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ч 
DIÓSZEGI ANDRÁS 
RADNÓTI -PROBLÉMÁK* 

A Magyar Klasszikusok sorozatának záróköteteként jelent meg Radnóti Miklós válo
gatott műveinek gyűjteménye. A válogatást Tolnai Gábor gondozta; ő írt hozzá bevezető 
tanulmányt is, Radnóti műveinek koncepciójában legátfogóbb, s részleteiben, az egyes művek 
esztétikai elemzésében is legmélyebbre menő méltatást. Tolnai, aki 1954-ben az első igényesebb 
marxista tanulmányt írta Radnótiról, gondosan figyelembe veszi a róla szóló irodalom leg
fontosabb megállapításait: a Korunk elemzését Radnóti formával való birkózásáról, Bálint 
György véleményét a Radnóti líra korszerűségéről. Ortutay felismerését a tragikum és az idill 
eszmei kapcsolatáról, Koczkás Sándor találó viLí^.rodalmi viszonyítását a Hispánia, Hispá
nia ... című költeménnyel kapcsolatban, Sz^bc i Miklós periodizálását a 30-as évek iro
dalmi folyamatainak alakulásáról, amely egyszersmind kulcs Radnóti politikai fejlődésének a 
megértéséhez is. Fő forrása azonban maga az éle ы&, amelyet a korral szembesít, ez az alapja 
a politikus költőt ábrázoló nagyívű elképzelésnt olnai a költői pálya változásain keresztül 
követi Radnóti útját a teljességhez — a szocialista költő teljességéhez. 

A Tolnai által kifejtett koncepció, valamint az előtte munkálkodók érvei olyannyira 
meggyőzőek, hogy a Radnóti problémát megoldottnak tekinthetjük, s csupán a Radnóti élet
rajz megírása látszik komolyabb feladatnak, az eddigi kutatás megadta intenció értelmében. 
Mindez nem jelenti, hogy nincsenek vitás tételek, nyitott kérdések. Komlós Aladár magát a 
főkérdést, Radnóti költészetének szocialista jellegét is vitatja; az ő szenében Radnóti egyike 
azoknak a polgári lírikusoknak, akik a 30-as évek során szembefordultak a fasizmussal, anélkül, 
hogy világnézetük és esztétikájuk polgári jellegét feladták volna. Úgy gondoljuk: a Radnóti
költészet jellegének, esztétikai természetének, a nyitva maradt kérdéseknek további vizsgá
lata eloszlathatja ezeket az aggályokat. 

Vizsgálódásunk során ezúttal azt a problémát szeretnénk megközelíteni, hogy vajon 
Radnóti a 20-as—40-es évek kibontakozó magyar szocialista költészetén belül milyen költőtípust 
reprezentál? A korszak lírájának történeti vizsgálata és elméleti megfontolások egyaránt ki
kényszerítik ezt a kérdést. Mindaddig, amíg az emigráció és az „elsüllyedt irodalom" törté
netének vizsgálata híján a kor egyetlen szocialista lírikusának József Attilát tekintettük, 
a differenciálás problémája szükségképpen nem merült fel. József Attilában nemcsak egy 
szocialista költőt, hanem a szocialista költőt láttuk, s mindmáig megvan az a hajlamunk, 
hogy a felmerülő új, s gyakran sajátos problémákat mechanikusan hozzá viszonyítsunk, reá 
vonatkoztassuk. Pedig ez az eljárás nem minden tekintetben célravezető; amennyire segíthet 
a kor fő áramlatainak föltérképezésében, annyira gátolhat az egyes áramlatok s ezen belül az 
egyes költői típusok specifikus vonásainak árnyaltabb, életszerűbb, történetileg és lélektanilag 
hiteles megvilágításában. Felmerül a differenciálás szükségessége József Attila és Radnóti 
viszonylatában is. József Attilát a marxista kritika úgy jellemzi, mint a cselekvés, az érzelmek 
és a gondolat szintézisét megteremtő szocialista lírikust, a dominánsnak a gondolkodó-filozófus 

•Radnóti halálának 20. évfordulójára. 
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karaktert tekintve benne. Radnóti viszont inkább érzelmi-indulati költő típusnak tekinthetjük,, 
akinek politizáló és gondolkodó mivoltát is elsősorban az általa kifejezett érzelmekben lehet 
felismerni. Ez a lélektani különbség természetesen rányomja bélyegét a két költészet esztétikai 
minőségére, formavilágára is. A differenciák felismerése azonban semmiképpen sem vezethet 
bennünket vissza arra az álláspontra, hogy az adott korszakban mégis csupán József Attila 
költészete az egyetlen szocialista költészet; sokkal inkább a szocialista gondolat esztétikai, 
teremtőerejében való meggyőződésünk nyer nemcsak életrajzi-filológiai, eszmei-politikai,, 
hanem esztétikai síkon is alátámasztást. 

* 

Milyen típusú költőnek tekinthető Radnóti? — ez a kérdés fölmerül már első három 
kötetével kapcsolatban is, amelyekben még a legkevésbé egyéni, leginkább átveszi a korszak 
baloldali lírájának avantgárdé és népies hangvételét. Bizonyos egyéni sajátosságokat — 
hetyke fiatalosságot, üde játékosságot, elkomolyodó pátoszt — e korszakában is fölfedez
hetünk. Végül mégis azt kell megállapítanunk, hogy a Radnóti kifejezte érzéstípusok az 1928— 
1933 közötti időszakban nem térnek el lényegesen a 20-as évek baloldali költészetének általános 
érzésvilágától. 

A korszak avantgardista lírikusai között világnézeti, s méginkább politikai tekintetben 
igen lényeges differenciák fedezhetők fel. Ám közös vonásuk, hogy a kurzus keresztény nemzeti, 
vallásos klerikális, komformista polgári érzess- és ízlésvilágával szemben egy új, a konvenciókat 
megtagadó, negatívumokkal jellemezhető érzésr és ízlés-orientációt képviselnek. E tekintetben 
teljesen egységes vonalnak tekinthető a Ma körétől, Kassáktól a fiatal Illyésig, Szabó Lőrincig, 
József Attiláig, majd Radnótiig és Weöres^ándorig vezető áramlás. Jellemző, hogy a gyakori 
ügyészi beavatkozások, amelyek e költők pályáját kísérik, csak ritkábban direkt politikai okok
kal kapcsolatosak, mindig a vallásos érzést, hazafias érzületet, a szemérmet „sértő" költemé
nyeik kerülnek pellengére. 

A lázadásnak, a hagyományos érzelmekkel és ízléssel való szembehelyezkedésnek szinte 
azonos tartalmú vers-típusai keletkeznek. Utaljunk, csupán egyetlen egyre, bár az egyik leg
átfogóbb érzéstípusra, amelynek Radnóti lírájában is nagy szerep jut. Az egyik leginkább 
tipikus érzés, amelyben az avantgárdé fiataljai a társadalmi renden való kívülállásukat, tagadó 
anarchizmusukat és nihilizmusukat megfogalmazzák: a családtalanság érzése. Ennek attitűdjé
ből teljes érzelmi felszabadultsággal hirdethetik a hazafiasság, a család, a szerelem fogalmaival 
kapcsolatos anarchisztikus nézeteiket. A József Attila kifejezte „nincsen apám" érzés nem egye
düli, csupán klasszikus megfogalmazása egy közös generációs élménynek, melyet Szabó'Lőrinc 
éppúgy kifejez az Altató dalban, mint az induló Radnóti számos variációban. 

Az őseimet elfelejtettem, 
> utódom nem lesz, mert nem akarom, 

kedvesem meddő ölét ölelem, 
sápadt holdak alatt és nem tudom 
elhinni néki, hogy szeret. 

(Csöndes szavak, lehajtott fejjel) 

S ez az érzéstípus jelentős helyet kap az érett Radnóti érzelmi világképében is. Tolnai 
az Ikrek hava elemzése során vitába száll az árvaság komplexus, a gyermekkor világába való 
belemerülés „újholdas", szürrealista interpretációjával. De б is elsősorban pszichológiai értel
mezést ad ennek az önéletrajzi elbeszélésnek, a felnőtt férfi leszámolásának, önismereti vizsgá
lódásának fogja fel. Mi látjuk benne a 20-as években megfogalmazódott érzelmi ellenzékiség
nek az újrafogalmazódását is, a családtalanságával társadalminkívüliségére utaló költő atti
tűdjét. Az érett Radnóti költészetében ismételten hangot kap ez a tiltakozás, az árvaság és az: 
egész világrenddel szembehelyezkedő ellenzékiség érzésének egybekapcsolása. 
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Mögöttem két halott, 
előttem a világ, 
oly mélyről nőttem én, 
mint a haramiák; 
oly árván nőttem én, 
a mélységből ide, 
a pendülő, kemény 
szabadság tágas és 
széles tetőire. 

