
Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô),
Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza),

Fodor Géza , Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter,
Göncz Árpád, Kocsis Zoltán, Lator László, 

Ludassy Mária, Nádasdy Ádám, Rakovszky Zsuzsa.
Tördelôszerkesztô: Környei Anikó. A szöveget gondozta: Zsarnay Erzsébet

TARTALOM

Vas István: A boldog költô (Jegyzetek Radnóti
Miklósról) • 703

Ferencz Gyôzô: Jegyzet Vas István tanulmányához • 710
Rába György: A lyukas tenyerû • 713

Szôlôtôke • 714
Imre Flóra: Szeretnék • 714

Térey János: Jázminillatú alagutak 
(Részlet a „Protokoll” címû 
verses elbeszélésbôl) • 715

Berniczky Éva: Temetôvirág • 729
Oláh Gábor: A restaurátor • 734
Ijjas Tamás: Papíron már holnap • 738
Petrik Iván: nyersfordítás • 741

nem a Damjanich utcában • 742
Hetényi Zsuzsa: A fordítások bûne és vétke 

(A „Bûn és bûnhôdés” címérôl) • 743
Fischer Mária: Januárban • 746

Hamvazószerda • 746
Borbély Szilárd: A Dunába • 747

Aczél Géza: vércukor • 749
Tiszóczi Tamás: Bevezetés egy portréhoz • 750

Margarete Buber-Neumann: Milena Prágából (Tiszóczi Tamás
fordítása) • 751

Horváth Péter: Bogárvérrel (Forgácsok 
egy fakeresztrôl) • 760

Jemnitz Sándor naplójából (II) (Részletek) (Közzéteszi
Jemnitz János) • 767



Fogarassy Miklós: Bajza utca 18. (Egy könyvtáros
emlékirataiból) • 785

Lackfi János: Elôtt • 798
Röppen a spangli • 799

Szuly Gyula: Hangulatok még addig, ameddig • 801
Falcsik Mari: Karácsony • 803

Kemény tavasz • 803
Az én történetem • 803

Biró Gábor: Emlékek és jegyzetek Vajda Lajosról
(Közzéteszi Biró Eszter) • 804

FIGYELÔ

Forgács Éva: Vajda Lajos (Vajda Lajos [1908–1941]
kiállítása) • 813

Sántha József: A lakatlan jelen – A „Napraforgó” világa
(Krúdy Gyula: Regények és nagyobb
elbeszélések 7.) • 817

Gyáni Gábor: Van-e a sorskérdéseknek története? 
(A magyar esszé antológiája. 
Sorskérdések I–II. Vál., szerk. 
Domokos Mátyás) • 828

Tarján Tamás: A pelikán oltalmában (G. Merva Mária:
Írók és múzsák Gödöllôn) • 833

Kicsi Sándor András: Múltidézô szócikkek (Burget Lajos: 
Retró szótár. Korfestô szavak 
a második világháborútól
a rendszerváltásig) • 837

Lászlóffy Aladár (1937–2009) • 840
Szécsényi Endre: Kisbali László (1954–2009) • 841

Megjelenik havonta. Felelôs kiadó: Réz Pál. Vörösmarty Társaság
Levélcím: HOLMI c/o Réz Pál, 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A

Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok
Elôfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág 

Elôfizethetô közvetlenül a postai kézbesítôknél, az ország bármely postáján, 
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál 

(Bp. VIII., Orczy tér 1. Tel.: 06 1/477-6300; postacím: Bp. 1900)
További információ: 06 80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

Elôfizethetô még postai utalványon Závada Pál címén (1092 Budapest, Ráday u. 11–13.)
Elôfizetési díj fél évre 2500, egy évre 5000 forint, külföldön 50, illetve 100 euró

Tördelte: Kardos Gábor. Nyomtatta az ADUPRINT Kft. Vezetô: Tóth Béláné

A HOLMI honlapja: www.holmi.org

ISSN 0865-2864

702 • Tartalom



Vas István

A BOLDOG KÖLTÔ

Jegyzetek Radnóti Miklósról

„Zum Bleiben ich, zum Scheiden Du erkoren, 
Gingst Du voran – und hast nicht viel verloren.”

(Goethe: AN WERTHER)

Ôsz végén, valamivel aztán, hogy testét, húsz-egynéhányad magával, belehányták ab-
ba a felületesen megásott gödörbe, Abdán, többször próbáltuk az idôt múlatni itthon
egy újfajta társasjátékkal. Azt találgattuk, hogy a barátok, ismerôsök közül ki marad
életben, ki nem. Akik ebben az idôtöltésben részt vettek, azok persze, még ha csak a
játék tartamára is, elfogadták azt a feltevést, hogy ebben a lefolyt és még következô ál-
talános öldöklésben sem a puszta véletlen dönt az egyedek életérôl, hanem olyan té-
nyezôk, amelyeket a jellembôl, az addigi életpályából ki lehetett olvasni.

A találgatások során Miklóst habozás nélkül az életben maradók közé soroltam, s
nem valami határozatlan benyomás és megérzés alapján, hanem olyan okok következ-
tében, melyeket logikusan ki is tudtam fejteni. Azt hittem, hogy az élet, különösen az,
amelyet akkor várni lehetett, senki számára se tartogat határozottabb és pozitívabb ér-
telmet, mint éppen neki. Házasságának összhangját mindenki ismerte. De talán sen-
ki se tudta úgy, mint én, mennyire hitt a saját pályájában és feladatában: a költészet-
ben általában és külön a magáéban is. Szavakon töprengô, sorokon kínlódó költô volt,
de az egésznek felsôbbségében és értelmében vagy a saját tehetségében eszébe sem ju-
tott kételkedni, S ha köztudomású volt is, milyen türelmetlenül és fenntartás nélkül
várta az új rendet – s nem csupán az utolsó évek szorongatottságában –, azt nyilván
csak én éreztem, hogy költôi természete milyen könnyen és szépen tudna ahhoz alkal-
mazkodni. Az elégedetlenség, a keserû hang, a lázadó magatartás csak becsületessé-
gének és a kor körülményeinek következménye volt, ô maga voltaképpen szerencsét-
len korba született utóda azoknak a szerencsés latin költôknek, akik valamely megadott
és esetleg többször is változtatott „vonal” követését termékenyen tudták összeegyez-
tetni a legnemesebb költôi igénnyel és gyakorlattal. Igen, tudtam, amit talán ô se tu-
dott egész határozottan, hogy tehetségének alapirányzata hivatalos költôvé rendelte
ôt, s hogy ha lett volna rendszer, mely halvány reményt nyújtott volna arra, hogy becs-
telenség nélkül lehet vele békülni, ô annak az irányzatnak minden megalkuvás és el-
züllés nélkül kenetet és aranyfedezetet adott volna, akár utolsó verseiben a „hitves”
szónak.

