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Radnóti Miklós: Erőltetett menet 

1. Aligha lehetne a befogadás esztétikájának vizsgálatára megfelelőbb ver-
set találni az Erőltetett mertetnél. Olvasóinak egy része - és az a gyanúm, 
sőt nemcsak gyanúm, hanem többé-kevésbé megfigyelésem is - hogy olva-
sóinak nagyobb része úgy tekinti ezt a költeményt, mint egy önmagán, saját 
kétségbeesett helyzetén felülemelkedett lélek megnyilatkozását; a halál kö-
zelében a halált már-már szinte túlélt, a bölcsesség és az érettség legmaga-
sabb lépcsőjére jutott személyiség nyugalmát. Bizonyos, hogy ez a tény is 
bennefoglaltatik a vers élményt adó értékében. Éppen ebben áll befogadás-
lélektani érdekessége: bennefoglaltatik, de csak úgy, ha ezt az állítást, pa-
radox módon, nem fogadjuk el. Ha ugyanis közvetlenül tesszük magunkévá, 
éppen lényege tűnik el: a halálfélelem érzékelése nélkül hogyan is érzékel-
nénk azt a folyamatot, amivel túllépünk rajta; a pánik nélkül hogyan a 
nyugalmat, a lélek zűrzavara nélkül hogyan a visszanyert vagy a megte-
remtett harmóniát? Vajon azok, akik ebben a lelki emelkedettségben látják 
a költemény lényegét, mind tudatában vannak-e ennek az ellentmondásnak, 
vagy esetleg átsiklanak felette, anélkül, hogy maguk is végigszenvednék a 
vers lényege szerint átélt szenvedést, a teljes alámerülés véglegességét, és 
az abból feltámadó lélek már örökössé lett bizonytalanságát ebben a világ-
ban, melyet egyszer már elhagyott, s mely egyszer már, szinte szó szerinti 
értelemben eltemette őt? Valószínűnek tartom, hogy ezek az olvasók első-
sorban az eredményt érzékelik, az artisztikum köntösében megjelenő nyu-
galmat, a köntös, a forma nyugalmát, mely olyan meggyőző erővel sugárzik, 
hogy nem is merül fel bennük a kérdés: valóban a lélek nyugalma vagy talán 
a léleknek más, másképpen kompenzáló, elhárító, vagy e vágytól érthetet-
lenül különböző indítéka teremti meg ezt a dolgok tiszta átlátását sugalló 
formát. A vers ilyetén elfogadásában az olvasó önmegnyugtatása érvényesül: 
az eredmény elfogadása az odavezető út szenvedésének bejárása nélkül, 
annak az abszurditásnak kételymentes biztonsága, hogy normális emberi 
reakcióval képesek lehetünk rá, hogy a fizikai megtörettetés legutolsó stá-
cióján, állandó félelem és megaláztatás közben formailag és logikailag töké-
letes műalkotást hozzunk létre. Nemcsak arról van itt szó, hogy Radnóti 
képes volt rá - bármennyire csodáljuk is emberi és költői nagyságát, telje-
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sítményét mindig példának is érezzük. Példának és biztatásnak: lehet em-
bernek maradni az embertelenségben, költőnek akkor, amikor szinte a szó-
hoz való szabadságot is megvonják a szó emberétől, lehet szolidárisnak 
maradni azzal a néppel, mely kivet magából. Pontosabban: a lélek elérkezhet 
a szabadságnak arra a fokára, hogy differenciálni tudjon a nép és egy ideo-
lógia szószólói vagy kiszolgálói között. Nem kevesebbről van itt szó, mint 
arról, hogy az arra erős lélek a fizikai és idegrendszeri kínok, a kínoztatás 
megaláztatásai között is megőrizheti szabadságát. 

Csakhogy ez ilyen egyszerűen és ilyen közvetlen igazságként nem érvé-
nyes. Az embernek ember általi kínoztatásának, a szabadságtól megfoszta-
tásnak, megalázásnak, a kiszolgáltatottságnak nagyon is ismeretes lélektani 
hatásai vannak, olyan pszichológiai jelenségek, melyek alól a szenvedőnek 
szinte lehetetlen kivonni magát. A kérdésnek óriási szakpszichológiai iro-
dalma van, mely részben a tudományos érdeklődés, részben - és főleg - a 
túléltek lelki károsodásainak gyógyítása céljából keletkezett. Ezeknek a töb-
bé-kevésbé izolált, bezárt, szabadságtól-megfosztott helyzeteknek, és főleg 
az állandó és kiszámíthatatlan kiszolgáltatottság tudatának hatására az em-
ber megfosztódik személyisége lényegétől: attól a szabadságtól, mely aka-
ratának erejével önmaga szabad kiteljesedését tenné lehetővé. Lelki értelem-
ben kerül a mágikus bénultság állapotába, többé már nem ura gondolatainak, 
lelki cselekedeteinek, vonzalmai és személyes ellentétei nem mindenben 
kontrollálhatók. Ez a helyzet nem csak külső körülményei miatt alkalmatlan 
bármiféle szellemi tevékenységre, így a versírásra is. A költői mű megte-
remtése egyszerre igényli a szellem legteljesebb, korlátlan szabadságát és a 
koncentráció maximális korlátozottságát. Gúzsba kötött szabadság ez, szín-
tere azonban mégiscsak a lélek határtalanságának mezeje, s e mező tágas-
ságának érzékeléséhez van szükségünk a szellem nyugalmára. Nem véletlen, 
hogy a koncentrációs táborok irodalma szinte teljes egészében a visszaem-
lékezések művészete. Ott készült műalkotások nemcsak azért nem maradtak 
meg, mert a láger körülményei miatt megsemmisültek, hanem mert igazá-
ban, egyes kivételektől eltekintve, nem is jöttek létre. 

