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A Duinói elégiák egyrészt az újkor egyik legérzékenyebb lelkívilágú költő

jének élettapasztalatát és érzésvilágát sűrítik magukba. Ez önmagában is magya
rázat lenne a feladat különös nehézségére. Másrészről pedig az elégták azt a
benyomást keltik, mintha magát az írót is meghaladná az alkotás. Maga Rilke
tiszteletteljes félelemmel tekintett a Duinói elégiákra. Ez' kitűnik lengyel fordí
tójához, Witold von Huléwicz-hez írt leveléből: ,;Nekem kellene az elégták he
lyes értelmezését megadnom ? Végtelenül meghaladnak engem az elégiák". Clara
Rilkéhez írt egyik levelében arról is beszél, hogy ez a mű nem értelmezést és
magyarázatot, hanem értelmi alávetést követel tőle. Egy érett költő legérettebb
alkotásáról van tehát szó, az egész alkotás pedig ezenfelül még a költő számára
fis talányt jelentett. Mindez óvatossá tesz bennünket, ha azt gondoljuk, hogy
sikerült feltárnunk aDuinói elégták gazdag tartalmát.

. A Duinói elégiák értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy Rilke majdnem
míndegyik elégiát a "szellem orkánjában" írta (mint ő maga közli). Marie von
Thurn und Taxis-Hohenlohe hercegnőnek a következő sorokkal jelentette be 1922
februárjában az elégták befejezését: "Néhány nap alatt történt mindez. Mond
hatatlan vihar, a szellem orkánja csapott le rám. Minden rost és izom ropo
gott bennem. Evésre nem is gondolhattam az egész. idő alatt. Isten tudja, ki
táplált engem.". Mindez természetesen kihatott a mű belső szerkezetére. A "szel
lern orkánja" felkavarta Rilke lelkében évtizedek szunnyadó képeit és élményeit.
Ezek egymást követve, kiegészítve, vagy egymás hatását lerombolva kavarogtak
az egyes elégták központi gondolata körül. Ugyanez a "szellem orkánja" borí-

- totta fel az elégiákban a nyelvtan és a mondatszerkesztés alapvető szabályait.
Ez emelte ki a szavakat szokásos jelentéskörnyezetükből. Ez törte szét a fogal
mak eredeti kapcsolatait. Mindez rejtett valóságok képeit és titkos rezonancíá
kat ébreszt az olvasóban. A széttört képek és a lerombolt nyelv mögött valami
kifejezhetetlen világ tárul fel. Erre a világra már nem alkalmazhatók a fogható
valóság jelenségeinek törvényei. Szinte lehetetlen az elégíálc nagy részénél a szo
kásos gondolattársításí módszerekkel kibontani II versmenet összefüggését. Mint
ha egészen más logika irányítása alatt állna itt minden. Az álom mutat né
ha ilyen összefüggéseket.

Rilke lelke rendkívül érzékeny volt. Túlfokozott érzékenységgel érzett meg
valóságokat, amelyek az általános érzésvilág számára nem szolgáltatnak tárgyát.
Elegendő néhány részletet olvasni a Malte Laul'ids Brigge-ből, hogy feltáruljon
Rilke veszélyeztetett és kiszolgáltatott szelleme. Egy feszültségben és nyughatat
lan otthonkeresésében (és nemtalálásban) lefolyt életen keresztül halmozódott fel
Rilke lelkében mindaz, ami az elégiákban oly megrendítő sűrűséggel áll elénk.
A Malte Laurids Brigge egyik legszebb részletében leírja, mi őszerinte a versírás
titka. E rövid részletben felsorolt képek és élmények sorra visszatérnek a Duinói
elégiákban. Igy joggal tekinthető ez a néhány sor aDuinói elégiák tartalmi ki
'L'onatának. "A korán megírt versekkel oly keveset tettünk. Várni kellene velük,
értelmet és édességet kellene gyűjtenünk. egy egész életen, egy lehetőleg hosszú
életen keresztül, s akkor talán, egészen a végén írhatnánk tíz jó sort. Mert a
versek nem érzelmek - mint az emberek gondolják - (érzelmeink már ko
rán is vannak), hanem tapasztalatok. Egy versért városokat, embereket és dol
gokat kell látni, állatokat kell ismerni, érezni kell, hogy miként repülnek a
madarak, a reggel felnyíló virág mozdulatait kell ismerni. Vissza kell gondolni
az ismeretlen vidékeken futó utakra, a váratlan találkozásokra és már jóval
előre látott válásokra, - a gyermekkor homályos napjaira, a szülőkre, akiket
szomorítanunk kellett, amikor örömet hoztak nekünk és mi nem értettük meg
(valaki más számára volt öröm az -), a gyermekbetegségekre. melyek olyan
különös módon kezdődnek oly sok'mély és nehéz átváltozásokkal. a napokra a
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csöndes, félreeső szobákban, a reggelre a tenger mellett, egyáltalán a tengerre,
a tengerekre, az utazás éjszakáíra, melyek magasan tovasuhantak és a csillagok
kal repültek, - és még nem elég az, hogy mindezekre gondolhatunk. Emlékez
nünk kell a szerelmes éj jelekre, melyeknél egyik sem hasonlít a másikhoz, a
vajúdó asszonyok kiáltásaira és a könnyű, fehér, alvó gyermekágyas anyákra,
kik lassan bezáródnak. De haldoklók mellett is kellett lennünk, a halottak mel
lett kellett ülnünk a szobában, a nyitott ablak mellett és lökésszerű zajokkal
körülvéve. És még az sem elég, ha emlékeink vannak. Felejtenünk kell őket,