(Huszonnyolc év) 

Ugyanez az árvaság érzésében megfogalmazott világnézeti állásfoglalás a Negyedik 
ecloga. 

Miért ragadjuk ki éppen érzésvilágának egyik centrális mozzanatát? Radnóti számára 
az, hogy mit érez és hogyan érez éppen úgy sorsdöntő, mint ahogy József Attila számára 
lényeges az adott világ törvényszerűségeiben való megragadása. Erről tanúskodik az 1932— 
34-es esztendők mindkettejük számára fordulatot hozó cezúrája. Az európai történelemnek, 
a munkásmozgalomnak ekkori válsága, vízválasztója látszólag mindkettejük számára „vissza
vonulással" jár. A nyíltan politizáló, aktivista merészségű költőkből szemlélődő-meditáló, be
felé forduló s egyben elégikusabb-rezignáltabb költők lesznek. A napi politika eseményeire nem 
reagálnak többé azzal a nyíltsággal, tüntető jelképességgel, rohamozó magabiztonsággal, mint 
pár évvel korábban. Nem azért, mert a költői megnyilatkozásnak ezt a formáját véglegesen 
megtagadják, alkalomadtán a korábbinál magasabb színvonalon ismét sor kerül majd rá. 
A költői változás igazi oka, hogy a saját költői természetüknek megfelelően keresik a módját: 
hogyan alapozhatnánk meg mélyebben költészetüket, hogyan terjeszthetnék világát átfogóbbra, 
növelhetnénk távlatait messzebb tekintőre. 

Közös élmények késztetik őket korábbi ars'poeticájuk felülvizsgálására. A nagy poli
tikai és világnézeti megrendülések közepette rádöbbennek arra, hogy egész-korábbi avant-
garde-népies korszakuk lírai produkciója alaptermészete szerint ellenzéki természetű, s hogy 
szocialista költő számára ez az ellenzékiség kevés, hogy a szocialista költészetnek egyéb krité
riumai is vannak, mint a tagadás, a napi jelszavak szerinti forradalmiság. Komolyabb, lírai 
programként ekkor fogalmazódik meg bennük a pozitív értelemben vett lírai világkép, a 
konstruktív értelmű költői magatartás, végsősoron a szocialista lírai szintézis megteremtésének 
igénye. A leginkább átfogó erőfeszítést e szintézis megteremtéséért József Attila hajtja végre, 
ez nyilvánvaló. Radnóti lírájának rádiusa továbbra is szűkebb körben forog, továbbra is 
megmarad elsősorban érzelmi-indulati síkon, s ezen a terepen különösen sok ponton érintkezik 
a kor polgári humanista költészetének érzelmi és esztétikai megoldásaival. Ez azonban semmi
képpen sem jelenti azt, hogy a baloldali, szocialista költőként induló Radnóti, éppen attól az 
időtől kezdve, ahogyan költői érzésvilága gazdagabbá, kifejezésmódja egyénibbé és eredetibbé 
válik, fokozatosan megszűnik szocialista költő lenni, s átcsúszik valamiféle harmadik utas 
antifasizmusba. Továbbra is megmarad szocialista költőnek, csakhogy más módon és más 
szinten, mint József Attila; akit viszont szintén nem mérhetünk egy Majakovszkij, vagy egy 
Aragon mércéje szerint. 

Az ars poetica újrafogalmazásának igénye természetesen nemcsak tartalmi kérdésként 
jelentkezik, hanem úgy is, mint ä forma problémája. Radnóti eszmélkedésére különösképpen 
jellemző, hogy egyenlőségi jelet tesz az újonnan megfogalmazódó költői érzések, a költői forma 
és a célul kitűzött lírai szintézis közé, 1934-ben írt Kaffka Margit tanulmányát Tolnai is úgy 
tekinti, mint „a maga kereső, kibontakozó korszakának értékelését", tanulságokat elemző vizs
gálódást és új programot megfogalmazó nyilatkozatot. Radnóti nemcsak irodalomtörténetet ír, 
hanem — mutatis mutandis — a maga költői generációjának fejlődés-képletét keresi a Nyugati 
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előképében. Sommázásai nemcsak irodalomtörténeti megállapítások, hanem a maga korsza
kára is érvényes elméleti általánosítások. „A lélek és a forma lázadásának ábrázolása után — 
írja — megkíséreltünk rámutatni a törekvésre, mely áj szintézis teremtése felé irányul. Az előző 
kor költőinek (Vajda János és Reviczky kivételével), valamint prózaíróinak nincsen saját
lelkiségükből fakadó igazi rnüformájuk. Az új irodalom elindul efelé és megvalósítja. Az indulás 
közös, a feltételek is azonosak voltak, a megvalósítás ütemét és végső állapotát pedig a nem
zedék tagjainak egyéni törvényszerűsége határozza meg." (Kiemelés tőlem. — D. A.) 

' Az irodalomtörténeti stúdiumokat — a magyar avantgárdé előzmények tanulmányo
zását— elméleti stúdiumok egészítik ki (lásd: Jegyzetek a formáról és a világszemléletről) ; 
továbbá elmélyíti a kor világirodalmában és művészetében való egyre tudatosabb tájékozó
dás. Költői ifjúkora „nagy kalandjának", Apollinairenek hatása ekkor kezd igazán tudatossá 
válni benne, s az ő nyomán jut el az egész modern francia líra föltérképezéséig; figyelme tuda
tosan időzik az orosz szocialista filmművészet tanulságainál; s ekkor, Picasso művészetének a 
fölfedezésével kezdődik számára a képzőművészetből meríthető költői tanulságok gyakorlati 
kikísérletezése. Kora forradalmi művészetének az átélése nyitja meg számára az emberiség 
teljes költői hagyományának a horizontját. Az avantgárdé időszakban még oly eleven prolet-
kultos attitűd („Dúdol és istentelenül egyedül van a vászna előtt!" — Olasz festő) már a múlté, 
a szocialista költői kiteljesedést nem az emberiség teljes kulturális örökségétől való elzárkózás
ban, hanem ezen örökség valamennyi tanulságának felhasználásában látja. A szocialista művé
szet egyetemessége és korszerűsége között lényegi összefüggést érez. „Hogyha — írja fent 
említett tanulmányában — egy nyelvi közösségnek polgári irodalma van (márpedig van), 
akkor a szocialista irodalomnak tudomásul kell vennie ennek eredményeit, ahogyan megfor
dítva is áll. (Lásd az orosz irodalom és az európai polgári irodalom kölcsönös viszonyát: vagy 
világosabb példát: az orosz film és a polgári film viszonyát.) Egy ideológiailag helyes vonalú 
verseskönyvnél a költői közhelyeket nem menti a könyv ideológiailag helyes volta. A közhely 
ebben az esetben is rossz. A költői közhely természetesen lelki, lényegi közhely is egyben, s a 
közhely ismérve, hogy nem ad a dolgokhoz semmit. Tehát a lényeg sikkad el itt —• a nevelés." 

Az 1934*es pályafordulat, a költői célkitűzés lényegét tekintve tehát semmiképpen sem 
egy visszaesés, megtorpanás irányába mutat. A költő műhely-tanulmányában kifejezett gon
dolatok inkább egy magasabb színvonal, egy mélyebben szántó líra igényére mutatnak. S a 
kérdés csak az, hogy a bekövetkező évek költői gyakorlata hogyan igazolja és valósítja meg a 
költői elképzelést. 

Vonatkoztassunk el csupán egy rövid időre a Radnóti felállította igénytől: hogy „lélek 
és forma" dialektikus egységében vizsgáljuk költői fejlődését. Figyeljünk egy kissé pusztán a 
lélek állapotára, Radnóti érzelemvilágának fejlődésére s kétségtelen gazdagodására. S figyel
jünk arra, hogy ez a gazdagodás nem pusztán mennyiségi; egyszersmind elhatárolódást, minő
ségében is újat jelent az egykorú polgári líra lelki tartásával, érzelmi állapotaival szemben. 
Kétségtelen, hogy Radnótiban az igazi, mélyebben szántó érzelmi forradalom nem akkor ment 
végbe, amikor „árvaságának" ellenzéki kikiáltásával szembekerült a polgári konvenciókkal, 
hanem akkor, amikor egy új konstruktív magatartás, érzelemvilág kiépítésével —• túl is lép 
rajta. Mi a lényege a példaképül vett közvetlen elődök érzelmi forradalmának? Apollinaire, 
mint azt Radnóti is jól tudja, híres előszavában, melyet a Fleurs du mal-hoz írt, szembefordul 
és túllép a mi egész Nyugat-nemzedékünk példaképén, a baudelaire-i dekadencián s „doloriz-
muson", s szintézisében egyszerre akarja „feltárni az igazságot" és „az élet felmagasztosítását" 
(Új szellem). Az ő törekvése is hasonló: konstruktív igazság- és e'rzéstartalmak kifejezését tűzi 
ki célul. Világosan látja a világpolitikai fordulat értelmét, következményeit, hogy „takaros 
csata készül itt", de — ellentétben a korszak tipikus polgári reagálásával — nem menekül, 
nem fordít hátat a közéletnek, s főként nem keresi „az igazi nagy hősi életet" — mint a kor
társ polgári misztikusok, irracionalisták állítják — „a gyerekkorban és az álomvilágban". 
(Új Magyar Költök. II. k. Összeállította: Makkai László. Bp. 1937. — Idézi Tolnai is.) Nem 
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húzódik vissza a rezignációba, közönybe, a Karinthy Frigyes által keresett, s szinte egy egész 
polgári generáció attitűdjét meghatározó „laza lelki tartásba" sem. Radnóti lelki tartásának 
a lényege — éppenúgy, mint az egykorú József Attiláénak — a helytállás védelmi rendszerének 
és az új világrendbe vezető távlatok rendszerének a kiépítése. A különbség csak az, hogy míg 
József Attila —- például a Vers a szocializmus állásáról című költeményében mintegy a valóság 
belső törvényszerűségeinek lírai-filozófiai analízisét adja, — addig Radnóti egyetlen sűrített 
érzelmi-indulati állapot szinte expresszív kivetítésével él. 

