
RÓNAY LÁSZLÓ

CSENDES PRÓFÉCIA
Radnóti Miklós költészete

,,0, én! / Szoknyás gyerek még, / felemelt karral álltam / az ég alatt és / teli
volt a rét / csillaggal és katicabogárral !" - ezt a idilli színekben pompázó önarc
képet 1930 márciusában rajzolta magáról a költő Emlék című versében. A költe
mény befejezésében a bukolikus kép hirtelen elsetétedik, s keserű rezignációval így
Iejeződik be a kései vallomás: "Akkor fordította el rólam / egy isten a szemét!".
A gyermekkor nem múló emlékei, élményei, benyomásai sok tekintetben motiválják
a Ielnőtté érett költő látásmódját. Az Ikrek havában az az egyik legmegdöbbentőbb

részlet, ahol elmondja, hogyan végezték ki szeme láttára a katonát, aki elszántan,
de magára hagyatva várta a kikerülhetetlen halált. Sokszor emlegeti - a legnyil
vánvalóbban talán a Huszonnyolc évben fogalmazza meg -, hogy ő úgy maradt
életben, hogy édesanyjának és ikertestvérének okozta halálát. Ahogy növekedett,
amint kitárult előtte életének krónikája, úgy vált egyre fojtogatóbbá lelkében az
árvaság kínja, szenvedése. A már említett versben, kicsit talán megnövesztve a
régi víziókat és rémületet, így idézi vissza a "szegény kisgyermek"-et:

Milyen mély volt gyerekkorom,
s milyen büvös.
Hívó szavad helyett kígyó
szisszent felém játékaim

kis útain, ha este lett
s párnáimon vért láttam én,
a gyermeket elrémítő

nagy, hófehér pehely helyett.

Élet és halál végzetes összefonódásának tudatában kezdte költői pályáját, s ezt
a tudatot megdönthetetlen bizonyosságga fokozták a harmincas negyvenes évek ször
nyű eseményei. Részben épp e halálközelségből igyekezett kiszakadni, amikor első

kötetében látszatvilágot teremtett maga köré, amelyben pásztorok és nyájak né
pesítették be a napfényben fürdő hegyoldalt, s a természet idilli színei a belső

béke megtalálásának lehetőségét ígérték. A Pogány köszöntő és az Újmódi pászto
Tok éneke lesz az első két igazi kötete, amelyben néhol megcsillannak a későbbi

mély színek is; a korábbi antológiában, a Jóságban közölt kicsit szétfolyó, formát
lanságukkal szinte kérkedő versei inkább az avantgarde nem egészen tisztázott
hatásáról árulkodnak. "Kétarcú idill" jellemzi ekkori verseit. A látszatvilágban egy
rokokó népünnepélyt rajzolgat míves gonddal, a mélyben azonban ott örvénylik. a
való világ is, a gazdasági világválság Magyarországa, s e furcsa kettősség vibráló
nyugtalansággal, belső szenvedéllyel telíti korai próbálkozásait:

A pászt01' is lassan lejön a hegyről,

karámba zárva fehéren torlódik
a nyáj és napbafürdiitt szüzek is a
dombról ringó csípőkkel lefelé jönnek
jószagúan s álmatagon, mint minden
ősszel, ha halnak fekete ég alatt a.
fák; naptestü szüzek, pásztorok és nyájak
jönnek le lassan a falu felé.

Megtérünk mi is, asszonyaínknak
tükrös szeme alatt feketébb lesz az
árnyék s csókunkból ránkhavaz a tél;
hajunk is balul homlokunkba hull és
senki sem silllÍtja meggyulladt szemünk,
csak naptestü szüzek pásztorok és nyája7i
jönnek le lassan a [alu. felé, hol
terhes felhőkben már összegyül a bánat.

