
Beney Zsuzsa

RADNÓTI MIKLÓS ÚTJA

Kétségtelen, hogy Radnóti Miklós utolsó köteteiben, élete utolsó évei
ben érett igazán nagy költővé, s az utolsó, fogyó évek és hónapok rövid
ségévelarányosan egyre nagyobbá és érettebbé. Úgy látszik, mintha a
fenyegető halál súlya, az embertelen sors rettenete szabadította volna fel
mélyre rejtőző tehetséget, nyitotta volna meg azt a kaput, amelyen át
egyre tisztább formában valami újonnan felismert tartalom, egy újra fel
fedezett világ üzenete találta meg Útját. Igaz ez ? Lehetséges, hogya há
ború tette halhatatlanná azt a költőt, aki egész életében valami idilliku
san teljes béke bűvöletébenélt ? Lehetséges az, hogy a háború feszültsége,
az ártatlan áldozatok közös sorsa vezette vissza az emberi társadalomba
az "újmódi pásztorok" közé menekülő költőt? S hogyan? Valóságos tény
ez a hatás, vagy csupán a halál perspektivája előtt óriásivá magasodé
utolsó alkotások látszata? Fogyó évei és hónapjai során Radnóti egyre
mélyebben és teljesebben az élet valóságos értékeinek kifejezőjévé válik.
A szürrealizmusból élet és halál mesgyéjén érkezik el a valóság költé
szetéig, a tudat valóságáig. S ez annál is feltűnőbb, mert kortársai - és
sorstársai - közül jóformán őaz egyetlen, aki az utat ilyen irányban
teszi meg: aki számára az utolsó évek rettenete nem művészi lehanyat
lást, hanem megerősödést, nem a valóságtól való elfordulást, hanem a
valóság megtalálasát eredményezi.

Irreális, vagy szürreálís világból jött? Valami valóságonkívüli, el
képzelten, mesterségesen idilli világból. Nehéz megfogalmazni azt a vi
lágképet, amely a "Pogány köszöntő", vagy az "Újmódi pásztorok éneke"
köteteiben előttünk áll, nehéz, mert megfoghatatlan, formán, társadalmon
kívüli világ ez. Ezekben a kötetekben Radnóti költői attitude-je a láza
dás: forma, rend, konvenciók ellen. Formája a Kassákra emlékeztetőnagy
lélegzetű szabadvers - tartalmi élménye a természet dicsérete; valami
újonnan felfedezett, megtalált természeti életé; lényegében nem más ez,
mint kitörés a társadalomból. A természet-élmény alapja nem a meglá
tott, harmónia, az embert körülvevő, társadalommal és egyénnel közösség
ben élő világ felismerése, hanem a meglévő, zárt társadalmi rend negá
ciója - és ezért válik irreálissá, megfoghatatlanná. Ez adja formai jelle
gét is: "É:s ennek az exkluzív jellegű Urának felbontott, szabad formáiban
néha találkozik az expresszionísztikus kifejezés a bukolikus hanggal" 
írja első kötete megjelenésének idején Bálint György. A szabadversek
mély lélegzetvétele mellett elsősorban a képek mindent elözönlő zuhataga
jellemzi ebben az időben Radnótit: a vers jelzős főnevek, expressziv ké
pek és felkiáltójelek hullámain gördül, hullámvölgyek buktató mélysé
geín át. Minden lelkendezése, minden ifjonti lobogása ellenére némikép
pen hidegnek érezzük ezt a lírát, lelkesedését némiképpen mesterkéltnek
- nem személyes, nem közvetlen: .a lírai költészet mélységeít Radnóti
még sok ára fogja elérni. Modoros? Kétségtelen, hogy saját, jellemző hang
jától még nagyon távol van, de kétségtelen az is, hogy idegenségét sokban
a magányos lázadás attitude-je okozza, az ifjonti dac, anarchisztikus fel
bontottság - kissé talán a kamaszévek magányának reminiszcenciája. A
lázadás elszigeteltségét ezen az egyéni, belső indítékon túl bizonyos fokig
Radnóti osztályhelyzete magy.arázza: a polgári környezetből, polgári szel
lemből ebben az időben még csak a "bukolikus hang" felé tör ki. Bizo
nyos értelemben az "újmódi pásztorok" világának is van szociális tar
talma: jellemzően (és nemcsak Radnóti egyéniségére, hanem Radnóti
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helyzetére is jellemzően) teljes "tabula rasav-val indul, valami megál
modott természetiségból, neoprimitivizmusból, valami visszatérésbőla föld
höz, a föld embereihez. Elképzelt pásztorokhoz, s ez az elképzelés (nem
csak. a "pásztorokról", hanem egész világukról. még a természetről, tá
jakról is) meglehetősen esetlen. A természet költészetének nem feltétle
nül szükséglete a társadalmi mondanivaló - ha azonban társadalmi láza
dásból vagy menekülésből született, feltétlenül megérzik rajta valamiféle
irrealitás. A fiatal Radnóti nem szürrealísta abban az értelemben, mint
például tanitója, mmtaképe, Apollinaire az; afelé törekszik, de egészen
más célt közelit meg. A szürrealizmus teljességet akar kifejezni; Radnóti
fiatalkori verseiben valami kiragadott, elszigetelt illúziót ad vissza, s az

