
Mivel bővebben foglalkozik az alkotás folyama
tával, mint a kész művel, nem eléggé számol 
azzal, hogy a befogadásban nemcsak az játszik 
szerepet, ami elősegítette a mű keletkezését, 
hiszen a szöveg nem azonos az eredetével, hanem 
új jelentést is létrehoz. Túl közvetlenül vonat
koztatja A véres költőt keletkezésének idejére, 
túlfuttatja a párhuzamot Nero és Szabó Dezső 
között. Sőt, ugyanez okozza, hogy a könyv 
szerzője egy részletben önmagával is ellent
mondásba keveredik: az Aranysárkányt említi 
úgy, mint Kosztolányi legszebb regényét, de fele
annyi terjedelmet sem szentel neki, mint A véres 
költőnek, mivel ez utóbbinál lényegesebb jobban 
kihasználhatónak tartja az alkotó folyamatra 
hivatkozó érvelést. 

Módszertani fejtegetésünknek az ad lét
jogosultságot, hogy szervesen összefügg azokkal a 
nézetekkel, amelyeket Kosztolányi a nyelvről a 
húszas évek elejére kialakított magának. Rónay 
László jelentős érdeme, hogy hiteles képet ad e 
nézetekről. Leszögezi, hogy Kosztolányi 
immanens értéknek tekintette a műalkotást és 
madárnyelvnek nevezte az idegen nyelveket. Ez a 
két alapföltevés egymásból következik. Koszto
lányi arra a felismerésre jutott, hogy az egyes 
nyelvek nem fordíthatók át egymásba, mivel a 
nyelv törvényei nem szabályozó, hanem alkotó 
jellegűek, s mindig egy adott közösséghez tartoz
nak. Másszóval, a nyelv nem egyéb, mint egy 
adott közösségben elfogadott szokások rendszere, 
a jelentés pedig a használattal azonos. Két 
további tétel fogalmazható meg e kiinduló pont
ból: minden nyelvnek saját jelleme van, és a 
költői mű nem önkifejezés, mivel egyrészt nem 
létezik egyéni, csakis közösségi nyelv, másrészt a 
nyelv nem közli, hanem teremti a jelentést. 
„Szavaimban van az élet" - ahogyan Kosztolányi 

BARÓTI DEZSŐ: KORTÁRS ÚTLEVELÉRE 

Báró ti Dezső először 1933-ban írt Radnóti 
Miklósról. A Lábadozó szél című kötetét ismer
tetve a Szegedi Hétfői Rendkívüli Újság 1933. 
március 27-i számában, miután a fiatal költő első 
két verseskötetének újszerű nyelvkezelését, új 
hangját dicsérte, a harmadik kötetről a követ
kezőket állapította meg: „Most hangjának 
elmélyülését és határozottabbá tisztulását látjuk. 

i- írta a Rónay László által is idézett Ákom-
ú bakomban. Ismeretes, hogy a nyelvek viszony-
k lagosságáról szóló tétel a nyelvbölcselet egyik 
t, nagy hagyományával hozható összefüggésbe, mely 
n a romantikusoknál (Herder, W.v. Humboldt) 
t- vette kezdetét, s századunkban Sapir, Whorf 
!, vagy a kései Wittgenstein műveivel folytatódott. 
$ Kosztolányi nyelvi játékainak s tudatosan hami-
v sító fordításainak ez a hagyomány ad történeti 
;- jelleget. 
i Rónay László idézi Kosztolányinak ezt a 
s- mondatát: „A gondolat egyszerűen nem oldódik 
r föl a költészet anyagában, ott marad nyersen, 
i mint egy darab kő." Ugyanezt a tételt már a 
a romantika esztétikusai és költői is felállították. 

Kosztolányi sem tesz mást, mint kiiktatja a fogal-
- miságot, a moralizálást a költészetből, amidőn 
a kijelenti, hogy „logikailag minden vers tartal-
i matlan". Állítását az a meggyőződése teszi ért-
f hetővé, hogy nem létezhet olyan egyetemes 
í nyelv, mint a logika vagy a számtan. Azért hang-
i súlyozza az empirikus szövegelemzés lét-
s jogosultságát, mert tagadja a nyelvnek azt a 
i racionalista fölfogását, amelyet Meillet Descartes 
- és Leibniz után, Chomsky előtt hirdetett. Lehet 
s vitatni álláspontjának az igazát, de történetileg 
i mindenképpen a romantikus örökség részeként 
> kell tárgyalnunk, ahelyett hogy a művészet a 

művészetért kultuszával hoznánk összefüggésbe. 
r Rónay László munkájának köszönhető, hogy 
, előtérbe került Kosztolányi nyelvszemléletének 
t és világképének összetartozása. Kezdeményezése, 
- az általa fölvetett kérdések további mérlegelése 
i alighanem hozzásegíti majd a kutatókat, hogy az 
i eddiginél kevésbé ellentmondásos módon jelöljék 
i ki Kosztolányi helyét nemzeti múltunkban. 