Végül nem is volt ügyetlen ember. Költô voltához képest elég eszélyesen rendezte
életét. Sôt alkalmam volt együtt tölteni vele néhány heti munkaszolgálatot, és tapasz-
talhattam, hogy kézügyessége, rendszeretete, közvetlen, barátkozó természete és ke-
délye megkönnyítették számára ezt a megpróbáltatást is. Hátizsákjában mindig min-
dent megtalált, a piszkos, megalázó várakozásokat tréfálkozva tûrte, s ha gyönge test-
alkata volt is, és tudtam, hogy sérvvel és visszerekkel indult neki a szerbiai munkatá-
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bornak, de bíztam szívósságában és abban az edzettségben, melyet sportoló fiatalsága
kifejleszthetett.

Igaz, e találgatások során megfeledkeztem arról a rezignált maga-megadásról, mely-
lyel legutolsó behívásakor barátait meglepte. De ha emlékeztem volna is, nem fogtam
volna fel igazi jelentôségét, azt, hogy becsvágya, tudva vagy öntudatlanul, de minden-
esetre egész akaratával – elônyben részesítette azt a dicsôséget, melyet a tökéletesség-
ben találhatott, annál, amelyet bármely rendszer kárpótlása nyújtott volna. Annál ke-
vésbé láttam ebben a rezignációban valami magasabb értelmet, mert tapasztalhattam,
hogy az utóbbi évek nyomása se tudta gondolkodását holmi botcsinálta zsidóságba
kényszeríteni, mint annyi kitûnô szellemi emberét, eltérítve ôket a humanizmus egye-
temességétôl. Kizárt dolog volt, hogy a közös sors vállalásába belevitte volna azt a szel-
lemi, sôt mitikus jelentôséget, melynek alapja végeredményben mégiscsak a faji szo-
lidaritás lett volna.

De nem tudtam, nem tudhattam, hogy szervezete – melynek minden pórusa, úgy
látszik, a víznél és a szabadságnál is inkább epedett a költészetért s a költôi tökéletes-
ségért – megsejtette azt a kétségbeejtô szépségû hasznot, mely e sors vállalásából szár-
mazik, s megérezte, hogy e csöppet sem hôsies kása-sorsból kell kialakítania a maga
egészen egyéni és elszabadult romantikáját. Még akkor sem fogtam fel, amikor késôbb
egymás után érkeztek vissza közvetlen bajtársai, és hallottam, mint mulasztotta el sor-
ban a szökési alkalmakat. S a versek, melyeket ezek a barátok másolatban a szerbiai
hegyek közül magukkal hoztak, azok sem nyugtalanítottak. Akármennyire különböz-
tek is a régiektôl, tökéletességükben nem a halál elôtti érettséget láttam, sôt az ERÔLTE-
TETT MENET végsô édessége, az À LA RECHERCHE nyugalmas ötvösmunkát éreztetô arany-
hexameterei nekem az életben való bizalomról tanúskodtak, s különösen a LEVÉL A HIT-
VESHEZ befejezése még tartalmával is a visszatérésbe vetett hitet és az életakaratot hir-
dette.

Amikor értesültem róla, hogy Gyôr mellett megtalálták egy tömegsírban, számom-
ra ez rendôri hír volt, mely nem érintette szívemet. Csak akkor értettem, hogy meg-
halt, amikor elôttem feküdt az asztalon a viharkabátjában talált vékony, kockás füzet,
melybe utolsó verseit írta. S miközben ezeket a zöld tintával írt, sokszor már elmosó-
dott gyöngybetûket néztem, a verseket, melyeket már ismertem, és azokat is, melye-
ket még senki sem ismert, köztük az utolsó hétsorosat, a világirodalom egyik legkép-
telenebb teljesítményét – egyszerre csapott agyamra a párhuzam Chénier-nek a Saint-
Lazare-ban írt verseivel, orromba és idegzetemre a rothadásnak e füzetbôl áradó sza-
ga, szívemre pedig a hirtelen és hihetetlen felismerés, hogy Miklós az, a Miklós élete,
mely itt elôttem ereklyévé és legendává, a költészet egyik legszebb legendájává alakult.

Költôk halálakor – különösen, ha fiatalon haltak meg – többnyire barátaik írnak ró-
luk. S régi és általános az ellenérzés, hogy a méltatók ilyenkor többet írnak magukról,
mint a méltatás tárgyáról, ahogy mondani szokták, „saját személyüket helyezik elôtér-
be”. Magam is, mint olvasó, gyakran éreztem ennek fonákságát. Mégis, hogyan írhat-
nék egyébként Radnótiról? Megszabni helyét Berzsenyihez és Vörösmartyhoz, vagy
Babitshoz és Kosztolányihoz viszonyítva – felelôtlen nagyképûség. Hangsúlyozni és
csoportérdekeink javára írni töretlen elvhûségét, meglepô, halálos hazafiságát, a hi-
vatalos Magyarország és a pártok dolga lenne – nem éltek eléggé az alkalommal. Az
ô hajlamaihoz híven elemezni verssorait, megmutatni gyöngéd szépségeiket – ehhez
nagyon is volna kedvem. Viszont, most már és most még, minden soráról születésé-
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nek körülményei jutnának eszembe, a régieknél az írásuk közben felmerült nehézsé-
gek, melyeket rendszerint együtt vitattunk meg – megint csak személyesség, és hogy
tudnám függetleníteni költôi módszerét és észjárását attól az ellentéttôl, amellyel én
felfogtam, s amelyen át megszerettem? Szóval, nem lehet ezt másképpen.

