
Rainer Maria Rilke
60. születésnapjára
(1935. december 4.)

Néhány hét múlva lesz kilenc éve annak, hogy közvetlenül halál-
hírének hatására közzétettem a róla írt visszaemlékezésem, amely-
ben megkíséreltem röviden kidomborítani személyiségének és élet-
művének meghatározó jegyeit, már amennyire egy ilyen vállalkozás
az adott körülmények között néhány oldalon lehetséges. Rilke ma
hatvan éve látta meg a napvilágot Prágában, e város talán legna-
gyobb szülötteként, noha élete során alig-alig látogatott haza szülő-
városába. A költő munkásságát mindvégig figyelemmel kísérve, a
teljes életművet most, előrehaladott életkorban figyelmesen és nagy
buzgalommal újraolvasva, Rilke jelentősebbnek, fontosabbnak, tel-
jesebbnek tűnik számomra, mint valaha. Olyannyira, hogy kortársai
közül senkit nem tudnék rangban fölé helyezni, és csak kevés olyan
költő van, akit együtt lehetne említeni vele.

Művészi karakter és fegyelmezettség tekintetében a német köl-
tők közül Stefan George mondható vele egyenrangúnak, de Rilke
verseiből tisztább fény árad. George, aki kettejük közül a szenvedé-
lyesebb alkat volt, mintha nehezebben békült volna meg önmagával
és a világgal, versei mélyén érződik valami erőszakosság, kemény-
ség, rossz hangulat, és ne feledjük, hogy a szellem világában minden
erőszakosság, erőszakoltság óhatatlanul egyfajta sötét aurát, ho-
mályt szül maga körül. Az esetleges kétségek eloszlatása végett mel-
lesleg megjegyzem: Rilke amellett, hogy egész lényét a legnagyobb
szerénység jellemezte, nagyon is tudatában volt saját költői rangjá-
nak. Költészetének méltánytalan megítélése (például George mögé
történő rangsorolása a George-rajongók részéről) ugyan sértette ön-
érzetét, különösen, ha az ilyesmi esetenként nevetséges, kifejezetten
ostoba módon nyilvánult meg, de az efféle minősítés nem rendítette
meg az önmagába vetett hitét. Korunk emberének általános kisebb-
rendűségi érzése, amely gyakran tapasztalható az írástudók köré-
ben is, Rilkéből teljesen hiányzott, ahhoz túlságosan nemes lélek
volt. Az életem során megismert sok író közül minden kétséget ki-
záróan neki volt a legvonzóbb egyénisége, vagy fogalmazhatnánk
úgy is: neki sikerült leginkább megőriznie művészegyéniségét, kifi-
nomult stílusát. Ez a különleges művészi karakter egész lényét át-
hatotta, igen, Rilke maga volt a művészi kifnomultság.

Magamtól bizonyára soha nem jutott volna eszembe, hogy Rilkét
Nietzschével együtt említsem, vagy hogy az egyik említésekor a má-
sikra gondoljak. Egy Rilkével foglalkozó könyvben a szerző (Katha -

RUDOLF KASSNER

Rudolf Kassnert (1873–
1958) esszéíróként, műve-
lődéstörténészként, filozó-
fusként tartja számon az
európai tudományosság.
Az osztrák író-gondolkodó
azon kevesek egyike volt,
aki Rilkével korán közeli ba-
 ráti-szellemi kapcsolatba
került, és ez a barátság egé-
 szen a költő 1926-ban be-
következett haláláig töretlen
maradt.
Rilke és Marie von Thurn
und Taxis hercegnő levele-
zéséhez írt bevezetőjében
említi Kassner, hogy legelő-
ször két Rilke-vers, a Heté-
rasírok és az Orpheus, Eu -
rydike, Hermes keltette fel a
költő iránti érdeklődését.
Kassner 1907-ben Taxis her-
cegnő bécsi palotájának
sza lonjában az említett két
verset egy nagyobb társaság
előtt felolvasta, felhívva a her-
cegnő figyelmét a versek
különleges hangvételére.
Akkor még sem a duinói
kastély úrnője, sem Kassner
nem ismerték személyesen
Rilkét. 1907-ben Rilke költői
felolvasóestet tartott Bécsben
(az elsőt és egyben az utol-
sót), nagy sikert aratva. Az
esten Kassner betegség mi -
att nem lehetett jelen. A fel-
olvasóest után néhány nap-
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rina Kippenberg) mégis ezt teszi, mégpedig több ízben is, így rövi-
den magam is megpróbálom összehasonlítani e két oly ellentétes, bi-
zonyos értelemben összemérhetetlen szellemet és embert, még pedig
úgy, hogy a fiziognómia felől próbálom megragadni egyéniségüket.
Nietzsche a fül, Rilke a szem embere volt. Nietzsche sötét szemei
úgy izzottak a vastag, rendkívül erős szemüvegén keresztül, akár
két feketén ragyogó csillag. Nem vitás, valódi prófétával van dol-
gunk, ezért ő soha nem is bocsátkozik jól csengő, de bizonytalan jós-
latokba, amihez egyébként sem kell különösebb tudás, az ilyesmi
nagyjából annyit ér, mint az agy egyéb készségei, például a jó emlé-
kezőtehetség; nem, Nietzsche igazi tanúságtevő volt, ízig-vérig pró-
féta, zsigereiben, minden porcikájában az volt. Így válik érthetővé
szó-kimondása, ige-hirdetése, egész gigászi erőfeszítése, nekifeszü-
lése. De mennyire nem érezni ebből semmit ott, ahol a szemnek kel-
lene ítélkeznie! Mennyire tévesek a meglátásai, ezért aztán minden-
féle szellemeskedéssel, közhelyek egész sorával áltatja magát és
untat másokat! Mert nincs fárasztóbb az olyan szellemeskedésnél,
amely banális közhelyeivel az elviselhetetlenségig untatja az olvasót.
Hány Nietzsche-ítéletről derül ki ily módon, hogy inkább előítélet.
A prófetikus alkat előítélete. Hány elgondolása hamis elgondolás!
Vajon az „örök visszatérés” nem ékes példája-e egy hamis elképze-
lésnek, egy a fül embere által megfogalmazott elképzelésnek, amely-
ről nem tudni, hogy egy hamis próféta igaz, vagy egy igaz próféta
hamis elgondolása-e?