. olvasó nem a világkép teljességét, hanem a lírai mélység, lírai odaadás
vagy megnyilvánulás teljességét hiányolja.

A ,,Lábadozó Szél"-ben kezd rea1izálódni Radnóti társadalmi monda
nívalója, Először merülnek fel költészetében a későbben oly nagy szerep
pel bíró "internacionális" témák: a szocializmus talán ebben az értelem
ben adja számára a legnagyobb élményt. Érthető ez: elsősorban azt a té
mát veti fel, ami költészetének lényegévé válik majd: a közelgő háború
gondját:

Te Párizsban élsz Hiroshi még, japáni
társaid és ;csöndes orvosok között

Fehér köpenyed köpjön és piruljon el !
mert sárga emberek fennen öldösik egymást
s fegyelme s halottakat lottyantva kanyarodnak
Kínában a kotyogó patakok! füttyel
oszlik a béke! S proletárhalottak
oszlanak nézd a fütyülő levegőben!

A természeti képhez stilizált ember alapját lassan a valóságos emberi
értékek kezdik felváltani. A szánalomból, a közös sors felismeréséból új
költészet születik - fentebb idézett versében [apáni ,barátjához a kínai
halottakért szól, minden szenvedőért mindenki emberségéhez apellál. S a
fasizmus embertelen rettenetében ez az emberség látszík az egyetlen me
nedéknek.

Magasban élek s kémlelek:
körül borul.
Mint hajónak ormán viharban,
villám fényinél
kiált az őr, ha partot látni vél,
úgy vélek én is mégis partokat és
lélek!
kiáltok fehér hangon én is.

Menedék csak - az ártatlanul szenvedők közössége menedék lehet
Radnóti számára - reménység sohasem. A háborút megelőző években
már egyre komorabbá válik hangja, egyre lemondöbb lírája. Radnóti ver
seinek jellemzője ettől az időtől kezdve a reménytelenség.

Reménytelen mapokra vénülök,
a régi villongó költőfiút

komor nehézkes férfi váltja fel,
akit ziháltat már a régi út.

Érdekes módon éppen ezen a reménytelenségen át talál el Radnóti
saját hangjához: a tudat költészetéhez. Képek és szimbolikus sarok 10-
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bogása után most, a "Meredek út" verseinek lépcsőin emelkedik egyre
magasabbra, a megtalált világ, megtalált valóság felé. Itt, a háborút meg
előző, viharelőtti csend feszültségében. az elkerülhetetlen sors biztos tu
datában ismeri fel a valóság költészetét, e pusztulásra itélt világ mégegy
szer felragyogó értékeit. A valóság kötéseiről beszélünk, mert Radnótit
ezentúl valóban "köti" eza valóság: elsősorban őt magát az őt körülvevő