S az is visszatetszô szokott lenni, mennyi barátja támad ilyenkor hirtelen a költônek –
József Attila halálakor volt ez a legkirívóbb. A gyanús látszattól talán nem kellene fél-
nem: ha nem is mindenki tudja, hogy az utolsó öt évben alig múlt el nap – már ami-
kor Miklós itthon volt, s nem éppen munkaszolgálatban –, melyen ne szaladtunk vol-
na át egymáshoz, vagy ne találkoztunk volna legalább egy fekete tartamára valamelyik
Lipót körúti eszpresszóban, beszélgetni legsürgôsebb fordítási vagy poétikai kérdése-
inkrôl, de azt mindenki észrevehette, mennyi közös vállalkozásunk volt ez évek során.
Mégis, hadd vallom be, hogy kezdetben inkább ellenségesen tekintettünk egymásra,
mint barátsággal.

Ehhez a kölcsönös idegenkedéshez nyilván hozzájárult poétikánk különbözôsége is.
Engem visszariasztott korai költészetétôl a mesterkélt fenegyerekeskedés, neki meg nem
tetszett, hogy kezdeti szürrealizmusom után olyan hamar, ôt megelôzve, klasszicizálód-
tam. Azonkívül Miklós nézetem szerint túl sokat törôdött hírneve elôkészítésével, s
ez sem volt ínyemre. Valószínûleg neki is voltak még indokai velem szemben – hon-
nan tudhatnám ôket, amikor a magaméit sem ismerem mindet?

Végsô fokon éppolyan meghatározhatatlan ez, mint az is, miért kapott lábra mégis
és miért nôtt nagyra barátságunk? Nyilván ehhez is hozzájárultak mesterségünk moz-
zanatai. Radnóti lírája finomodott, higgadt, s ez elnézôbbé tette az enyém iránt. Az-
tán meg olyan évek következtek, amelyekben jóformán egyedül mi ketten gondolkod-
tunk megközelítôen egyformán a körülöttünk fortyogó világról s egyúttal a költészet-
rôl is. A közeledésben is volt szerepe ellentéteinknek, annak, hogy átláttuk és csak mi
láttuk át egymást. Radnótit – ki tudja, miért? – bírálói is, legszûkebb köre is indulatos,
robbanó vérmérsékletû költônek látták. Engem viszont szûkebb irodalmi köztudatunk
mint mesterkélt, nyugodt formamûvészt tartott számon. Radnóti azonban észrevette
– s nem titkolt idegenkedéssel – az érzelmek túláradását verseimben. „Úgy írsz, mint-
ha áriát énekelnél” – mondta egyszer, s igyekezett rávenni, hogy a nyers érzelmi kifeje-
zéseket választékosabbakkal cseréljem fel, a túláradást tömörítsem, s általában szerette
volna, ha a német és angol romantika hatása helyett a régi és modern francia klasszi-
cizmust fogadtam volna el formacenzúrának, akárcsak ô. Fordításaimra hatása még in-
kább érvényesült. Meglehetôsen színészhajlamú mûfordító vagyok, s legalább a fordí-
tásokon át igyekszem minél több magatartást kipróbálni és megélni. Radnótiról már
az ORPHEUS NYOMÁBAN megjelenése után megírtam, hogy az élô mûfordítók közül leg-
tökéletesebbnek tartom, s azt is, hogy, akár Tóth Árpád, ô is, fordításban is, a hozzá kö-
zel álló verstípusokat kereste tolmácsolásra. Akármennyire nem volt ínyemre, hatnia kel-
lett rám, különösen közös vállalkozásaink során, annak a csodálatra méltó és végtelen
gondnak, amellyel, gyakran hetekig tartó kínlódás árán, kényszeríteni tudta a szeren-
csét, hogy a legalkalmasabb szót találja meg számára, a legolvadtabb fordulatot nyújt-
sa neki: csak a legkészebbet volt hajlandó kiengedni kezébôl.

Én viszont Radnóti verseit kezdetben hidegeknek és kiagyaltaknak találtam. Késôbb
kénytelen voltam belátni, hogy szó se lehetett nála, mint az újabb költôk jelentôs részé-
nél, még a jobbak közt is, az élmények hiányáról és az érzelmek szegénységérôl. Több-
ször is elemeztem elôtte azt a feltevésemet, hogy vannak mûvészek, akiknél bedugult
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vagy már kezdettôl sem mûködött az alkotást elôkészítô „csatornázási rendszer”, ami
annyit jelent, hogy a léleknek és az elmének a mûvészi alkotáshoz szükséges különbö-
zô területei és kapacitásai között nincs meg az összeköttetés, akadoznak a vezetékek.
Miklós – aki egyébként húzódozott minden metafizikai vagy tudományos kíváncsiság-
tól, és visszautasított minden töprengést, mely nem szolgálta közvetlenül a versírás cél-
jait – az alkotás higiéniájával sokkal többet törôdött, hogysem be ne látta volna ennek
az elméletnek helyességét és érvényességét.

Ellentéteink – és mennyi volt még! – ilyenképpen hát barátságunk ideje alatt is fenn-
állottak, csak éppen termékenyítôen és ösztönzôen hatottak egymásra.

Olvasom és újraolvasom régi verseit: hátha igazságtalan voltam hozzájuk, s hátha, mint
annyi más esetben, a halál fényszórója itt is képes hátravetíteni megszépítô és máskép-
pen értelmezô sugarait. De nem, nem kényszerülök új értékelésre, a kezdeti kötetekben
nem látok semmilyen igazi forradalmiságot, csak mûvelt, magas színvonalú csinálmányt
az akkori divat szerint, és csupa magára erôszakolt hetykeséget. Az ötödik és hatodik
kötetben aztán (ÚJHOLD és JÁRKÁLJ CSAK, HALÁLRAÍTÉLT!) jelentkeznek végre az elsô igaz
hangok, Radnóti ôszinte hajlama: az idill. De itt is még mennyi sallang és up to date ci-
kornya! S micsoda kitekert rímrontások, és a természetesen kialakuló berzsenyis üte-
meket hányszor szakítja meg leleményes, de költôietlen csikorgás, minden mélyebb
szükséglet nélkül, pusztán a modernség látszatának kedvéért.

