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Radnóti Miklós első versesköteteiben kevésbé szokás elmélyedni, mint a többiekben, 
s mivel kétségtelenül nem közkeletű lirai nyelven megfogalmazott versekről van szó, félre
értésükkel vagy féligértésükkel is gyakran találkozunk. Helyes értelmezésük egyébként 
nemcsak azért tartozik a nehéz feladatok közé, mert a költői nyelv bpnyolult eseteinek, külö
nösen a modern költészet nyelvi eszközeinek jelentéstanáról csak kevés valóban tudományos 
ismeretünk van. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a nyilvánosságnak szánt verseiben az 
akkori viszonyok között a konvenciókat elvetni akaró stílusának igényein túl is, kénytelen 
volt valamilyen képes beszédhez folyamodni. Az így megszületett képek a költői alkotás sajátos 
természete szerint azután egy bizonyos autonómiát követeltek ki maguknak és további képek 
asszociálódtak hozzájuk. Ez a kényszerűség a költői nyelv számára végeredményben komoly 
nyereséget jelentett, és nem kis mértékben fokozta gazdagságát. Radnóti képei különben 
bonyolult, metaforikus jellegük és meghökkentőnek látszó eredetiségük ellenére sem szélsősé
gesen önkényesek: egy forradalmat váró nemzedék közös érzelmeiből, sőt jelképrendszeréből 
születtek meg, de ezen túlmenően egy általánosabb emberi szimbolikából is sokat merítettek. 
Többé-kevésbé szándékolt homályosságuk, a racionálisan egyértelmű jelentés bizonyos mér
tékű felfüggesztése mégis kétségtelen bennük, amit akár úgy is mondhatnánk, hogy a deno-
táció hagyományosan közérthető stílusával szemben' inkább a sejtelmesebb, diffúzabb és 
globálisabb konnotáció felől közelíthetők meg. Ezért a továbbiakban talán nem lesz érdek
telen megkísérelnünk, hogy Radnóti avant-garde versei jelentését a költő által meghúzott 
határok közé szorítsuk. 

A kényes, eltévedések veszélyét is erősen magában hordozó vállalkozáshoz az ad biz
tatást, és talán némi jogcímet is, hogy e sorok írója valaha ugyanazon intellektuális és művészi 
klíma alatt élt, amelyben a költő jelképrendszere és formavilága kialakult. Ezért nem titkolja, 
hogy ez a kísérlet, ha tetszik esszé, inkább a megértésre, mint a bírálatra törekszik. 

Egyik vallomásában arról beszél, hogy jelentős inspirációkat kapott az avant-garde 
lírájától, az izmusoktól: „Dokumentumai közt költőiségem kezdeti állapotában izgalmas és 
kalandos utazásokat bonyolítottam le."1 1930 tavaszán, amikor első verseskötete, a Pogány 
köszöntő megjelent, már túl volt ezeknek az utazásoknak első állomásain. Kötetét egy bizonyos 
mértékig határozott, de a további fejlődés felé annál inkább szélesebben nyitott ars poetica 
jegyében állította össze, mivel az utóbbi egyik legfontosabb tétele épp az állandó kísérletezés 
követelménye volt. És bár ezt az ars poeticát sohasem foglalta rendszerbe (az akkori magyar 
viszonyok között sohasem beszélhetett teljes nyíltsággal arról, amit a költészetről és saját 
költészetéről gondolt) egyik-másik, jórészt sommás megnyilatkozásából mégis képet kaphatunk 
róla. Abban az előadásban például, amelyet a harmincas évek legelején tartott a szegedi 
egyetem egyik diákcsoportja számára, a következőket mondotta: 

1 KŐHALMI BÉLA: Könyvek könyve. Bp. 1937. (Vö. BATÁBI GYTJIA: Radnóti Miklós-
vallomásai olvasmányairól. ItK 1963. 729.) 
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„Fordulóponton állunk. Az egész világon, beleértve a gyarmatosított népeket is, új 
világnézet van kialakulóban. 

A régi hitek és meggyőződések elvesztették erejüket. De mégis csak azok a beidegzet-
tek,;egész nevelésünk sajnos, múltunk és tudattalanunk azokkal van teli. Az új hitet a régi 
fogalmak kiritikáján át nézzük. Egy összeomló és kezdődő korszak közt állunk, amelyben a 
régi világrend romjai szervetlenül keverednek össze az épülő, új világrend fölrajzolható vona
laival, és azok, akik állást foglalni nem képesek, természetesen tanácstalanul állnak a kor 
jelenségeivel szemben. Ezek, higyjük el, nemcsak a művészettel szemben állnak idegenül, 
hanem mindennel az égvilágon. Az emberek nagy tömege még a régi formákat hordja, azokon 
át gondolkodik és lát a szemeivel. Ezek a formák pedig ma üresek már. 

• Az új művészet mindig valami újat hoz . . . Űj látást, az új világrend új formáinak a 
megértését., ."2 

Ezeket a sorokat is csak akkor értelmezhetjük úgy, ahogy a költő elgondolta, ha tudjuk, 
hogy nyilvánosság előtt nem mondhatta meg nyíltan, hogy miről van szó: az „új hit, az új 
világnézet" ugyanis a kommunizmus világnézetét jelenti. Ekkor már évek óta kommunistának 
vallotta magát, s költészetében is a kommunizmus útját választott ember világát akarta ki-
fejezeni. Nem elsősorban, és nem is feltétlenül valamilyen a közvetlen politikai munka szol
gálatában álló költészetre gondolt (bár ezt a lehetőséget sem zárta ki mereven a költészet 
lehetséges megnyilatkozásai közül); igazi lírikus módjára inkább az adott társadalom rossz 
volta feletti keserűségéből és a megújhodásba vetett hit boldogságából fakadó érzelmeket 
akarta megmutatni. Ez a szándék, különösen első két kötetében, erős emocionális jelleget köl
csönöz költészetének. Verseit, mint látni fogjuk, állandóan a keserűség és a boldogság egyazon 
forrásból származó érzelmi dialektikája hatja át. Valóban egy olyan kor költője, „amelyben" 
(hogy előbbi szavait ismételjük) „a régi világrend romjai szervetlenül keverednek össze az 
épülő világrend fölrajzolható vonalaival". 

Ars poétikájának további lényeges tétele, hogy az épülő új világ, vagyis a szocializmus 
költészete, új, forradalmi poétikát, különösen új költői nyelvet követel. Erre már az idézett 
szegedi előadásában is utal, s esztétikájának jónéhány évig talán épp ez lesz a leghatározottab
ban vallott és legszabatosabban kidolgozott tétele. 

Határozott ellensége volt mindenféle nyelvi konformizmusnak; meg volt győződve 
arról, hogy a költői nyelvnek, főképp a költői képnek erős szemantikai értéke van, szinte 
önmagában is eszméket, ismereteket közöl s hogy a kifejezési forma épp annyira világnézeti 
„engagement", mint az, amit általában tartalomnak szoktak nevezni: „A forma árulkodik" 
írja egyik jegyzete alcíméül, majd így folytatja: 

„Forradalmi művész formálása forradalmi, nyelvkezelése is áz, hogy is lehetne más! 
És viszont. A nyelv elárulja a költőt. Csalhatatlanul. A használt jelző árulkodik. Mert ez 
lehet nem forradalmi is. És akkor hiába forradalmi tartalom az, amelyet ez esetben nem tud 
kifejezni. Nem nevelhet, vagy ahogyan általában mondjuk, nem hathat."3 

Közelebbi összehasonlító elemzés nélkül is nyilvánvaló, hogy ezek a gondolatok jórészt 
az avant-garde baloldalához, közöttük nem egy kommunista költő hitvallásához állnak közel. 
Mégsem készenkapott tételek csupán: olvasmányai érlelő hatására, saját költészete értelmé
vel és saját költői gyakorlatával való vívódások közben születtek meg, s ami a leglényegesebb, 
már első kötetében valóban újszerű, markáns költészetet eredményeztek. 

* 2 A Radnóti Miklósné birtokában levő kiadatlan kéziratból. 
3 Jegyzetek a formáról és világszemléletről. (RADNÓTI MIKLÓS: Tanulmányok, cikkek. 

Bp. 1956. 118.) Az aláhúzások a költőtől valók. 
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II. 

Már az első verseskötet, a Pogány köszöntő Radnótiját (az expresszionizmussal és a szür
realizmussal érintkező vonásai ellenére is) nehéz lenne valamilyen meghatározott iskolába 
beszorítanunk. A költői manifesztumok korában sem egyszerűsítette le magát semmiféle 
manifesztum téziseihez, s bár minden jelentős avant-garde megmozdulást ismert, leginkább 
csak egy tételüket, a keresés, a kísérletezés igényét vallotta magáénak. 

A kötet alaphangját a világ dolgaiban való egyetemes részvételben, az emberek és ä 
természet iránt érzett mélységes szeretetben jelölhetjük meg: „testvéreim a milliók" olvassuk 
a kötet egyik önarcképszerű versében (Sirálysikoly). Egy másik ilyenben (Szegénység és gyű
lölet verse) a milliók sorsában való részvétel vágya már a munkásosztály sorsával való azono
sulás irányába konkretizálódik. Élményalapú versről van szó, azoknak az éveknek az emlékét 
őrzi, amikor a csehországi Liberecben textiltechnikusi tanulmányokat végzett és az üzemi 
gyakorlatok során maga is dolgozott az egyik gyárban. Valóban saját magáról beszél, amikor 
azt írja, hogy 

. . .Kezeim kemény munkáskezek súlyával csapdosták 
a combjaimat és a gyárak lányait szerettem . . . 