Magosban élek s kémlelek: 
körül borul. 
Mint hajónak ormán viharban 
villám fényinél 
kiált az őr, ha partot látni vél, 
úgy vélek én is, mégis partokat és 
l é l e k ! 
kiáltok fehér hangon én is. 
És hangomra fölragyog 
és hangom messzehordja 
hűvös csillag és hűvös esti szél. 

(Háborús napló) 

Kétségtelen, hogy ennek a védelmi- és perspektíva-rendszernek a kiépítése nem történ
hetik máról-holnapra, s ellentmondások, fölöslegesnek tetsző kitérők nélkül. Radnóti 1935 és 
1938 között megjelenő kötetei az új érzelmi tájékozódás lassú, szinte tétova lépéseit, s ellent
mondásait mutatják. Ilyen problematikus pontoknak tetszenek a magány-élménynek, az 
üldözöttség- és halálélménynek, valamint a katolicizmus lelki élményének túlzottan az érzelmi 
élet centrumába való kerülése. Ezek a mozzanatok az egykorú kommunista baloldal (lásd: 
Korunk elzárkózása) s utólagos ítélkezések számára alkalmas érvként merültek fel Radnóti 
polgári világnézetbe való metamorfózisának dokumentálására. A magány-élmény, valamint 
az üldözöttség- és halál-élmény ettől az időtől fogva különösképpen úgy jelentkezik, mint a 
reménytelen-perspektívátlan egyéni sors érzelmi és értelmi tudomásulvételének élménye. 
Magyarázzuk, hogy Radnóti személyes sorsát illetően — s nemcsak a polgár, hanem a kommu
nista szemszögéből is — mennyire indokolt és jogosult ez az élmény; hogy mennyire objektív? 
S hogy éppen azért, mert objektív, egyszersmind korélmény is, mint ahogy azt Bálint György 
fel is ismeri. „Igen, mondta — írja a Járkálj csak, halálraítéltről (1936) —, valamennyien 
halálraítéltek vagyunk. Az ítéletet már régen kihirdették, jogerős, csak még a végrehajtás 
időpontja bizonytalan." Ez kétségtelen a Franz Kafka-i élménnyel s felismeréssel egybevágó 
élmény s felismerés, amely azonban Radnótinál — s erre alább kitérünk, — nem marad pusztán 
ebben a fatalisztikus állapotában. Azonos tényeket polgárok és kommunisták azonos tényék
ként ismerhetnek fel, de föltétlenül mások lesznek a levonandó konzekvenciák. S önmagában 
ugyancsak nem a polgári világnézetbe való visszatérés jele a vallással, a katolicizmussal való 
lelki-érzelmi küzdelme is. Utaltunk rá, hogy éppen a marxista világnézet mélyebb felfogásának 
igénye alakítja át viszonyát az emberiség egész humánus örökségéhez. S ez készteti arra, hogy 
foglalkozzék a vallással is, az európai katolicizmus szerepével, amely kétségbevonhatatlanul 
az emberiség érzelmi kultúrájának kialakításában korszakalkotó szerepet töltött be. S nem kis 
mértékben éppen forradalmi irodalmi élményei késztetik erre a lelki számvetésre, Apollinaire, 
ez a csúfondáros, pogány, ateista, aki patetikus indulattal jelenti ki: „Csupán a vallás az 
maradt máig új s el nem avul soha." A Zone-t (Égöv), amelyben ezt írja, Radnóti magyarra 
fordította, Apollinaire a lelki-érzelmi életet élő emberiséget állítja szembe a modern kapitaliz
mus eldologiasodott világával, s Radnóti éppenúgy: a fasizmussal szemben a vallás adta humá-
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nus-érzelmi tartalékokat is be akarja vetni. Vitatható ez a szándék? Az életrajzban bizonyos, 
hogy ellentmondásokat, félreértéseket szülhetett, mint József Attilának a freudizmussal való 
kísérlete. De a művészi végeredményt, a lírai szintézist tekintve, ki vitathatná, hogy Radnóti 
biblikus motívumainak éppoly fontos szerepe van, mint a pogány eclogák örökségének s mint 
a modern költészet — az Eluard és a Brecht adta tanulságoknak? Mindezzel a humánus örök
séggel való számotvetése ugyanis nem sértette világnézetének szocialista alapjait, ellenben 
gazdagította, ember-, sőt emberiség-közelibbé tette. 

Bizonyítéknak — a kereső-kísérletező évek kötetein belül — ott van a klasszikus, kitelje
sedett Radnóti, a 40-es évek költőjét előlegező vers: az 1937 nyarán írt Hispánia, Hispánia . .. 
Ez a vers — mintegy cáfolataként a Radnóti depolitizáládásáról szóló teóriának — aktuális 
politikai eseményt énekel, agitatív hangnemben. A vers élményanyaga „az 1937-es párizsi 
nyár, a francia dolgozók helytállása, a francia népfront és a spanyol háború" (Tolnai). — De az 
aktuális politikai tartalom mögött bonyolultabb érzelmi rétegek húzódnak, s a vers valódi 
karakterét, költői jelentőségét ez adja meg. Mintegy az egész későbbi Radnóti érett költészeté
nek teljes érzelmi gazdagságát kibonthatjuk ebből az egy költeményből kiindulva. 

A vers indító képe a francia lírában szinte konvencionális Párizs látkép: a tetők feletti 
Párizs, a manzárd-szobák világa. Radnóti, néhány hetes párizsi tartózkodása során már — a 
francia lírai hagyományok által — eleve megformált érzelmekkel élte át ezt a romantikus, 
tetők feletti életet. 

Két napja így zuhog s hogy ablakom nyitom, 
Paris tetői fénylenek, 
felhő telepszik asztalomra 
s arcomra nedves fény pereg. 

Benne van ebben az indító képben az a panteisztikus szabadságérzés, amelyet a nyitott 
éggel szembenézve Baudelaire fejez ki (Tájkép); benne van a verlaine-i nosztalgia a szép 
ifjúság iránt (Hogy ragyog a tetők felett); s benne az apollinaire-i látomás a modern világvárosi 
nyüzsgésről, mely ,,új volt a fényben fényes és kürtként harsant felém" (Égöv). Ezeket a 
bonyolult lelki tartalmakat — magányosságérzést, ifjúság iránti nosztalgiákat,, szabadság
vágyat — egybefoglaló érzésvilág: Radnóti lírájának mindinkább a középpontjába kerül, s 
egyik rétegét alkotja annak a lelki-érzelmi védelmi rendszernek, amelyet a barbársággal, az 
erőszakkal fog szembeállítani. S ebből az érzésvilágból sarjadnak ki azok a. versei, amelyekben 
mintegy az emberi világ sivárságán felülemelő, az emberi lét teljességét őriző szerelemről szól. 
Az Emlékeimben és a Paris idilljéhez természetes érzelmi logikával kapcsolódnak azok a ver
sek, amelyek az érzelmi teljességet nem a múltból.idézik elő, hanem a jelenlét szuggesztív ere
jével, szinte materializálódott valóságként fogják fel: az Októbervégi hexameterek, a Tétova óda, 
s majd a Hetedik ecloga és az Erőltetett menet. Ez a fajta, az egyén belső, lelki-érzelmi tartalékai
ból épülő s gazdagodó érzésvilág azonban csak az egyik megoldó perspektívát jelenti Radnóti 
számára. Távlatai jóval túlérnek az egyén erkölcsi helytállásából következő megoldás perspek
tíváján, s a túllépést éppen a Hispánia, Hispánia. . . ábrázolja kristályos egyszerűséggel. 