Mindazon emberek közül, akit életem során módomban állt köz-
vetlenül vagy közvetve megismerni, egy sem volt annyira alkalmat-
lan a prófétaságra, mint Rilke, egyikükhöz sem illett oly kevéssé a
prófétai szerep, mint Rilkéhez. Nevetése, a mindenki számára felejt-
hetetlen nevetés, a harsány, gyakran egész testét megremegtető ha-
hotázás, a kisfiús, tiszta szívből jövő kacagás, amely néha olyan volt,
mint amikor egy nagyon szófogadó, gazdájának a legalázatosabban
engedelmeskedő kutya szélesen elhúzza a száját, mondom, ez a leg-
csodálatosabb nevetés, amit férfiembernél valaha is tapasztaltam,
akár tiltakozás is lehetne részéről, kikérve magának barátai és barát-
női gyanúsítgatását vagy célozgatását feltételezett prófétaságát ille-
tően. Figyeljük csak meg, idézzük fel magunkban ezt az arcot, meny-
nyire a szem emberével állunk szemben. A felhőtlen, fiatal, amúgy a
zenei érzék teljes hiányáról árulkodó, egyáltalán nem „boltozatos”
homlokot, a rendkívül finom ívelésű, szép szemöldököt, a ragyogóan
világoskék szemeket, amely kéket leginkább a 17. századi francia
főnemeseknél, vagy a Bourbonoknál figyelhetünk meg, hozzátéve
még, hogy ezek a szemek egy kisfiú, egyszersmind egy látó ember
szemei. Alatta aztán a csúnya, szemlátomást szláv orrot látjuk, amely
nélkülöz minden nemes vonást, viszont kivételesen jó szimatról árul-
kodik, a táguló, kinyíló orrlyukakkal mintegy szaglászva, amikor
egy-egy felolvasásnál nagy levegőt véve áramolnak belőle a szavak.
(Nietzschenél az orr az arcberendezés egészét tekintve jelentéktelen

pal Rilke felkereste Kassnert
hietzingi otthonában, és
Kass ner szerint innen da-
tálható a barátságuk. 1910-
ben, párizsi tartózkodásuk
hónapjai alatt barátságuk
még jobban elmélyült, még
bensőségesebbé vált. Taxis
hercegnőhöz és Lou Andre -
as-Saloméhez írt leveleiben
Rilke ez idő tájt gyakran
említést tesz arról, mekkora
hatást gyakorol rá Kassner
szellemisége. 1911. június
21-én így ír a hercegnőnek
Párizsból: „Nem ő-e közöt-
tünk… írók és eszmélkedők
között a legfontosabb…?” 
Kassner 1949-ben gondolt
először arra, hogy Rilkével
kapcsolatos írásait külön kö-
 tetben foglalja össze. A má-
 sodik világháborút követő
hányattatásai miatt azon-
ban terve nem valósulhatott
meg. A kassneri irodalmi
hagyaték gondozója, az élet-
mű kiadója, Klaus E. Boh -
nenkamp 1976-ban jelen-
tette meg önálló kötetben a
Rilkéről szóló tanulmányokat,
megemlékezéseket Rilke –
Gesammelte Erinnerungen
1926–1956 címen.
Kassnernél kevés szakava -
tottabb és mélyebb ismerője
van Rilke költészetének,
így tehát különös „irodalmi
csemegét” jelentenek az
európai esszéirodalom egyik
legkiválóbb művelőjének
szigorú-tárgyilagos hang-
nemű, mély gondolatisággal
átitatott, ugyanakkor szemé -
lyes élményanyaggal, anek-
dotikus elemekkel átszőtt
Rilke-portréi, melyek közül
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volt, nővérénél viszont a jellegzetes homlok és a jellegzetes áll között
markánsan kiugró arcrészt mintha erőszak érte volna, és így nem
tudna kellően érvényesülni.) Rilke arca a szájban végződik, a száj-
ban torkollik, torkolattá válik, torkolat lesz. Egy ilyen száj után, vagy
inkább alatt már nem beszélhetünk hangsúlyos állról. Ebben a nagy
szájban, amelynek az volt a rendeltetése, hogy a szavak itt gyűljenek
össze, itt nőjjenek naggyá, egyre nagyobbá, általános érvényűvé, volt
valami beteges, halált sejtető. Mennyire összhangban van ez a száj
az általa hirdetett tanítással, miszerint mindenkinek a saját halálát
kell halnia, saját halálát kell megszülnie! Mennyire illik ehhez a bi-
zonyos tanításhoz, amely — és erre majd még visszatérünk — épp-
oly hamis elképzelésből született, mint Nietzsche örök visszatérés-
tana. Rilkénél mindazonáltal a szem emberének elgondolásával van
dolgunk, olyasvalakiével, aki gyakran túl élesen látja a dolgokat, túl-
ságosan odafigyel, mondhatni túlzásba viszi a látást.

