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Rilke szavai
Panasz és dicséret Rainer Maria Rilke Az angyali
üdvözlet / Az angyal szavai című versében

"Gott ist tot" - szólt Nietzsche a 19. század végén. "Gott uiird" 
így Rilke néhány évtizeddel később, aki, ha tetszik, még tovább
radikalizálja a költő-filozófus eleve radikális kijelentését.
Amennyiben mindketten Isten távollétének máig érvényes felad
ványára (Isten mint feladat) válaszolnak - természetesen eltérő

hangfekvésekben. Hiszen Rilke - modern Orpheuszként - a
bálványromboló. kalapácsos Nietzsche által kiüresített térben en
gedi újra lenni: szóhoz jutni Istent. Aki általa - Orpheusz által
- kerülhet csak kapcsolatba velünk, Nietzschén (és persze máso
kon) iskolázott olvasókkal. Ugyanakkor a teológiai értelemben
vett Isten - abszolút-transzcendens vonatkozási pontként 
mindig a verstéren kívül marad. A költemény nyelvi-poétikai te
rében legfeljebb a kívül rekedt Isten üzenetének megfejtéséről,az
egzisztenciálisan mélyített és retorikusan-poétikusan kidolgozott
kommunikációs helyzetről: Isten és az egyes ember - most olva
só - abszolút érvényű (noha áttételes szerkezetű) dialógusának
esélyérőllehetszó. A mindenkori olvasás egyik legsúlyosabb tét
jéről tehát. Persze mondhatjuk, és mondjuk is, hogy mind Nietz
sche, mind Rilke kijelentése elsősorban metaforikus természetű,

amennyiben bennük nem Istenről, hanem "Istenről" van szó,
nem egy nyelven túli létezőről tehát, hanem magáról a nyelvröl,
ahogyan az létezik. Ahogyan a nyelvi figurák, mint például "Is
ten", léteznek. (" .. .denn wir leben uiahrhaí! in Figuren... " - olvas
hatjuk az Orpheusz-ezenettek első részének tizenkettedik darab
jában.) De tegyük azt is hozzá, hogy az "Isten" szót vagy meta
forát használó költő-filozófusés filozofikus költő a nyelv közve
títésével mégiscsak a nyelven túli szóba hozatalának nehézsége
iről beszélnek. Hiszen - most már búcsút intve az Istent elbú
csúztató Nietzschének - Rilke költészete Isten rriindenűtt-je
lenvalóságának mára elfeledett, de éppen ezért újra és újra
visszanyerhetőmítoszát, a zárójelbe tett mitikus elem poétikai
feloldásának (olykor radikális átváltoztatásának) ígéretét hor
dozza; például A képekkönyve egyik hangsúlyos versében, Az an
gyali üdvözletben. (A költeményt a továbbiakban Garai Gábor
fordításában idézem.)

Az evangéliumi mítosz költői újramondásának feladata
ugyanakkor erősen veszélyeztetett, s ez már a címadásban is
megnyilvánul. Ugyanis Rilke két címmel látta el a verset, ame
lyek közül az első magára az alapmítoszra vonatkozik: Az an-
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lsten - angyal 
Mária

"Egyedül a Dicséret
terében I járhat a

Panasz..."

gyali üdvözlet (Verkündigung), a másik viszont a mítosz szóba ho
zatalára utal, miáltal a mítoszban szereplő üzenetet, sőt a mítosz
üzenetét magát teszi kérdésessé: Az angyal szavai (Die Wortes des
Engels). A verstéren kívül rekedt Isten üzenete nem egyértelmű,

