
GÁL ISTVÁN

Radnóti-dokumentumok a Babits-hagyatékban

A Babits-hagyatékban Radnóti Miklósnak a nagy költőhöz intézett több levele
és más rá vonatkozó irat is található. Nem esztétikai-irodalomelméleti problémák
ról szólnak, de mégiscsak fontosak a két költő viszonyát, Radnótinak aNyugathoz
való csatlakozását illetően. Életrajzához és pályaképéhez némi adalékkal hozzá
járulnak. Annál is inkább, mert Babitsnak egy Radnóti fiatalkori kötetéhez fűzött

kritikaí megjegyzése annak idején nagy port vert föl, és bizonyos fokig a József
Attilához hasonló ellenséges állásfoglalást véltek benne fölfedezni. Radnótinak a
Nyugatban való sűrű megjelenése, Baumgarten-díjjal való kitüntetése és a Babits
Emlékkönyvbe írt megrázó búcsúverse még növelte a két költő viszonyának tisz
tázatlan jellegét.

Nevének első előfordulása Bálint Györgyékkel a Tátrából közösen küldött
levelezőlapjuk volt 1931. július ID-ről. Bálint György Babits kedvenc kritikusai
közé tartozott, szavára sokat adott. A Nyugatban ő írt először Radnótiról, a Pogány
Köszöntőről többek közt ezt: "Igen tehetséges fiatal lírikus - abból az egyre rit..
kább fajtából, amelynek százszázalékra lírai mondanivalói vannak és amely soha
sem lépi át az önmagunk demarkációs vonalait ... Csupa líra ez és mégis annyira
más." (Nyugat, 1930. II. 880. l.) Nem sokkal utána, de még az első üdvözlet előtt

Kardos László az Újmódi Pásztorok Énekéről ezt állította: "Ez a paraszti nyers
dünnyögéstől felszabadult, egészséges erotíkájú, suhanc-nótákból és az idillekbe
kerekedő optimizmus tiszta dallamaiból összeszűrt zene, amely egy táj szavakkal
termékenyített, gazdag és erős nyelven tör át, már a Radnóti Miklós külön hang
ja." (Nyugat, 1931. I. 698. 1.)

Mindenesetre még az Újmódi Pásztorok Énekének megjelenése előtt verseket
küldött Babitsnak. de véleményezésük és közlésük annyira elhúzódott, hogy közben
megjelent új kötete, és így Babits visszaküldte a verseket. 1931. október 27-én
újabb tíz verset küldött be, éspedig nemcsak a Nyugatnak, hanem a közben már
készülő Új Antológiának. Ez azonban nem a fiatal költőnemzedék bemutatkozása
lett, ahogy a Nyugat hirdette. Valójában az egész irodalmi világ számára ki ábrán
dító kiadvány volt. Készülésének technikája kíszürődött, és ennek alapján az egészet
inkább Török Sophie társasjátékának tekintették, aki a Nyugatban abban az idő

ben futtatott költőnő-ismerősei közül igyekezett minél többet megjelentetni. Har
minchárom költő száz versét tartalmazza, teljesen szeszélyesen válogatva ki a részt
vevőket és aránytalanul a versek számát. A Nyugat második nemzedékének, az
akkor már 30 körül járó költőnemzedéknek együttes hivatalos elismerése volt ez,
nem pedig a legfiatalabbak bemutatkozása. Maga Babits írta hozzá az előszót,

ebben a nagy nemzedék kodifikációját adta Erdélyi, Illyés, Sárközi és Szabó -Lő

rinc elismeréséhez. Radnóti nemzedékére először csak az általa és Fejtő Ferenc
által közösen szerkesztett, Kosmos-kiadású "Tizenkét költő" círnű antológiajában
került sor.

Ez idő tájt járt Móricz Zsigmond Szegeden és fölhívta a Szegedi Fiatalokat,
támogassak az újjászervezett Nyugatot. Buday György "szegedi fiatal" volt az első

a Nyugatban. Az 19:31 novemberi számban jelent meg Joó Tibor ismertetése Bu
day Boldogasszony búcsúja című fametszet-gyűjteményéről és ugyanott a könyv
ből négy mutatvány.