világhoz, képeihez, tájaíhoz, és értékeihez. S ezzel, a külső dolgokhoz való
kötődéssel egycsapásra megtalálja sajátmaga kifejezhetőségének formá
ját is: az erőszakoltan szimbolíkus természet után eza csak-magáért, a
törékeny és múló szépségért ábrázolt természet élet és halál szimbolu
mává válik, a nemcsak általános értelemben, hanem az emberi élet és ha
lál értelmében is: a félelem feszültségében az erőszak, korai halál szim
bolumává, De ugyanígy a szépség és szerelern jelképévé is: átélt, átlelke
sített, lírai szimbolummá. A valóság "kötése" másrészt Radnóti versfor
máiban mutatkozik meg: itt, a "Járkálj csak, halálraitélt l" és a "Mere
dek út" verseiben tér át szabadversről a kötött, rímes-időmértékesverse
Iésre, Ez még nem az uto1só versek klasszikus, antik időmértéke: zártabb,
egyszerűbb forma, s puritánságában talán közelebb van a tiszta klasszí
cításhoz, Sőtér István szerint (és Vas István szavaival ez "a legszebb, leg
mélyebbre ható és legtávolabbra néző írás Radnóti Miklósról") idill és
halálfélelem feszültségéből születik meg Radnóti klasszleltása. Lezártak és
befejezettek ezek a versek, van bennük valami félelmetesen biztos bele
nyugvás. Utaltunk már arra, hogy az érett Radróti költői attitude-je a
tudat költészete: a romantika lázadása, a szerelern pogány szépsége, a
proletárközösség expresszionizmusa után ez a klasszikussá váló, férfi
asan bátor hang az, amelyben rátalál egyéniségére. Miből fakad mindez ?
Elsősorban Radnóti alapvetően intellektuális egyéniségéből, józan és re
ménytelen látásából -az értelem fölényéből az esztelen pusztítással
szemben:

Nem. bírta hát tovább a roncsolt szív s tüdő

a multat és a bomlott éveken
virrasztó gondokat, hitet, csalódást,
nem bírta más, csupán az értelem,

s az bírta volna még.

De ez az "értelem" és józan látás nem magyarázhatja meg teljessé
gében Radnóti verseinek jellegzetes világát: az intellektus keres, magya
ráz és összefüggéseket talál - Radnóti ebben az időben elsődlegeserr

l á t o tt. Látott és elfogadott: ez az annyira intellektuális költő, akinek
intellektuális magánya, lelke mélyén kissé tudott és akart zárkózottsága
minden kitörni készülő, kollektívitást hirdető verséből kiérződik, most, a
pusztuló és pusztító világ rémképei között válik a környező világ eleven
részévé. A tudat költészetéről beszéltünk: intellektuális tudáson túl ez a
világ realitásának halálosan biztos megélése. Szerb Antal két szóval jel
lemzi, egy odavetett mondat zsenialitásával: hűség és félelem. A félelem
az intellektus "erénye"; a hűség valami mélyebb, most megtalált lelki
harmóniáé."

1938-ban írta Első Eclogáját, megnyitván ezzel azt az oly jellegzetes,
oly sokat eláruló sort, azt a nyolc verset, amelyben lezárva (és leszűkítve

is, természetesen) egész költői fejlődését végigkövethetjük. Négy évvel az
első megírása után írja utolsó nagy "természeti" versét: Száll a tavasz ...

• Szép feladat lenne megvízsgální, mennyi szerepe volt ebben a fejlődésben Radnóti
katolizálásának. (A szerk.)
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(Előhang azeclogákhoz). Valószínű, hogy ezzel a későbben írott Előhang

gal tudatosan a még egyszer felvett "bukolikus" hangon akarja elindítani
az eclogák sorát: részben azért, hogy saját indulására utaljon, újra fel
idézve az ifjúság szabad és ragyogó útjait - azzal a nosztalgiával, amely
konkrétabb és formailag jellemzőbb módon csaknem minden késői versé
nek sajátsága - "Száll a tavasz kibomolt hajjal, de a régi szabadság 
angy.ala nem száll már vele" -, részben meg azért, hogy' az eclogák való
ságos, antik hagyományaira visszatekintve példázza azt az utat, ami az
antik pásztorság idilljétől (s a belső fejlődésben az "újmódi pásztorok"
idilljétől) e világvégi itéletidőhöz. Habakuk és Náchum próféták látomá
sainak beteljesüléséhez vezet. Mintha valamennyi lázadó versének hangja
e hatalmas, világot feszítő lázadás kórusában zengene: (ezekben amesz
szecsengő sorokban, amelyekben az ember-nélküli természet lázadása a
míndenség lázadásává nő, és kimondatlanul is az emberi lélek mélységeit
ébresztgeti)

Néma gyökér kiabálj, levIelek kiabáljatok éles
hangon, tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot, hal!
rázd a sörényed, ló ! bömbölj bika, ríjj patak ágya!

