
Radnóti Miklós: RAZGLEDNICÁK

Az Erőltetett menet és a. Razglednicák Radnóti utolsó jelzései a pokolból, ame-
lyet tiszta tudattal kellett végigjárnia. Konok tények bizonyítják a torokszorító való-
ságot:

„mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már." Ezért nehéz az utolsó ver-
seket puszta rációval szétbontani. A kiindulási pont magától kínálkozik, hiszen a négy
razglednica komor hátteréül Radnóti utolsó útjának történelmi igazsága szolgál.

Radnóti utolsó, Magyarországon írt versének dátuma 1944. május 19. (Töredék).
Röviddel ezután katonai munkaszolgálatra hívják be. A májusban Vácról é"1- júniusban
Jászberényből bevagonírozott 6000 embert a jugoszláviai Borba indították. Itt egy-
részük a rézbányába került, mások a német Todt-szolgálat felügyelete alatt hadiutaí
építettek Bor és Belgrád között.

A központ Borban a ,.Berlin" láger volí% innen körülbelül 200 kilométer köpet-
ben az útépítés vonala mentén helyezkedtek el a kisebb lágerek (Voralberg, Bregen ,
Heidenau, Laznical, Röhm). Számszerűit a harmadikba, a Láger Heidenauba került-
Radnóti. (És nem „Láger Heideman", ahogy azt a Szépirodalmi Kiadó 1956-os R. M.
összes versei és műfordításai - kötetében elírja. 262-269 !•)

Itt kerülnek a mondhatattan értékű kis noteszbe a Hetedik eclnga, a Levél a hit-
veshez, a Gyökér, az Á la rechercbe és a Nyolcadik ecloga. A Heidenau-i szenvedé-
sek között még viszonylagos békesség van. Iszonytató a halál örökös közelsége, a jövő
bizonytalansága, az ember végső elállatiasodásának állandó tanúsága, mégis a belső
rend, szerelme ereje és a poéta doctus belső egyensúlya élni kényszeríti. Ebből a két
érzés-forrásból táplálja magát, ebből merít a nyomasztó pillanatokban:

„ . . . mert annyit érek énl, amennyit ér a szó,
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó."

(Tétova óda)

Ez a kétágú vasgerinc tartja egyenesen, amikor már alig bírja „az erőltetett menetet".
Az első razglednicában még éles ez az egység:

„Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan . . . "

Egy rövid hónap elteltével azonban már mindebből semmi nincs. Az utolsó razgled-
nica megfosztva a hexametrikus nyugalomtól, a „kiálts rám! s fölkelek!" - reményé-
től, kijelentő mondatok epikus konkrétságával közli a biztos halált.

1944- augusztus 23-árt, mikor a románok átálltak a Szovjetunió oldalára, meg-
kezdődött a visszavonulás. Marányi alezredes, a bori haláltábor főparancsnoka már
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júliusban megkapta a Lakatos-kormány parancsát, hogy oszlassa fel a bori munka-
tábort. (Ezt a felszabadulás után találták meg egyéb iratok között.) Ennek ellenére
csak szeptemberben, az erősödő jugoszláv partizán mozgalmak hatására szánta el
magát a munkaszolgálatosok elindítására. Két lépcsőben kerültek volna elszállításra.
Az első lépcsőbe osztották be azokat a zsidó származásúakat, akik kereszténynek
születtek, vagy keresztény feleségük volt és ezen kívül önként jelentkeztek, valamint
a 43-bau bevonultakat. Radnóti önként jelentkezett.

1944. augusztus 30. az első razglednica dátuma. Ekkor már megindult a lágerek
összevonása a központba.

(1)

„Bulgáriából vastag, vad ágyús2jó gurul,
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull;
torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
az út nyérítve hőköl, sörényes ég szalad.
Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan

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

1944. augusztus 30., a hegyek közt."

A második négy sor egyes szám első személyű közvetlenséggel vall arról az érzés-
ről, amely tisztán áll szemben mindav.al a zűrzavarral, amelyet elviselni kénytelen.
Az ellentétes szerkesztés gyönyörű példájával szemlélteti a belsejében élő szerelem
örök állandóságát, és a külső világ felfordult egészét. Az első és a második négy sor
ellentétét aláhúzzák az ellentétes tartalmú fogalmak. Míg az első rész igéi a mozgást,
a változási! illusztrálják: gurul, dobban, lehull, torlódik, hőköl, szalad . . . - addig
a következő sorok jelzőiben, határozóiban, sőt igéiben fénylik a nyugalom ellenpontja:
állandó, örökre, mozdulatlan, némán, temetkező1, fénylesz, csodál...