A vers második szakasza ugyancsak a tetők feletti Párizst jeleníti meg, de mintegy az 
előző kontrasztja is: 

Házak fölött, de mélyben állok mégis itt, 
rám sír az esővert korom, 
s szégyenkezem e lomha sártól 
s hírektől mocskos alkonyon. 

Ez a kontraszt az iniitó képnek pontos szociális értelmet ad, az izoláció és lázongás él
mény félreérthetetlenül a proletár Párizzsal való lelki-érzelmi azonosulás kifejezésévé válik. 
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A tetők feletti Párizsnak a külvárosi, proletár Párizzsal való azonosítása irodalmi közhely 
ugyancsak; a népfront mozgalom idején rendkívül népszerű Romain Rolland Jean Christophe-
jában hangzanak el ilyen gondolatok: „Combién de Parisiens as-tu connu, qui habitaient au 
dessus du second ou du troisieme étage? Si tu ne les connais pas, tu ne connais pas la France. 
Tu ne connais guere, dans les pauvres logements, dans les mansardes de Paris, dans la province 
muette, les coeurs braves et sinceres, qui ne font que s'attacher pendant toute une vie médiocre 
á de graves pensées, á une abnégation quotidienne. . ." De A város peremén indító képére is 
gondolhatunk, a „csorba pléhtető" s a „száll a korom" motívumaira, hogy felmérhessük: 
milyen érzelmi mélységekbe vezetnek a Radnóti alkotta kontraszt-kép indítékai. Radnóti nép
front-élményének a mélysége, igazi karaktere rajzolódik ki benne: nem valami általános pol
gári humanizmus erősödött meg benne, hanem a néphez, a proletariátushoz fűző érzelmi 
kapcsolatok váltak konkréttá, sorsszerűvé. Radnótinak a plebejus költői arculata válik mar
kánsabbá; költészetének egész továbbépülő érzelmi rendszerében a mélyből-jöttség és a 
mélyben-élés indulatait tükröző képek erősödnek. Diszkrétebb, szemérmesebb népiesség ez, 
mint a korábbi évek feltűnő, szinte modoros népiessége, és semmiképpen sem olyan robusztus, 
mint az Illyésé s József Attiláé. De a nép sorsával széttéphetetlen azonosságot vállalás lírája 
az övékével rokon: 

Oh, honnan táncoltál a fényre te? 
falak tövéből, nyirkos mély sötétből? 

(Ősz és halál) 

•':,:• Fölállok és a rét föláll velem . ; . 
••-'.• . (Koranyár) 

És míg a tollára dől, a gyermekekre gondol, 
és nincs nehéz szívében most semmiféle gőg, 
mert értük dolgozik, akár a néma portól 
csikorgó gyárban élők s műhelyben görnyedők. 

' (Mint észrevétlenül) 

Ebből az azonosság-tudatból fakad a hazaszeretet érzés-világa. Radnóti éppen úgy a 
dolgozók hazájának perspektíváit építgeti, mint említett költőtársai. S hogy patriotizmusa 
mennyire komoly, azt nem csupán a Nem tudhatom és a Nem bírta hát. . . csodálatos pontos
ságú megfogalmazásai bizonyítják, hanem talán méginkább azok a versei, amelyekben a fa
sizmus elől menekülő, a hazátlanság kockázatát vállaló polgár-barátai és sorstársai tragédiáját 
-ábrázolja: 

New Yorkban egy kis szállodában 
hurkot kötött nyakára T, 
ki annyi éve bolyg hazátlan, 
tovább bolyonghat-é? 

(Csütörtök) 

A néppel való azonosság tudata egy újabb érzelmi perspektívát jelent; nemcsak a sze
relem ad otthont, védelmet, hanem „a dolgozók nehézkes népe" is, s az emberségnek mindazok 
a tartozékai, melyeket a nép valósít meg legtartósabban és teljesebben: munka és béke. 
,,,A föld bölcs rendjét", „nehéz s mégis szelíd szolgálati szabályzatát" a nép teremti, s ebben 
érzi meg a biztosítékát a háborúk, katasztrófák után is újjászerveződő emberi létnek. E táv
latok azonban, különösen a Hispánia, Hispánia . .. idején még távoliak, s a néppel való 
azonosság tudatát nem is annyira a béke és a munka vágya fejezi ki, mint a néppel közösen 
átélt katasztrófa-élmény. A kezdetben látszólag csak magán-élményként megfogalmazódó 
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üldözöttség- s halálraítéltség-tudat mint megrázó szociális élmény jelentkezik: mint az egész 
nép rabságba zártságának, háborúval sújtottságának apokaliptikus élménye. A vers következő 
strófáiból egy modern népi apokalipszis víziója bontakozik ki: 

Ő suhogó, feketeszárnyú háború, 
szomszédból szálló rémület! 
nem vetnek már, nem is aratnak 
és nincsen ott többé szüret. 

Mádárfió se szól, az égből nap se tűz, 
anyáknak sincsen már fia, 
csupán véres folyóid futnak 
tajtékosan, Hispánia! 

Ezt a Radnótit, aki a magyar nép és az európai népek háborús szenvedéseit személyes 
élményként szólaltatja meg, csakis ahhoz a világirodalmi áramlathoz kapcsolhatjuk, amelyet 
a francia, jugoszláv és lengyel ellenállási költészet jelent, mégpedig a resistance szocialista líriku
sainak legjobbjai közé. Ebből az apokalipszis élményből az elkövetkezendő évek során hatal
mas vers-ciklus bontakozik ki, a népi tömegek háborús szenvedéseit monumentális érzékletes
séggel és indulati erővel kifejező líra. A Lángok lobognak, Péntek, Nem bírta hát, Sem emlék, 
sem varázslat, Töredék, A la recherche, Erőltetett menet, Razglednicák e ciklus legkiemelkedőbb 
alkotásai; s hozzájuk kapcsolódnak az Eclogák, a Radnóti lírának ezek a különös darabjai, 
amelyekben világképét, a célul kitűzött lírai szintézist a költői tudatosság legfejlettebb fokán 
építi. Amilyen pontos, érzékletes képekben kezdte rajzolgatni a mélyben élők, a külvárosok 
népének sorsát a békéről szóló verseiben, ugyanolyan hadijelentésszerű pontossággal, tárgyi
lagos egyszerűséggel ad számot a monumentális jelenések, az apokaliptikus események egy
szerű résztvevőinek: katonáknak, munkaszolgálatosoknak, otthon nélkül maradt menekülők
nek sorsáról. S nemcsak riport értékű jelentést ad. Az a költő, aki önmagában olyan pontosan 
ki tudta analizálni a haláltudat jelentkezését, a félelem, az elszántság, a harcra készség lelki
állapotait, szeizmográf érzékenységgel fedezi fel az emberi tömegekben ugyanezeket a tulaj
donságokat, s a pszichológiai realizmus telitalálat-szerű képeivel jelenít meg apokaliptikus 
lelkiállapotokat. A hadszintérré vált óceánok víziójában a „honvágytól részeg és sárga félelem
től rókázó tengerészek", a hencegés és a rettegés lelkiállapotában hánykolódó Repülő, s a 
fogolytábor lelkivilága, a " 

szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, — • 
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, 
s várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. . . 

— lélektani novellára emlékeztető elemzése, az „erőltetett menet" — szédelgő, akarás és kimé-' 
rülés közötti delíriuma, s a tarkólövés előtti kegyetlen világosságú öntudat villanása: emberi 
formát adnak az embertelen arányú látomásoknak. 

Természetesen a nép-sorssal való passzív — akár a nemzethalált is vállaló — azonosulás 
önmagában még nem volna szocialista lírának tekinthető. Ha ezt a kritériumot elfogadnánk, 
akkor szocialistának kellene tekintenünk a 40-es évek antifasiszta lírájának egészét — Pász
tor Béla, Fenyő László líráját, s Illyés megrendült, de perspektíváiban és cselekvő energiáiban 
ellentmondásossá lett költészetét. A Hispánia, Hispániá-t záró strófáknak a hangsúlya éppen 
azért oly sodró erejű, mert Radnóti a népfrontban, a tömegek erejében nemcsak a zsarnokság 
fölötti győzelem lehetőségét, hanem egy újabb népforradalom perspektíváját is benne érzi — 
épp azt a népforradalmat, amelyben a „népi írók" jórészének hite a Márciusi Front kudarca 
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után már erősen megrendült« Illyés Ozorai példájának és József Attila Ars poeticájának nép
forradalmas látomásával azonos érzelmi tartalmakat hordoz e vers két zárószakasza is: 

De jönnek új hadak, ha kell a semmiből, 
• akár a vad forgószelek 

sebzett földekről és a bányák 
mélyéről induló sereg. 
Népek kiáltják sorsodat, szabadság! 
ma délután is érted szállt az ének; 
nehéz szavakkal harcod énekelték 
az ázottarcú párizsi szegények. 

