Komlós Aladárhoz írott, 
1942. május 17-i levél érvrendszerében.

„Költôi pályám legkezdetén, huszonkét éves koromban elkobozták a második verseskönyvemet, 
pörbefogtak és elítéltek vallásgyalázásért.

Huszonkét éves vagyok. Igy
nézhetett ki ôsszel Krisztus is
ennyi idôsen; még nem volt
szakálla, szôke volt és lányok
álmodtak véle éjjelenként!

Ez volt a vers, Töreky súlyosbító körülménynek vette, hogy »más vallás tisztelete tárgyához 
hasonlítja magát« s majdnem egyetemi pályámba került, mert a József Attila révén legendássá 
lett Horger Antal kari ülés elé vitte a dolgot. Sík Sándor mentett meg, sôt a piarista rend tagjai 
nevében levelet adott a táblai tárgyalásra, mely szerint egyházi szempontból semmi kivetnivalót 
nem találnak a versben. A tábla felfüggesztette a büntetést, el is évült.

Akkoriban elhatároztam, hogy megtérek, hogy ne »más vallás« jelképeivel éljek, mert ez nékem 
nem »más vallás«, az Újtestamentum költészete épp úgy az enyém, akár az Ótestamentumé s Jé-
zusban is »hiszek«, nem tudok jobb szót rá, bár a hit...”41
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Farkas Arnold Levente

ELGONDOLHATÓ

Megtérni. Ez volna az egyetlen
racionális tett, ami azért
marad elmélet, mert gyáva
vagyok. Ha megtérnék, nem

lennének többé szavaim. Ez volt
kezdetben istennél. Nem lenne
többé fehér bohóc, nem lenne
többé fekete bohóc, csak fehér

lenne és fekete. Minden általa
lett, ami lett, nélküle semmi
nem lett. Elgondolható a bûn,

elgondolható a megtérés, de
a bûnt jól ismerem, éppen
ezért ragaszkodom a bûnhöz.