Hogyan, a lélek milyen erőinek segítségével születhettek akkor a kései, 
lágerben írott Radnóti-versek? Mielőtt a feltételezett belső motiváció kérdését 
vizsgálnánk, még egy kitérőre kényszerülünk: nem szabad ugyanis figyel-
men kívül hagynunk azt a nagy különbséget, mely a németek által telepített, 
valóságos koncentrációs táborok (különösen a megsemmisítő részleggel 
felszereltek) és a magyarországi munkatáborok között fennállott. A különb-
ség lényege valószínűleg abból adódott, hogy a munkatáborok távolról sem 
voltak olyan izoláltak, mint a KZ-lágerek. A világ régi, megélt, reálisnak-
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racionálisnak tartott formációi, még ha drótkerítéseken át is, de legalább 
láthatóak-érzékelhetőek voltak; a munkaszolgálatosok általában olyan mun-
kát végeztek, amelyben nem voltak tökéletesen szeparálva a nem-munka-
szolgálatosként dolgozóktól; volt valami lehetőség a családi kapcsolatok 
fenntartására, levél, időnként látogatások formájában; a leszerelés reménye 
sokáig életben maradhatott. Természetesen mindez csak a Magyarországon 
tartottakra érvényes - az orosz fronton tökéletesen más volt a helyzet. Mind-
emellett: bármily fárasztó volt is a munka, sok szempontból hasonló emberek 
gyűltek össze; az egykori, otthoni kulturális életforma nem tűnt el a soha 
nem létezett, lehetetlen valóságok birodalmába. Bármely embertelenek vol-
tak is sok helyütt a keretlegények, valamelyes emberi hang legalábbis né-
hányuk és a munkaszolgálatosok között mégiscsak kialakulhatott. Érdekes, 
hogy ugyanez a különbség áll fenn a börtönök és a lágerek között is: a rab 
és a foglár között, különösen hosszabb távon, valamiféle, bár többnyire csak 
csökevényes, de mégis kétirányú kapcsolat alakul ki. A börtönélet rettenetes, 
kegyetlen, lehet iszonyatosan félelmetes is, de nem irracionális. A KZ-lágerek 
ördögi légkörét éppen ez az irracionalitás alakította ki: az ember ott nem 
egy másik emberrel - lett légyen az bármilyen szadista vagy érzéketlen - , 
hanem egy megsemmisítő gépezet részével állott szemben. Ez tette e láge-
reket minden más emberi élménytől oly végzetesen, oly történelmileg és oly 
metafizikusán különbözővé. Az ember mindig tapasztalt emberi gonoszsá-
got: az egész emberi történelem, és jórészében az egész emberi irodalom ezt 
tanúsítja. De a gépesítésnek ezzel a formájával ember még nem találkozott: 
nem az elgázosítás, a tömegpusztítás gépesítésével, hanem azzal, hogy a 
vele közvetlenül szemben álló másik ember önmagát is mint e gépesítés 
részét, láncszemét, eszközét látja. Ez oly mértékben sérti az emberi raciona-
litást, hogy talán éppen e sértés miatt terjed ki minden megszokott emberi 
érzésünkre és viszonyulásunkra: a hitre csakúgy, mint az erkölcs biztonságot 
adó szabályrendszerére. Az erkölcs itt nem mint az emberi lét alapvető 
feltétele sérült, fordult át megnyilvánulásának negatívjába, hanem semmissé 
vált, mint ahogyan sokak számára semmissé vált Isten léte is. Ezeket a 
táborokat a félelmen is túlnőtt, a félelmet már nem is érzékelő, mert éppen 
benne és miatta érzéketlenné lett katatónia felhője ülte meg; a Pilinszky örök 
érvényű szavával jellemzett kockacsend rettenete. A hazai munkatáborokra, 
legalábbis egyes, különösen feszült krízishelyzetektől eltekintve nem volt 
jellemző ez a katatón rémület. így, ezek alapján többé-kevésbé megérthető 
Radnóti munkatáborban, még a bori táborban is írott egyes verseinek szép-
sége, a Levél a hitveshez, vagy az A la recherche formai fegyelme. Csakhogy 
az életmű leginkább megrázó darabjai, a Gyökér, az Erőltetett menet, a Razg-
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lednicák mégiscsak m á r az észveszejtő félelem állapotában kellett hogy meg-
szülessenek. A Negyedik raglednica valóban reális tarkónlövésről szól, az így 
végzed majd te is n em költői fordulat, hanem olyan valóság, amit már nem 
is lehet kimondani - akkor hát hogyan lehetett mégis? Hogyan lehet megma-
gyarázni azt a szép, rendezett kézírást, mely a kockás fedelű bori füzet 
verseit tartalmazza, az ötnyelvű beírással? Hogyan lehetett valakinek fontos 
az élet, a létezés végső pillanatában éppen a szó, a szó megmaradása? 

Az olvasót magával ragadja a költői öntudat biztonsága, felelőssége. A 
tiszta szó bűvölete, az a számára hihető-hihetetlen, tőle idegen jelenség, hogy 
az a nyelv, amit ő mindennapi életében többé-kevésbé öntudatlanul használ, 
mint kikristályosodott művészet, túlemelhette a költőt a halálfélelem szaka-
dékain. Túl azon a vegetatív félelmen, ami - feltételezésünk szerint, akárcsak 
egyes betegségek kórtünete - a test erőtlensége, de mondhat juk így is: a 
test saját léttörvényei szerint elkerülhetetlen. A gondolatnak lehet parancsol-
ni, de a szívdobogásnak, és a vérkeringés, a nem-tudatos idegrendszer meg-
változása miatt az agyi funkcióknak nem. Ezekben a végső pillanatokban 
már a test veszi át az uralmat, a test fél, gondolkozik, reszket, a testen át 
vész el a lélek szabadsága. Aki látta a koncentrációs táborokról készült Shoa 
című dokumentumműsort , vagy olvasta Koestler híres regényét, a Sötétség 
délbent, fogalmat alkothat a halált megelőző percekben a lélektől elszabadult 
test önállósult rémületéről. Hogyan, milyen lélektani mechanizmus szerint 
tarthatta meg Radnóti a testi-lelki káosz ilyen körülményei között versfor-
májának tökéletes szabályosságát, s azt, ami e formát egyedül megteremtette, 
a világrend abszolút szilárdságának érzetét? Ez a rend aktuálisan széteshe-
tett, formái összetöredezhettek - de mint a teremtés örök érvényű szinoni-
mája, nem rendülhetett meg, hiszen ha megrendül, azonnal érvényét veszti 
a szó, mely rejtélyesen a világ rendjét hivatott kifejezni és talán megteremteni 
is. Bizonyos, hogy v a n olyan költő, aki ilyen körülmények között nem tud 
megszólalni - mert számára a szó eszköz csupán, a szavak tartományánál 
összehasonlíthatatlanul mélyebb lelki tartomány elégtelen kifejezésére. Van-
nak költők, akiknek a költészetnél fontosabb az, ami már túl - vagy még 
innen - van a költészeten. S van a költészet befogadásának egy olyan nézete, 
mely a verset: nem min t célt, hanem mint eszközt látja, s amelynek számára 
mélyebb költészet az, ami olykor néma, s hitelesebben, „költőbben" költő, 
aki nem a versért, hanem egy versnél hallgatagabb, voltaképpen mindig 
kimondhatatlan lelki tartalom kimondásáért ír, s ha ez a tartalom arra kény-
szeríti - mondhatjuk, erkölcsileg - , akkor inkább hallgat. 