Van ebben a képben, ebben a látszatvilág-teremtő nekifeszülésben antik hatás is,
amely Radnóti későbbi költészetében tovább erősödött. Míg azonban később első

sorban Vergilius szélesebb lélegzetvételével és természetszemléletével találkozott
szívesebben, első köteteiben gyakoriak a horatiusi elemek (elsősorban a Beteg a
kedves című versben), melyeket szinte sztereotípiává kövesített a római költő kö
vetőinek serege. Az antik hatás azonban másodlagos, a kedvelt képek csupán arra
szolgálnak, hogy segítségükkel még alaposabban ellenpontozhassa mondanívalóját,
Nem magában álló, minta és előzmény nélkül való volt a kezdeménye. A fiatal
Illyésnél - lázadóbb, keményebb, keserűbb képekben - ugyancsak gyakori e pár
huzamos ellentét, mely nála legszebben talán az Énekelj költőben mutatkozik meg:

Nyomomban szelíd borjú lépked fürgén, így láthattok engem,
jövök a dombok közt,

Kemény homlokomra veres koszorút csapott a nap, mint
Arionnak
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S énekelni küldött -
Dalamtoi felhevült a levegő, délibábot villog, ha álmaimról

szolok,

Néha mégis elboml homlokom, koszorúm lehullik csörögve,
A kémény füst jében Dózsa György sercegő bőrére

emlékezik orrom,
Mintiui haraptam volna belőle, gyomrom fellcava1'og,

köpésem vitriol,
Ha isten segit, meglátjátol~ még fekete marását.

S vannak e versszerkesztésnek világirodalmi rokonságai is: elsősorban Éluard
nál, akinek költői pályája sok rokon vonást mutat Radnótiéval. A Pogány köszön
tőből amellett itt-ott kihallik Szabó Lőrinc szaggatott lélegzetvétele, az olyan pél
dák pedig, mint a Szegénység és gyűWlet verse, Kassák hatása alatt születtek. AT.
ma már szinte közhely. hogy a fiatal Radnóti sokat merített az expresszionizmus
ból, de nem annak már-már kánonná kövesedett alapelveiből, melyek szednt a
valóság tényei teljesen másodlagosak a művész számára, s mindenckelőtt intuícíójá
ra, vízióira kell hagyatkoznia, hanem inkább Kassák Programja szellemében, azaz
nem felesküdve egyetlen izmus zászlajára sem, "reagálva minden természeti és
emberi jelenségre". A humánus elkötelezettség kezdettől jellemzi Radnóti költé
szetét. "Testvéreinek" érzi az embereket, szolgálni akarja őket, s finom, elomló
képei mögött - (rnelyekről Bálint György, Radnóti költői kibontakozásának leg
hívebb és legértőbb tanúja ezt írta a Nvugatban : " ... a Kleinkunst avatott művelő

je, apró hangulati rezdülésekből. egy felrajzolódó sziluettből, egy távoli felbukkanó
asszociációból, egy billentyű leütéséből finom és széles érzésskálákra tud kiépí
teni") - nagyon éber, erős társadalmi érdeklődés vibrál, mely a Lábadozó szél és
különösen az Újhold című kötetekben karakterisztikusabb megfogalmazást nyer.
A költő tudatosan hangsúlyozza is azt a különbséget, mely újabb kötetei és a
régebbiek közott feszül:

Akkor még virágszülő költőként álltam,
nézve, hogy a fák fázó bokájuk
bugyolálják a lebegő leuetekket;
most harcaim ustora duruzsol
ruhám ujjában és készül a téli csatákra!

A történelmi helyzet is kedvezni látszik a "téli csatáknak", "mondják, hogy
virrad a gödrök alján" - írja Radnóti reménykedve a Férfinaplóban, s hozzáteszi
még egy rá oly jellemző természeti képbe rejtve: "Talán vihar jön, mert / simul
halasodva a borz víz, / széttette a csönd lábát / az út fölött és harcos / zajok
kal készül marakodni!".

