
BUDAY GYÖRGY 

Radnóti Miklós emlékezetére* 

Kedves Hallgatóim, 

örömmel teszek eleget a Magyar Rádió kérésének, hogy a B. B. C. — az Angol 
Rádió — szíves közvetítésével néhány szóval megemlékezzem Radnóti Miklósról. 

Radnóti Miklós kiváló költő volt, egyike kora legkiválóbb magyar költőinek. 
Versei, műfordításai és egyéb írásai, melyek szerencsésen túlélték alkotójuk idő 
előtti és tragikus halálát, világosan tanúskodnak erről. Radnóti Miklós művészeté-
nek sajátos ízét, nyelvének és képeinek újszerű gazdagságát, mondanivalóinak igaz-
ságát és kvalitását a mai magyar olvasó éppúgy érzékelheti, mint ahogy érzékelte 
— és értékelte — a megelőző nemzedék igazi magyar olvasótábora. Ami a mai i f jú 
olvasónak nem adatott meg, az Radnóti Miklósnak, a kiváló embernek, a költő ritka 
személyiségének közvetlen ösmerete. Ez az. amiről jómagam s a költő többi kortársa 
tehetünk tanúságot. 

Nekem az if jú Radnóti Miklós évtizedekkel ezelőtt a legszűkebb baráti köröm-
höz tartozott. Kevéssel Szegedre kerülésem után, egyetemi hallgató korunkban csat-
lakozott a vezetésem alatt álló Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumához. A Mű-
vészeti Kollégium tagjai úgyszólván naponta találkoztak, eszmecseréztek és vitat-
koztak; többnyire a szegedi Dóm téren volt műtermemben, vagy a Bethlen Gábor 
Kör hivatalos helyiségében, majd később grafikai lektori szobámban az egyetem 
bölcsészeti karán. Az ifjúkori közösségi alkotás feledhetetlen évei voltak ezek mind-
nyájunk számára, melyek során a művészetek, a tudományok és a politika minden 
vonatkozásában a „növelő közösség" — ahogy Radnóti Miklós egyik versének a ján-
lásában a Művészeti Kollégiumot nevezte — megformálta és kialakította alapvető 
nézeteinket; amikor is valamennyien döntő ösztönzést kaptunk hátralevő életünk 
évei és hivatása számára is. 

Ha egyetlen mondatban kísérelném meg meghatározni Radnóti Miklós személyi 
kontribucióját mozgalmunk fejlődéséhez, úgy ezt abban látom, hogy csatlakozása a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumán belül azt a vonalat erősítette meg, amely 
munkánk egyetemesebb, országos és európai, a szó valódi értelmében népi és ugyan-
akkor nemzetközi szemléletét érezte céljának, szemben azzal az egy-két társunk-
kal, akik a válságos politikai és társadalmi helyzetben az általunk „immanensnek" 
minősített ún. „szegediességben" igyekeztek fedezéket találni. Ez a fa j ta provincia-
lizmus a maga kritikamentes értékelésével mindig is legfőbb veszélye volt minden 
— főleg vidéki — megmozdulásnak Magyarországon; csak azok alkottak maradandó 
értéket, akiknek sikerült felülemelkedniök a provincializmus kényelmes, de vicinális 
jellemvonásain. Radnóti Miklós belépésével az utóbbi vonal döntő többségre tett 
szert, melyet rövidesen — és logikusan — követett az egy-két, inkább helyi érdekű 
társunk kimaradása a Művészeti Kollégiumból. Radnóti Miklós minden szeretetre-
méltó volta ellenére ezekben az alapvető kérdésekben nem ismert tréfát, s jelenléte 
siettette a döntést. Ez így volt jó az ő szempontjából s a mienkből egyaránt. 

* R á d i ó e l ő a d á s 1969-ben . 
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Szeretetreméltóságáról szólva hadd említsem meg, hogy egyénisége a bánatra 
való hajlam és az egészséges, férfias derű különös ötvözete volt. Hogy a 30-as évek 
végén és a 40-es évek elején, haláláig, a szomorúság vagy éppen kétségbeesett ke-
serűség egyre inkább elhatalmasodott rajta, az elsősorban a kor és környezet halá-
los reménytelenségéből következett. 

Angliába jövetelem után írt levelei közül egypár levél, lap és vers átvészelte 
London bombázását. Ezek között lapozgatva, emlékezve, látom, hogy már 1938-ban 
egyre többször jött ú j vers „Levél helyett" jelzéssel, vagy levelezőlap: „Györgyöm, 
Nem tudok most levelet írni, nem tudok most semmit sem csinálni." Vagy: „Az 
atmoszférát egyre rosszabbul bírom, egyéni helyzetemet is. Undorodom és nehezen 
szívom a levegőt. Részletes levél helyett fogadd el most a mellékelt verset, ennyi 
telik tőlem" s hasonló bekezdésekkel. . . 

Az én számomra, talán mert művész vagyok, az Űjhold című verseskötet Rad-
nóti Miklósa, kiegyensúlyozottsága és forradalmi embersége él a legélénkebben az 
emlékezetemben. Az Űjhold a Művészeti Kollégium 15-ik kiadványaként, 1935-ben 
jelent meg, a címlapon kívül hét fametszetű illusztrációmmal. Ez volt Miklós har-
madik szegedi publikációja: előzőleg a Lábadozó Szél című verseskötete és Kaffka 
Margitról írott tanulmánykötete jelent meg kiadványsorozatunkban. Amikor az em-
ber verseskötetet vagy egyéb írói alkotást illusztrál, a közönséges olvasónál sokkalta 
intenzívebben olvassa és érzékeli, érti meg és teszi magáévá az illusztrálandó mű-
vet, hogy ezt aztán saját alkotásában, egy más művészet, a képzőművészet forma-
nyelvén, méltóképpen kifejezhesse. Nem csoda tehát, ha az Űjhold versei és költő-
jük 1934—35 évi képmása vésődött legerősebben az én emlékezetembe: az új, a me-
lankólia ellenére is magabiztos, harcos poéta arcképe. A forradalmi hitvallású, sze-
relemmel és a meghitt, inspiráló, ahogy ő mondta: „növelő-baráti körrel" teljes 
Radnóti Miklós arca . . . 

De befejezésül mégis hadd idézzem egy jóval későbbi, 1938 júniusi hosszabb — 
mint ő maga írta: vallomásszerű — levele néhány sorát, melyeket azoknak a sötét 
éveknek légköre tesz érthetővé. Radnóti Miklós szóban forgó levelében, ebben a 
megindító emberi dokumentumban, egyebek közt ezt írta: „Mindenre elkészültem, 
Györgyöm. S ha majd a szájamra csapnak, ha az anyanyelvemen — melynek mű-
vésze vagyok — mondok valamit, akkor emlékezni fogok arra, amit mondani akar-
tam s kimondom majd, ha megélem, s ha újra kimondhatom. Mondom, elkészültem 
mindenre. Kicsit nehezen ment és megy, mert szabadon és ilyenfajta sérülésektől 
érintetlenül nőttem fel." 

Az évek hosszú során át kedves barátom és munkatársam, Radnóti Miklós nem 
élte meg, hogy kimondja mindazt, amit derékba tört életében ki nem mondhatott. 

De jelenlegi i f jú olvasói és a „jövendő fiatal koroknak embere", jövendő nem-
zedékek ú j és ú j olvasói méltán vallják a költőt magukénak, és adnak hálát azért 
a sok szépségért, emberségért és igazságért, amit a költészetben valamennyiünk 
számára Radnóti Miklós igenis — kimondott. 
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