Művének gyűjteményes kiadása itt fekszik előttünk. Halála óta
csupán egyetlen kötettel, a Kései Versekkel bővült az életmű. A leve-
lek ugyanakkor egyedülálló módon egészítik ki az életművet. Akár
azt is mondhatnánk, a mű és a levelezés úgy tartoznak össze, mint
a felöltő és bélése, de utóbbi oly becses anyagból készült, hogy az
ember legszívesebben kifordítva hordaná a kabátot. Minden bi-
zonnyal létezik ennél jelentősebb levelezés is, de ha eltekintünk
Hugo von Hofmannasthal leveleitől, aligha találunk szebbet. És itt
most megragadjuk az alkalmat, hogy reagáljunk egy helyenként fel-
bukkanó felvetésre, miszerint a levelek eleve a költő halála utáni
megjelentetés szándékával íródtak az életmű szerves részeként. Ez
a felvetés már csak azért sem állja meg a helyét, mert Rilke szemé-
lyiségének teljes félreismeréséről tanúskodik, ő ugyanis soha életében
se nyíltan, se titokban nem bíbelődött a németek számára Schiller óta
oly kedvelt ellentétpárokkal, mint mondjuk művészet-természet,
spontaneitás-reflexió, naiv lelkület-érzelmesség, hogy csak néhány
példát említsünk. Az ellentétpárokban való gondolkodást éltető ele -
mének tekintő, nélküle megszólalni sem tudó költői nyelv mindig is
idegen volt tőle. Nyelvezetében olykor-olykor felbukkannak me-
revnek ható díszítőelemek, nehézkesnek tűnő, cikornyás fordula-
tok, de a puszta fogalmiságnak nyoma sincs költészetében. Mindjárt
meg is mondom, mire vezethető ez vissza Rilkénél; már csak azért
is fontosnak tartom ezt bővebben kifejteni, mivel így módomban áll
e helyütt feltárni a rilkei forma titkát, és ehhez kapcsolódóan rávilá -
gítani egész költészetének alapgondolatára.

Nézzük tehát, mire vezethető vissza ez a sajátos rilkei látásmód: el-
sősorban a tér, a tér világa iránti különleges érzékenységére, hiszen
szemlátomást ebben a világban érezte otthon magát, itt látta élesen a
dolgokat, arra továbbá, hogy Rilke mindent térben helyezett el, tér-
belivé változtatott. Próbáljuk csak meg ezt, tehát a térbeliséget szem
előtt tartva végigolvasni a verseit, elsőtől az utolsóig. Több oldalnyi
idézetet lehetne összeírni a különböző tér-metaforákból. Ha Rilke

