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A K()LT6 HALÁLA
Jövötlen hágtam, t1s'lltán, szabadon
kusza máglyára. gylltl'elem hevébe,
e szrvért, tudtam, nem kapok cserébe
JöVlít, ha néma kincsét odaadom.

Utol~ó töredék 1926-ból.
(Szabó Ede fordítása)

Nem egy költőt nyugtalanított már az a sejtelem, hogy az életmű jelentésé
hez hozzátartozik a költő halála. De kevesen fogalmazták ezt meg olyan hatá
rozottan, belső meggyőződésként. mint a "saját halál" igényének meghirdetésével
Rainer Maria Rilke, aki - mint azt róla, ünnepi emlékbeszédben, Stefan Zweig
megállapította - a zűrzavar korában mlndhalállg, minden gesztusában, óvni
akarta a költői név tisztaságát, "abban az ősi ércsúlyú jelentésében", amit neki
még Hölderlin tulajdonított: hogy szava ne csupán puszta csengő szó legyen,
hanem a lét foglalata, amiben élet és halál szétválaszthatatlanok. Ezt menekí
tette egy otthontalan életen át, zarándokútján, S ezért húzódott az első világ
háború szörnyű élménye után, amelyben megérezte a tömeghalál korszakának
kezdetét, Svájc hegyei közé, az európai Senki-földjére, míntegy területenkívülí
séget igényelve küldetése számára, Ő, aki eddig is valamennyi országban csu
pán "vendégként" tartózkodott. - S mégis mióta Itt a szenvedés pokolmáglyá
ján kellett a földi létből távoznia, az életéről, költészetéről szóló tanulmányok
bátortalanul vetik fel a kérdést: föltételezhető-e, hogy sikerűlt kivivnia ezt a
,.saját halált"? J. R. von Salis, aki a költő végső harcát ezért a saját halálért
oly gondos figyelemmel kísért végig, följegyzi azt a végtelen szomorúságot, ami
a beteg költöt eltöltötte amiatt, hogy "Ilyen szenvedés egyáltalán lehetséges"
- azt tanácsolja, legjobb föl sem vetni a kérdést. Igaz, Lou Saloménak, a szí
véhez legközelebb álló lénynek, az égő sebektől borított beteg csupán annyit
tudott mondaní, oroszul: "A pokol ..." Viszont Wunderley asszonynak, a svájci
évekbeli bizalmasának, akire végrendeletét is bízta. franciául azt kötötte a lel
kére: "Ne feledkezzék meg róla, hogy az élet fenséges".

Úgy látszik, lehet a költő élete költői, halála azonban nem különbözhet más
földi halandóétól, nem tartozik, bizony, az élethez, attól idegen - mint azt va
lamikor Rilke is A vak leány alkotása I idején érezte: "orv merénylet, ... s még
idegenét se könnyű elviselni." A Malte költőjének azonban kora ifjúságától alap
élménye volt a "saját halál"; leakedvesebb rokonának, nagybátyjának halálában
élte meg; - amint Tolsztoj haláléiménye imádott bátyja elvesztésében gyöke
rezik. Lelkületük, világnézetük ebben is rokon. De épp az a Lou Salomé, aki
annak idején a Stundenbuch-hoz vezető útra, a jasnaja-pcíjanaí zarándokútra,
magával vitte, hangsúlyozza. hogy már megismerkedésük, már az orosz út előtt,

a Larenopier s a Traumgekrönt kötetekből kiérződik, hogy Rilke világában
költő és halál között eleve bizonyos kölcsönös vonatkozás áll fenn. Nem va
lami tételes megfogalmazás árulja ezt el, hanem a megénekelt dolgok halál
közele: a törékenység, a mulandöság szférájába emelődve érlelődnek költőivé.

Haldokolva lehelnek szépséget imagukból, s ennek megfelelően,a hangnem, amely
ben a költő róluk nekünk beszél, bizonyos halk, végtelenü! finom, olykor már
alig-alig felfogható zeneiség.