A nyolcsoros vers jambikus lejtése bizonyos eufém távolságban tartja a nyo-
masztó visszavonulás képét. Ezt még hangsúlyozzák az első két sor színesztéziás meta-
forái. A harmadik sor „torlódik" igéjének átvitele a konkrét tárgyi valóságról az el-
vont „gondolat"-ra szintén finomítja a látványt. Tompítja a háború közvetlen élmé-
nyét a negyedik sorban elrejtett határozói, igei és jelzői metafora.

„az út nyérítve hőköl, sörényes ég szalad."

Ezt még csak erősíti az ötödik sor bevezető ellentétpárja:

„Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban."

Nemes István R. M. képi eszközeiről írott dolgozatában felhívja a figyelmet
az angyal hasonlatra, amelyet elvontságával Radnóti kevésnek érez a tartalom döbbentő
voltához képest, és az utolsó sorban kiegészíti ezt az ember tehetetlen kicsiségéhez
hasonló, temetkező bogár konkrét képével. Ezt a megjegyzést kiegészíteném annyival,
hogy az angyal számomra nemcsak a jó, a humánum megtestesítője, aki csak ámulni
tud mindazon, amit itt lát, hanem transzcendens lényével ő is a végtelen ellentét vo-
nalát segíti, amit még fokoz a „csodál" ige folyamatosságának nyugalma. Felhívnám
a figyelmet még a „temetkező" melléknévi igenév erős hangulati hatására is.

Az első razglednica alliterációi, a hangutánzó szók halmaza, a tremulánsok, az
explozívak fokozzák az első négy sor háborúképének érzékletességét. A hosszú kije-
lentő mondatok egyenletes áramát csak egy választó mondat bontja meg.
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A munkaszolgálatosok szeptember elején egymás után érkeztek meg Borba, a
környező hegyekből. 1944. szeptember 15-ről datált az erőltetett menet.

Szeptember végén útnak indították a végzetes első lépcsőt. Talán 3600 embert,
élelem nélkül és egyre kisebb létszámban érkeztek. Belgrád, Zimony, Cservenka.

1944. október 6., Cservenka. A 2. razglednica dátuma.

(2)

„Kilenc kilométerre innen égnek
a kazlak és a házak,
s a rétek szélein megülve némán
riadt pórok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő
apró pásztorleány
s felhőt iszik a vízre ráhajolva
a fodros birkanyáj.

Cservenka', 1944. október 6."

A bevezető alliteráció a számok kérlelhetetlen pontosságát erősíti. Ettől kezdve
elhagyja az ókori versformák lüktetését, versei egyre inkább a vég közeledésének
dermesztő légkörét árasztják. Az első két sor mértani precizitását fokozza az enjam-
bement, amivel leválasztja az igéről az alanyt, a két konkrét főnevetl, amelyben a
paraszti élet lényege rejlik. A búza az élet és a ház. Ehhez kapcsolódik egy kapcso-
latos mellérendelő mondat, amely az emberi tehetetlenségnek, kiszolgáltatottságnak
egyik legcsodálatosabb példája.

„s a rétek szélein megülve némán
riadt pórok pipáznak."

Az első sorban egy nagyon finoman rejtett metaforát érzek. A „fák szélén meg-
ülve" a madarakra, sőt profán példával élve a tanyákon nevelt tyúkokra jellemző
Ebben a tehetetlen megülésben, a kiszolgáltatottság azonosságában érzem a kép rej-
tezését. A gondolatot a „riadt pórok pipáznak" alliterációja zárja. A következő két
sor kedvessége ellentétezi az „itt"-e(!, a „kilenc kilométerre innen"-től. A hangulatfestő
„fodroz" ige a „lépő" és „apró" jelzők cnjambement-nal elválasztott hangrendi ellen-
téte, az „apró"-nak, a kis szinonimájának alkalmazása, az ismétlődő „r"-ek játékossága
ezt a békés, könnyű hangulatot szolgálják. Szintén ezt segíti a „tóra lépő" helyviszony
eltolódás stilisztikai szerepe. Az utolsó két sor szóképében tovább ring ez a hangulat.
A „fodros" jelzőben gondolati enjambement-t látok, a felhő és a birkanyáj fodros-
sága azonos. Nyugalom van égen és vizén egyaránt, amit szépen érzékeltetnek a „j",
„1", „ny" palatálisok. Cservenka után következett Baja, Halas, majd Mohács. Itt író-
dott a Razglednicák 3. darabja.