most egy korai, 1935-ös
keltezésűt ismerhet meg
az olvasó. (Deréky Géza)
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szellemét egyfajta fogalmi meghatározással kellene jellemezni, szel-
leméről egy mindent átfogó, megragadható-kézzelfogható, általános
érvényű fogalmat alkotni, az nem lehetne más, csakis a tér fogalma.
Ez a rilkei tér a látó ember tere, olyan tér, amelybe Isten a maga „te-
remtő kezével” belehelyezte a dolgokat, az átváltozások mitikus tere,
amely egyszersmind világ, egy isten-alkotta gyermeki világ. Ehhez
kapcsolódóan mindjárt meg is jegyeznék még valamit, ami számos
olvasója, elsősorban is a hölgyek számára meglepetésként hathat,
egyeseknek talán még csalódást is okozhat. Ez utóbbiak körében
ugyanis szinte teljes az egyetértés a tekintetben, hogy költészet és ma-
tematika, érzelem és szám kölcsönösen kizárják egymást, semmi lyen
összefüggésbe nem hozhatók egymással. Nos hát Rilkétől magától
tudom, hogy tanulóként — a házitanítója irányítása mellett otthon vé-
gezte tanulmányait — a matematikával kapcsolatos tananyagot,
főleg a geometriát nagyon szerette, és e tantárgyakat a magántanu-
lóktól megkövetelt kötelező penzumon túlmenően különös buzga-
lommal tanulta. Ilyenformán tehát már nem jelenthet gondot, sőt
még izgalmas vállalkozás is lehet összekapcsolni Rilkének a számok
világa iránt érzett korai vonzódását, és azt, amit rilkei térvilágnak
nevezek. Ha valaki mindenáron fogalmakra vágyik, akkor a legké-
zenfekvőbb a számokhoz folyamodnia. Mert mik is valójában a szá-
mok? Térbeli fogalmak, más szóval a számok leginkább térbeli mi-
voltukban jeleníthetők meg igazán. Rilke ezt megértette volna,
pontosabban szólva, átlátta, érzékelte volna, vagyis, hogy a tiszta tér
felosztható számokra, azaz a számok körvonalai saját teret képez-
nek. Ebbe most nem kívánok belemenni, bár sokkalta fontosabbnak
és termékenyebbnek tartom az ilyen dolgokra való utalást Rilkével
kapcsolatban, mint a vallásosságát taglaló üres fecsegést. Az előzők-
höz még csak annyit fűznék hozzá, hogy Rilke a Szám és arc című
munkámat, amelyben a fenti témával kapcsolatos dolgokról esik szó,
mélyebben és pontosabban érezte át egyeseknél, akik egyébként ezen
a területen tágabb ismeretekkel, nagyobb tudással és szakértelem-
mel rendelkeznek, mint általában a költők.

Egy szellemdús berlini férfiú a századelőn Rilke költői stílusát
illetően a megköltés szót használta, ami ezután csodálattal vegyes
áhítattal terjedt tovább szájról szájra. Az illető nyilván azt kívánta
érzékeltetni e jellemzéssel, hogy Rilke inkább tekinthető a dolgo-
kat „megéneklő” versírónak, semmint költőnek. Mint annyi más
hasonlóan szellemes kijelentés, ez is hamis, pontosabban idővel ha-
missá válik, vagy legalábbis féligazság lesz, így aztán értelmet és
létjogosultságot is csak részben, illetve csak akkor nyerhet, ha az
ember szem előtt tartja mindazt, amit Rilkének a térhez fűződő vi-
szonyáról, a sajátos rilkei térvilágról mondtam.

Csupán egyetlen művész alakja ötlik fel bennem, aki ebben a vo-
natkozásban Rilkével rokonítható, egyvalaki, aki korának legna-
gyobb, de talán minden idők legnagyobb színésznője volt: Eleonora
Duse. Milyen csodálatosan tudta d’Annunzio Giocondájának üres re-
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torikáját úgy előadni, hogy az költészetté nemesedjen! Minél silá-
nyabb volt a darab, annál jobb alakítást nyújtott. Ilyenkor különös
ösztönzést érzett magában, hogy a saját terét, a lélek terét jelenvalóvá
tegye, mintegy maga köré szőtt létezővé alakítsa, ahol aztán a szavak,
a kimondandó szavak életre kelhetnek, és naggyá nőhetnek. Művé-
szetének ez volt a legjava: a színpadteret eleven világ-térré lénye gí -
teni. Sarah Bernhardt épp az ellenkezőjét tette: mindent, ami körül-
vette, az egész világot színházzá alakította át. Valójában Duse egyetlen
szerepben vallott kudarcot: Kleopátraként Shakespeare darabjában,
mivel itt a létező világ-tér már eleve adott volt, nem kellett utólag
megteremteni, megformálni. Csakis ennek a különleges képessé-
gének köszönhetően tudta visszaadni a színháznak az átváltozás
ősi mitikus — kultikus értelmét, így sikerülhetett neki a szó valódi
értelmében a lélekábrázolás, az emberi lélek cselekedeteinek szín-
padi megjelenítése. A lélek minden aktusa átváltozás: az átváltozás-
hoz pedig más nem is szükségeltetik csak a lélek, vagy mondhatnánk
úgy is, a valóság és a semmi mással nem helyettesíthető lélek, a lélek
tiszta mágiája. Az átváltozás ekkor magától végbemegy. Ezért játsz-
hatott a Duse — szabadjon ezt még megjegyeznem — természetes
hajjal, bár korán megőszült, paróka nélkül is fiatal szerepeket.

Rilkénél a térvilág tételezésével összefügg a zenéhez való viszonya
is. Egyik versében ezt írja a zenéről: „Tőlünk sarjadt szívtér.” Rilkének
egyébként a szó általános értelmében nem volt zenei érzéke, nehezen
találta meg az utat a zenéhez. Azzal sem ment sokra, hogy egy dara-
big következetesen haladva ezen az úton, a zenét a zene felől próbálta
megközelíteni. Emlékszem, egy alkalommal Münchenben egy meg-
lehetősen középszerű zenekar előadása alatt, egy nagy zongoravir-
tuóznak még a zenekari produkciónál is gyatrább szimfóniáját hall-
gatván becsukta a szemét, hogy ily módon élesítse a hallását, mire én,
mögötte ülve, halkan odasúgtam neki, jobban tenné, ha a fülét fogná
be, és inkább a szemét nyitná ki. Ezt rögvest meg is tette.