Természetesen nem mintha Radnóti egy sort is leírt volna belsô meggyôzôdés nél-
kül. Hiszen azt csakugyan borzongatóan igazolja a befejezés – ha eddig nem tudtuk vol-
na –, milyen mélységes megérzésbôl fakadt legfôbb és már elég korai témája: a félelem
a háborútól és az erôszakos haláltól. De milyen hidegeknek tûnnek ma ezek a versek,
nemcsak ha az utolsókkal, hanem ha sorsának véres következetességével vetjük is össze!

Vagy ki kételkedhetett valaha is politikai verseinek ôszinteségében? S mégis, ma már
alig tagadható az a felületesség, mely e verseket gyakran a legkisebb ellenállás irányá-
ban alakította. Legtöbbjük – ha nem is szándékosan – egy kis kör számára készült, mely
túlontúl is megértette azokat a chiffre-jeleket, melyeket a rendôri körülmények kény-
szerítettek a költôre – akkor is, ha e vers-slogan se közérthetô, se költôi nem volt. Va-
lahogyan úgy, mint ahogyan e kör – melyhez persze magamat is legközelebb éreztem
– néha jobb híján különleges blúzokkal, pulóverekkel, húzózárakkal és viharkabátok-
kal jelezte világnézetét.

De ha e versek egyetemesebb érdekûek voltak is, egyformán hiányzott belôlük a szen-
vedélynek és az értelemnek elmélyülése. Radnóti – tudom, paradoxonnak hangzik –
naiv költô volt. A bölcselkedést, a behatóbb gondolkodást költôi kényessége visszauta-
sította. Azt, hogy eszméinknek végére igyekeztem járni, s hogy ellentmondásaikon túl
sokat töprengtem, kifogásolta, s nem annyira politikai, mint költôi bizalmatlanságból.
Ô megelégedett azzal, hogy elfogadott bizonyos legfôbb irányelveket, s ezek mellett ki-
tartott, hûségesen és azzal a gondolati önkorlátozással, mely néha a legfinomabb köl-
tôk sajátossága. Utolsó versei bizonyítják, milyen igaza volt, s mennyire helyesen csele-
kedett, de ami késôbb röpítôerô volt, korábban gátnak és béklyónak bizonyult.

Még a MEREDEK ÚT-tal kezdôdô elmélyülô korszakban is – melybôl annyi szép és még
az utolsó versek távlatából is kifogástalan vers származik – milyen gyakran érezhetô a
távolság az igény és szándék nagysága s a megvalósítás között. S ezt a távolságot soha
nem a technika hiánya okozza – nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Radnótinál tu-



datosabb és tökéletesebb eszközû költô kevés akad –, hanem az irodalmiasság. Igen,
ez épp a paradoxon megfejtése, hogy Radnóti naiv költô, s ez megfosztja a gondolati
líra izzásától, másrészt azonban ekkor még mindig tökéletlenül mûködik az a vezeték-
rendszer, mely az élményt a formákba ömleszti, ez pedig többnyire megfosztja a ver-
set az érzelem heves áradásától.

S azok a játékos, keresett és pepecselô jelzôk, melyek gyakran a legkomolyabb szakaszok
hatását semmivé teszik, például: „és a pipacs szöszöske szára zöld” hogy lerontja a meg-
döbbentô befejezést: „Olyan, kit végül is megölnek – Mert maga sosem ölt.” S egyik legszebb
versében a fájdalom „hosszúszárú”! Azért érdemes ezt is megemlíteni, hogy észrevegyük
majd az utolsó versekben azt is, mivé váltak ezek a szervetlen, különc jelzôk.

Az elmélyülés korszakát említettem. Azt hiszem, nem volna helyes, ha taktikából vagy
tapintatból, valódi szemérembôl vagy álszemérembôl, elhallgatnék egy belsô motívu-
mot, mely a külsô körülményekkel találkozva döntôen befolyásolta költészetének ki-
alakulását. Magam részérôl mindig is azt tartottam, hogy Radnóti költôi „vezetékrend-
szerének” hibás mûködésében fontos szerepet játszik ez a motívum. Illetve az, hogy
Radnóti nem akarta tudomásul venni, nem akart vele szembenézni.

Ma sem tagadom meg azt a nézetemet, hogy zsidó származású írónak és általában
szellemi embernek két becsületes út között lehet választania. Vagy azt mondja: zsidó
vagyok, vagy azt mondja: nem akarok zsidó lenni. Természetes, hogy a kérdés és mind-
az, ami összefügg vele, mindkét esetben életének és mûvének egyik fôtémája lesz, amint-
hogy ezt látjuk minden jelentôsebb zsidó származású írónál, Heinétôl és Prousttól egész
Molnár Ferencig. De nemigen mondhatja azt, hogy nem vagyok zsidó, azaz nem tehet
úgy, mintha ez a kérdés nem létezne számára, mert ez hazugság vagy legalábbis bizo-
nyos önsterilizáció volna, ami pedig feltétlenül terméketlenítôen hatna mûvére is.
Márpedig Radnóti ezt a megoldást választotta, olyan kitartással, mely, ha tán kényelmes-
ségbôl fakadt is, hôsiességbe torkollt.

Valószínû, hogy indulásának sajátos körülményei megkönnyítették számára ezt a vá-
lasztást. Gyakran mondta nekem, hogy számára „ez a probléma nem létezik”. A ME-
REDEK ÚT-at követô években azonban errôl nem lehetett szó: magában már tudomásul
kellett vennie a nyomasztó külsô hatást és a lélek visszahatását is. Most már aztán való-
ban heroikus és különleges értelmet nyert az, hogy még mindig vonakodott a kérdést
közvetlenül megszólaltatni. Amikor körülöttünk komoly, régi szocialista írókat és kri-
tikusokat sorra fertôzött – ha visszahatásként és ha ellenkezô elôjellel is – a faji téboly,
ô kitartott a tiszta szocializmus és humanizmus mellett. Sôt, váratlanul és egyre hatá-
rozottabban, a magyarság mellett is.