Lou Salomé azonban óva int attól a félreértéstől. hogy valami érzelmes
halálvágyat olvassunk ki mindebből : szerinte a költő a halandóra mutatva nem
a halálra. hanem az életre kíván figyelmeztetni, s a finomságoknak ez a köl
tője feladatai vállalásában maga is robusztus erejű. "Nem azt hirdetem, hogy
szeretni kell a halált - írja Rilke egyik levelében -', hanem azt, hogy olyan
nagylelkűen kell élni az életet, kicsinyes számítgatás nélkül, hogy maga a
halál is az élet végső pazarsága legyen. olyanformán, amiként annak. hogy iga
zán szeretünk, legfőbb ismertetőjegye, hogy rnegszűník bennünk mínden számító
fontolgatás." - "Csak mert hiányzik életünkből az érzésnek ez a telje, s ide-
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genül éljük az életünket - válik számunkra a halál is idegenné, tenyegetővé,

mint az élet elfojtása, mint valami erőszak." Salis, a nagy műveltségű jóbarát
kötelező kritikai tárgyilagosságával közlí, hogy Rilke betegsége elhatalmasodásá
val milyen tartózkodóan kerülte az ilyen misztikus jelentésú szavakat, mint
Isten és a halál. Végrendeletében sem fordulnak elő, körülírásokkal él helyettük.

Salis ezt azzal magyarázza, hogy Rilke, aki ifjú évei óta a szenvedés és a
halál költőjeként szerepelt, ki akart térní az elől. hogy ezekről a titkokról szól
jon, amikor saját teste fölött hatalmasodtak el. Magatartását a betegséggel szem
ben is az emberi személyiség mélységes tisztelete szabta meg. Egyrészt elutasított
minden mesterkélt beavatkozást, fájdalomcsillapító .narkotíkumot. Az volt a meg
győződése, hogy valaki csupán egyénisége teljes birtokában ő maga. Ha valaki
súlyosan megbetegszik, más ember lesz belőle. Az orvostól csupán azt várta.
hogy a természet erőinek fokozott működtetésével állitsa vissza a szervezet
eredeti rendjét. Teljesen idegen volt szernléletétől, hogy teste-lelke beteges álla
potából sajátos lehetőségeket csikarjon ki a mű számára, éppúgy, amiként so
ha se vett igénybe semmiféle ízgatószert, hogy költői ihletét elősegítse, még csak
nem is dohányzott.

Rendszeresen élt, mértékletes volt ételben, italban. Olyan volt, amilyennek
a költöt Hölderlin kívánta: "isteni neveltetésű, bátor és könnyed, éteri tiszta
ságú és jámbor". A mottóul idézett Utolsó töredék a halálnak korántsem meg
jövendölése, hanem pusztán elfogadása; amiként a zarándok-költő mindenkor
csupán hárfája kívánt lenni fénynek-viharnak, életnek-halálnak: "Jer hát te
végső, elfogadlak ennek, tépd áldatlan kín testem szövetét: ahogy lélekben ég
tem. lásd, ma benned égek ..." A ,.saját halálért" kiizdó költő gesztusainak
egyike, a végső pihenőre készülő zarándoké. Az elkötelezettségnek ez a belső

parancsa indította, hogy megkeresse a végső állomást, az otthont, ő, akinek
"sohase volt otthona". Vajon sejtette-e ezt öntudata mélyén, amikor a Rhone
vőlgvébe tévedt?.. De amikor megpihent Raron temolomdombíán - mint
végrendeletében vallja -, megérintette s itt először, "ennek a tájnak fénye és
szabad szellője". S valami véglegesen foglyul ejtette, őt, aki mindaddig úgy
érezte: "hiába karolnál által, nem foghatnak meg. karok".