ha már sokan vannak, és nagy türelemmel kell várnunk, hogy ismét vissza
jöjjenek. Mert az emlékek magukban még nem elegendők. Csak amikor vérré
váltak bennünk, tekintetté és mozdulattá, mikor már névtelenek lettek bennünk
annyira, hogy már meg sem különböztethet jük magunktól, csak akkor történhet,
hogy egy igen ritka órában egy vers első szava feláll és kilép körükből." - A
Duinói elégiák számára ez a "ritka óra" az Adria-parti Duinó kastélyában ér
kezett ell912-ben. Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe hercegnő így írja
le az eseményt: "Rilke gondolataiba rnerülve járt föl és alá, mert nagyon foglal
koztatta egy válasz valami levélre. Töprengései között hirtelen megállt, mert
azt gondolta, hogy a vihar morajlásában egy hang kiáltja felé: 'Ki hallana en
gem az angyali rendek sorából, ha kiáltanék?' Megállt és figyelt. 'Mi ez?' 
suttogta félhangosan. 'Mi jön itt?' Ezzel vette jegyzetfüzetét, amelyet állandóan
magával hordott és leírta a szavakat, és hozzá még néhány sort, amelyek tel
jesen önkéntelenül alakultak benne."

Az elégíák címe erre az első élményre utal. Duinó ősi kastély az Adria
északi partján. A milánói Della Torre család egyik ágának székhelye. Ebből a
családból származott anyai ágon Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe her
cegnő. Duinóban fejezte be 1910-ben Rilke Malte Laurids Brigge című könyvét
és itt kapott békés otthont 1911/12 telén. Január közepén, közvétlenül az im
provizált Mária élete leírása után történt az előbb leírt inspiráció. Ennek hatása
alatt készült el néhány nap alatt az első és a második elégia, továbbá töredé
kek a harmadik és a tizedik elégíához. Az első elégiát január 21-én küldte meg
Thurn und Taxis-Hohenlohe hercegnőnek. Elejétől kezdve egy zárt műre gondolt.
Ezért a befejezés (most tizedik elégia) kezdő sorait is papírra vetette. Nem si
került azonban az első ihlet hatása alatt az egész költeménysorozatot kidolgoz
nia. A következő állomások Rilke életében (Toledo/1912 november, Ronda/1912
december, Párizs/1914) csak kisebb töredékekkel gazdagították a ciklust. Egyre
fájdalmasabban terhelte lelkét ez a tehetetlenség. Az első világháború évei Mün
chenben találták. Teljes letargia kínozta már ekkor. A második háborús év vé
gén sikerült megírnia Münchenben a negyedik elégiát. Körülbelül ebben az idő

ben a Duinói elégiál~ fele már készen állott. Walter Reinhart közvetítésével
Svájcban telepedett le a Rhone-völgyben, a Múzot kastélyban. Csönd, béke és
lelki elmélyülés ideje következett. 1922 februárjában hirtelen mozgásba jött ben
ne az elégták megkövesedett világa. Néhány nap alatt sikerült a ciklus végső

formáját megtalálnia. Ez az idő volt az a "szellem vihara", melyről fentebb be
számoltunk. Ezzel az utolsó alkotási periódussal egyidőben egy új költeménycik
lust is alkotott szinte néhány nap alatt: "Szonettek Orfeuszhoz". E két mű kö
zött nemcsak időbeli, hanem mély benső, gondolati kapcsolat is található. Rilke
maga Trja Wítold . von Huléwicznek: "Az elégták és a szonettek egymást támo
gatják állandóan -, végtelen kegyelmet látok abban, hogy egy lélegzetre két
vitorlát tölthettem meg: a szonettek kis rozsdavörös vitorláját és az elégták ha
talmas, fehér vitorlavásznát".Ugyanazon érzésközpontból fakadnak mind az elé
giák, mind pedig a szonettek. Kiegészítik és megvilágítják egymást. Együtt
alkotják a huszadik század irodalmának egyik legnagyobb létértelmezését.