A fentiek fényében bizonyára érthető lesz az állításom, hogy Rilke
zenéje is a térbeliség jegyeit viselte magán, a szonettek Orpheuszának
a zenéje pedig nem más, mint rend, éspedig téralakzaton belüli rend,
egészen pontoson: alakzattá vált köztes tér. Zenéje tehát a téren be-
lüli köztes tér, úgy megalkotva, hogy az „ellentmondás tiszta legyen”.
A dolgok Rilkénél ilyenformán maguktól szólnak: érés közben, így
zengik a tiszta növekedést a tiszta „szívtérben”.

A „tiszta ellentmondásnál” maradva, álljon itt két szó: test és lé -
lek — egyelőre csak az ellentétre magára utalva, mivel számunkra
az ellentétekben való gondolkodás alapvető meghatározottság, más
szóval, amikor gondolkodunk, az ellentmondás alaptétele érvé-
nyes. Rilke számára azonban, egyébként Duse és Cézanne számára
is — utóbbi a fenti értelmezés szerint szintén a téralkotás művésze,
és mint ilyen ide sorolandó — az, ami a testet és a lelket a világtér-
ben összeköti, tehát az, ami a kettő közötti köztes teret kitölti és át-
fogja, a zene, mint rend, Orpheus zengő rendje.
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Innen, ebből a nézőpontból válik Rilke versmértéke és a ritmus
uralkodó volta is érthetővé, mi több: az ő sajátos ritmusa, és minden
egyéb ritmus is. Mint ahogy az is, hogy Rilke képtelen lett volna
vir tuóz verselőként vagy rímfaragóként megszólalni, mint mond-
juk Platen és mások, akiknek viszont fogalmuk sem volt arról, mi a
tiszta, szent tér, a lélek és az átváltozás tere. Rilke szonettjei valójá-
ban nem is szonettek, már csak azért sem, mivel a szonett maga
nem „térköltészet”.

A rilkei térvilághoz szabadjon még valamit hozzáfűznöm: Rilke
nem volt romantikus költő, lírája számos, konkrét okból kifolyólag
mentes volt minden romantikától. Rilke a romantikus toposznak
számító „lustaság” helyébe, ami ellen már csak azért sem szabad
szót emelnünk, mert olyan csodálatos virág sarjadt ki belőle, mint
Mörike, az utolsó és legtöményebb romantikus, nos tehát Rilke a
szintén romantikus „ötlet” helyébe a „munkát” helyezte, egy olyan
fogalmat és szót, amelyet térben alkotó képzőművészek műhelyé-
ből kölcsönzött, és amely érvényessége általuk, elsősorban is Rodin
által nyert igazolást Rilke számára.

A német zene elképzelhetetlen a romantikusok nélkül, legszebb
dalaik kottához írt szövegek. Rilke versei, ismétlem, közvetlen ro-
konságot mutatnak a képzőművészeti téralkotással. Rilke történe-
tileg a 19. század magas európai költészetén belül annak a mozga-
lom nak a végén helyezkedik el, amely Angliában a legnagyobb
csodálattal és elismeréssel említendő John Keatsszel vette kezdetét,
és amelyet az általam elgondolt fiziognómiai világkép értelmében a
szem emberének költészeteként határozhatunk meg, szemben azzal
a fajta lírával, amelyet Eichendorff és Mörike énekelve előadható
német dala képvisel. Ez részemről nem több puszta megállapításnál,
és elsősorban azon nézetekkel szemben kívánom nyomatékosítani,
amelyek esetenként Rilke életművét is a barokk gyűjtőnévvel, illetve
fogalmi meghatározással jelölnék, különböző okokból, végtére is
Rilke a régi Ausztria polgára volt, Prága szülötte, amely a világ leg-
szebb barokk városa, és hát egész kellemes, ráadásul teljesen ve-
szélytelen dolog egy ilyen jól csengő szóval az ámuló közönség előtt
mindenféle bakugrást produkálni. Ami mindazonáltal Rilkét John
Keats valamennyi követőjétől megkülönbözteti, pontosabban: az,
amivel meghaladja őket, az valami egészen más, mint a barokk, va-
lami, ami végül is csak egy németnek, különösen a régi Ausztria te-
rületéről származó németnek sikerülhetett: a jelentős mértékű elmé-
lyülés. Sajnos ezt a szót mára nagyon elcsépelték. Úgy gondolom
azonban, hogy ebben az esetben tényleg egyfajta gátszakadásról be-
szélhetünk, és ha nyomon követjük a folyamatot, olyan forrásokhoz
jutunk el, amelyek addig mintha el lettek volna tömődve, de a torlasz
átszakadásával egyszeriben minden szabadabban, erőteljesebben,
könnyebben áramolhatott és törhetett felszínre. Ezen a ponton ismét
a már említett térvilágnál találjuk magunkat, hisz jól láthatóan más
költők többnyire esztétizáló képi világa Rilkénél kép- és térvilággá,
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a tér pedig lélekké lényegült át. „Lényeg szőtte terek”, így nevezi
Rilke a második, a legszebb elégiában az angyalokat.