ébredj már aluvó !

Az első ecloga: költő és pásztor beszélgetése, klasszikus formájának
lágyságában. antik pásztorídíllt visszasíró ritmusában az elveszett béke
világához fordul.

Régen láttalak erre, kicsalt a rigók szava végre?
Hallgatom, úgy teli zajjal az erdő, itt a tavasz már!

Figyeljük meg utolsó sorának végtelen lágyságát:

alkonyi lepke lebeg már s pergeti szárnya ezüstjét.

É.s ez a varázsos sor halál és pusztulás, az írói élet hiábavalóságának
leírása után áll - mennyire rokona ez a huszonkilencedik születésnapra
írott, ugyancsak kiábrándult vers zárásának :

A lepke meghal, s lám az égi fény
az vándorol ,időkön által,
1J,agy fOlyók tűnődve egyr.e folynak,
s deltáiknál iszap zsong fodros háttal,
víz ,álmodik a sűrű ringó
nád közt s a Jé1J,yben föllebeg
a nap felé egy trózsaszín flamingó.

De ezen túl, a késői nagy, "leíró" verseknek; a Nem tudhatom ...
hatalmas képsorának: e képsor hangulatának:

a tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házftalakról csorgó vöröslő fájdalom

S az "A la recherche" szinte bármelyik sorát idézhetnénk. Mi az, amí
annyira kőzös ezekben az idézett sorokban, az első eelogában még "át
Iátszóbban", "primitivebben", a késői nagy versekben rejtettebben. sze
mérmesebben, de mindig érezhetően? Az érzelem telítettsége, mondhat
nánk úgy, hogya búcsú fájdalmának túlcsordulása; talán nem túl me
rész, ha azt mondjuk, 'a fájdalom túlérett áradása. A képalkotó, expresz
szionista Radnóti nem teremt többet: elfogadja, meglátja és megláttatja
a valóságos világ képeit: de azokat a képeket, amelyeket az érzés meg
hittsége, fűtőttsége, az emlékezés édessége láttat meg vele: azokat, ame
lyeknek élménytartalma a gyermekkor óta épül és gazdagodik. Egyik leg-
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szebb versének, és a késői versek megértéséhez mindenesetre legjellegze
tesebbnek az 1938-ban írott, Il faut Iaisser kezdetű, Ronsard versre épí
tett elégiát érzem: azt a verset, amelyben talán legtisztább formában lát
ható, hogy Radnóti kötődése a valóságos világhoz a búcsúzás kötődése. A
jelzők lobogása kialszik, s helyette belső fényben ragyog fel a képek át-

. éltsége, válogatottsága, szubjektív tartalma. A lírikus Radnóti látszatra
egyre kevésbé szubjektivvé, egyre személytelenebbé és tisztábbá váliJk:
hasonlatai, de főleg jelzői egyre mélyebbek, a tartalom személytelenebbé
válásával egyre líraiabbak. Az érzelem telítettségének túlcsordulását érez
tük ezekben a versekben? A "túlcsorduló" képek folyékony hangok hul
lámain áradnak: Radnóti ilyenfajta, jellemző sorai lágy mássalhangzóík
bőségével árulkodnak. Miről? Fónagy Iván a költői nyelv hangtanáról
írott könyvében olvasom: "Maurice Grammont szerint a hangok termé
szetes (közvetlen) hatása akkor érvényesül a versben, ha a hangjelleg
megfelel a vers hangulatának. Különben a hang észrevétlen marad". Bi
zonyos értelemben alighanem fordítva is érvényes ez a 'Szabály: a han
gok, éppenúgy, mint a ritmus, árulkodhatnak a vers rejtett tartalmáról,
rejtett hangulatáról. Radnóti verseiben a lágy hangok áradása, szelíd
sége a nosztalgiáról árulkodik. Erről árulkodak képeinek rendkívüli sűrí

tettsége: időbeli sűrítettsége is. Radnóti képei, tájai, jellemző hangulatai
valamennyien rendkívül intenzívek. Hogyan is jellemezhetnénk legjob
ban jellegzetes mélységüket ? A nagyon emlékezetes pillanatok képei
ezek: azoké a píllanatoké, rnelyeknek jelenléte szívetfájdítóan mulandó,
és amelyek igazán az emlékezésben élnek: azokban az emlékekben, ame
lyek a szubjektív lét számára is lassanként jelképekké válnak:

s arany napoknak alján pattanó
Labdák körüL gomoLygó gomboLyag,
gyereksereg visong, s a réteken
zászlós sörényú, csillogó lovak

száguldanak a hulló nap felé!
s fejünk felett majd surrog és csivog
a fecskefészkektől sötét eresz!