Másféle erkölcsről beszélek itt, mint amit Radnótival kapcsolatban oly 
sokszor szoktak emlegetni. A költői öntudatnak azon a fokán, melyet Rad-
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nóti mint identitásának alapját volt kénytelen megteremteni, vállalni és meg-
élni, az emberi erkölcs egyik legnagyobb tette, minden félelmetes veszély-
helyzetben egyik legnagyobb példája, hogy önmaga, saját sorsa elé állította 
a vállalt kötelezettség, a költőnek megmaradás feladatát. A vers, a kimondás 
vágya már régen nem az esztétika, hanem a moralitás létszférájába költözött. 
Csakhogy, s ez az erkölcsnek egy másik nézőpontja, számára valóban a 
kimondás, és nem csupán a mondás tartozott-e az életfontosságú dolgok rend-
jébe, s ennek a másféle erkölcsnek jegyében vajon nem tekinthetnők-e mé-
lyebb, és több gyötrelemmel (belső gyötrelemmel) vállalt kötelezettségnek 
azt, hogy itt, most, Radnóti lemondott volna erről az önmagában megte-
remtett identitásról, a magyar költő szerepéről, és vállalja a kitettségből, az 
el nem fogadottságból fakadó identitásválság bizonytalanságát? A kérdés 
virtuális, és abszurd is egyben: a stáció-járás ez utolsó fázisában ilyen erő-
feszítés, a veszélyeztetettségnek ez a belső vállalása már semmiképpen nem 
lehetséges, hiszen ez a legvégén bekövetkezett szembenézés végérvényesen 
és lélektanilag elviselhetetlenül fosztotta volna meg erejétől, a belső tartás 
adta bizonyosságtól, attól, hogy szinte halála pillanatáig önmaga előtt se 
adja fel emberi méltóságát. Ez a virtuális kérdés semmit nem akar levonni 
a Radnóti-választotta út emelkedettségének tudatából. Inkább kétféle emberi 
magatartás lehetőségét kívántam vázolni, s e kettővel a belőlük fakadó két-
féle költői lehetőséget - azt a kettőt, melyet nagyon durván egzisztenciális 
és szerep-költészetnek nevezhetünk. A kettő nem áll szemben egymással, 
és alapjaiban-megjelenésében nem is választható el: a legmélyebben egzisz-
tenciális problémák kifejezése is feltételez bizonyosfokú szerepvállalást (ez 
teremti meg a formába öntés lehetőségét), és mindaz, amit komolyan vett 
és művészi értékkel bíró, elsődlegesen a formába vagy a szerepbe htizódó 
költészetnek tartunk, mégiscsak az egzisztencia problémáival foglalkozik. 
Végül pedig e költészet kutatója sem térhet ki önnön kérdésfeltevésének 
indoklása, pontosabban ez indoklás saját magára érvényes problémái elől. 
Attól, hogy e sorok írója is úgy érzi, hogy egész életében az identitáshiány 
démonaival kell küzdenie, nem teszi-e fel túlságosan elfogultan a kérdést; 
nem saját problémáját vetíti-e a költőre, amikor e vállalt identitás legmé-
lyebb, tudattalan gyökereit firtatja? Mentsége, hogy mindenekelőtt e költé-
szet sajátságaiból indul ki, hogy Radnóti költészetében a visszafogottság 
jegyeiben egyben az esztétikai korlátozottság jegyeit is felfedezni véli, s hogy 
ezt nemcsak ennek, hanem számos vers elemzésének alapján teszi. 

