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Radnóti�Miklós�antifasiszta�költészete�

 
 „Őrizz és védj, fehérlő fájdalom, 
s te hószín öntudat, maradj velem, 
tiszta szavam sose kormozza be 
a barna füsttel égő félelem!” 

(Radnóti: Őrizz és védj) 

 
Radnóti Miklós születésének 100. és halálának 65. évfordulójára emlékezünk 

ebben az évben. 1909. május 5-én született Budapesten és 1944. november má-
sodik hetében találta el a fasiszták gyilkos golyója a Győr melletti Abda község 
határában. 

 
„Tarkólövés. — Így végzed hát te is, — 
súgtam magamnak, — csak feküdj nyugodtan. 
Halált virágzik most a türelem. —” 

írta halála előtt mintegy 8-10 nappal a mellette lelőtt bajtársáról a Razglednicák 4. 
darabjában. Nem volt szüksége — sajnos — különösebb jóstehetségre ahhoz, 
hogy ezt ilyen pontosan előre lássa. 

Radnóti közismerten és elismerten a legnagyobb magyar antifasiszta költő: 
életének és lírájának fő tartalma a barbársággal való szembefordulás. 

Az 1933-as év, Hitler hatalomra jutásának ideje, a fasizmus előretörését, a há-
borús veszély közeledtét jelzi Magyarországon is. A veszélyt — József Attila 
mellett — a magyar lírikusok közül Radnóti ismeri föl a legvilágosabban. 1935-
ben megjelent Újhold című kötetében jelentkezik először ez a témakör a (verseket 
nyilván 1-2 évvel korábban kezdte írni), majd következő három kötetében — 
Járkálj csak, halálraítélt! (1936), Meredek út (1938) és a posztumusz Tajtékos ég — 
(1946) teljesedik ki. Antifasizmusa nem pusztán a humanizmus szintjén való til-
takozás, nem passzív ellenállás. József Attila tragikus halála után ott folytatja az 
embertelenség, a diszkrimináció elleni harcot, ahol általa is nagyrabecsült költő-
társa abbahagyta, de — természetesen — egyéni hangon, sajátos költői eszkö-
zökkel. 
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Járkálj csak, halálraítélt! — ezt a döbbenetes címet adta kötetének, nem véletle-
nül, mivel antifasiszta lírájának egyik leggyakoribb motívuma halálraítéltségének 
tudata (természetesen minden ember már születésének pillanata után halálra van 
ítélve, de ő — származásának okán is — a fasizmus majdani áldozataként látja elő-
re közeli sorsát). Első ilyen tárgyú verse az 1933-ban keletkezett Mint a bika című: 

 
„S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint 
bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén 
és fölszagol a levegőbe. Érzi, hogy hegyi erdőkön 
az őzbak megáll: fülel és elpattan a széllel, 
mely farkascsorda szagát hozza sziszegve, — 
fölszagol s nem menekül, mint menekülnek 
az őzek: elgondolja, ha megjön az óra, küzd 
és elesik s csontjait széthordja a tájon a horda — 
és lassan, szomorún bőg a kövér levegőben. 
 
Így küzdök én is és így esem el majd, 
s okulásul késő koroknak, csontjaim őrzi a táj.” 

 
Az idézett homéroszi hasonlatból két további gondolat is kiderül: a költő, ha 

kell, önként is vállalja a „farkasokkal” való szembefordulást — bár e harcban tel-
jesen esélytelen — és tudja, hogy áldozata nem lesz hiábavaló. Ezt a gondolatot 
fejti ki az Első eclogában is két költőtársáról, a spanyol polgárháborúban megölt 
Federico Garcia Lorcáról és József Attiláról szólva: 

 
„Nem menekült. Meghalt. Igaz is, hova futhat a költő? 
Nem menekült el a drága Atilla se, csak nemet intett 
folyton e rendre” 

 
Ez a haláltudat mint téma és motívum egyre gyakoribbá válik Radnóti versei-

ben (Istenhegyi kert, Alkonyi elégia, Decemberi reggel, Negyedik ecloga, Sem emlék, sem va-
rázslat stb.) és életének utolsó szakaszában már teljes bizonyossággá válva jelent-
kezik a Gyökér és a Razglednicák című verseiben (amelyek már csak az abdai tö-
megsírból kerültek elő 1946-ban). 

Rövid életének ez utolsó szakaszában a tehetetlenségből fakadó érzés néha el-
keseredésbe, máskor dühös lázadásba torkollik. 

