
Dagasztó-lábnak híják sok helyen;
Öblös tekenót emel g(Jri)e vállán,
Melyben, kovásztól szellemet ha nyér,
Feltámad a rozs, mint élő kenyér.

AranyJános Bolond Istók címú költeményében föltárul - mint Van Gogh parasztcipői

láttán Heidegger számára - a falusi ház belseje, a falusi élet egyszerűsége,a kenyérsütés
misztériuma.

Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked,
Hogy hatvan évemig I á t h a t á m remeked,
Ezt a szép világot . . .

Arany János Vakságban címú verse pedig tartalmazza a költő életfilozófiáját: nem
panaszkodik, hogy nem lát, hanem megköszöni, hogy látott. Aköltő a nyomorúságot nem
tulajdonítja Isten művének. Aranya dolgok mélyére lát, tudatában van, hogy valami
összefoglaló gondolat, keret nélkül nem létezhet a világ, ám ha ez a keret túl szűk lenne,
elferdítené a valóságot. A költészet szerepe az, hogy szélesíti horizontunkat, tágítja
világunk keretét, amely egyszerre forrása és megoldása is problémáinknak.

A filozófiai és a költői gondolkodásmód megkülönböztetéséről - Heideggerhez
fordulva - azt mondhatjuk: DerDenker sagt das Sein.DerDichter nennt das Heilige. (A
gondolkodó a létet fejezi ki. A költő megnevezi azt, ami isteni.) A létet kifejezni pedig
annyit tesz, mint a Lét értelmét, jelentését adni. Ezt csak a létezön (das Seiende) keresztül
tudja a gondolkodó véghezvinni. Az isteni kategóriájába pedig csak tágabb jelentések,
globális megértések tartozhatnak, s ugyanakkor magának a fogalomnak nem szabad
különösebb vallásos tartalmat tulajdonítani: isteni mindaz, ami titokzatos, de nem teljesen
érthetetlen. A "költői" tehát mindig "isteni", mivel igazsága egyetemes, s egyetemes
ségében egy kép keretében jelenik meg. Ami "isteni", vagyistitokzatos, az sohasem elvont,
sohasem absztrakt. Az elvont fogalom a konkrétban, a képben kristályosodik ki, melynek
legjobb példája AranyJános Vakságban címú költeménye. Többféle vakság,többféle látás,
többféle költészet létezik: gyűjtsük az isteni költészetet, amellyel tágíthatjuk világunk
határait!

RAINER MARIA RILKE

Záróvers

Nagy a halál.
Smiazövéi:
vig mosolyok.
Életünk teljében, mikor élni
kezdünk remélni -,
belénk zokog.
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