Mégis kétségtelenül erősen stilizált, a fizikai munka fáradtságának személyes élményét túl
hangsúlyozó önarcképről van szó (a helyenként expresszionista módra harsány képek is ezt 
bizonyítják), hiszen a munkássors hétköznapjaiban legfeljebb alkalomadtán vett részt. Bár 
az azonosulás vágya a marxizmustól megérintett költő világnézetétől sem független, őszinte 
érzelmekből fakadt, aligha lehet véletlen, hogy ez a verse magányosan áll a többi között; 
csak a kéziratban maradt zsengéi között találunk néhány hasonlót. Úgy látszik maga is rájött 
az ilyen, alkalomszerű élmények viszonylagos hitelére, mert többé sem a munkásosztállyal 
való azonosulásnak a most említetthez hasonló, romantikus kísérletével, sem az ezt kifejező 
patetikus expresszionizmussal nem találkozunk nála. Maga az önarckép talán azokban a sorok
ban a leghitelesebb, amikor ,,a szegénység dalát" ordítja az „aranyméhű kazánok felé" . . . 
Ilyenkor saját élethelyzetéről is beszél, hiszen tanulmányai befejeztével csak annak a vállalati 
alkalmazottnak sivár perspektívája vár rá, amelyről később majd így ír naplójában:. . . 
„Egy évig technológia Csehszlovákiában, "praktikus pályára készülök. Hazajövet magán
tisztviselő vagyok. Ostoba gazda, munkaidő: míg tennivaló van az irodában. Két és fél évig 
kibírom. Végül egy este beverem a tollat az íróasztal lapjába . . ?'* 

Sokkal gazdagabb és őszintébben átélt önarckép bontakozik ki a Májusi igazság c. 
verséből, anjelyet a Népszava egyik májusi számában közölt. Ennél a versnél azért is érdemes 
egy kissé elidőznünk, mert a mondanivaló kényszerű bújtatásának szép példájával állunk 
szemben. % < 

A címadó „májusi igazság" közkeletű allegóriáját még a Népszava legegyszerűbb 
olvasói is csak úgy értelmezhették, hogy az a szocializmus igazságát jelenti. Maga a költő 
(közvetlen környezete előtt ez sohasem volt titok) azonban még többet értett-érzett bele a 
képszerűén megelevenített fogalomba. Az a „virágosán felcicomázott május", amely „tegnap" 
az utcákon járt, a magyar tanácsköztársaság vörös májusának utcai felvonulásainak gyermek
kori emlékét jelenti számára, amelyek színes, népünnepélyes forgataga alighanem magával 
ragadta az akkortájt tízéves kisfiút, sőt valószínű, hogy vizuálisan is ez maradt a legelevenebb 
emléke az akkori mozgalmas napokból. Ezt az emléket egyébként a családi hagyomány is 
ébren tartotta benne ;*édesapja 1919-ben vörös katona volt, az édes mostohák közé tartozó 
nevelőanyjáról is úgy beszélnek a visszaemlékezések, hogy a költő „erősen szociális érzéseit 
ő táplálta, s amikor a kommunisták hatalomra kerültek, örömtől ragyogva, megváltást várva 
erősen dolgozott érdekükben, házbizalmi tisztséget vállalt és sok politikai tárgyú könyvet 

4 Naplójából. Vö.: Radnóti Miklós. Szerkesztette: BAEÓTI DEZSŐ. (Bp.) 1959. 64. 
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olvasott.. ."5 Mihelyt ezt tudjuk, a következő strófának az a mondata is határozottabb jelen
téshez jut, hogy a ,,májusi igazság útját taposom", hiszen a proletárforradalom melletti hit
vallását olvashatjuk ki belőle s az utolsó sor („utam átkozott vetés, késői vetés mulasztott 
májusokba") nosztalgikus szomorúságát sem találjuk érthetetlennek: a líra képes beszédeivel 
azt a felismerését mondja el, hogy egy elbukott forradalom árnyékában kell a maga írói és 
emberi útját végigjárnia. Ez a gondolat a vers írása táján, és még később is sokat foglalkoz
tatta, sőt a forradalom után felnőtt nemzedéke jobbjaival együtt elnyomott élete kulcsát látta 
benne. Magától értetődő tehát, hogy a verssé sűrítődött meditáció során villanásszerűen bár, 
akkori személyiségének további lényeges vonásai, vagyis az érzelmi világát erősen betöltő 
szerelem s a világban való részvételének egy másik jelentős megnyilatkozása, a lelkes termé
szetélmény is elénk kerülnek: a maga módján mindkettő a szabadság irányába való kitörés, 
lehetőségét jelentette számára. A szerelem és a természet képei azonban már csak azért sem 
feszítik szét a különben is szürrealista jellegű laza asszociációkra felépülő verset, mert amikor 
a munkásosztály ünnepét annak ősi, folklorisztikus gyökeréig is lenyúlva „virágokkal fel
cicomázva" jelenteti meg, máris poétikus lehetőséget teremtett arra, hogy arcképében szerel
mese mellett „a kezét nyaldosó barnaszemű őzek" és „a hajába fészket rakó cinkék" is helyet 
kaphassanak. A csendes szomorúság végül egy egyetemes testvéri kitárulásban oldódik fel 
s ezzel még azok számára is megsejtet valamit a vers képeinek kollektív vágyakkal való 
összefüggéséből, akik nem tudják feloldani kétségtelenül bonyolult jelrendszerét és nem gon
dolnak arra, hogy a szocializmus útját járó költő vallomásáról van szó. 

Ezt a szocializmus felé irányuló útkeresést a kötet egyéb verseiben már nem könnyű 
nyomon követni. Felszínes olvasásra valóban semmiféle politikai vagy szociális indulatot nem 
fedezhetünk fel bennük s magának a költőnek sem volt szándékában, hogy ilyesmi közvetlen 
kifejezésére törekedjék. Közelebbi elemzésük azonban mégis megmutathatja, hogy jórészük 
a Májusi igazsággal rokon eszmei-érzelmi világból való. 

Bevezető sorainkban már utaltunk arra, hogy a Radnóti költészetébe való behatolás 
nem kis mértékben a képei, vagy ha tetszik a jelei mögött meghúzódó bonyolult jelentések 
felfedezésén áll vagy bukik. Verseit, sajátos természetük miatt, szinte úgy kell megközelíte
nünk, mintha a fogalmak közvetlen kifejezését háttérbe szorító festményeket elemeznénk, 
ami természetesen azt követeli meg, hogy erősen kiszélesítsük a verselemzés nálunk szokásos 
kereteit és néha szokatlan terminológiával éljünk: elméleti igazolásuk viszont széttörné egy 
Radnóti-tanulmány lehetséges kereteit. 

Ifjúkori költészetének jellemző sajátosságát egyébként maga a költő is erős festőiségük-
ben látta: „Költőiségem (mit mondjak helyette) nagy veszélye az izmusokra való hajlam s ez 
a bennem levő vizuális őrültségből táplálkozik. A látomásokat nem tudom mindig rendbe
szedni s ezt az eredendő őrültséget csak táplálta ifjúkorom nagy kalandja, a francia szürrea-
lisme tanítása. A fegyelmezetlenségből erényt csináltam akkor.. ."6 

^ A Pogány köszöntőben megjelenő „látható" líra, nagyjából a vizualitás két ősformája, 
a sötét és a világos körül csoportosítható. 

Sok versében szomorkás-keserű emberek és tájak jelennek meg előttünk, egy őszbe 
bukó természet sötét, felhős hegyeit, tarlóit, árkait, pocsolyáit, a lekaszált füvek megtört 
vonalát látjuk bennük. Máskor esteledő város, fekete kapualjak, komor tűzfalak, sáros utcák, 
sivár lámpafény vagy sápadt hold, embertelen gépek, verejték, szénpor, fáradt munkás, meg
görnyedt asszony gyerekkel a hátán, lassú, komor pásztor vagy éppen koldus képei jelennek 
meg előttünk. A színek sötétesek, csaknem egyhangúak, még az időnként megjelenő fehér, is 
csak mint a szorongó aggodalom képe kerül elénk. A vonalak lefelé tendálnak, vertikális ele
meket alig találunk bennük, egyébként sincsenek éles, határozott kontúrjaik. Sohasem sérti 

m 
5 özv. BODA GYTJLÁNÉ szíves közlése. 
6 Naplójából. 1943. nov. 16. (Kiadatlan.) 
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meg ugyan erőszakosan a látott világ texture sensuelle-jét, a természet elemeinek nem-racioná
lis kiválasztása és a részletező realizmust elmellőző metaforikus sűrítettségük képeit bizonyos 
mértékig mégis a költő lelkivilágának hordozójává teszi, a képek során elénk táruló képzelet
beli városból, illetve tájból kielemezhető lelkiállapot pedig egy szorongó, akadályokkal körül
vett, gondokkal, aggodalmakkal küszködő és az adott környezetével konfliktusban levő ember
ről, a költő személyiségének egyik oldaláról vall: mögötte akkori élethelyzetét, a kényszere
detten elviselt, de valójában sohasem vállalt s így a munka örömétől megfosztott hétköznapok 
szürkeségét fedezhetjük fel. 

Egyébként kevés teljesen önmaga felé hajló verse van: aligha véletlen, hogy a vizuális 
elemek épp ezekben a leginkább álomszerűén elmosódottak, ha tetszik, szürrealisták. A leg
tisztább típusukat alighanem a Variáció szomorúságra képviseli. Természeti képekből épül fel, 
de ezek mindvégig egyben a fájdalom képei. És bár az előző nemzedék lírai szótárából való s 
ekkor már kissé konvencionális frazeológiájával indul, a „fájdalmak kertje", a „könnyes 
folyók", mégis szuggesztív módon közlik velünk azt az elmosódó, csaknem tárgytalan szomorú
ságot, amely ebben az időben úgy látszik őszintén hozzátartozott személyiségéhez. „Miklós 
szomorú fiú volt", mondja róla nem is egy visszaemlékező rokon. Különben inkább a hlár 
jellemzett nehéz élethelyzetéből fakadó kedélyállapotról (erre élete végéig hajlama lesz), nem 
pedig tudatos világnézeti pesszimizmusról van szó s maga a kedélyállapot, amint a múltidejű 
elbeszélés sejtetni engedi, máris kezd az emlékezésben feloldódni: 

Nézd én a fájdalmak kertjéből jöttem... 
ahol sírást hozott 
a k0d a hold a hó 
az ég az ég az ég is! 

A hasonló inspirációból fakadó erősen önarcképszerű Csendes sorok lehajtott fejjel-bő\ 
már világosan kiolvasható, hogy „a fájdalmak kertjé"-nek egyik oldala kétségtelenül az 
árvaság és a magányos gyermekkor. A vers kissé modoros, szántszándékkal meghökkentésre 
törekvő második részének még inkább kedélyállapot-jellege van, mint az elsőnek, és így aligha 
lenne helyes határozott erkölcsi állásfoglalást, pl. a család és a gyermek feltétlen elutasítását 
kiolvasnunk belőle: még egy esztendő sem telik el majd s a Boldog hajnali versben a meddőség 
dicséretének visszaéneklését halljuk tőle. De a Csendes sorok lehajtott fejjel sem kétségbeesetten 
szomorú; ha, az előbbi versben a múltidő használata, most a felfelé ívelő optimizmust sugárzó 
kép figyelmeztet arra, hogy szomorúsága állandóan múlófélben van: 

— — — — — és ha hajnalban a 
csillagok hívnak, egymást karolva 
mégis, együtt indulunk ketten 
a napfény felé. 

