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VÖRÖS ISTVÁN

Minusz egyedik
duinói elégia

Hogyha elkussolnék, ki hallana engem
az angyalok rendjéből? És ha netán
jól tökön rúgna az egyik, ő pusztulna bele
az erősebb lét közelébe. Rögtön hátracsavarnám
a kezét, a szárnyát meg előre, a lábát föl,
és a fejét le, csak a teste maradna
egyhelyben és körülötte keringene
tagjai nemlétező horizontja.
Mert angyalok nincsenek. És emberek se talán.
Iszonyú minden ember. Én inkább egyszerű
csimpánz vagyok, orángutánivadék,
elhízott neandervölgyi ősember, aki a barlang falára
odakente a rátámadó angyalt, mert nem tudta mi az.

Hisz a szép nem más, mint a röhejes kezdete,
ha a nevetés félbeszakad, mert egy kardfogú tigris
a barlang előtt elvonul, de bejönni nem mer,
sőt, hülye lenne, tudja ő, hogy mindegyikünkből
élnek szárnyas változatok, egyedül csak a madárnép angyalai
szárnyatlan, suta földönjárók, csillagporban sántikáló
tollatlan csavargók, a csőrük nem maszk,
de megjelenési helyük ma már csak a velencei karnevál.
Iszonyú minden ünnep. Iszonyú a szórakozás.
Hát ti nem tudtátok, hogy sohasincs mit ünnepelni?
Hát ti nem tudtátok, hogy semmi se szórakozás?
Illetve épp csak a semmi. 
     Így visszafogom magamat,
elnyelve sötét röhögésem ugató hangját,
ősember vagyok, mondtam, és te ősangyal,
a szárnyaid még barnák, a tested csupa szőr,
nem illene rá a fehér csuha, se a jó illatú kendő,
a szakállad vad tüske, az agyarad sárga. Ki volna hát,
aki kellene nekünk? Neked és nekem, még nem embernek 
és még nem angyalnak? Előangyal, a koponyád madárszerű, 
a tollad inkább pikkelynek nézném. Miféle túlvilág
ideszakadt katonája lehetsz te? Üres, üres, üres
a hatalmas istenfej, melyben galaxisok forognak, 
mint szádban a rágó, mert állandóan növények szárát
rágdosod, fakérget csipegetsz, valóságdarabokkal tömöd be léted
foglyukait. De nem elég még a gyökértömés se, ide híd kell,
alagút az égen át, függő csillagok lánccsörgése, időhab,
égkrém, mindenféle költészettel telített szó kristállyá
kicsapása. Volt-e angyal az angyalok nyelve előtt?
Vagy Isten, az ősnyelvész, előbb a nyelvet teremtette meg
e félig morgást félig muzsikát,
és mert elborzadott a zordon mű fölött,
hozzá gründolt a földi életre amúgyis alkalmatlan állati népet,
hogy ezt a semmit, ezt az előnyelvet ők beszéljék, amíg jobb eszébe jut.



166

Ó, és az éj, hosszabb nevén az éjszaka, ha benzingőzzel teli szél
perzseli arcunk! Könnyebb-e az egymást gyűlölőknek,
a másikkal csak a sorsukat fedik el,
vagy még más sorsát is, mint a széllel az éghajlat befedi a tájat,
a múlttal a jövő a jelent? Jár a nagy kerék, csöpögnek 
a tejutak a kilyukadt zacskókból a büdös műanyagládába.
Hová lett a tisztaság? Az előangyal
tisztasága, az angyali nyelv butasága, ha itt lohol már az okosság,
akár farkas a lábnyomodban, vagy kamion a keréknyomodban. 
Bőg a motor. A farkas belső motorja, a szív úgy dobog, hogy azt hiszed,
szerelmes, pedig csak azért követ, hogy ölni tudjon.

Sok van mi csodálatos, de a farkasnál nincs csodálatosabb, 
ő az, ki a szürke félelmen átkel a téli viharban, 
és saját létének bundájába beburkolva magát 
elroppantja a csontját minden hitványnak, aki lassabb nála.
Persze ne félj, te fölrepülsz előle az első faágra,
és mégha hasadozik is belül a fa törzse a világűrközeli fagytól,
téged megtart az ág, nem mer alattad letörni,
nem is érzi a súlyt, nem is érzi a súlyodat, nem is érzi, hogy vagy.
Hát hogy vagy – a farkasok között, te majom hasonlatosságára teremtett
madár, milyen ott fenn az ágon? A semmi ágán ül a farkas szíve,
kis teste juszt se vacog, köréje gyűlnek dühösen, 
mint egy görög színházba a csalódott nézők, ha Szophoklész helyett
Beckettet játszanak. 
      Dobd ki karodból az űrt,
vágd a lélegzésre alkalmatlan terekhez hozzá,
mint színhúshoz a csontot, farkasszívhez a báránygyomrot,
hadd eméssze magát a világ, vagy-e te, és van-e a te szádban
nyelv, hogy végre a nemlétről minden tudhatót elmeséljél.
És ne hallgasd el a nem tudhatót se, én igazán
onnan lennék kíváncsi erre a nagy hazudozásra,
mert ez már a költészet nyelve, ez már az, beszélj tehát,
akit mindenféle maradék tagból varrtak össze,
varrtak rá a semmire, és a semmi alattuk beomlott,
ott vagy-e saját léted eltűnt helyén, mint az elolvadt hó
után megmaradó jeges farkaslábnyom, nyáron is ott van
a fűben, és leesik mellé a farkasszív az ágról.

Vagy talán könnyebb-e az üstökösöknek?
Csóvájukkal ők csak a sorsukat fedik el,
a naprendszer széleinél kószálni ezer évet, 
aztán egy rohanásban a nap közelébe bejönni,
ott elégni önnön súlyunk lángjaiban, látni a fényes arcot, 
érezni a melegét, amit talán el se nagyon hittél ezer évig,
majd visszakerülni a kinti hidegbe, oda, ahol a Plútó ugatása
undorítóbb, mint pásztornak a farkasüvöltés.
Elegük van a sötét csillagporból a valamit akaróknak,
a kozmikus bénaságból az istent keresőknek,
az ősrobbanás szagából az angyaloknak, akik
azóta is takarítják ennek a bűzlő kudarcnak maradékát.
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SZIGETHY GÁBOR

Régi magyar poéták
angyalai

Balassi Bálint elképzelni sem tudta, hogy angyal szavunk jelenthet bármi mást, mint 
szakrális lényt, idő és tér által nem korlátozott, öntudatos szellemi képességekkel rendel-
kező, halhatatlan, de nem mindenható, nem földi emberek módjára élő valóságot: Isten 
hírnökét, Isten szolgáját, Isten követét.

Amire kortársai gondolni sem mertek, Balassi Bálint nemcsak gondolta, de merész lá-
tomását papírra is vetette: tudja meg a világ, hogy az idő és tér által nem korlátozott, ön-
tudatos szellemi képességekkel rendelkező, halhatatlan, de nem mindenható, nem földi 
emberek módján élő angyalokhoz csak szerelme, Júlia hasonlítható.

Egy kegyes képében az gyászöltözetben
 valljon angyal tűnék-é?
Vagy ember magzatja angyalábrázatba
 szemeimnek tetszék-é?
Angyal-é vagy ember az, ki ezen ment el?
 lelkem de immár övé.

A költemény első versszakában még csak szájatátott csodálattá kerekedett kérdés: le-
het-e földi lény Júlia? Nem inkább angyal? Verssé szilárdult ábrándozása végén a köl-
tő már tudja:

Hertelen hogy látám, előszer alítám
 őtet lenni angyalnak,
Azért ő utába így szólék utána
 mint istenasszonynak.

Az első pillanatban még csak szeretné angyalnak látni-hinni Júliát, de lelkében – köl-
tő! – valósággá lesz a csoda:

Itt e földön angyal mit jár vadászattal,
 ha vagyon hellye menyben.

Júliát már nem hasonlítja angyalokhoz: azonosítja földre tévedt szerelmét az ég lakó-
ival. Számára Júlia valóban valóságos angyal: elérhetetlen, földöntúli tünemény. A szó-
nak – angyal – számára nincs új evilági értelme, jelentése: Júlia égi szerelem – titokza-
tos és beteljesületlen. A keresztény Balassi Bálint lelkében és verseiben az angyal min-
dig szakrális lény, még akkor is, ha költőként (antik hangulatú képben) a szerelem egyik 
latin istenéhez, Cupidóhoz hasonlítja az angyalokat.

Sőt még Cupido is mostan feltörlötte
 homlokán szőke haját,
Gyönge szárnyacskáján tétova mint angyal
 röpül, víg kedvet mutat,
Szerelmes táncokban kinek kinek adván
 kezére szép mátkáját.

Cupidót (Eros, Amor), a szerelem görög-római istenét már antik szobrokon szárnyak-
kal ábrázolták, és sok-sok évszázaddal később rokokó festményeken is szárnyakat visel 
a pajzán fiú-isten. Az angyalok azonban csak az Újszövetségben és csak János apostol-
nak mennyei jelenésekről szóló könyvében „röpülnek”. („És ezek után láték más angyalt 
leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fénylett annak dicsőségétől.” 
18:1 – Károli Gáspár fordítása.)

A röpülő angyal – akárha költői ábránd látja Cupidót annak, akárha szerelmes révü-
letében szerelmét azonosítja vele Balassi Bálint – keresztény, szakrális jelenség. Nem az 
angyal hasonlít a földi világra: a földi világot hasonlítja égi tüneményhez a költő.
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S még majd két évszázadig magyar költőnek, ha angyalra gondol, mindig a Biblia an-
gyala jut eszébe.

Isten angyala egy nagy szép dolgot
 Szent Jánosnak monda…

Bornemisza Péter Isten városáról, az Mennyországról való ének (1567) című költe-
ményében az angyal Isten hírnöke. És az angyalok Isten szolgái, örökkévaló igazságá-
nak rendíthetetlen őrei.

Rendet előtte az szent angyalok
nagy szépen állanak…

A 16–17. században az angyal – ha költők idézik tetteit – isteni feladatot teljesít.

Az Isten angyala az csapást megtartá,
Az Mehmet kezében szablyát megfordítá,
Gyorsan az kölcsönért kölcsönt megfordítá,
Mert kardjával együtt jobb kezét elcsapá.

Zrínyi Miklós számára az angyal az ég küldöttje, őrző angyal: segíti, védi a törökök 
ostromolta Szigetvárban a magyar hősöket (Szigeti veszedelem, III. 83., XIII. 2., XV. 
86.). És az angyal Isten hírnöke, örömhírhozó (XV. 45.).

Így monda az angyal és megvidámitá;
Mennyei sereget égbül leszóllitá…

A 17. század derekán – 1645–46 hófútta telén – Zrínyi Miklós számára megkérdője-
lezhetetlen igazság az égi hierarchia. Az angyalok Isten hírnökei, ha földre szállnak: őrző 
angyalok, Isten szolgái, az isteni parancs végrehajtói (XV. 107–108.).
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Angyali legio ott azonnal leszáll,
Dicsérik az Istent hangos musikával.
Gábriel bán lelkét két tized magával,
Földrül felemeli gyönyörü szárnyával.

És minden angyal visz magával egy lelket,
Isten eleibe így viszik ezeket.
Egész angyali kar szép musikát kezdett…

Rimay János Balassi Bálintot angyali szózattal búcsúztatja-siratja (5 Emlékversek a 
két Balassi halálára). Tóbiás próféta könyvének szellemében Ráfael arkangyal, Isten 
küldötte emeli a költő lelkét az égbe.

Menj el te, Raphaél
S lelkét, még aki él,
Vedd csendesen el tőle…
Vígy neki kegyelmet…

S a földi létben bűnösöknek az égi angyalok viszik a megbocsátást, az isteni ke-
gyelmet.

Sok szép sereg angyal
Nagy háláadással
Isten székit meggyűlé,
Az Úrnak jótétét
Bűnösnek megtértét
Vigadással örülé.

(Másfélszáz év múlva, 1791-ben a tudós papköltő, Virág Benedek is Ráfael arkan-
gyalt kéri, segítse kalandos útjáról hazatérni gróf Széchényi Ferencet.

Ka
rá

ts
on

 G
áb

or
 m

ûv
e



170

A csalárd szívű gonosz emberekbe
Öntsenek méltó remegést, ha útra
Mennek, a varjak, s huhogást süvöltő
   Éjjeli baglyok.
Tégedet, tisztelt fia! s halhatatlan
Dísze Honnyunknak! vezet, és vezessen
Nápolyig, s hozzon kebelünkbe vissza
   Ráfael Angyal.

Nem csak bölcs papoknak, csiszolt elméjű szerzeteseknek volt akkoriban mindennapi 
olvasmánya a Szentírás, és sokan emlékezhettek a pillanatra, amikor Tóbiás könyvében 
(12:15) Ráfael felfedi égi kilétét: „Ráfael vagyok, egy a hét angyal közül, aki mindig ké-
szen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen.”)

Rimay János számára az angyalok jelentik az igaz emberség mértékét.

Volnék igaz ember,
Mint angyal tündökleném.
De jaj, miként veszék,
Hogy almában evék
Éva, legelső szülém!

Elérhetetlen emberi vágy: földi létünkben angyallá lenni. Az angyal égi lény, mi em-
berek földi utunkon botorkálva csodáljuk a földi létében – hitünk szerint – angyalként 
élő embertársunkat. 

Faludi Ferenc már nemcsak égi, de földi angyalt is ismer.

Szent Imre jön, ki éltében
Eskütt szüz és angyal volt,
Házassága kötelében
Szüz társával szüzen holt.

Jó lenne tudni: amikor versét írta Faludi Ferenc – Vallásos énekek Szent Imre hercegrül 
–, vajon gondolt-e arra, hogy magyar költőként talán először nevezett szent meggyőződés-
sel földi embert égi angyalnak? S ha egy földi ember lehetett (égi?, földi?) angyal, ha Imre 
hercegről hihetjük, hogy angyal volt, lehet, hogy nem ő az egyetlen? S ha nem csak az ég 
szárnyas lakóit nevezhetjük angyalnak, a szó – angyal – jelenthet mást is, mint égi lényt?

Ányos Pál pálos szerzetes számára az 1770-es évek közepén az angyal szakrális tar-
talmú szó, ám amikor Ovidius versét fordítja – Penelope Ulisszesnek –, az eredetiben la-
tinul így hangzó sort: „jöjj te sietve, nekünk biztos öböl, menedék”, az eredetit átírva ke-
resztény szellemben, de az angyal szóba evilági tartalmat sűrítve szólaltatja meg magya-
rul: „Jöjj, őrző angyala ősi javainknak!”

Nem sokkal később, 1782. Szent Jakab havának (július) 17. napján Barcsay kapitány-
nak írott költői levelében világias, már-már szerzeteslétéhez mérten illetlenül profán tar-
talmú szó az angyal: vonzó, bűvölő, veszélybe sodró földi nő.

Emez angyal, ugymond, amaz imádandó,
Ez istenasszonynak látszik, bár halandó;
Ennek szeme tetszik, amaz ajakával
Hódít, másik karcsu s sugár derekával.
Ölelni kívánná mindegyik szépségét,
Mindegyik lobbantya tüzes gyermekségét.