Radnóti sok verset, és nagyon szépeket írt a versért, saját költői öntuda-
tának fenntartásáért és költői elhivatottsága bizonyítékául - úgy is mond-
hatnánk, hogy költői elhivatottsága felelősségének, a kimondás elkötelezett-
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ségének jegyében. Néha úgy is érezzük, hogy talán el is túlozta költői sze-
repvállalásának fontosságát - olyannyira, hogy „szerepe" valamely szá-
munkra ismeretlen, vagy csak sejtett lelki hiány kompenzálásának is felfog-
ható. A legvégső verseknél, különösen az Erőltetett menetnél nem érzem ezt 
a kívülről jövő, a vers saját belső kényszerétől független késztetést. A leg-
végső versekben Radnóti mintha már öntudatlanul menekülne a szóhoz, a 
formához, mintha már csak ebben találná meg azt a biztonságot, mely a 
világ rendjét még, ha csak percekre is, elfogadtatni képes. Azért mutathatja 
fel, és mi azért láthatjuk benne a tiszta emberi szó méltóságát, mely szem-
behelyezkedik az adott világ mocskos és amorf indulataival, mert ekkor már 
maga is csak ebben kereshette, és egyedül ebben találhatta meg azt a ka-
paszkodót, mely a legutolsó pillanat elképzelhetetlen tragédiájáig még élni 
segítette. Az Erőltetett menetet is ilyen végső kapaszkodásnak érzem, minden 
tartalmi nagysága, emelkedettsége, és mint majd bizonyítani igyekszem, pa-
radoxiája mellett elsősorban olyan értelmes ritmusnak, mely valóságosan és 
jelképesen is segíthetett a továbbmenésben. Önmagának szóló recitálás ez a 
vers, nem véletlen, hogy rejtett önmegszólítás, hogy az első, a másról, a 
bolondról szóló sorok önmagához beszélnek. Az én megkettőződése ez, talán 
azt is mondhatnók, hogy meghasadása, szelíd bekövetkezte annak az őrü-
letre emlékeztető jelenségnek, melytől, egy-egy verse tanúsága szerint Rad-
nóti minden másnál inkább rettegett. Ez a megkettőződés most nem az én 
és nem a világ dezintegrációjához vezet, hanem talán éppen az én és a 
megbolydult világ eleve adott kettőssége miatt helyreállítja az én egységét, 
és látszólagos (vagy talán nem is látszólagos) reménytelensége miatt ad erőt 
az út folytatásához. Nem hosszú időre; a költő már két hónapig sem foly-
tathatta erőltetett menetét, de mi, olvasók, közülünk hányan merítenek erőt e 
sajátosan baljós költeményből? 

2. Az Erőltetett menetet Radnóti 1944. május 15-én, két nappal azelőtt írta, 
hogy menetoszlopát, a munkaszolgálatos tábor egyik felét Borból Belgrád 
felé irányították, s ezzel megkezdődött a valóságos, halálba vezető erőltetett 
menetelés. Tudjuk, hogy a költő mindent elkövetett, hogy ebbe a transz-
portba bekerülhessen, és azt is tudjuk, hogy ebből a csoportból kevesen 
értek haza. A táborban maradtakat néhány napon belül szerb partizánok 
felszabadították - ők csaknem mindannyian túlélték a háborút. Nyilvánvaló, 
hogy a munkaszolgálatos évek alatt Radnóti számos ilyen menetben vett 
részt, tökéletesen ismerte ennek fizikai és lelki gyötrelmeit - mégis, a valóság 
érzetében más ez a vers, mintha csakugyan a hazafelé vezető úton született 
volna. Olvasói tudatunkban egybeolvad a legutolsó Razglednicák kiváltotta 
képzeletkörrel, nehezen tudjuk róla elképzelni, hogy megírásának időpont-
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jában inkább előrevetítése, mintsem regisztrálása egy majdani szenvedésnek, 
méghozzá olyannak, melyet oly mély érzelmi azonosulással kell szemlél-
nünk, hogy lehetetlenné válik a vers poétikailag differenciált befogadása. 
Megráz bennünket a halál kimondatlan előrelátása, melyről nem tudjuk meg-
állapítani, hogy csak mi látjuk-e bele a szövegbe, vagy éppen ellenkezőleg, 
elbagatellizáljuk rettenetét? Olvasói gátlásainkat az a szempont is okozza, 
hogy szinte szentségtörésnek érezzük azt, hogy e pokolban született költe-
ménnyel szemben kritikai észrevételeket tegyünk, földöntúli derengéséből 
levonjuk a mindennapi versértelmezés prózai és szakmai szempontjai közé. 
Pedig ha lélektani értékelésével kapcsolatosan nehezen tesszük is túl ma-
gunkat a megértés nehézségein, esztétikai értékei olyan kiemelkedőek, hogy 
ezek elemzésekor a verset még magasabbra emeljük. 

A költemény olvasásakor elsősorban és mindenekfelett formai tökélye ra-
gad meg bennünket. Konkrét verstani formájáról, és ennek feltehető erede-
téről a későbbiekben még szó lesz - egyelőre azt kívánom hangsúlyozni, 
hogy ez a menetelést, a menetelés vontatottságát, erőltetettségét felidéző 
ritmusképlet mindezek érzékeltetése mellett a haladás, a folytonosság előre-
lendítő hatását is felkelti. A lehanyatló és félsoronként megújuló újra- és 
újrakezdés monotóniája a végnélküliség jellegét viszi bele a versbe, a „ha 
eddig, akkor tovább is folytatódni fog"-érzetét (melyet, paradox módon ép-
pen a vers lezárása, a fölkelek pozitívabb értelme vág el, hangzásának sem-
mibe vesző ritmustalanságával). így tehát végül ez a befejezés árulja el a 
költemény belső ívének leszállását, szemben a szöveg szó szerinti értelmével, 
hiszen a valóságos mondanivaló már az előző sorok paradoxiájában benn-
foglaltatik, éppen úgy, ahogyan a ritmusképlet előrevivő és mégis monotó-
niát sugalló jelenségében. 