De még az ilyen, a költő lelkiállapotát középpontba helyező, pusztán táj-lelkiállapot
nak tűnő versek „zokogástól rengő rétjei" is azonnal a falu vagy a város bánattal terhes 
objektívebb tájai felé terjednek ki, mihelyt meggondoljuk, hogy maga a költő csak egyike 
azoknak az embereknek, akiknek nehéz sorsáról beszél s akikkel a szeretet és a részvét épp 
közös bajaik miatt fűzi össze. Az a szem néz itt szét a világban, amely egy elesett, vagy épp 
nyomorgó sorsokkal teli társadalmat lát maga körül. A sötét tónusú versek sorozatának rend
szerint együtt megjelenő komor tájai, emberei ilyen összefüggésben már nem egyoldalúan 
szubjektívek. Maga Radnóti is annak idején sokat beszélt barátainak arról, hogy a társadalmi 
lét számára ekkor már épp a marxizmus tanításai segítségével tudatosított nyomasztó voltá
nak vizuális kivetítésére törekedett bennük. 
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És ha bár az osztályharc kifejezése valóban sehol sincs közvetlenül jelen a versekben, 
lehetetlen ki nem éreznünk belőlük azt a szenvedő emberről szenvedő emberre irányuló fáj
dalmas kapcsolatot, a hozzá hasonlók sorsában való részvételnek azt az igényét, amely „köl
tőiséget" is nemsokára a társadalmi harcban való közvetlenebb részvételre kényszeríti. Kü
lönben már az első verses kötet néhány darabja minden elmosódottsága ellenére előlegez vala
mit a következő kötetek élesebb, komorabb és egyre határozottabb, társadalmi tendenciákat 
megragadó verseiből. 

Ilyen pl. a kötet legszebb darabjai közé tartozó Naptestű szüzek, pásztorok és nyájak, 
amelyben már az Újmódi pásztorok énekének alapmotívuma érlelődik. Bár elsősorban a költő 
szomorkás lelkiállapotának (az előbbieknél tárgy iasabb) változata, reális táj élmény is húzódik 
meg mögötte, egy Szlovákiában töltött nyár emléke. Különösen az első két sor tűnik látott
nak, hogy a tájba beleérzett elégikus szomorúság a második strófában azután nyíltan a költő 
személyes szomorúságába ömöljék bele, a zárósorok viszont általánosabb szomorúságról 
beszélnek: 

csak naptestű szüzek, pászotorok és nyájak 
jönnek le lassan a falu felé, hol 
terhes felhőkben már összegyűl a bánat. 

Radnóti akkori gondolkozását ismerve, aligha lehet kétséges, hogy ebben a versben nemcsak a 
saját bánatát vetíti rá a tájra, hanem a nyomorgó felvidéki falvak objektivebb emléke is bele
játszott alakulásába. A képek hangulata elégikus, lefelé tendáló vonalak, sötét, egyenesen 
feketés színek uralkodnak benne, csak a naptestű szüzek erotikus inspirációjú képe visz egy-
egy villanásnyi fényt bele. 

A vers ritmusában egyik legutóbbi méltatója magyarosra — modernre hangolt antik 
ritmusélményt fedezett fel, ami annál is inkább elfogadható, mert Berzsenyi Radnótinak kora 
diákéveitől kedves költője volt; talán rokonának érezte csendes szomorúságát. Radnóti szo
morúsága azonban fiatalosabb, kevésbé rezignált, inkább lázadásra hajló s ezt akár még a 
versek ritmusának áradó meggyorsulásában is felismerhetjük. 

Más versei, néha ismét antikos-berzsenyis ízekkel, városi környezetben variálják a 
tájba beleérzett elégikus kedélyállapotot. Az Este, asszony, gyerekkel a hátán pl. belső felépí
tésében is a Naptestü szüzek . . . rokona. Vonalai épp úgy lefelé görbülnek, mint az előbb, a 
színek is sötétek, csakhogy most épp nem a szüzek és a pásztorok ballagnak lefelé a hegyről, 
hanem a költő. A lefelé ballagás ismert lélektani tendenciája itt épp ezért most bánatosabb 
szívre vall, mint előbbiekben s az egész versen végigvonuló melankóliát csak az asszony és a 
gyermek felé irányuló együttérzés humánuma enyhíti valamennyire. 

Az Advent. Kései ember látszólag viszont objektívebb portré, amelyben nem a táj, 
hanem az együttérzéssel ábrázolt ember hordozza a költő szomorúságát: a gyengédséget 
árasztó karácsonyi szimbólumokkal is elmélyített azonosulás oly nagy mértékű benne, 
hogy jónéhány sorát akár a költő önarcképe gyanánt olvashatjuk: 

(Talán gyermek is még ő és félti a 
mennyből az angyalt; tegnap még kis 
szőke szakálla felett az ajkain 
felpattant néha a lázas öröm!) 

De ma már csak megy vézna fenyővel 
a hóna alatt; fáradt két lába 
két érett gyümölcs a sárban csattog! 
és énekel szegény. 
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1 A Pogány köszöntő egyéb versei egy szerelem világosan ragyogó, valóban antik, pogá
nyos életörömmel telitett világába vezetnek el bennünket. Az érzelmeket ezekben is jórészt a 
táj hordozza, akárcsak az előbbiekben, de felhős hegyei fölött hirtelen felderül a fény, ragyogás 
vesz körül mindent: a költő (az ő szavait idézzük) „szertefütyölte szomorúságát". 

A kötet egyik nagyobb ciklusában, Az áhítat zsoltáraiban egy modern Csókok könyvét 
kapunk, égy erősen bensőséges, a csókon kívül minden másfelé lezárt pszichofizikai teret: 
a költő, ahogy az csókolózás közben szokás, lehunyja a szemét, körülötte levő világ prózai 
képei előtt, s csak azt a testi-lelki valóságot éli át, amit csók közben is érzékelni lehet, a kedves 
közvetlen, biológiai jelenlétét és az Erósz egyetemesebb személyfelettibb fellángolását. Képei: 
„az egymásba akadt, csodálkozó szemek", a „karcsú ujjak", a „tenyér gödrei", a „fogak sze
relmes vacogása" akarva — nem akarva mélylélektani elemzésre csábítanak. Ez azonban 
most csak mellékútra vezetne el bennünket, így elégedjünk meg annak leszögezésével, hogy 
jórészt boldog optimizmussal teli kitárulkozással vannak tele: a kedves kezének „csúcsos 
ujjai", hogy csak egy képet ragadjunk ki a kínálkozó sok közül, a költő „élete zenés tornyaivá 
nőnek", ami a pszichológus számára már nemcsak erotikát hordoz, hanem egy általánosabb 
magasratörés, az új lehetőségekhez nekiindulás lelkiállapotát is kifejezi. Néha azonban, bár 
jóval ritkábban, a zaklatottság, fenyegetettség is belekomorlik a boldog áhítat soraiba. 

A szerelem ebben a ciklusban is a Radnóti-versekből sohasem hiányzó tájjal olvad 
össze. Egy bizonytalan körvonalú, csaknem álombeli tájjal, amely sokkal inkább a költő lelki 
rezdüléseinek tere, mint akár korábbi, akár későbbi verseiben. Elmosódó vonalai is arra figyel
meztetnek, hogy a férfinak és a nőnek a csókolózás álomhegyen kívül, az élet realitásában 
megvalósuló szerelme még csak korai, kísérletező állapotban van jelen Az áhítat zsoltárai 
ciklusában. 

És benne van az a költői kísérletező kedv is, amely a szerelem lírai kifejezésének új, 
az előző nemzedék szerelmi lírájától eltérő lehetőségeit keresi. Radnóti kétségtelenül Az áhítat 
zsoltárai csodás ligetei", „forró", „színes madarai", az „égből lehozott fénylő csillagai", furcsa 
univerzumának megteremtése során jár a legközelebb a szürrealista versalkotás technikájához, 
az értelem által nem ellenőrzött, vagy alig ellenőrzött félálomszerű automatikus íráshoz.. 
Az utóbbi, tiszta, következetes eljárását (ha ugyan van ilyen) sohasem tette magáévá (elmé
letével különben is a Pogány köszöntőt követő években ismerkedett meg közelebbről), s Az 
áhítat zsoltáraiban is legfeljebb valahol a határon járt, ezekben az erősen illogikus asszociá
ciókon alapuló versekben ugyanis erősebb a tudat, főképp pedig a művészi megformálás állan
dóan jelenlevő igényének kontrollja, mint a szürrealizmus tipikus alkotásaiban. Valójában a 
ciklus egyetlen darabja sem a kötetlen asszociációk álomképszerű rendetlenségével kerül 
elénk. Rövid, rendszerint jól felépített, bár minden mondattani ortodoxia nélkül megjelenő, 
körmondatszerű versek most is épp olyan, verstani szkémákba ugyan nem szorítható, de még
sem teljesen szétolvadó numerozitással rendelkeznek, amelyek csakis spontán versömlés során 
aligha születtek volna meg. 

A Pogány köszöntő további szerelmes verseiben a befelé tendáló, szinte erotikus miszti,-
kájú áhítata félhomályából már frissebb ésjíonkrétabb tájakba, egy állandó tavaszi-nyári 
napsütésbe lépünk át, ahol a „lelkes földeken csörren ütődő szárba a búza", „a tarlón sikongva 
jár a lány, ha fúj a szél a szoknyák alatt", „részeg madarak énekelnek". A boldogságtól dina
mikus tájat nemcsak a két szerető állandó jelenléte s a „csattogó" természettel együtt csat
togó csókjaik teszik erotikussá; akkor is egészséges, pogány életörömmel teli világ maradna, 
ha nem látnánk őket. 