Árulkodó szó: úgymond. Nem angyal a csábos dáma, csak annak mondják! Ám elgon-
dolkodtató, hogy a 18. század végén már egy pálos szerzetes is tud arról (és versbe sűrí-
ti tudását!), hogy a vonzó asszonyokat, lányokat – úgymond! – angyalnak becézi a köz-
nyelv. A költőt, a fiatal, lángoló érzelmeinek elfojtására kényszerült szerzetest elragad-
ja a hév. Pillanatra nem tud gátat szabni indulatainak, cifrázza az úgymond-angyal bája-
inak, csábító tüzének, vonzerejének leírását. Aztán megriad, visszakozik, szabadkozik: 
szerelmi függésre, asszonynak-kiszolgáltatottságra bölcs embernek nincs szüksége. Mert 
a vonzó, elbájoló, csábító asszony csak úgymond, és nem valóban angyal. S a vershez fű-
zött prózai megjegyzés már bűnbánó vezeklés: „Ez, barátom, természeti festése a szere-
lemnek! – Lásd, hogy a poéták sem mondanak mindétig színt a valóság helyett!”

Talán Ányos Pál versében kezdődött angyal szavunk 18. századi „színeváltozása”. 
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Dayka Gábor verseinek második, bővített kiadásában, 1833-ban egy antik eklogák hang-
ütését idéző pásztori idillben (Amira) így olvasható a költői kérdés: „Mit mível a kegyes? 
melly tájon keresem?” Dayka Gábor verseit Kazinczy Ferenc gyűjtötte össze és adta ki 
első ízben 1813-ban. Ahol tudta, s ahol lehetett, az eredeti szöveget saját ízlése szerint ja-
vította-jobbította. Mert Dayka Gábor 1791-ben ezt írta: „Mit mível az Angyal? mint fog-
lalva lelem?” Tehát Angyalnak nevezi a szerelmes nőt! Talán a kifinomult ízlésű Kazin-
czy Ferenc (Németh László goromba, de találó meghatározása szerint a nemzet finnyá-
sa!) gondolta úgy: a csalfa pásztorlányt nem illendő égi angyalhoz hasonlítani. Minden-
esetre Dayka Gábor (szerzetesi fogadalmából kimenekült költő) hús-vér, édesen vonzó 
leányra gondolt, amikor Angyalnak nevezte Amirát, s a vers tanúsága szerint előtte térd-
re borulva nem égi, de földi kegyekért esedezett.

Egy évvel később, 1792-ben – de erről a kortársak közül alig egynéhányan tudhat-
tak – Batsányi János Bartsaihoz című versében a barátság angyalának nevezi írótársát. 
Hat évvel később Virág Benedek – Ányos Pál emlékezete – hasonlóképpen emlékezik fi-
atalon elhunyt szerzetestársára: „Üdvözlégy, te magyar Helikonnak dísze, dicsőült / Ár-
nyék, barátság angyala!”

Barátság angyala: a korabeli olvasó számára az angyal szó eredeti, szakrális jelenté-
sének kisugárzása spirituális glóriával övezte a barátság fogalmát. Kétszáz évvel később, 
ma azon elmélkedhetünk: mennyit veszített (vagy mivel gazdagodott?) – költők versso-
raiban, közemberek mindennapi szófordulataiban – eredeti tartalmának szakrális súlyá-
ból-mélységéből angyal szavunk, amikor egyre több evilági szó (és fogalom) megneve-
zése vagy bármely szó (és fogalom) körülhatárolatlan tartalmú jelzőjévé lett.

Virág Benedek Kisfaludy Sándornak írott verses leveléhez a később ismert ügyvéd-
dé és jogtudóssá lett barátja, Sztrókay Antal feleségéhez írott versikéjét mellékeli. Fur-
csa kis költemény: az asszonynak küldött virágcsokor – azaz a vers! – Antalunk angya-
lának, azaz hitvesének virít a költő szándéka szerint. Az imádott, s a barátok által tisztelt 
asszony: angyal – a szó még ebben az összefüggésben is őrzi eredeti jelentésének töre-
dékét: a szeretett nő angyalhoz hasonló, hasonlítható.

Az 1799. március 21-én, a tavasz első napján írott versében – Károly győzedelme 
Oszteraknál – Virág Benedek már nagyon újszerű, furcsán evilági jelentéssel ruházza föl 
a valaha csak szakrális jelentéssel bíró angyal szavunkat.

„Fegyverre Páris népe!” Kiált megént
A vad Szabadság versenyes angyala,
S bűnös dücsöségek helyére
Számtalanok dühösen rohannak.

Versenyes angyal – vajon mire gondolt Virág Benedek? Vad szabadság – a szelíd 
lelkű papköltő nem rajong a vérben tocsogó francia forradalomért. A történtek bűnös 
dicsőségéről ír, a legázolt emberiségről, amikor víg a gonoszság lelke – de miért ver-
senyes angyal a pusztítás, rombolás szelleme? Miért angyal?

Virág Benedek tudós pap, jól ismeri a Szentírást, tud a bukott angyalokról („Mert Is-
ten az angyaloknak sem kegyelmezett, amikor vétkeztek, hanem az alvilág sötét mélyé-
be taszította őket, hogy maradjanak őrizetben az ítéletre…” Péter második levele 2:4), de 
a magyar köznyelvben s a költők verseiben évszázadok óta az angyal: égi szent! S most 
hirtelen öldöklő szörnyűségek megtestesítője? Vajon a korabeli olvasóknak (ha olvas-
ták e költeményt!) nem volt furcsa, nem volt meglepő, hogy véres borzalmak kapcsán is 
eszébe jut valakinek, jeles költőnek, tudós paptanárnak angyalokat emlegetni?

Néhány évvel korábban Verseghy Ferenc lefordítja a Marseillaise-t; Virág Bene-
dekkel ellentétben ő hazánk megmentőjeként várja a jakobinus angyalt: „Küldjétek 
ütköző csatánkhoz / A győzedelmek angyalát.”

Az utókor bölcs: látja, értelmezi, ami megtörtént. A kortárs szemtanú és áldozat: 
átéli a kor változásait. A költők lelkében – s ha megszólalnak: verseikben! – sűrűsö-
dik, kristályosodik koruk szennye, fénye.

A pogányok vakságából
a vadságnak rút sorsából
 a magyarnak hajnala
 ah! te voltál angyala.

– írta Verseghy Ferenc Ének Szent István király jobbjáról című versében. S a Rikóti Má-
tyás történetét elbeszélő hosszú versben hasonlóképpen angyalként tiszteli országalapí-
tó első királyunkat: 
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Szent István Király nagy Pátronusával
tellyék meg az Isten színe látásával
s vigadgyék örökké sok angyaltársával,
és a többi szenteknek vidám nyájával.

Szent Imre herceg után a 19. század első évtizedében immár Szent István is angyal. 
Verseghy Ferenc számára (ekkor!) az angyal: Isten hírnöke, Isten szolgája, Isten követe. 
István király a haza megteremtője, megmentője: angyal, fölre szállt égi szent. Magyaror-
szág az Isten országa és Isten „Dajkálló Angyala nevedék Honnunknak”, minden idők-
ben „Angyala Földünknek”.

Hívő ember a költő, de verseiben, szellemiségében, gondolkodásában (és a kor szelle-
miségében, gondolkodásában) angyal szavunk jelentése egyre tágul, bővül, világiasodik.

Hűség, serénység, isteni félelem,
szelíd igazság, ájtatos irgalom
fénylettek angyal életének
Szent nyomain, valamerre fordúlt.

Ezt már nem Szent Istvánról írja Verseghy Ferenc, hanem a hercegprímásról: az ifjú 
(szent) Imre herceg és (szent) István király után most már egy főpapot is tisztelhet an-
gyalként a kor embere. S ha főpap lehet angyal, lehet nemes úr is. Marczibányi István-
ról – tagadhatatlan: e derék magyar sokat tett hazánk felemelkedéséért – nehéz elhin-
ni, hogy ő Hazánknak Angyala. S ha a költői fantázia el- és felszabadul, nincs megállás: 
Marczibányi István hitvese sem lehet kevesebb, mint Felséges Angyal.

Lassan a költők álomvilágában mindenki lehet angyal szép hazánkban. A kortársak ta-
lán észre sem vették: az angyal szó lassan már-már elveszítette eredeti, szakrális tartalmát, 
bibliai jelentését, és a mindennapok nyelvének sokértelmű, sokjelentésű töltelékszava lett: 
dicsérő jelző, amelyet bármely szeretett személyre ráaggathatott díszként a költő.

Dugonics András 1820-ban megjelent gyűjteményében (Példabeszédek és jeles mon-
dások I–II., Szeged) már ilyen közszájon forgó bölcsességeket olvashatunk: „Az Angya-
loknak is a kevélység ártott”; „A víg Angyalok is örömet hirdettek”; „Angyal szól belő-
led, ha bort emlegetel.”

Kazinczy Ferenc Mária Lujzát, a Franciaországba távozott osztrák császárlányt ne-
vezi angyalnak („De angyala távoztán Ausztria búnak ered.”); számára a vonzó nő: „ke-
gyes angyal”; földi gazdagság helyett földi angyalra vágyik: „Nem irígylem gyémánto-
dat: / Igen angyal szomszédodat.” 

Fazekas Mihály nem titkolja, miről álmodik: „Képzelődésemnek serkenj hajnala, / 
Testben jó lelkemnek őrző angyala”; de azt is tudja, kedves angyal a nő, de az asszony 
férfiember számára veszélyeket rejtő titok: „ki hinné, hogy még a föld hátán / Élő angyal 
képében járhatna a Sátán!”

S ha ma tréfásan angyalbőrnek nevezzük a katonamundért, e szavunkat is talán két-
száz éve élt költőnek köszönhetjük.

Verseghy Ferenc Rikóti Mátyás című nagylélegzetű verses elbeszélésének fordulatos 
történetén kacarászva – a bolondos, magával eltelt, magát lángelmének tartó falusi kán-
tort, Rikóti Mátyást szedett-vedett angyaljelmezbe öltöztetik az ünneplő társaság szóra-
koztatására – feltehetően a korabeli olvasó sem tudta pontosan eldönteni, valójában kin 
és miért kacag: Rikóti Mátyás megszégyenülésén, az angyal jelmez lelepleződésén, vagy 
az angyaljelmezt alázatosan megsüvegelő együgyűeken?

Leültetik tehát angyal ruhájában.
Negédet duzmadni látván pofájában,
S karikatúrákat minden mozgásában,
repedni kezd kiki a nagy hahotában

S az is kiderül, miért az „angyalbőr”, a katonai ruházat jutott (juthatott) eszébe a kora-
beli olvasónak. Merthogy Rikóti Mátyás nem szíveli a civil viseletet.

Cipőt nem akarván húzni harisnyával
mivel meg nem férnek magyar gusztusával,
csizmáját befonnya veres pántlikával,
felcifrázván térgyét két olasz rózsával.

Az angyaljelmezbe bújt, nagy bajuszú csizmás kántort „angyal mundérjában” látják 
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maguk közé telepedni az ünnepség vendégei, s nem győznek csodálkozni és kacagni a 
csizmás angyalként pompázó, majd ijedten futásnak eredő Rikóti Mátyáson.

»Hová? hová?« kérdik. – »A litániára
hí a káplán« úgymond. – Ezzel az utcára
kiszalad, nem hajtván angyalruhájára,
s orgonálni siet kántor trónusára.

A vendégek tehát kacajra zendűlnek,
a pecsenye mellül rendre felcsődűlnek,
s az ebédlő háznak ablakihoz gyűlnek,
hol nevetésekben majdnem megőrűlnek.

Mert amint Rikóti kijut az utcára,
valamint a göböly saját gazdájára,
ki csak ritkán megy ki látogatására,
úgy bámúl a sok nép angyal mundérjára.

Lekapják a vének rendre süvegeket,
Kiáltják az anyák dicsértessenyeket,
a gyermekek pedig meghajtván térgyeket
ájtatosan verik előtte mellyeket.

Az angyal-jelmez: nevetséges; ragasztott szárnyaival, feldíszített csizmájában, com-
big érő zubbonyában Rikóti Mátyás csupán szórakoztató bohóc az úri társaság számá-
ra. Az utca népe azonban égi jelenségnek tartja – és megsüvegeli. Még őrzi szakrális je-
lentését a szó, tartalmát a fogalom, de már evilági színekkel telítetten, és a költők is ér-
zik: az eredeti, biblikus tartalom mellett újabb és újabb jelentést nyer a régi, latinból örö-
költ angyal szavunk.

Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekek (1813) című kéziratos versgyűjteményé-
ben az angyal már földi szolga: „Bennem gyönyörűség vala / Nézni a kegyes szemnek, 
/ Sok pap, sok Isten angyala / Mint könyörgött Istennek.”; földi szerető: „Ha szeretni el-
kezdettél, szeressél mindaddig, / Míglen tested hóltod után földbe nem tétetik. / Tovább, 
tovább, angyalocskám! / Kincsem, lelkem, galambocskám!”; és Isten parancsainak földi 
végrehajtója: „Csak egy angyalt küldj el vérengző fegyverrel. / Lábát, kezit tördeld el.” – 
kéri a költő Istent, angyala segítségével álljon bosszút ellenségein. A pallossal, karddal, 
égi szóval rendet teremtő, igazságot osztó bibliai angyal vérengző fegyverrel lábat-kezet 
tördelő földi bosszúállóvá „alakult”.

Égi és földi, szakrális és evilági között kezdenek elmosódni a határok? Bacchus di-
csérete című versében Verseghy Ferenc már az antik (borivó) istennel társítja a keresz-
tény Isten hírnökét:

Ő a földi vígságoknak
lelkesítő gyámola,
Ő a társas asztaloknak
gondszéllesztő angyala.

Az angyal valaha Isten hírnöke, Isten szolgája, Isten követe volt. A 19. század első év-
tizedében az angyal szó már sokjelentésű, sokféle tartalmú jelző: az idézett versben bor-
ivásra sarkalló, antik mázzal borított puttófigura.

Angyalhaj és angyalfia (karácsonyfadísz és karácsonyi ajándék) szavunk még nem szü-
letett meg, de a Göncöl-szekeret már mondják angyalok hintajának, a Tejutat angyalok út-
jának, a tiltott s hívő ember számára erkölcsileg elfogadhatatlan magzatelhajtást már ak-
kor is angyalcsinálásnak, s a falusi, erdőjáró emberek jól ismerik az angyalgyökér gyógyí-
tó hatását. Fazekas Mihály Lúdas Matyi történetében írja: „Hát meg az angyal-, szent- s 
ördög-gyökerek (mivel akkor / A füvek neve csak barom, ördög s szent vala; Füvész- / 
Könyv még nem lévén.)” Pápai Páriz Ferenc Latin–magyar szótárában ismer Angyal, édes 
gyökeret és Angyalfüvet, de Fazekas Mihály Füvészkönyve csak 1807-ben jelent meg, 
Lúdas Matyi története pedig korábban játszódik, s a Lúdas Matyi – Egy eredeti magyar 
rege négy levonásban – bár 1804-ben keletkezett, de csak 1815-ben jelent meg.

Egyre köznapibb szó az angyal, egyre inkább – nemcsak költők számára – csupán 
kedves, vonzó nőt, s nem égi hírnököt, Isten küldöttjét jelenti. Angyalbögyörő (krumplis 
nudli) szavunk feltehetően ekkor még nem létezett (költők az idő tájt még nem énekeltek 
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dalokat parasztok ennivalóiról!), de lassan elfelejtve az angyalok égi eredetét, egyre in-
kább az angyal földi nőt, vonzó vagy riasztó, meghódítandó vagy eltaszítandó, égi vagy 
pokolbeli csábítást jelentő földi nőt jelent.