Emlékszem, 1944 nyarán, nem sokkal azután, hogy oda munkaszolgálatra bevonult,
meglátogattam Szentendrén. A sárga karszalag elsô napja volt. „Szégyelljék magukat
ôk” – egy izgága hang mellettünk. „De mikor nekem még mindig ôk a mi” – súgja ne-
kem Miklós szomorúan és mosolyogva. S 1944 elején, mikor már több mint egyévi
munkaszolgálat volt mögötte, megírja NEM TUDHATOM címû versét, a hazafias költészet
egyik mintamûvét.

Ilyenformán hát a nem vagyokból mégiscsak nem akarok lett, bármennyire közvetve
fejezte is ki ezt. De még fontosabb, hogy az a szublimált nyomás, az a fájdalom, melyet
bevallani szégyellt és átallt, meghozta verseinek azt a hitelt, melyet azelôtt legnagyobb
ôszinteségével sem tudott elérni, azt a mély zenét, melyre régebben ragyogó forma-
készségével is hiába törekedett.
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1944 májusában, nem sokkal elôbb, mint behívóját megkapta, együtt ültünk a szobá-
jában – nem nagyon szeretett már ekkor az utcán járni; kávéházba, eszpresszóba amúgy
se mehetett volna. Gyakorlati óvintézkedésekrôl beszélgettünk, melyeket meg kellett
volna valósítanunk. Én körülbelül úgy vélekedtem, hogy túl undorító az egész, nem éri
meg a fáradságot. Ô, szokott módján, szeretettel, de mindig némi pedagógiai célzattal
is, korholt. Azt mondta, feladatunk van még, és azt is, hogy „ôrizni kell a mûhelyt”.
Ezt én persze nem értettem, s amit megértettem belôle, felborzolta ellenkezésemet. Én
akkoriban, fintorogva, gúnyos torzókat, verskrokikat írtam, biztos voltam benne, hogy
sohase látnak napvilágot, de nem is érdekelt, hogy beletartoznak-e az irodalomba vagy
sem. Miklós akkor épp TÖREDÉK címû versén dolgozott, s azt mondta, hogy nem szeret-
ne most meghalni, mert nem érzi ezt méltó „utolsó vers”-nek. Én ezt póznak és ürügy-
nek éreztem. Krokit írtam róla is, melynek ez volt morálja és utolsó másfél sora: „Leg-
jobb fütyülni az utókor tökfejére.”

Igen, nem értettem ôt, s nem értettem, hogy élete fô és mindent megoldó szenvedé-
lye a költészet volt. Ez nem olyan természetes, mint ahogy hangzik. Hiszen utólag és
az olvasó vagy az irodalomtörténet szempontjából könnyû megállapítani minden ki-
váló költôrôl, hagy egész élete a versekért volt. De azért a változatok és módszerek
hosszú sora vezet a Tóth Árpád és Keats alkatú költôktôl – akik maguk is tudják, elfo-
gadják és áhítják, szinte élettanian, hogy a versekért élnek – Valéryn át, akinek a köl-
tészet a szellemnek, a megismerésnek része – és Goethén át, aki számára a költészet,
s egyáltalában nem mint faculté maîtresse, hanem a közélettel, a ranggal, a szerelem-
mel, a természettudománnyal együtt, hozzátartozik az élethez – egészen Adyig, akinek
ars poeticája: „én voltam mindig úr, a vers csak cifra szolga”. S egészen azokig, akiknek a
vers, ugyanakkor, amikor kiadják magukból, injekciós tû egyben, melyen át magukba
fecskendezik az élet elviseléséhez szükséges legfôbb ópiumot, s a többi kábítószer és iz-
gatószer csak elôkészítôje ennek a legfôbb narkotikumnak. S nem kétes, hogy e külön-
féle szubjektív módszerek objektívan is megérzôdnek a versen.

Igen, igazságtalan is voltam hozzá. Neki szabad volt verseinek útját egyengetni, neki,
aki a sírjában megtalált kis kockás füzet elsô oldalára ezt írta: „Ez a füzet Radnóti Mik-
lós magyar költô verseit tartalmazza. Kéretik a megtaláló...”, s ugyanezt szerbül és aztán: „Es
wird hôflichst ersucht...” és „Prière de...” Neki, aki a dicsôségért életét adta, és azt a dicsô-
séget választotta, amelyért életét kellett adnia, s nem azt, melyet ingyen is megkapott
volna.

Hogy a dicsôségért életét adta... ebben nem kételkedhetik az, aki ismeri mind a meg-
döbbentôen elmulasztott alkalmakat, amikor sorsa elôl kitérhetett volna. S hogy ez tu-
datosan vagy tudat alatt vagy tudat fölött történt, mindegy. S hogy tudat alatt és tudat
fölött tudta és választotta sorsát, ennek a biológiához legalább annyi köze van, mint a
misztikához.

Nem tért ki sorsa elôl, e kása-sors elôl, hanem valami csodálatos alkímiával aranyat
tudott belôle csinálni. Belepréselve egy tömegbe, melynek magatartása nem volt sok-
kal hôsiesebb a leölni vezetett állatokénál (de azok legalább nem behívóra jelentkez-
nek a vágóhíd kapujánál), s melyet pusztán fizikai véletlen és kínzói tébolya, nem va-
lami eszmei ellentét ítélt halálra, s nem is vértanúhalálra, mert azt csak eszméért le-
het halni, nem pedig véletlenül – belepréselve e kása-sorsba, kása-tömegbe, Radnóti
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épp annak köszönhette nagyságát, ami azelôtt megfosztotta tôle: hogy az egész prob-
lémát nem volt hajlandó tudomásul venni.