Ha készül is a harcra, ha vállalja is azt, erősebb benne a békevágy, melyct
nála tísztábban, egyetemesebben kevesen fejeztek ki a század l írájúban. Erre érzett
rá kegyetlenül kemény jegyzetében Babits Mi hály, arnikor úgy jellemezte a fiatal
Radnótit. mint akinek "modern szabadvers-uni íormísa alatt 18Hm halkabb líra
gyenge szíve dobog", ám azt sem hallgatja el, hogy "ebben a költészetben a Kraf't
ausdruckok pótolják az erőt, a pongyolaság a spontánságot, paraszti születés a hi
vatottságot s a fenegyerekség a tehetséget". Babits verseszményétól mi sem állott
távolabb, mint az osztályharc nyers-naturáüs megfogalmazása - ahogy az Radnó
tínál, de kivált József Attilánál megfogalmazódott. Érezte Radnóti tehetségét, s
bírálata végén szinte mentegetőzve írja: ostorcsapás nélkül "az egyforma és
színtelen szabadversgyárosok proletárseregébe" süllyedne. Az "ostorcsap6.s" után
azért simogat is a Nyugat. Kőzlí - ismét - Bálint György kri tikáját, mely a
Lábadozó szél kapcsán Radnóti költészetének legfontosabb jellegzetességei t ragad
ja meg, amikor ezeket írja: "Szeretem azt a komoly, alig észrevehető pátoszt, mely
strófáiból kicseng. Ez nem a szokásos ódai hang, mely együtt jár a bukolikus
költészettel. Önkéntelen pátosz ez, a tömegek mozgásának, a társadalmi esemé
nyek történésének természetes, hogy úgy mondjam, potenciális' pátosza. Radnóti
verseiben a természeti elemek a virágok, az állatok, a hegyek, a szél rendszerína
emberi hangulatok, érzések és - igen gyakran - szociális események szimbó
lumai".
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A sokat emlegetett Ének a négerről, aki fl, városba mentben Radnóti egy divatos
európai műfajban tett kísérletet, s eljutott a kifejezésnek arra a metszéspontjára,
ahonnan már csak egy lépés kései verseinek letisztult, végérvényes hangja. Ezt
a nagyobb lélegzetű epikus formát tágította a primér kifejezés felé Aragon. s ezt
a klasszikus elvontság irányában például Bartók a Cantata profánában. Egy évvel
később Radnóti szinte csalhatatlanul rátalál arra a hangra, amely oly egyénivé teszi
költészetét. Az És kegyetlen indulása még nem sejtet semmi rendkívülit. A befeje
zés azonban hirtelen megernelkedik, egyetemes érvényűvé tágul:

Oly félelem nélküli így az életünk és egyszerű,

mint a papír, vagy a tej itt az asztalunkon
és kegyetlen is,
mint mellettünk a lassú tekintetű kés.

Lassuló Iélegzetvétellel, aprólékosabban épülnek fel ezek a versek, mint a korábbiak.
A költőnek van ideje kivárni, míg szinte "robban" az ellentét, mely már koráb
ban is versformáló tényező volt költészetében. A csituló lélegzés, a mértékre való
gondos figyelem finomít ja a képeket, árnyalja a hangulatot. Ekkori költészetébe
Iopakszik be a szornorúságnak, kiszolgáltatottságnak az az érzése, mely mind
végig jellemzi majd műveit. A Sík Sándornak ajánlott Tört elégiában olvassuk:

És mindennap újszülött borzalommal élek
s oly nyugtalanul. Szeretőm karolásához is
gond íze járul s egyre vadabb bennem
a szomorúság.

De néha azért ő, ha azt hiszi
nem veszem észre, titkon hisz egy istent,
és ahhoz imádkozik értem.

Amint áttetszőbbé válik a vers szövete, egyenletesebbé lüktetése, szinte öntu
datlanul, de egyetemesebben kezd látni a költő. Sosem volt és sosem lesz igénye,
hogy mások helyett szóljon, de az 1934. február 5-én írt Kortárs útlevelére című

versben már meg tudja fogalmazni a jobbak életelvét, s hibátlan teljességgel tud
ja kifejezni azt a "jövőidejűséget" is, mely leginkább az antik eposzt jellemezte:

Gondold el! hogyha lázadsz, jövendő

fiatal koroknak embere hirdet
s pattogó hittel számot ad életedről;

számot ad és fiának adja át
emlékedet, hogy példakép, erős fa
legyen, melyre rákúszhat a gyönge niroendék!