Mert valóban létértelmezésről van itt szó, A Duinói elégiák során keresztül
az a kérdés vonul, mi is az a különös, ellentmondásokkal és paradoxonokkal teli
lény, amelyet mi embernek nevezünk. Az egész teremtett világot végigkérdezi
Rilke, az angyaloktól kiindulva egészen az állatokig. Mi az ember? Az emberi
élet határjelenségeit, a gyermekkort, a szerelmesek élményeit, a: hős alakját, a
korai halottakat és a vándorkomédiásokat szólaltatja meg. így tapogatja végig
az emberi életet és így akar végső meglátásokat közvetíteni az emberi lét
módról. Mindez igen fontos mind az elégták fordításánál, mind pedig értel
mezésénél. Rilke bizonyos kérdésekkel kapcsolatban állást foglal és "kijelenté
seket tesz". Ezzel az igazi költészet útját járja. A világirodalom nagy költői Ril
kével együtt mind azt vallották, hogy műveik "létmeglátásokat" akarnak köz-
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vetíteni. Ezért áll a költő olyan közel a filozófushoz. Valószínűleg mindkettő til
takozna az ellen, hogy műveíket tisztán esztétikai eszmélődés tárgyává tegyük.
Ha pedig ez így van, akkor nem elég azt kutatni, mít akar mondaní a költő,

hanem tovább kell menní és azt a kérdést is fel kell tenni, igaz-e az, amit a
költő állít.

Ezen a ponton világosan kell látnunk: Rilke századunk legnagyobb índívi
dualistál közé tartozott. Egész életében nem volt képes végső és feltétlen sze
mélyi kapcsolatok felvételére. Külső vándorlásai a benső otthontalanság jele vol
tak. Ugyanez nyilvánul meg nyelvezetében is. A nyelv területén bizonyos mér
tékig jogosult az egyéni alkotás, de csak addig, ameddig nem válik önkénnye.
A szernélyí és közösségí tényező egyaránt lényeges a nyelv fenntartásában és
gazdagításában. E két tényezőnek ki kell egészítenie egymást. A nyelv olyan
gazdag eszköz, hogy nem lehet egyetlen személy műve. Az egyénnek tisztelnie
kell benne a közösség jogait. Rilke "széttört" nyelve minden nagyszerűségében

is a közösségi kapcsolatokra nagymértékűleg képtelen személy benső inségéről

tesz tanuságot, ADuinói elégiák lényeges kijelentéseiben is megtaláljuk ugyan
ezt a végzetes individualizmust, különösen ami a szeretetről és a halálról szóló
tanítását illeti. A szerétet legnagyobb tökéletességét abban látja az elégíákban
Rilke, hogy semmire sem irányul és végső fokon nincsen még hordozója sem.
Egy benső élményét, saját szeretetképtelenségét tette itt általános érvényű kije
Ientéssé. Hasonlóképpen a halál előtt egy végső fegyverletételt jelentenek a Dui
nói elégiák és így végső fokon a halál komolyságát teszik tönkre. Aki tudja,
hogy mí az ember] személy, az soha nem fogadhatja el a halált mint végső vá
laszt. A halál nem tartozhat a személyi lét lényegadottságai közé és értelmét
sem birtokolhatja önmagában. Ez a néhány megjegyzés segíteni fog talán abban,
hogy az elégták létértelmezését helyes szemszögből ítéljük meg.

Természetesen az előbb felállított alapelv, mely szerint a költő sem vonhat
ja ki magát kijelentéseinek az igazság mérőzsínórjával való ellenőrzése alól,
nem talál mínden Rilke-értelmezőnél osztatlan elismerésre. Itt nem szólok ter
mészetesen azokról, akik számára Rilke egyenlő a Stundenbuch, vagy a Marien
Leben szerzőjével. Az elégíálc míndíg is csak egy kis, kíváltságos kör számára
mondtak valamit, éppen úgy, mint Rilke többi késői költeményei. Ebben a
valóságos vallási méreteket öltő Rilke-tisztelettől áthatott körben mínden tárgyi
lagos kritika heves visszautasításra talál. A második világháború utáni időkben

azonban egyre többen kezdtek rámutatni Rilke létértelmezésének hiányaira . és
elferdüléseire. Meglehetősen heves harc alakult ki az elégták körül. Különösen
a Stefan George-kör támadta eddig szokatlan hevességgel az elégták hátterében
álló szellemi magatartást. A kritíka és a védelem a legtöbb esetben átlépte a
komoly mérlegelés határait. Igy alakult ki azután a legtöbb Rilke-értelmezőnél

a csak esztétikai megítélés magatartása. Távol akarták tartani magukat az elé
giák körül dúló harctól és a sokszor felületes eszközökkel dolgozó szellemi fegy
vercsörtetéstől. Ez a módszer se tesz jó szelgálatot Rilke Ügyének. Ki;Jtelességünk
egy nagy költő legnagyobb múvét legalább olyan komolyan venni, mint ahog'y
azt a költő maga tette. Azzal, hogy kijelentéseinek helyességét és létértelmezé
sének igaz voltát mérlegeljük, csak elismerjük a mű időfeletti nagyságát.