Erről árulkodik az első ecloga antik hagyományt, a nosztalgikus
pásztoridillt idéző formája, valószinűleg erre utal .az eclogák sorának kon
cepciója, s minden bizonnyal az utolsó versek szigorú, klasszikus versfor
mája is. Ezen a nosztalgikus hangulaton túl azonban az eclogák lassanként
többet monda:nak - és ha költő és világ új kapcsolatának egyik leglénye
gesebb kulcsa is ez ,a nosztalgia, nem egyetlen kulcsa - helyesebben ta
lán csak egyrésze .a vélt megfejtésnek.

A nosztalgia mindig távolságot jelent, a nosztalgikus költészet mindig
egy bizonyos értelemben vett távlati látás. Az a távolság azonban, amely
paradox módon Radnóti oly mélyen valóság-közeli verseit ihleti, nem csu
pán a visszavágyott mult idilljének. és az elkerülhetetlen jövő rettenetes
bizonyságának távolsága.

A második eelogától kezdve átmenetileg valami kettős irányú változást
látunk Radnóti költészetében: egyfelől egyre határozottabb, elevenebb
közeledést az ember valóságos értékeihez, másfelől meg a magány és te
hetetlenség egyre mélyebbre merülő kétségbeesését. Vajon mit eredmé-
nyez e kettő eredője? A Második Ecloga, költő és repülő párbeszéde a
háború írodalmánakegyík legtisztább, legbátrabb verse, az emberi humá
num egyik legcsodálatosabb kifejezése: - "Emberként éltem én is, ki
most osak pusztíták" - a megértés és megbocsájtás hegycsúcsait közeliti



meg. De van a versnek más tartalma is: a megértésnek ezzel a közösségé
vel szemben a háború emberének feléledő, exisztenciális, mondhatnánk
morális magánya:

ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg . . .
lrsz rólam?

Hogyha élek. S ha lesz még majd kinek.

A következő három eclogában úgy látszik, mintha ez a második
irany, az egyre elevenebb magány, az erőfeszítés hiábavalóságának tu
data gyözedelmeskednék:az ötödik, töredékes, és a feltételezett hatodik
Radnóti kétségbeesése mélypontjánaik látszik. A Bálint György halálára
írt töredék már művészi erejében is halkul - ijesztően közeledik az el
hallgatás veszélyéhez. Mintha .a személyes hang nyiltsága, az áttétek nél
kül megnyilvánuló direkt kifejezés elnyelné a költöt, elnémítaná hangját:
- "Mégsem tudok írni ma rólad l"

A Hetedik és a Nyolcadik Ecloga aztán arra a csúcsra repíti az 01
vasót, amelyen az utolsó nagy versek tiszta levegője árad. Távolságról
beszéltünk - a távolság szót lassanként a magassággal kell helyettesi
tenünk.

Hegycsúcs költészet ez? Talán még magasabban indul, valahonnan
ég és föld meghatározhatatlan légköréből. Azokat a képeket, amelyek a
vesztett idill fényét, a béke meghittséget árasztják, háború és béke ellen
téte, az elszakírottság nosztalgiája inspirálja. Azemberí lélek értéke most,
e "háború perzselte" télben magasodik fel: realizálódik, találja meg va
lóságos kapcsolatait (amennyiben arányokról, viszonyításról csak mint a
kapcsolatok, a valóságos, érzékletes tapasztalatok eredményéről beszélhe
tünk). De a reális valóság képeinek festése nem csak ,az elveszett béke
képeiben találja meg ezt a Radnótira jellemző élességet, sűrítettséget

mondhatnánk, pontosságót. A háború leírásában éppenígy:

hanyatt feküdt a házfal. eldőlt a szilvafa
és félelemtől bolyhos a honni éjszaka

Alighanem minden remekmű élményében valami feszültség hat ránk:
Radnóti Miklós verseiben. azokban, amelyekben a kifejezés a valóság él
ményszerű hitelességében izzik, az a feszültség, amely ez ábrázolt való
ság, saz ezen keresztül ábrázolt kifejezhetetlen, valóság-fölötti állapot
kettősségében él; az elmondhatatlan belső tartalom, és az elmondott világi
képek távolsága. E kettősség kifejezői az utolsó nagy versek: a Hetedilk
és a legszebb Nyolcadik Ecloga, a Levél a Hitveshez, az Eröltetett menet,
az első Razglednica.

