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„nem tudok én meghalni se, élni se 
nélküled immár.” 

(Radnóti Miklós: Hetedik ecloga) 
 
A mártír-költő, Radnóti Miklós még csak 17 éves és a Markó utcai főreálisko-

la tanulója volt, amikor 1925 őszén megismerkedett későbbi feleségével, Gyar-
mati Fannival. Mindketten ugyanahhoz a tanárhoz jártak külön matematikaórák-
ra. A diákszerelem egyre szenvedélyesebbé válik, de a felelősségtudattal bíró köl-
tő csak egyetemi tanulmányainak elvégzése és bölcsészdoktorrá avatása után ve-
szi feleségül kedvesét, 1935. augusztus 11-én (ekkor már az ötödik verseskötete 
is megjelent). 

Szerelmük, házasságuk, boldogságuk felhőtlen, zavartalan volna, ha a szörnyű 
kor „ordas eszméi” nem szólnának bele. Származása és bátor antifasiszta ma-
gatartása miatt a költő — tanári oklevéllel a zsebében — soha sem kap katedrát, 
s így magántanításból, alkalmi, főleg „néger” munkákból és csekély költői hono-
ráriumából kell megélniük. Mindez mégsem befolyásolja házaséletük boldogsá-
gát, mert Fanni így is meg tudja teremteni az otthon idilli hangulatát. A háborús 
világ, a fasizmus azonban beleszól az életükbe. Radnótit háromszor hívják be 
munkaszolgálatra: először 1940 szeptemberében, majd 1942-ben, de több hónapi 
kényszermunka után e két alkalommal még sikerül hazatérnie. Ezekben az évek-
ben kétség és remény között vergődik a házaspár, bár a költő nemcsak érzi, tudja 
is, hogy számára nincs menekülés abban a tébolyult világban, melyben az erőszak 
mondja ki az utolsó szót. Már-már attól tart, hogy maga is József Attila sorsára 
jut, de az értelem fényét fenyegető veszélyt elűzi előle egyetlen szerelme és mú-
zsája, Fanni. 

 
„Most érkezett, egész nap messze járt, 
kezében egy nagy mákvirágszirom 
s elűzi azzal tőlem a halált” 

— írja Együgyű dal a feleségről című versében, és ez a gondolat ezekben az években 
állandóan visszatérő motívummá válik. Fanni szerelme menedék a költő számá-
ra, mint Adynak Csinszka, József Attilának Flóra — lehetett volna. 



104 Híres magyar múzsák 

Radnótit 1944. május 20-án harmadszor hívják be munkaszolgálatra. A már 
Baumgarten-díjas költő kezében felmentés van, de a német megszállás után ez 
már nem segített rajta. Ismert tény, hogy a szerbiai Bor városa melletti Láger 
Heidenauba kerül kényszermunkára, de ilyen körülmények között is tovább írja 
verseit, melyek egytől egyig távol lévő múzsájához, feleségéhez szólnak, sőt, va-
lamilyen úton-módon — a legutolsók kivételével — ezek a versben küldött cso-
dálatos „üzenetek” el is jutnak Fannihoz. Aztán kiürítik a tábort, a rabokat gya-
logosan nyugati irányba terelik, erőltetett menetben, de a költő még e szörnyű 
hajszában, a halál torkában is tovább írja verseit. 1944. szeptember 15-én idézi 
utoljára a számára legdrágább nevet: „És Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, 
/ s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt, — / de hisz lehet talán még? a hold ma 
oly kerek!” — így reménykedik még (reménytelenül) Erőltetett menet című versé-
ben. 

Nem így történt. Nem térhetett többé vissza Fannihoz. Utolsó üzeneteit, a 
mindvégig világos tudattal írt Razglednicákat, azaz levelezőlapokat már csak a 
tömegsírból „küldhette el” feleségének a Győr melletti Abda község határából. 
Fanni csak két év elteltével kapja meg a hozzá intézett utolsó szavakat: 

 
„Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban, 
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan” 

(Razglednicák I.) 
 
Fanni mintegy 60 évvel túlélte férjét, hű maradt emlékéhez. Műveit összegyűj-

tötte, az ő közreműködésével jelentették meg Radnóti utolsó, Tajtékos ég című 
kötetét és a tömegsírból előkerült felbecsülhetetlen értékű jegyzetfüzetet a halál-
menetben írt utolsó verseivel, melyeknek ihletője mindvégig a felesége volt. 
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Kedves testvéreim! Jubileumi missziónk célja nem más, mint felfrissíteni 

emlékezetünket, kiásni kincseinket, ráeszmélni arra, mit kaptunk ezer év Kár-
pát-medencei ittlétünk alatt Istentől, és azzal mit kezdtünk, illetve hogyan lép-
tünk tovább a következő ezer év felé. Természetesen azért frissítjük fel emlé-
kezetünket, hogy hálát adjunk Istennek mindazért, amit az ezer év alatt nyújtott 
népünknek, magyar egyházunknak. A hála szemüvegén keresztül tekintünk si-
kereinkre és kudarcainkra, elért eredményeinkre és hiányainkra, nemzetközi 
mércével mért teljesítményünkre csakúgy, mint melléfogásainkra, ballépéseink-
re, vagy történelmi léptékű traumáinkra és fájdalmainkra. Nem vagyunk semle-
gesek, nem mindegy számunkra, mi miért történt, de nem is akarunk bűnbakot 
és felelőst keresni, nem állítunk senkit a történelem ítélőszéke elé. Isten a tör-
ténelem ura, és ő rendezi el gondviselő Szent Fölségével az események össze-
függéseit, ő engedi megtörténni a botrányosat és az emberileg elképzelhetetlent 
egyaránt. Népmissziónk arra is jó, hogy számba vegyük múltunk nagy és esetleg 
kevésbé látványos eseményeit, felhozzuk újra a köztudatba, hogy fiatal és idős 
egyaránt tudatosítsa: van, amire büszkének lennünk, vannak nemzeti 
karizmáink, amelyet mi is letettünk Európa és az egyetemes Egyház asztalára, el 
nem hanyagolható, illatos virág vagyunk mi is Isten virágoskertjében. Ahhoz, 
hogy átláthatóbb legyen missziós történelemóránk, vegyük azt időrendben, 
három nagy korszakra bontva. 

 