Igaz, hogy ezek az 1937-es nagy párizsi tömegtüntetések keltette érzések később, éppert 
a magyar népfront mozgalom széthullása s Radnóti egyre súlyosabb személyes elszigetelődése,, 
hallgatás-kényszere következtében később már csak áttételesebben fogalmazódnak meg. De a 
cselekvés, a harc vállalásának programját még ekkor sem adja fel egy pillanatra sem. Az erők 
újjászervezésének indulata sürget a Koranyár „nyárrá készülésében", a Száll a tavasz harcra
hívójában, a „fegyver s szerszám a toll" (Mint észrevétlenül) s a „mindig tudd, hogy mit kell, 
tenned érte, hogy más legyen" (Nem birta hát) vallomásában. Nem Radnóti költői „korláto
zottsága", hanem a magyar népfront mozgalom tragikus menetrendje okozza, hogy a cselek
vés köre számára rendkívül szűk. „írtam, mit is tehetnék?" — vallja elszántan, annak tuda
tában, hogy „egy vers milyen veszélyes"; s elégedetlenül, mert érzi, valódi tettekre volna 
szükség. . . 

A kortársi visszaemlékezések Radnótit szelid, míveskedő természetű embernek ábrá
zolják, érzékeny és gyöngéd szépléleknek; az utolsó évek költőjét pedig szemlélődőnek, hallga
tagnak, olyannak, mint aki rezignáltán, a beletörődés sztoikus nyugalmával viselte sorsát. 
S hogy ez a külső őszinte, annak szorongató dokumentumai a versek, amelyekben a haláltudat, 
a személyes feláldoztatás elkerülhetetlenségének érzése mind pontosabb, lélektanilag kimun
kált formát ölt: „A fák között már fuvall a h a l á l . . . — És már tudom, halálra érek én is . . . " 
(Negyedik ecloga). Ami évekkel korábban közelgő kilátás volt, immár jelenlét, egész a szinte 
hűvös tárgyilagossággal érzékelt utolsó pillanatig: „Sárral kevert vér száradt fülemen" (Raz-
glednicák IV.). . 

S mégis, mindezek ellenére a versek a másik, a valódi tettekre kész Radnóti érzésvilágá
ról is számot adnak, — ámbár ez a Radnóti, akárcsak ekkori versei nagy része már nem juthat 
el a baráti nyilvánosságig sem., A Tajtékos ég postumus verseinek megjelenése alkalmából 
Fodor József már 1946-ban a meglepődés zavaráról ad számot. „Tudtuk is mi, hogy milyen sza
vak azok, amíg egymás mellett éltünk! Minden magadfajta, míg él, elleplezi önmagát. . Л 
S keveset tudhatunk arról is, mi történt Radnótival és benne mi zajlott le, midőn 1944 májusá
tól a Lager Heidemann lakója, Zagubica fölött a hegyekben. Tolnai pontosan emlékeztet azokra 
a mozzanatokra, amelyek azt bizonyítják, hogy Radnótit — az illegális kommunista párt 
biztatását érezve — el-elfogja a tenni akarás versíráson túlvívő indulata is. Az utolsó versekben 
ez az indulat szinte kirobban. Szinte riportszerű, pontossággal ad számot a fogolytábor lakóinak 
izgatott, szabadságharcra kész hangulatáról. A Hetedik ecloga lázas, a drótkerítést szinte szét
tépő indulata, ellentétek közt hányódó, véget és „szabad emberi sorsot" váró elszántsága, 
majd a Levél a hitveshez és a Nyolcadik ecloga fegyveres harcot vállaló, nyílt nekiszántsága tük
rözik ezt az „ismeretlen" Radnótit. A „folytonos veszélyben, bajban élő — vad férfiak fegyvert 
s hatalmat érő nyugalma": nem allegória, hanem a történelmi realitást, a jugoszláv partizán
háború magabiztos előretörését ábrázoló, pontos kép, éppenügy, mint a szovjet csapatok 
közeledését hírlelő „Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul". E „mozgó zűrzavarban" Radnóti 
mintha pontosan tudná, mi az ő személyes tennivalója; az egész háborús apokalipszist és az ő 
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személyes emberi és költői szerepét újra végiggondoló Nyolcadik eclogában a fegyveres ellen
állásra készül: 

Ctrakelünk, gyere, gyűjtsük 
össze a népet, hozd feleséged s mess botokat már. 
Vándornak jó társa a bot, nézd, add ide azt ott, 
az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsörtös. • 

A németek nem várták meg, amíg a Lager Heidemann lakói kitörnek a szöges drótok 
közül; erőltetett menetben hajszolták őket észak felé, s e menetben pusztult el Radnóti. . . 

Az út, amelyet Radnóti a lázongás, a tiltakozás anarchikus érzelemvilágától, a családta-
lanság világon és társadalmon kívüli attitűdjétől az utolsó versekben kifejezett érzésekig meg
tesz: rendkívül Jjágy út. Átélve mindazokat a konfliktusokat, amelyekkel a szörnyű kort szem
besíti, mind mélyebben egybeforr nemcsak politikailag, világnézetileg, hanem költői szem
pontból legmélyebben érzelmileg a munkásmozgalommal, a párt forradalmi és antifasiszta 
harcának célkitűzéseivel. S a kép, amelyet érzésvilágának fejlődéséről adhattunk, költői szem
pontból még mindig igen egyoldalú; maga Radnóti számtalanszor utal arra, hogy költői világ
képében mennyire lényegesnek tekinti a kifejezést, a költői formát. Az általa teremtette költői 
formák problematikájának elemzése éppen ezért még mélyebben megvilágítja költészetének 
szocialista jellegét: kapcsolatait a kor szocialista művészeinek formai törekvéseivel és a ki
kristályosodott egyéni eredményeket egyaránt. 

* 

Különös — de csak látszólagos ! — ellentmondáson épül Radnóti egész érett költészete-
Költészetének centrumában a világ érzelmi-indulati tükrözésének képessége és tehetsége áll, 
az egykori nagy romantikus költőkre emlékeztető lírai természet, s ő mégis egész költői maga
tartásában s ars poeticájában antiromantikus. Sokkal inkább közel áll költői stílusában akár a 
realista Illyéshez, akár a klasszicista József Attilához, mint a francia avantgárdé, szürrealizmus 
és egyéb modern romantikus irányzatok stílusához, melyekből egyébként éretten rengetegebb 
tanulságot merít, mint zsenge korában. Radnóti a nagy érzelmek költője, a „zuhanó lángok 
közt" születő új, szocialista humánumra jellemző érzelmek megfogalmazója, s kutatója minden 
olyan hagyománynak, amely a modern ember humánumát érzésekben gazdagíthatja, s még
sem híve semmiféle „érzelmes esztétikának". Sőt, tudatosan el is határolja magát tőle, mint 
ahogy az Ikrek hava emlékezetes jelenetéből is kiderül, amelyben párizsi költőbarátjával, 
Jean Citadinnel a költészet lényegéről vitatkozik: 

,,—j Cocteau bűvész — magyarázta és fölemelte az u j j á t . . . — Cocteau bűvész, és én 
nem szeretem a bűvészeket. Csalnak. Cocteau is csal. A mutatványai mögött semmi sincs. 
A költő ne bűvészkedjék, a költő érintse meg a szívemet! mint Villon, mint Ronsard, mint 
Verlaine! 

— Ez az olvasó szempontja, de te költő vagy! S ehhez képest elég egyszintű az esztétikád. 
Érzelmes esztétika ! 

— S a hűség a fontos — emelte fel a mutatóujját. . . 
— Hűségesen? forma nélkül? hát lehet hű egy formátlan vers? A forma fontos, fiam. 

Az érint szívenl Egy alliterációt sem sikkaszthatsz el a versből . . . " 

Ugyancsak egykorú kritikákat s utókori emlékezéseket idézve, megrajzolhatnánk Rad
nótinak a míveskedő, a formák bűvöletében élő költőnek az arculatát. A Babits iránt érzett 
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tisztelet, a halott Babits szóművészetét idéző vers is ezt az arcképet rajzolja. S emiatt is szíve
den tekintik őt sokan Nyugat-költőnek, a magyar polgári líra formaművészetét képviselő alko
tónak. Pedig Radnóti mint formaművész is a magyar költészet új, szocialista korszakának 
képviselője már, aki sok mindenben hasonlít polgári elődeihez s kortársaihoz, s tudatosan és 
sokat tanul tőlük, — mégis a forma az ő számára egészen mást jelent, mint amazoknak. 
A formaművész intellektuális fölénye, különállása tőle egészen idegen, inkább munkásnak érzi 
magát б is, mint nagy festő barátja, Dési Huber István, aki „megtanulta, hogy fegyver s 
szerszám a toll" (Mint észrevétlenül). S a forma számára nem játék, nem művészet csupán, 
hanem emberi és költői sors. , , . . . Mert annyit érek én, amennyit ér a szó — versemben s mert 
ez addig izgat engem —, míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó." (Tétova óda.) Mindez, 
mint felfogás azo'nban még belül marad mind a romantikus „érzelmes esztétika", mind az 
avantgárdé ars poetica körén. Ami Radnóti formaművészetében a leglényegesebb, hogy szá
mára a formaművészet nemcsak költői érzés, attitűd dolga; számára a forma — világnézet. 