Ez a boldog táj alig ismeri az idő fogalmát, ami egyébként a szerelem pszichológiája 
ősrégi tapasztalatai közé tartozik. Olyan, ellentétes évszakok élnek együtt benne magától, 
értetődő egyidejűségben, tehát nem a jelenbe beszüremlő emlékekben, mint az ősz és tavasz, 
legfeltűnőbben a kötet címadó versében: 
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Megmosakodtunk! tornyok között, 
fákon pihenő szélben és most 
megőszült fák közt csókokkal tarkán 
pogány szemekkel kitavaszodtunk! 

A testünket nézd! együtt fakad a 
rüggyel a drága hús és napbadobált 
csókjaink után boldog torokkal 
így, istentelenül fölsikoltunk. 

Ez a rendellenes idő, ha egyáltalán lehet időnek nevezni, a kicsinyes hétköznapok racionális 
időbeosztásával szemben már azért is a szabadságnak egyik ritka megvalósítható lehetőségét 
jelenti a költő számára, mert tulajdonkepp éppúgy magával a szerelemmel azonos, akár a 
táj. Ott, ahol mégis valamiképp racionálisabb idő keveredik a versbe, az vagy mint a szerelem 
irracionális időtlenségét megzavaró momentum jelenik meg s felriadástól való félelemmel 
párosul (Erdei ének valahonnan), vagy éppen egyenesen, boldog mámorban tör előre (és ez a 
gyakoribb), de a félelem is, a bátor előretörés is egy leginkább meghatározhatatlan jövőszerű 
idővel esik össze: egy olyan ifjú beszél itt, aki szembenáll jelenével és sokat vár a jövőtől. Az a 
körülmény, hogy a szóban forgó versekben az előbbiek sötétes, ködös színeit és lefelé tendáló 
vonalait, hirtelen derű, világosság és hatalmat, magabiztosságot, messzire tekintő kitárulást 
reveláló vertikális vonalak foglalják el, mintha szintén valami ilyesmiről vallana. Egy nyitott, 
nem elmosódó, nem a végtelenben elvesző, de mégis kozmikus tér áll előttünk, ahol a nap és 
csillagok is a szerelmesek lábánál hevernek: 

Fázol? várj, betakarlak az éggel, 
hajadra épül a hímzett csillagok 
csokra és holdat lehellek a 
szemed fölé. 

(Szerelmes vers Boldogasszony napján) 

Másutt azt mondja szerelmes magukról: „mi vagyunk most a fű, a fa, a part, az öröm is" 
(Tavaszi szeretők verse), ami a költő ekkori világszemléletének a panteizmus fogalomkörébe 
való besorolására adott alkalmat. Valójában mégis nehéz lenne azt állítani, hogy Radnóti a 
Pogány köszöntőben akár a szó legtágabb értelmében vett filozofikus költészet igényével 
szólalna meg, ennek épp az ellenkezője igaz: a költő leginkább emocionális telítettségű, az 
intellektuális elemeket leginkább háttérben tartó kötetéről van szó. Az azonban legalábbis 
elgondolkoztatásra késztet, s ha másért nem, a költő szubjektív szándékainak megismerése 
miatt sem érdektelen, hogy őmaga a kozmikus kicsengésű, lelkes természetélményét sohasem 
érezte ellentétesnek már az első verseskötete megjelenése idején is tudatosan vallott, egyéb
ként inkább szintén érzelmi síkon átélt, mint tételes materializmusával — még ott sem, ahol 
egy felszínes olvasás valamilyen panteista frazeológiával való érintkezést fedezhetne fel. A 
panteista jelzőt legfeljebb akkor fogadhatnánk el, ha a fogalom nem szabatos használóihoz 
csatlakozva, azt a sok változatban ismert jelenséget akarnánk jelölni vele, amikor a művész 
különös intenzitással ad hangot annak az érzésének, hogy maga is a természet egy része és 
mintegy összeolvad vele. Ez azonban még egyáltalán nem azonos a panteizmus filozófiai állás
pontjával, az utóbbi ugyanis a természetnek istennel való azonosulásán alapul, amiről az 
ekkorra már mindenféle vallásos hiedelmet eldobott Radnótinál szó sem lehet. Köszöntője 
valóban „pogány köszöntő", a szó istentelen értelmében is, a költő nem utolsósorban az ilyen 
értelmezés lehetősége miatt választotta ki verseskötete címét. Nem volna helyes, tehát, ha a 
költő és a természet bensőséges kapcsolatát valamilyen, akárcsak pl. pogány természetvallás 
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felől próbálnánk megközelíteni. Ha filozófiai összefüggéseit akarjuk keresni, akkor ezt csak a 
költő materializmusának lírai megfelelőjében, a világi anyagi egységének poétikus átélésében 
ismerhetjük fel. 

Talán itt kell néhány szót szólnunk a Radnóti-féle tájak nagyfokú mozgalmasságáról: 
a csendélet, ,,a halott természet" statikus világával szembeállítva legtalálóbban talán dina
mikus tájaknak nevezhetnénk őket. Legfőbb tulajdonságuk, hogy mindig „történik" bennük 
valami. Nem különösképp a szó epikus, elbeszélő értelmében felfogható eseményekre gondo
lunk, ha ilyesmi nincs, vagy alig van jelen a versben, még akkor is állandóan az anyagi világ 
örök mpzgása gyorsan egymásba olvadó vizuális, motorikus, akusztikus megnyilatkozásainak 
pillanatfelvételeit kapjuk tőle. A Tavaszi szeretők verse tizenkét rövid (mindössze három vagy 
négy szót tartalmazó) sorában előbb a csókok öröme „harsog a fák közt", majd árnyékkal 
veszi körül a szerelmesek testét a táj, a „füvön fény terül", a fákon pattan a hajtás, csörgető 
fekete tücskök zaja hallatszik. Még a sötét tónusú tájak körül is ott kavarog ez a gyors mozgás, 
legfeljebb kevésbé dinamikusan, ami arra figyelmeztet, hogy a szerelmes versekben sem csu
pán a boldog szerelem gyors ritmusának kivetítéséről van szó (természetesen erről is), még 
csak nem is pusztán a pszichológiai vagy épp biológiai szférákra leredukálható ifjúkori türel
metlenségről, hanem egy olyan általánosabb mozgásélményről, amely valahol a költő mate
rialista világnézetével és forradalmas vágyaival is érintkezik. Magát az összefüggést, akár a 
költő egyik jegyzetével világíthatjuk meg: „Világszemlélet lényegileg mindig a formában 
fejeződik ki, mert ezen keresztül válik valósággá. És mert a műalkotás társadalmi produktum, 
s mert a világnézet a társadalommal szerves, ezt a világnézetet természetesen megjelenési 
formájában hordhatja és hordja is. A mondanivalóval kölcsönösen alakítják egymást, de kell 
is, hogy alakítsák."7 

A Pogány köszöntő verseiben még kétségtelenül nem feltűnő ez az összefüggés. Most 
még főképp a szerelmet éli át abban a tudtban, hogy ezzel is a világ anyagi mozgásában vesz 
részt, de közben már érlelődik költői magatartásának az a későbbi kötetekben kibontakozó 
sajátossága, amely a természet mozgását a történelem mozgásának kifejezésére használja fel. 

Nem mondunk újat, amikor azt állítjuk, hogy a szerelmi érzések az életfilozófiával, 
ha tetszik világnézettel való összefüggése minden mélyebb szerelemben felismerhető, a Rad
nótiéban is. 

Mert vajon pusztán a sors ajándékának kell tekintenünk, hogy nem ismerte a szerelem 
kínjait s hogy az előtte járó generáció lírájában, ha tetszik, Adytól Apollinaire-ig még erősen 
központi helyet elfoglaló „Mai Aimé" gyötrődő vágyakozása sohasem kap helyet nála? És 
hogy a Rossz legfeljebb kívülről, egy ellenséges társadalom fenyegetésein keresztül komorlik 
be abba a napfénnyel teli univerzumba, ahová már a Pogány köszöntő versein át belépünk? 
Aligha. Ez a komplexusok nélkül feltörő, friss, egészséges érzés így sohasem születhetett volna 
meg a testi szerelmet szigorú korlátok közé szorító s gyakori bűntudattal beárnyékoló zsidó-
keresztény világkép és (akár laicizált) kispolgári derivátumainak teljes felszámolása nélkül. 
Ehhez viszont elsősorban a materializmus filozófiája segítette, ha pedig ez igaz, akkor az sem 
meglepő, hogy a régi erkölcs helyébe nem valamilyen anarchista vagy nihilista szerelemkon
cepció lép, hanem éppenséggel egy új szerelmi erkölcs körvonalai kezdenek kibontakozni 
benne. A Pogány köszöntő szerelmes verseiben ugyanis nemcsak az Erósz ujjongó felszabadulása 
új, előremutató elem, hanem a bennük megjelenő emberi kapcsolat természete is. Nem véletlen, 
hogy Radnótinál hiába keresnénk a szerelmi költészet (egészen a huszadik századik számtalan 
változatban inkarnálódott) két alaptípusának, a légiessé idealizált romantikus Múzsának vagy 
az erotikus bűntudatot felébresztő, egyébként szintén romantikus Végzet Asszonyának a 
jelenlétét. A kedves nála már nem távoli, sejtelmes valaki, nem Verlaine „femrne inconnue"-je, 

7 Jegyzetek a formáról és a világszemléletről. (RADNÓTI MIKLÓS: Tanulmányok, cikkek. 
Bp, 1956. 115.) 
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nem is Ady héjjanászának „vijjogva, sírva, kergetőzve" megjelenített tragikus nősténye, 
sőt még Szabó Lőrinc vagy József Attila modernebb szerelmi lírájának vívódásait sem hor
dozza. Egyszerű, természetes, mint az a táj, amelynek fénylő füvei, fái, búzavetései között 
jelenik meg előttünk. Nem a férfi világától független, hódolatot vagy meghódítást követelő 
külön entitás, hanem a férfi univerzumának magától értetődő része, amellyel szerves egységgé 
olvad össze. Radnóti versei annyira a közös, mindkettejük által végigélt élményekről beszél
nek, hogy a szerelmi boldogság vallomása gyakran a szerelmet óhajtó vagy követelő férfi 
hagyományos egyesszáma helyett mind a két szerelmes nevében egyszerre beszélő többesszám
ban, két test, két lélek közös ritmusával tör fel bennük. Olvassunk csak bele egy pillanatra 
ezekbe a versekbe: „Boldog csókjaink öröme harsog a fák közt és árnyékkal áldja testünket 
a tá j" (Tavaszi szeretők verse); Fejünket majd szépen lehajtjuk, most a bokrok közt hálunk, 
mint a madarak (Erdei ének valahonnan); torkunk áhítatot küld a ködök után és megsimo
gatjuk a napot; stb. (6 fény, Ragyogás...) 