Az értelmezésem szerinti térvilág fentebb vázolt elgondolása alap-
ján tárhatjuk fel, ebből kiindulva kell kimutatnunk a rilkei vers lé-
lekvilágának minden egyéb lényeges és döntő mozzanatát. Itt most
nagyvonalakban azt szeretném sorra venni, ami e lélekvilág lényegét
érinti, ugyanakkor e művelet során annak is világosan meg kell mu-
tatkoznia számunkra, hogy egy komoly szellemi ranggal bíró, nagy-
formátumú költőnek csakis olyan tanítása születhet, amely költő és
költemény, alkotó és alkotás tökéletes egységéből közvetlenül szól
hozzánk. Enélkül minden csak üres szócséplés és meddő próbálko-
zás lenne. Természetesen nem mindig könnyű ezt a bizonyos egysé-
get, illetve az abból leszűrhető tanítást kihámozni, ráadásul az olva-
sótól nagy körültekintést, alázatot és lemondást igényel.

Rilkével kapcsolatban döntő fontosságúnak tartom, és számomra
a térvilág fogalmából szinte logikusan következik, hogy Rilke em-
bere, és ez az ember mindig csak szerető férfi, szerető nő lehet („sze-
retők, egymásban megelégültek”), hogy Rilke lelke, ha szabad így
fogalmaznom, soha nem lépett ki a paradicsomból, onnan soha nem
lehetett kitessékelni. A híres kiűzetést valójában magára nem vo-
natkoztatta. Isten (legalábbis nagyon hosszú időre) elhagyta para-
dicsomot, vagy láthatatlanná vált, az angyalok is eltűntek belőle és
a csillagok mögé bújtak, nem így az ember. Ezért nem szakadt el az
ember lényegileg, pontosabban lényét tekintve az állattól, más szó-
val ezért beszélhetünk alig valamivel többről, mint az ember és az
állat egymástól való elidegenedéséről. Ez fontos szempont, de még
fontosabb leszögeznünk, hogy épp ezért hiányzik Rilke emberéből
egyvalami: a dac, Káin daca, Lucifer daca, minden fáklyavivő, min-
den kitaszított ellenszegülése. Nincs még egy világ, amelyben a dac
annyira elképzelhetetlen, annyira értelmetlen lenne, mint a rilkei vi-
lágban. Persze a dac hiánya nem jelent szükségképpen alázatot,
vagy valami hasonlót, amit a buzgó Rilke-szakértők oly szívesen ki-
olvasnának a költő soraiból. Viszont innen nézve válik teljességgel
érthetővé az elégiák angyala, és persze az, hogy ennek az angyal-
nak semmi köze a keresztény-katolikus angyalhoz, amire egyébként
Rilke az utolsó kötetének egy levelében kitér.

„Iszonyú minden angyal.”
Nyilvánvaló, hogy épp emiatt két további fogalom vagy elgondo-

lás hiányzik Rilkénél: a vétek, és még inkább a bűn. A „bűnbe eső”
ember az ő térvilágán belül lehet bár káros szenvedélyekkel terhelt,
mint az állatok, akiktől az ember, mint említettük, soha nem szakadt
el igazán, ahogy például a majmok bizonyos szenvedélyek rabjai, de
Rilke embere semmiképpen sem bűnös. Könnyen el tudom képzelni,
hogy Rilke számára a Parsifalból ismert Amfortas alakja elviselhe-
tetlen lett volna, ha egyáltalán vette volna a fáradtságot, hogy
Richard Wagner világát, a számára lehető legidegenebbet, behatób-
ban megismerje. Az ő világában „bűnös” az, aki valamilyen mulasz-
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tásban vétkes, aki valamit „elvét”, a nem tiszta ellentmondás embere,
a pontatlan ember, aki nem jut el a létig (mint kizárólagos célig egy
az élők és holtak egységét, egyesülését jelentő világban). Erről szól
különleges nyomatékkal a fentebb idézett Második Elégia:

Mert mi, ha érzünk, lényünk vesztjük; ah, lehelettel
leheletre tűnünk; s fogy, vész illatunk: a parázsból
holt zsarátnok lesz. Bár halljuk néha: bejárod
véremet, itt e szobát, e tavaszt, mely enyém, lásd,
megtöltöd… Mire jó, nem köthet meg minket, már
benne tűnünk s körülötte. S kik gyönyörűek,
ó, őket ki tartóztatja? Az arcukon ott kél
s tűnik e látszat fény. Fű hajnali harmata, lényünk
színe-valója felszáll rólunk, fel, mint forró
étkek gőze. Mosoly, hova?

