Radnóti Miklós:
Bájoló

-született: Glatter

Miklós
1909. május 5. – Abda, 1944. november 9.

költő
-Születésekor elveszíti édesanyját és ikertestvérét, édesapját
tizenkét éves korában.
-Gyámja: anyai nagybátyja Grosz Dezső vagyonos textilkereskedő
-Atyai jóbartájához járt matematika korrepetálásra, itt ismeri meg
Gyarmati Fannit.
-1930 Szegedi Tudományegyetem magyar–francia szak
-1931 vallásgyalázás miatt perbe fogják Arckép című verse miatt
-1932 publikált a Nyugat című folyóiratban
-1934 sikeres doktori szigorlatot tett
-1935 feleségül vette Gyarmati Fannit

1940-től munkaszolgálatok
1943-ban az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati
Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át
1944 harmadik munkaszolgálat Szerbiában Bor
mellett
1944. november elején Abda község határában
lőtték le a végsőkig kimerült Radnóti Miklóst 21
társával együtt. Exhumáláskor balonkabátja bal
belső zsebéből előkerült Avala 5 notesza
verseivel.

Szabó Lőrinc mellett Radnótit tartják nemzedékének
egyik legkiválóbb műfordítójának. Fordítási
munkamódszere megfigyelhető munkáinak vázlatán.
Ezekből kitűnik, hogy sokáig dolgozott rajtuk,
folyamatosan csiszolgatta őket, akárcsak verseit.

https://www.youtube.com/watch?v=PcPmokVbz3A

Radnóti Miklós: Bájoló

költői jelző
megszemélyesítés
alliteráció -betűrím
fokozza a
zeneiséget

ismétlés
(1942. február 1.)

cím: bájol jelentése
kedvességével vonz,
elvarázsol, elbűvöl

Rebbenő szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,
ugrik a fény is,
félrím: xaxa
gyűlik a felleg,
szabályos szótagszám
surran a villám,
s már feleselget
5/5/5/5...
fenn a magasban
dörgedelem vad
enjambement –
dörgedelemmel,
soráthajlás
kékje lehervad
lenn a tavaknak,
s tükre megárad,
jöjj be a házba,
vesd le ruhádat, hangutánzó szavak - igék
már esik is kint,
vesd le az inged,
ellentét: ülök- ugrik
mossa az eső
össze szívünket.

A versben a lírai én (E/1) szólal meg.

• Van-e a versnek megszólítottja?

• A hangutánzó szavak és az igék milyen hangulatot
keltenek?
• A természeti kép a vihar készülődése és a lírai én
érzelmei állnak párhuzamban. Feszültséget teremt a
vihar kibontakozása, de a vers zárósorainak
megszemélyesítése, a szerelem érzése boldogsággal
tölti el a lírai ént. (,, mossa az eső / össze szívünket”)

• A rövid sorok a szerelem sodró lendületét érzékeltetik.

Radnóti Miklós: Virágének
ellentét:
fény-árnyék
felsorolás
alliteráció betűrím
megszemélyesítés

ismétlés

1942.aug.25.

Fölötted egy almafa ága,
szirmok hullnak a szádra,
s külön egy-egy késve pereg le,
ráhull a hajadra, szemedre.
Nézem egész nap a szádat,
szemedre hajolnak az ágak,
fényén futkos a fény,
csókra tűnő tünemény.
Tűnik, lehunyod szemedet,
árny játszik a pilla felett,
játszik a gyenge szirommal,
s hull már a sötét valahonnan.
Hull a sötét, de ne félj,
megszólal a néma, ezüst éj;
kivirágzik az égi fa ága,
hold bámul a béna világra.

páros rímek
aa bb cc dd
asszonánc
rímfajta, a
magánhangzók
csengnek egybe
figura etimologica (azonos
tövű szó különböző
toldalékokkal ellátva)

költői jelző

félelem
remény
néma éj, béna világ - világháború

Radnóti Miklós múzsája a felesége
Gyarmati Fanni volt.
• Mindkét vers motívumvilága azonos: természeti
képek leírása – szerelem érzése
• A vers címe a szerelmi költészet régi műfajára
utal. Virágének nevezzük a XVI.-XVII. századi
szerelmi témájú verseket. A szerelmet, a női
szépséget virágnevekkel helyettesítették.
Radnóti versében a természeti képek és a
kedvesének szépsége egyszerre jelennek meg.

A virág a szerelem ősi jeképe, szimmetrikussága miatt a
világmindenséget is szimbolizálja (együtt van férfi és női jellege a
bibe és porzó révén).
Kifejezi négy elem együttes hatását, hisz a földből nő az ég felé, s
fejlődéséhez vízre, meg égi tűzre, a nap fényére van szüksége.
A barackvirág a halhatatlanság és a hosszú élet jelképe.
A gyöngyvirág a tisztaságé.
A hóvirág a remény és az elégtétel szimbóluma.
Az ibolya a szerénységet jelképezi.
A kamillát, mályvát gyógyereje miatt Mária lelki gyógyító erejével
hozták összefüggésbe.
A mákvirág ősidők óta a bűbájok virága. Sok magja miatt a bőséget is
jelképezi.
A mandula legkorábban virágzik, ezért a keresztény jelképrendszerben az éberség virága.
A napraforgó az Isten felé forduló lélek szimbóluma.