 
„A valóság, mint megrepedt cserép, 
nem tart már formát és csak arra vár, 
hogy szétdobhassa rossz szilánkjait. 
Mi lesz most azzal, aki míg csak él, 
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amíg csak élhet, formában beszél 
s arról, mi van, — ítélni így tanít. 
S tanítna még. De minden szétesett. 
Hát ül és néz. Mert semmit sem tehet.” 

(Ó régi börtönök) 
 
A vers keletkezésének ideje: 1944. március 27. A német csapatok már meg-

szállták Magyarországot. Radnóti sorsa is eldőlt. A munkatáborba való bevonulá-
sa előtti napon — 1944. május 19-én — Töredék című versében így jellemzi saját 
korát és a helyzetét: 

 
„Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, 
— — — — — — — — — — — — — — 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős, —” 

 
A hasonlóság e két antifasiszta szerző költészetében más szempontból is ki-

mutatható: a tárgyi valóság, a megszemélyesített természet is szenved a barbár-
ságtól, Radnótinál is: 

 
„Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beomlik, 
falban a tégla sikolt.” 

(Harmadik ecloga) 
 

„a sötét fák sora eldől 
előtted: a rémülettől 
fehér és púpos lett az út.” 

(Járkálj csak, halálraítélt!) 
 
Kilátástalan helyzetében Radnóti nincs egyedül. Az aljas, barbár kor emberte-

lenségét együtt sínyli meg más becsületes, jobb sorsra érdemes társaival, s tuda-
tában van annak, hogy harcolni is együtt kell ellene. Mindig a nemzetközi antifa-
siszta, antirasszista mozgalom szemszögéből ítéli meg az eseményeket. Korán 
felfigyel a négerek elnyomására (Ének a négerről, aki a városba ment), az „ázott-arcú 
párizsi szegényekkel” együtt tüntet a spanyolországi polgárháború mellett (His-
pánia, Hispánia), testvérének érzi a szögesdrótok mögött raboskodó nemzetek fia-
it: 
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„Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, 
Hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben, 
szétdarabolt, lázas test, s mégis egy életet él itt, —” 

(Hetedik ecloga) 
 
A fasizmus és a világháború elítélése szorosan összefügg Radnóti költészeté-

ben a művészet, a líra létjogosultságának kérdésével. Nem egyszer veti fel a gon-
dolatot: van-e még helye a költészetnek, a művészi szépnek abban a tébolyult vi-
lágban, ahol az erőszak mondja ki az utolsó szót? Van-e még, aki érti a költői 
szépet? „Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?” — kérdezi a 
Hetedik eclogában és más, korábbi verseiben is: 

 
„Mit ér a szó két háború között, 
S mit érek én, a ritka és nehéz 
szavak tudósa, hogyha ostobán 
bombát szorongat minden kerge kéz!” 

(Őrizz és védj) 
 
Nincs szó igazi dilemmáról, a „ritka és nehéz szavak tudósa” szinte halála 

napjáig nem hallgat el. Ismeri saját értékeit, tisztában van tehetségével: 
 

„mert annyit érek én, amennyit ér a szó 
versemben s mert ez addig izgat engem, 
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.” 

 
— írja egyik legszebb szerelmes versében (Tétova óda). (Hátborzongató tény, hogy 
utolsó versei a tömegsírból kerültek elő több mint egy évvel a kivégzése után). 
Számára a költés, az írás azonban olyan életszükséglet, mint a levegő: 

 
„Írok, mit is tehetnék? A költő ír, a macska 
miákol és az eb vonít s a kis halacska 
ikrát ürít kacéran” 

 
— vallja Második eclogájában. Ezt a belülről fakadó késztetést a biztos halál tudata 
sem tudja elnyomni: 

 
„Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint 
ott az a tölgy él: tudja kivágják, s rajta fehérlik 
bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap 
már a favágó — várja, de addig is új levelet hajt.” 