Figyelmemet évtizedekkel ezelőtt az terelte a Duinói elégiákra, hogy nagy
részük átfogó kultúra kritikát tartalmaz. Ez irányú tanulmányaim közben észre
vettem, hogy Rilke voltaképpen a hanyatló újkor határán áll, sőt szelleme bi
zonyos mértéldg már e!őrenyúl a következő, még ismeretlen kor homályos te
rületeire. Ö maga egyik korban sem talált szellemi otthont. Pontosan alkalmaz
hatók rá a hetedik elégia szavai: "Minden tompa világfordulóban vannak olyan
ldtagadottak, akik a múltat már nem, s a jövőt még nem birtokolják". Az elé
giák struktúrájában ezért korunk "kitagadottjainak" képét kell felfedeznünk. Rai
ner Maria Rilke személye és műve határkő. Figyelmes elmélyülés könnyen fel
fedezheti az elégtákban modern "határkultúránk" lényeges vonásait.

A Duinói elégiák fordítójának a mú időfeletti nagyságát tekintve a lehető

legnagyobb hűségre kellett törekednie. Ezen túl meg kellett hagynia Rilke dik
ciójának sajátosságait is. Ahol széttört szavak állottak az eredetiben, ott a for
dítónak ugyanúgy szét kellett zúznia a szavakat. Ugyanez áll a néha "összedo
bált" mondatszerkezetekre és az újonnan alkotott szavakra is. Nem szabadott
a fordításnak nagyobb érthetőséget nyújtania az eredetinél. A fordítónak vigyáz
nia kellett továbbá arra, nehogy a többértelmű összefüggéseket túlságosan leegy-
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szerűsítse. Ez esetben már nagy dolognak számít az is, ha a fordítás a megkö
zelítés bizonyos középfokát elérte. Az egyes elégták elé rövid összefoglalást he
lyeztem. Kulcsot akarok adni az olvasó kezébe, mellyel behatolhat az elégiák
rejtett világába,

Az első elégia magyarázata

Az első duinói elégiát Rainer Maria Rilke 1912 januárjában, két évvel a
Malte Laurids Brigge és közvetlenül a Ma1'ien-Leben befejezése után, az Adria
parti Duinó kastélyában írta. A szerző maga nem számozta az elégiák sorait. A
jelen fordítás mégis számozott, hogy az olvasónak megkönnyítsük az eligazodást.

Az angyal (1-9): Az elégia kezdete mindjárt bemutatja az egész költemény
ciklus egyik fő alakját, az angyalt. A Stundenbuch Istene elérhetetlen messze
ségbe távozott. A vallásos érzés központjaként most már csak az angyal áll a
lét értelmét kereső ember előtt. Kérdezhetjük: milyen lény ez az angyal, amely-

- ről Rilke beszél. Kétségkívül nem a keresztény kinyilatkoztatás angyala. Erre Ril
ke maga hívja fel a figyelmet az elégíálchoz írt magyarázó soraiban. Talán ti
tokzatos léthatalmakról lehet itt szó, melyek az emberi érzésvilág határán álla
nak. Barátra nem talál bennük az ember. Az emberi lét az ő környezetükben
csak magányosság lehet. Szépek bár az angyalok, de szépségük veszélyes a gyön
ge ember számára. Létük olyan erős, hogy mindenféle kapcsolatot kizár. Az an
gyalokkal való találkozás a borzalom kezdete az ember számára. Az angyal ha
talmas és fennkölt. Nem rosszakarónk. Nem akarja szétzúzni az embert. Ezért
az elérhetetlenség távolságába vonul vissza, a közömbösség világába. Az ember
nek önmagába kell zárulnia ilyen hatalommal szemben. Magába kell fojtani
feltörő zokogását. Emberi hívásra esetleg megindulna az angyalok szíve. Ez pe
dig tragikus következményekkel járna számunkra. Ilyen lényekkel szemben az
imának nincsen helye.

A világ (9-25): Nem csupán az angyalok társaságából. hanem az egész te
remtett világ közösségéből kizárja az embert saját gyenge és ellentmondásokkal
teli léte. Sem az angyalok, sem az emberek, sem a világ nem nyújthat számunk
ra életközösséget. Az állatok mély létkapcsolatban állnak a világgal. A mi vilá
gunk nem az övék. Mi fogalmakkal. célokkal, összefüggésekkel és magyaráza
tokkal építjük a világ fölé a mi megfejtett, de valótlan világunkat. Annyira ide
gen számunkra a valódi világ, hogy egy egészen új világot kellett építenünk az
emberek számára. Leginkább megmaradnak létközösségünkben a véletlenül meg
talált dolgok. De nem mi tartjuk ezeket önmagunknál. Ok vettek hatalmukba
minket. Azért vannak még minálunk, mert nem mentek el. Még valami más
is marad: az éj. Ez hűséges bár, de szelében a világ tere, a végtelen idegenség
simít arcunkba. így maradása csak arra jó, hogy állandóan éreztesse velünk ki
vetettségünket. Ez fáradalmas számára és állandó létkifáradást jelent nekünk.
A szerelmesek ideje az éjszakai tér. Az éj közelísége és ugyanakkor Idegensége
a szerelmesek valójában nyer szímbólumot. Két egyedüllétet, magányosságot köt
össze gyönge szálakkal a szerelem. A szerelmesek ölelő karja között az űr van.
Ha ezt az űrt befogadja az ember, akkor önmaga feloszlik az űrben. így a világ
tere bensőségesebbé. emberibbé változik. A madarak érzik ezt, hiszen állandó
kapcsolatban vannak a térrel. Érzik: valami változás történt az űrben. Tágul
tabb, bensőségesebb lett.