Bolond - ezzel a pejoratív szóval kezdődik a vers, e rejtett önmegszólítással, 
melynek jellegét a visszatérő befejezés fogja bizonyítani. A bolond szó még 
egyszer visszatér, itt is határozott önreflexióval: pedig bolond a jámbor. Az 
első sor hatását azonnal megerősíti, a vers ritmikai szépségét, formai tökélyét 
szinte belénk szuggerálja a belső rím: (fel)fcéZ-Zép(ked), az l hangzók véget 
és új kezdetet hangsúlyozó azonosságával. Ezt a szépségeszményt fokozza 
a vándorló fájdalom képe, hangulatilag valamely csöndes transzcendencia felé 
irányítva képzeletünket, elsősorban, a vándor, vándorló szónak az erőltetett 
menetben hajszolt áldozattól hangulatilag oly mélyen különböző asszociációs 
körével. A két szó, a jelölő és a jelölt, a vándorló fájdalom is emelkedettebb, 
spirituálisabb érzeteket ébreszt, kiváltképpen az utána felbukkanó bokát, tér-
det képpel, mely az utána következő mint akit szárny emel félsorral mintha 
Hermész szárnyas bokájára reflektálna. Bizonyos, hogy nem tudatosan - de 
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távolról sem ily bizonyos, hogy nem az önvigasztalás öntudatlan reflexével, 
ugyanazon késztetéssel, ami e vers formai szépségét is nyilvánvalóan létre-
hozta. Ugyanezt a tendenciát erősíti, még kifejezettebben és talán még ösz-
tönösebben a szárny emel kettősen is értelmezhető képe. Jelentheti azt, hogy 
tán már nem is a test, hanem a testétől megfosztott lélek emelkedik itt fel 
- talán már nem a test, hanem minden konkrét, földi kép ellenére a visz-
szanézés földöntúli, nosztalgikus közegében. A cél, amiért ez áldozatra szánt 
vándor erőt vesz magán: a halál elérése, ott, ahol asszonya várja, s ahol a 
halál tán még bölcsebb és szép lehet. Ennek a menetelésnek, mint minden 
földi útnak célja és talán értelme is a halál, mely szárnyakkal röpíti maga 
felé a szenvedő lelket. De ezek a szárnyak nemcsak a lélek saját attribútumai 
lehetnek, hanem jelenthetik az angyalt is, e Radnótinál többszörösen visz-
szatérő, meghatározatlan, de nyilvánvalóan mindig transzcendens szimbo-
likájú jelentést, az angyalt, aki felemeli és szárnyas magasságában tartva 
viszi az áldozatot, viszi egy megváltást kínáló jövő felé. Itt sem tudunk 
elvonatkoztatni attól a költő által adott értelmezéstől, hogy e jövő a bölcsebb, 
szép halál, s az, amiben ez újra és újra nekiinduló „bolond" bízik, amiért a 
továbbindulás gyötrelmeit újra és újra vállalja, csak egy elpusztult otthon, 
semmivé vált élet, mindannak megszűnte, ami ennek az életnek értékét je-
lentette. Az érték szinonimája, kulcsszava az otthon - Radnóti számára a 
létezés helye, lehetősége. Nem véletlen, hogy a honni éjszakával együtt a 
mindössze húsz soros versben háromszor fordul elő az otthon szó - hiszen 
mind a világ destrukciójának négy, mind a hazatérés reményének hat sorá-
ban csakis és egyedül az otthon varázsa az, ami a lét értelmét, illetve vesz-
teségét megadni látszik. Hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa - ezekben a 
képekben testesül meg a veszteség, és ugyanez a szilvafa termi-teremtette 
a hűlő lekvár békét és boldogságot, mindenekelőtt az otthon érzetét keltő 
gyümölcsét. Még a bolyhos éjszaka is érthető az otthonosság ismerős anya-
gának (bár éppen úgy az érdes ismeretlenség súrlódó, dörzsölő, nem-sima 
közegét is érezhetjük benne). Mindenesetre nagyon is bekerített, szűk világ 
az, ami mind a veszteségekben, mind a visszavágyás nosztalgikus vágyában 
megjelenik. Talán az is túlzás, ha az otthonról beszélünk - nem lehetetlen, 
hogy helyette inkább az otthon hangulatát kellene említenünk, s e hangulat 
magába foglalja azt, hogy sem valóságnak, sem a valóság hiányának nem 
tekinthető; közege más, átmeneti, talán a vágy közege, és talán ez az, ami 
Radnóti egész költészetét meghatározta. Menekülés a vágy képeibe, és a 
vágy teljesülésének félelme, határmezsgye valóság és remény, valóság és 
reménytelenség között. 
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3. Radnóti egyik legszebb fordítása Walter von der Vogelweide középkori 
német költő Ó jaj, hogy eltűnt minden című nagy verse. Aligha akadhat bárki 
is, aki ne látna közvetlen összefüggést e költemény és az Erőltetett menet 
között, s aki ne tételezné fel, hogy Radnóti verse megszületésében a fordítás 
vissza-visszacsengő sorainak ne lett volna meghatározó szerepük. Még azt 
is feltételezhetjük, hogy az Erőltetett menet technikailag is, de főleg lélekta-
nilag ennek a nagy költeménynek, pontosabban a fordítás élményének-erő-
feszítésének köszönheti létrejöttét. Támaszt adhatott, a lélek legmélyebben 
rejtekező barlangjaiban olyan közösséget teremthetett, mely feloldotta a ha-
lálba vezető út magányát, s ritmusával-képeivel, a szituációnak egyszerre 
hasonló és ellentétes jellegével mintegy kézenfogta a költőt, a régi példa 
nyomán bizalmat vagy bizakodást öntött belé. Ott, akkor, azon körülmények 
között ez a vers nagyon is személyes élményként hathatott, egyszerre lehetett 
egy kiegyensúlyozottabb történelmi-erkölcsi kor és a költő egy nosztalgiku-
sán szebb életszakaszának, a versfordítás békésebb idejének jelképe (még 
akkor is, ha a történelmi kor csak ebben a versben hatott erkölcsileg szi-
lárdnak, tisztának és kiegyensúlyozottnak, ha a keresztes háborúk, melyek 
Vogelweide szemében a morális vezeklés szimbólumává váltak, kegyetlen-
ségükben nagyban meg is egyeztek az árja faj megtisztításának ideológiájá-
val, illetve az ebből fakadó elszabadult szadizmussal, és még ha Radnóti 
életének érzelmi-morális problémái sem voltak olyan problémamentesek, 
mint ahogyan azt verseivel elhitetni szándékszik). 