Nem két különálló ember, a pár szerelmeköltészete ez, ahol a nő sokkal közvetlenebb 
módra inspirálja a költőt, mint a régebbi szerelmi lírában. 

Kétségtelen, hogy a párokat jellemző erotikus, morális, politikai, sőt ízlésbeli közössé
géből a Pogány köszöntőben még túlnyomórészt csak az erotikus közösség sugárzik bele a ver
sekbe, s a kedves arcának egyéb vonásai szinte fel sem villannak. Ebben azonban semmi meg
lepő sincs, hiszen ismert tény, hogy az erotika egyoldalú eluralkodása minden egészséges sze
relem kezdeti szakaszát betölti, — bár akik közelről láttuk a költő magánéletét, jól tudjuk, 
hogy ez a morális, sőt politikai kapcsolat már az első verseskötet megszületése idejében meg
volt. A Pogány köszöntő szerelmes verseit már csak ezért is vétek lenne valamilyen „anarchista
nihilista" erkölcstelenségnek ajándékoznunk: nem ez, hanem épp az ellenkezője, az indi
viduum önzésén túlmutató, ezért egyetemes értékek felé is kitáruló szerelmespár morálja 
érlelődik benne. És mint ilyen, szorosan hozzátartozik ahhoz, az emberiség dolgaiban való 
egyetemes részvételhez, amely Radnóti Miklós líráját már ekkor jellemzi. 

\ III. 

Második verseskötete 1931 tavaszán jelent meg és az Újmódi pásztorok éneke volt a 
címe. Ez a kötetcím is alighanem hozzájárult Radnóti költészetének valamilyen idillikus, buko
likus lírával való azonosításához, pedig a költő épp az ellenkező jelentést szánta neki. 

A pásztor az emberi művelődés ősrégi szimbolikájához tartozik s az évezredek során,, 
gazdag költői jelentéstartalommal telítődött. Ismeretes, hogy milyen nagy helyet foglal el a 
különböző vallások jelképrendszerében. Űgylátszik, Radnóti is számolt az ilyen értelmezés 
lehetőségével, mert abban a pásztori világban játszódó versében (Beteg a kedves), amelyre a 
kötet címének értelmezését jórészt felépítjük, egyenesen arról beszél, hogy „elfajzott az apjától 
tanult lenge imáktól". A pásztor másik arca különben a pogány, az egyetemes néphit szerint 
közvetlen kapcsolata van a természeti erőkkel,, jól ismeri a füvek és a fák, vagy az égitestek 
titkos tulajdonságait. Az ilyen pásztor már közelebb áll a pásztor azon fogalmához, amelyet 
Radnóti kötete címébe bele akart summázni, de nem idegen tőle a pászotorokhoz épp a költé
szetben annyira hozzátapadt szerelmes gyengédség vagy épp erotikus atmoszféra sem. Ebben 
az időben erősen érdeklődik az antik, ha tetszik pogány pásztori költészet iránt, különösen 
Theokritos egyik idilljét, a Paraszt hexametereket (Babits fordításában) szerette felolvasni 
barátainak. Talán nem is az idilli hangot, hanem a szerelmi együttlétnek a saját verseivel rokon 
természetes tisztaságát érezte ki a görög költő soraiból. 

A kötetcím azonban azt is erőteljesen hangsúlyozza, hogy nem akármilyen, hanem 
újmódi pásztorok énekét tartalmazza. Jelentésének lényegét is épp az újmódi jelzőn keresztül 
kell megragadnunk. Utaltunk már arra, hogy az „új" Radnóti frazeológiájában a kommuniz
mus eszmevilágával azonos, ezt nevezi „új hit"-nek,^,új világrend"-nek, amikor nem beszélhet 
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nyíltan róla. Abban pedig, hogy ezt a jelzőt, kissé groteszk módon épp az inkább archaikus, 
mint modern érzelmi velejáróval rendelkező pásztorokhoz kapcsolta hozzá, legközvetlenebbül 
egy magyar kommunista író, Szilágyi András Új pásztor című regénye inspirálta. A magyar
országi könyvkereskedésekből kitiltott regényt (Párizsban, a Monde magyar osztálya adta ki, 
lQ30-ban) lelkesen terjesztette barátai között és különösen befejező sorait szerette idézni: 

íme: elérkezett a fürge kísértet a völgybe. 
A vörös kakasnál is fürgébb: 
A forradalom kísértete. 
Nemsokára megrázza a legmagasabb hegyormokat is. 
Először a kicsi kenyérért harcolnak. 
Azután a nagyobb kenyérért. 
Mi lesz ennek a vége? 
Lázadás? 
Nem! 
Forradalom! 
Az összes faluk és összes városok és összes 
síkságok és hegyek lázadását forradalomnak hívják! 

Ä regény a hegyi pásztorok osztályharcát egyébként erősen a szabad, természetes szerelem 
erotikus atmoszférájával veszi körül; ez csak eggyel több ok volt arra, hogy a költő kedves 
olvasmányai közé sorolja. A pásztornak az osztályharc hordozójává való megtétele sem ön
kényes írói trouvaille: a pásztor szó gazdag jelentéstartalmához a lázadó is hozzátartozik: 
olyan emberről van szó, aki kívüláll a falu hagyományos közösségén, szókimondóbb, kötetle
nebb, szilajabb, mint a többi és, amint a magyar pásztorélet történetéből is tudjuk, könnyen a 
társadalom nyílt lázadójává válik: betyárrá szabadítja fel magát. 

De ott szerepelt a pásztor a költő új baráti körének, az épp a szóbanlevő kötet meg
jelenése táján összeverődni kezdő „Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumá"-nak jelképei 
között is. Rózsa Sándor szülőhazájában valóban nem sok kellett ahhoz, hogy lázadó fiatal
ságunk a maga őseit lássa a puszták betyár-pásztoraiban, abba pedig, hogy valamennyien 
„újmódi- pásztorokénak éreztük magunkat, már a kép Radnóti-féle értelmezése is beleját
szott. Buday György egyik kisméretű fametszetén pl. egy vörös fényű ötágú csillagra bámuló 
,bethlehemi pásztorok láthatók. A metszet titkos jelentése az volt, hogy ,,a Szegedi Fiatalok" 
az ötágú csillag felragyogását várják . . . Egyik-másikunk, közöttük magának Buday György
nek arcvonásai egy kis beleérzéssel felismerhetők az egyébként groteszk felfogásban stilizált 
expresszionista metszeten, bár ez a stilizáltság azt is magával hozta, hogy igazi jelentését csak 
a beavatottak értették. Ezért kerülhetett rá később kollégiumunk „hivatalos" levélpapírjára, 
sőt néhány kiadványunk címlapjára is. 

Nem véletlenül időztünk el ilyen sokáig a háromszavas címnél; Radnóti költői nyelvé
nek a látszólag ártatlan metaforák mögött meghúzódó politikai jelentései természetére és 
azoknak a kollektív jelentéstartalmakkal való összefüggésére akartunk egy újabb példával 
rámutatni. Elkalandozásunkat különben azért sem érezzük egészen hiábavalónak, mert köz
ben talán Radnóti Miklós második verseskötetének atmoszférájából is sikerült megéreztetnünk 
valamit. 

A kötetben az „újmódi pásztor" előbb felvázolt önarcképét néhány további önarckép
szerű vers teszi élesebbé. A Kedd és szerda kőzött c. még az előző kötetben megismert a „variá
ciók szomorúságra:' elmosódóan melankolikus hangját hordozza, de ez a melankólia hamarosan 
már lázadó keserűségbe torkollik bele. Szerelmes keseredőjében már világosan megfogalmazza, 
hogy keserűségének az az ellenséges világ az oka, ahol még mindig párásán gőzölögnek a „gaz
dagok szusszanó tálai", az igazakat viszont „a naptól is lécekkel eíóvják" s ahol á költő és 
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kedvese „fiatal élete" mindig a tilosban lőtt „szép nyúl" sorsára van kárhoztatva. Egy kissé 
még mindig szürrealista vers technikával, alig összefüggő és gyakran meghökkentő képekből 
felépített versbe már jóval több társadalmi helyzetre vonatkozó konkrét utalás vonult be, 
mint az előzőkbe. Az így konkrétabbá váló képek nem csupán azért érdemelnek figyelmet, mert 
a;.maguk módján az akkori Magyarország egyre élesedő társadalmi problémáira utalnak, az 
önarcképbe való bevonulásuk a költő lázadásának egyre jobban növekvő konkrétizálódását, 
ars poeticájának politikusabbá válását is elárulja. Alighanem ezzel függ össze, hogy az ön
arckép jellegű mondanivaló egyik-másik versében az egyesszámból többesszámba tevődik át, 
mintha már nem elégednék meg azzal, hogy csak saját sorsa felől panaszkodjon, most már ő is 
az .„egész nép nevében" akar szólni: 

Fulladunk a borba ízetlen 
szalonnás kenyér szánkba ragad 

és lábaink eloldott csoszogása 
hangzik imának a csillagos égre 
ha esteledik: mert hangosodnak 
rossz, vézna kutyák és féloldalt 
billen gazdag zsákokban a zsákmány! 

De nemcsak a 'növekvő társadalmi elégedetlenség képeinek konkrétabbá, reálisabbá 
válását figyelhetjük meg ebben a versben és néhány hozzá hasonlóban. Emocionális dinami
kájuk is egyre jobban növekszik, átkokról, káromkodásokról „kan dühök"-ről hallunk bennük 
s ez a düh sodorja tova a komor férfikórusok hosszú, tirádaszerű mondatait, amelyek minden 
sora, mintha egyszerre mindent világgá akarna kiáltani, állandóan újabb és újabb keserűsé
gekkel válik terhesebbé. 