Kisfaludy Sándor – a kesergő szerelem és a boldog szerelem korabeli költői ábécés-
könyvének ünnepelt szerzője – számtalanszor megfogalmazza: a nő angyal, égi-földi 
tünemény, férfi-létünk elbájoló, meghódítandó, lefegyverző csodája, és rontó szellem, 
gúzsba kötő átok, angyalarcú ördög, férfiember számára néha a pokol, néha angyal, és 
ez „Ádám óta így vala”.

Sorsunk vászna e föld hátán 
 Asszony-kéztől vetődik,
S amint angyal ez vagy sátán,
 Menny vagy pokol szövődik.

A mennynek angyala néha gyönyörű hölgy, máskor megbántott angyal, elhagyott sze-
rető, de ha Kisfaludy Sándor azt mondja, írja: angyal – mindig földi nőre gondol, eleinte 
kesergő szerelme, majd boldog szerelme bánat- vagy örömforrására.

A kortárs költő, a maga teremtette világban visszahúzódva élő Berzsenyi Dániel szá-
mára az angyal téren és időn kívüli felfoghatatlan, elérhetetlen csoda:

Csak a szerelmek angyala
Élt s repdezett körültünk.

Egy apróságon – nyelvtani többes szám – múlik itt (látszólag) minden: Berzsenyi nem 
a szerelem angyaláról, hanem a szerelmek angyaláról ábrándozik – nem a karjában tar-
tott földi nőre figyel, hanem a szerelmi érzés (lehetséges, várt, óhajtott) mindenhatósá-
gára. Árulkodó szóhasználat: az ég közelségét jelentő szerelmek angyala nem röpül, csak 
repdez. Az angyalok röpülnek, a kalitkába zárt madár repdez.

(A Levéltöredék barátnémhoz című versében így ír: „… az emlékezetnek repdező 
szárnyai / Visszahozzák éltem eltűnt örömeit.” – érezzük: ha repdez, és nem röpül az em-
lékezet, amit „visszahoz”, csak halványuló visszfénye, és nem boldog valósága a meg-
élt emlékeknek!)

Az angyal Berzsenyi Dániel verseiben mindig vágyott, evilági nő („szerelmünk an-
gyala”, „angyal-kellemében” tündöklő leány, vagy az aranykori antik boldogság megtes-
tesítője: „… szelid öröm s vidámság / Lelke fog ápolgatni, / S az aranykori boldogság / 
Angyala csókolgatni”), de 1805-ben hazafias felbuzdulásában érzi-tudja: az angyal va-
lójában Isten hírnöke.

Mint majd midőn lángszárnyakon eljövend
A nagy Bírónak cherubi angyala,
És kürtje harsány hangja a mély
Sírba leszáll hidegűlt porunkhoz.

Berzsenyire nem jellemzőek a bibliai hasonlatok, ha nemzetünk nagyságáról ír, szí-
vesebben használ antik, mitologikus képeket. S most meglepő módon egy héber szó 
jut eszébe (cherubin = angyal), ráadásul nem a szó magyarul használatos egyes számú 
alakja (kerub), hanem az eredeti többes száma, s hozzáragasztja a magyar megfelelőt 
is: angyal. Mintha az utolsó ítélet kürtje szólna a lángszárnyakon érkező isteni hírnök 
által, hirdetve: angyal szavunk átalakulhat, silányulhat, jelenthet földi nőt, katonamun-
dért, paraszti eledelt, de az angyal szó (Pápai Páriz Ferenc szótárában a szeráfok Tüzes 
fénnyel tündöklő Szent Angyalok!) a lelkünkben rögzülten, szívünkbe zártan mindig Is-
ten hírnökét, örömhírhozót jelent, égi boldogságot földi életünkben.

Krisztus után 787-ben a második niceai zsinat megtiltotta az angyalok imádását 
(latreia), s a katolikusok számára csak az angyalok tiszteletét (duleia) engedélyez-
te. A protestáns keresztények az angyalokat Isten szolgáinak tartják, imádságos ké-
réssel angyalokhoz soha nem fordulnak.

Csokonai Vitéz Mihály református, a kálvinista Debreceni Kollégium neveltje, nem- 
egyszer olvasta Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelét: „Vajon ezek [az angyalok] nem 
szolgáló lelkek-e mind, akik azokért [értünk, emberekért] küldettek szolgálatra, akik örö-
kölni fogják az üdvösséget?” (Zsid 1:14)

Tizenhat éves 1789-ben, angyalként szeretné majd Istentől örökül kapni az üdvös-
séget. Itt a földön szellemi kincsekre vágyik, könnyedén bélyegzi meg a bálványimádó 
másképpen gondolkodókat.
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A te szívednek bálványja
 A fösvénység angyala…

Ám ha Istent dicsőítő verset fordít (1792), lélekmelengetően evilági jelzővel tiszte-
li meg Isten szolgáját.

Te előtted, óh felséges Isten, térdekre esnek
Számtalan ezer emberek, csak tégedet keresnek.
Tiszteletedre az ember talál ékes éneket,
Az ártatlan angyal szava mond gyönyörű verseket…

A felséges Isten előtt térdre boruló számtalan éneklő ember között gyönyörű verseket 
mondó ártatlan angyal Csokonai Vitéz Mihály. Protestáns költő: épül lelkében a híd ég 
és föld között. Esendő ember: az égbe visszavágyódó ártatlan angyal.

Ah, Isten! vajon élve
Ki közelít fényedhez?
Még az angyal is félve
Járúlhat felségedhez!

Költők kiváltsága: már földi életükben találkoznak angyalokkal. Együtt olvassák a 
zsoltárokat: „Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel” (2:11). A poéta-
lelkű égi antennás ember megtanul rettegve örvendezni: égről, földről, életről, halálról, 
amíg él, angyalokkal társalog. 

Csokonai Vitéz Mihályt egész életében angyalok vették körül. A halál: öldöklő angyal 
(Ötezer és mintegy…, 1793); a szerelemmel körülrajongott nő: földi angyal – „Angyal 
vagy te, Laura, hidd el, / Hidd el, főldi angyal vagy.” (Egy angyalhoz, 1793); az Isten hír-
nöke: a végrehajtásnak angyala – „Hallgass a Teremtő mennydörgő szavára, / Halld, mit 
bízott az ég legfőbb angyalára.” (A kétségbeesés, 1795); a könnyen megkapható, buja nő: 
a szépség angyala – „Óh! ha rám akadna az angyalabbika, / Akinél még könnyen hasad 
a pántlika…” (Militat omnis…, 1795); a hűséges nő: angyalom – „Csak ez a hív angyal 
maradjon meg velem; / Mert amit elvesztek, benne mind fellelem.” (A becsület s a szere-
lem, 1796); a csalódott, embergyűlölésbe zuhant-menekült férfit újra boldoggá varázsló 
asszonyok: angyal-személyek – „Jertek, óh angyal-személlyek, / Hogy megint mint em-
ber éljek!” (Az emberiség s a szeretet, 1796); a vigasztaló antik istennő: az ifjúság an-
gyala – „Jön a kedves-kellő Hébe! / Az ifjúság angyala.” (A szépség ereje a bajnoki szí-
ven, 1800)…

A törvény angyala, Magyarországnak angyala, Somogy angyala, a bőség angyala, az 
ekklésiának őrző angyala… – Csokonai Vitéz Mihály lelkében számtalan és sokféle an-
gyal lakik. 

Lilla – „Boldogságom szép angyala” – rácsodálkozik az angyalabbik hölgyre, aki Lil-
lával ellentétben… angyal az angyalra… 

A költő életében Lilla volt az igazi, a be nem teljesült, az égi szerelem, az angyal, mert 
számára Lilla volt a remény, a mérték, földi botorkálása közben az égi fény. A Lilla-sze-
relem emléke remény és vigasz, angyali üzenet:

Szeme bíztatott, öldöklött;
Ölt, s gyógyított másfelől;
Tiszta hószínnel tündöklött
Mellye mind kívűl, belől;
Lelke vidám, mint a hajnal,
Szíve jó volt, mint az angyal…

Boldogtalan, keserű sorsú poétának mondták sokan a fiatalon égbe költözött Csoko-
nai Vitéz Mihályt. De amíg élt, angyalokkal társalkodott: „Az ég s a főld között függök 
utóljára / Én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára.”

Angyalokkal társalkodott: készült a nagy útra, amikor majd angyalok emelik halha-
tatlan lelkét az égbe. Amit az angyalokról földi ember tudhat – azt tudta. Ismerte az an-
gyalok titkát: tudását verseiben elrejtve testálta ránk. Aki az angyalok titkára kíváncsi, a 
Csokonai Vitéz Mihály taposta ösvényen indul el azóta is az ég felé.
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RÕHRIG ESZTER

Az angyal lába és az élet lángja
Honoré de Balzac Séraphita1 címû elbeszélésérôl

Michel Brixnek

1  Referenciaszöveg: Honoré de Balzac: „Séraphita”. Ford. Szöllősy Klára, in uő: Emberi Színjáték, X. k.: Filozófiai tanulmányok. Budapest, Magyar 
Helikon, 1964, 443–567. Feltétlenül indokolt esetben a francia eredetit idézzük a következő kiadásból: Balzac, Honoré de: La Comédie humaine, 
XI. k., Paris, Gallimard, 723–860.

2  „…boldog vagyok, hogy Kegyednek ajánlhatom… hiszen Kegyed rendelte nékem ezt a Jákóbéhoz fogható harcot, mondván, hogy ezt az alakot meg-
álmodta…” (kiemelés tőlünk, R. E.) Részlet Balzac Eveline Hanska grófnőhöz írt leveléből, Párizs, 1835. augusztus 23. In Balzac: i. m. 445.

3  Balzac azt írja 1842-ben, Passyból Madame Hanskának, hogy eredetileg magának és néhány ismerősének írta a Seraphitát, amelyet a Louis 
Lambert-rel együtt a két legjobb művének tart. „…c’est, selon moi, les deux plus belles choses que j’ai faites.” Lettres á Madame Hanska. Paris, 
Les Éditions du Delta, 1967, 1. k., 90.

4  1Móz 27–35. Jákób lajtorjája, harca az Angyallal, Emanuel Swedenborg (1688–1772) műve: Menny és Pokol a látottak és hallottak szerint, 1758.
Valószínűleg Swedenborgnak az 1768-ban Deliciae sapientiae de amore conjugiali, vagyis A Házasság örömeiről szóló legismertebb és leg-
népszerűbb munkája hatott elsősorban Balzacra. Szó esik még Jean Wier De praestigiis daemonumáról, 1563, az Aranyfog legendájáról, Tyanai 
Apollonius (i. sz. 15–100?) vándorló ókori mágusról, akit a „pogány Krisztus”-ként tiszteltek, Frithjof és Ingeborg legendájáról, 1300 körül. Mi-
vel figyelmünk elsősorban a narrátor előadásmódjára irányul, e külön-külön tanulmányt igénylő utaláshalmaz elemzését nem tekintettük felada-
tunknak.

5  Bachelard, Gaston: L’Oeuvre de Balzac. 2 kötet, Paris, Le Club Français de livre, 1964, 255. „Une sucharge de discussions philosophiques”.
6  Théophile Bra (1797–1863) francia szobrász, Delacroix kortársa. Un ange androgyne című műve Bra szülővárosában, a Musée de la Chartreuse 

de Douai-ban található. Külön köszönetet mondunk Madame Carole Decocknak, a múzeum munkatársának, amiért a szoborról készített fényképet 
a rendelkezésünkre bocsátotta.

7  „J’ai été dimanche chez Bra le sculpteur, j’y ai vu le plus beau chef-d’oeuvre qui existe, je n’en exepte ni le Jupiter Olympien, ni le Moïse, ni la 
Vénus, ni l’Appolon. C’est Marie tenant le Christ enfant adoré par deux anges.” Balzac: Lettres à Madame Hanska, i. m. 127–128.

8  Borel, Jacques: Séraphita et le mysticisme balzacien. Paris, Librarie José Corti, 1967.

Honoré de Balzac feleségének, Hanska grófnő-
nek ajánlotta az 1834-ben írt Séraphitát, amelyet az 
Emberi Színjátékban, a Filozófiai tanulmányok között 
találunk meg.2

Nem hangzik ismerősen e cím, az olvasók és az iroda-
lomkritika egyaránt mostohán bánt ezzel az írással, pedig 
Balzac az egyik legsikerültebb munkájának tartotta – ez 
derül ki 1842-ben Madame Hanskához szóló leveléből: 
„…szerintem ez a két legszebb dolog, amit csináltam” (ti. 
a Louis Lambert és a Séraphita).3 

Az olvasó komoly megpróbáltatásoknak nézhet elébe, 
ha kézbe veszi a Séraphitát. A szöveg szövetének szála-
it igen sokféle műveltséganyagból4 sodorta össze a szer-
ző. Az álom és valóság határvonalai képlékenyek. A val-
lási-filozófiai gondolatok áradata miatt nehezen követhe-
tő a történéseket alig tartalmazó elbeszélés. Még Gaston 
Bachelard, az egyik legnagyobb romantikakutató is azt 
mondta, hogy nehéz elviselni a túlságosan sok filozóf iai 
elmélkedést.5

Egy esetben nem rémítők a megértést nehezítő, fent 
említett akadályok: akkor, ha bízunk abban, hogy a jó 
szövegben mindig megtalálni a megoldáshoz vezető utat. 
Ezzel ki is mondtuk, hogy szövegközpontú megközelítés-
sel próbáljuk megfejteni, mi is lehet e mű üzenete. Mielőtt 
magát a szöveget közelebbről megvizsgálnánk, néhány 
szóval utalunk arra, hogy mi mindenre nem térünk ki 
jelen írásunkban. Nem az eszme – és nem a vallástörténe-
ti vagy a filozófiai vonatkozások – ragadták meg figyel-
münket. A Séraphitát nem hozzuk kapcsolatba Balzac 
más műveivel (függetlenül attól, hogy erre van-e okunk 
vagy nincs).

A művön kívüli tényezők közül néhány, a kontextus-
hoz tartozó elem fontos számunkra. Egyfelől látóterünkbe 

vontuk az alábbiakban idézendő, Balzac említette angyal-
szobrot, mert úgy gondoljuk, hogy éppen ez az angyal 
teremt kapcsolatot az író, a mű és az olvasó között.

Balzac 1832-ben, egy levelében beszámol Hanska 
grófnőnek arról, hogy Théophile Bra6 műtermében járva 
látott egy készülő szobrot, amely írásra ihlette.7 Bra alkal-
milag szoborcsoport tagjaként, máskor önállóan állította 
ki azt az angyalszobrot, amely a Mária karjába zárt Jézust 
adoráló angyalok egyikét mintázta meg.

Ez az angyalszobor elemzésünk egyik támpontjává 
lett, mivel a szöveg értelméhez vezető jeleket fedeztünk 
fel benne. Természetesen nem ugyanazt látjuk, mint amit 
Balzac látott, aki sajnos nem fejtette ki, mi volt ebben a 
szoborban az, ami őt oly ihletett állapotba hozta.

A másik művön kívüli tényező, pontosabban 
kontextuális kérdés, hogy a romantika korának kép-
zet- és motívumkincse, gondolatrendszere hogyan hatott 
az íróra. Balzac ezen időszakban alkotott műveit a neo-
platonizmus, a swedenborgi filozófia és a bibliai keresz-
tény vallás hatása jellemzi, írja az irodalomkritika. De 
arról is olvastunk: nem valószínű, hogy Balzac elmélyül-
ten tanulmányozta volna Swedenborg vagy más misz-
tikusok műveit. Jacques Borel A Séraphita és a balza-
ci miszticizmus8 című könyvében fejcsóválva vizsgálja, 
sőt A Séraphita exegézise címmel egész fejezetet szen-
tel annak, hogy kiderítse, Balzac hányféle-fajta módon 
orozta el és gyúrta össze mások gondolatait. Mi úgy lát-
juk, hogy a felsorolt hatásokban az a közös, hogy nem az 
írásmű tárgyai, hanem eszközei, e hatások révén kinyí-
lik a valóság, a konkrét téridő tágasabb lesz, transzcen-
dentális dimenziókba emelkedik vagy álomképpé lénye-
gül át, de lehetséges az is, hogy egyetlen nagy álomláto-
más e jelen mű is. 