hiszen Rilke - mondhatni ez költészetének a priori keretfeltéte
le - felfüggeszti az egyértelmű viszonyt az evangéliumi törté
nethez. Ehelyett az elbizonytalanított, s így nyitott kommuniká
ciós helyzetre figyel ("az angyali üdvözlet" helyett "az angyal
szavaira"), amelynek két szereplője: az angyal és Mária. Isten vi
szont nincs jelen, legalábbis a verstérben nincs jelen. Hiányát a
tétova angyal nem töltheti be, két okból sem, amennyiben kéte
lyeinek köszönhetőerr 1. nem képviseli teljes értékűen a megbí
zóját, de 2. nem is foglalhatja el annak helyét. Noha az angyal
bizonytalan saját küldetésének értelmében, mégsem sajátíthatja
ki magának a megbízó Isten szerepét, nem oldhatja meg a kér
dést saját maga, nem tehet szert ilyesfajta önállóságra. Most még
nem. Most még nincs lehetősége a radikális helycserére, mint
lesz majd a későbbi versekben, amelyeknek átfogó retorikai-poé
tikai elve a maradéktalan helyettesíthetőség. A képek könyve'ben
egyelőre csupán részleges és átmeneti helyettesítésről, képvise
letről van szó. Noha problematikus képviseletről. Mely problé
ma ugyanakkor megoldható, még akkor is, ha a megoldás kívül
ről, a kívül rekedt Istentó1, vagyis a költemény poétikai terén túl
ról érkezik, mely "túl" persze mégiscsak "innen" érzékelhető. Hi
szen - mint majd látni fogjuk - a vers végén mégiscsak bekö
vetkezik valamiféle helycsere (ha nem is a kései művekhez ha
sonlóan), helyreáll a rend: az angyali közvetítő feloldódik az üze
netben, és új kommunikációs képlet körvonalazódik - immár
közvetlenül Mária és Isten között. Robert Musill927-es ünnepi
beszédének alábbi szavai ezért inkább Rilke későbbi verseire érvé
nyesek igazán: "Amikor azt mondja, isten, ezt érti rajta, és ha egy
flamingóról beszél, akkor is ezt érti; ezért, hogy verseiben mind a
dolgok és események egymás rokonai, egymással úgy cserélget
nek helyet, mint a csillagok, melyek mozognak, bár ezt nem lát
juk." (Tandori Dezső fordítása) Isten viszont ebben a versben (va
lamint a verset magában foglaló korai pályaszakaszban) nem he
lyettesíthető, csak képviselhető. Az angyal ugyan költői figura, de
nem metafora, hanem synecdoche: angyali rész az isteni egész he
lyett és az isteni egészért (pars pro toto).

A versbeszéd formailag a panasz és a dicséret között mozog,
hiszen az angyal a küldetés értelmét faggató panasztól kíván el
jutni a küldetés beteljesítését ünneplő dicséretig. Tehát már most
is érvényesek lehetnek a későbbi Orpheusz-szonett (I/8.) szavai:
"Egyedül a Dicséret terében / járhat a Panasz ... " (Kálnoky Lász
ló fordítása) Az angyal egyfelől bocsánatot kér, amiért méltatlan
a feladatra (a fordításból a "vergib mir" megfelelője hiányzik):
" ... [bocsáss meg,] elfeledtem, amit / ő (... ) / üzent neked ... ";
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Az angyali feladat
paradoxona