A klasszikus mctrum Radnóti szabadverseiben is ott bujkált. De nem vélet
len, hogy épp szabad lélegzetvételének megtalálása után tájékozódik Füst Milán
és Berzsenyi felé. Ezek a tanulmányok elsősorban azért fontosak, mert bennük egy
kései utód vall előzményeiről, azokról a szálakról és eszrnényekről, melyek össze
kötik őket, és vall - önmagáról, költői elveiről. Nem önvallomás-e a Berzsenyi
tanulmánynak az a néhány nosztalgikus sora, melvben azt fejtegeti, mennyire
különbözött egymástól Horatius belenyugvó, tűrést hirdető, s a magyar költő indu
latos, menekülő egyénisége? Nem magára gondolt-e, amikor Füst Milán .Jázadásá
ról" ír, mely "nem elhatározás, hanem alkat kérdése"? Hiszen lázadó volt ó ma
ga is, nem harsogva, nem filippikákat írva, hanem halkan, csendesen, mint a tisz
taszívű ember ...

Lázadás volt az is, ahogya primér döbbenet élményszerűségével. egyre reáli
sabban közelített a halál realitásához. Már az 1936-ban megjelent Járkálj csak, ha
lálraítéltnek meghatározó motívuma a halálközelség gondolata. Az Istenhegyi kert
ben még kérdőformában "S fiatal férfi te! rád milyen halál vár? / bogárnyi zaj
jal száll golyó feléd, / vagy hangos bomba túr a földbe és / megtépett hússal
hullsz majd szerteszét ?", az Aprilis II-ben már mint félelmetes majdnem betel
jesüló látomás:
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púr száll, bambás gép száll
a p01' felett,
gáz pólyálja
a gyönge gyermeket,

föl.d emészti el majd
s ha jő a nyár,
virágot hajt
szívéből a halál.

" ... háborút újságol a vérszagú újság" irja 1936-ban, s tétován keresi-kutatja azt a
magatartásforrnát, mely megajándékozza a "túlélés" vigaszával. (Azt hangsúlyoz
nunk kell, hogy a "túlélést" Radnóti sosem "testi" értelemben értette, egészen
biztos volt abban, hogy meg kell halnia, s hogy meg is hal majd a háborúban.)
Vissza-visszatérő motívum verseiben a próféta képe. Előbb olyan alakváltozatban,
amint a világ fölé magasodva a lélek vigaszát hirdeti:

l é l e k !
kiáltok fehér hangon én is.

Magasban élek s kémlelek:
körűl borul.
Mint hajónak ormán viharhan,
villám fényinél
kiált az őr, ha partot .látni vél,
úgy oélek én is, mégis partokat és

És hangomra fölmgyog
és hangom messze hordja
hűvös csillag és hűvös esti szél.

(Háborús napló)

Aztán - később - felbukkan a prófétának egy másik képe is, a Lapszéli jegyzet
Habakuk prófétáhozban:

Városok
lángoltak,
robbantak
a faluk!
légy velem
szigorú
Habakuk!

Kihűlt már,
fekete
a pm'ázs,
bennem még
lánggal ég
a tüzes
harapás!

Ételem,
italom
keserű.

Kormo.zz be
talpiq te
fekete düh!

A próféta mindkét változatában jellemző alakja lesz nagy verseinek is, mint
ahogy ott teljesedik ki az a már-már paradox és mégis hiteles kettősség, melyet
az Alkonyi elégia idillből hirtelen a halálba átcsapó négy sorában így fejez ki:

Esti béke, téged köszöntlek,
az úton nehéz napom pora száll;
lassú szívemben ilyenkor lágyan
szendereg a folyton készülő halál.

A végső hang kialakításának dokumentuma a Járkálj csak, halálraítélt. A cím
adó vers egyetemes érvényű, bámulatosan tiszta képe pedig már a beteljesedést
előlegezí :

Ó, költő tisztán élj te most,
mint a széljárta havasok
lakói és oly bűntelen,

mint jámbor régi képeken
pöttömnyi gyermek Jézusok.

S oly kemény is, mint a sok
sebtől vérző, nagy farkasok.

Ami eddig történt, csak jelzése, töredéke volt e pálya igazi nagyságának. Mint
oly sok naggyá nőtt alkotot, Radnótit is a szenvedések magasították fel. Az em
beri erőt messze meghaladó megpróbáltatások, malyekre oly csendes eltökéltséggel
készülődött. Mintha maga is tudta volna, rnilyen szédítő tájak felé indul: követ
kező, 1938-ban megjelent kötetének a Meredek út címet adta.