177

  9  Balzac: Emberi színjáték, i. m. 489–490.
10  Mazur-Frappier, Lucienne: „Balzac et l’androgyne”. L’année balzacienne, 1973, 253–277.
11  Denis, Paul: „Séraphita, le mysticisme et la dissolution du tiers”. Revue Française de Psychoanalyse, 2005/3, 827–837. Denis ezt írja: „Séraphita 

– ou plus inaxectement Seraphitüs-Séraphita – a une apparence indécise mi-homme mi-jeune fille; Minna, la jeune fille qui l’aime, le considère 
comme un jeune homme. La particularité du personnage est qu’il refuse aussi bien l’identité masculine, que l’identité féminine et ne réponde ni á 
l’amour de Minna ni á celui de Wilfrid. Seraphitüs-Séraphita refuse l’amour terrestre sous toutes les formes et la sexualité aussi bien avec un homme 
qu’avec une femme. Il-Elle est prise dans un système narcissique qui n’admet que Dieu lui-même comme objet d’amour.” 833.

12  Brix, Michel: Eros et littérature. Le discours amoureux en France au XIXe siècle. Louvain–Paris–Sterling (Virginia), Peeters, 2001. „On observe 
chez Balzac une volonté de dénoncer le penchant excessif de son époque pour les choses de l’esprit et de lutter contre toutes les formes du rejet 
de la terre au profit du Ciel” – 231. Vagy ugyanezen az oldalon: „…quel est le sort de l’homme dans le monde d’en bas? y a – t-il une place pour 
l’amour terrestre, à côté de l’amour de Dieu?”

A szövegtestben vadon burjánzó, kacskaringós gondo-
lati-filozófiai kompilációk közül egy Swedenborg-tétel 
végigkövethető az egész művön. Swedenborg azt mondta, 
hogy az angyalok nem egyszerűen a felső szférák kivéte-
lezett lényei, hanem korábban mindegyikük ember, földi 
lény volt. Legalábbis az egyik szereplő, Becker pap, aki 
állítólag ismeri Swedenborgot, az Angyali bölcsességből 
ekképpen idéz:

„Szerinte [ti. Swedenborg szerint] Isten nem teremtett 
külön Angyalokat, nincs olyan Angyal, aki ne lett volna 
előbb földi ember.”9 

Ezek szerint Swedenborg „humanizálta” vagy 
„domesztikálta” a mennyet. Ez az angyalokkal kapcso-
latos gondolata merőben ellenkezik az egyházi kánonnal, 
de még a Bibliában sem található efféle elképzelés, mivel 
az angyal Isten küldötte, közvetítő, aki leszáll a földre, és 
dolga végeztével visszatér az égbe.

Balzac elbeszélése azonban semmiképpen nem fog-
ható fel a swedenborgi gondolat illusztrációjaként. Több 
okból sem, de narratológiai szempontból, mint látni fog-
juk, egyik szereplőnek sincs meg a saját története. 

Végül a romantika motívumkincséből az angyal és 
az androgünitás problematikájára külön ki kell térnünk, 
mivel a Séraphita főszereplője egy furcsa, androgin 
angyal-lény. Az androgünitás-motívum a platóni filozó-
fia révén került ismét a művészi kifejezésmódba, mint a 
tökéletesség, az idea megtestesítője. Az androgin külön-
féle értelmezéseit és kategorizálásait Lucienne Frappier-
Mazur végezte el a Balzac és az androgin című tanulmá-
nyában.10 A kutatónő legértékesebb gondolata az, hogy 
a balzaci androgint a vágyakozás metaforájának látja. 
Az androgin a mindkét nemet egyesítő teljes ember, más 
értelmezés szerint a bűnbeesés előtti tiszta emberi esszen-
cia, pszichológiai megközelítésben11 pedig nemi identitás 
híján lévő ember, a biszexualitás vagy a homoszexuali-
tás szubtilis megtestesítője. Paul Denis a miszticizmusról 
is úgy vélekedik, hogy az nem más, mint a testiség földi 
valójának a külső világra való kivetítése. 

Az angyal-alakot és az androgint a kritika szerint a 19. 
századi művészet és gondolat közel hozza egymáshoz, 
sőt, szinte összeolvadnak, holott két egészen különbö-
ző dologról van szó, olvassuk máshol – és magunk is így 
gondoljuk. Az androgünitás a kétneműség fizikai oldalát 
emeli ki, az angyal a spirituális értelemben vett kétnemű-
ség vagy nemtelenség kifejezője.

Itt szeretnénk idézni Michel Brixet, mert – noha a 
Séraphitáról soha nem írt elemzést – azon kevesek közé 
tartozik, akik (mint mi magunk is) a földi lét, az emberi 
szerelem balzaci válaszaira lenne kíváncsi. Brix azt írja, 
hogy Balzac a földi létre és nem az égi világra szegez-
te a tekintetét, és csak az érdekelte, hogy itt mi az ember 
sorsa, azt firtatja, hogy Isten szeretetén kívül van-e esé-

lye a szerelemnek itt a földön. Sőt, szerinte Balzac kife-
jezetten harcol azok ellen, akik az emberi lét kérdéseit a 
transzcendencia felé irányítják.12 Mi magunk továbblé-
pünk Brix égi–földi szétválasztásánál, illetve földi lét és 
szerelem prioritásánál. A hús-vér szereplők élethelyzetének 
és cselekvéseinek behatároltsága, gondolkodása, Minna és 
Wilfrid szűkös közlésmódja alapján úgy látjuk, hogy a sivár 
és szomorú földi lét csak e szövegnek mint álomnak burká-
ban lehet elviselhető. Az alábbiakban szeretnénk ezt a gon-
dolatot a műben leírtakkal alátámasztani.

A szövegközpontú vagy narratológiai megközelítés 
révén elsősorban a narrátor tevékenységét, elbeszélés-
módjának két eszközét, az értékeléseket és a nézőpon tok 
érvényesítésének módját figyeltük. Az elbeszélő látó-
szögéből bemutatott világ két, befogója két csúcsával 
érintkező háromszögként írható le, amelyet másképpen 
homokórának nevezhetünk. A narráció széles perspektí-
vával, távolról közelítő nézőponttal kezdődik, majd pedig 
a földi helyszínről felfelé emelkedő, mind jobban kiszéle-
sülő és égbe nyíló képpel zárul. A mesélő tekintete foko-
zatosan közelít a szikla aljában meghúzódó falucska felé. 
A narrátor még a háztetők anyagát, dőlésszögét is leírja, 
de már e bevezető részben megismerjük a falu és a kas-
tély, és lakójának most még csak szociális, majd spirituá-
lis értelemben vett elkülönülését. E svéd kastélyban lakik 
Séraphita és szolgája, Dávid. Félig-meddig földön kívüli, 
csodás lények, akik örökösen látomásokat élnek meg. A 
valós és nem valós szereplők lakóhely szerint is jól elkü-
lönülnek. Az elbeszélői előadásmódnak itt fontos eleme 
a nézőpontváltás: a narrátor Séraphitát „lénynek” neve-
zi, a többi szereplő – és néha ő is – az ellenkező nem 
képviselőjét látja benne. A legfelfokozottabb érzelmeket 
Minna és Wilfrid, a két kiemelt szereplő táplálja a különös 
teremtés iránt. A szakirodalom Wilfridet fausti figurának 
nevezi. Az elbeszélői előadásmódban azonban nem egy-
szer iróniát tapasztalunk Wilfrid emberi nagyságát illető-
en. Napóleon-típusú hév és birtoklásvágy fűti, és ugyan-
ezt az érzést tanúsítja majd Séraphita iránt, mindkét eset-
ben ironikus értékelésben. Wilfrid negyvenes éveiben járó 
Idegen, akit a zord norvég tél itt marasztott. Minna, a falu-
si lelkipásztor leánya alig tizenhét éves. Minden szereplő 
másmilyennek látja az enigmatikus Séraphitát. A „lény” 
külsejéről, életének néhány mozzanatáról szűkszavú az 
elbeszélői tájékoztatás, a furcsa teremtés gondolatait, esz-
méit főleg a pap mondja el. A szöveg túlnyomó többségét 
Séraphita és részben Becker tiszteletes spirituális-vallási-
ezoterikus eszmékről szóló monológjai képezik. A narrá-
tor e szellemi szinten nem nyilvánul meg, csak közvetí-
ti a beszélők gondolatait, néhol ironikus fél-félmondatok-
kal kísérve azokat. 

Szigorú értelemben véve, vagyis a Séraphita hirdet-
te tézis értelmében csak történettöredékek vannak az ese-
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ményekben, kalandokban igen szegény szövegben. A 
földi szeretetben eltöltött élet szükséges az égi szeretet és 
égi lét elnyeréséhez. E sokbeszédű lény szülei szeretet-
ben éltek, de hamar meghaltak, s nem az égbe kerültek. 
Séraphita az égbe jutott, de nem láttuk szeretni. Minnának 
és Wilfridnek a földi és égi élet meglátása lett megadva, 
de az elbeszélés nem érinti sem egyik, sem másik meg-
valósulását. Statikus, papírmasé figurák. Minden szálat a 
mindentudó elbeszélő tart a kezében. Itt szeretnénk a tör-
ténet ismertetését és a szobor elemzését összekapcsolni, 
mivel kölcsönösen megvilágítják egymást. Az elbeszé-
lés középpontjában Séraphita áll, mindig jelen van, örö-
kös izgalomban tartva a két fiatal libidóját. Elfogadja, de 
vissza is utasítja a vonzalmukat. Mindketten másként élik 
meg őiránta táplált, sóvárgó szerelmüket. Minna önpusz-
tító módon: halni készül érte, hiszen ébredező fiatal érzé-
ki lénye a visszautasítás kudarcát még nem viseli el. 
Wilfrid birtokolni akar, vágya sürgető és erőszakos, az ő 
füle is süket a magasztos szólamokra. Seraphita az égbe 
készül. Ez nem jelenti azt, hogy nem csábít. De minden 
elutasítása (mert többször is közelednek felé ők ketten, 
az értetlen fiatalok) után megpróbálja a két fiatalt egy-
más felé terelni.

Séraphita kétszeresen is rezonőr: egyfelől Wilfridet 
és Minnát ellentmondást alig tűrően kapcsolja egymás-
hoz, ugyanakkor a földi, tapasztalati és az égi világ 
között is közvetít. A földi szereplőknek nincsen történe-
tük, a lény kétes nemű porhüvelye, mint valami leve-
tett ruha, itt marad, és a földtől megválva felemelke-
dik az égbe, angyallá alakul és szárnyát kitárva eltűnik. 
Frédéric Monneyron13 Séraphitát beavatónak is nevezi, 
abból kiindulva, hogy a felemelkedés és átváltozás e stá-
cióiban Minna és Wilfrid kísérik őt. Monneyron ebből 
azt a következtetést vonja le, hogy ő láttatja meg velük a 
magasabb spirituális létet. Ezen értelmezés szerint külön-
féle feltételek (tisztes-hites földi élet) teljesítése után a 
transzcendens világ, az örök élet ígérete kínálkozik szá-
mukra. Monneyron azt is mondja, hogy a felsőbb vilá-
got csak a szeretetben töltött élettel lehet kiérdemelni.14 

Kétségtelenül a szöveg legpoétikusabb, látomásos része 
a menny kapujában és a végtelen tér csodaszép színeiben 
játszódik. Itt magunk is úgy érezzük, elrugaszkodtunk a 
földtől és feloldódtunk a végtelen tér szabadságában.

Théophile Bra Hódoló Angyal (Ange en Adoration) 
[1833] című szobrán első pillantásra szembeszökik a 
tarajos felhőre, mint valami kősziklára szinte ráneheze-
dő és a ruharedőkből már-már illetlenül előtűnő csúnya, 
vaskos láb. A test mozdulatai szögletesek: a láb három-
szögbe hajlik, közvetlenül a szív előtt formál háromszö-
get az imára tartott kéz. Ez az apróság arra utalhat, hogy 
a szív, vagyis az érzelmek és a spirituális aspirációk har-
monikusak, kiegyensúlyozottak. Nem kell egzaltált misz-
tikus vagy barokk túlzásoktól tartanunk. Ha a főbb test-
mozdulatokat alaposan szemügyre vesszük, akkor kide-
rül, hogy a tömegvonzásnak engedelmeskedő, elefánt-
lábhoz hasonlító végtag, az imára tartott kéz, a szív és 
a virtuális értelemben vett nemi szerv – vagyis az érzé-
ki-érzelmi központok – egyazon vonal mentén találha-

tók. A fej kívül esik e tengelyen, lefelé néz, s gyönyörű, 
mint egy antik istennő – érdektelen, hideg ez a szépség. 
A tengelyt megtartva, a kéz és a karok formáit szemlél-
ve a felsőtesten a W, az alsótesten az M betűt látjuk kiraj-
zolódni. A W és az M, ha a fentebb leírt vonalra merőle-
ges tengely mentén helyezzük el őket, egymás tükörké-
pei. A Minna és Wilfrid nevek kezdőbetűi megfordítva 
azonosak. A valódi összetartozás és a kölcsönös megértés 
androgin-csírája tehát nem a narcisztikus Seraphitában, 
hanem Minnában és Wilfridben rejtőzik. Az androgünitás, 
mint fentebb elhangzott, a szeretet és összetartozás meta-
forája. Lehetőség, az egymásra találás lehetősége, miután 
álmukból ocsúdva majd visszatérnek a földre.

A szövegben többször elhangzik a szereplők szá-
jából, hogy úgy érzik, álmodnak. Mi is úgy véljük, 
hogy nem vallási megvilágosodásról és nem is spiri-
tuális lelki útról vagy beavatásról van szó. Ezen véle-
kedésünket a szövegben mondottakkal támasztjuk alá. 
Séraphita Minna és Wilfrid érzékeit-zsigereit borzol-
ja fel, mindkettőjükkel kacérkodik, majd visszautasítva 
őket, égi szózatokat idéz hozzájuk. Szemmel láthatóan 
a szó, az ige nem hat mélyen a fiatalokra. Seraphita a 
földi vonzalmakat elutasítja, hiszen ő az égbe készül. Ez 
nem jelenti azt, hogy nem csábít. De minden elutasítá-
sa (mert többször is közelednek felé ők ketten, az értet-
len fiatalok) után megpróbálja a két fiatalt egymás felé 
terelni. Séraphita jelenléte utolsó percéig ismételge-
ti ezen utasítását, de Wilfrid és Minna a legcsekélyebb 
érdeklődést sem mutatják egymás iránt. Minnát főként 
az elbeszélő külső leírásából, az ő szemszögéből látjuk: 
női vonzerejére is ő utal, apró, de igencsak incselkedő 
erotizmussal. Wilfrid is jelen van ekkor, de ő ügyet sem 
vet a lányra. Az elbeszélő örvendezik, hogy varrás köz-
ben Minna előrehajol, és a lámpafény megvilágítja fel-
sőteste domborulatát. Minnát a lehető legszokványo-
sabb tevékenység közben írja le a narrátor, ruhát javít, 
stoppol: „Előtte kis asztalkán varrófelszerelés, asztal-
kendők halmaza, javítanivaló harisnyák,…”15

A varrás és a kézimunka a nők neurotikus elfojtása-
it kompenzáló pótcselekvés lehetett a múltban. Másfelől 
a varrás, a sors fonalának igazgatása a mitológiai kép-
zetkincs egyik alapeleme, hogy csak Ariadnét, Pénelopét 
említsük. Mitikus fontosságot neki és annak, hogy ebben 
az élethelyzetben látjuk, talán azért tulajdoníthatunk, 
mivel ő az egyetlen női szereplő, és mivel az új életek 
őbelőle fakadhatnak. Minnáról más pontos leírást nem 
kapunk, ebben az élethelyzetben látjuk konkrétan, és csak 
a narrátor leírásában. 