Csakugyan, utolsó verseinek szépségében nincsen semmi zsidó íz, se hangnemében
heinei fintor, se tartalmában ilyesfajta részérdekû elvi irányzat. Nincs itt bosszú, vád,
még politikai állásfoglalás se, csak a háborúval és drótkerítéssel szembeállított egyete-
mes idill: az otthon, a szilvafa, a hitves. Bármely fogoly magáénak vallhatná ôket a vi-
lág bármely fogolytáborában.

Nem habozom leírni, hogy valami evangéliumi szépség van e versekben, s azt sem,
hogy József Attila óta ô az egyetlen költônk, akiben a mûvészi szépség erkölcsi szép-
séggé teljesült.

S még valami, ami hiánya volt, s ami a vég elôtt értékké változott: milyen szerencse,
hogy nem érdekelték a gondolatok és a bölcselkedés! Hogy is juthatott volna el külön-
ben ehhez a végsôen finom és egyszerû szépséghez. Persze hozzá kell tenni azt is, hogy
nem volt már szüksége kívülrôl kölcsönzött szólamokra sem: az élmény ereje elsöpör-
te ôket. Mert ennek az evangéliumi szépségnek két fôeleme az erkölcs és a naivitás.

S továbbá, hogy némi filológiával érzékeltessem azt a kegyelmet, melynek ebben az
undorító alvilágban részese lett, idejegyzek néhány jelzôt és fordulatot, hogy világo-
san felismerjük rajtuk a régi, pepecselve és kiagyalva különcködô Radnótit s egyúttal
azt a gyönyörû alkímiát, mely a régi, olcsó mütyürkéket ragyogó ékszerekké izzította:
„vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron”, „vándorló fajdalomként mozdít bokát és tér-
det”, „és félelemtôl bolyhos a honni éjszaka”, „szürkebarátot ittak a fürge barátok”, „az út
nyerítve hôköl, sörényes ég szalad”.

S hadd kíséreljem meg elemezni egyetlen versét, az október 31-én, négy nappal agyon-
lövetése elôtt írt utolsó razglednicát – már nem is maradt ideje a füzetbe másolni, tisz-
ta szép ceruzaírással jegyezte egy számolócédulára, mely egy röntgennel átvilágított
kézcsontot ábrázolt.

Az elsô sor (Mellézuhantam, átfordult a teste) megdöbbentôen leleményes in medias
kezdés, az átfordult kemény és szörnyû érzékletességével; a második (s feszes volt már, mint
húr, ha pattan) elegáns, mintha egy Pléiade-költô írta volna; a harmadik (tarkólövés. – Így
végzed hát te is) a borzalmat klasszikus nyugalommá bûvöli, s viszont a klasszicitás aszim-
metriává bomlik, mert a hétsoros versbôl három sor nem rímel egymással; a negyedik
(súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan) sejtelmes borzongást visz bele; az ötödik (Ha-
lált virágzik most a türelem), ez az evangéliumi benne; a hatodik (Der springt noch auf, –
hangzott fölöttem) egyrészt megint bravúros tömörséggel és kapcsolással takarít meg me-
sét és magyarázatot, másrészt a német mondat következtében csak egy árnyalat választ-
ja el a grimasztól, de onnan visszarántja az utolsó sor (Sárral kevert vér száradt fülemen)
rettenetes tárgyilagossága, végén a türelem–fülemen rímpár angyali játékával.

Ez a vers, négy nappal halála elôtt, a Bortól Abdáig tartó „erôltetett menet” közben,
Szentkirályszabadján – képtelenség! De éppígy az aranyelégiák és aranyeklogák oda-
lent Borban. Ha még bomlott, zilált látomásokat, csikorgó diszharmóniákat írt volna!
Így nem tudok más magyarázatot, mint hogy a megtalált élmény, a megindult áram-
kör mellett semmi se volt fontos. Nem lehet másképpen: boldog volt.



Boldog, a szónak vallásos értelmében. Hiszen az ô számára a költészet játszotta a val-
lás szerepét, s a játszotta itt félrevezetô szó, mert a költôi szépség itt valóban egyértékû
az erkölcsi megigazulással, ô pedig valóban vértanú, mert vértanúhalált halt a költé-
szetért, a maga költészetéért. A legendák boldogságáról van szó.

S a költô, a kortárs, a versenytárs tehet-e többet, mint ha bevallja, hogy olyasformán
érzi magát, mint a hanyag és hitetlen szerzetes, amikor ráébred arra, hogy cellaszom-
szédját a korbács és szöges öv eljuttatta oda, ahonnan ô mindörökre kizárva érzi ma-
gát? Adhat-e többet a boldogtalan, mint hogy testvérét boldognak ismeri el?

Igen, adhat, adhatok, ha azt kívánom, bár ne lenne boldog, bár ne lenne ilyen töké-
letes, ne így lenne tökéletes. Ha boldogságánál fontosabb nekem önzésem, melynek
itt lenne rá szüksége, tökéletlenül és ellentétesen. Ha bevallom, hogy azt, ami történt
vele, megmagyaráztam, de nem értem, nem értem.

Ferencz Gyôzô

JEGYZET VAS ISTVÁN TANULMÁNYÁHOZ

Vas István A BOLDOG KÖLTÔ – JEGYZETEK RADNÓTI MIKLÓSRÓL címû írása tizenhárom, az el-
sô kivételével számozott A4-es lapon, gépiratban maradt fenn, az utolsó oldalon Vas
István kézzel írt aláírásával. A gépirat az MTA Kézirattárában a Radnóti kéziratos ha-
gyaték anyagában található; korábban Radnóti Miklósné tulajdonában volt. Mivel a
hagyaték jelenleg feldolgozás alatt áll, katalógusszáma még nincs. Az Országos Szé-
chényi Könyvtár Kézirattárában ôrzött Vas István-hagyatékban nem található az esszé-
nek kézirata vagy gépirata.1 Az írás nyomtatásban nem jelent meg. Nem találtam ada-
tot arról, hogy Vas István miért nem tette közzé.