Mit is érzünk a leglényegesebbnek ezekben az utolsó versekben ?
Első megközelítésre bátran válaszolhatunk így: formájukat. Forma és
tartalom sokszor különválasztható a művészetben: az emberi akarat és
tehetség mindíg hibázhat a műalkotásban - sohasem választható azonban
el egymástól forma és mondanivaló. Éppenúgy, ahogyan forma és tar
talom disszonanciája lehetséges, úgy lehet disszonáns tartalom és mon
danivaló - ha a "mondanivalót" valami belső, tudainál és ösztönöknél
is mélyebb erő kifelé-törésének tartjuk. Ilyen értelemben vizsgálható Rad
nóti utolsó verseinek formája: az a hibátlanul klasszikus forma, amely
annyira elképesztően távol született mindattól, amit e !hibátlan klasszi
citás feltételeiként ismertünk. Távol a nyugalom akár pillanatnyi lehető

ségétől, egyéni és társadalmi nyugalomtól egyaránt; percről-percre a fe
nyegeM halál küszöbén, és olyan halálén, amely mindenekelőtt nem té
nyével, hanem körülményeivel rettent, távol az emberi közösségtől, az



.embertelenség pusztaságára kivetve; még az emberi kultura érvényessé
,gétől is messze, olyan helyzetben, amely emberinek sem nevezhető 
ezek a versek a 'klasszikus szépség nyugalmával szólanak. Nyilvánvaló,
hogy amit kifejeznek, az is valamiképpen ezzel a klasszikus nyugalommal
rokon. A fiatal Radnóti lelkesedése szavak tor1aszain át áradt, ezek az
utolsó percek rohanásában fogant versek lassabban, méltóságosabb nyu
galomban fénylenek. Nemcsak a hexameterek áradásának méltóságát ér
tem ezalatt, a Hetedik ecloga utolsó sorainak szinte magasztosan emelke
dett hangját, az Eröltetett menet sorainak lágy hullámzását, hanem azt
az állandóságot, változatlanságot, amit ezek a ritmusok kifejeznek. A sze
relem sugárzó erejét, vágy és biztonság, távolság és elszakíthatatlanság
egyensúlyát, amely a Levél a hítveshez. az első Razglednioa soraiban él.
- Zárt formák - térjünk vissza e kifejezés eredeti értelméhez. Mert tu
lajdonképpen mit is jelent ez a szó? A formai tökéletességen túl a vers
önmagában való teljességet : azt, hogya költő teljesen elmondja a vers
ben mondanivalóját, míndazt, amit szükségesnek és elégségesnek tart el
mondani. A zárt, vagy ahogyan rendszerint ugyanazt a fogalmat nevez
'zük: tökéletes formájú versek egy 'belső, zárt, önmagában teljes világot
fejeznek ki: csak ez az önmagában lezárt világ teremtheti meg adaequat
nyelvét, a klasszikus formát. Radnóti késői versei egy bezárt, szubjektív
kitörésektől mentes belső világ kifejezői: azt kell hinnünk, egy nagyon
távoli, szívszorító magasságban élő lélek szavai. Mert lássuk csak ezeket
a verseket: figyeljük meg a rövidségében egyik legjellemzőbb első Raz

.glednícát:
Bulgáriából vastag, vad ágyúszó gurul,
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull,
torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
az út nyerítve hőköl, sörényes ég szala<l.
Te állandó vagy b.ennem e mozgó zürzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan
s némán, akár az angyaZ, ha pusztulást csodál,
vagy korhadt fának adván temetkező bogár.