Radnóti Babitshoz írt második és harmadik levele a Nyugatban való első

megjelenéséről szól. A beküldött három versből egy, az Estefelé megjelent az
1932. december l-i szám 551. oldalán.

Ezután nagy meglepetés történt: Babits szigorú megrovása Radnóti Lábadozó
szél című kötetének megjelenése alkalmából a Nyugat Könyvről-könyvre rovatá
ban, az 1933. február 16-i számában a 239. oldalon. Babits maga ezt a cikkét a
népiesség stiláris kilengései ellen írta és olyan fontosnak tartotta, hogy "trók két
háború közt" című kötetében újra kiadta (140-142. o.): "Egypár friss verseskönyv
tanulságosan szemlélteti ennek az úgynevezett ,új népies iránynak' eredendő bű

neit s veszélyeit. Költőik talán nem tehetségtelenek." Ezután Sértő Kálmán sok
sujtással és cifrázással agyonterhelt és elrontott költészetét bírálja: "Bevallom,
szörnyűnek találom olykor ezt az etno-pornografikus költészetet, mely körülbelül
olyan viszonyban van például az Illyés Gyuláéval. ahogy Lisznyai volt Arany Já-
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nossaI. A Lisznyaiak és Vas Gerebenek nem haltak ki, sőt soha úgy el nem bur
jánzottak mint ma. Sértő Kálmánt olvasva nem vagyunk mindig messze a .szotyo
gó-szotty' és .rotyogó-rotty' poézisétől. Sőt éppen egy másik fiatal költő is, aki
nek új könyve paplanomon hever, s akinek modern szabadvers-uniformisa alatt
talán halkabb líra gyenge szíve dobog: ilyen virágéneket dalol:

Minden alszik itt, két virág is szotyogva
egymásra hajlik... s 1"Otyogva nő ...

Ahol a virágok is szotyognak és rotyognak, ott nem csoda, ha a napfény .hasra
fekszik utakon és nagyokat mélázva vakarja Iarát'. Ebben a költészetbon a Kraf't
ausdruckok pótolják az erőt, a pongyolaság a spont ánságot, paraszti születés a
hivatottságot, s a fenegyerekség a tehetséget. A költő .örvény és guta', s osztály
harcos hitvallásához híven azt Igéri magának, hogy: .nyelves tűz leszek majd én,
urak (ejebúbján!'" Babits ugyan hozzáfűzi: "Ostorom nem szernely t vág, s ahol
szernélyt, ott ezt a szernélyt különösen becsülöm". Az irodalmi korifeusok nem
fogadták el Hatvany és Féja elragadtatott véleményét Sértőről mint költőról. Al
talában súlyos igazságtalanságnak tartotta mindenki Radnóti és Sértő egybefogását,
Bálint György nem zavartatta magát Babits véleményétől, sőt talán éppen annak
ellenséges hangjára ajánlotta föl azonnal ismertetését a megtámadott könyvről.

Ignotus a Magyar Hírlap 1933. március 25-i számában Babits ellenében védel
mébe vette Radnótit: "Radnóti egészen a maga lábán jár s nem Ady-utánzó, ami
azonban nem azt jelenti, hogy ne látszanék meg rajta, hogy Ady járt előtte. Nem
utánozza, hanem tanult belőle - megtanulta tőle a megtanulhatatlant, azt, hogy
a költő ott kezdődik, ahol saját nyelve van.: ,,0 tudja," írja talán legszebb ver
sében, melyet 1932. május 5. eimén saját 23. születése napjára írt, »ő tudja" írja
kedveséről. »rnikor keveredtek réti szavaim közé A pesti dumák; mint a tölcséres
Vihar, hogy hízott a nyelvem és Ropogott, s hogy vitte versekbe Szerte a lábadozó
szél!" Ebben a pár szóban ez a gazdag ifjú maga mondja meg magáról, hogy mi
ben áll gazdagsága és penetránsan »ő«, vagyis saját volta: egy réti szóból és pesti
dumából összesűrült nyelvben, melyből úgy vágja és vájja ki a verset, mint a
szebrász a szobrot a kőből, vagy a keményfából, erei és csomói szerint formálva
mondanivalóját. A faluból nőtt ki, s az aszfaltba nőtt le mint az akác-költő."