(3)
„Az ökrök száján véres nyál csorog,

az emberek mind véreset vizeinek,
a század bűzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.

Mohács, 1944. október 24."

Kijelentő mondatok puritán szörnyűsége. Az embert és állatot azonos vegetatív
megnyilvánulásai tesznek egyenlővé. Már nem szóképben bújik meg az állat, mint az
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első darabban, és nem a ló az, amelyet hasonlít, hanem egy sokkal drasztikusabb
állat, ax ökör. Ebben a négy sorban Radnóti jelzői, igéi, főnevei közönséges natura-
lizmusukkal döbbentenek. A negatív festőiség mélyéről választja szavait, az első két
razglednica pozitív szóválasztásával szemben. Majd az utolsónál ez kiegyenlítődik
egészen a o stilémáig. A vér kétszeri alkalmazása, a „vizeinek" ige drasztikuma, azt
bizonyítja, hogy már nem volt többé mentsége az élet számára. Ha a jelzők, főnevek,
igék hangutánzó és hangulat-festőségét szemléltetni akarnám, külön kellene elemezni
a vers minden szavát. Amint az előző darab nyugalmát segítették a palatálisok, itt
keserves funkcióváltozással a kínban csorgó nyál, a vizelet keveredését érzékeltetik.

Az utolsó sor „fú" igéje a középkori katedrálisok vízköpő szörnyfejeit idézi,
amit a „förtelmes" jelző iszonyata zár le.

Mohácsról már csak 800 ember jutott el Szentkirályszabadjára. Radnóti még ekkor
köztük volt. Az utolsó razglednica 1944. október 31-én kelt.

(4)
,i,Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - így végzed hát te is, -
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -
Dcr springt noch auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.

Szentkirályszabadja, 1944. október 31."

A hónap utohó napján, a legutolsó üzenet, amit még képes volt leírni. Talán
ez az egyetlen halovány kis remény, hogy akart még élni, hogy egyáltalán tollat tudott
kezébe fogni. Baróti Dezső által közölt fakszimilékben található a 4. razglednica, amely
az egyetlen, amely eltér Radnóti szabályos apró betűinek sorától. A betűk megnőnek,
zaklatottá válnaki, mintha a halál közéjük fútt volna.

Kövesdi István Heidenautól idáig kísérte Radnótit. Közvetlen baráti körébe tar-
tozott, s a közé a szerencsés néhány közé számítható, akik túlélték ezt a borzalmat.
Az utolsó vers keletkezési körülményeit az ő elbeszéléséből tudjuk.

Közvetlen élmény váltotta ki a verset. Volt közöttük egy fiatal, 19-20 éves fiú.
Ennek a gyereknek az volt a féltve őrzött hegedűje, ami Radnótinak a notesz. Akkor
már mindenért tizedelték őket, csupán szórakozásból is. Szentkirályszabadja főterén
két „feküdj - hasalj" között ezt a fiút a hátára kötözött hegedű miatt lőtték tarkón.
Ez a pillanat a 4. razglednica expozíciója. A pattanó húr képében a hegedű attribú-
tuma rezeg. A szavak festőietlen közömbössége a vég pillanatát mutatja. Megdermedt
az élet, a szerelem, a hit. Vége. A türelem „halált virágzó" képében a szépség a pasz-
szív várakozás eredménye, halálgyümölcsöt terem. A német szöveg gyűlölt mással-
hangzói, az őrá irányított gépfegyver ropogását hozzák közelebb, valamint az utolsó
sor ropogó ;,r" betűi is. A „Tarkólövés" mondat értékű puritánsága, a közbeszúrt
gondolatjeles mellékmondatok kényszernyugalma szinte sütik a halál pillanatát. Ha lé-
tezik az utolsó pillanatban megfogalmazódó gondolat, halál-nyugalom, akkor ez a vers
azt a pillanatot érezteti. Nincs feloldás, nincs menekülés. Ez a legutolsó állomás.

Néhány kilométerrel odébb, Abdánál, 22 társával együtt főbelőtték Radnótit.

Egri Mária
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