Pieta

másfelől viszont mégiscsak ujjong a küldetés beteljesítésekor:
"Légy üdvöz, lelkem van veled ... rr A panasz és a dicséret rilkei
kettőssége most az angyali feladat paradoxonára vonatkozik: sa
ját esendő szavaival (Warte) kell közvetítenie az abszolút érvé
nyű isteni üzenetet (Verkündigung), és amikor ez nem megy,
kénytelen szóvá tenni a feladat nehézségeit. Az angyal tehát
egyszerre közvetít és akadályoz. Egyszerre csatornája és gátja az
Isten és Mária közötti dialógusnak. Az angyal már nem lehet az
alapmítosz magától értetődő szereplője, Isten engedelmes eszkö
ze, mint az Evangéliumban; de még nem is pusztán magának
való nyelvi figura, mint a kései versek angyalai, akik "tükrök",
és akik így "saját szépségük árját I visszafelé hömpölygetik
ön-arcaikba" (a második Elégia; Rónay György fordítása); hanem
köztes létező, a nyelvvel - mint közvetítő és akadályozó közeg
gel - birkózó beszélő, aki viszont végül, látni fogjuk: bizony
ságra lel. S a végső bizonyság felől árulkodónak tűnhet, hogy 
ellentétben sok más Rilke-művel - a versben nincs semmiféle
grammatikai elbizonytalanítás, semmiféle függő, feltételes vagy
tagadó nyelvi alakzat. (A tényleges angyali üdvözletet megelőző
mondat az eredetiben nem feltételes módban áll, hanem a közeli
jövőre vonatkozó állító módban: "Megtörténhet már - úgyiehet
-, I álmodból ismerős." - "Vielleicht, dafl etwas bald geschieht, /
das du im Traum begreifst.") S így a költemény (más Rilke-vers
hez mérten) szolid nyelvi közege máris előzetes garancia lehet
arra, hogy a veszélyeztetett küldetés végül úgyis sikerrel zárul.
Hogya poétikusan feldolgozott, s így átváltoztatott mítosz alap
szerkezete eleve nincs megkérdőjelezve. Hogy itt az alapmítosz
bizonytalankodónak álcázott, ámde valójában megerősítő új
ramondásáról van szó, és nem olyan, már-már a blaszfémia hatá
rát súroló átírásról, mint például a néhány évvel későbbi Új versek
Pieta-költeménye. A megkülönböztetés természetesen nem hordoz
értékítéletet, csupán azt hangsúlyozza, hogy Rilke pályáján, a Ril
ke-univerzumban a különböző alkotói időszakokban született ver
sek általában különböző helyi értéket foglalnak el a mitikus és a
poétikai (olykor a szakrális és a profán) pólusai között, hol az
egyikhez, hol a másikhoz közelebb. Persze olvasás és értelmezés
dolga, hogy mit kezdünk például a Duinói elégiákkal közel egy
idóben született Mária élete-ciklus ama darabjával, egy másik an
gyali üdvözlet-verssel, amelyben a hírhozó angyal Máriára vetett
pillantása a tagadásra épülő, enigmatikus zárójeles betétben egy
szarvastehenet idéz fel, és az önmagát nemző egyszarvút. (,,[0
wenn wir wüflten, / wie rein sie war. Hat eine Hirschkuh nicht, / die,
liegend, einmal sie im Wald eriiugte, / sich so in sie versehn, dafl sich in
ihr, / ganz ohne Paarigen, das Einhorn zeugte, / das Tier aus Licht, das
reine Tier -r-]") S ez a képi szerkezet variálódik, fordítódik mint
egy többszörösen a visszájára a ciklus Pieta-versében, amelynek
zárlatában a halott Jézus keresztbe fekszik Mária ölén, aki így
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"Tér" és "távoliság"

A fa metafora
kibontása

nem tudja őt többé megszülni. (,Jetzt liegst du quer durch meinen
Schoofl, / jetzt kann ich dich nicht mehr / gebdren.") De térjünk vissza
a korábbi angyali üdvözlet-vershez.

"Te sem vagy az Úrhoz közelebb; / mi mind távol vagyunk"
- indítja A képek könyvének hírhozó angyala a mondandóját. Az
"Úrtól" való távolság bénító élménye, ha tetszik, megelőlegezi
az Új versek egyikét, amelyben az Olajfák kertjében magára ma
radt, vagyis az Atyától mérhetetlenül távol került Jézus mono
lógját hallhatjuk: "Nem talállak már. Egyedül vagyok. (, .. ) Miért
angyal? Jött csak az éjszaka ... C..) Ki így imádkozik, nem láto
gatja / angyal, az éj nem őt segíti föl... C..) ., .ilyen fiút vet pré
dául az apja / és nem fogad be semmi anyaől." (Vas István for
dítása) De jelen esetben már A képek könyvének Istene is majd
nem olyan távol van tőlünk, mint lesznek majd az első és máso
dik Elégia angyalai, akik közül "ha netán aszivére / vonna hir
telen egyik: én belepusztulnék az erősebb lét közelébe". (Nemes
Nagy Ágnes fordítása) Vagy: .Lépne csak egyet az arkangyal
most C.. ) lejjebb s közelebb: döndülve tulajdon / szívünk dönte
ne porba." (Rónay György fordítása) A rilkei poétikai tér legfon
tosabb mutatója a távolságok szerkezete, a "távoli"-ság (weit) át
fogó tapasztalata, mely szó ráadásul háromszor fordul elő a
versben, három egymásra épülő jelentésben. Először általános
értelemben, rnindenkire, azaz minden (nyelvi) létezőre érvénye
sen: " ... mi mind távol vagyunk [tőle, ti. Istentől] ... " Másodszor
az angyal útjára vonatkoztatva: "Nagy volt az út [mein Weg war
weit] .. ." Harmadszor a verstérré alakuló angyalfigura jelölésére:
"Kiterjesztettem szárnyamat, kitágultam nagyon [und wurde
seltsam weit]; elárasztja kis házadat / roppant ruházatom." A
második versszakban pedig hangsúlyos grammatikai-retorikai
körülmények kőzött, zárójelbe téve, tehát az alaptörténet szőve