Érdekes módon a narrátor – bizonyára nem véletle-
nül – úgy gombolyítja az elbeszélés fonalát, hogy Minna 
és Wilfrid szinte alig váltanak egy-két szót egymással. 
Figyelmünket a homokóra tér-jel középső, legkeskenyebb 
része felé irányítjuk, mert úgy tűnik, a földön zajló és ott 
meg nem történő dolgok képezik az elbeszélés terjedelmi-
leg ugyan szűkös, de gondolatilag legfontosabb részét, s 
talán az üzenet is itt keresendő. De mielőtt erre sort kerí-
tenénk, abba a biedermeier, kispolgári miliőbe pillantunk 
be, ahol a lelkész és lánya élnek, s ahol a földi jelene-

13  Monneyron, Frédéric: L’Androgyne romantique du mythe au mythe littéraire. ELLUG, Grenoble, Université de Stendhal, 1994, 89.
14 Monneyron: i. m. 93. „C’est leur amour terrestre qui déterminera leur accession à l’Être angélique.”
15  I. m. 473.
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tek zöme játszódik. Wilfrid és a pap beszélgetését Minna 
szótlan varrogatása kíséri. A Biblia és az ókori bölcsek, az 
okkult tudományok, valamint Swedenborg összefüggés 
nélkül tolulnak föl a pap szájából, aki ijesztően emlékez-
tet a Bovaryné Homais-jához: tudálékos, mindent a maga 
kisszerű mércéjéhez igazító, igazi laikus. Lelkipásztor 
létére hitetlen. Sok fecsegéséből annyi említésre méltó, 
ha igaz egyáltalán, hogy olvasta Swedenborg több tucat 
kötetnyi művét, érteni biztos nem értett belőle sokat. Így 
az olvasó sem lett tájékozottabb, csak zavarodottabb. 
Swedenborgot ismerősnek, Séraphita rokonának hiszi. 

Mivel Minna és Wilfrid két különböző nemű és érzé-
ki vágyat keltő lénynek véli, Séraphita androgin mivol-
ta is éppen eléggé hitelesen ágyazódik a szövegbe. Saját 
belső útjáról, fizikai szenvedéseiről, égbe emelkedésé-
nek szakaszairól nagy részletességgel tájékozódunk e 
nagyon narcisztikus és látomásokkal eltelt lény hosz-
szú beszédeiből. Az elbeszélés utolsó, hetedik fejeze-
te a „Mennybemenetel” címet viseli. A hét a teremtés és 
a teremtett világ tökéletességének száma. Ez a férfit fél-

világi nőként csábítgató, a nőt szakadék fölött lebegtető, 
mindkettejüket kioktató, önmagát felsőbbrendűnek tartó, 
szenvelgő pojáca egészen nyugodtan távozhat a földről, 
de nem feltámadás formájában. A gyönyörű látomásos 
kép, az égi fények, mindaz, ami Minna és Wilfrid szeme 
előtt lezajlik, az már a narrátor előadásában  és az ő néző-
pontjából látható, bár helyenként a két fiatal látásmódja 
– az ámulaté, a lelki átlényegülésé – ugyancsak érvénye-
sül. Az igazi történetnek most kellene kezdődnie, most, 
amikor visszafelé tartanak a földre, és szinte gépiesen 
mondják egymásnak engedelmesen, az angyal utasítását 
követve, hogy ők mostantól szerelmesek egymásba. Nem 
tudjuk, mi történik velük ezután, van-e, lesz-e és milyen 
lesz ez a szerelem, hová, merre ível majd az életük, bol-
dogok lesznek-e. Az a megrendítő mégis e két egyszerű 
lélek egymásra találásában, hogy mindketten megváltoz-
tak, mások lettek, és ami a legfontosabb: egyenrangúak. 
Ne feledjük, kétszáz éve játszódik a történet. Ez a szöveg 
legkülönlegesebb titkos üzenete.

Séraphita története nem az ember angyallá lényegü-
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léséről szólt, mert, mint fentebb érintettük, nem láttuk őt 
szeretni, ami az égi szeretet feltétele. Minna és Wilfrid 
természetfeletti beavatkozással egymáshoz lettek kap-
csolva, s hogy mivé válnak, azt talán egy újabb történet 
mesélhetné el.

Már csak egy kérdés maradt megmagyarázatlanul: 
miért szerepel írásunk címében az élet lángja? Séraphita 
angyallá változásának utolsó mozzanata a Küldötthöz 
kapcsolódik. A Küldött férfi attribútumokat, militáris férfi 
attribútumokat visel: kétélű kardot, pallost és sisakot. Azt 
írja Balzac, hogy e sisak tollforgóján az élet lángja lobo-
gott. E patetikus vagy katartikus pillanatban a küldönc 
pálmaág-suhintására nő ki Séraphita szárnya s repül el 
tova az égbe. Az olvasó erősen álmélkodik, hogy miféle 
élet lángja lobog itt, mit jelenthet ez a metafora? Nem az 
örök élet lángjáról van hát szó, hiszen hiányzik az e kör-
nyezetbe kívánkozó jelző, ami ezt a metaforát ma már 
nyelvi klisévé szürkítette. De a nyelvi enigmák félretol-
ják azt az erős képi hatást, amelyet a lovagkülsejű Küldött 
látványa kelt.

„A jó hírt hozó Küldött volt, sisakján az élet lángját 
viselte tollforgó helyett.

Pályája nyomát menten beborították ama különös vilá-
gosságok hullámai, amelyeken keresztülhatolt.

Pálmaágat és pallost viselt, és pálmájával megérintet-
te a LELKET. A LÉLEK átalakult, fehér szárnya neszte-
lenül kitárult.”16

A Minna és Wilfrid előtt lejátszódó jelenet egésze talá-
nyos, kezdve az első mondattal. A mindentudó elbeszélőé 
a szó, éppúgy, mint a szöveg elején. A küldött az eredeti 
szövegben tollforgóként – és nem helyett – viseli az élet 
lángját a sisakján. Korábban utaltunk rá, hogy az „örök” 
jelző hiányzik az élet szó elől, ezáltal e metafora szeren-
csésen megszabadul banalitásától, de egyúttal érthetetlen-
né válik, éppúgy, mint a pálmaág, amely a pogány, ókori 
szimbolikában életfa, a keresztény panteonban azonban 
a mártírok attribútuma. Itt varázsvessző funkciót lát el, 
érintése nyomán a Séraphita-lélek átváltozása, angyal-
lá alakulása beteljesül. Mindezek után a két szereplőre, 
Minnára és Wilfridre fókuszál a narrátor, és belső tudat-
áramlásukat követi, s egy-két igen szűkszavú dialógust 
idéz csak közvetlenül tőlük. Az olvasó hajlamos úgy véle-
kedni, hogy álom volt csupán, amit olvasott, és a fiatal pár 
előtt az élet célja és jutalma tárult fel ezen álom-utazás 
során, a Küldött sisakforgójának élet-lángja talán éppen 
nekik és nem Séraphitának mutatja az utat.

A Séraphita egészét tekintve is enigmatikus írás, 

ellentmondásokkal teli, amelyek közül csak a legszem-
beszökőbbre szeretnénk kitérni. Bármilyen valósághű-
en ecsetelt az ábrázolt világ, az olvasó a paplakon kívül 
semmi valóságosan kézzelfoghatót nem érzékel. Ott szin-
te beszívjuk a dohány füstjét, a hal és halolaj szagát, lát-
juk a köpéseket elnyelő, homokkal beszórt cseréptálat. 
Minden más álom. Több erre valló utalás található a szö-
vegben. Az elsőt a 2. lábjegyzetben idézett levélrészlet 
tartalmazza: Hanska grófnő megálmodta, Balzac irtózatos 
erőfeszítésekkel szöveggé alakította Séraphitát. Az elbe-
szélés szereplői és az elbeszélés is utal az álomélmény-
re. Az alábbiakban hol Minnától, hol Wilfridtől halljuk e 
szavakat:

„– Nem emberi erő hozott ide – lehelte, kezét összekul-
csolva. Biztosan álmodom” – mondja Minna.17

„Szavaim hadd öltsék magukra az álom tündöklő for-
máit…”18

„…ópium-álom”19

„…mert játszani próbált azzal a hallucinációs világ-
gal, amelyet Seraphita magában hordoz.”20

„Őt látnom: álom.”21

„A két halandó visszatért a test kötelékébe, ahonnét 
szellemük rövid időre fenséges álomlátásba szabadult;”22

Ha a különféle gondolati és vallási rétegeket mint „cso-
magolóanyagot” lehántjuk, a Séraphitában az élet és a lét 
lényegi, nem sok szót igénylő kérdéseire ismerünk rá: a 
két embert összekapcsoló érzéki és lelki szeretet esetle-
ges megvalósulásáról és a nem feltétlenül transzcendens, 
de magasabb szintű lét iránti vágyról.

Ha a szöveget stilisztikai-retorikai szempontból is érté-
kelni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy Balzac 
közlendőjének legfőbb kifejezőeszköze a túlzás alakza-
ta, a hiperbola. A mindennapi sózott hal, nyolchavi hideg 
évszak, a viharok, zord szelek, a kopár sziklák sivár 
és ingerszegény életre ítélik az itt lakót. A másféle 
lét és a változás esélye csak olyan provokatív maga-
tartással csikarható ki, mint amilyen Séraphitáé, csak 
ilyen erős, látomásos képek mozdíthatják meg a vege-
tatív létbe dermedt emberlényeket. Wilfrid, a buzgó, 
tetterős világmegváltó, bár mondja, hogy átmenetileg 
van itt, de Séraphita megjelenésekor valójában már 
erőtlennek mutatkozik ahhoz, hogy elmenjen erről a 
helyről.

Az angyal lába és az élet lángja a műben rejlő üze-
net két pólusát jelzi. A szakrális lehet vaskos, földhöz-
ragadt, és az emberi élet szakrálissá lényegülhet át: a 
kettő átjárhatóvá válhat ebben az álomszövegben.

16  I. m. 561. Szöllősy Klára fordítása. Az idézet első mondatának francia eredetijét mellékelten idézzük, mivel számunkra fontos részletről van szó, 
és a fordítás nem követi hűen az eredeti szöveget: „C’était le Messager chargé d’annoncer la bonne nouvelle et dont le casque avait pour panache 
une flamme de vie.” I. m. 853

17  I. m. 456.
18  I. m. 469.
19  I. m. 472.
20  I. m. 476.
21  I. m. 502.
22  I. m. 566.
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Napjaink mediológiai indíttatású kutatásainak egyik 
alapkérdése a közvetítés és a közvetített viszonyát ille-
ti – a kettő megkülönböztetését vagy összefonódását, köl-
csönösségét vagy egymást kizáró létezését. Sőt, a jelen-
tés közvetítésének radikális kritikája vagy tagadása egye-
dül magának a közvetítés anyagának mozgását véli érvé-
nyesülőnek és felfoghatónak. Mielőtt az információ anya-
gának és szellemének sokat vitatott összefüggése vagy 
távolsága kerülne szóba, megjegyzendő, létezik olyan 
üzenet, mely létmódja tekintetében eleve a kettő szétvá-
laszthatatlanságaként tételezhető. Ha lét és megmutatko-
zás kettőssége – Gadamer jól ismert szavaival élve – nem 
akar kettősség lenni, akkor ez a szándék egyetlen eset-
ben teljesül nyilvánvalóan mint a közvetítő és a közvetí-
tett azonossága, mégpedig egy látásesemény során, a fény 
tapasztalatában. Nem mellékes történetileg, hogy az ókori 
misztika és a kortárs mediológia, vagy akár a romantika 
szimbólumelmélete és a modern kommunikációkutatás 
egyedül a fény terjedése kapcsán hangsúlyozza, hogy ami 
világít, azonos azzal, ami világol, ezért ami látható, egy-
beesik azzal, ami magát láthatóvá teszi. 

A közismert felismerés, miszerint nincs üres tér, vala-
mikor gnosztikus jelmondatként híresült el. A pléróma 
fényszerű áramlása maga volt a lét és tudása egysége, a 
gnószisz. Tudni, azaz e gondolat szerint üdvözülni annyit 
jelentett, mint belépni abba a dimenzióba, ahol a szel-
lem önmagáról adott információi magát a szellem anya-
gát és létformáját képezik. Hogy aztán a romantikában a 
fényelmélet mint kommunikáció és a nyelvelmélet mint 
poétika találkozik egymással, ahhoz elég Goethére és 
Schellingre, a korabeli szimbólumfelfogásra és színelmé-
letre, a szimbólum és a fényszerűség – ma így mondanánk 
– informatikai megfeleltetésére utalni. Innen kiindulva 
akár szimbólum és allegória későmodern-posztmodern 
relacionálása is árnyalandó: a szimbólum ugyanis e nézet-
ben nem okvetlenül atemporális fejlemény az allegóriával 
szemben, mivel intencionált egyetemessége, azaz térsze-
rűsége az időivé váló mozgás attribútumaként is felfog-
ható. A gnosztikus plérómába, a térbe olvadás folyama-
ta időhorizonton válik megragadhatóvá, míg az allegória 
temporalitása akár újraképezheti a reflexív szubjektum 
kívüliségét. Amennyiben tehát a terjedő fény viselkedik 
időként, akkor a hasonló időiségében elképzelt szimbó-
lum sem csak térbeli totalitásként tünteti ki magát. A szá-
zadvégi szimbolizmussal kortárs filozófus és irodalmár, a 

EISEMANN GYÖRGY

„És vajon angyal
angyalit észlel-e csak…?” 

A létérzékelés nyelvi közegei Rilke duinói elégiáiban

mediológiailag joggal újrafelfedezett Palágyi Menyhért a 
fény terjedését nem az üres térben haladás, hanem a tér-
pontok – időbeli távolsággá átértelmezett intervallumok – 
érintkezése és az információban részesedés logikája sze-
rint írta le.1 Így az információ megkerülhetetlenül anyagi 
áttevődése nem pusztán valaminek valamilyen közegben 
történő dinamikáját, hanem magát a közeg olyan műkö-
dését jelenti, ahol a közvetítés eseménye egybeesik magá-
nak a közvetítettnek a létformájával. 