"Az utcán béke lengett S' valami borzalom" - ez a sor akár mottója is lehet
ne a kötetnek. Nincs egyetlen verse sem, amelyben ne derengene fel a halálsejte
lern, a halálközelség érzése. A költő döbbenten tájékozódik a komoruló világban.
Döbbenten, de nem rémülettel. Tudja, hogy a test ki van szolgáltatva a vak erők

játékának, de azt is, hogy a lélek az egyetlen, ami érintetlen marad, amit nem
ronthatnak meg a feltámasztott démonok. "Vad versre készül", de "rémült csönd
keríti". "Reménytelen napokra vénül", mégis zihálva kapaszkodik a "halálos, hős
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orom" felé a széljárta sziklaszál felé vivő vad úton", mely a lélek szabadságának
és érintetl~nségének ösvénye, "s amely túlvisz majd e mély koron".

Ahogy felfelé halad e virtuális- mégis nagyon valóságos - kaptatón, néhol
már rátalál arra a hangra, modorra, amely kései verseit a világlíra legmagasabb
tájaira röpteti. A Második ecloga csodálatos párbeszéde ott készülődik az Este a
hegyek közöttben :

"Eszem, iszom, iszom, eszem,
mit is tehetnék én,
ezeretnek itt egy-két ój'át
üldögéIni békén."

A költő és repülő párbeszédében majd ugyanez a gondolat fogalmazódik meg,
de sokkal etikusabban, sokkalta mélyértelműbben, amikor a költő elmondja: "írok,
mit is tehetnék, ..", azaz a Radnóti sokféle változatban megfogalmazott nagyon
fontos gondolatát mondja el: a szellem fegyverével próbál vívni, mert ez az egyet
len lehetősége és adottsága. Ugyanezt a gondolatot fejti ki aforisztikus tömörséggel,
immár a biztos haláltudat árnyában a Hajnaltól éjfélig első "jegyzetében":

Barátaim, ha rövid a papír,
az ember akkor apró verset ír;
h'iggyétek el, rövid is elég,
meghalok, s úgyis minden töredék.

A halállal is lehet rezzenéstelen tekintettel szembenézni. Az igazi értékek túl
élik az enyészetet, s "zöld lobogással térnek újra vissza", mint a "Kosztolányi te
metésen" alcimet viselő Ének a halálról-ban olvassuk. A kései nagy versek első

variációiban fogalmazza meg először Radnóti hatalmas gondolatát; a jövőidejű

séget, amely a lelket, az alkotást "túlemeli" a halál pillanatán, s örök életet biz
tosít nekik. "A lélek oly ijedt és lebbenő í akár a hűs, könnyűszárnyú felleg, /
melyre forró csillagok lehelnek" - írja, s mégis a "lélek útjairól" beszél, mert
ebben az utolsó korszakában, illetve annak "előhangjában" a' testi léttel, életé
vel tulajdonképpen leszámolt már, Telve rémülettel, mégis elszántan várja kikerül
hetetlen végzetét. Képzeletében felsejlik még egyszer a nagy antikek példája: hát
ha szembe lehet szegezní az emberi szó tiszta tanítását a fegyverek zajával. 1938
ban a Pásztori magyar Vergilius círnű kiadvány számára lefordít ja a IX. eclogát,
s amint Trencsényi Waldapfel Imre írja, "Vergilius eclogáinak kétnyelvű kiadá
sát, ,. úgy tekintette, mint a magyar béke-antológia tervével egy baráti kör által
vállalt adósság részlettőrlcsztését". A IX. ecloga a vergiliusi békevágy egyik leg
szebb megfogalmazása, De Radnótihoz közel állhatott azért is, mert az a prófétai
ideál is kifejeződik benne, mely eddigi költeményeiben (Lapszéli jegyzetek Habakuk
prófétához) fel-felsejlenek. ~oeris, Vergilius egyik pásztora így válaszol arra a
kérdésre, hová igyekszik:

Ó, Lycidas, mit is ér meg az ember, hogyha soká él;
hirtelen itt terem egy jövevény, s azt mondja e földön:
"Mind az enyém, takarodjatok innen régi lakósok!"
Most letiportan ....:.. mert felforgat a sors keze mindent -,
Néki viszek gödölyét, - átok keserítse a húsát!