gétől elidegenítve szerepel a költemény másik kulcsszava, a
"tér" (Raum): " ... (zavart a tér zaja) ... " (Az eredeti pontosabb:
" ... [verwirrt hat mich der Raum] ...") S rímként azonnal következik
a strófazáró szólam: " ... ámde te vagy a Fa." (" .. .du aber bist der
Baum.") A feladatul kapott "térben", annak "távoli"-ságaiban,
minden egyes strófa végén megjelenik a "Fa". Az angyal folyto
nos beszédére, csillapíthatatlannak tűnő kételyére - amely ráadá
sul a poétikai tér többszörösen hangsúlyozott "távoli"-ságaiban
jócskán felerősödik - rendre Mária szótlan lénye, metaforikus
látványa válaszol: ". ..hajnal vagyok, harmat vagyok, / ámde te
vagy a Fa." - "Lásd: én kezdet vagyok, s a tő [das Beginnendei, /
ámde te vagy a Fa." - " ... vagyok szellő liget felett, / ámde te
vagy a Fa." - "Az Úr rám nézett: égetett... / / Ámde te vagy a
Fa." Az Isten által üresen hagyott poétikai térben visszhangzó ké
telyekre csak a "Fa" megteremtésének gesztusával, a terek és tá
volságok imaginárius-metaforikus betöltésével lehet válaszolni 
ahogyan azt a kötet KöszöntŐjében is olvashatjuk: " ... fekete fát

831



"És minden angyal
így borong..."

"Légy üdvöz, lelkem
van veled..."

emel képzeleted: / magában áll és háttere az ég. / S világot al
kettál. .. rr (Garai Gábor fordítása) Vagy ahogyan később a kilen
cedik Elégiaban áll: rr ...Mi talán csak azért vagyunk itt, / hogy
nevet adjunk: Ház, Kapu, Híd, Korsó, / Gyümölcsfa, Ablak..;"
És: "Mondd a dolgokat el [neki, ti. az angyalnak]. .. rr A dolgok
térbeli elrendezése-megnevezése, "mondása" pedig: a "dícséret
nyelve". (Szabó Ede fordítása) És mivel a tér eredete a nyelv, a
teremtett világ dicsérete is együtt jár, sőt azonos annak retori
kai-poétikai újrateremtésével. Az angyali küldetést övező pa
naszra csakis a küldetés értelmét és szépségét felfedő dicséret le
het a vigasz, ami most: a "Fa" többszöri megnevezése, "mondá
sa", a találó metafora fokozatos kibontása. De mivel hosszú az út
a panasztól a dicséretig, maradjunk még egy pillanatra az újrate
remtő dicséreten, "az angyali üdvözleten" innen - a teremtett
térben fel-felcsukló angyali panasznál. "az angyal szavainál" .

A panasz kommunikációs szerkezetét, annak távolságait és te
reit Rilke több eszközzel is pontosítja. Például a dialogikus be
szédhelyzet olykori hangsúlyozásával: "Lásd: én kezdet va-
gyok... "; " ... [annyit tesz (das macht}:] vagyok szellő "; rr ••• [bo-
csáss meg,] elfeledtem, amit / ő C.. ) / üzent neked " A külde-
tését szorongva teljesítő angyal, noha Istentől távol, nincs telje
sen egyedül, hiszen: "És minden angyal így borong [bangen], / s
szétválnak... rr Mennyire más az angyalok széttagoltságának és
szétszórtságának "borongó" és "tétova" tapasztalata, mint a má
sodik Elégia mennyei rendje, az angyalok térben tagolt hierarchi
ája: "Üdvösség zsengéi, teremtésnek szemefénye, / minden lét
oromíve, hajnali-rőt ragyogású / csúcs - virágzó istenség por
zói, ti fény / csuklókarjai, tornácok, lépcsők és trónusok. .."
(Rónay György fordítása) De míg Az angyali üdvözlet beszélője az
"Úrtól" való távolságtól szenved, ráadásul társaival együtt, ad
dig az Elégiák angyalainak nincs szükségük az "Úrra". Hiszen
miután retorikai-poétikai értelemben elfoglalták a teológiai Isten
üresen hagyott helyét, immár önnön tükörképük szépségében
fürdenek, saját öntörvényű világuk (egyébként a teremtett világ
gal párhuzamos) rendjében. A korábbi vers "zavaró" terében vi
szont rend csak akkor születik, ha a "borongó" és "tétova" an
gyal végre beteljesíti küldetését, ha "megtörténik" végre az
"álom", Mária álma, ha a panasz - Rilke kedves kifejezésével
- átfordul végre a "dícséret nyelvébe".