i Szegedy-Maszák Mihály 

A letisztulás szorosan összefügg Radnóti emberi 
fejlődésével. Bár előző köteteiben is több helyen 
erős szociális állásfoglalást találtunk, néha ön
célúnak éreztük. Mostani verseiben ez a nyelv a 
közösség problémáinak szolgálatába áll, és harcot 
kifejező felépítésével találóan illeszkedik bele a 
problémáiért harcolni akaró fiatal költő 
attitűdjébe. Ez a harcos láz adja Radnóti 
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költészetének lényegét, ezt találjuk meg a szegedi 
táj újszerű leírásaiban, ezt meleghangú szerelmes 
verseiben, melyek minden szubjektivitásuk 
mellett is egy osztály és egy generáció szim
bólumává lesznek. Az új verseskötet legnagyobb 
értéke épp az, hogy a közösségi problémákhoz 
mindég saját magán keresztül jut el, s így lírájá
nak tisztaságát megóvja az Európa-szerte lassan 
kötelezővé váló programköltészet jelszavaitól." 

Tagadhatatlan: a hírlap korlátozta terjedelem
ben tömören, máig érvényesen mutatta be a 22 
éves kritikus a nála mindössze két esztendővel 
idó'sebb költó'-barátot. 1935-ben írt még az Uj-
holdiól, de utána meglepő hosszú ideig hallga
tott Radnótiról. A másik két barát, Ortutay 
Gyula és Tolnai Gábor, 1946-tól szinte rend
szeresen közölték - egy-egy kisebb tanulmány
kötetre való - visszaemlékezéseiket, forrás
közléseiket, elemzéseiket; Baróti csak 1954-ben 
írt egy kis cikket Radnóti szegedi egyetemi 
éveiről, és csak 1959-ben, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum és a Helikon közös kiadványaként meg
jelent gazdag anyagú Radnóti-képeskönyv 
hozzáértő szerkesztőjeként mutatkozott be mint 
Radnóti-kutató. Az előszót " is átengedte 
Ortutaynak. 1964-ben a Nagyvilág hasábjain 
közölte első olyan emlékezését, amelyet beépített 
mostani kötetébe. Azt hiszem, Bori Imrének 
1965-ben Újvidéken megjelent Radnóti-monog
ráfiája ébresztette rá, hogy neki is közzé kell 
tennie a maga kialakított Radnóti-képét. Ingerel
hette - joggal - már az is, hogy az első Radnóti
monográfia nem Budapesten, hanem határainkon 
kívül született, s a könyvtárnyira szaporodó 
Radnóti-irodalom itthon nem tudott álta
lánosított, átfogó arcképpé érlelődni. De ösz
tökélte, amint az Irodalomtörténeti Közle
ményekben 1967-ben kiadott bírálata mutatta, 
Borinak Radnóti útjáról kidolgozott fölfogása is. 
Rendre megjelentetett, gyarapodó részlet-
tanulmányai, amelyeket az írók, érzelmek, 
stílusok című kötetében (1971) összegyűjtött, 
újabbakkal kiegészülve most könyvvé kerekültek. 
Sajnos, még mindig csak a várt monográfia felévé: 
Radnóti pályájának 1935-tel, szegedi tanul
mányainak befejeztével lezáruló korszakhatáráig. 

Ennek is örülhetünk persze, nem utolsó 
sorban azért, mert Baróti nemcsak kiváló érzékű, 
kitűnően tájékozott és ötletes versértelmező, 
hanem pompás stílusú írástudó is. Könyvének 
fontos értéke, hogy közérthető közvetlenséggel 
szinte elbeszélget olvasójával. A szakmai tolvaj
nyelvet kerüli, legföljebb olykor fölös idegen 
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műszavakat használ, és annyira követi az élő
beszédet, hogy gyakran, a választékosabb stílus
ban szokatlanul,, az amely helyett az ami vonat
kozó névmást használja. De ez a szeplő nem 
homályosíthatja el élvezetes, könnyed írás
modorát, amely követendő az értekező prózában, 
kivált írókról, költőkről szólván, még akkor is, ha 
ez az oldottság némi terjedelemnövesztéssel jár. 