A vers első sorai a rémület és menekülés torlódását festik, hibátlanul
pontos képekben: olyan képszerű, filmszerű pontossággal, amely színte
lehetetlennek látszik annak tollából, aki maga is benne él ebben a for
,gatagban: személyes rémületnek, a félelem görcsbeszoritó rettenetének
nyoma sincs ebben a kísértetiesen objektív képben. Vagy mégis? Éppen
ebben a képben lenne, az első szavakkal elkezdődő, a negyedik sorban
felerősödő crescendoban ? A menekülés ótestamentumi képében, amely
ben ég és föld résztvesz végül, amelyben nem nyujt szílárd, biztos pontot
sehol sem e teremtett világ? A menekülés rémületének tökéletes realitása
él ezekben a sorokban: abban a biztonságban azonban, ahogyan ezt Rad
nóti leírja, valami -azt kell mondanunk - földöntúli nyugalom. Az,
amit Radnóti a következő sorokban leír, és az, ahogyan leírja, e feltevés
bizonyítékának tekinthető:

ie állandó vagy bennem e mozgó zürzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan

A verssorok ritmusa lassúvá és méltóságteljessé válik: örökkévaló,
elmúlhatatlan mondanivalóról beszél. A vers a szerelemről szól, a fele
séghez írott ódák egyik legszebbike: ez az "állandóság" nem más, mint
a házasság misztériuma, mondhatnók így: a házasság szentsége, A Levéi
a hitveshez. a Hetedik ecloga közvetlen testvére ez a nyolcsoros Razg1ed-



nica: ugyanaz a háborún, pusztításen és halálon túlemelkedő hűség és
szeretet valamennyinek alaphangja. Mégis: valamennyi Ikésői vers többet
mond a hitvesi szerelemnél: a bizalom és biztonság, mely soraikból árad,
több a házastársi szerelern biztonságánál: mélyebb erőbe, és főleg mé
lyebb értelembe vetett bizalom ez. A hűség nem csak a két ember egy
máshoz való hűsége: hűség ez a világ rendjéhez, a tiszta emberi érzések
lehetőségéhez, ahhoz a világhoz, amelyben élnek és érvényesek ezek az
érzések. Még egyszer hangsúlyozzuk : elsősorban a vers formai "árulko
dása", az idézett két sor ritmusának orgonazúgást idéző ünnepélyessége
ébreszti bennünk ezt a meggyőződést: csak ezután sugárzik fel a befejező

kép, Radnóti egyik legjellemzőbb (és, más formában már sokszor fel-fel
bukkanó) képe:

s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál

- Ha hihetünk abban, hogy egy sor, vagy egyetlen vers megnyithat
ja egy költő óriási belső tájaira vezető kaput, akkor ezt a sort biztosan
ilyennek kell tartanunk. A távoli kedves képe ez: "tudatom mélyén fény
lesz" - de ebben a képben, eggyéváltanazzal (s nem csak az alkotás ak
tusában, hanem az ábrázolás szándékában, a vállalt szerelern hűségében

is) magát a költőt látjuic Radnóti így áll előttünk, utolsó versei világá
han mintegy megdicsőülten,enneka verssornak sugárzó fényében:

s némán, akár az angyal . . .

Mert egy bizonyos értelemben Radnóti is némán állott a pusztulás
zűrzavarában: olyan messzeségben, e zürzavartól távol, mint a pusztulást
c s o d á l ó angyal- az angyal hallgatásával. amely vajon miféle néma
ság? Közöny vagy tehetetlenség-e ? Hogyan is lehetne bármelyik e kettő

közül? Az alázat és megnyugvás csöndje ez, az Isten akaratában elnyug
vó lélek némasága: e pusztulást osodáló tekintet az Istenben élő bizton
ság messzeségéből érkezik. Messzeségéből. .. folytassuk a verset, és zár
juk le á költő földi realizmusával, amelynek most már talán megértjük
józanságát, (a Gyökér és az utolsó Razglednica hitelesen reális prófé
ciáját)

s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál,
vagy korhadt fának odván temetkező bogár.