"Légy üdvöz, lelkem van veled: / érett vagy és erős" - in
dítja Rilke az angyal panaszból átforduló dicséretét, mely szólam
háromfokozatú, azaz három olyan szóképből épül fel, amelyek a
már eleve háromszor ismételt refrén látványának fenségességét
fokozzák - még mielőtt negyedszer s egyúttal végleg megne
veztetik, "mondatik" a "Fa". Kérdés, mi adja a háromfokozatú
variációs fokozás logikáját. Miféle jelentésbővülés vagy rétegező

dés történik a metaforaláncban? Mivé változik közben Mária? És
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"...hangom beléd
veszett..."

"Az Úr rám nézett:
égetett..."

hol az angyal helye a Máriára vonatkozó dicséretben?

Hatalmas kapu életed,
s megnyl1sz hamar, tudom.
Dalomnak fül, legkedvesebb,
érzem: hangom beléd veszett,
beléd, te dús vadon.

Mária tehát: 1. "kapu", 2. "fül" és 3. "vadon". (Az első metafora az
eredetiben nem Mária életére, hanem magára Máriára vonatkozik:
"Du bist ein grofies, hohes Tor ... ") Mindhárom kép a nyitottságra, a
befogadásra. a közeli megfoganásra utal, ennek ígéretet fokozza
retorikusan - ami egyúttal az angyali küldetés végét is jelzi. Hi
szen a "kapu" vagy a "fül" nem csupán az angyali űdvőzletnek,

az új élet ígéretének, a megtestesülendő Igének nyílik meg; a "va
don" egyúttal elnyeli magát a közvetítőt is, pontosabban a közve
títő panaszból dicséretbe hajló dadogását, "szavát": rr •• • Mein Wort
verlor / sich in dir wie im Wald." És talán hangsúlyos döntés, hogy
Rilke a harmadik fokozatban már nem metaforát, hanem hasonla
tot (wie im Wald) használ (ami a fordításban nem jelenik meg). Ta
lán azért, mert ebben a költői képben már nem csupán az isteni
Igének megnyíló Máriáról van szó, hanem az Ige és Mária kőzötti

kapcsolatot előkészítő (előszörpanaszkodó, majd dicsérő) hírvivő

ről is. Aki, mivel - "Ámde te vagy a fa." - az átváltoztatott
mítoszban nem kerülhet közvetlen kapcsolatba Máriával, retorikai
értelemben sem lehet részese a közvetlenül azonosító ([Du blist)
metaforának, csupán a közvetett vonatkozásba hozó (wie) hason
latnak. A korábbiakban önmagát metaforikusan többször is megje
lenítő angyal (" ... hajnal vagyok, harmat vagyok. .. "; " ... kezdet va
gyok, s a tő ... "; rr- •• vagyok szellő... ") most már csupán egy másról
szóló hasonlat átmeneti vendége lehet. A költői hasonlatban tehát
távolság nyílik, de nem a jelölő "vadon" és a jelölt Mária között,
hanem a jelölés során önmagát elveszítő angyal és a jelöléssel fel
magasztalt Mária között. Az áthidalhatatlan távolság viszont
egyúttal végzetes közelség is, hiszen miközben az angyal panasza
Mária előtt dicséretbe fordul, a dicsért személy az Igével együtt
magába fogadja (wie im Wald) és elnémítja az Ige közvetítőjét. a di
csérő személyt is. Aki tehát csupán átmenetileg rendelkezett arccal
és személyiséggel, csupán a panasz idejére, addig, amíg személyes
"szavai" voltak, és nem személyen túli "üzenete". A szavakban bő