(Idézi: Ignotus Válogatott Írásai. Szerk. Komlos Aladár. Budapest 1969. 27:~-274. l.)
Radnóti véleményét a Babí ts-e-Ignotus-vitában költészete körül nem tudjuk, nem
maradt írásbeli nyoma. Ortutay Gyula följegyezte, hogy Radnóti nem vette zokon
Babits szígorú bírálatát, nem fordult ellene, mint József Attila: "Radnóti Miklós,
akinek első kötetét Babits Mihály az igazságosnál kegyetlenebbül ostorcsapás-sza
vával bírálta meg, nemcsak elzarándokolt ide (ti. Esztergomba) halálos ágyához, ha
nem mesterének tekintette Arany János mellett, akinek szava a mérték, akit úgy
siratott, hogy ,ki nézi most tollforgató kezünket?'" (Babits Mihály emlékezete. Ma-
gyar Nemzet, 1961. aug. 13. 7. l.) .

így némi szünet után 1934. január 23-án újabb három verset küldött a Nyu
gatnak. Ebből kettő, a Férfivers és az Es kegyetlen (az Anyám meghalt kezdetú)
megjelent a következő számban a 102. oldalon, (Ez a levél azért is érdekes, rnert
Babits saját kezűleg írta rá Radnóti akkori lakáscímét: V., Lipót krt. 5. II. 7.)
Itt magam is jártam nála, dr. Kún Miklóssal, régi szegedi barátjával találkoz
va ez alkalommal.

Professzora, Sík Sándor az 1935. évi Baumgarten-díjra ajánl ta. 1934. decem
ber 9-én kelt levelében hivatkozik rá, hogy Radnóti megfogadta Babits tanácsait
és új kötete szép fejlődést mutat.

Következő postai küldeménye egy Balatonföldvárról írt képes levelezőlap, rajta
kívül a költő nejének aláírásával. Ezt Esztergomba címezte és azért is érdekes,
mert nászút járól küldte, 1935. augusztus 17-i keltezéssel. Radnóti Miklósné köztése
szerint a Badacsony-környéki Kővágóőrsön fogadtak szállást, de ez annyira alkal
matlan volt, hogy sietve menekültek el onnan. A Balatonon átkelve Földváron töl
töttek egy hetet és onnan gondoltak Babitsra.

1935 őszén Sík Sándor újabb, nyomatékos javaslatot terjesztett elő, előző

évi javaslatának figyelmen kívül hagyására hivatkozva. Ekkor Radnóti valóban
részesült a kitüntetésben.

Berzsenyi-tanulmánya Babitsnak annyira megtetszett. hogy az 1936. február
6-án föladott kézirat már meg is jelent a márciusi számban a Figyelő-rovat élén
a 232-234. oldalon.
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Tolnai Gábor 1936. november 12-én fölajánlta Babitsnak, hogy Radnóti UJ
könyvéről ő írna. A Járkálj csak halálraítélt! a Nyugat emblémájával jelent meg,
ehhez pedig Babits engedélye volt szükséges.

Radnóti életének ismeretlen mozzanata rejlik Sík Sándor egyik Babitshoz írt
levelében. A Bnumgurten-alapítvány könyvtárosi tisztségére való folyamodásáról
van szó. 1933 óta Sárközi György, Illés Endre és Fenyő László töltötte be ezt a
tisztséget. A visszavonuló Fenyő László helyébe Sík Sándor Radnótit ajánlta,
Thienemann Tivadar professzorom engem javasolt; Radnóti igénybejelentésérőlnem
tudtunk. Egyikünk sem kapta meg az állást, Basch Lóránt döntése alapján Deve
cseri Gábornak jutott. Sík Sándor levele Radnóti hivatali főnöki minősítése miatt
is érdekes.

A következő tétel képeslap. A Szépművészcti Múzeum képeslap-sorozatából
Bronzino Krisztus születése című reprodukcióját küldte már az új lakásba, az Attila
u. 65fb alá.