Az új dimenzió (26-53): A második versszakban megfordul a gondolat. Van
nak a világban lények, melyek észrevették az ember titkát és részesedni szeret
nének belőle, bensőségesebbé szeretnének válni: a tavasz és néhány csillag. Vagy
egy hegedű. Ha az utcán végigmegyünk, s egy nyitott ablakban valaki hegedül:
a hegedű hangja felénk lép és befogadtatast kér nálunk. Ez új dimenziót ad a
világnak, s ezért a befogadás maga nagy emberi feladat. De ezt az ember alig
veszi észre, rnert "szétszóródott": mindig azt gondolja, hogy kapni fog valamit.
Az emberi való legmélyebb vágya, a szerelmes szív utáni kívánság akadályoz
za meg feladatának végrehajtásában. Az emberi lét benseié nem otthon. Tárva
nyitva áll. Nagy és idegen gondolatok járnak ki-be lelkében. Nem veszi észre,
hogy nincsen otthona és így nem is adhat otthont senkinek. Az emberi való
legbensejében a legnagyobb az otthontalanság. Észre kellene vennie, hogy'csak
a lemondás teheti a dolgokat igazán valóssá számára. Az emberi való két csúcs
alakja, a hős és a szerelmes bizonyítja ezt a felfogást. A hős igazi születése a
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pusztulás. A szerelmesnek is pusztulnia kell: a természet szinte kimerül abban,
hogy egy szerelmest a létbe helyez. Nincsen ereje egy másikat alkotni. Ezért
vissza kell vennie magába őt, hogy egy másikat alkosson. Gaspara Stampa alak
ja szimbolizálja az igazi szerelem pusztulásra ítéltségét. A tizenhatodik század
ban élt ez a lány, akit szerelmese, Collaltino di Collalto gróf elhagyott. Ebből a
fájdalmas elhagyatottságból egy sorozat költemény keletkezett, a szerelmes iro
dalom valóságos gyöngyszemei. Gaspara Stampa példája kívánatos lehet mín
den szerelmes számára. Az igazi szerelem ott kezdődik, amikor a szerető elhagy
ja a lányt, s a lányelfogadva az elhagyatottságot mégis kitart szerelmében. Ebből

az önmegtagadásból és te-megtagadásból áll elő Rilke szerint a tiszta szerelem,
rnelyben már nincsen sem én, Sem te. Elérkezett az idő, hogy ezt belássuk. Ko-·
runkban mindenütt szétfoszlfk az igazi szerelem. Enneksaz a gyökere, hogy ko
runk szerelmese mindig a másik személyét akarja szeretni. A semmibe-feszülés a
szerelem igazi tökéletessége.

Hallani kell (54-60): Mindez azt bizonyítja, hogy komolyan kell vennünk
a dolgok kérlelő hangját és vágyainkat megtagadva azt kell adnunk nekik, ami
a miénk. A szívnek hallania kell azt a hangot, amelyben a dolgok új létdimen
ziót kívánnak tőlünk. Az embernek ki kell szolgáltatnia magát a hangnak, mint
hajdan a szentek tették, akik annyira elmerültek Isten szavában, hogy nem is
vették észre, mikor a hatalmas szózat testileg is felemelte őket a földről. A tel
jes elmerültség szímbóluma ez. Ezek a "lehetetlenek" a leglehetetlenebb dolgot
sem vették észre, annyira koncentráltan figyeltek. így kell nekünk is halla
nunk, de nem az Isten szavát. Isten még elviselhetetlenebb lenne számunkra,
mint az angyalok közelsege. A dolgok titokzatos szavát kell hallanunk. Nem be
szédjüket, hanem azt a szózatot, amely létük csöndjéből fakad.