Ez a dühös elkeseredés nem is egy változatban kerül elő az Újmódi pásztorok éneke 
verseiben. Ott van pl. a balladás hangú Elégia vagy szentkép szöget len-ben. A vers munkanél
küli csavargója, akit nyomorékká gázolt egy gróf autója és aki hiába perel a kártérítésért, 
csak addig hiteles, amíg jellemének lázadó, káromkodó (vagyis a költő ekkori önarcképéhez 
hasonlító) vonásait villantja fel, a talán túlságosan is direkt társadalmi tendencia viszont egy 
kissé csináltnak, szentimentálisnak hat benne, alighanem azért, mert a költő társadalmi 
indulata túlságosan emocionális jellegű ahhoz, hogy azt egy epikus jellegű kompozícióba tudja 
áttenni. A társadalmi tendenciájú portré megalkotásának szándéka azonban így is figyelmet 
érdemel, mert az előző kötet tájba ékelt és ott elmosódó portréi után most már a nyílt társada
lomábrázolás igényéről vall. 

Egyelőre mégis azok a portréi elevenebbek, életszerűbbek, amelyekben a társadalmi 
indulat az előbbinél kevésbé epikusán és nyilvánvalóan jelenik meg, bár annak is kétségtelen 
jelentőséget tulajdoníthatunk, hogy portréi mindig az akkori társadalmon kívülrekedt embere
ket ábrázolnak s hogy rendellenes vonásaikat ábrázolásuk groteszk líraiságával is fokozza. 
Az a festő, „akinek merész fenekét hálóval fonja a kőhöz a pók" s aki „Krisztust vázolja 
Júdás csókja alatt", épp azért jelenik meg elevenen előttünk, mert vonásaiban a költő láza
dásának egy másik arcát, meghökkentő pózokban, vagy még inkább nyelvi trouvaille-okban 
megnyilatkozó elgroteszkesítést ismerhetjük fel. Az önarckép groteszk változatát képviseli az 
az ötsoros kis vers, amelyben Krisztushoz hasonlítja magát, hiszen Krisztus is „szőke volt", 
akárcsak ő ,,és lányok álmodtak véle éjjelenkint" (Arckép). Groteszk figura jelenik meg továbbá 
a kötet második, az előbbinél életszerűbb csavargó-versében (Elégia egy csavargó haláláról), 
amelyet csak a költő konvencióknak fittyet hányó, legényes hetykeségének közvetlen jelenléte, 
s nem valamilyen jellemábrázolás szándéka tesz hitelessé. Egy villoni —brechti rokonságú 
ágrólszakadt szatírt sirat el benne, aki „már jótőgyű szűz angyalokkal viaskodik most az égi 
kazlak tövén".. 
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Az Elégia egy csavargó haláláról egyike volt azoknak a verseknek, amelyek miatt a szó
ban forgó kötetét elkobozták és a költőt vallásgyalázás, közszeméremsértés és társadalmi rend 
elleni izgatás vádjával bíróság elé állították. És bár semmiféle ügyészek nyelvén sincs hajla
munk szólni, el kell ismernünk, hogy az ilyen versek nem egy vonása valóban sérthette a 
jámbor és korlátolt polgárok „közszemérmét". Egyébként nem valószínű, hogy Radnótinak 
valóban szándékában volt bármiféle szemérem sértegetése. Inkább csak egészséges fiatalságá
nak természetes szexualitását kiabálta világgá, az a társadalom azonban, amely a szerelmet 
csak a vizenyős idealizmussal és álszeméremmel leplezett polgári házasságok prózája vagy a 
prostitúció valamilyen formájában tudta elképzelni, az erotika bármilyen megnyilatkozásá
ban hajlamos volt lázadást keresni: ezeknek az éveknek alig van olyan valamirevaló írója, 
akit ne vádoltak volna közszemérem sértéssel. 

A vallásos hit * tárgyainak Radnótinál jelentkező profán, egy hívő lélek számára talán 
túlságosan is profán beállítása (az, amit az ügyész vallásgyalázásnak nevezett) viszont valóban 
nem választható el a polgári társadalom elleni lázadás magatartásától. így jelenik ez meg pl. 
a francia szürrealistáknál is, Radnóti hazájában pedig, ahol az egyház volt a legnagyobb föld
birtokos s olyan középkori privilégiumokat élvezett, mint Spanyolországot nem számítva, 
akkor már sehol sem, és ahol az egyház és az állam s véle együtt az uralkodó osztály létérdekei 
szorosan összefonódtak, a vallásos világkép rombolása még indokoltabb és még veszélyesebb 
volt, mint- a laicitás bizonyos fokát elért országokban. A maga logikája szerint tehát nem kevés 
igaza volt a félfeudális Magyarország ügyészének, amikor a vallásos kultusz tárgyait profan i-
záló versekben (a kötetben több ilyen is akad) „társadalmi rend elleni izgatást" is látott. 

Az Újmódi pásztorok éneke tájai szintén a portrékhoz hasonló felfogásban élesednek és 
gazdagodnak. A Pogány köszöntő még könnyen elhatárolható sötét és világos verseinek, a 
szerelmes versek életörömmel teli kitárulásának és a komor versek szomorúság-variációinak 
érzelmi zónái kezdenek egymásba futni, mégpedig úgy, hogy a komor tájábrázo.lásokba is 
beragyog valamelyes fény, de ugyanakkor a derűsebb tájakba is, ha másképp nem, látens mó
don szintén belefeketedik valami a költőt ellenségesen körülvevő világ árnyékaiból. 

Ezzel a jelenséggel párhuzamosan a tájkép már gyakran politikai mondanivalóval 
telítődik, legerőteljesebb talán a Hajnali elégia néhány sorában, ahol az előző kötet még csak 
sejtelmesen, borongó sötétes árnyékai most dühös elkeseredéssel komorlanak felénk: 

Már jegenyék árnyéka gyászolja csak 
régen fekete kenyerünket s fák 
tudják csak patakok partján, 
hogy fejszés emberek lábanyomán fut 
össze most sírva az őszi víz fénylő 
pocsolyákba s átkok gyűjtik, s mérges 
köpések dagasztják csobogóra! 

A többstrófás vers egészén azonban végig egymásbaoldódó sötét-világos érzelmi vonalak 
futnak végig: a sötét a jelenidő „fekete kenyere", a világos, sőt kivilágló a forradalmas jövő
nek az a hajnalodása, amely felé a vers mindkét érzelmi zónát egybefogó utolsó sorai is ki
tárulnak: 

kiteljesedett nyomorunk fölött vörös 
hamvakkal visszük szét hajnalodó életeinket! 

A Radnóti-féle táj egy újabb variációja az olyan természetbe beleolvasztott erotikus 
életkép, amelyben a költő közvetlenül nincs jelen. (Tavaszi vers. Vihar után.) Saját világát 
vetíti ki mégis, a szerelem és a lázadás egyszerre jelentkező életörömét, amelyből talán mégis-
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a táj, s ezen keresztül az őt körülvevő társadalom forradalmasításának (a „forradalom" fogal
mának szokatlan, ha nem épp groteszk kiugratásával is hangsúlyozott) vágya a leglénye
gesebb: 

A fák vörös virágokat lázadnak 
éjjel és vidám csavargót ölelnek 
most a reccsenő ágú bokrok alatt; 
csak a lány sivít, karmolva teste 
tavaszi forradalmán... 

(Tavaszi vers) 

A tájnak a költő növekedő valóságérzékét kifejező élesebbé, konkrétabbá változása 
különösen a szegedi táj valóságához lokalizálható képeknél feltűnő. 1930 őszétől Szegeden 
egyetemi hallgató, s vizuális fantáziáját láthatóan már az első napokban megragadták a Nagy 
Magyar Alföld először látott színei. A tiszai és a marosi tájak távoli zöldje s az Ég végtelen 
kékje felé nyitott város, amellyel a költő épp egy buja, mediterrán ősz erotikus illatai között 
kezdett ismerkedni, virágos, fásitott utcáin és terein belül állandóan őriz valamit a szabad 
,természet közvetlen jelenlétéből s a folyó lassú, simogató közelsége, primitív tutajaival,, 
groteszk halászbárkáival, verőfényével, erős színekben játszó alkonyaival és éjszakai sejtel-
mességével néha egyenesen kozmikus arányúvá tágítja ki a megragadó látványt. A Pogány 
köszöntő tájai Radnótijának így alig egy lépést kellett tennie, hogy ezt a természetet is ma
gáévá tehesse s hogy már az egyik szegedi e%ő versében leírhassa róla, hogy olyan, „mint 
kedvesem szemekékje". (Zaf, estefelé) Mégis, egészen más szegedi-tiszai táj jelenik meg itt,, 
mint a város nagy költőjének, Juhász Gyulának impresszionista verseiben. Radnóti vonalai, 
színei erőteljesebbek, válogatottabbak, stilizáltabbak és néha groteszkebbek is. 

A táj impresszióinak visszaadása legfeljebb egy, és sohasem elsődleges tényező ezekben 
a versekben; csak azt a néhány motívumot emeli ki belőle, amire éppen szüksége van, de azt 
is sokkal erősebben magához hasonlítja, mint az az impresszionista versekben szokásos volt-
Inkább újrarendezi és kiszélesíti a látott világ képeit s ez sem halk, elmosódó hangulatok 
visszaadása, hanem a maga dinamikus lelkiállapotának expresszív kivetítése érdekében tör
ténik. Továbbra is gyakoriak nála az optimizmust, előre törést kifejező, magasba ívelő, verti
kális vonalak, a nap, a csillagok állandóan belefénylenek a versbe, fák, madarak emelkednek az. 
Ég felé, a több alkalommal megjelenő tornyoknak is egy felfelé törő optimizmus (és az ezen 
belül jól elférő erotikus szimbolumérték) ad igazi értelmet. A fákból, virágokból, madarakból, 
tornyokból összeálló, fiatalos Szeged-kép sok rokonvonást mutat azokkal a motívumokkal, 
amelyeket az épp akkor összeverődni kezdő avant-garde írók és művészek, a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiumának jövendőbeli alapítói desztilláltak ki maguknak a tiszaparti városból 
és nem utolsósorban gazdag folklórjából. 