Az utolsó üdvözlet csak névjegy egy virágküldeményhez. A költő életéhez tar
tozó apró adat, hogy a Pozsonyi út 1. sz. házban, ahol lakott, volt az a vírágsza
lon, ahonnét ezt a csokrot föladatta. Radnótiné már nem emlékszik, milyen alka
lomra történt ez. Valószínűleg nagy gégcoperációja után.

Radnóti Miklós a Nyugatnak és utódának, a Magyar Csillagnak valóban belső

munkatársa lett, a harmadik nemzedék egyik legtöbbet dolgozó és szereplő képvi
selője, aki szamos vorsét és nagyszámú kritikáját éppen a Nyugatban közölte.
Ortutay és Tolnai Gábor mellett a Szegedi Fiatalok közül ő kötődött legjobban a
Nyugathoz. Babitson kívül a Nyugat-nemzedékből csak Schöpflinnel volt ennyire
bensőséges munkatársí viszonyban. A Nyugat maga is elismerte jelentőségét, a
már említett Bálint Győrgyöri és Kardos Lászlón kívül Lesznai Anna, Cs. Szabó
László, Tolnai Gábor és Vas István írt róla a folyóiratban.

Eljárt a Nyugat összejöveteleire. Babits gégeoperációja után gyakran járt
Esztergomban, neve ott van a híres irodalomtörténeti falon a verandán. Nem sok
kal a költő halála előtt ő volt az egyik legutolsó látogató, Ortutay és Vas István
társaságában. A 30 kilóra lefogyott, csupa csontváz költő, akinek csak nagy, égő

szeme világított, megrázó élményt jelentett számára, ahogy ezt a Babits-Emlék
könyvbe írt Csak csont és bőr és fájdalom című versében megörökítette:

Csak csont és bőr e test.
De most a nemzeté is
csak csont és bőr és fájdalom. Ime,
Balá.zs, kihez könyörgött, vedd karodba!
Ö, requiem aeternam dona ei ... Domine!

Tudtuk már rég, minden hiába, 1'ák
marcangol és szemedben ott ragyog
egy messzi és örök dolgokból font világ,
s hogy oly időtlen vagy te, mint a csillagok.

Ki nézi most tollat fogó kezünket,
ha betegen, fáradtan is, de mégis ...
ki lesz az élő Mérték most nekünk?

Halott keze nem fogja már a tollat,
béhunyt szeme nem lát több éjszakát.
Örök világosság, kibomló égi láng
7'öppen felé a földi füstön át.

Bálint György

1.
üDVöZLET A TÁTRÁnöL BÁLINT GYöRGYÉKKEL EGYüTT

Tatranská Polianka 1931. júli 10.

Nagyon sok üdvözletet küld, a közeli viszontlátásig
Radnóti Miklós

2.
RADNOTI MIKLOS ELSO LEVELE BABITSHOZ

Mélyen tisztelt Szerkesztő U1am;

Ön legutóbbi. kézirataimat visszaküldte, hogy időközben kötetben megjelentek és
kért, hogy újakat küldjek. Mindenekelőtt bocsánatát kérem Szerkesztő Uramnak,
hogya közben könyvben megjelent kéziratokat nem kértem vissza, ennek az a
magyarázata, hogya könyvet (Újmódi Pásztorok Éneke) rögtOn, megjelenése után
rádiókörözéssel elkobozták s így csak néhány kriWcai példány jutott olvasó elé.
Most küldök tíz újabb verset, melyek sehol sem jelentek meg még, természetesen.
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Tisztelettel üdvözli
igaz híve

Radnóti Mikló3

És olvasom a Nyugatban, hogy Szerkesztő Umm fiatal lírikusokból antológiát ál
lít össze. Szerkesztő Úrnak birtokában van eddig megjelent két verseskönyvem, a
Pogány köszöntő 19.30 és az Újmódi Pásztorok Éneke 19.31. Nagyon kérem Szer
kesztő Uram, hogyha személyemről az antológiával kapcsolatban szó lehet, ne fe
ledkezzék meg rólam.

Várom Szerkesztő Úr válaszát és bocsánatát kérem zauaJ'ásomért.

Címem: Szeged. Egyetem, Bölcsé
szeti Kar, Szukováti tér
Szeged, 19.31. X. 27.