(Tandori Dezső fordítása)

Azzal, hogy a Genezis elképzelése és tanúsága szerint a paradicsom
kapuja bezáródott az első emberpár mögött, és a kiűzetett ember a
föld szabadon belakható területein szétszóródott, egyúttal az is be-
következett, hogy test és lélek, illetve lélek és szellem szétváltak, és
ezzel egy új világ jött létre: a szellem világa, az ideák világa, a nagy-
szabású dolgok világa, egy olyan világ, amelyben élesen elkülönül
egymástól az élvezet és a munka, élvezet és kötelesség.

A rilkei térvilágról ilyenformán bizton kimondható, hogy sem a
szellem, sem az eszmék, sem a nagyszabású dolgok világával nem
mutat egyezést, viszont minden ízében megfelel a lélek világának.
A szellem mintegy a lélek peremévé válva olyan, mint az elszaka-
dás, mint szeretők elválása egymástól. A fentebb említett, Rilkéről
szóló új könyv szerzője nagyon helyesen mondja, hogy Rilkénél csak
szeretők vannak és szeretettek, ám a szerelem, mint olyan, mint
erósz, nem fordul elő nála. Rilke egyáltalán nem plátói alkat, már-
pedig ez utóbbi számára a szerelem, annak ideája és fogalma fonto-
sabb, mint maguk a szerető lelkek, mint Gaspara Stampa,1 vagy mint
a portugál apáca,2 hívják bárhogy is őket. Ugyanakkor, ha Rilkénél
valamiféle platonizmus egyáltalán szóba jöhet, akkor az csakis a test
platonizmusa lehet, amelynél egy bizonyos ponton a nélkülözés él-
vezetté válik: „Szeretők, egymásban megelégültek, titeket hadd / Kérdezzek
rólunk. Fogjátok egymást. Bizonyossággal?” (Tandori Dezső fordítása).

Ugye mennyire megrendítő ez a rákérdezés: Bizonyosságal? A va-
lódi platonikusnak van bizonyossága: az ideában és a fogalmak által
meghatározott rendben, az ideák és rendszerek nagyszabású és fen-
séges voltában, és a platonikus belőlük él — mintegy a priori. Ezért
aztán a maga részéről ezt a hihetetlen „fogjátok egymást” minden-
képpen szeretné különválasztani a többnyire nagyon is néven ne-
vezhető bizonyosságoktól. Rilke viszont azt szeretné, ha egymás
érintése révén, a „határtalan” élvezeten át jutnánk el a bizonyossá-

1Gaspara Stampa
(1523–1554) olasz

költőnő. Versei hatással
voltak Rilkére, a költő az
1. Duinói Elégiában tesz

róla említést.

2A portugál apáca,
Marianna Alcoforado
(1640–1723) leveleit

Rilke 1913-ban fordította
németre.
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gig. Amiből persze soha nem következhet szigorú értelemben vett
bűn, ellenben forrása lehet mindenféle bűnös szenvedélynek.

Legjobb tudásom szerint Rilke soha nem érzett különösebb von-
zalmat a kínai szellem iránt, mindazonáltal van benne valami e szel-
lemiségből, hiszen ez utóbbi sem érez késztetést ara, hogy a ráció
világát különválassza a paradicsomi léttől, illetve egy ilyen megkü-
lönböztetés számára csakis valami banális igazságot eredményezhet.

Nos, a rilkei tér- és lélekvilágnak nem is az ősi kínai kultúrában ta-
lálható a legtisztább megfelelője, hanem az ókori Egyiptomban, illetve
— igaz, mélyebb rétegekbe ágyazva — az etruszkok sírkultuszában.
Innen a tudatos vagy éppenséggel tudattalan vonzódása mindkét kul-
túra iránt. Rilkének a halálról alkotott képzete, melyről fentebb már
szó esett, vagyis hogy mindenkinek a saját halálát kell megszülnie,
évezredeket átívelve néhány ősi nép halottkultuszával rokonítható.

És itt újra szólnom kell Rilke viszonyulásáról Krisztus alakjához,
amelyből kiindulva — azt mintegy kiindulási pontnak tekintve —
próbáltam megtalálni a kulcsot műve értelmezéséhez egy korábban
róla írt visszaemlékezésemben. Krisztus a sírkultusz világának és
ezzel együtt az ókori népek térvilágának is véget vetett. Erre céloz, ez
az értelme szavainak, amikor így szól: „Hagyd a holtakra, hogy elte-
messék halottaikat.” Kereszthalálának az értelme ugyanakkor egye-
bek mellett az is, hogy nem szükséges megszülnünk saját halálunkat,
másként szólva, hogy az évezredes piramisok régvolt királyainak saját
maguk szülte halála Krisztus eljövetele óta értelmét vesztette, erről
többé szó sem lehet. A tragédiában sem állja meg többé a helyét, még
akkor sem, ha Dionüszosz Zagreusz mítoszában, amely egy olyan is-
tenről szól, aki szétszakít, majd maga is darabokra szaggattatik, to-
vább élhetett. Rilkének azonban nem volt érzéke a tragédiához, mint
ahogy nem értette meg az istenembert sem. Vajon nem árulkodik-e
Krisztus lényegének legteljesebb félreértéséről, amikor az anyát a fiú
fölé helyezi, és a következő szavakat mondatja Máriával a Mária élete
versciklus Pietà című versében: „Keresztben fekszel, át sem ér / Ölem: nem
tudlak már / megszülni” (Farkasfalvy Dénes fordítása).