Mi a háttere Radnóti formaművészetről vallott felfogásának? Éppen úgy, mint ahogy 
•igazi költői egyénisége egy korszakos érzelmi forradalom során bontakozott ki, költői stílusa 
sem véletlen, elszigetelt jelenség, hanem része annak a formai forradalomnak, amelyen a 30-as 
-évek elejétől az egész magyar szocialista művészet keresztül megy, s nemcsak az irodalom, 
hanem a képzőművészet is. Nem véletlen, hogy a formai tanulságokat Radnóti is az irodalmon 
kívül elsősorban a képzőművészet területéről meríti. . 

Már szóltunk arról, hogy a Kaffka Margitról, a korai magyar avantgárdé előzmények 
tanulságairól írt tanulmányában a szabadverset úgy határozza meg, mint ellentétét annak, 
amire nemzedékének törekednie kell, mint a szintézis helyett — az „antiszintézist". „Struktu
rális adottság és egyben világnézet. Tagadása a rendnek és a törvénynek, új rend és új törvény 
•elképzelése nélkül. Nem anarchia, mert meghatározott lélek- és életforma, program. Csupán a 
kifejezés érdekében történő tagadás: gáttalan ömlés." Hasonló tanulságokat szolgáltat számára 
a képzőművészeti avantgárdé formavilágának az elemzése. Hogy ezek a stúdiumok mennyire 
fontosak költői fejlődésében, arra ismét csak Tolnai figyelmeztet, mintegy feladatként tűzve ki 
я további kutatás számára a Radnóti és a Dési Huber közötti szellemi kapcsolat elemzését, a 
költő munkásságában kimutatható hatások vizsgálatát. Dési Huber is — 1932—34 között írt 
tanulmányaiban — a romantikát bírálja, az avantgárdé formai eredményeinek fetisizálását 
kifogásolja kortársai művészet-szemléletében, s a marxizmus szellemében sürget az új valóság 
törvényeinek művészi feltárására, korszerű szintézis megteremtésére. Egyik tanulmányában — 
A festészeti „izmusok" bírálatához (1933) — a Korunk egyik-cikkíróját idézi, mintegy ezzel is 
jelezve: nem magánvéleményt közöl, kora egész szocialista művészetének eszmélkedeserol ad 
számot. „Nem tendenc művészetre gondolunk. A primaer politikai propaganda — bár felhasz
nálja — de nem töltheti ki a festészet kereteit. Egy — (s innen az idézet) — 'lassúbb, de nem-
kevésbé erőteljes gondolati, érzelmi, emberi valóságunkra ható meggyőzés. . .' kell, hogy kb 
töltse; '. . . a küzdő osztály élményanyaga, melynek . . . formája nem a szenvedélyes, nem a 
romantikus lírizmus. Dokumentatív realizmusával szuggesztív.' (Peéry Rezső: Új irodalom 
Szlovenszkón. Korunk 1932. október)." 

Ami Radnóti formai eszmélkedését illeti, az avantgárdé örökség bírálata nem az avant
gárdé vívmányok elvetését, hanem tudatosabb, célszerűbb, a művészi szintézis célkitűzéseinek 
alárendelt felhasználását fogja eredményezni. Ifjúságának nagy szellemi kalandja, Appolinaire 
ettől az időtől kezdve lesz számára fordítási téma, s. ekkor merül el mélyebben Max Jacob, 
Valéry Larbaud, Blaise Cendrars s általában a francia szürrealizmus formaproblematikájának 
tanulmányozásába. S ekkor — természetesen a Dési Huber barátságtól nem függetlenül — 
tudatosítja magában Picasso festészetét. Nem annyira Picasso kubista korszakát, mint új, 
1932-vel kezdődő szürrealista korszakának számára revelatív értékű inspirációit. Amit az 
avantgárdé költészet csak intellektuális úton mondott ki, azt a picassói művészet látványa 
teszi számára kézzelfoghatóvá, megdöbbentően érzékletessé: a valóság szétesettségét, a két 
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háború közötti kor apokaliptikus erőinek hatására történő felbomlását — azt az intellektuális 
és érzelmi élményt, amely egy új szintézis megteremtésére sürgeti a lélek síkján, — s az érzék
letes formavíziók hatására a forma síkján is. 

Az új, tudatossá vált formaélmény költői realizálódása szempontjából rendkívül tanul
ságos szemügyre venni Radnóti nagy számmal írt, játékos, kísérletszerű csendéleteit, „natúr 
morte"-jait, melyekben mintegy elemi fokon mutatkozik meg az avantgárdé valódi intellektu
ális és érzéki élménye. Első költői korszakának verseiben különös ellentmondásként észlelhet
jük, hogy az avantgárdé költészetből merített képek, ritmusok, szabad asszociációk általában 
egy hagyományos, a népies zsánerképhez, életképhez, idillhez közeleső kompozícióba illesz
kednek. Az újabb csendéletekben nyoma sincs a hagyományos kompozíciónak, nemcsak az 
eszköztár, hanem az egész kompozíció változott meg. Nincs lekerekítettség, lezártság, ellenke
zőleg, maga a kompozíció szuggerálja a látszólagos idill mögötti zűrzavar, széthullás vízióját, 
a holt tárgyak és eleven természeti jelenségek szinte apokaliptikus idegességét. Ezt az élményt 
szuggerálja a Táj változással, Nyári vasárnap, Változó táj, Déltől estig, Hajnaltól éjfélig, Béke, 
borzatom, Naptár, Papírszeletek. Egyik korai, 1935-ből való csendélet, a Július talán a legalkal
masabb a megváltozott kompozíció szemléltetésére". A vers első pillantásra impresszionista 
vihar előtti idill. Ám semmi köze az impresszionizmushoz, a tárgyak, amelyeket a költő a táj
képből kiragad: a kubista montázs-technika önkényességével egymás mellé kapcsolt tárgyak, 
amelyek korántsem a természeti benyomást rögzítik, hanem a költő indulatát — félelmét, bor-
zadályát — vetítik ki. A „nyugágy háta", „a szárítókötél", „két ing", „két madár", „a szolga 
kerítés" nem a felszíni nyugalmat közvetítik látványukkal, hanem a mozgásukban s a közöttük 
levő költőileg fölfedett kapcsolatokban a látvány mögötti tragédiát. S ezért szükségképpeni, 
hogy a külsőleg „realista", valóságos tárgyak képét mutató idil szürrealista vízióba csapjon 
át, a tárgyak apokalipszisévé emelkedjék: 

Mindent elhord a szél s a kert haját 
^hosszú ujjakkal, hosszan húzza ki 
és a hasaló kerten úgy fut át, 

hogy villámlik sarkának friss nyomán 
s a vastaglábú dörgés léptitől 
kék foltokat mutogat a homály. 

Az életképekben kikísérletezett eszközöket mind tudatosabban használja fel más versT 
műfajokban, nagyobb és bonyolultabb kompozíciókban is. Érdekes megfigyelni, hogy a koráb
ban is fejlett jelképrendszer hogyan gazdagodik Picasso tudatosította szimbólumokkal: bika,, 
medve, farkas, vadmacska, keselyű jelképekkel, amelyek mind az erőszakot, a barbárságot 
jelentik; s szelid virág, madár, ló alakokkal, amelyek békét, emberséget — s olykor forradal
mat hirdetnek: 

Sok barna forradás 
fut füstös testén végig, 
földönfutó, sötét 
bozótok védik; 
de hogyha visszatér, 
fölkél a jajduló nép, 
alatta akkor táncos és 
szakállas lábú ló lép. 

(Toborzó) 
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S jelkép a nő, a szerelem is, amely egyszerre válik érzelemmé és formává is az új költői szemlé
letben. Formává mint a modern festmények geometriailag ölelő anya és szerelmes nő alakjai: 

Olyan ez az erdő, mint szíves kedvesed, 
ki kétfelé nyílik fektében előtted 
és mégis körülzár s őrzi életedet 
kemény karikában; úgy őrzi, hogyha nősz, 
csak fölfelé nőhetsz, mint fölfele nő itt 
ez az erdő s köszönt napos kalappal! 