Arany is, József Attila is leírják, hogy egyes verseik megszületésében mi-
lyen nagy szerepe van a bennük előbb megcsendült, öntudatlanul is rögzült, 
továbbdúdolt néma dallamnak. Bizonyos, hogy ezek az öntudatlan mélysé-
gekből felbukkanó dallamfoszlányok nem véletlenül emelkednek az öntu-
datlan tudat küszöbe fölé és jelennek meg a lélek aktuális, de nem végig-
gondolt, nem „választott" tartalmaként. Bizonyos, hogy van valamelyes af-
finitásuk ahhoz a szintén öntudatlan, rejtekező, intenzív lelki tartalomhoz, 
mely burkát feszítve azt az alkalmat várja, hogy kitörhessen a tudat vilá-
gosságára, s e kitörésben ne kész mondanivalóként jelentkezzék, hanem 
mintegy alkalma legyen önmaga megszülésére. Kétségtelen, hogy egy-egy 
hirtelen felbukkanó, a megelőző pillanatban még kifejezhetetlennek tűnő, 
feszítően intenzív lelki tartalom nemegyszer jelenik meg olyan formában, 
mely e tartalmat magában foglaló, megjelenítő kép, s e kép egyben már 
verssor is, egész mivoltában rész is, és hogy ez a váratlan élmény (az én 
magáradöbbenése úgy, mintha önmaga hirtelen kívülről látná, a kész verssor 
szinte misztikus előbukkanása a határtalan, látszólag mindent magába fog-
laló tenger-semmi-ből) szintén megindíthatja a vers megszületésének mindig 
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rejtélyesnek tűnő folyamatát. Valószínű azonban, hogy ennek a kezdeti vers-
sornak hirtelen felbukkanó képi megnyilatkozása együtt jár nyelvi formájá-
nak szuggesztivitásával. Az, hogy a formában mennyire van szerepe a rit-
musnak és mennyi a r i tmusban hordozott tartalomnak, valószínűleg minden 
versben különböző, f ügg alkotója személyiségétől, költői alkatának termé-
szetétől, az egyes versek jellegétől, és ezért alkotáslélektani szempontból 
mindig újonnan felmerülő, újonnan vizsgálandó kérdés. Az Erőltetett menet 
elemzésekor különösen fontos jelenségnek tarthatjuk, hogy a Vogelweide-
vers, mely minden bizonnyal megindította megírásának folyamatát, mely 
mintegy ősmintájának számíthatott, és ezzel lélektanilag képessé tette arra, 
hogy ez egyáltalán nem költészetre termett körülmények között mégis meg-
alkothassa lírájának egyik legtökéletesebb darabját, egyszerre volt ritmusá-
ban követhető, sőt az „erőltetett menet" saját üteméhez leginkább illő, de 
tartalma szerint is azonos a fájdalomban, és mégis biztató e fájdalom meg-
haladásának, a megváltásnak lehetőségében. Ez az egybeesés nem törvény-
szerű; egyedül a ritmusképlet is alkalmas lett volna rá, hogy a menetelés 
monotóniájának hasonlóságára állandóan megújuló ingert ébresszen a tiszta 
ritmus szavakkal történő feltöltésére - itt azonban a szavak, a tartalom is 
erőt adó faktor lehetett. Nem hinném, hogy Radnótit akár csak a ritmus, 
akár csak a tartalom ragadta meg ebben a versben; a hatás itt oly rendkívül 
komplex, hogy inkább vállalkozhatunk leírására, mintsem elemzésére. 

Mindkét vers az úgynevezett „nibelungizált alexandrin" formájában író-
dott, a középkorban szokásos sorközépi cezúrával, mely mintegy kettévá-
lasztja, két részre bontja, de formailag mégis egybentartja a sort. Bizonyos, 
hogy Radnóti adott szituációjában ennek a formának sajátos lélektani hatását 
is megérezte: a kettősség-egység folytonosan megismétlődő kényszere min-
den verssorban összekapcsolja a két szétszakadó világot, lehetséges, hogy 
Rajnai Attila szép megfigyelése szerint a Radnótiban egyszerre élő magyar 
és zsidó identitás rejtett szimbólumaként. Magam inkább úgy látom, hogy 
az ellentét a menés és a maradás, az élet és a halálvágy kettőssége között 
feszül, s a bori noteszben is élesen ábrázolt cezúra egyszerre elválasztó fo-
lyóvíz, de híd is e folyó két partja közt. A két vers formája azonban csak 
akkor látszik azonosnak, ha felületesen szemléljük. Éppen eléggé hasonló 
ahhoz, hogy elég legyen ahhoz, hogy Vogelweide versének inspiráló hatását 
megértsük, de eléggé különböző, hogy a vers tartalmi különbségeit formailag 
is tükrözze. S éppen ezzel világít rá Radnóti költeményének metakommu-
nikativ tartalmára, nemcsak a más versével, hanem a sajátjával történő azo-
nosulás árnyalatnyi hézagára - arra a hézagra, mely Radnóti látszólagosan 
tökéletes formáiban lehetővé teszi a mindig mélyebb, a tökéletességben ki-
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fejezhetetlen tartalom elő-elővillanásait, azt a mondanivalót, melynek adek-
vát formája nem ez a tökéletesen lecsiszolt forma - vagy ahol a tökéletesen 
lecsiszolt forma mint zárvány rejtegeti az önmaga elől is titkolni vágyott 
tartalmat. 

Az első megközelítés során csak azt vesszük észre, hogy a fordító Vogel-
weide ritmusával sokkal szabadabban bánik, mint amennyire saját verséét 
a költő kezeli. Nem tudom, ezzel az eredeti szöveghez alkalmazkodik-e, 
vagy a fordítás során önmagában kialakult új vers tolerálja jobban a ritmus 
ki-be dudorodásait . Ha azonban alaposabban megfigyeljük, állandóbb és 
merevebb különbségre is bukkanunk. Mindkét költemény sorainak osztása 
nagyjából 7-6 vagy ritkábban 7-7 szótag, a sor első fele mindig csaknem 
szabályos, vagy szuggesztivitása folytán szabályosnak érezhető harmadfeles, 
a második sorfél hármas jambus. Csakhogy Radnótinál többször és hang-
stilyosabb helyen (mindjárt a vers indításakor, az első két sorban) látunk a 
második félsorban szintén harmadfeles jambust, tehát a végén ereszkedő, 
ezzel vonszolódást, lehullást, áttételesen reménytelenséget idéző sorképletet. 
A hatszótagos félsoroknak pedig csaknem mindegyike a végén megrövidül, 
ellaposodik, már nem a járásnak, hanem a tétova ácsorgásnak, a tehetetlen-
ségnek ritmusát idézi - így hát az Erőltetett menet ritmusképlete valóban 
mint a verset beindító, alaphangját megadó jelleg érvényesül. Ugyanígy a 
vers befejezése: itt már nem az eredeti ritmust, hanem annak lefékezését, 
átváltását érzékeljük, mintha a költemény menete egy másféleképpen értel-
mezett mondanivalóba, egy más létszemléletbe fordulna át. Paradox módon 
éppen a fölkelek-kel végződő utolsó sor áll a legnagyobb ellentétben a vers 
menetelést, még ha kényszeres, megfáradt, erőltetett menetelést is idéző rit-
musával. 