Pléróma, fény, közeg, szimbólum, allegória – e szavak-
kal most csak utalni lehet a költőiség azon romantikus és 
modern formatanára, mely éppen a híradás, az üzenet, a 
szó, a közvetítés tapasztalata kapcsán fordul előszeretet-
tel a vonatkozó archetípusok tán legismertebbjéhez, az 
angyal motívumához. E motívum újabban még akkor is a 
kommunikáció szempontjából tűnhet elő, ha nem kifeje-
zetten a mediológiai érdeklődés tárgyának mutatkozik. Az 
angyalok mint hírvivők sokat emlegetett köztessége így 
kerülhet kapcsolatba a nyelvi jelentés közlésének problé-
máival, s jelenhet meg válaszként az „intervallum válsá-
gára”. Az intervallum fogalma így akár egy szellemtörté-
neti fogantatású észjárásban is informatikai árnyalatot ölt-
het. A sokat olvasott Andrei Pleşu egyes megállapításai jó 
példák lehetnek arra, hogyan gondolható el népszerű for-
mában a szellem és az anyag kettősségének ún. traumája, 
mely a „távolság diverzióját” panaszolja, s a „közbeeső 
terminusát” hívja segítségül a megoldáshoz.2 

Talán nem túl merész, inkább kézenfekvő kísérlet tehát 
a romantikus és a modern költészet tematikusan hírvivő-
ként jelölt alakját, az angyalt és poetizálását a nyelvi köz-
lés médiumainak bizonyos intervallum-tapasztalata, az 
átvitel köztessége szempontjából reinterpretálni. Ehhez, 
akár csak vázlatosan, ám kézenfekvően egy olyan kulcs-
fontosságú alkotás hivatkozható, melynek angyal-motívu-
ma éppen sokat tárgyaltsága okán jöhet szóba: a Duinói 
elégiákról van szó természetesen.3 Mindjárt a ciklus első 
néhány sora a látást idéző hangzás – azaz egy mediális 
váltás – pusztító voltát tematizálja: „Wer, wenn ich 
schriee, hörte mich denn aus der Engel / Ordnungen? 
und gesetzt selbst, es nähme / einer mich plötzlich ans 
Herz: ich verginge von seinem / stärkeren Dasein. Denn 
das Schöne ist nichts / als des Schrecklichen Anfang, 
den wir noch grade ertragen, / und wir bewundern es 
so, weil es gelassen verschmäht, / uns zu zerstören. 
Ein jeder Engel ist schrecklich. / Und so verhalt ich 

1  Palágyi elméletének hazai újrafelfedezése a Műhely folyóirathoz köthető, mely 1991/6-os számában közölte a filozófusnak A tér és idő kapcsolata 
című tanulmányát, úttörő munkái egyik összefoglalását. De a kilencvenes évek elején, a magyarországi mediológiai kutatások látványos fellendü-
lése előtt e közlemény még gyakorlatilag visszhangtalan maradt. Mint annyiszor, ezúttal is csak a nemzetközi érdeklődés újabb erősödése irányí-
totta az itthoni kutatások figyelmét a magyar filozófus teljesítményére.

2  Andrei Pleşu: A madarak nyelve. Pécs, Jelenkor, 1996, 163.
3  A Duinói elégiák recepciójához l. U. Fülleborn, M. Engel (szerk.): Materialen zu Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien. Frankfurt/M., 1980. A ha-

zai szakirodalomból kiemelendő Szabó Ede monográfiája: Rilke világa. Budapest, Európa, 1979.
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mich denn und verschlucke den Lockruf / dunkelen 
Schluchzens.”4

De miért is lenne pusztító ez a közegváltozást előidé-
ző megszólítás, miért is lenne megsemmisítő erejű az így 
létrejövő érintkezés? Az angyali kapcsolat ekkor mint 
a hermeneutikailag feltáruló ittlét, a hangzás közvetíté-
se révén valósulhatna meg, hogy látványba torkolljon.5 
A hívó kiáltás lehetne képes az „erősebb ittlét” (Dasein) 
válaszát mint annak világlását és magához vonzását elő-
idézni. A világ eszerint akkor világol elrejtetlen ittlét-
ként, a létre kérdezésre válaszként, ha szólítására fény-
ként válaszol. Természetesen nem az angyal közvetít, 
hanem ez a közvetítés maga nevezhető ilyképp angyali-
nak. Martin Heidegger művészetfilozófiájának vonatko-
zó, nem egyszer Rilkére hivatkozó megállapításait most 
a költői nyelv medialitása szempontjából érdemes újraér-
telmezni.6 Nem egy eredendő üzenet lép át egyik közeg-
ből a másikba, hanem a közegek változása (viszálya) mint 
olyan mondja ki a hírt magát. S az ittlét e viszállyal hozza 
önmagát elrejtetlenségbe, miután a nyelvben addig még 
rejtettként tételeződött. Ezen esemény pedig az angyali 
vonzás következménye, mivel nem egy szubjektum fel-
tételezi a létező rejtetlenségét, hanem ez utóbbi formál-
ja át önnön tapasztalatához a beszélőt. A Rilke-vers ala-
nyának beszéde, visszanyelt hívása sötét zokogásként jel-
lemzi magát, vagyis annyiban elégikus, amennyiben a 
földi sors panaszaként az angyali felfényléstől megfoszt-
va, bár arra tekintettel vezeti fel magát. Így e költői nyelv 
annak az ellentétnek, viszálynak a feszültségét hordozza 
magában, melyben a beszéd énje megtagadja az erősebb 
lét vonzását, de mégis tud annak számára pusztító világ-
lásáról. E kettősség formázatai jelennek meg sorsként. 
Amennyiben az elégia panaszdalnak nevezhető,7 akkor 
hangja így nevezhető a visszafojtott hívás („verschlucke 
den Lockruf”) zokogásának. S itt az angyal ebben a meg-
szólított, ám magához nem vonó rejtettségben marad, s 
e meghagyó rejtettségben-létre vonatkozás érzékelhető 
szépségként, mely ugyanakkor az iszonyat kezdete. Az 
iszonyat így a hangból a fénybe, a beszédből a látvány-
ba átcsapás mozzanata lenne, éppen a közegváltozás-
sal anyagivá képzett információ tapasztalata, pontosab-
ban az információnak mint anyagnak a világlása, szel-
lem és anyag megszokott kettősségének, így az interval-
lum humanitásának a kiiktatása. Egy kezdet, mely azon 
tudás – informatív részesedés – pillanata, melyben a léte-
zés a szólítására világlással válaszol és ekként von magá-
ra. Ebből is látszik, a Rilke-költészet egyik alapmotívu-

mának, a vonzás vagy vonatkozás szavaknak a jelenté-
se nem merülhet ki a puszta kapcsolatba hozás, a metafi-
zikai relacionálás eljárásai szerint.8 Ezért lehet a közvetí-
tésnek mint a közegek színeváltozásának tapasztalata szép 
úgy, hogy az egyúttal az iszonyat kezdete, mivel a létéhez 
kötődésben a „független” önmaga kényszerül pusztulni. 
Az erősebb lét vonzását és veszélyét, szépség és iszonyat 
érzékelt összjátékát Heidegger – bár egy másik Rilke-
vers kapcsán – a kockázat fogalmával érzékelteti: „… a 
Természetet kockázatként kell elgondolnunk. A kockázat 
egyszerre nevezi meg a kockáztató alapot és azt, ami koc-
kára van téve a maga teljességében. […] A teljes vonatko-
zást, amelynek minden létező mint kockára tett átengedi 
magát, Rilke szívesen nevezte ’nyitott’-nak.”9 

A beszéd közege azonban a hangzás, ezért az első elé-
gia említést tesz arról is, mikor és hogyan viselkedik a 
hang fényszerűen. Azaz mikor válhat a hang olyan köz-
vetítő közeggé, melynek anyaga és mozgása maga lesz 
az információ. Mikor tünteti el tehát a szellem és a maté-
ria intervallumát a beszéd? Akkor, amikor a „csönd szava 
szól”, pontosabban ahogy a csendből képzett hang szól: 
„Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie sonst nur / 
Heilige hörten: daß sie der riesige Ruf / aufhob vom 
Boden […] Aber das Wehende höre, / die ununterbrochene 
Nachricht, die aus Stille sich bildet.”10 A hír ekkor meg-
szakítatlan („die ununterbrochene Nachricht”), s miként 
a fuvallat (das Wehende) hallható. A megszakítatlanság 
az intervallum iszonyatát kerüli el, s a nyelv a rejtőző for-
rás, a csöndbe visszahúzódó és onnan artikulált, minket 
szólító lét nyelveként kerül alkalmazásra. A látás anya-
gi közegének betörése-érvényesülése tehát szétzilálja a 
szubjektumot, fensége pusztulással fenyegeti, míg a hang-
zás folytonossága újraképezi, mintegy óvón alakítja át. 
Amennyiben nem az alany tételezi a létező rejtetlenségét, 
felnyílását, hanem fordítva, úgy lehet ekkor egy nyelv a 
csöndre-ráhallgatás nyelve. Olyan, ami a csöndből mint 
„fuvallat” érkezik el a beszélőhöz. A beszélt nyelv fény-
szerűsége ez a fuvallat, mely úgy érinti meg az emberi 
hallást, miként a lángból továbbhaladó fény a látást. S ez 
a megnyílás kiterjed az írásra is, azaz eredendőn magá-
ba foglalja a látható nyelvet. Így tűnhet elő a sorstól szó-
lításként a sokat tárgyalt sírfelirat: „Vagy fölségesen egy 
fölirat tárult elibéd, mint / Santa Maria Formosában a 
múltkor a sírlap…”11 A szöveg az Inschrift szót használ-
ja, mely beíródás tehát nem szubjektumfüggő. A jelen-
tés nem látható bele a dolgokba, a föld nem belakha-
tó, a személyesnek ígért dolgoknak nem adható emberi 

  4  Az idézetek forrása: Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien, Die Sonette an Orpheus. Nach den Erstdrucken von 1923, kritisch hg. von Wolfram 
Groddeck, Stuttgart, Reclam, 1997. Az idézett hely Nemes Nagy Ágnes fordításában: „hogyha kiáltanék, ki hallana engem / az angyalok rendjé-
ből? és ha netán a szivére / vonna hirtelen egyik: én belepusztulnék az erősebb lét közelébe. Mert hiszen a Szép nem más, mint az iszonyu kezde-
te, mit még elviselünk, / s amennyire bámuljuk, mert megveti szenvtelenül, hogy / összetiporjon. Iszonyu minden angyal. / Így visszafogom ma-
gamat, elnyelve sötét zokogásom / hívó szavait.”

  5  Látvány és hangzás rilkei kapcsolatáról l. Takács Miklós: Ady, a korai Rilke és az „istenes vers”. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 
2011, 23–54.

  6  V. ö. Mitnyán Lajos: „Über den ontologischen Status des dichterischen Wortes (Übergänge zwischen Philosophie und Dichtung bei Rainer Maria 
Rilke und Martin Heidegger)”. Pro Philosophia Füzetek, 2006/2.

  7  Az elégia hatalmas szakirodalmából ezúttal a következők hivatkozhatók: Friedrich Beissner: Geschichte der deutschen Elegie. Berlin, De Gruyter, 
1965; Klaus Weissenberger: Formen der Elegie von Goethe bis Celan. München, Francke, 1969.

  8  Martin Heidegger: Költők – mivégre? In uő: Rejtekutak. Ford. Schein Gábor, Budapest, Osiris, 2008, 246.
  9  Uo.
10  Hangok, hangok. Halld szivem, úgy ahogyan csak / szentek hallották, hogy az órjás hívás / fölemelte őket a földről […] De halld a fuvalmat, / a 

szakadatlan hírt, mit a csönd szava szól.” (Nemes Nagy Ágnes fordítása.)
11  Rónay György fordítása, eredetiben: „Oder es trug eine Inschrift sich erhaben dir auf, / wie neulich die Tafel in Santa Maria Formosa.”
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jelentés, amik voltunk, nem leszünk többé, saját nevün-
ket elhagyjuk, mint egy széttört játékszert.12 De ez a fel-
tétele annak, hogy a csöndtől képzett személyfeletti és 
egyúttal anyagtalan szót mint fuvalmat meghallani tud-
juk, hogy a létezés mint nyelv érjen el minket, azaz fel-
tárulása nyelvként legyen érzékelhető. Az emberi, vagyis 
a prekondicionáltan antropomorf jelentésüktől megfosz-
tott tárgyak csak ilyen immateriális dimenzióban lehet-
nek képesek azt a hagyományt közvetíteni, mely nem a 
lírai én teremtményeként kíván a versben megszólalni. A 
költemény ezt a közvetítést nevezi a tér rezgésének, azaz 
zenének, mely az üresnek hitt térbeliség rémületét köve-
tően „vigasztal, elragad, ápol”. 

Az anyagi érintkezés mint a határolt én számára angya-
lian iszonyú tapasztalás, mint így értett létvonatkozás arti-
kulálódik a második elégiában. Maga az emberi érzés 
mint információ a semmibe oszlásnak minősül, mivel 
a kommunikáció puszta terében egyre gyengülni kény-
szerül. „Denn wir, wo wir fühlen, verflüchtigen; ach wir 
/ atmen uns aus und dahin; von Holzglut zu Holzglut / 
geben wir schwächern Geruch.” Az érzés elszáll a léleg-
zettel, mint a harmat a hajnali fűről, és egyre gyengül, 
mint parázstól parázsig az izzás. A hang ezért szintén nem 
tartja meg még beszélőjét, s aki szól, széjjelfoszlik benne 
és általa. Ugyanakkor ez a feltartóztathatatlan mozgás 
neveztetik éppen emberi létezésnek: mi mégis ez vagyunk 
(wir sinds doch). S pusztán metafizikai kérdés marad, 
a világ mit érez belőlünk, ízlel-e minket a tér, angyal 
angyalit fog-e csak fel, azaz hová tűnik a nyelvi közvetí-
tés anyagisága abban a médiumban, amely már nem lehet 
emberi? Hogyan lehet a nyelv egy létező nyelve, amikor 
hangzó anyaga nyomtalanul elhal és szertefoszlatja mind-
azt, amit emberi intencióként magában hordozott? Az 

elégikus válasz ezúttal is a klasszikusan modern lemon-
dás jegyében születik, s úgy hivatkozik a tárgyi környe-
zetre, hogy annak képi objektivitása bizonyuljon a vesz-
teség okának. A modern világkép születése – a heideggeri 
világ mint kép keletkezésének értelmében – kerül szem-
be a régi görögség feltételezett érzékelésmódjával. A saját 
világ nyelvét itt – az antikvitás e virtuális eszményében 
– az érintés metaforizálja. Az érintés pedig megintcsak az 
említett fényelmélet szerint megtörténő kommunikáció: a 
kéz nem csak jelez valamit, hanem maga lesz a jelzés hor-
dozója, anyaga és performáló jelentése. Az elégia zárása 
szerint a klasszikus görögség érzelmei – a szerelem vagy 
a búcsúzás – oly módon kerültek közvetítésre ezáltal, 
mintha az információ anyaga, az emberi test, az érintő kéz 
és az érintett váll „másféle anyagból” lettek volna gyúrva, 
mint a miénk. Ők, a régiek, tudták, meddig érünk, mennyi 
a miénk, s nem transzcendálták érzéseiket egy olyan kül-
világba, melybe a modern képi gondolkodás metafizikai 
szelleme vágyakozik. A tárgyi környezet abban az eset-
ben lehet példaszerű, azaz egy szubjektivitás kényszerei-
től feloldó, ha látványa nem a saját létezésből fakadó elő-
állításként, hanem a sajátot meghatározó létezésként fog-
ható fel. „Nézd, mind vannak a fák” – hangzik a felszólí-
tás, a létigét kurziváló írással. Az érintés mint nyelv pedig 
az alany létezését akár mint kezének mozgását is jelölhe-
ti és jelentheti: „két kezem egymást / fölfedezi, vagy ben-
nük óvja magát nyűtt / arcom.” S ez a mozdulat olyan 
érzéssel jár, melyet követ az ek-szisztálásra utaló kérdés: 
„De ki mer már lenni ezért?” Hiszen az ember tovasiklik 
a tettből, minek következtében „nem nézhet utána a szem 
már a képbe”.