Könyvméretű esszéjének: zömét a fiatal 
Radnóti jellemző verseinek magyarázata teszi ki. 
Éppen ezért kár, hogy a kiadó, amely végre 
szakított aggályoskodó hagyományával, és név
mutatót engedett a kötethez, nem csináltatott 
hozzá verscímmutatót; holott a névmutatót két
hasábosra szedetve, erre a nagyon fontos, a könyv 
használatát meghatványozó segédeszközre is meg
takaríthatta volna a helyet. Baróti több helyt szól 
fitymálóan az életrajzi és szövegkutató tevékeny
ségről, amelyet ő következetesen „mikro-
filológiának" nevez. Holott ő maga szintén 
többször kénytelen megvallani, hogy az életrajzi 
vonatkozások ismerete híján egy-egy vers meg
értése, ha éppen nem lehetetlen is, de minden
képpen nehéz. Ezért - mértékkel - maga is 
közöl életrajzi adatokat, meggyőződésem szerint 
még mindig nem eleget. Figyelmen kívül hagyja, 
hogy az írói életrajz önmagában is érdekli a költő 
verseinek olvasóit, s egy-egy versbeli hely meg
értésén túl is adhat bizonyos többletet valamely 
életrajzi mozzanat, jellegzetesség; ez a többlet 
előre nem mindig látható, mert főként a be
fogadótól függ. Egy-egy keltezés (nem csupán a 
verseké, amelyeket még az 1976-ban kiadott 
Radnóti Miklós Műveiben közöltekhez képest is 
pontosabbá tesz), egy-egy eset, netán anekdota 
teljesebbé teheti a költői arcképet. Szerettem 
volna többet kapni Radnóti sokat emlegetett 
naplójából is, amelynek kiadását halála után 
harminc év elteltével ígérték. 

Szintén az irodalomtörténeti aprómunka 
lebecsülését mutatja a szerző nagyvonalú forrás
kezelése. Ez részint a jegyzetek utalásainak el
nagyoltságában mutatkozik meg: lapszámot pl. 
csupán hellyel-kőzzel ad meg. Radnótiné levél
közlését a Népszabadságban csak az 1964. évvel 
jelzi; ha tehát valaki ellenőrizni akarná, vagy 
háromszáz lapszám átlapozására kellene magát 
rászánnia, hogy a május 4-iben megtalálja. 
Ráadásul hiába, mert a közölt levélrészletek nem 
is szerepelnek Radnótiné cikkében! Ugyancsak 
Radnótinénak az Új írásban megjelent közle
ményét pedig egészen hibásan adja: nem 
1964-ben, hanem az 1965. évi 4. számban talál-



ható a Helyzetjelentés című vers és az 1931. 
október 9-i levél. 

Ám nemcsak a jegyzetekben, hanem magában 
a szövegben is jó lett volna olykor homályos 
célzások helyett a tüzetesebb hivatkozás. Hamis 
okoskodás, mintha a pontosabb forrásmegjelölés, 
mások véleményére akár egyetértőn, akár vitat
kozón való szabatos utalás az esszé élvezetét 
zavarná, s ezért ezek könnyedén mellőzhetők. 