Innen aztán egyenes út vezet a nyolcadik elégiához. „Ó, az apró-
lény boldogsága, ott / marad az ölben mindig, mely kihordta; / ó, szunyog
üdv, amely belül cikáz, / menyegzőkor is; mert anyaöl minden” (Rónay
György fordítása).

Jól emlékszem, amikor egyik társalgásunk alkalmával a duinói
állatkertben beszélt nekem a szúnyognak erről a bizonyos belülről
fakadó boldogságáról sok-sok évvel az elégia megírása előtt, s
ekkor került szóba a közvetítő is, a közvetítői szerep, és az, hogyan
viszonyul ő mindehhez. Az ajánlás erre utalhat, de utalhat az Egye-
temes fiziognómia alapjai című munkám néhány pontjára is, amely a
Szám és arc című művem bevezetőjeként jelent meg. Amikor 1923
nyarán, tíz évvel a Duinóban eltöltött tavaszi hetek után utoljára
láttam, erről többé nem beszéltünk. Erről többé nem is volt mit
mondanunk egymásnak.
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Olvassuk csak el a sírral és az anyaöllel kapcsolatos fenti gondo-
latokat szem előtt tartva a költő egyik legjelentősebb költeményét, a
Wolf von Kalckreuth gróf emlékére címűt. Aligha írtak valaha nagy -
szabá súbb sorokat az öngyilkosságról, mint a szóbanforgó versben.
Nem egy ókori római vagy sztoikus, még csak nem is egy keresztény
hívő ember öngyilkosságáról van itt szó, hanem egy a térvilágon
belül létező lélek öngyilkosságáról. „Hogy pusztítottál. Hogy terólad
ezt / Mondják már az idők végezetéig” (Jékely Zoltán fordítása).

Említettem már, hogy semmilyen monumentalitásnak nincs
helye Rilke világában, azzal a fenntartással persze, hogy ez a meg-
állapítás a szellem világának monumentalitására értendő. Van
ugyanis a lélek világának is monumentalitása, ez pedig megegye-
zik a sírok világával. Ezt a világot Rilke tisztán látta, vagy másként
fogalmazva, lelke mindig is ide vágyott. Ezzel magyarázható külö-
nös vonzódása a parányi lények iránt. Ahogy számára nem létezett
a szerelem maga, hanem csak szeretők és szeretettek, éppúgy nem
létezett számára a nagyság, csak nagy dolgok, királyok, az atyais-
ten, Mózes, és a versben szereplő király, akinek a színe elé járul
Eszter. És aztán voltak az apró lények, a szúnyogok. És e kettő kö-
zött helyezkedett el ő, a költő, feszülten — a feszültséget fenntartva.

Rilkének egyáltalán nem volt érzéke a történetiség eszméjéhez
vagy az ideák összekapcsolásához, sőt eszmei összefüggésekhez
sem. Innen is eljuthatunk a térvilágához és Krisztus alakjának meg
nem értéséhez, aki bizonyos értelemben a mítosz és a történelem
határán helyezkedik el.

Végezetül pedig szeretnék érinteni még egy dolgot: Rilke álom-
hoz, még inkább S. Freud pszichoanalíziséhez való viszonyát. Itt is
a rilkei térvilágot kell alapul vennünk, hogy teljesen megérthessük a
költőt, a feltárandó álomrétegekkel teli térvilágával együtt, amely-
ben az időnek nincs más szerepe, mint e rétegeknek és lerakódások-
nak kialakulását elősegíteni. Azt is szem előtt kell tartanunk — füg-
getlenül attól, hogy a köznapi olvasó homályos elképzelései alapján,
ki mit hoz fel ellene —, hogy Rilke semmiképp nem nevezhető álom-
költőnek, mint amilyen mondjuk Swinburne vagy Hofmannsthal
volt, akinek az Andreas-regénytöredéke a maga nemében a lehető leg-
finomabb szövésű álomköltészet. Rilke egyébiránt az életben a leg-
kevésbé sem volt álmodozó alkat, sokkal inkább nevezhetnénk egy-
fajta médiumnak. Igen, valóban úgy tűnik, mintha nála nem lenne
különbség álom és látás között, vagy mintha számára álom és látás
éppúgy egyek lennének, mint ahogy lélek és tér egyek.

Deréky Géza fordítása
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