(Szerelmes vers az erdőn) 

A szimbólumok, képek egybekapcsolásának módja: a montázstechnika költői alkalma
zása — éppen úgy, mint a Júliusban — a többi versekben is a nyugtalanság, széttöredezettség, 
dekomponáltság formai vízióját keltik; s a formák mozgása szükségképpen csap át vízióba, 
—• látomásokba, melyekben már nemcsak tárgyak, természeti motívumok kavarognak, hanem 
az egész emberi világ: az újkori történelem. Az apokalipszisnek és a népek szabadságharcának 
az a víziója, amelyet a Hispánia, Hispánia . . . vetít ki — mint már utaltunk rá — monumen
tális vers-víziók ciklusaiban ismétlődik, melyek közül az Eclogák sorozata mutatja a legtöbb 
átgondoltságot, mérnöki tervszerűséget. S itt kell utalnunk a legjelentősebb Picasso élményre, 
a Guernica (1937) monumentális kompozíciójának a hatására. Az egész spanyol polgárháború
ban — mint ismeretes — Radnóti számára is külön megrázkódtatást jelent a kis baszk városka 
kegyetlen lebombázása. „Sanghai, vagy Guernica — szívemhez éppen oly közel, — mint 
rettegő kezed . . . " (Aludj). A háborút, a róla alkotott fogalmakat, egész a második világhá
ború kitöréséig, a Guernicáról érkezett hírek, a róla alkotott fantáziaképek jelentik Radnóti 
költészetében. így keletkezik az első „vallásos" élményből fakadó vers is, a Lapszéli jegyzet 
Habakuk prófétához: 

Városok 
lángoltak, 
robbantak 

. a faluk! 
légy velem 
szigorú 
Habakuk! 

A Guernicát szószerint is idéző verset kronologikusan ez a költemény előzi meg, kétség
telenül jelezve az élményi azonosságot. S a valóság adta élményt hamarosan összefoglalja, 
művészileg megformált vízióban vetíti elé az 1937-es párizsi nyári utazás talán legnagyobb 
benyomása. E nyáron nyílik meg a párizsi Világkiállítás, ahol a spanyol pavillonokban Picasso 
óriási vászna, a Guernica van kifeszítve. Az ismert picassói szimbólumok — gyilkosok és áldo
zatok — megrázó, drámai vízióba foglaltan, s mintegy az érzéki látomás vitustáncában mutat
ják meg a törvényt, melyet Radnóti évek múltán oly geometriai pontossággal körvonalaz: 
„A valóság, mint megrepedt cserép, nem tart már formát és csak arra vár, hogy szétdobhassa 
rossz szilánkjait. . ." 

A széttöredezettség és a monumentalitás víziója — ez a legnagyobb formai hatás, melyet 
Picasso reá gyakorolt. Nagy, freskószerűen megkomponált költeményei a kor történelmi való
ságát, emberi tragédiáit sűrített, jelképes víziók eszközeivel idézik. Az „érzékeny halál", 
„széttépett delfinek", „a robbanó és beomló házsorok", a gyártelepek, melyek „fölszállnak a 
füstben", a „perzselt szél", „a förtelmes halál" látomásai egyszerre monumentálisak s keltik 
az „összetört világ" képzetét. Egyszersmind azonban ez a drámai erővel föltörő formaélmény, 
mind mélyebb ellentmondásba kerül Radnóti egész érzésvilágával, azzal a harmóniára törek-
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véssél, amelynek lehetőségét a dolgozók közösségével és a jövő távlataival való érzelmi egybe-
forrásban éli át. Erről az ellentmondásról is számot ad, a fent idézett vízió parafrázisában:: 

Mi lesz most azzal, aki míg csak él, 
amíg csak élhet, formában beszél 
s arról, mi van, — ítélni így tanít. 

S tanítna még. De minden szétesett. 
Hát ül és néz. Mert semmit sem tehet. 

(Ő, régi börtönök) 

Ez az ellentmondás — illetőleg ennek költői tudatosulása — magyarázza, hogy Radnóti 
a széthulló, monumentális valóság vízióit formailag is racionalizálni törekszik, s költészetének 
diszharmonikus elemeit klasszikusan zárt, harmonikus formák közé foglalja. Ebben a klasszi
cizáló törekvésben egyébként nem áll egyedül kora szocialista s plebejus-forradalmi költői 
között. József Attila a történelmi materialista logika teremtette képekben vázolja a jövő társa
dalmi rendjének, az értelmes világ harmóniájának szerkezetét. Illyés a népi valósággal való 
szüntelen azonosulás útján teremt harmóniát. Radnóti, akitől mind a filozofálás absztraktságai, 
mind a tárgyi világ realitásai viszonylag távolállnak, a klasszicizáló formát is mintegy érzel
meiből teremti meg. Érzelmileg azonosul klasszikus költészeti stúdiumainak világával, mintegy 
kiszűrve belőlük azt, amit a maga korának valóságára vonatkoztathat. Akkor, amikor a fasiz
mus embertelen világának realitását írja meg, gyakran a horatiusi epodusok illúziótlan, keserű 
ítélkezésével ír, mint a Töredékben; s a vergiliusi eclogák aranykort idéző nosztalgiáiban a 
maga békevágyára, humánus nosztalgiáira ismer, s maga is vergiliusi hangon és képekben kezd 
szólani, mint a Himnusz a békéről és a Veresmart strófáiban. S ez a szubjektív mitologizmus, 
amelyre a klasszikus ókorban bukkan, nemcsak érzelmi támasz számára, hanem formai meg
oldás is. A klasszikus műfajokban és versformákban fedezi föl annak a formának a lehetőségét, 
amely képes a maga zártságában, fegyelmébe foglalni az őrület, az apokalipszis monumentális 
és diszharmonikus vízióit. Műfordítás kötetének előszavában Trencsényi Waldapfel Imrét 
említi, aki segítette őt klasszikus stúdiumaiban. Ő általa vált tudatossá benne az ókjori klasszi-
citás valódi természete. Világosan látja, hogy a klasszikus nyugalmú formákban is két hang 
felesel: a /V. ecloga és a 16. epodus hangja, a vergiliusi vízió az aranykorról és a horatiusi 
szkepszis a szörnyű valóságról; s újraéli a sztoikus derű és a fegyelmezett káromlás mélyén 
feszülő ellentmondást. 

•A Radnóti teremtette klasszicitás tehát azért kelthet korszerű hatást, a kifejezett érzés
világgal adekvát esztétikai élményt, mert ahelyett, hogy megszüntetné vagy megkerülné a 
valóság mélyén keletkezett diszharmóniákat, magába öleli őket, és élesebb, tisztább profilt 
ad nekik. Ezekben a klasszikus nyugalmú, oly hűvös, sztoikus, racionális kompozíciókban: 
a legszélsőbb érzelmű polaritások feleselnek egymással. A Hispánia, Hispánia . . . nemcsak 
érzelmi tartalmaiban előlegezi Radnóti egész érett költészetének sokrétűségét, hanem formai 
megoldásában is felvillantja az összes későbbi lehetőségeket — a modern formai ziláltság, 
töredezettség és a klasszikus nyugalom s arányosság polaritását. A legtökéletesebben az eclo
gák valósítják majd ezt a formai polaritást. A megszemélyesített érzelmi szélsőségek vitáznak 
egymással bennük: a költő lázongó és rezignált lelkiállapota (Első ecloga) ; a háborút elfogadó 
és kiszolgáló közöny és a tiltakozás (Második ecloga) ; a két belső hang, amely az élet értel
metlenségét és értelmét szembesítve, a harc vállalásának feloldó lelkiállapotában találkozik. 
(Negyedik ecloga) ; a Költő és a Próféta, a tehetetlen düh és az utat mutató céltudatosság egy
mást serkentő-kiegészítő indulata. (Nyolcadik ecloga). S az eclogák hátterében a háborús 
apokalipszis és a béke idilljének váltakozó képei, az egyetlen vízióvá sűrített élet és halál töké
letes formai eggyéolvadása: 
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Ring a gyümölcs, lehull, ha megérik; 
elnyugtat majd a mély, emlékkel teli föld. 
De haragod füstje még szálljon az égig, 
s az égre írj, ha minden összetört! 

(Negyedik ecloga) 

Csupa ellentmondást foglal formába Radnóti víziója. Megérik s összetör, lehull s száll, 
gyümölcs s füst, föld s ég közös nevezője lesz a forma; vagyis mint a lélek, ez is a gazdag, 
ellentétekből összetett, monumentális valóság tükörképe. E ponton válik nyilvánvalóvá, 
hogy a klasszikus formák vállalása szintén nem a polgári líra konvencióihoz való visszatérés, 
hanem a mélyebben megértett valóság teljesebb kifejezésének bizonysága Radnóti érett köl
tészetében. Az érzelmileg átélt és átlényegített klasszikus formák — épp úgy, ahogy József 
Attilánál vagy Aragonnál — nála is a szocialista jelleget erősítik, mert tökéletesebb, élesebb 
kifejezését segítik elő. 