Van a könyvnek bizonyos aránytévesztése is, 
amely kitűzött céljából következik. Ortutayval, 
Tolnaival egyetértésben rokonszenves, de túlzó 
elfogultsággal Baróti is arra törekszik, hogy a 
pályakezdő Radnótit szinte az érett költő szín
vonalára emelje. Holott nem is kell ahhoz el
fogadnunk Bori Imrének Radnóti szerep
játszásáról fölvillantott ötletét, hogy más okok 
miatt ne érezzük jelentősnek a pályakezdő 
verseket: öncélú modorossaguk, erőltetett 
groteszkségük, túlságosan csinált erotizmusuk 
stb. rokonszenvünk ellenére is visszatart élveze
tüktől. Baróti is gyakran emlegeti Radnóti 
„polgárpukkasztó" fordulatait; az ilyeneknek, 
hiába politikai szándékuk, csekély a költői 
hasznuk. Nem véletlen, hogy a finom ízlésű 
Babitsnak sem tetszettek ezek az erőfitogtatások, 
vaskosságok. S talán Radnóti maga ítélte meg 
legjobban ezt a korszakát naplójában, amikor 
„vizuális Őrültségének" és „ifjúkora nagy 
kalandjának" minősítette. Az esztétikai kárpótlás 
törvényét, amelyet Sík nyomán Baróti többször 
alkalmaz, nem hívhatjuk segítségül: hiába 
ismerjük el, hogy ez á kor avantgárdjának jelleg
zetes stílusa; mindez csupán történeti jelentőségű, 
de múlékony rétege Radnóti életművének. 
Viszont ha már ennyi teret kapott ez a költői 
zsenge, és végre egyszer miért ne, érdemes lett 
volna Radnótit kortársainak kölcsönhatásában is 
jobban szemügyre venni. Baróti említi, hogy 
Forgács Antalra hatott Radnóti; vajon a 
fordítottja nem tehető föl? Amint Zelk Zoltán 
hatását (pl. a Férfinapló címében is) kimutatták, 
vajon Illyés Gyula, Weöres Sándor, Vas István, 
Pásztor Béla stb. nyoma nem érhető tetten? Az 
üyen elemzésre Barátinál alkalmasabbat nem 
ismerek, 

i 

Ugy érzem tehát, az 1930 előtti pályaszakasz 
több mint száz lapja nem arányos a beérés, az 
1934-35. év nyolcvan lapjával, mégha a 
gyermekkor meghatározó fontosságát nem von
hatom is kétségbe. Bevezetésében Baróti elhárítja 
a várható bírálatot, hogy egy-egy versnél tán túl 
hosszan időz el. „Mégsem csak azért fordultam 

feléjük, mert egyszerűen szólva jólesett. Újra-
olvasásuk eredménye azért is érdekelt, mert 
ezeket a verseket valaha költőjük értelmezésében 
ismertem meg." 

Ezt a többletet valóban érezzük a vers
elemzésekben, a könyv legnagyobb értékeiben. 
Csevegve, szinte észrevétlen vezeti be Baróti aí 
verskedvelőt Radnóti költői műhelyébe, 
verseinek nyelvi és képi természetrajzába, jelleg
zetes jelképrendszerébe. Példaként nem is a leg
fontosabb, a pályakezdő szakasz kétségtelenül 
kiemelkedő fontosságú darabjainak {Személy 
harmadik, Mint a bika, Pipacs, Tört elégia, a 
kötetének címet adó Kortárs útlevelére stb.) 
elemzéseit emelem most ki, bár ezekben is 
kitűnőt ad, hanem a Táj, változással egy szaka
szának értelmezését. Le merem írni: kongeniális a 
költővel; szinte egyértékű magával a költői lele
ménnyel, ahogyan fölfejti ennek a versszaknak a 
rejtett, bonyolult képzettársításon alapuló titkát: 

Kutyák lábnyoma gyászos paszomány 
a vékonyka sáron köröskörül 
és lánc, mely csöngve köti össze 
fa, madár és szél szipogó ijedelmét... 

Baróti azt mondja: a látszat ellenére sem ön
kényes a kutya, lábnyom, paszomány, lánc kép
sor. „Következetesen végiggondolt vizuális, sőt 
logikai kapcsolat van közöttük. A sáros talajon 
végigszaladó kutyák lábnyoma vizuálisan is 
szalagszerű, s ezért könnyen asszociálható hozzá 
a szintén szalagszerű paszomány, ez utóbbi 
viszont (de már a lábnyomok sorozata is) a 
lánchoz hasonlóan terjed szét a térben. A meta
fora sűrítő eljárását mellőzve, akár azt is mond
hatnánk, hogy a kutyák lábnyoma olyan, mint 
egy paszomány, s ez utóbbi olyan, mint egy lánc. 
A három fogalom emellett logikai kapcsolatba is 
hozható egymással: az előző strófáknak az utolsó 
felé mutató, s így az előrejelzés bonyolult 
funkcióját is betöltő marsoló záporával és 
motozó tájával együtt, amint erre előttünk már 
Bori Imre is felfigyelt, az eró'szakszervek, a 
csendőrök és börtönök és egyéb kopók világa felé 
mutat, s így a szóhangulat eszközeivel is elő
készíti a mindössze két tárgyilagos sorból álló 
utolsó, az egészet lezáró és értelmező szövegrészt: 

két csendőr, kiket árnyékuk kísért, 
jött a szántáson tollasán által." 