A tropológia, a mediológia és az egzisztenciára kérde-
zés ilyen logikájú összefüggése határozza meg természe-

12  „Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen, / kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben, / Rosen, und andern eigens 
versprechenden Dingen / nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben; / das, was man war in unendlich ängstlichen Händen, / nicht mehr 
zu sein, und selbst den eigenen Namen / wegzulassen wie ein zerbrochenes Spielzeug.”
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tesen a ciklus poétikáját, formatanát. A szerelemről szóló 
nyelvet például a látás, az ajkak érintése és a létige egy-
másutánja teremti, olyan metaforákkal, melyek gondos-
kodnak a közvetítés közvetlenségéről. „S mégis, ha az 
első / látás ámulatán, az ablak előtt epedésen / túlestek, s 
a legelső sétán, együtt, egyszer a kertben: / szeretők, vagy-
tok-e még? Ha ajkat ajkhoz emeltek / és ajak ajkat iszik 
–: ital ömlik italba: / ó, az ivó mily furcsán el-tovasiklik 
a tettből.”13 Paul de Man nálunk sokat olvasott elem-
zésében természetesen megkérdőjelezte a jelentés és a 
jelentést közvetítő nyelvi „eszközök” konvergenciáját, 
s cáfolni kívánta, hogy a versek ún. ontológiai elidege-
nedése nem érinti magát a nyelvet. Ezért az elégiák sze-
rinte inkább a „figuráció igazi egzisztenciális filozófiá-
ját hirdetik”, s felszólító hanghordozásuk összeegyez-
tethetetlen az alakzat (figura) fogalmával, mely min-
den normatív páthosz vagy normatív kényszer elutasí-
tását rejti magába.14 

E kijelentés a saját normatíváit nyilván kivételeknek 
tekinti, ami azért is bírálható, mert éppen ez a figuráció 
lehet képes – a nyelv mediológiai aspektusából belátha-
tóan – az elidegenedés reflektálására és egy nyelvben 
képzett másik szempont létrehozására. Erre utal többek 
között a mitológiai motívumok megdolgozása. A tett és 
a tevő, a cselekvés és a közlés egységének alakja példá-
ul Rilkénél is a folyamisten, Neptunus. Neptunus, aki 
a sötétség, a vízmélység káoszából emelkedik a fény-
re, miközben végtelen lázongásra bírja az éjszaka erőit, 
megtámadva mindazt, ami rendezett, befejezett, nyu-
godt és megállapodott. Aki nem tűri a határokat, indu-
latokat és szenvedélyeket kelt, víziókat és hallucináció-
kat teremt, ezeket napvilágra hozza, azaz érzékelhetővé 
teszi. Neptunus ténykedése a sötétség önmegjelenítő for-
málása: „Horch, wie die Nacht sich muldet und höhlt.” 
(Hallgasd, hogyan vájja és vési az éjszakát.) Így képes 
az éjszaka fénnyé válni, alakot ölteni. Nem valamilyen 
külső megvilágításba kerül tehát, hanem maga tűnik át 
világossággá. A poszeidóni felmerülés – a közegvál-
tás – drámai pillanata úgyszintén nem más, mint a lát-
hatóvá és hallhatóvá válása annak, ami nem egyszerű-
en egy másik közegbe áthelyezéssel válik érzékelhető-
vé, hanem ami a létezése legsajátabb természetéből bom-
lik másik médiummá. Ez az esemény ugyanakkor kez-
det is, egy létforma kezdete, ahogy a negyedik elégia 
mondja, vagyis a sötétség felragyogásakor nem az éjsza-
ka eredendősége csap át hajnali fénybe, hanem az érzé-
ki tapasztalás eleve nyelviként, mindent előzően a nyelv-
től világlóként derül ki. Ami eredendő, s ami az érzé-
kit ekként világlóként ismerteti fel, az pedig természete-
sen az értelem, a létezéssel ekvivalens értelmezettség. A 
sokat tárgyalt zörej anyagisága ezért itt sem független a 
ráhallgató és beszélő értelem adta jelentésektől. „Bármi 

zörej kélt is, mosolyod már megmagyarázta, / mintha te 
rég tudnád, mikor és miért reccsen a padló…” Vagy a 
negyedik elégia szavaival: „Nyílást, hervadást egyfor-
mán tudunk.” E fejlemények kapcsán egyszerűen nincs 
értelme a figuráció sikertelenségéről beszélni, mivel a 
sikeréről sem lehet beszélni: a nyelv szemantikai funk-
ciója és formális szerkezete közötti összhangra kérdezés 
dilemmája hamis előfeltevésekből indul ki. A kettő ilyen 
mechanikus elkülönítése és egységesítésének sikerorien-
tált reflektálása kilép a nyelv közegéből és egy kartéziá-
nus horizontba esik vissza.15 

A negyedik elégia a bábszínház sokat elemzett 
műfajának és metaforájának átértelmezésével is kitün-
teti magát.16 A bábjáték jól ismert szemantikája, az 
állandósított jel látványos szembesülése jelentésének 
temporalitásával, ekként a jelölés aktusának meghasadt-
sága a halálba hanyatlás vagy éppen a halál előttiség hori-
zontján, itt, a rilkei látás révén nyer sajátos, a Kleist-től 
Walter Benjaminig és tovább alakuló iránytól egészen 
eltérő relacionálást. A bábszínpadra vetett tekintetnek 
ugyanis éppenhogy kiegyenlítő képessége lehet: a beszé-
lő az egész élet, az emberi sors végére pillantva tapasz-
talhatja, hogy összetartozik mindaz, amit az intervallu-
mok folyvást megkettőznek. A bábjátékkal inszcenált 
allegorézis annyiban regenerál – tesz lehetővé – egy 
vele együtt érvényesülő szimbolikus nyelvet, amennyi-
ben a végességet is magába foglaló angyali távlatot nem 
csak a test, a bábuhoz kötött anyagiság szabadon kezel-
hető emlékjelei nyitják fel, hanem a nyelvbe írt emléke-
zet: az anyag, a test halálba hanyatló jelentéseinek hor-
dozója. Persze a temporalizált szimbólumra rámondha-
tó, éppen ez az allegória. De az angyal és a bábu összjá-
téka ezt az ingamozgást eredményezi az elégiák poétiká-
jában és befogadásában. Ezért tudhatják itt a legjobban a 
végidőre nézők, a haldoklók, hogy minden tettük csupán 
ürügy, s hogy semmi sem azonos önmagával.17 Az inter-
vallum angyali kiegyenlítése, a fényszerű nyelv mint alle-
gória és szimbólum szemantikai polarizálása és egymás-
ra vetítése tehát így játssza ekkor a megkülönböztetés és 
az összehozás játékát. 

Kép és médium, nyelvi struktúra és figuratív esemény 
reflektált hangja mint a közlés és a színrevitel összekö-
tése kap olyan nyomatékot az ötödik elégiában, melyet 
magyarul egyelőre csak Tandori Dezső fordítása tudott 
kifejezni. Mint az adott századforduló művészetében 
annyiszor, itt is a cirkuszi porond lesz a színhelye a tér 
és a jelentés, a közeg és a nyelv együttműködésének. A 
látható nyelv, az írás maga is része az akciónak: az artis-
ták kiállására utaló hatalmas kezdőbetű ott virít a szönyeg 
mellett, mely flastromként takarja az ég látványát fájlaló 
földet. S e kezdőbetű a közép, mely körül nyílik és elhull 
a „nézés rózsája”.18 És ez a nézés, melyben az akroba-

13  Rónay György fordítása.
14  Paul de Man: Az olvasás allegóriái. Ford. Fogarasi György, Szeged, Ictus – JATE, 1999, 71.
15  V. ö. i. m. 78.
16  Lásd Mitnyán Lajos: „»Offen wie beim Erwachen mitten aus einem Traum.« Eine Analyse des ‚Marionetten-Theaters’ von R. M. Rilke”. In 

Gyurácz Annamária – Szabó Judit (szerk.): Marionetten und Automaten. Beiträge zum Symposium ungarischer Nachwuchsgermanisten. Szeged, 
Klebersberg Kuno Egyetemi Kiadó, 2008.

17  „Wenn mir zumut ist, / zu warten vor der Puppenbühne, nein, / so völlig hinzuschaun, daß, um mein Schauen / am Ende aufzuwiegen, dort als 
Spieler / ein Engel hinmuß, der die Bälge hochreißt. / Engel und Puppe: dann ist endlich Schauspiel. / Dann kommt zusammen, was wir immerfort 
/ entzwein, indem wir da sind. Dann entsteht / aus unsern Jahreszeiten erst der Umkreis / des ganzen Wandelns. Über uns hinüber / spielt dann der 
Engel. Sieh, die Sterbenden, / sollten sie nicht vermuten, wie voll Vorwand / das alles ist, was wir hier leisten. Alles / ist nicht es selbst.”
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ták mutatványa a nem-hermeneutikai betű környezeté-
ben tűnik elő, ez váltja ki magát a nem-hermeneutikai 
kérdést. „Wo, o wo ist der Ort, — ich trag ihn im Herzen 
—, / wo sie noch lange nicht konnten, noch voneinander 
abfieln…” (Hol, jaj, hol is az a hely – szívemben hordom 
/ én magam! –, hol még oly soká nem tudtak, egymás-
ról / lebuktak… Tandori Dezső fordítása) Egy, a szívében 
őrzött helyre kérdez tehát a lírai én, mintegy vélt szub-
jektivitása romantikus eredendőségére, mely még meg-
előzte a tudást, az értelmet: a mostani attrakciók színte-
reit. De mivel színre vihető produkció természetszerű-
leg nem születhet innen, az így elgondolt hely mondha-
tatlanként, azaz figurálhatatlanként derül ki: nélkülözi a 
szavakat, s keserves Seholnak minősül. Az ekként mond-
hatatlan hely, a sehol mint az érzelmek közegmentes 
kifejeződésének nemlétező dimenziója – a cirkuszi sző-
nyeg nemlétező másika, üres idealitása – itt mégis előke-
rül mint teljesületlen vágyakozás, mint egy szubjektum 
önmagát konstituáló, a semmi tükréből visszavonatkoz-
tatott virtualitása. S e vágyakozás kudarcának beismeré-
se alkotja a panaszdal lírai modalitását, mely még arra is 
rákérdez (a nietzschei érem-metaforát használva az egy-
kor fénylő és mára elkoptatott jelentések különbségének 
jelölésével), hogy vajon odadobnánk-e a pénzdarabot a 
porondon mosolygó pár elé, vagyis kiszolgáltatnánk-e 
egy tárgyi történésnek ezt a belül őrizni vélt tartalmat? 
(„Würfen die dann ihre letzten, immer ersparten, / immer 
verborgenen, / die wir nicht kennen, ewig / gültigen 
Münzen des Glücks vor das endlich / wahrhaft lächelnde 
Paar auf gestilltem / Teppich?”). A felvetés abszolút para-

dox, azaz a nem-hermeneutikai távlat ellentmondásossá-
gát artikulálja, hiszen az igenlő válasz a szerető lélek füg-
getlenségét, a nemleges válasz pedig magát a szeretetet 
tagadná meg. 

A hangzás és a látás médiumainak nyelvisége szem-
pontjából kulcsfontosságú a ciklus hetedik verse, mely-
nél éppen ezért kezd még fokozottabban érvényesülni a 
második modernség poétikája. Az egyéni szólam önel-
vűségének, így értett versenyszerűségének elhárításával 
indul a költemény, kinőtt-túlnőtt hangnak (entwachsene 
Stimme) nevezvén a kiáltás azon természetét, mely saját 
szívét – bensőségét – dobná az ég felé. Először szintén 
Tandori Dezső fordítása jutott el addig, hogy felfigyeljen 
a szónak és hangzó közegének mediálisan meghatározott 
informativitására: „Ó, és hogy a tavasz értse, oly helye 
ne lenne, / mely a hir-adás hangját ne viselné.”19 A hang 
akkor nem nő túl önmagán, amikor érti, sőt értelmezi őt 
magát a környezet azáltal, hogy a szó helyet foglal benne. 
Ami annyit tesz tehát, hogy a hír-adás nem egy verseny 
kiáltásaként, hanem a szólítás és a válasz fokozatosan 
kiépülő, a tavaszodással, vagyis a közegével együttlétező 
nyelvvé válik, akként teremtődik meg. A kérdő kis hang-
tól, a hang-fokokon mint lépcsőn terjed a messzire ívelő 
zengésig. A térben elhelyezkedés és az értelem ugyanazt 
jelenti: a szólam mondása a hely jelentéseként válik köz-
vetíthetővé. A beszélő száj hangjai így nem egyszerűen 
behatolnak az üres térbe, hanem maguk válnak térré, a tér 
anyagát eleve mint jelentőt érzékelvén. Hiszen „hogyan is 
tudnánk feledni”? – kérdezi erről a híradásról mint a saját 
anyagáról tudó memória. 

18  Tandori Dezső fordítása.
19  „O und der Frühling begriffe —, da ist keine Stelle, / die nicht trüge den Ton Verkündigung.”
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S ezzel kapcsolatos a Rilke-szakirodalom egyik leg-
közkeletűbb, ám legvitathatóbb megállapítása a „belső 
világtér”, a belsővé tétel, a látás interiorizáló közegé-
ről. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a külső erede-
tű tapasztalás a nyelv révén szubjektívvé, alanyivá, belül 
őrzötté válik. Hanem sokkal inkább arról, hogy a koráb-
ban neptunusinak nevezett láthatóvá tétel úgy hárítja el a 
világ képszerű előállítását, hogy ragaszkodik az említett 
vonatkozás elsőbbségéhez, mivel ezt nem egyszerűen két 
eredendő entitás kapcsolatba kerüléseként érzékeli. A lát-
hatóvá tétel mint a megjelenítő előállítás elhárítása nem 
véletlenül artikulálódik az időiséggel, mint az ittlét hori-
zontjával összefüggésben. „Denn eine Stunde war jeder, 
vielleicht nicht / ganz eine Stunde, ein mit den Maßen der 
Zeit kaum / Meßliches zwischen zwei Weilen, da sie ein 
Dasein / hatte. […] Sichtbar / wollen wirs heben, wo doch 
das sichtbarste Glück uns / erst zu erkennen sich gibt, 
wenn wir es innen verwandeln.” (Élt olyan órát mind, 
talán nem / teljes órát, tán alig is lemérhető, két / tar-
tam közti pillanatot, mely: Lét volt / néki. […] Láthatóvá 
vágyjuk emelni, holott az ilyen boldogság is csak / akkor 
ismerős, ha a lelkünk lényeggé alakítja. Szabó Ede 
magyarítása.) E sorok fordítását még nem oldotta meg 
sikeresen a magyar költészet. Elsősorban figyelemre 
méltó, hogy bennük a jelen mint alig mérhető, azaz pil-
lanatszerű, mintegy két tartam közötti beszélődik el. Ez a 
jelen, mint pillanat, nem merül ki önnön megjelenítésben, 
mint egy most kifejezésében, melynek értelmező instan-
ciái magából a tárgyi világ előállításából indulnának ki.20 
A két tartam (Weile) között tartott megmérhetetlen pilla-
nat eksztatikus elmozdulása ugyanis nyitott a jövő lehe-
tőségére, a váratlan körülményekre. Ily módon előlegző 
jellegű, s az előlegzéssel érkezhet elgondolója ahhoz a 
létezőhöz (Dasein), aki önmaga. Így válhat nagyszerű-
vé (herrlich) az ittlét (Hiersein),21 így kerülhet a megje-
lenítő látás helyére a belül, az ittlétben láthatón felismer-
hető érzés. Ez a látás tehát nem a most-idő érzéki jelensé-
ge, sőt pár sorral később mint a külsőleg láthatatlanba irá-
nyulás, a belül megépítés műveleteként kerül elő. A belső 
látás érvényesülése, a világtér elsajátító bensővé tétele 
tehát a felejtés és az emlékezés nyelvi immaterialitásának 
konstansa, azaz távolról sem a már érzékileg meglévő 
interiorizációja, nem a múltbelinek a jelentéses-szellemi 
fenntartása, hanem a lenni-tudás egzisztenciális vonatko-
zása a lezárhatatlan megértés nem-lineáris időiségében. 
Vagyis az ittlét létmódja a két tartam (volt és eljöven-
dő) között, a látás mint értelem és az értelem mint látás 
nyelvi-költői vonatkoztatottságában. S a vonatkoztatott-
ság merőben érzéki-anyagi szempontból megragadhatat-
lan, ahogy ezt a szabad fordításban idézendő zárósorok 
immár némi páthosszal ismerik fel, az érzéki és a szel-
lemi megkülönböztetéseinek intervallumába kényszerü-