Az ifjú halottak (61-68): Sorsuk mélyen érintette Rilkét. Különösen az ő

hangjukat kell kihallanunk a lét-csöndből. Rilke számára megrázó élményt je
lentettek a Rómában, Nápolyban és utoljára Velencében, a Santa Maria For
mosa templomban talált feliratok. Ezeken át szólt hozzá az ifjú halottak köre.
Valami nincs rendjén a mi hozzájuk való viszonyunkban. Valamit tennünk kell,
hogy megszabadítsuk őket ettől a gátlástól. Ez a "valami" az egész elégia össze
függéséből értelmezve csak az lehet, hogyegyüttérzünk velük, sorsukat felvesz
szük élményvilágunkba és ezáltal egy új dimenzióba helyezzük őket. A keresz
tény tan szekularizált formája hallatszik ki e néhány sorból : az élők segíthetnek
ahalottakon.

A halottak léte (69-85): A következő versszakot egészen a halottak létének
meghatározására fordítja Rilke. Valami "különös" létmód ez. Mi alig érthetjük
meg, milyen lehet az, ha valaki már nem lakik a földön és az alig eltanult 
(tehát fiatalon meghaltakról van szó) - szokásokat nem gyakorolja; ha nem lát
ja többé az emberi jelképeket, és nincs többé szeretteinek gondoskodó körében.
Ezek a halottak már nem is ők maguk, mert a halott személyének kifejezését,
nevét is odahagyja. Mindaz, amiből az emberi élet összetevődik, nincs többé.
Még rosszabb is történik: már semminek sincsen tartása. Úgy látszik, a halottak
léte nem is az emberi élet gyümölcse. A halottnak fáradalmas munkával kell
ismételnie a dolgokat: bele kell tanulnia új világába. Csak akkor érezhet las
sanként valamit az örökkévalóságból. Nem kell azonban úgy élnünk, mintha a
halottak távol lennének tőlünk. A valóság csak egy. A lét folyama egyaránt
magával sodorja, bele az időbe, az itteni valóság (a gyermekkor, a fiatalság, a
felnőtt élet, az öregkor) és a halottak világának körét. Mindenben ugyanaz a lét.

Szükségünk van· a halottakra (86-95): Voltaképpen a halottaknak nincsen
szűkségük ránk. Mi azonban nem tudnánk élni ilyen nagy titkok nélkül. A
halottaknál egyszeruen történik minden, mint ahogy az anya melléről is elszo
kik a gyermek. Nálunk azonban csak akkor lesz meg, aminek lennie kell, ha
megértjük az elmúlás titkát. Csak akkor létezhetünk. ha elfogadjuk az elmúlást.
Ez a tudatos emberi haladás előfeltétele. Az elmúlásból származnak a legna
gyobb emberi alkotások. Amint a monda is meséli: Linosz, aszépségtől duz
;"adó "majdnem isteni ifjú", akit mindenki szeretett, ifjan meghalt. így hirtelen
kilépett világunk köréből. Erre az egész emberi tér annyira megijedt, hogy a
fájdalom éneke hagyta el az ember ajkát és a zene tört fel bensejéből. Az el
múlás a legnagyobb emberi tettek gyökere.

Az értelmezés végén néhány végső világnézeti kérdést érintő dolgot szeret
nék tisztázni. Szám szerint négyet: az angyalok léte; a szerelern valósága; Isten
és a szentek értelmezése; a halottak léte. c
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Az angyalok léte: Az angyalokkal a -későbbi elégiákban (főleg a másodikban)
Rilke behatóbban foglalkozik. Felfogása róluk' nagyon összetett. Különböző forrá
sokból táplálkozik. Az egyik a Szentírás. Ettől eltávolodik, mert nála az angyal
már nem küldött, A második forrás az antik világ istenei: Rilke angyalai tá
vol vannak a világi dolgoktól, nem is érdekli őket a világ. A keresztény hatás
mégis mutatkozik Rilkénél: angyalai éreznek. De nem a földi élettel éreznek
együtt, hanem az egész világgal. Mindehhez még egy végső bizonytalanságet kell
számítanunk. Rilke megkísérelte angyalait a mohamedán angyalokhoz hasonlí
tani. Ez lehetséges, mert az iszlám angyalai is összetett lények. Érdekes lenne
megtudní, az olvasónak sikerülne-e a Rilke által vázolt angyalokkal benső kap
csolatba lépni. éspedig nemcsak esztétikailag, hanem vallásos magatartásban.
Az esetleg fellépő kapcsolat nem olyan magatartás-e, amely az újkor végét any
nyira jellemzi: egy keverék-korcs érzelem az esztétika és a vallásosság határán?

