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Bibliai utalások és jelképek költészetében

2014-ben emlékeztünk az első világháború kitörésének 100. évfor-
dulójára. Ekkor halt meg a tragikus sorsú osztrák költő és író, Georg
Trakl (1887–1914), aki mindössze 27 évet élt. 1887. február 3-án Salz-
burgban született. Apja Sopronból származott. Az ő kívánságára
1908-tól gyógyszerészeti tanulmányokat folytatott Bécsben, ahol ko-
kainfüggő lett. Ekkoriban jelentek meg első versei expresszionista
lapokban. 1912-ben Innsbruckban katonai gyógyszerészként dolgo-
zott. 1914-ben behívták katonának, átélte a véres galíciai (grodeki)
ütközetet, majd egy krakkói hadikórházban dolgozva öngyilkossági
kísérletet követett el. Pár nap múlva, 1914. november 3-án elhunyt.
Egyes vélemények szerint a kokain túladagolása okozta halálát.

Életében csak két verseskötete jelent meg. Témái főként a halál,
az elmúlás, a születés előtti nemlét, a „kék végtelen”. Életművének
alapos ismerője, versei fordítója és értő kritikusa, Erdélyi Z. János1

mesterien elemezte költészetét. Trakl költői életművét a színek bur-
jánzása, szinte orgiája jellemzi. Az idilli kezdés után szinte mind -
egyikre ráborul a nyomasztó hangulat. „Elkezdjük olvasni valame -
lyik verset: kedves, sokszor idilli, vidám képpel kezdődik, hogy
aztán egy hirtelen, váratlan fordulattal elénk táruljon a romlás, a
pusztulás, megjelenik a Gonosz; avagy egy haláltáncszerű kép ad
az addigiaknak egészen más értelmet” (Erdélyi Z. János). Gyakran
az idill keveredik a pusztulás képeivel.

Georg Trakl költészete kavargó kép-zuhatagaival elkápráztat.
Rend kívüli ez a költői világ, ahogy élete is az volt: genetikai terhelt -
ség, drogfüggőség, testvérszerelem jellemezte. Minden bizonnyal a
túlzott kábítószer- és alkoholfogyasztás, valamint az öröklött ter-
heltség vezethette a leánytestvérével, Margarethével folytatott vi-
szonyhoz is, amely miatt súlyos bűntudatot érzett. „Széttört kardot
éreztek szívükben.” Mária közbenjárását kérték az isteni irgalomért.
„Csókos ágyunkon fenyeget az éjjel; / s egy hang szól: E bűn rátok örökül!
/ Még torkig tűnt kéjeink gyönyörével / könyörgünk: Kegyes Mária, kö-
nyörülj!” (Vérbűn, részlet, Rónay György fordítása).

A 19–20. század fordulóján több hasonlóan „különc”, magányos
író-művész élt és alkotott az Osztrák-Magyar Monarchiában, így
például a maga korában neurotikus hivatalnoknak látszó Franz
Kafka, vagy az iglói patikus, Csontváry Kosztka Tivadar. Álom-
szerű víziók, kísérteties képek, a meghasonlott lélek mélyéről szü-
lető szimbólumok jellemzik írásaikat, festményeiket. Trakl a két
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„elátkozott” francia költőt, Rimbaud-t és Verlaine-t tartotta meste-
rének, továbbá Hölderlin és Nietzsche hatottak látomásos költé-
szetére, világnézetére.

Szerb Antal a következőket írta Georg Traklról: „Nem szabad azt
mondani, hogy Trakl azért írt ilyen verseket, mert őrült volt. Hanem
inkább azt kellene gondolnunk, Hölderlin, Trakl és József Attila ál-
dozatok voltak, megrongált, ellenállásra képtelen idegrendszerü-
ket vak eszköznek használta fel, hogy kimondja önmagát, a titok-
zatos és örök emberi tartalom.”2

Georg Trakl költeményeiben gyakran visszatérnek bibliai remi-
niszcenciák, szimbólumok. Így például Luciferhez: látomása Sátánról,
a Sötétség fejedelméről, illetve a Gonosz hatalmát megtörő „szelíd Bá-
rányról”, a bűneinket magára vállaló Megváltóról. — Egy fogoly feke-
terigó éneke a Getszemáni kertben vérrel verejtékező, keresztáldoza-
tára készülő Krisztust jeleníti meg. Már elővételezi az irgalmas Isten
emberszeretetét képviselő Megváltó győzelmét a bűn felett, előre látja
a húsvéti hajnalt: „Sugárzó karok irgalma / Megszakadó szívet ölel.”

Georg Trakl gyakran szól az Áldozat, az Isten Báránya alázatáról.
Isten Fiának alázatát és szenvedését festi meg a Crucifixus / Keresztre
feszített.

Isten ő, előtte szegények térdelnek,
Tükre a földi kínnak, végzeteknek.
Köpéssel mocskolt, sápadt Isten Ő,
Elvérzik épp a gyilkos dombtetőn.

Testének kínja előtt térdepelnek,
Hogy alázatuk övével lépjen nászra,
S szívük a halál-vágy jegében eddze
Végső tekintetének éje és halála. —

Hogy megnyissa — földi kín jelképeként —
A kapukat az égi szegénységnek
Ő a halálra-vált töviskoronás Király
Kit elveszettek s angyalok dicsérnek…
(Szabó Ferenc fordítása)

Megindító a fiatal osztrák költő együttérzése a kicsikkel, a sze-
gényekkel, a szenvedőkkel, illetve a betegségeinket és bűneinket
magára vállaló, keresztre feszített Üdvözítővel. Jézus nyilvános mű-
ködése kezdetén hirdeti, hogy elérkezett Isten országa (uralma),
amelybe elsőnek a lélekben szegények, a kicsik, az alázatosak, a
szenvedők és sírók lépnek. Az Emberfiának megesik a szíve a szen-
vedőkön, „szánja a sereget”. Az Izajás által megjövendölt Szenvedő
Szolga sorsát teljesíti be: magára veszi gyengeségeinket, betegsé-
geinket, bűneinket, hogy szabadulást hozzon: Ő, a meghalt és fel-
támadt Jézus az Üdvözítő.
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