Baróti versre hangolt elméje kifogyhatatlan a 
szellemesnél szellemesebb magyarázatokból. 
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Radnóti költészetének egészéből vett ana
lógiákkal mutatja meg a költő jelrendszerét: a 
virág, a szél, a zápor, a tél, a hó, a köd, a szurony, 
a kakastoll stb., a gyakori motívumok, visszatérő 
kulcsszavak jobbadán többértelmű, árnyalatokkal 
telezsúfolt jelentését. Ragyogó észrevétele 
például, hogy Radnóti verseiben a hivalkodóan 
erotikus szeretőt 1933 nyarától kezdi fölváltani 
megállapodóttabb, bensőségesebb asszonyom, sőt 
az egyszerűbb, kedvesebb Fanni. Szerelmi lírája 
egész hangvételének előnyös változása húzódik 
meg e szócserék mögött. Baróti a francia stílus
elmélet tanulságait is bevonva, olykor a magyar 
líra más nagy képviselőinek, elsősorban Juhász 
Gyulának párhuzamos helyeit is idekapcsolva 
bontja ki a költői eszközök, a szavak legbensőbb 
titkait. Gyakran hivatkozik „a pszichokritika 
megállapításaira", „a pszichológiai kiindulású 
jelentéstanra", „stíluspszichológiára"; máskor azt 
mondja, a szavak gyakran „csak a mély elemzés 
síkján megközelíthető jelentéseket tartal
maznak"; azaz csak mélylélektani elemzéssel fejt-
hetők meg. Nyilván igaz is: a tudatalatti gondolat-
és képzettársítás a modern költészet nélkülöz
hetetlen tápláló forrása. Joggal írja Baróti: „A 
költői képek közismerten rendszerint többféle 
jelentést hordoznak, s ezek határait nagymérték
ben kiszélesíti az, amit stilisztikai irodalmunk a 
francia effet par évocation magyarításával hangu
lati velejárónak szeret nevezni." „A költői mű 
jelentése és hatása nem utolsósorban épp ezeknek 
az egymásba játszó bonyolult összetevőknek 
együttesen jelentkező és rendszerint csak tudo
mányos analízissel szétválasztható befogadásán 
alapul." 

Ám itt rejlik némi veszély: a túlmagyarázásé, 
az akart-akaratlan belemagyarázásé. Baróti több-
helyt érzi, hogy meredély szélén jár, előre 
mentegetőzik: „talán nem belemagyarázás..." 
Máskor egy-egy hely többértelműségét ismeri el, 
sőt azt, hogy nehezen magyarázható. Amíg csak 
egy-egy szó, kép furcsa értelmezéséről van szó, 
inkább csak csodálkozunk. Mint pl. azon, hogy a 
torony, amely a szegedi városképnek sajátja, s 
ebből eredően Buday György metszeteinek is 
gyakori motívuma, Radnóti kétségtelenül 
erotikus ihletésű ifjúkori lírájában netán fallikus 
jelentést kapna. Avagy miért kellene a Füttyel 
oszlik a béke címét abból a képtelen hiedelemből 
megérteni, amelyet Radnóti állítólag kitalált 
magának, hogy ti. az oszló hullák időnként 
füttyszerű hangot adnak; hiszen a versbeli 
fütyülő levegő magától értődőén golyófüttyre 

utal. S talán a Lábadozó szél jelzője sem kíván 
ilyen „mély" magyarázatot: bármilyen érdekes is 
a Mészöly Gedeon etimológiájára való építéshez 
csak kiinduló ötletet adhatott Radnótinak, de 
holmi „vertikális fantázia" idevonatkoztatása („a 
csúcsok és magaslatok képei a költészetben rend
szerint a morális, sőt politikai értékek szimbó
lumai gyanánt jelentkeznek"), mármint a szó
fejtés szerint a lábadozás „víz színén járást", 
tehát „fölegyenesedést" jelent, sok a jóból: 
szerintem a lábadozó szél egyszerűen költőibb 
megfogalmazása a közkeletű föltámadó szélnek. 