A szerelem valósága: Az én- és tenélküli, semmibe irányuló szerelern Rilke szá
mára a szerelem tökéletessége. Ez a gondolat lényegében téves. Szeretet mindig
két személy között alakul ki. A szeretetben állítja magát mind az én, mind a
te. Én és te nélkül nem létezik szeretet. Rilke nem értette meg a szeretet lénye
gét. Ezzel együtt valami igen fontos dolgot vesztett el az életből. Mert az olyan
élet, amelyben az én és a te nem szerepel, már nem igazi élet. Ilyen álláspont
ból bizonyos "lényegtelenség" alakul ki, főleg a dolgokkal, a sorssal és végső

fokon Istennel kapcsolatban. .
Isten és a szentek: Rilke beszél Istenről és a szeritekről. Fel kell tennünk a
kérdést, hogy miért írta Thurn und 'I'axis-Hohenlohe hercegnőnek azt a levelet,
amelyben szinte istenkáromlóan beszél Krisztusról és a kereszténységről. Witold
von Hulewicz-hez írt levelében azt állítja, egyre szenvedélyesebben eltávolodik
a . keresztény . tanítástól. Miért beszél mégis míndíg olyan dolgokról, amelyek
a kereszténység lényegét érintik? Az Isten, aki a szentekhez beszélt, nem Rilke
Istene volt. A szentek imádkoztak Istenükhöz. Mindent feláldoztak érte, még
életüket is. Itt is fel kellene tennünk a kérdést: tudna-e az olvasó Rilke Iste
néhez imádkozni?
A halottak léte: Rilke Isten-fogalmából következik, hogy a halottak névtelenek
lesznek, hogy nincsenek. már aggódó kezekben, hogy mindent a térben lobogni
látnak. A keresztény kinyilatkoztatás halottaihoz név szerint lehet beszélni. Oket
a keresztény Isten tartja kezében. Létük szílárd, végtelen dinamikus fejlődés.

Nekik minden vágyuk teljesedik az örökkévalóságban. Még megmaradó vágyai
kat állandóan betölti Isten. A kereszténység túlvilága pontosan meghatározható
létrend. Csak a vágyak betöltésének nagyszerűségét nem lehet leírni. Ezt egy
értelműen ki kellett fejeznem, nehogy Rilke nagyszerű stílusa téves meggyőző

déseket ébresszenek.

Első elégia

Ki hallana engem az angyali rendek sorából,
ha kiáltanék? és tegyük fel, szívére
emelne engem hirtelen egyik: szétzúzna
erősebb valója. Mert a szépség semmi egyéb,

5 mint a borzalom kezdete, mit éppen csak elviselünk,
és annyira csodáljuk, mert fölénnyel megveti,
hogy elzúzzon minket. Borzasztó minden angyal.

És így hát tartom magam és elnyelem a sötét
zokogás hívószavát. Ah, kire volna hát

10 szükségünk nekünk? Angyalra nem, emberre nem,
és a leleményes állatok sejtik már,
hogy nemigen biztos otthonra leltünk
a megfejtett világban. Marad talán valamely
fa még a lejtőn minekünk, hogy naponta

15 viszontlássuk; marad nekünk a tegnapi út
és egy szokás nyűgös hűsége,

mely jól érezte magát minálunk, és így maradt és nem ment.
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Ö az éj, az éj, melyben a minden terével ittas szél
az arcunkból emészt -, kinél ne maradna Ő, az áhított,

20 szeliden kiábránditó, me ly a magányos szívre
oly fáradtan várakozik. Könnyebb ő a szerelmeseknek?
Ah, ők csak takarják egymással sorsuk.

l\il é g mindig nem tudod ezt? Vesd karjaidból az úrt
aterekhez, 'TfJ-iket lélegzünk; tán a' madaralc

25 bensőbb repüléssel érzik a tágult levegőt.

Igaz, a tavasz számított reád. Néhány
csillag kívánta, hogy érezzed őt. Egy hu,Hám
tódult feléd a múltban, vagy mikor
elmentél a kitárt ablak előtt,

30 átadta magát egy hegedű. Mindez feladat volt.
De megküzdöttél vajon velük? Nemde szétszórt még mindig a remény,
mintha szeretőt hirdetett volna
minden neked? (Hová akarod rejteni őt,

hisz a nagy idegen gondolatok
35 ki-be járnak nálad és gyakran maradnak éjjel.)

Ha mégis vágyódsz, dalolj a szerelmesekről; híres
érzelmeik még nem halhatatlanok eléggé.
Az elhagyatottakról, kiket majd hogy irigyelsz, azt találtad,
hogy inkább szeretnek, mint kikben elégült a vágy. Kezdd meg

40 mindég újra a soha el nem érhető dicsérő éneket;
gondold meg: megmarad a hős, még a pusztulás is
csak ürügy volt neki, hogy legyen: végső születése.
De a szerelmeseket visszaveszi magába a kimerült
természet, mintha kétszer már nem 110lna ereje,

45 ilyet alkotni. Gondoltál eléggé Gaspara Stampa
esetében arra, hogy valami leány,
akit elhagyott a szeretője, és szerelmes kiváló példáján
érzi: lennék bár olyan, mint ő?

Nem lenne végre jobb, ha ez ősi fájdalmak
50 termékenyebbek lennének nekünk? Nincs itt az idő, hogy szeretőn

szerelmesünktől szabaduljunk és ezt remegve kiálljuk;
miként a nyíl a húron megáll, hogya leugrásban
összegyűlve önmagánál t ö b b legyen. Mert maradás nincsen sehol.