3.
RADNOTI VERSEI KÖZLÉSÉT KÉRI BABITSTOL

SZEGEDI FIATALOK
MűVÉSZETI KOLLÉGIUMA
Szeged, Tisza Lajos körút 37.

Tisztelő,. igaz híve
Radnóti MiklósSzeged, 19.32. november 17.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Uram;

Könyvem december elején megjelenik és ezért nagyon kérem Szerkesztő Uram.
• - Ön meg is ígérte, mikor utoljára otthon jártam - hogya Nyugat november

16.-i vagy elsejei számában hoz verset tőlem.

Tegnap láttam, hogy a 16.-i számból sajnos kimaradtam, így nagyon kérem
Szerkesztő Uram, ha m6d van rá, az elsejei számban jöjjön írásom.

Előre is hálásan köszönöm.

4.

VERSEI KÖZLÉSÉT KÖSZöNI BABITSNAK
SZEGEDI FIATALOK
MűVÉSZETI KOLLÉGIUMA
Szeged, Tisza Lajos körút 37.

Szeged, .19.32. dec. 2.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Uram,

nagyon köszönöm, hogy új könyvem
ban. A könyvet két-háTom hét múlva

Tisztelettel üdvözli

megjelenése előtt hozta 'versem a Nyugat
szereiettel küldöm.

igaz híve
Radnóti Miklós

5.

BALINT GYÖRGY SORAI BABITSHOZ RADNOTIT VÉDÖ KRITIKAJAROL

19.33. II. 20.

Ked.oes Mihály Bátyám, mellékelten küldöm a Radnótiról szóló kis kritikát.

Sokszor üdvözöl
Bálint György

6.
RADNOTI VERSEKET KÜLD A NYUGAT SZAMARA

Budapest, 1934. jan. 23.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Umm,

melléketten küldök három verset a Nyugat számára. Elolvasásukat előre is hálá
san köszönöm és kérem, ne haragudjék, hogy zavartam.

Tisztelettel üdvözli igaz híve
Radnóti Miklós

V. Lipót körút 5. II. 7.
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7.

SiK SÁNDOR LEVELE BABITSHOZ RADNÓTI BAUMGARTEN-Dt.IA üGYÉBEN

Kedves Barátom, Szeqed, 1934 dec. 9.

tegnap kaptam kezembe Radnóti Miklós új verseskönyvének kéziratát, mely január
első napjaiban jel.enik meg a Szegedi Fuitalole kiadásában. Mivel ezek a versek
szépen mutatják tehetségének fejlődését és a Idssé idétlen népieskedő lcifcjezések
től való meatisztulasát (amit olyan méltán róttál meg nála!) - gondolom, elküldöm
c zt is, hátha javára válik a döntésednél.

8.
ÜDVÖZLET NASZÚT.JAROL

Mély tisztetettet köszönti

Balatonföldvár, 1935 aug. 17,

igaz hive:
Radnóti Miklós

Radnóti Miklósné

9.
SiK s.vrcnor: U':VEL"; u.vscr: LORANTHOZ R,\DNOTI BAUMGARTEN-DiJA ÜGYEDEN

Kedves Barátom, Szeged, 1935 nov. 28.

sajnos, lehetetlen felmennem a december 21 (hétfő) Baumgarten-ülésre. Engedd
meg, hogy így írásban jelentsem be: újra, a tavalyinál nyomatékosabban szeret
nem ajánlani tavalyi jelöltemet: Ortutay Gyulát a tudományos, Horváth Bélát és
Radnóti Miklóst a költői jutalomdijra. Teszem ezt nemcsak Mihálynak, tavalyi
biztató kilátást nyitó szavaira való tekintettel, hanem azért, mert tavaly óta mind
hárman igen szép munkásságot fejtettek ki és belső fejlödésről is tanúsúgot tettek.
Gondolok itt elsősorban Ortutaynak Buday Györggyel együtt kiadott Balladás
Könyvére és most megjelent nyíri rneséire, ... Radnótinak Újholdjára és a.zóta is
-- főleg aNyugatban - megjelent oerseire. Nagyon le volnék sújtva, ha a tava
tuitioz hasonló teljes kudarcot szenvednék velük, mert természetszerűleg [eloeiné
li kérdést: van-e rám szükség a bizottságban. Szivélyesen üdvözöl