A végső start helye volt ez. Nem messze magányosan emelkedett ki a táj
ból a XIII. századi toronykastély, Muzot, amelynek csendjében reá talál majd
újra az Elégiák Angyala. akit tíz éve hiába várt vissza. hogy folytassa vele tu
sáiát, melynek, úgy látszik. végső tusának is kellett lennie. S itt, Muzot-ban,
köszönt be majd. hozzá sorsával egy régi ismerős. azóta kedves halott, Wera
Ouckama Knoop, hogy az Orpheus-szonettekre ihlesse. 1922 első napján levelet
kap "a két éve tragikusan, ifjan elhunyt táncosnő édesanyjától, melyben az elbe
széli, miként hátrált a bájos gyermek rnűvészetről művészetre, a tánctól az éne
kíg, majd a rajzig, csakhogy a lényében rejlő zenéhez, betegsége ellenére is, ha
maradhasson mindhalálig... S erre az üzenetre valami megindult Rilkében. Szo
rosabbra fogta Muzot-i magányát; beszüntette a levelezést, kérésére nem vágtak
többé fát az udvaron. S a téli táj csendjében hallhatóvá válnak újra azok a
hangok, amelyek Duino tenger és ég között lebegő sziklavárában szólaltak meg
először, hogy azután évekre elnémuljanak. Befejezi az Elégiákat, megszületík az
Orpheus szonettsorozat: "mindez pár nap alatt, névtelen vihar, szellemi or
kán ..." Rilke kegyelemszerű ajándékként fogadja a beteljesülést, szinte fölléleg
zik "mintha görcs oldódott volna fel a szívében". Lou Salomé azonban, akihez
ezekben a hetekben visszatalált, s aki távolból együtt élte át a költővel az al
kotás retteneteit, eleve figyelmeztette az elmaradhatatlan visszahatásra.

A látogatók azonban egybehangzóan arról számolnak be, hogy sohase látott
derű sugárzik a költő arcáról, s valóban az egykori fényképekről mintha új
Rilke-arc ragyogna felénk, felszabadultság-szülte ismeretlen, játékos vidámság.
Ilyennek látja Va1éry és Rudolf Kassner is, amikor meglátogatják egymás után
1924-ben. S mindketten elgondolkoznak, vajon mít jelent ez. - Valéry később

Rilke francia költeményei elé, a Les Roses kötet előszavaként írt, immár a
halott Rilkéhez szóló, .Jmagtnaríus levelében", mintha elárulná, hogy mögéje
látott ennek a mosolynak: "Mon cher Rilke, úgy tűnt fel nekem, míntha már
a tiszta időbe lenne bezárva - az annyira egyhangú élet, az egyforma napok
transzparenciáján át mintha félreismerhetetlenül ütközött volna keresztül a ha
lál arca. Milyen naiv voltam, hogy sajnáltam akkor ezért - pedig az Ön szel-

831



leme csodákat hívott életre ebből a sivár pusztaságból, ahol vemhessé lőn az
idő. Mindennél irigyelésre méltóbb volt az On otthona, az alacsony toronykas
tély, Muzot varázslatos tornya ..." Elefántcsonttorony? Nem, költő menedéke "a
zűrzavar korában". Valakié, aki meg akarja őrizni alkotó magatartását tisztán:
"un homme si pur, si gentil", mint majdnem azonos szavakkal állapította meg
Du Bos, a párizsi esztéta jóbarát s az az egyszeru svájci falusi lány, akí anélkül
zárta le a költő szemét, hogy tudta volna, kicsoda is. Az a tisztaság és nemes
ség, mely szellemi végrendeletének tekinthető töredékéből. az Ifjú munkás levelé
ből sugárzik: "Láthatja uram... meg tudtam írni ezt a levelet anélkül; hogy
egyetlenegyszer is élnem kellett volna a hit szóval. Mert nagyon bonyolult va
lami az, és nem az én esetem. Nem akarom, hogy eleve bűnösnek minősít

senek, mikor talán nem is vagyok az. Oly tiszták a reggeleírn. Meg tudnám ma
gamat értetni Istennel közvetlenül, anélkül, hogy rászorulnék valakire, aki segít
levelet fogalmazni hozzá ..."