Bár a gépiraton keltezés nem szerepel, a szövegben elôfordulnak olyan utalások,
amelyek alapján a keletkezés idôpontja hozzávetôlegesen behatárolható. Mindjárt az
elsô mondat fogalmazása – noha az „Ôsz végén” kifejezés 1944-re vonatkozik – azt ér-
zékelteti, hogy Radnóti holttestének exhumálása, amelyrôl az Új Élet címû lap 1946.
augusztus 1-jén adott hírt, idôben nem túlságosan távoli esemény. Viszont a második
bekezdés végén az a megjegyzés, hogy „tehetségének alapirányzata hivatalos költôvé ren-
delte ôt”, mintha azt sejtetné, hogy Magyarországon már kialakult az a rendszer, amely-
nek „hivatalos” költôi lehetnek. Ugyanakkor a hetedik bekezdésben az olvasható, hogy
Radnóti „töretlen elvhûségét, meglepô, halálos hazafiságát, a hivatalos Magyarország és a pár-
tok dolga lenne” hangsúlyozni. Mivel 1949. május 15. után Magyarországon egypártrend-
szer alakult ki, valószínû, hogy Vas István a második világháború utáni koalíciós idôk
vége felé írta Radnótira emlékezô esszéjét. Ezt támasztja alá az is, hogy az írásban olyan
feltételezések is elôfordulnak, amelyeket a késôbbi kutatások nem igazoltak, de errôl
Vas akkor még nem tudhatott. És ugyancsak ezt látszik igazolni az írás erôs érzelmi töl-
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tése: ahogyan Vas István megkísérel magyarázatot találni a felfoghatatlan tényre, Rad-
nóti tragikus halálára. 

Az írás legfôbb állítása abban foglalható össze, hogy Radnóti „élete fô és mindent meg-
oldó szenvedélye a költészet volt”, ezért „Nem tért ki sorsa elôl”, sôt, „tudat alatt és tudat fölött
tudta és választotta sorsát”, amelybôl „csodálatos alkímiával aranyat tudott [...] csinálni”. Ez
a költészetnek alárendelt sorsvállalás az oka, hogy az abdai tömegsír exhumálásakor
elôkerült versei költészetét korábban nem látott magasságokba emelték, de oka egy-
ben elpusztulásának is.

Ezt az állítást támasztja alá a gondolatmenet, amelynek kiindulópontja az az ellent-
mondás, amelyet Vas István Radnóti gyakorlatias természete és az utolsó idôkben ta-
núsított „rezignált maga-megadás”-a között észlelt. Kettejük költészetének ellentétét ab-
ban látja, hogy Radnóti Miklósnak a mû volt a legfontosabb (ennek igazolására köny-
nyû idézetet találni, elég a TÉTOVA ÓDA soraira hivatkozni: „mert annyit érek én, ameny-
nyit ér a szó / versemben s mert ez addig izgat engem, / míg csont marad belôlem s néhány haj-
csomó”), Vas ezzel szemben – 1949-ben, tehát körülbelül az esszé írásának idején, no-
ha eltérô helyzetben – NEM A VERS címû versében azt írta, hogy „Tudnék, de nincs kedvem
dalolni. Mert / Az ember a fontosabb, nem a vers”. Felidézi, hogy amikor Radnóti Bor
elôtti utolsó versén, a mûvészi tökéletesség igézetében („ôrizni kell a mûhelyt”), a TÖRE-
DÉK-en dolgozott, ô azt írta: „Legjobb fütyülni az / Utókor tökfejére”. Ez A MÛ címû versé-
nek a vége, amely így kezdôdik: „Bevallom, bárha szégyelem, / Hogy úntat e világ-vég, / De
élni akar még R. M., / Fôleg az alkotásért.” Vas ugyanezt a gondolatot fejtette ki azokban
a beszélgetésekben is, amelyeket Lator Lászlóval folytatott az ERÔLTETETT MENET-rôl és
az À LA RECHERCHE-rôl.2 Radnóti felfogását Vas „elszabadult romantiká”-nak nevezi, ezt a
késôbbi irodalomtörténeti szóhasználat „vallomásos” attitûdnek is mondja.

Radnóti költészetét, Vas szavaival, saját „kása-sors”-ából formálta ki. Ennek a sors-
nak középponti problémája zsidósága volt. Vas szerint aki zsidónak születik, az két dol-
got tehet: „Vagy azt mondja: zsidó vagyok, vagy azt mondja: nem akarok zsidó lenni”, de
azt nem mondhatja, hogy „nem vagyok zsidó”. „Márpedig Radnóti ezt a megoldást válasz-
totta”, írja, és hogy mennyire tudatosan formált ebbôl költészetet, azt Vas Radnóti köl-
tôi önkiteljesítésének küzdelmével igazolja: bemutatja, hogy a korai modoros hang ho-
gyan tisztul le az utolsó versekben. Ezért állíthatja végkövetkeztetésként, hogy Radnó-
ti a költôi „dicsôségért életét adta”, „vértanúhalált halt a költészetért, a maga költészetéért”. Ezt
az érvelést Vas késôbb a MÉRT VIJJOG A SASKESELYÛ címû önéletrajzi regényében tovább ár-
nyalta. Míg A BOLDOG KÖLTÔ-ben azt mondja, hogy „a nem vagyokból mégiscsak nem aka-
rok lett”; ott azt írja: „Miklósnak ebben is igaza volt – ami ôt magát illeti, természetesen: vér-
tanúja lett ennek az igazságnak. Mert igaz ugyan, hogy zsidóként ölték meg ôt is; de nem zsidó-
ként halt meg [...]”.3

Mindez szorosan kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amely Radnótival kapcsolatban a
mai napig minduntalan felvetôdik: voltak-e kísérletek a megmentésére, és ha voltak,
miért nem fogadta el azokat, azaz meg akart-e menekülni, vagy önként vállalta az ál-
dozat szerepét?

Ennek kapcsán talán nem árt az írás néhány apró adatát pontosítani. Nincs ugyan
jelentôsége, de mivel a Radnóti-kultusznak visszatérô eleme, meg kell említeni, hogy
Radnótinak nem volt viharkabátja: nem abban vonult be utolsó munkaszolgálatára, és
az exhumáláskor sem viharkabát volt a holttesten.