panasszal ellentétben a dicséret nyelve a rámutató és megnevező

("mondó") elhallgatás: "Ámde te vagy a Fa." Az angyal végül elné
mul, és átadja helyét a megbízójának (aki egyébként már korábban
is "aranypáncélban" "vakította", mint a "napfény"): "Az Úr rám
nézett: égetett ... / / Ámde te vagy a Fa." Máriával szemben, a kül
detését teljesített angyal helyén, immár maga Isten áll- helyettesít
hetetlenül és véglegesen. Érdekes, hogy míg A képek könyve versé
ben az angyal végül elnémul, addig a későbbi Mária élete-ciklus
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Az angyal Rilke kései
pályaszakaszában

A költó mint hírvivó

megfelelő darabja éppenhogy az angyal énekével zárul: .Dann sang
der Engel seine Melodie." Érdekes, de nem véletlen.

Nem véletlen annyiban, hogy Rilke kései pályaszakaszában az
angyal - akiiami egyszerre mitikus és poétikai figura - már
sokkal nagyobb szabadságot és tiszteletet élvez, mint korábban.
Hiszen mérhetetlenül felettünk áll: az emberi létezés beteljesíthe
tetlen csúcsának a szimbóluma (szimbolikus jele), amelyet keve
sen képesek megközelíteni (újrajelölni), legfeljebb - tudjuk az
Elégiákból - az állatok, a gyermekek, a szeretők, vagy a haldok
lók (trópusai), Az Elégiák öntörvényű, belső világában a külsővé

vált isteni transzcendencia helyét az angyalok (trópusai) foglalják
el. S a költőnek nincs is más dolga, mint a dicséret nyelvén
"mondani nekik a dolgokat". Ám míg a későbbi versekben a lírai
én maga panaszolja az emberi létezés csonkaságát, és dicséri az
angyali tökéletességet, amely tehát mérhetetlenül fölé (és fölénk)
magasodik, addig a korábbi költeményben egy antropomorf an
gyal "szavait" halljuk. S noha a korábbi versben és a késóbbi mű
vekben egyaránt angyalokról van szó, ámde teljességgel különbö
ző angyalokról, olyanokról, akik akár szembe is állíthatók egy
mással. Hiszen az Elégiák angyalai éppen A képek könyvének szár
nyas hírvivőjét elnémító Isten helyén állnak, amennyiben a külső

isteni transzcendenciát helyettesítik, de immár a verstéren belül.
És lehet, hogy A képek könyvének "borongó" és "tétova" angyalá
ból lesz késóbb az "iszonyú" angyalokról szóló Elégiák panaszos
(vagy ujjongó) lírai énje. Lehet, hogy a "tétova" angyal most még
nem múlja felül a szintúgy "tétova" költöt, egyenrangú vele, akit
így találkozásuk esetén "döndülve tulajdon szíve" nem "döntene
porba". Lehet, hogya korábbi vers angyala: a költői pálya egészét
hitelesítő lírai én mitikus allegóriája. Annak a költőnek az allegó
riája, aki maga is hírvivő. Aki maga is mindvégig a "mondás"
feladatával küzd, az egyszerre közvetítő és gátoló versbeszéd tel
jességgel legyűrhetetlen nehézségeivel. Aki maga is mindig a pa
nasztól kíván eljutni a dicséretig. Aki maga is elnémul, ha érzi,
közel jár feladata teljesítéséhez. Aki maga is döntő pillanatokban
átadja helyét valami másnak, vagy valaki másnak. Akire tehát
visszamenőleg is érvényes lehet egy későbbi hírvivő, Pilinszky Já
nos Intelme:

Arra figyelj, amire városod,
az örök város máig is figyel:
tornyaival, tetőivel,

élő és halott polgáraival.

Akkor talán még napjaidban
hírül adhatod azt, miró1
hírt adnod itt egyedűl érdemes.

Írnok,
akkor talán nem jártál itt hiába.
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