A háború tette-e "naggyá" Radnóti Miklóst, összefüggésben van-e
utolsó korszakának költői és emberi emelkedettsége (kénytelenek va
.gyunk ezt a két szót külön használni, noha ebben az esetben végzetesen
egyet jelentenek) azzal a mélységesen megrázó rettenettel, amelyet a má
sodik világháború, minden azelőtti gyilkolast és borzalmat túlhaladó
szőrnyűségeivel jelentett? Mintegy harminc év irodalmát töltötte be, vál
toztatta meg, térítette specifikus irányba a második világháború. Ha a
Radnóti írói életében telt évek irodalmát nézzük, azokat az írókat, akiket
Radnótival egy sors kapcsolt össze, szinte nyomról-nyomra felismerhet
jük a háború hatását. Láthatjuk, hogyan kényszerítette e bizton fenyegető

halál, embertelen kitaszítottság Pap Károlyt egy maga-teremtette vízió
valóságot kiszorító rendszerébe; hogyan szakította el Gellérit minden re
alitásalapjától, a társadalom valóságos kötöttségeitől és kényszerítette
egy irreális, időtlen pillanatnyiságba, éppen a pillanat óriásivá fokozott
feszültsége révén. Radnóti volt az egyetlen, aki előbb öntudatlanul, majd
tudatosan túlnőtt a háborún: aki talán a legmélyebben, legteljesebb va
lóságában, illúziók és a menekülés vágya nélkül élte és ismerte meg ben
ne egy elmondhatatlan megbékélés útját. Megkíséreltük az eclogák során
.át végigkísérni Radnóti végső útját; lássuk hát, egyetlen pillantással az
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utolsót, azt, amelyben összefoglalva és kimondva ott él valamennyinek
tanulsága. A Nyolcadik ecloga Költő és Próféta párbeszéde: talán az
egyetlen Radnóti versei közül, amelyben nevén nevezve mondja ki e há
borús világ legmélyebb élményét. A költői hivatástudat komolyságát szok
ták kiemelni, mint az eclogák egyik leglényegesebb, végigkövethetőmon
danivalóját: itt, most, világosodik meg leginkább ennek az elhivatottság
nak erkölcsi, és - az elmondottak után talán le merjük írni - transz
cendens értelme:

Hajdan az én torz számat is érintette, akárcsak
bölcs Izaiásét, szénnel az Úr, lebegő parazsával
így vallotta a szívem; a szén izzó, eleven voU,
angyal fogta fogóval s "nézd, imhol vagyok én, hívj
engem is el hirdetni igédet," - szóltam utána

Radnóti, a tudat és józanság költője minden bizonnyal többet látott e
háborúban, mint az élmény vagy emlékezés rettenetében vergődő olvasó:
látta azt, amit elmondania csak részben adatott meg - azt, amit inkább
"némaságával", zártságával adott hírül, mint szavaival, ezekkel az egyet
lenegyszer kimondott, halálával megpecsételt szavakkal:

Jőjj hirdetni velem, hogy már kiizelit az az óra
már születőben az ország.

A világháborúk hatása napjainkig él, és ki tudja, mennyi idő kell
még ahhoz, hogy ha elfelejteni nem is tudjuk, valamiképpen kiheverjük
sebeit. S kérdés, hogy valóban kiheverhetjük-e, vagy addig kell küzköd
nünk rettenetes kísértetével, amíg egyszercsak feldereng előttünk is va
lami, addig fel-nem-ismert értelem. Alig találunk olyan irodalmi életmű

vet, még napjainkban is, amelyben ne éreznők ezt az emberfeletti küz
delmet. A magyar irodalomban a legvilágosabban talán Radnóti költésze
te mutatja meg - mégegyszer a Nyolcadik eclogát kell idéznünk:

Hogy mi a célja az Úrnak 
lásd az az ország.

-
HÉTALVÚ

o ez az alvás, ez a fülledt, mély álom, amely
tart születésedtől halálodig,
ó mesebeli hétalvó, az élet énekel
s te nem mozdulsz, ólmosak tagjaid.

Aki alszik, nem él. Fölötted oly gyorsan suhan
a tavasz, nyár sápadt rózsáival
s nem eszmélsz rá, hogy zizeg a haldokló, arany
levél, s ahogy a jeges szél rivall.

Oserdők várnak kiirtásra, rejtett csillagok
távesőre és el kell oszlatni a
tudatlanságot, mely a lelkek mélyén kavarog'

s szeretetet kell osztogatni örömmel tele.
De tetszhalott vagy és nincs trombita
s nincs kiáltó szö, amely téged felébresztene.

ölbey Irén