(Első ecloga) 



Brauch Magda: „Ó, költő, tisztán élj te most” 41 

Életének utolsó szakaszában szomorú alkalma nyílik a bizonyításra is. A fo-
golytáborban „ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva”, majd az „erőltetett 
menetben” is folytatja az írást, egyre tökéletesebb formai megoldásokra és filoló-
giai pontosságra törekedve, hiszen a költészet Radnóti számára az egyetlen tilta-
kozási formát és lehetőséget is jelentette az erőszak, a barbarizmus ellen. Tuda-
tában van, hogy bátor kiállásával még nagyobb veszélybe sodorja önmagát, de 
vállalja ezt: „megszoktam rég a harcot itt és gyáván sosem futottam” — mondja 
Írás közben című versében. Ars poeticáiban a költői tisztaságot és bátorságot 
hangsúlyozza: 

 
„Őrizz és védj, fehérlő fájdalom, 
s te hószín öntudat, maradj velem: 
tiszta szavam sose kormozza be 
a barna füsttel égő félelem!” 

(Őrizz és védj) 
 
Járkálj csak, halálraítélt! című versében is ezt a kettős feladatot jelöli meg a köl-

tő számára: 
 

„Ó, költő, tisztán élj te most, 
mint a széljárta havasok 
lakói és oly bűntelen, 
mint jámbor, régi képeken 
pöttömnyi gyermek Jézusok. 
S oly keményen is, mint a sok 
sebből vérző nagy farkasok.” 

 
Ezzel a keménységgel rokon a költő haragjának, a megtorlás vágyának gyak-

ran felbukkanó motívuma is: „Feledni kellene, de én / soha még semmit sem fe-
ledtem — ” (Tajtékos ég), „Vigyázz magadra — hallom, / hogy minden megtorolj! 
(Péntek), „Ételem / italom / keserű. / Kormozz be / talpig te / fekete düh!” 
(Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához). A Negyedik eclogában arra biztatja a költőt — 
azaz önmagát —, hogy ha az írótáblák elrepednek: „Haragod füstje még szálljon 
az égig / s az égre írj, ha minden összetört.” A jogos bosszúállás reménye élteti 
életének utolsó szakaszában is. A Nyolcadik ecloga képzelt párbeszédében a költő a 
prófétával ezt üzeni: 

 
„Ismerem újabb verseid. Éltet a méreg 
Próféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek 
s innivaló!” 
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Utolsó verseiben „a kétszerkettő józanságával” látja előre sorsát, verssoraiban 
mégis ott bujkál a remény. Logikus elme, tudja, hogy csodák nincsenek, olykor 
mégis a hazatérésben reménykedik: 

 
„Ó, hogyha hinni tudnám:    Nemcsak szívemben hordom 
mindazt, mit érdemes még,         s van visszatérni otthon: 
ha volna még! 
 
de hisz lehet talán még? a hold ma oly kerek!” 

(Erőltetett menet) 
 
A gondolat megfogalmazódik két nagy versében, a Hetedik eclogában és a Levél 

a hitveshez-ben is. 
Valóban hitt a megmenekülésben, a csodás hazatérésben? 
 

                                „bíbor parázson, 
ha kell zuhanó lángok közt varázslom 
majd át magam, de mégis visszatérek: 
ha kell szívós leszek, mint fán a kéreg,” 

 írja a Levél a hitveshez néhány sorában, de ezek után a remény fölváltja a „2x2 jó-
zansága”. Önmaga megmenekülése több mint kétséges, de azt teljes bizonyosság-
gal állítja, a proféta-költő tudatával vallja, hogy örök értékeket hordozó költésze-
te fennmarad az utókor számára, és hiteles képet fest a vad korszakról, amelyben 
élni és meghalni kényszerült: 

 
„szétszór a szél és — mégis a sziklaszál 
ha nem ma, — holnap visszadalolja majd, 
mit néki mondok és megértik 
nagyranövő fiak és leányok.” 

(Nyugtalan órán)
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Radnóti Miklós 100. születésnapján  

 
Sárosan fekszem, 
testeken, 
hátamra zuhog az ólmos eső, 
csodálkozom, 
a víz még csak nem is találkozik 
a bőrömmel, 
lefolyik gyorsan 
fenekem árkán, 
s kalciumszegény végtagjaimon 
siet tovább, 
le, 
ismeretlen barátom 
bomló testére — 
 
Szeretnék imádkozni, 
de nem tudok, 
szívemben pásztortüzet gyújtott 
a fájdalom, 
lelkemben kialudtak 
a sárga csillagok; 
megírtam én ezt egyik versemben 
Szentkirályszabadján, 
s most nem félek, 
ugye, te sem félsz, 
porhüvely-sorstársam? 
A tömegsír, 
mint őszi gaz, füstölög; 
talán attól, 
hogy lelkek szállnak fel belőle 
Isten csillagos kertjébe. 