* 

A „lélek és forma" problémájának dialektikus összefüggéseiben való elemzése tisztáb
ban láttatja Radnóti helyét kora szocialista költészetében, s egyszersmind érthetőbbé teszi a 
költészeti utókor, a ma szocialista lírájának hozzá való viszonyát is. A felszabadulás utáni 
szocialista líra számára sokáig — elméleti értelemben — éppoly problematikus volt, Radnóti 
folytathatósága, mint a József Attila költészeté. Később a József Attila lírája körüli félreérté
sek tisztázódtak, s öröksége mintegy kanonizálódott; ám épp ez a kanonizálódás elméletileg, 
továbbra is kedvezőtlenül hatott a szocialista lírai örökség egyéb vonatkozásainak értékelésében. 
Mint annyiszor az irodalmak történetében, az elmélet szűkösségén a gyakorlat tette túl magát. 
S így lett nyilvánvalóvá — különösen 1957-től kezdve —, hogy mai szocialista líránk nemcsak 
a metafizikusán felfogott József Attila örökségre, hanem mindinkább az egész két világháború 
közötti szocialista líra hagyományára támaszkodik. Sőt bizonyos tanulságokat tisztábban, 
folytathatóbban reveláltak a kisebb jelentőségű szocialista lírikusok, mint a kétségtelenül 
legnagyobb, s egyben a legmagasabb mércét jelentő József Attila. Nem hiányzik ugyan mai 
líránkból sem a nagyarányú gondolati költészet megteremtésére való törekvés, de még a leg
erőteljesebb gondolati nekirugaszkodásokat — Illlyés, Benjámin, Juhász — gondolati vállal
kozásait is — túlságosan érzelmieknek, rapszódikusoknak találjuk József Attila matematikai 
pontosságú lírai logikájához képest. S a fiatalabb generációk még kevésbé képesek a József 
Attila-i líra filozófiai és formai magaslatain folytatni a gondolat szárnyalását. A túlzott szán
dékoltság épp e téren bosszulta meg legtöbbször magát, s eredményezett annyi formálisan József 
Attila-i, lényegileg epigon megoldást. 

A fiatalabb szocialista költő-generációk, a tények tanúsága szerint, egyelőre természe
tesebb, belülről fakadó indulattal képesek folytatni a korai avantgárdé hagyományokat, a 
konvenciók elleni lázongás Kassák s a fiatal József Attila, Illyés, Radnóti kikísérletezte előz
ményeit. S ugyancsak természetes affinitás köti őket a szocialista humánumot érzelmileg átélő 
és kifejező költői előzményekhez — a szenvedő, szerelmes és szemlélődő József Attilához épp
úgy, mint a Radnóti kifejezte gazdag érzelmi lehetőségekhez. A mai fiatalok számára a kon
struktív érzelmek tudatosításában és formai kifejezésében Radnóti éppoly termékenyítő példa, 
mint nagy kortársa, sőt bizonyos értelemben oldhatóbb, újraélhetőbb. A Radnóti-hagyomány 
költői reneszánsza kétségtelenül a Tűztánc generáció jelentkezésével kezdődött. Garai Gábor 
volt az a lírikus, aki a leginkább felfogta, s a maga költői gyakorlatában hasznosította a Rad
nóti-példa érzelmi és formai összetettségét. S egyes még fiatalabbak — Mezei András, Hárs 
György, Orbán Ottó, Tóth Judit — talán még többet merítettek belőle, egész addig, hogy a 
jellegzetes ecloga formát is vállalták saját érzésviláguk kifejezésére. S mint József Attila ese
tében, itt is jelentkezett hamarosan a mechanikus, külsődleges utánzás veszélye. Éppen 
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ezért sok vonatkozásban hűségesebben és alkotóbban folytatja Radnótit az a Váci Mihály, 
aki hangjában, formavilágában inkább az illyési úthoz áll közel, de az érzelmi kitárulkozás és 
építkezés igénye mégis rokonítja Radnótival. 

Szocialista líránk, s benne a Radnóti líra tragikusan és mesterségesen megszakadt és 
megszakított folytonosságát az élet, maga a költészet állítja helyre. De teljesebb, korszerűbb 
és tudatosabb, s így értékesebb is lehet a gyakorlat, ha az irodalomtudomány is elvégzi a 
maga tennivalóit. S ebben az értelemben tekinthetjük Tolnai Gábor híradását és tanulmá
nyát, nem csupán irodalomtörténetnek, hanem a mai irodalom eleven részének is. Beleszólás
nak nemcsak a múlt, hanem a ma vitáiba, érvnek szocialista költészetünk életszerűbb és 
igényesebb művészi felfogása mellett. 

András Diószegi 

PROBLÉMES POSÉS PAR LA POESIE DE MIKLÓS RADNÓTI 

Dans son étude, l'auteur essaye de définir le type de poésie de Radnóti et la place que 
celle-ci occupe au début de son développement dans la poésie socialiste des années de 20 á 40. 
Tandis que Attila József est considéré par la critique marxiste comme le poete lyrique socialiste 
qui sut créer la synthése de l'action, des sentiments et de la pensée, oü domine la nature du 
penseur-philosophe, Radnóti est considéré plutöt comme le type de poete aux penchants 
sentimentaux-affectionnels, dönt la nature politique et de penseur se traduit avant tout dans 
les sentiments exprimés par ses poésies. Cetté différence psychologique marque naturellement 
de son empreinte la nature esthétique et la richesse des formes des deux poésies. 

Dans son étude, l'auteur suit de prés l'évolution de Radnóti depuis ses sentiments de 
rébellion et de protestation, de son attitűdé de sans-famille, étrangére au monde et á la société, 
jusqu'aux sentiments exprimés dans ses derniéres poésies. Aprés avoir passé par tous les 
conflits qui l'opposent ä cetté époque atroce, Radnóti se sentait uni de plus en plus intimement 
non seulement politiquement, idéologiquement, mais aussi par ses sentiments poétiques 
aux mouvements ouvriers, aux buts des lüttes antifascistes et révolutionnaire du parti. 

Dans son étude, l'auteur analyse en detail les problémes de formes de poésie dé Radnóti. 
II met en évidence que toute la poésie műre de Radnóti se repose sur une contradiction quoiqu' 
apparente. La faculté et le don de refléter le monde des sentiments et des émotions se trouvent 
au centre de la poésie, sä nature lyrique rappelant les grands poétes romantiques des temps 
anciens, et, cependant, Radnóti est antiromantique aussi bien par toute son attitűdé que par 
son art poétiques. Par son style, il est plus proche sóit au réaliste Gyula Illyés, sóit au classiciste 
Attila József qu'il ne l'est á l'avant-garde, au surréalisme et aux autres tendances modernes 
romantiques de la litterature francaise, dönt il puise dans son époque műre plus d'enseigne-
ments que dans ses années de jeune poete. Comme virtuose des formes, Radnóti est Tun des 
représentants de l'époque nouvelle moderne socialiste de la poésie hongroise et qui, sur maints 
points, ressemble á ses précurseurs burgeois et á ses contemporains. La forme est pour lui, 
toutefois, quelque chose de différent qu'á ceux-ci. La désinvolture intellectuelle des artistes 
virtuoses de la forme, l'isolement de ceux-ci lui étaient entiérement étrangers. L'essentiel de 
la virtuosité de forme de Radnóti n'est ni une attitűdé, ni un sentiment poétique; pour lui, 
la forme est équivalent ä l'idéologie. L'auteur, dans son étude, souligne que le style poétique 
de Radnóti n'est pas l'oeuvre du hasard, il n'est pas une manifestation isolée, mais fait partié 
de cetté révolution des formes par laquelle a passé tout l'art socialiste hongrois depuis les 
années de 30, et non seulement la litterature, mais aussi bien les beaux-arts. II n'est pas l'oeuvre 
du hasard que Radnóti puise ses expériences de formes en dehors de la litterature, avant tout 
dans les beaux-arts. La prise de conscience des formes, la critique du patrimoine de l'avant-
garde n'est pas pour Radnóti la répudiation des réalisations de l'avant-garde, mais conduira 
le poete á l'utilisation des formes plus conscientes, plus utiles, subordonnées aux buts d'une 
synthése artistique. C'était ä се temps qu'Apollinaire devint pour Radnóti sujet de traductions, 
c'était dés cetté époque qu'il était absorbé dans la lecture de Max Jacob, de Valéry Larbaud, 
de Blaise Cendrares et, en général, dans l'étude des problémes de formes du surréalisme francais. 
C'était á ce temps qu'il devint conscient de l'art de Picasso. 

Dans la derniére partié de l'étude, l'auteur examine les rapports entre la poésie de 
Radnóti et de la poésie lyrique actuelle socialiste en Hongrie, du probléme de l'héritage laissé 
par Radnóti. 
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