tís.ztelő barátod
Sík Sándor

10.
BERZSENYI-CIKKÉT KÜLDI

.,

l\lélyen tisztelt Szerkesztő Ur,

zavarcisomért és mély

őszinte igaz hÜle
Radnóti Miklós

ne haragudjék, hogy levélLel zavarom, de ma hiába kerestem személyesen, ezért
választom ezt a megoldást.
Mellékelten küldök egy "Naplójegyzetet" Berzsenyi halálának 100 éves évfordu
lóiára és kérem Szerkesztő Urat, hogyha megfelel, közölje aNyugatban.
riagyon kérem; ne haragudjék kérésem ért, de szeretném, hogyha Szerkesztő Úr a
metiétceit levelezőlapon értesítenI' anól, hogy használhatja-é a cikket. Azért kérem
EZt. mert hogyha a Nyugat nem, közli, szeremém máshol értékesíteni, és a cikk
most időszerű.

l\lég egyszer kérem Szerkeezto Urat, hogy ne haragudjék
tisztelettel köszöntöm;

1936. február 6. csütörtök

ll.
GABITS NEVSORA AZ 1937. ÉVI BAU.\IGARTEN-DÍJASOKRA

Renienuik: Sándor, Szabo LŐTinc, Kodolányi, Illés Endre, Gyergyai, Hevesi And
rás, József Attila, Molnál' Antal, Rapaics, Balogh J., Bohuniczky, Radnóti.
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12.

StK SÁNDOR LEVELÉBŰL BABITS MIHÁLYHOZ
RADNOTI BAUMGARTEN-KÖNYVTÁROSSÁGA üGYÉBEN

Szeged 1938 dec. 7.
Kedves Barátom,

(Szabó Zoltán ajánlása után:) Basch barátunk nyilván említette előtted, ami
ről beszélgettünk: Radnóti Miklósnak esetleges könyvtárosságáról. Ha nem határoz
tad még el magad más irányban, azt hiszem a könyvtár sokat nyerne vele: a sze
gedi Irodalomtörténeti Szemináriumnak három éL1ig volt könYL'tárnoka, tökéletes
lelkiismeretességgel, szakértelemmel és szenvedélyes könyvszeretettel. Hogy szá
mára valóságos megváltás volna, ha elnyerhetné ezt az állást, talán nem is kell
mondanom.

13.

RADNOTI KARÁCSONYI üDVÖZLETE 1939-BEN

Mély tisztelettel és szeretettel köszönt Mindkettőtöket

1939. karácsony

14.
SZEGEDI üDVÖZLET ORTUTAY HABILITÁCIOJÁROL

Ortutay Gyula magántanárságát ünnepeljük a KAS-ban.
Üdvözletet és kézcsókot küld tisztelettel:

Radnóti Miklós

194.0

Tolnai Gábor

Tisztelettel, szeretettel és kézcsókkal

Baróti Dezső

Paku Imre

Kedves Ilonka és Mihály!

Ez történt velem, mint Gábor írá. Kézcsókot küld és ígaz szeretettel üdvözöl

Ortutay Gyula

Radnóti Miklós

15.
RADNOTI VIRÁGKüLDEMÉNYE A BETEG BABITSNAK

IBOLY
Vir'ágszafón
Budapest, Pozsonyi út 1.

Nagyságos
Babits Mihály író, szerkesztő úrnak
Attila u. 65.

RADNÓTI MIKLÓS LEVELE SÍK SÁNDORHOZ

Radnóti Miklós levelét Sík Sándornak a Piarista Rend által őrzött hagyatékából
közöljük. Akiknek a sorsáról professzoráf tudósít ja: Tolnai Gábor, Reitzer Béla~

Baróti Dezső, Ortutay Gyula; valamennyien a Szegedi Fiatalok Művészetí Kollé
giumának tagjai, és szegedi Sík-tanítványok. A Szerb Antal sérelmére vonatkozó
részhez ld. Szerb Antalné 1972 májusi számunkban megjelent, "Szerb Antal cser
késznaplójához" című cikkét.
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