A valóban látott táj képeinek „szegedi fiatalos" újjárendezése és kiszélesítése különö
sen a Télre leső dalban feltűnő. A vers „hattyas tavai" és a „Tisza felé hajoló halas patakai" 
ekkor már régen csak azokban a szegedi népdalokban léteztek, amelyekkel a költő új barátai
nak egyik kiadványából egy szegedi népdalok egy csokrát a hagyományos folklór-motívumo
kat modernné stilizáló Buday György rajzaival együtt bemutató kis kalendáriumból ismer
kedett meg. Az így kapott képek már csak azért is szervesen beilleszkedhettek akkori versei 
jelképrendszerébe, mert tájlátása valahol rokona volt a Buday-féle expresszionista és szür
realista hatásokat magába olvasztó szemléletnek. A Télre leső dal tájának az újsága, hogy a 
képek által hordozott jelentéseket most már félreérthetetlenül társadalmi kicsengésű értel
mezésekkel hangsúlyozza: a hattyastavak a „gazdagok hattyastavai"-vá szélesednek, a virágok 
vörössé forradalmasodnak s az első strófának a költő fiatalos életkedvét hordozó nyári boldog
sága a második strófára ősziesbe komorul: 
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Nyár volt pedig; de szegény menyasszony és 
vőlegény előtt még most sem nyílott ki 
életük rózsafája, kék májusunk 
vörös orgonát dobált fiatal * 
díszül kalapunkra: már hóba bukó 
esők tarka színeink nyomorítják s 
takarót vár a fészkes vetés! 

A Télre leső dal egyik legszebb példája a tájból kiinduló sötét és világos érzelmi zónák 
már említett egymásba futtatásának: a két ellentétes hangulat szételemezhetetlen egységbe 
olvad össze benne, bár nem válik teljesen egyenrangúvá. A beleborongó elégia ellenére is 
inkább egy előretörő, fiatalos lendület életerős színei-képei dominálnak benne, az a „vörös 
orgonákat dobáló" dacos hetykeség, amellyel oly gyakran találkozunk az Újmódi pásztorok 
éneke verseiben. Nem is egy képe egyébként a népköltészet ősrégi jelképei közül való, de egy 
modern költő átrendezésében kerül elénk. Folklorisztikus atmoszféráját "csak fokozza, hogy 
alaphelyzete (a szegénységükről panaszkodó szeretők és gazdagok világa elleni lázadás) számos 
népdalban, balladában előkerül s talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a szociális mondanivaló 
annyira magától érthetődően hatja át az Újmódi pásztorok éneke egyik kiemelkedő darabjá
nak számító vers minden sorát. 

Mégsem valamilyen népieskedő helyzetdalt kapunk (maga a vers súlyosabb képekkel 
terhes és nyugtalanabb dinamikájú annál, hogy dalnak nevezhessük). Ha egyáltalán népies
nek nevezhető alkotással állunk szemben, akkor a romantikus költő szerelemkoncepcióját a 
folklóré motívumaival kifejező Kölcsey ,,népdalai"nak modern, a szürrealizmussal rokQn laza 
asszociációs képalkotó fantáziából megszületett leszármazottjáról van szó. A folklorisztikus 
inspirációk ilyen megragadása meglehetősen egyedülálló irodalmunk akkortájt erősbödni 
kezdő népies törekvései területén, a magyar költők közül talán egyedül csak József Attila 
,,népiességé"-vel rokonítható s nyilván nem véletlenül: a folklór motívumainak felhasználása 
egyiküknél sem valamilyen „narodnyik" ideológiából táplálkozik, hanem az elnyomottak 
világával való azonosulásuk egyik oldala. Ha pedig képzőművészeti analógiákat akarunk 
keresni, elsősorban Chagall neve jut az eszünkbe. Radnóti valahogy úgy rendezi át és tölti 
meg saját, nyugtalan érzelmei dinamikájával a magyar folklór motívumait, ahogy ezt Chagall 
teszi az ukrán folklórral. A Kis kácsajürdik c. versében még inkább nyomon követhető ez a 
kapcsolat, ebben a közismert, régi népdal kezdőképét hangolja át hetykén erotikus életképpé. 
(Lényegét talán úgy tehetnénk át a képek érzéki vizualitását elszürkítő prózába, hogy egy 
meztelenül fürdő leány a költőt kívánja maga mellé . . .) 

Azok után, amit a groteszk iránt érzett hajlamáról elmondottunk, nem meglepő, hogy 
a folklorisztikus elemek saját világához idomított átrendezésének egy másik útját épp ez 
kínálta számára. Már az előbb idézett Kis kacsa jürdik-htn is némiképp ilyen irányba formálja 
tovább a népdal kezdő sorait. Eljárását már pusztán az is groteszkké teszi, hogy egy olyan 
szöveg váratlan vagy épp meghökkentő variálására vállalkozik, amelyhez egyébként inkább 
az éneklő gyermekhangok naiv hangulata tapad. 

A kötet Két groteszk címmel egymásba kapcsolt két kis versében a folklorisztikus elemek 
jelenléte már nem annyira nyilvánvaló, mint az előbbiekben, de különösen az elsőben (Péntek 
éji groteszk), ahol a tiszaparti táj látott elemeivel keveredik, mégis könnyen nyomon követhető. 
A vers kezdőképe pl. (A hajnali csillag felkacag) akár ismét egy közismert népdal kezdősora 
variációjaképp (Feljött már a hajnali csillag) fogható fel, a középpontban álló jelenet (az alvó 
kedves ébresztése a fűzfa alatt) pedig valahol a Csipkerózsika-motívium archetípusaival 
érintkezik s a két szerető életéért a fák tetején harcoló manó (talán a kedves „felébresztését", 
a két szerelmes boldogságát zavaró társadalmi — családi tilalmak kivetítése) szintén a nép
mesék világából való, a motívumok"újrarendezése viszont továbbra is azzal a szürrealizmustól 
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megérintett, csaknem szabadasszociációs eljárással történik, amelyről az előbb már szóltunk, 
<3e- a képek sora így is olyan erőteljes kis verssé áll össze, amely a szegedi táj egyik vonását is, 
a:'költő lelkivilágának egy rezdülését is hitelesen örökíti meg. 
' '•l Az Újmódi pásztorok ériekének egy másik kiemelkedő verse, a Tápé, öreg este képei is 
inkább groteszk voltuk, mint modorosságuk felől közelíthetők meg. 

i; Amikor a költő ismerkedni kezdett a nyomorát vasárnaponként népviselete derűs 
színeivel elkendőző Szeged melletti kis faluval, az már régen bevonult az irodalomba és képző
művészetbe. Voltak akik csak az impresszionista visszaadásra csábító felszínt, vagyis az idilli 
festőiséget ragadták meg, néha még az a Juhász Gyula is, aki legerőteljesebb verseiben azután 
majd a parasztélet elesettsége jelképének teszi meg á falu kopottas Krisztus-keresztjét és azt 
a tragikus-groteszk vonásokkal ábrázolt tápai lagzit, amely körül a halál kaszál . . . Radnóti 
kétségtelenül a Juhász Gyula-féle hagyomány folytatójának látszik, pedig (és ez el kell gondol-
koztassa azokat, akik túlságosan komolyan veszik az irodalmi hatásokat) ekkor még, bár
mennyire furcsának tűnhet, alig ismerte Szeged nagy költőjének tápai verseit, arról nem is 
beszélve, hogy mindig kínos tudatossággal tartotta távol magától az előző generáció felől 
érkező könyv-inspriációkat. Tápai versében is alig van juhaszgyulás vonás, vagy ami van, az 
a falu valóságából szűrődött bele. 

Tehenek füstölgő szerencselepényeinek groteszk képével kezdődik, mintha már az első 
sorokban el akarná kerülni a színek impresszionista ragyogtatásának kínálkozó kísértését. 
A továbbiakban is az este sötétje vonul végig a versen („nem csillagzik az ég, mert angyala
ink magukra húzták a fekete takarókat"), a parasztemberek is „sötéten" jönnek hazafelé a 
kopár, téli akácok között, szeretkezésük sincs azzal a ragyogó fénnyel körülvéve, amely az 
akkori Radnótinál különben sohasem hiányzik, ha a szerelemről szól; most papirosokkal körül
csavart gyertyák („a papírral ápolt glóriák" az ilyen, kocsilámpa helyett használt gyertyákat 
jelentik) pislákoló világossága veszi körül ezt a szegényes, animális világot; csak a tejesköcsög
ről álmodó gyermek és macska hoz valamelyes derűt. A tápai nyomor ugyan nincs közvetlenül 
jelen a versben: ez inkább Radnóti már több változatban megismert egyetemes emberszerete
tének megfogalmazása akar lenni, mint valamilyen lírai helyzetjelentés a parasztság társadalmi 
állapotáról. Az egész versen végigvonuló groteszk képek sorozata a parasztság akkor diva
tos, romantikus eszményítésével szemben mégis az itt folyó élet lehetetlen, groteszk voltára 
utal s ezt hangsúlyozzák a komor színek, köd, csillagtalanság, lefelé tendáló vonalak is (az 
„eldől" ige kétszer kerül elő a versben). 

Kifejezetten a társadalmi életkép igényével fordul viszont a falu felé a Keseredő indu
latot hordozó soraiban. A komor versek közé, tartozik ez is, talán ez a legkomorsabb valemeny-
nyiök között: a növekedő nyomoruktól való félelmükben magzataikat meggyilkoló paraszt
lányokról szól. Tragikus alakjaikat néhány, egyéb, szintén a paraszti nyomort szuggeráló 
nyers kép veszi körül („holdas gond pipál ma házaink lukán"; „rí a rét s föld a magot is undor
ral kihányja") s még az a kevés fény sem pislákol bele a versbe, amely a Tápé öreg este paraszt
jait valamennyire mégiscsak megvilágítja. A komor s az érzelmes lelkek számára talán illetlen 
képek már-már egy naturalista nyomorábrázolás határán járnak, expresszív, sűrített dina
mikájuk azonban megmenti őket a fotografikus részletezés veszélyeitől. A képek nyilvánvaló 
valóságelemei ellenére ez a vers, egyben ismét lelkiállapotot is hordoz, a költő dühös, elkese
redését, s így joggal a közvetlenebb líraisággal megfogalmazott átkozódó hangjának, pl. a 
Kedvetlen férfiak versének objektív változatát láthatjuk benne. 