Baróti megvesztegető ügyességgel tudja úgy 
csoportosítani mondanivalóit, hogy vissza
menőleg a mai céljának megfelelően sugallhassa a 
költői szavak és az életrajzi tények üzenetét. 
Két-három föltevésből negyedikként már a 
bizonyosság látszatával áll elénk az állítás. így 
gyakran elmosódik a különbség a biztos adatokon 
nyugvó következtetés és a valószínűsített, még
sem a költő közvetlen - verses vagy naplóbeli, 
levélbeli, prózai, akárcsak szóbeli - közlésén 
alapuló, hanem csak Barótitól föltételezett 
magyarázat között. Különösen azt bizonygatja 
Radnótiról, hogy már 1926-tól kommunista volt 
és ateista. Dicséretére legyen mondva, ezt az 
ötvenes években tán kényszeredetten kitűzendő 
célt nem azoknak az időknek kezdetleges mód
szereivel szolgálja. Ám azzal, hogy a kommu
nizmus szót a szocializmus szinonimájaként 
használja, nagy mértékben eltúlozza, a tény
legesnél részint gyorsabbnak, részint tuda
tosabbnak tünteti föl Radnóti világnézeti fej
lődését. 1928-ban Radnóti „saját kommunista 
hitvallását", ,,a marxizmus-leninizmus köré
ből" szerzett elméleti ismereteit említeni föl
tűnően korai. Még az enyhébb formában fogal
mazott „kommunista rokonszenveiről" is csak 
két évvel, de inkább hárommal később lehet 
beszélni. A libereci év, a Jóság, az 1928 és a 
Kortárs körének hatása - ezt senki sem vonja 
kétségbe - valamiféle szocializmus eszméivel 
töltik föl az ifjú költő világlátását. Baróti pontot 
tesz, ahova Radnóti csak vesszőt, mert a 
mondatnak még jelentős folytatása van: „Világ
képem kialakulására nagy hatással volt Marx 
műve, holott csak Kautsky magyarázatából 
ismerem, s a körülötte dúló irodalmat is 
hiányosan és tervszerűtlenül. . ." Radnóti még 
tovább folytatja, Proust hatásáról vall, de ez már 
valóban elhagyható ebben az összefüggésben. Itt 
csak az a lényeges, de az nagyon, hogy maga a 
költő még 1937-ben sem tartja magát képzett 

738 



marxistának. Forgács Antal baráti, mégis tárgyi
lagos bírálata a Korunk-bm az Újmódi pásztorok 
énekéxő\ hiteles „helyzetjelentés" az akkori 
Radnótiról: „Radnóti versei még nem mérhetők a 
proletárirodalom mértékével, ahová tartozni 
kíván. . . Látja a visszásságokat, de nem hirdet 
ellenük pusztító harcot, s így versei nem jelen
tenek konkrét, harcos, változtató eró't, és gyakran 
elvontak. Holott a proletárirodalom nem tűri az 
elvontságokat, minden esetben konkrétumot 
követel az írótól." Baróti annyit idéz beló'le, hogy 
Radnóti „elszakadt ugyan a polgári irodalomtól, 
de a proletariátushoz még nem érkezett e l . . ." 
Lehet ezt a kritikát dogmatizmussal, a mozgalmi 
költészet szűk szemhatárú szemléletével vádolni, 
de tudnunk kell, hogy ekkor még maga Radnóti 
is ugyanebben az ízlés- és eszmekörben fogta föl 
célját, tehát nem a Forgács támasztotta igények 
ellenében alkotott, hanem szándéka szerint ő is a 
proletárirodalmat szerette volna szolgálni. Az is 
jellemző', ahogyan ez a bírálat utóbb Radnóti 
tudatában tükrözó'dött. Más erdélyi lapban 
tudtommal nem jelent meg addig róla kritika, így 
csak erre vonatkozhat a Személy harmadik 
utalása: 

Néped közt jöttél, s ha igaz, 
amit az erdélyi lap irt rólad egyszer, 
(hogy Angyalföld és a Lágymányos 
proletárjainak költője vagy te), 
akkor hazaértél! Hajtsd le a fejed. Még jobban! 

A Férfinapló utolsó versének elemzésében 
Baróti meggyőző. Ám éppen ez a tőle sem értel
mezett költői idézet valamit sejtet Bori Imre 
igazából is. „Ekkor ismeri fel, hogy idegen, 
sehova nem tartozó, hogy magányos..." Forgács 
kritikájában a Radnóti idézte mondat nem 
szerepel; a lehetőségnek valóságként való költői 
megélése árulkodik. Nosztalgikus vágy ki
fejeződése ez a néppel való azonosulásra: tiszte
letre és rokonszenvünkre méltó a polgári értelmi
ségből jött ifjútól. 