A vergiliusi műf'ajjal való alaposabb ismeretségének is része lehetett abban, hogy
Radnóti maga is művelni kezdte az eclogát, A fordítás elkészülte után hamaro
san megírta a maga Első eclogáját, s Vergilius Georgiconjából a következő nagyon
jellemző mottót választotta hozzá (néhány mondatot szándékosan kipontozva, az
olvasói együttérzésre bízva azok értelmi és érzelmi megfejtését):

Itt, hol bűn az erény, harcok dúlják a világot,
oly sok alakban lép fel a vétek, nem becsülik meg
már az ekét, gaz nő, mert elhajtják aparasztot,
s vincel!érkésből gyilkos kardot köszörűInek.

(Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)

Radnóti Első eclogája még inkább az ismeretlen múfaj teherbírásának, korszerűsí

tésének próbája. A versben lényegesen több a vergiliusi reminiszcencia, mint ké-
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sőbbi társaiban. Itt-ott azonban a költő legszemélyesebb vallomásává forrósodnak
a sorok:

Irok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint
ott az a tölgy él, tudja kivágják, s rajta fehérlik
bá! a kere,sz!, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap
cmar a favago - , , , , .

Tudja, hogy "kivágják", "de addig is új levelet hajt" - ez a gondolat segíti Radnóti
költészetét ahhoz a csodálatos betel jesedéshez. mely majd a sírjából előkerült no
teszban lévő verseket a magyar költészet bizonyos vonatkozásban felülmúlhatatlan
remekeivé avatja, A remekművek halálközellségének, s halálon túliságának titkát
Bálint György fe)tette meg talán elsőnek, a Nyugatban Radnóti 1940-ben megje
lent Összes versetről írt méltatásában: "Igen, a halált is le lehet győzni, ha vállal
juk, és nem törődünk vele, mikor csap le ránk; ha a halál közvetlen közelében
is úgy dolgozunk, mintha örökké élnénk. Ilyen leckékkel csak a költészet szolgál
hat manapság."
A természet is mintha megváltozott volna. Telve nyugtalan színekkel, vibráló fe
szültséggel, ellenséges indulattal maga a táj is. Az egymásra torlódó képek, a zak
latottan lüktető versmérték is a világrend megbomlásat sugallja:

Vasszínű vad lobogói közül
nyugtalanul gomolyog ki a nap,
gőzei dőlnek; ,az ellebegő fény
hulló ködbe harap.

Borzas a felleg, az ég tükrét már
fodrozza a szél, a kék tovaszáll.
Felsikító betűt ír alacsony repüléssel
s készül a [ecskemaáár,

(Nyugtalan őszül)

A felbomló világban, az egymásnak feszülő vak erők között ott áll a kiszol
gáltatott költő, " ... kit végül is megölnek, I mert maga sosem élt", aki még ezek
ben az utolsó percekben, utolsó órákban is a ráció megőrzésében reménykedik s
azt szeretné, ha "merész és tiszta szép halált" halhatna. "akár az Etna kráterébe
hulló mosolygó Empedoklész". A halál azonban - Radnóti szemléletmódja szerint
-nem befejezés. Az 1943-ban írt Negyedik eclogában, melyben a Hang és a Költő

beszélgetnek, így vall erről:

Én már tudom, halálra érek én is,
emelt s leejt a hullámzó idő,

mb voltam és magányom lassan
növekszik, mint a hold karéja nő.

Szabad leszek, a föld feloldoz,
s az összetört világ a föld fe lett'
lassan lobog. Az írótáblák eireoedtetc.
Szállj fel, te súlyos sc'Z:úrnyú képzeteil

Ez a gondolat utolsó korszakának meghatározójává válik. Iszonyú szerivedé
sek között, kiszolgáltatva és megalázva, megcsúfolva emberségében, tiszta, érin
tetlen világot tudott kialakítani költészetében. Itt makulátlan tisztasággal világít
hattak eszményei, újra és újra felsejlett a kedves arca és a "régi béke" idilli színei.
Ezt a világot maga népesítette be. Képzeletéből és emlékeiből gyúrta össze a Nyol
cadik ecioaa csodálatos prófétáját, aki immár többet és súlyosabbat is mond, mint
Vergilius pásztorai, s aki valahonnan az időtlenségből ad vigasztalást és pillanatnyi
enyhülést a végsőkig csigázott költőnek,