A komor színek azonban ismét világossá derülnek, mihelyt a szerelmes verseket körül
övező tájakba lépünk át. A Boldog hafnali vers mintha már címével is a Keseredő tragikus 
komorságát ellenpontozná, a „holdas gondot pipáló házak" helyett ugyanis itt még-a verebek 
is vidáman „pengenék" a ház előtt, „az útszéli porban" s a „kölykeiket lilára szorító leány
anyák" átkok, káromkodások csaknem naturalista hangján való megjelenítését pedig a kedves 
„áldott testé"-nek egyenesén himnusz-szerű felmagasztalása foglalja el: még az árnyékok is 
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vidámak körülötte, ,,mert tudják, mire tél lesz, megjön a gyermek" . . . És bár a középpontján 
ban megjelenített helyzet csak vágyálom, nem pedig teljes valóság, a Boldog hajnali verset 
mégis joggal a modern magyar szerelmi költészet legszebb, leggyöngédebb művei közé sorol
hatjuk. Ellenállhatatlan lírai hitelét alighanem az adja meg, hogy szervesen nőtt ki a költő 
világából; a már említett jövőbenéző anticipációinak egyike. Ennek megfelelően képeit újra az 
optimizmus, az élet erejébe vetett hit magasba ívelő vonalaival (röpülni készülő madarak, 
napravirradás) rajzolja meg: 

De hallod, bokorban a "madár 
Már leengedi szárnyát, repülni 
készül s énekel! nézd napravirradás 
ez, mert szerelemre születtél s 
ébredő lépteidtől a kert 
lelkesen újra kivirágzik. 

És ha a kedves alakját (úgy, ahogy ezt a Pogány köszöntőben már láttuk) továbbra is. 
hajlamos egy állandóan a Kozmosz felé kitáruló természetbe beleágyazva megjeleníteni: 
(,,Széllel fütyölj és tájékpirítónak kelj égre a nappal", — biztatja egyik apró, felkiáltásszerű 
versében); a kötet tájaihoz és emberalakjaihoz hasonlóan neki is egyre több egyéni vonását 
ismerhetjük meg, bizonyságául annak, hogy a szerelem most már nemcsak a világ prózájából 
való kitörés nagyszerű kalandját jelenti, hanem az összetaláíkozás megrészegítő mámora után, 
anélkül, hogy valamit is veszített volna poétikus varázsából, a költő mindennapjaiban is 
magától érthető helyet kezd elfoglalni. „Szőke, pogány lány a szeretőm", mutatja be immár 
testi valóságában, az pedig, hogy a szeme kék, az egyik olyan verséből derül ki, amelyben 
szerelmének alakja a szegedi táj reális képei között jelenik meg (Zaj, estefelé), egy másikból 
pedig még a foglalkozását is megtudjuk: „Kislányt tanított és magával hozta fehér nevetését..." 
(Szerelem). 

Az ilyen megnyilatkozások önmagukban is arról vallanak, hogy a szerelmes párnak 
már a költő első kötetében megismert belső kapcsolata most már tovább formálódik és erős
bödik. A pár megmaradásának rendszerint az szokott a próbaköve lenni, hogy az egymásra
találás testi mámorát milyen mértékben követi a szeretett lény egész személyiségének vállár 
lása s a férfi és a nő személyiségének a pár személyiségévé való összehangolása és további 
gazdagodása. 

A Pogány köszöntő csaknem egyoldalú erotikus koncentráltsága után ez a gazdagodás 
legtartalmasabban most a pár világnézeti közösségének lírai témává való válásában nyilatr 
kőzik meg. „Csak fű van, és fa; nap, hold, csillagok s állatok vannak a tarka mezőkön", halljuk 
a kedves szájából is a költő materialista hitvallását. 

A gyengéd Beteg a kedves erősen rejtjeles sorait szintén itt érdemes tovább feloldanunk 
s rámutatnunk arra, hogy amikor az „újmódi pásztorok népé"-ből (tudjuk, hogy ez mit jelent) 
valónak mutatja meg a szeretett leányt, akkor a helyenként egyenesen népmeseszerű stilizálás 
mögött valójában közös politikai élményükről, az illegális kommunista mozgalomhoz fűződő-
kapcsolataikról beszél. Magából a versből azonban akkor is kiviláglik, hogy egy újfajta, ha tet
szik újmódi szerelemkoncepció szólal meg benne, ha a Radnóti-féle pásztori világ igazi jelen
tésének ismerete nélkül olvassuk. Az egész verset ugyanis a szerelmi érzés olyan felfokozott 
természetessége lengi át, amilyennek ekkor már alig van nyoma az igazi szerelemtől elidegene
dett polgári költészet világában. Azokon a képeken át például, amelyekben a költő arra kéri 
halott atyját és anyját, hogy gyógyítsák meg beteg kedvesét, a szerelem és közelebbről a pár 
szerelmének Radnótinál nem először és nem utoljára megjelenő rejtett mélységeibe pillant
hatunk bele, hiszen most már a gyermekkor ágyát-asztalát is közös szerzeménnyé teszi és a 
saját múltjába, sőt annak a legbensőségesebb szférájába vezeti el szerelmesét, hogy még 
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emlékeiben se kelljen nélküle maradnia. És ez mindössze csak egy példa volt arra, hogy a költő 
szerelmét az Újmódi pásztorok éneke verseiben már az a bensőséges gyengédség is átitatja, 
amelyet századunk érzelmi életének elemzői olyannyira a pár lélektanának középpontjába 
helyeznek, hogy a romantikus ,,amour-passion"-nal szemben egyenesen „amour-tendresse"-
TŐI szoktak beszélni. 

Ez a gyöngédség (a biedermeier világából való magyar kifejezés csak részben fejezi ki azt 
a bonyolult érzéskomplexust, amelyről itt szó van, és amelyet talán nem is véletlenül nehéz 
anyanyelvünkön megközelíteni), egyáltalán nem a passzív érzelem, nem két ember minden 
más felé lezárt világát, a romantikusok egymás-börtönét kíséri. így Radnóti életében
költészetében sem a költő sokat emlegetett idilli hajlama, hanem annak a felismerése élteti, 
hogy a számára adott társadalom elidegenítéssel fenyegető világában a párban egyesült két 
ember személyiségét védő, megőrző és továbbfejlesztő gyöngéd kapcsolat egyben az ellenséges 
környezettel való szembehelyezkedés lehetősége vagy épp harc biztos fedezéke is. 

A szerelem tehát ismét új változatokkal gazdagodott a költő második verseskötete 
során, szerelmes verseiben ugyanis a huszadik század egyik legprogresszívebb emberi kap
csolatáról, egy olyan kapcsolatról van szó, amelyen belül a nő valóban egyenrangú társ, aki 
a férfival együtt vívja szabadságharcát, osztozik munkájában, gondjaiban és politikai elkép
zeléseiben, szerves, oszthatatlan része tehát a pár szélesebb emberi közösségek felé kitáruló 
mikrokolíektívájának. Radnóti lírájának egyik legjellemzőbb sajátsága továbbra is épp a 
szerelem változatainak nemcsak érzelmi, hanem morális, sőt politikai irányban is történő 
állandó gazdagodása lesz. Az egyenrangú szerelmes pár költészetének ez a magyar lírában 
meglehetősen új hangot jelentő megteremtése azonban már ekkor is ahhoz, a férfi és a nő új 
kapcsolatait megragadó modern szerelmi lírához sorolja, amelynek legkitűnőbb énekesei épp 
a szocialista vagy a szocializmushoz közelálló költők közül kerültek ki. (Desnos, Eluard, 
Aragon etc.) 

A költő formavilágának az Újmódi pásztorok éneke csaknem minden sorában meg
nyilatkozó gazdagodásáról, konkrétabbá, reálisabbá való keményedéséről már előbbiek során 
is állandóan szólnunk kellett. Az eddig elmondottakat azzal kell kiegészítenünk, hogy az első 
kötet egy kissé még formátlan versömlései vagy ujjongó felkiáltásai után, költeményeinek 
felépítése, ha tetszik, szerkezete is kezd zártabbá válni, sőt valamelyes epikus elbeszélés felé 
alakulni, ami ismét az objektív világ realitásának nagyobb mértékű tudomásulvételéből 
következik. Valami ilyesmit jelent az is, hogy a még mindig egyeduralkodó szabadversen belül 
fellépő hagyományos ritmusképletek, (amelyek egyébként már az első kötetben állandóan 
jelen vannak) most már nem egyszer a népdal kollektív örökségéből táplálkoznak. 

Költészetének középpontjában azonban továbbra is saját, lázadó személyiségének 
kifejezése, az új világért harcoló ember lelkivilágának feltárása áll, de egyre erősbödik benne 
az az igény, hogy az őt körülvevő társadalom megváltoztatásért kiáltó képét ábrázolja. Két 
első kötetében pályája „meredek út"-jának csak első lépéseit teszi meg ugyan, de — és soraink
kal épp ezt akartuk bizonyítani, az első lépések sem voltak valamilyen céltalan labirintusba 
veszők. Radnóti első verseskötetei nemcsak az avant-garde költészet egyéni színekben gazdag 
magyar változatát képviselik; későbbi pályafutásának sem jelentéktelen előőrsei. 
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Dezső Bar ót i 

LES PREMIERS VOLUMES DES POÉMES DE MIKLÓS RADNÓTI 

Les poémes des deux premiers volumes des oeuvres de Radnóti quoiqu'ayant söus 
beaucoup de rapports des traits communs avec la poésie expressioniste et surréaliste, ne peu-
vent étre classés dans aucune de ces deux tendances. C'est un talent original, expérimentateur 
et en quéte de son chemin qui parle dans ces poémes. Dans ce temps Radnóti se déclare déja 
communiste, mais ses poémes ne sönt pour la plupart pas nés d'une prétention dirécte 
d'agitation politique, mais de l'intention de donner un réfléchissement lyrique du monde 
de l'homme souffrant et aspirant au bonheur au milieu d'une société hostile. Cetté inten-
tion préte un caractére trés émotif ä la poésie de Radnóti. Un trait fort caractéristique 
des poémes des premiers volumes est le pittoresque et pour cetté raison ils ne peuvent étre 
interprétés que par une analyses des images. Radnóti exprime les nuances fines de sa vie 
emotive surtout par des paysages. Le paysage chez lui est toujours plein de mouvement, 
de dynamisme: le poéte projette sa foi dans le mouvement materiéi du monde surlanature 
et il révolutionne le paysage. Dans les poémes de Radnóti le paysage et les hommes trahissent 
souvent les émotions révolutionnaires du poéte. Le paysage aussi est l'élément essentiel de 
sa lyre amoureuse dönt se dégagent déja les contours d'une nouvelle morale amoureuse fondée 
sur les droits égaux de l'homme et de la femme. 
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