Árnyalatokat mos egybe Baróti, amikor a 
szegedi egyetemi éveket, a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiumában töltött esztendőket 
rajzolja meg. A többes szám első személyű elő
adásmódból úgy látszik, mintha mindegyikük 
azzal a szocialista tudatossággal élt és alkotott 
volna már akkor is, mint Radnóti. Ismét nem 
férhet kétség, hogy a költő ekkor - lírája, alap
vizsgái dolgozata, eló'adásvázlata a bizonyíték -
tudatosan materialista szemléletet vallott. 

Forgács a Lábadozó szél verseivel már elégedett 
volt: nemcsak hol világos, hol bonyolult jel
képekkel, hanem a mozgalmi szókincs egy
értelműségével is szolgálták a tőkés társadalmi 
rend elleni küzdelmet, az osztályharcot. Korábbi 
bibükus és bukolikus képei helyébe a mozgalom 
és a megemberiesített táji elemek világa 
költözött. Nyilvánvaló, hogy ebben a szegedi 
munkásmozgalommal való tevékeny kapcsolat 
fontos hatóerő volt. 

Baróti a Szegedi Fiatalokat többször 
azonosítja bizonyos „egyetemi kommunista 
sejttel". Ez nem pontos megfogalmazás. Az OIB, 
amelynek munkájába 1932 januárjában be
kapcsolódtak, legális ifjúsági szervezet volt két
ségtelen kommunista irányítással. De már Szepesi 
Imre, aki a Szegedi Fiatalokat a munkás
mozgalomhoz kapcsolta, tüzetes meghatározással 
„baloldali szocialista" volt; olyan, aki készségesen 
együttműködött titkos vagy előtte nem is titkos 
kommunistákkal, Sebes Lászlóval, Hont 
Ferenccel, Gombkötő Péterrel stb. Az utóbbiak 
valóban „sejtet" próbáltak szervezni, de az árulás 
hamar, már április 2-án rendőrkézre juttatta őket. 
Vezetőiket, így Szepesit, el is ítélték. Ám magát az 
OIB-ot a szociáldemokrata párttitkár, a jobb
oldali Lájer Dezső igazolta. Elsősorban ezért, 
valamint mert a letartóztatottak nem vallottak 
rájuk, bizonyíték pedig nem volt ellenük, nem 
nyúlt a rendőrség a Szegedi Fiatalokhoz. A 
Munkásotthonban folytatott kulturális tevé
kenység; a szavalókórus, az előadások nem voltak 
vád tárgyává tehetők. 

Mégis bizonyos, hogy Radnóti világnézeti és 
költői fejlődésében az 1931 őszétől 1932 
tavaszáig, mintegy fél évig, a munkásmozgalom
ban kifejtett tevékenysége nagy jelentőségű volt, 
s „a mozgalomtól legközvetlenebbül be
folyásolt", „a szocializmus vonzásában" töltött 
idő rövid élete végéig meghatározta gondol
kodását, költészetét. Ujabb irodalomtörténet-
írásunknak ezek az árnyaltabb megfogalmazásai 
jobban födik a lényeget. Azt, hogy Radnótinak és 
a munkásmozgalomnak ekkori találkozásából 
néhány szép vers, fordulat, költői kép született 
ugyan, mégis ennek az ihletésnek későbbi a 
hozadéka: az érett költő nagy alkotásaiban hozta 
meg gyümölcsét. Ha Baróti így fogta volna föl e 
korszak jelentőségét, s nem apológiaként, meg
mutathatta volna a mozgalomtól való eltávolodás 
rejtettebb rugóit is. Nem utolsó sorban a költő 
szocialista nézeteivel sajátos ötvözetet alkotó 
vallásos hitét, amely ugyan a most tárgyalt pálya-
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szakaszon túl vált megvilágítandó kérdéssé, de 
gyökereit itt, Sík Sándor körül kereshetjük. 
Radnóti később is „vallotta és vállalta a harcot", 
de míg a munkásmozgalomtól közvetlenül 
ihletett „agitációs" lírájában támadó harcos volt, 
az eltávolodás után klasszikussá ért költészetében 
védekezővé vált. őrizte viszont szemléletének 
nemzetközi látókörét, és megteremtette huma
nista patriotizmusát. 

Ám „a növelő közösségben" a hatás kölcsönös 
volt: a Szegedi Fiatalok számos tagja éppenséggel 
Radnótitól tanulhatott, hiszen messze volt világ
nézeti tudatosságban tőle. Reitzer Bélának A 
proletárnevelés kérdéséhez című tanulmánya 
például korántsem volt olyan nagy „merészség", 
hiszen egyáltalán nem „a munkásosztály szem
szögéből próbálta megközelíteni", hanem éppen
séggel bírálta a szocialista pedagógiát, sőt magát a 
marxizmust is „csődbe jutott", „tarthatatlan" 
dogmának minősítette. 