Még hangsúlyosabb a két vers tartalmának egymás közötti viszonya. 
Mindkettő a halál, a pusztulás és a háború jegyében, ennek kimondására, 
mondhatjuk, lelki feldolgozására született. A két versben azonban csaknem 
mindezek a jelenségek eltérő értelmezéssel és eltérő értékkel bírnak - oly 
eltérővel, amilyennel csak két teljesen különböző világnézetű ember fogal-
mazhatja meg egzisztenciájának alapját. Az értelmezés és az értékelés kü-
lönbözősége egymástól eltérő érzelmi tónust is szuggerál - mégis: ez a tar-
talmi-érzelmi egyezés-különbözőség lehetett az egyik kiváltó oka annak, 
hogy Radnótiban, mint versformáló minta, éppen ez a költemény szólalhatott 
meg. Nem azt akarom ezzel állítani, hogy ez a tartalmi elem fontosabb volt 
a ritmikainál; azt sem, hogy elsődlegesebb. De nem tartom lehetetlennek, 
hogy mélyen, rejtetten, a Vogelweide-versből kicsengő remény, a hit és az 
erkölcs megtartó ereje juttatta Radnóti eszébe a formát, sok-sok réteggel a 
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tudatosság, és nem is kevéssel a ritmikai azonosság feltörésének szintje alatt. 
Nem állítás ez, csak feltételezés - de hiszen a bennünk élő és megvalósuló 
alkotások mindig többszörösen és többfelől motiváltak, s a motivációk ér-
tékrendjét szinte sohasem lehet biztonsággal megállapítani. 

4. Miről „szól" hát Vogelweide költeménye, ez a nagy, 3xl7soros,versz-
szakonként refrénnel befejeződő, a versszakok tagolását a tartalommal na-
gyon is indokló vers? (Melyet Szabó Lőrinc is lefordított.) Egyáltalán - éppen 
e tagolás miatt - állíthatjuk-e, hogy egyetlen témája van, s nem kény-
szerülünk-e annak beismerésére, hogy az egyetlen cím alatt voltaképpen két 
egymással rokon, de tartalmi mélységében mégiscsak elkülönülő költemény 
áll előttünk. Mert könnyű lenne azt mondanunk, hogy a vers egésze (akár-
csak Radnótié) a pusztulással, elmúlással, ennek okával és a megváltás mód-
jával foglalkozik, de ha figyelmesen összevetjük az első versszak szubjektív 
hangütését a későbbiek erkölcsi tanításával, valóban igaznak tarthatjuk-e 
megfigyelésünket? Ugyanazt a halálképet szuggerálja-e az első versszak, 
mint a következő kettő? Hiszen az első csak az énről, az én látásában meg-
jelenő képekről, e látás kiváltotta szelíd szenvedésről szól. Ez a halál az 
öregember csendes elmúlása, és fájdalmas felismerése annak, hogy a világ 
nélküle is létezik, változik. Témája a minden embert egyformán, egyazon 
csendes bánattal érintő elmúlás - pontosabban ennek még életünkben meg-
tapasztalt tudata, az életünkbe épült halál érintése. Ó jaj, hogy eltűnt minden, 
hogy hullt le, évre év! / Éltem valóban én, vagy álmodtam itt elébb? / Amit valónak 
hittem nem volt talán sehol? / Mély álom ringatott el, csak nem tudom mikor. 
Mily más halál ez, mint ami az erőltetett menet szenvedőire vár, rájuk, 
akiknek nem adatik meg a saját sorsukkal invokált, a rilkei saját halál átélése. 
Tán ez az, amiről Radnóti beszél, ez az, amit bölcsebb, szép halál-пак nevez 
ez a természetes, úgy is mondhatjuk, az Istentől küldött, az angyal által 
átadott halál, amelyhez a költő csak csendes nosztalgiával, az elérhetetlenség 
fájdalmával közeledhet. Csakis ezzel, mert ez а halál nem enged más viszo-
nyulást, és mert ez a halál teszi lehetővé azt, hogy az életet is ugyanezzel 
a nosztalgiával lássuk. E vers első szakaszában Radnóti mindazt lefordítja, 
amit így megírnia nem lehetett - mert ennek a halálnak sohasem került 
közelébe, és ennek az életnek sem, amelynek elmúlta egyszerre fájdalmas, 
de szelíd is, ismerős és ismeretlen, valóság és varázslat. A vers első szakasza 
álom az álomról, megbékélés azzal a fájdalommal, amivel igazából nem lehet 
megbékélni. S mennyi utalás Radnóti saját költészetére, vagy mennyi átvétel 
a saját költészetből, s mi minden, amit maga is írhatott volna és mégsem 
írt: gyerekkorom kalandos vidéke ismeretlen - vagy, közvetlen előzménye az 
Erőltetett menetnek: erdőt irtottak erre, amott bedőlt major. 
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A vers további két szakasza már nem áll ilyen közvetlen kapcsolatban az 
Erőltetett menet mondanivalójával. Vagy, rejtetten, magát vigasztalóan talán 
mégis? A második versszak a szenvedésről szól, de úgy, ahogyan Radnóti 
ezt sohasem fogalmazta meg - mert nem is tehette, az ő szenvedésének 
alapvetően más a kiindulása. Vogelweide versében a szenvedés büntetés: a 
megromlott erkölcsök büntetése, melyből a megváltás is elképzelhető, és 
ebben a felfogásban megváltás lehet a háború is, a kereszteshadjárat, s a 
benne elszenvedett halál. Radnóti szenvedése nem büntetés, a halál nem 
erkölcsi, hanem áldozati esemény, de még csak nem is a feláldozottság de-
finíciójával. Ez a költészet, melynek közel tíz éven át (s az is lehet, hogy 
még régebben) központi témája a halál, nem foglalkozik a halálnak sem 
erkölcsi, sem transzcendens vonatkozásaival. Nem kizárható, hogy a Vogel-
weide-vers tartalma, kimondatlanul, éppen ezért, éppen ennek biztonságáért, 
egy elgondolatlan, nemlétező, de vágyott erkölcs, igazságszolgáltatás vagy 
megváltás reményét szűri át az Erőltetett menetbe. 