Fontosabb ennél, hogy Vas nem csupán „rezignált maga-megadás”-ról ír, hanem hitelt
ad a híreknek, hogy Radnóti „mint mulasztotta el sorban a szökési alkalmakat”, valamint
„Hogy a dicsôségért életét adta... ebben nem kételkedhetik az, aki ismeri mind a megdöbbentôen
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elmulasztott alkalmakat, amikor sorsa elôl kitérhetett volna”. Vas még 1984-ben is úgy tud-
ta, hogy Radnótinak Aczél György hamis papírokat és rejtekhelyet ajánlott, ahol el-
bújhat.4 Radnóti közeli barátja, Kun Miklós, Aczél párttársa az illegális kommunista
mozgalomban azonban többször is cáfolta ezt. Aczél az ô lakásáról hívta fel Vas Istvánt,
hogy beszéljék rá Radnótit a menekülésre, tehát pontos tudomása volt arról, mit aján-
lottak Radnótinak. „Egyedül csak valamilyen lakásba, biztos helyre való elrejtése, amit reális
mentési lehetôségnek gondolt, amit az utolsó percig várt és elfogadott volna, de sajnos, ilyen se-
gítségnyújtást sehonnan sem kapott. Minden egyéb külsô mozgás hamis papírokkal közvetlen élet-
veszélyt jelenthetett számára. Nem isteni akaratba belenyugvásáról, önfeladásról volt szó nála,
csak annak rezignált tudomásulvételérôl, hogy a »növelô közösségre« nem számíthat.”5 Illetve:
„Mi Aczél Györggyel hamis papírokat ajánlottunk neki, de azt mondta, hogy nem tud kimenni
az utcára hamis papírokkal, mert látszik rajta, hogy zsidó, az orra, szóval a megjelenése. Egyet-
len módja lett volna a menekülésre, ha befogadja valaki, és elrejti a lakásában. De a baráti kör-
bôl azok közül, akik nem voltak zsidók, senki nem jelentkezett.”6

Hogy Vas a túlélôk közül kikkel beszélhetett, nem tudni, de Radnóti közvetlen baj-
társai közül igen kevesen tértek vissza. Egykori bori munkaszolgálatosok visszaemlé-
kezéseibôl tudható, hogy szökéssel akár Borban, akár a Bortól Hegyeshalomig tartó
út során kevesen próbálkoztak. A túlélôk jelentôs része a második menetben indult út-
nak, és mint az közismert, ôket közvetlenül az indulás után jugoszláv partizánok sza-
badították fel. De természetesen a halál és a túlélés minden módjára akad példa az el-
sô menetbôl is. Volt, aki túlélte a cservenkai vérengzést is, kimászott a tömegsírból, és
sikerült hazaszöknie,7 és volt, akit továbbhajtottak a sachsenhauseni, barthi, ravensbrü-
cki, majd verbelini lágerbe, majd onnan tért haza.8 És százával vannak, akik a géppisz-
tolytûzzel megsorozott menetben lelték halálukat.

Radnótinak nem sikerült megmenekülnie. Az ERÔLTETETT MENET-rôl elhangzott rá-
diós beszélgetés után Gyarmati Fanni 1980-ban magánlevélben ezt írta Vas Istvánnak:
„De hát a megmaradhatás az üldözött kívánságán múlt-e?”9 Korábban, 1969-ben Ortutay
Gyulának írt levelében így fogalmazott: „Hát csak egyszerû bújócska kérdése volt 1944 ta-
vaszán, hogy életben marad-e valaki? Csak az pusztult el, aki nem vigyázott eléggé, ugyebár
mindenki más megmaradhatott, mert volt hová, kihez elbújnia?”10 És bár lehetséges, hogy akit
elbújtattak, több esélye volt, számos példa akad Radnóti környezetében is arra, hogy a
bujkálót nyilasok megtalálták és megölték. Radnóti barátjának, Frankl Sándornak ez lett
a sorsa.

Az irodalmi mítoszképzés természetét ismerve talán nem fölösleges hangsúlyozni,
hogy amikor Vas arról ír, hogy Radnóti sorsa vállalásától költôi hasznot remélt, nem
azt mondja, hogy nem akart életben maradni. És persze Radnóti nem tudta, hogy a
munkaszolgálat körülményei között alkalma lesz majd írni. Vas István írását rögtön
egy megszorítással kezdi: gondolatmenete azon a feltevésen alapul, hogy még az „ál-
talános öldöklésben sem a puszta véletlen dönt az egyedek életérôl”. 1984-ben, LEVÉL A TÚLVILÁG-
RA címû versében ugyanezt kérdésként fogalmazta meg: „[...] gondoltál-e gondolattalan
/ A nagy versekre, amiket megírsz majd? / Megérte, mondd?” Igaz, így folytatta: „Tudom, ne-
ked megérte / A költészetért keresztre feszülni / És feltámadni versekkel rakottan.” A BOLDOG KÖL-
TÔ-ben Vas István Radnóti alakjának és költészetének egyik leghitelesebb ismerôjeként
felemelôen szép értelmezést kínál arról, ami történt (illetve nem történt): boldoggá
avatja halott barátját.

Ettôl függetlenül Radnóti éppúgy túlélhette volna a munkaszolgálatot, mint ahogy
meghalhatott volna azelôtt, hogy akár csak egyetlen sort ír a bori noteszbe.
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Jegyzetek

Rába György

A LYUKAS TENYERÛ

Hol a büszkeség aranygyûrûje
mikor vesztettem el s miért
hát a még tündöklôbb önbizalom
s telivére nekirugaszkodás
ha lábát törte milyen akadályon
megtölthetô így kárvallással
akár egy tágas palota
és még amirôl halkan szólnék
vagy csak magamba fojtva
epés irigykedés
fûtôanyaga olykor haladásnak
számon kívül maradtak a dzsinnek
kezén tengôdnek tán el is enyésznek
micsoda aranycsináló bôvelkedés
rá a létige múlt ideje szabva
legalább a veszteséglistán
ínyenckedhetem borzonghatok is
az emberi hajlam kiáradásán
s az emberen túli erôkön