Az a páratlanul. izgalmas és nagyszerű munka, melyet Kőszegi Abel végzett
Töredék című könyvében, megrendítő képet rajzol arról il hét hónapról, melynck
idején Radnóti legnagyobb, világirodalmi szintű költeményei születtek. Ő maga fi
gyelmeztet azonban arra, hogy mindez csak ,.háttér", a versek belső ihletését nem
csak ebből a forrásból kell eredeztetni. 1944. május IS-án kézbosítík a Shakespeare
V'Ízkeresztjét ezt a tündéri lebegésű művet fordító költőnek a behívót. A követ
kező napon írja a Töredék című verset. Ebben ötször egymás után ismétlődik az
"oly korban éltem én e földön" sor, mely szándékos múltidejével is jelzi: Radnóti
tudta, érezte, hogy az utolsó útja lesz. Ezt a költeményét is átszövik az ókorra 
elsősorban az ószövetségre utaló jelzések, de ezúttal nem a szelíd, halk pásztoro
kat és a megértő prófétát idézi, hanem a "rettentő szavak tudósát", Ézsaiást:

Oly korban éltem én e földön,
'Inikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal újra
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más,
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
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Ezekben az utolsó versekben az objektivitás nyugalmából kiszüremkedő pátosz a
l,egm~g~endítőJ;>b. Ra~nóti olyan rés~et.~se,n, olyan csendesen, halkan és magától
ertetodo természetességgel irja le, mi tortent "Zagubica fölött fönt a hegyekben"
hogy ez a mód messze túlmutat egy vers és egyetlen emberi ;ors keretein' általá~
nos háborúellenes próféciává válik. A Hetedik ecloga tanítását még fes~ültebbé
teszi a képek és a forma ellentéte. Berzsenyi és Vörösmarty kozmikus vízióira utal
v:issza a ?c:vez~tő, kép, de ..mi~dyégi,g ,érezteti ebben a cso?álatos; az ilyen témájú
filmek képi hitelet IS felulmulo nehany sorban azt a végzetesen reális közeget
melyben az embernek már csak az álmai maradnak érintetlenek. S a képek alatt
ott zakatol a béke és idill kifejezésére született és arra leginkább alkalmas hexa
meter:

Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
tölgykerítés, barakk oly lebegő, felszí'vja az este.
Rabságunk keretét eleresztí a Lassú tekintet,
és csak az ész, csak az ész, az tudja a drót fesziUését.
Látod-e drága, a képzelet itt, az ísígy szabadul csak,
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.
Rongyosan és kopaszon, horkoloa repülnek a foglyok,
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.
Búvó otthoni táj! Ö, megvan-e még az az otthon?
Bomba sem érte talán? s van, mint amíkor bevonultunk?
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
Mondd, van-e ott haza még, ahol értík e hexametert is?

lHlyen félelmetes a szakadék a ráérősen gördülő sorok, az aprólékos gonddal ki
dolgozott eposzt jelzők és a "kopasz, horkoló foglyok" képe között! S milyen ma
gától értetődő természetességgel kapcsolja össze őket a "sort sor alá tapogató" köl
tő! A költő, akire a ,,2x2 józansága hull", aki itt járja meg a "lélek hosszát", s
aki ebben a biztos tudatban mondja ki "sorsom elvégeztetett":

Gyökér vagyok magam is most,
férgek között élek én,
ott készül e költemény.

Virág voltam, gyökér lettem,
súlyos sötét föld felettem,
sorsom elvégeztetett,
fűrész sír fejem felett.