Hangok, hangok. Halljad, szívem, ahogy· máskor csak
55 sZl?ntek hallottak: hogy a hatalmas szózat

felkapta őket a földről; ők pedig térdepeltek,
lehetetlenek, térdeltek tovább és nem vették észre:
e k k é p p e n hallottak ők. Nem mintha I s t e n szavát
elbírnád, ne gondold. De a sugallást halljad,

60 a csönd ből szüntelen képződő hírt.
Amaz ifjú halottaktól zúg most valami feléd.
Nem beszélt nyugodtan hozzád a sorsuk Rómában
és Nápolyban, bármely templomba léptél?
Vagy egy felirat magasztosan feladta magát- neked,

65 igy minap a tábla Santa Maria Formosa templomában.
Mit akarnak ezek éntőlem? csöndben kell a jogtalanság
látszatát letennem, me ly szellemüket '
kissé gátolja tiszta mozgásában.

Persze különös, ha valaki nem lakhat többé a földön,
70 az alig eltanult szokásokat már nem gyakorolja,

rózsáknak és egyéb sajátos ígéretteli dolgoknak
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emberi jövő jelentést nem ad;
hogy többé már nem az, mi egykor
volt a vég nélkül aggódó kezekben, s mint a széttört

75 játékszert, nevét is odahagyja.
Különös, nem vágyni tovább a vágyakat. Különös,
mindazt, ami egykor szilárdan állott" most lazán a térben
lobogni látni. És halottnak lenni oly fáradalmas
és ismétléssel teli, hogy lassan öröklétet érezni

80 egy kevéssé. - Minden élő elköveti
a hibát, hogy túlságosan különböztet.
Az angyalok (mondják) gyakran nem is tudják, hogy
élők vagy holtak közt járnak. Az örök
folyam magával ragad mindég minden karokat e két

85 körön át és túlzúg bennünket mindkettőben.

Végül is a korán elragadottak, nekik már nincsen szükségük
reánk, elszokni lehet enyhén a földie ktől, mint az anya
melléről is gyengéden elnől az ember. Mi azonban, akiknek
szükségünk van hatalmas titkokra, kiknél a gyászból oly

90 gyakran boldog haladás támad -: l e h e t n é n k -e mi nélkülük?
Hiábavaló lenne a monda, hogy hajdan Linosz siratásán
lopódzó első zene a sivár dermedést áthatotta;
hogy először a rettent térben, melyből egy majdnem isteni ifjú
hirtelen örökre kilépett, az űr abba a rezgésbe

95 jutott, amely most minket elragad és vigasztal és segít.

GAL ISTVAN

CLAUDEL ÉS MARITAIN MAGYAR
KAPCSOLA TAIHOZ

A két világháború közötti magyar szellemi élet egyik reprezentatív folyóira
ta volt a franciául olvasó külföldi elitnek készült Nouvelle Revue de Hangrie.
Ezt a Revue de Hongrie-ből alakították át 1932-ben. A német nemzetiszocializ
mus hatalomra jutásával erősödő dunai-balkáni nagynémet törekvések indították
a nyugatbarát magyar szellemi igények :iJ.letékes képviselőit a folyóirat megala
pítására. Az akkori külügyí kormányzat egyik szárnyának messzebbre tekintő

felfogása iránt egyes hazai kapitalista körök érdeklődessel viseltettek, és így a
folyóirat mint félhivatalos orgánum nemcsak a kormány támogatásával. hanem
magyar vállalatok anyagi hozzájárulásával is biztosította francia folyóiratok kül
sejére emlékeztető reprezentatív megjelenését és tartós fennmaradását. A folyó
iratot egy névleges szerkesztő bízottság mellett annak -tul )donképpeni lelke,
név szerint szerkesztője, Balogh József irányította. Balogh az ókeresztény iro
dalom és a kora középkori történelem nemzetközileg elismert kiváló szakértője

és kutatója volt, akit 1944 nyarán a Gestapo nem utolsósorban éppen az NRH
miatt deportált, ahol halálát is lelte. Baloghnak köszönhető, hogy Babitsnak föl
vetette az Amor Sanctus ötletét és kiadásáig kitünő szakértelemmel segítette a
megvalósításig. A lap szerkesztőségi munkálataiba olyan tekintélyek támogatását
sikerült megnyernie, mínt Illyés Gyula és Cs. Szabó László, a fiatalok közül pe
dig mint szerkesztőségí titkárokét Hubay Miklósét és Kenyeres Lás:zlóét. Balogh
nak széles körű felhatalmazása volt, hogy a folyóiratba olyan nemzetközi nevű

polttíkusoktól. íróktól, történészektől, filozófusoktól is kérjen tanulmányt, akik
nek szimpátiája a két háború közöttí magyar uralkodó osztályok politikájának
külföldi ellenségei oldalán volt. Különösen igyekezett megnyerni a francia szel-
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