1925. október 27-én azután megírta azt a végrendeletet is, amelyben alig
rendelkezik egyébről, mínt utolsó nyugvóhelyéről. Kéri, hogy. a közeli Raron kis
falusi temploma kerítésének tövébe temessék, ahonnan a Rhöne völgyére szabad
kilátás nyílik. Közli azt az óhaját is: ha lehetséges, keressenek valami régi sír
követ <"empire formát"), csiszolják 1(' róla a felírást s azután véssék legfelül
reá a Rilke család címerpajzsát. középre a nevet - évszám vagy más jelölés
nélkül s valamivel alább, egy kis térkőzt hagyva, a maga írta sírverset:

Rózsa, 6 tiszta ellentmondás, szent gyönyör,
senki álmának lenni annyi
pillán.

A német eredetinek I Rose, oh relner Wíderspruch, Lust, I niemandes Schlaf zu
sein unter soviel / Lidern. S a Lidern a Iorgópontja; egyszerre jelent szirmot és
pillát. A rózsa szirmaí alatt illatálomként szunnyadni? A senki álmaként? Az
örökre lezárt pillák alatt a rózsa álma, a senki álma? Enigmatikus sírtelírat,
amely magában foglalja az egész életmű misztikus jelentését. A költő hitvallá
sát, aki az istenélmény bensőségét fölébe helyezi a dogmatikus hitvallásnak?
A Stundenbuch vallomására kell gondolnunk: "Mit nem hirdettek, csak abban
hiszek I Lobogj föl bennem szabad áhítat ... I Vakmerőség? Bocsásd meg Is
tenem. " I úgy szerétnélek Téged vallani, / mint gyermekima csöndes este
len . .. I S ha ez gőg, engedd, hogy gőgös legyek / az én imámra, / mely oly
magányos magasan lebeg I fenséged felhős homlokára ..."

A kommentátorok a rilkei tárgyi szímbólumvilágban oly nagy szerepet
játszó "rózsa"-motívum nyomán haladnak visszafelé az életműben. Erzésünk sze
rínt, megfeledkezve <UTól, hogy mint minden költői szimbólum, Rilkéé is a mű

szerkezetí egységében kapja mindenkori jelentését. Es ítt a Lidern, a pillákat is
jelentő Rzirmok különös funkciója dominál a rózsa-képben. S amellett a hely
és az alkalom. Lehet-e a rózsa szépsége, a költő és a költő álma a Senki álma?
Micsoda "tiszta ellentmondás"! Micsoda nagyúri gesztus az Alkotónak ez a ma
kacs elrejtőzködése, Lehet-e mindez a Senki álma? Önkéntelenül is a rokon
lelkű magyar költő Hajnali részegségének vallomására kell gondolnunk.

Mindenesetre a sírvers már készen volt - dátuma a végrendeleté : 1925.
október 27. - amikor a következő év őszén, hosszú lábadozás után, lement a
költő a toronykastély körüli kis kertbe, hogy megnézze kedvenc rózsatéveit és
előkészítse őket a télre, s munka közben egy tüske megsebezte. A seb elgennye
sedett é<l nem akart gyógyulni. Végső soron így kedves rózsát hozták a halál
üzenetét. - Csak meg kellett keresni az empire sírkövet, lecsiszolni, hogy rá
kerülhessen a címer, a név és a vers.

Akármilyen volt is a költő halála - a rapid leukémia egy különösen fáj
dalmas esete -, az bizonyos, hogy ez a sir, mint a költő végső akarata is,
méltó záróköve a költő életművének, Költő sírja, költői végrendelet. Mert mi
más a költő, az igazi költő, mint aki nyugodtan tud pihenni az idők végeze
téig a maga hirdette igék alatt. Nem nyugtalanítja álmát, hogy az új és új szí
vekben életre kel... A létezésnek az a különös formája - senki álmának len
ni annyi pillán -, amiben élet és mű azután a teremtés valamennyi gazdátlan
szépségével osztozik.
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