5. Mind Vogelweide, mind Radnóti versében, minden tragikumuk elle-
nére rengeteg a hangulati elem. Vogelweidéében főleg az első, a halállal 
foglalkozó versszakban, Radnótiéban a vers második felében. Itt, a vers má-
sodik részében a realitás képei is átlépnek a szubjektivitás tartományába, a 
vágyott béke képei idillé nemesülnek - de úgy is mondhatjuk, hogy idillé 
korlátozódnak. Nem csak szívemben hordom - igen, ezek a képek-jelenetek a 
valóság részei, lényegükben azonban a békének mindig is a szívben hordott, 
a szív által megfogalmazott képei: létezésük közege mindenekelőtt a han-
gulat - Ligyanúgy, mint Vogelweide költeménye első szakaszában, ahol a 
hangulat szinte tárgya, mondanivalója a versnek. Ez a két hangulati elem: 
a Vogelweide-vers első szakaszának tematikai álomhangulata és a Radnóti-
vers második felében a nem kevésbé irreális, vágyott-álmodott valóság, a 
még pusztulásában, emlékeiben sem biztos hogy létezett múlt vetül vissza 
az Erőltetett menet elejére is. Három tényező alakítja e verskezdetet, ponto-
sabban e verskezdet appercepcióját: e két hangulati tényező, és a bölcsebb, 
szép halál szelíd és mégis szinte kibírhatatlan fájdalma, menekülés a halálból 
egy másik halálba, melyet az élet képei álomszerűségükkel csak alátámasz-
tanak. Valószínű, hogy a hold ma oly kerek képe ugyanezt a metafizikai rej-
télyességet erősíti. A kimondottnál egy réteggel mélyebben így lesz parado-
xonná e költemény tartalma: nem az élet akarta, hanem a halál elfogadása 
szólal meg benne - nem először Radnóti lírájában. 

6. Nagy kört jártunk be. Kiindultunk abból a hatásból, melyet az Erőltetett 
menet mint a formai tökély és mint az emberi akarat és bátorság örök érvényű 
példája gyakorol az olvasóra. Elfogadtuk e két hatást keltő tényezőt, szinte 
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áhítatos csodálattal, és mégis: nem tudunk kiiktatni magunkból bizonyos 
feszültséget: a versben kifejezett lélektani abszurditás feszültségét. Végül a 
Vogelweide-vers hangulati elemeinek elemzésekor úgy véltük, hogy Radnóti 
költeménye sokban ez általa fordított vers tónusához alkalmazkodik, hogy 
annak hangulati dominanciáját veszi át s ezzel, az olvasó szemében maga 
is többé-kevésbé a hangulat szinonimájának, a nosztalgikusnak, a nem-tel-
jesen reálisnak színeibe öltözik. Ennek a hangulati-nosztalgikus látásmódnak 
megjelenése a vers első soraiban megjelenő bölcsebb, szép halál definiálatlan, 
inkább csak éreztetett képzete, ez az egyszerre szelíd és rettenetes, éppen 
vigasztaló vágy-jellege miatt oly abszurdan fájdalmas képzet. Az Erőltetett 
menet tehát nem, vagy nem csak a továbbélés megfeszített, görcsös akara-
tának, hanem a halál elfogadásának is verse. Ebből a kettősségből fakad 
különös, egyszerre beletörődő és nyugtalanító tónusa, hiszen a lét legna-
gyobb ellentéteit egyesíti anélkül, hogy bármelyiket is kiemelné az érzelmek 
homályba és nosztalgiába merülő világából. Nemcsak a bölcsebb, szép halál 
és nemcsak a van visszatérni otthon ellentétes tartományai maradnak meg-
határozatlanok, hanem ez a meghatározatlanság a költő irántuk érzett vá-
gyának-taszításának is árulójává válik. Van-e még otthon, ahova érdemes 
visszatérni, és van-e halál, mely értelmesebb és szelídebb az itt várakozónál? 
Van-e még vágy, erő és kívánság e kérdések megválaszolására, mélyebben 
és könyörtelenebbül, mint ahogyan e vers a probléma igazi és reménytelen 
lényegét szépségével eltakarja? Értjük-e már e szépség lényegét, mely nem 
más, mint e kérdés megválaszolatlanságának adekvát nyelve, s észrevesz-
szük-e, hogy az olvasó reakciója valóban nem a lelkierő csodálata, hanem a 
probléma átélésének követése, újraélése. Radnóti költészete gyakran állítja 
elénk ezt a csapdát: egyszerűnek, lelkileg a problémákon túlemelkedőnek 
látszik, s ezért a befogadás elemébe mindig belevegyül a követhetetlenség, 
a végső nem-értés halk idegenség-érzete. Le kell hatolnunk e felszínükön 
oly sima, oly csiszolt versek alsóbb rétegeibe, át kell törnünk a forma meg-
bonthatatlannak tűnő tökélyét ahhoz, hogy észrevegyük mélyükön a meg-
fogalmazatlan vívódás vízjeleit. Vonzódásunk ezekhez az alig láthatóan hal-
vány, rejtett formákhoz tapad, ezek hívják elő és ezek strukturálják érzé-
seinket. Csak ennek az útnak bejárásával világosodhat meg előttünk Radnóti 
költészetének lényege és költészetének valódi nagysága. 
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