(Gyökér)

Megint döbbenetes az ellentét a vers mcndanivalója és formája között! A közép
metszetű sorok szinte játékosan szökellnek, miközben életétől búcsúzik a költő. Per
sze már korábban s már több változatban megfogalmazta, hogy a halál pillanatá
ban nem fejeződik be az élet, ezért is mondhatja olyan hűvös biztonsággal a
Levél a hitveshez csodálatos vallomásában: "Mindent, amit remélek / fölmértem s
mégis eltalálok hozzád, / megjártam érted én a lélek hosszát ...". A Levél a hitves
hez, majd az Erőltetett menetnek a régi idült idéző képe, a kedvest szólongató
hangja a magyar szerelmi líra legszebb darabjai közé emeli e két költeményt. Sze
retet és vágy fonódik össze bennük, s a bizonytalanságon is diadalmaskodó hit,
hogy a kedves él még, s hogy érdemes folytatni a szörnyű menetet, mert egészen
bizonyosan eltalál majd hozzá. Az Erőltetett menet idillt szomjazó képei, majd a
végső, sej lel mcs, halúlközeli befejezés világosan jelzi, hogy a költő, aki végigszcn
vedte már, amit csak ember szenvedhet, "kettős világ"-ban él, e kettősség minden
eleme átélt és reális valóság. A szenvedésektől szinte eszméletlenül is fennen hirdeti,
hogy "már közelít az az óra, már születőben az ország", ahogy a próféta tette
küldetésévé a Nyolcadik eclogában:

Proiéta

Csak hiszed. Ismerem újabb verseíd. Éltet a méreg.
Próféták s költők dühe oly rokon étek a népnek,
s innivaló! Élhetne belőle, kí élni akar, míg
eljön az ország, lamít ígért amaz ífjú tanítvány,
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rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat.
Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra,
már születőben az ország. Útrakelünk, gyere gyűjtsük

össze a népet, hozd feleséged s mess botokat már.
Vándornak jó társa a bot, nézd, add ide azt ott,
az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsörtös.

A kép a realitásból fakad: a láger végsőkig elcsigázott lakosai minden pillanatban
várták a menetparancsot. Egészen közel volt már a front, menekülők, visszavonuló
katonák, csapatukat vesztett honvédek özönlöttek nyugat felé. Csendes napokon
hallani lehetett, amint "Bulgáriából vastag, vad ágyúszó gurul, / a hegygeríncre
dobban, majd tétováz s lehull". De a realitáson túl ebben a leheletnyi képben,
a "göcsörtös bot" leírásában Radnóti megint érzékelteti a túlélés bizonyosságát,
hiszen egyszerre utal vissza Vergilius V. eclogájára, amelyben egy "veretes bot"
szerepel, mint a béke s a barátság jelképe, s a mesékre, ahol a földbe. vert szú
ette bot hirtelen zöldellní kezd, friss, élő ágakat sarjaszt. Ebben az utolsó néhány
versben az a legcsodálatosabb, hogy a szenvedések kelyhét fenékig ürítő költő

visszatalál egy virtuális idillhez, amely még az Erőltetett menet félelmetes láto
mását is tompítja, bár feltételes módban fogalmazódik meg:

Ó, hogyha hinni tudnám:
mindazt, mit érdemes még,
ha volna még! s mint egykor
a béke méhe zöngne,
s nyárvégi csönd napazna
CL lomb között gyümölcsök
és Fanni váma szőkén

s árnyékot írna lassan
de hisz lehet talán "még!
Ne menj t00'ább, barátom,

nemcsak szívemben hordom
s van visszatérni otthon;

a régi hűs verandán
míg hiíl aszilvalekvár,

az álmos kerteken,
ringnának meztelen,

a rőtt sövény előtt,

a lassú délelőtt, -
a hold ma oly kerek!
kiálts rám! s felkelek!

Idill és valóság csodálatos elegye a 2. R·azglednica is, mely a vizet fodrozó apró
pásztorleányával és a "felhőt ivó" birkanyájjal, mintha az egyik eclogából lépne
elénkbe:

Kilenc kilométerre innen égnek
CL kaziak és a házak,
s a rétek szélein megülve némán
riadt párok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő

apró pásztorleány
s felhőt iszik a vízre ráhajolva
a fodros birkanyáj.

Ami ezután következik: már a legiszonytatóbb valóság. De a költőnek egy ször
nyű vonatutazás után még maradt ereje arra, hogy beteljesítse próféciáját, és
tudatosan vállalt személyes halálát meg is énekelje:

Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
TarkóZövés. - Igy végzed hát te is, 
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált vi1'ágzik most a türelem. -
Der springt noch auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.

De épp ezzel a gesztussal emelkedett a halál fölé, s vált a szellem örök életének
hirdetőjévé és példájává.
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