A tulipán a nőiség szimbóluma, és gonosz távolságtartó ereje van.
(A népművészetben gyakori az ábrázolása: kapukon, fejfákon,
kályhacsempén, cserépkorsón, szűrhímzésen...)
A rózsa paradicsomi virág, a bűnbeesés után jelent meg rajta a tövis.
A vörös rózsa a Krisztus vérét jelképezi. A rózsafűzér elnevezés onnan
ered, hogy eredetileg a szemeit összepréselt rózsasziromból
készítették. A katedrálisok rózsa ablakai az örök körforgást jelképezi.
A középkorban és reneszánszban a földi szerelem, tövisei a szív
sebeinek szimbóluma.

A fehér liliom a testi lelki tisztaság jelképe miatt számos szent virága
(Szent Zsuzsanna, Szent Anna, Szent Imre, Szent József, Szent
Domonkos, Szent Katalin, Aquinói Szent Tamás, Szent Antalé és Szűz
Máriáé, de mivel július 13. táján nyílik szentantalvirágnak is nevezik.)
https://www.youtube.com/watch?v=37nCLLLJYi0&list=PLlYV2eh8n5f
XOcn1drvF-6upQs6z5URTt&index=13

Radnóti Miklós: Bájoló
Rebbenő szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,
ugrik a fény is,
gyűlik a felleg,
surran a villám,
s már feleselget
fenn a magasban
dörgedelem vad
dörgedelemmel,
kékje lehervad
lenn a tavaknak,
s tükre megárad,
jöjj be a házba,
vesd le ruhádat,
már esik is kint,
vesd le az inged,
mossa az eső
össze szívünket.

Radnóti Miklós: Virágének
Fölötted egy almafa ága,
szirmok hullnak a szádra,
s külön egy-egy késve pereg le,
ráhull a hajadra, szemedre.
Nézem egész nap a szádat,
szemedre hajolnak az ágak,
fényén futkos a fény,
csókra tűnő tünemény.
Tűnik, lehunyod szemedet,
árny játszik a pilla felett,
játszik a gyenge szirommal,
s hull már a sötét valahonnan.
Hull a sötét, de ne félj,
megszólal a néma, ezüst éj;
kivirágzik az égi fa ága,
hold bámul a béna világra.

HASONLÓSÁGOK:
-szerző
-műnem (líra)
-műfaj (szerelmi dal)
-téma (természeti kép,
szerelem)
Szóképek:
megszemélyesítés
alakzatok:
alliteráció, rím
ismétlés
felsorolás
ellentét
KÜLÖNBSÉGEK:
Forma: a Bájoló című vers
egy versmondat, nem
tördelte a költő versszakokra,
a Virágének című vers 4
verszakból áll.
-szótagszám
-rímképlet
enjambement-soráthajlás

ÖSSZEFOGLALÓ:
Radnóti Miklós Bájoló és Virágének című versét ismertük meg.
figura etimologica (azonos tövű szó különböző toldalékokkal ellátva):
... tűnő tünemény.
Tűnik, ...

asszonánc rímfajta, a magánhangzók csengnek egybe:
Fölötted egy almafa ága,
szirmok hullnak a szádra,
s külön egy-egy késve pereg le,
ráhull a hajadra, szemedre .
A természeti kép (a vihar készülődése-barackvirág szirmai)
és a lírai én érzelmei állnak párhuzamban.
A rövid sorok a szerelem sodró lendületét érzékeltetik.

HASONLÓSÁGOK:
-szerző
-műnem (líra)
-műfaj (szerelmi dal)
-téma (természeti kép,
KÜLÖNBSÉGEK:
szerelem)
forma: a Bájoló című vers
szóképek:
egy versmondat, nem
megszemélyesítés
tördelte a költő
alakzatok:
versszakokra, a Virágének
alliteráció, rím
című vers 4 verszakból áll.
ismétlés
felsorolás
-szótagszám
ellentét
-rímképlet

enjambement-soráthajlás

Nézd még meg!
Szabó Balázs bandája: Bájoló
https://www.youtube.com/watch?v=PcPmokVbz3A
Ágnes: Virágének
https://www.youtube.com/watch?v=37nCLLLJYi0&list=PLlY
V2eh8n5fXOcn1drvF-6upQs6z5URTt&index=13
Radnóti – Havasi: Nem tudhatom
https://www.youtube.com/watch?v=sGabOXZ5YJI
Tóth Lóránt Péter: Radnóti nyomában
https://pannonrtv.com/tv/radnoti-nyomaban/radnotinyomaban-1-resz

FORRÁSOK:
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_05_052_bajolo

http://varazsbetu.hu/mesetar/bajolo
Radnóti nyomában (Külhoni találkozások megosztott első díj) Tóth
Péter Lóránt
https://www.youtube.com/watch?v=ElJpWNRsgQM
Dr. Ispánovics Csapó Julianna- Kuktin Erzsébet: Olvasókönyv az
általános iskola 6. osztálya számára Belgrád, Zavod, 2020.
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell – Nagy András – Szemedám
György: Jelképtár Budapest, Helikon, 1996.

Köszönöm a figyelmet!
Arnold Ildikó