Ennek kapcsán inkább azt szerettük volna, ha 
Baróti végre éppen azt a rejtélyt oldja meg: mi a 
magyarázata, hogy - Radnóti és Hont kivételével 
- a Szegedi Fiatalok akkori írásaiban, a munkás
mozgalommal való érintkezésük ellenére, nyoma 
sincs a szocialista elméletnek? Baróti a maga 
Juhász Gyulá-]áxól is azt írja: „marxista szellemű 
tanulmánynak szántam". Ez a kis könyv, az első 
önálló mű Juhász Gyuláról, a maga idejében, 
1933-ban, és egy 22 éves ifjútól valóban ritka 
kiváló munka; számos megállapítása máig 
érvényes; de a marxizmustól, a szocializmustól 
teljesen érintetlen. 

Számos kisebb észrevételem volná még, de 
részint nem itt a helye, részint meg tartok tőle, 
hogy a szerző szemében „mikrofilológiai" 
okvetetlenkedésnek tűnnének. Egyet azonban 
mégis szóvá teszek, mert példa lehet arra, hogy a 
fölénnyel kezelt, nem ellenőrzött adat meg
bosszulja magát. Baróti a Férfinapló első verséről, 
az Új könyvemet tegnap elkobozták címűről azt 
mondja: „Egyáltalán nem bizonyos, hogy ezt a 
verset eredetileg is naplóversnek szánta. Nem 
sokkal megírása után a szegedi Délmagyar-
országban még erre való utalás nélkül közölte." 
Nem értem: a Délmagyarország 1931. május 10-i 
számában ez a vers Napló címmel jelent meg. A 
homokra épült vár összeomlik; a következtetés 
téves: „Ügy látszik tehát, hogy az önéletrajzi 
jellegű ciklus megírásának szándéka csak 1931 
vége táján alakult ki benne, s á könyve el
kobzásáról írt verset is csak akkor (ha nem 
később), a Lábadozó szél című kötete össze
állításakor kapcsolta hozzá," 

Baróti könyve, végül is, leszámítva a pálya
kezdő költő világnézeti fejlődésének képében 
megmutatkozó elrajzolásokat, a Radnótiról szóló 
irodalom eddig legkiválóbb teljesítménye, nagy
szerű bevezető a költői életműbe. Értékét növelik 
Buday György kitűnő metszetei: Radnóti 
portréja, ex librise és verseinek illusztrációi, vala
mint a költő hagyatékából először közölt 
zsengék, műfordítások, tanulmányok. Mielőbb 
szükségünk volna a folytatásra, a második részre. 

Péter László 

SZIKLAY LÁSZLÓ: VISSZHANGOK 

Tanulmányok, elemzések, értékelések. Bratislava, 1977. Madách K. 400 1. 

Ha e tanulmánykötet nem jelentene többet 
annál, amit szerény címe ígér s csupán arról 
tájékoztatna, - mint a szerző a bevezetőben írja 
- , hogy „egy Csehszlovákiából származó magyar 
kutató közös múltunk és szocialista jelenünk 
számos szlovák és cseh, valamint csehszlovákiai 
magyar jelenségére hogyan reagál", akkor is 
fokozott érdeklődésre tarthatna számot. Méltóvá 
teszi erre gazdag anyaga, amely széles tematikai 
szóródásban - a XVI. századtól napjainkig 
terjedő időben - kapcsolódik a szlovák és rész
ben a cseh irodalom minket érintő és érdeklő 
problémáihoz. Az egyes dolgozatok kelet

kezésének időpontja pedig olyan számsorba állít
ható, amelynek az elején 1955, a végén pedig az 
1974. esztendő áll. Az utóbbi két évtized publi
kációiból válogatta tehát a szerző kötete anyagát, 
mintegy kiegészítésül az 1974-ben megjelent, 
Szomszédainkról című könyvéhez, amelyben egy 
tágabb horizont - Közép-Kelet-Európa - fontos 
irodalomtudományi problémáiról fejtette ki véle
ményét. 

A Visszhangok írásai három típusba sorol
hatók: a szerző egyéni kutatásait ismertető tanul
mányokra, amelyek közül a legfontosabbnak 
érezzük a Hvie2doslav magyar nyelvű zsengéi és A 
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