
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