20  V. ö. Martin Heidegger: Sein und Zeit. Halle, Niemeyer, 1979, 68. §.
21  Ezen nem változtat, hogy a „Hiersein” fogalma magára a szövegre utalhat, l. Paul de Man: Az olvasás allegóriái: I. m. 40.
22  „Denn mein / Anruf ist immer voll Hinweg; wider so starke / Strömung kannst du nicht schreiten. Wie ein gestreckter / Arm ist mein Rufen. Und 

seine zum Greifen / oben offene Hand bleibt vor dir / offen, wie Abwehr und Warnung, / Unfaßlicher, weit auf.”
23  V. ö. Torsten Petterson: Internalization and death. A reinterpretation of Rilke’s Duineser Elegien. <http://findarticles.com/p/articles/mi_7026/

is_3_94/ai_n28758304/>.
24  V. ö. Eleanor E. ter Horst: The Pendulum of Poetry: Metaphor and Meditation in Rilke’s Duineser Elegien. The German Quarterly, 79 (2006) 3, 

308–328.

lő sors elégikus szavaiként: „szólításom mindig odaút, íly 
erős áramlással te [az angyal] nem járhatsz szemben. Mint 
kiterjesztett kar az én hívásom. Az angyal megragadó és 
kinyíló keze pedig nyitott marad, mint hárítás és várako-
zás, megfoghatatlan, távolba vesző.”22 S hogy e tapaszta-
lás egyáltalán elégikusként mondatik ki, az szintén Rilke 
klasszikusan modern poétikai nyelvezetének folyománya.

A fikció továbbá, miszerint a látás tisztán érzéki tapasz-
talása lenne, mely egyedül a szem tevékenységéhez köthe-
tő, elhárítva minden ideológiai és technikai manipulációt, 
vagyis a tiszta térben részesedés nem az emberi nézet saját-
ja, hanem például az állaté, a nyolcadik elégiában fogalma-
zódik meg. Kétségtelen, Rilkének ez a költeménye – töb-
bek között Cézanne-recepciójának hatására – olyan megkü-
lönböztetést tesz érzéki jelenség és nyelvi jelentés között, 
mely eltér az iménti konklúzióktól, s mely kifejezetten az 
ember kényszerű végzetének nevezi a másikhoz, a világ-
hoz tartozás olyan formáját, mely egy azzal ütközés mint 
tükrözés révén konstituálja az önmagáról tudó létezést. Sőt, 
az abszolút másik, a halál, a halálhoz-lét tudata bizonyul itt 
olyan határvonalnak, mely mintegy visszafordítja a tekin-
tetet a nézőbe, s lezárja a látás nyitottságát.23 Hogy a halál 
egyébként értelemadó jövőbelisége itt éppenhogy elfedné 
bennünk a szabadságot, mely reflektálatlanságában lenne 
teljes, hermeneutikailag meglehetősen paradox beállítás. 
Ilyen szempontból a nagy sikerű, sokat fordított nyolcadik 
vers kivételnek tekinthető a ciklusban. Nem úgy a kilence-
dik, melynek sokat idézett sorai az emberben láthatatlan-
ná váló és ekként újjászülető Földről beszélnek, ez lesz a 
feltétele az angyal megszólításának, s annak, hogy a nyelv 
ne az egyéni érzések mondhatatlanságát kísértse, hanem 
a hagyomány, a nemzedékek szavát szólaltassa meg. Így 
lesz közölhető a kézhez álló dolog, s mindaz, amit a látás, 
a tekintet őriz. Az anyagtalanná – azaz nyelvi anyagú-
vá – válás és a nyelvi fordulat eseménye ekkor már egy-
mást feltételezik. 

S ez az esemény, ennek bekövetkezése amellett szól, 
hogy a duinói elégiák költészete csak igen fogyatékosan 
interpretálható az ideológia vagy poézis, üdvtörténet vagy 
nyelvi alakítás könnyű kézzel vázolt dichotómiája szerint. 
Azaz szembesítésük itt sem játszható el úgy, mint nyelv és 
figurativitása szétesési folyamata. 

E rövid megjegyzések tán érveket hozhattak herme-
neutika és poézis olyan szoros kapcsolata mellett, mely-
nek több összetevőjét éppen az újabb mediológiai belá-
tások tárhatják fel az irodalmi elemzés számára, akár a 
filozófiai és a költői diszkurzus sokat emlegetett „ingá-
ja” tekintetében.24 E kapcsolat belátása révén áttekint-
hetőbbé válhat a rilkei nyitottság olyan konstituálása, 
mely szembenáll egy világ technikai-racionális szerve-
ződésének látványával, miközben újjáalkotja annak „át-
élhető” képét. 

The Project is supported by the European Union and co-financed by the European Social 
Fund (grant agreement no. TAMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003). 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg (a támogatás száma TAMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003).
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BALOGH TAMÁS

Folyékony angyal
Talán nem ördögtől való egy angyallal kapcsolatos eszmefuttatásba némi irodalomtörténe-

tet is keverni... Martinus Nijhoff (1894–1953) Willem Kloos költészetével számot vetve, nem 
kis részt annak ellenében fogalmazta meg a saját poétikáját. Míg Kloos (1859–1938) elhíre-
sült meghatározása szerint a költészet „a legindividuálisabb érzés legindividuálisabb kifejezé-
se”, addig Nijhoff felfogásában a költészet sohasem a költő aktuális érzésének a tolmácsolá-
sa, vagy valami már létezőnek a leírása: a vers attól vers, hogy olyan dolgokat közöl, melye-
ket másként, mint versben, lehetetlen volna megszólaltatni – sőt, mondandója saját maga. 
Második kötetének (1924) Nijhoff egyenesen a Vormen címet adta, jelezve, hogy az abban 
szereplő versek műalkotások (vormen mint főnév), illetve hogy azok a saját keletkezésükre is 
reflektálnak, bennük poétikai elképzelések kristályosodnak ki (vormen mint ige). 

Alighanem nem kis részt Kloos rendkívüli hatásával magyarázható, hogy a kortár-
sak hűvösnek, sterilnek érezték Nijhoff verseit – ezzel a jellemzéssel akár egyet is lehet-
ne érteni, ha nem tartalmazna értékítéletet. Különösen azokra a versekre ragasztották rá 
előszeretettel a rébusz jelzőt, melyek tárgya egy vers, a vers vagy A vers születése, pon-
tosabban annak lehetetlensége. Az ilyen típusú Nijhoff-versek elsősorban attól olyan 
megfoghatatlanok, furcsán elidegenítőek, hogy még csak nem is magukon szemléltetik 
a versírás nehézségeit: a versírás képtelenségéről nem önmagukat javítgató mondatok, 
nem is a csöndet súroló vagy „a sorközökért írt sorok”, hanem tökéletes, klasszikus for-
mákban írt versek tudósítanak vagy szólnak, melyek így nem kínálnak kibúvót a para-
doxon alól – hiszen ha feltételezhetően nem is annak a versnek az elvetéléséről olva-
sunk, amit olvasunk, még akkor is nehezen értelmezhető költői gesztus, miért szól sike-
rült Nijhoff-versek egész sora szinte már rögeszmésen egy vers vagy A vers elvetélésé-
ről vagy az a felett érzett kétségbeesésről.

A versírásról szóló, a vers születését megidéző Nijhoff-versekben gyakran felköd-
lik Pygmalion mítosza, illetve annak párja, a műve világába átlépő művész története. 
Csakhogy Nijhoffnál sohasem a kész, a maga lezártságában tökéletes mű áll szemben 
követelően alkotójával, hanem a készülő, sőt, az elkészítendő, vagy egyenesen az elkép-
zelt, a felderengő ideális mű. Nijhoff versei ugyanis úgy beszélnek a versírásról, mint 
előre-emlékezésről; pontosabban, mivel az írás lehetetlenségéről szólnak, a versek az 
előre-emlékezés zavarait mutatják be. Mert – bármily paradox – ezekből a versekből az 
derül ki, hogy előre-emlékezni is lehet rosszul. A versírásban jelentkező zavar nagyon 
gyakran a „nyelvem hegyén van” jelenségre hasonlít: mintha emlékezési torlaszok aka-
dályoznák az előhívást a versekben szereplő költő számára. Nijhoff utolsó műveiben 
némileg áttevődik a hangsúly; nem önmagában a vers, hanem a megszólalás lesz a tét, 
ami immár nem egy költő vívódásának a tárgyaként, hanem két ember interakciójának 
függvényeként jelenik meg. Már nem A versre való rátalálásához, hanem az érvényes 
megszólaláshoz kell lélekben hatalmas utat bejárniuk a versek szereplőinek. 

Nijhoff verseinek zömére az eldönthetetlenség jellemző, bennük mindig egy határ-
helyzet jelenik meg, szereplőjüket vagy szereplőiket – akik kívánják a változást, de ret-
tegnek is attól – abban a pillanatban látjuk, amikor valami végérvényesen megváltozik; 
és itt mindig abba is marad a történet. A beálló változást szinte minden versben a sema-
tikus „Ám akkor” fordulat vezeti be. E helyzet előidézője (hírnöke? vagy médiuma?) egy 
katalizátor-figura, aki a szereplők elevenére tapint. Ez a figura általában maga is több-
szörös határhelyzetben van: például a Szatír és Kristóf-ban, a Vormen kötet nyitóversé-
ben a Gyermek Krisztust két világ, a víz és a szárazföld határán, de már a földön, a par-
ton látjuk; az óriás révész nyakában ül, vagyis a levegőben van, de mázsás súllyal nehe-
zedik hordozójának vállára; és félig hátrafordul, a közeledő szatír felé nyújtva a kezét. A 
katalizátor szerepét azonban egy, az ablak alatt a hóban éneklő gyerekcsapat, egy boros-
tyán vagy egy sípoló kávéfőző is ugyanúgy betöltheti. Ráadásul nem csak a hasonló 
mintát követő versek során változik az alakja, de egy versen belül is átalakuláson mehet 
át. Változtathatja például a halmazállapotát; a Vormen kötet utolsó előtti verse, A kőgye-
rek második strófájában, a látomás kezdetén a kő puttó, amelyet addig hús-vér gyermek-
nek látott a beszélő, egy pillanat alatt megolvad a hidegben, majd rögtön légiesül1. Ezt 
kíséri (jelzi? esetleg sietteti?) a művészeti formák váltakozása: a gyerek szoborrá alaku-

1  A Chérubin, a szökőkutat díszítő kőputtó, illetve a vers mögöttesét talán Hermaphrodítesz mítosza adja. 
melyben szó szerint találkozik tűz és víz.
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lását, majd a szobor megolvadását zene vezeti fel – „a gyerek” úton van a költészet felé, 
amely már nem a valóságban is fellelhető matériából (anyagokból, formákból, hangok-
ból stb.) építkezik. A versben lassan körvonalazódni látszik, már-már megszületik a vers, 
mint a játékban, langyos... hideg... hideg... meleg... – csak útközben megreked a folya-
mat. Talán azért fullad kudarcba az írás (noha a versben valami azért mintha megszület-
ne), mert a versbéli költő számára – függetlenül attól, létezik-e egyáltalán a valóságban 
a gyermek, vagy csak egy kétségbeesetten a hajába túró, remegő szájú, egész testében 
reszkető alak néz farkasszemet a tükörképével a sötét háttér előtt – túlságosan is valósá-
gos marad, nem válik le róla: a saját, szükségképp tökéletlen teremtményét látja benne 
(vagy vizionálja), ezért nem érzi alkotása hitelét.

A következő, Új versek (1935) című kötetben megjelent A gyerek és én-ben ugyanez 
a szcéna ismétlődik, csak kilencven fokkal elforgatva. A víz alatti világban egy angya-
li gyermek írja azt a verset, amelyet a versbéli költőnek kellene világra hoznia. Míg A 
kőgyerek-ben a neoromantikus kellékek sora, a versforma és a szakrális nyelvhasználat 
orientálhatta az olvasót azzal kapcsolatban, milyen is lehet az a vers, amely nem szüle-
tik meg, itt egy sima, ellen nem szegülő közegben önmagától szövődő történet, az élet 
mint költemény jelenik meg álomképként: a gyermek azt írja, amit a beszélő egyszer 
még meg szeretett volna írni az életéről. A versben megjelenő költő szinte már fel tudná 
mondani, amit „televizionál”, ám ekkor fodrozódni kezd a víz, elmosódnak a sorok.

Szokás e vers zárlatát fordulatként értelmezni Nijhoff költészetében. Amikor az 
addig nyugodt víz felszíne fodrozódni kezd, a beszélő ráébred a valóságra: rossz irány-
ban kereste a kiutat alkotói válságából, fel kell ébrednie a költészetről szőtt szépséges 
álmából. Kis turpisság azért van a dologban, hiszen a szöveg szerint a gyermek kavarja 
fel a vizet: mintha az angyali lény azzal segítene a bűvkörébe vonzott beszélőnek, hogy 
önmagára mint irreálisra, vagy legalábbis (a paradoxont kivédendő) a valóságban elér-
hetetlenre utal. Vagy az, hogy a gyermek kavarja fel a vizet, csak „álommaradék” volna, 
amely még beúszik az éber állapotba? Hiszen Nijhoff verseiben azt talán még meg lehet 
mondani, mikor s hol kezdődik az álom (jóllehet a versek zárlata visszamenőleg nem 
egyszer ebben a tekintetben is elbizonytalanítja az olvasót), azt viszont már bajosan, 
hogy mikor ér véget, véget ér-e egyáltalán. A vízfelszín megrezdülését például értelmez-
hetjük akár úgy is, mint egy külső, az álom megzavarásával fenyegető inger átalakítását 
az álomban megjelenő, belső impulzussá. De az is lehet, hogy az elbeszélő el-elbóbiskol, 
és amikor lecsuklik a feje, egy pillanatra mindig felrezzen. Még ha emlékezne is vala-
mire az álmából ébredés után, mivel rögtön elalszik újra, mint közvetlenül elalvás előt-
ti képet ezt a homályos emléket is elmossa az újabb alvás (ráadásul lehet, hogy mindez 
már maga is egy álomban játszódik...) Ami a versben elmesélt történetet visszamenőleg 
még irreálisabb-rejtélyesebb színben tünteti fel.

Nijhoff utolsó verseiben már álomként sem jelenik meg a romantikus szcéna, a kör-
nyezet mindig hangsúlyozottan köznapi – egy kihalt utca, egy szuterén, egy konyha (jól-
lehet a versek szövete továbbra sem hétköznapi, sok bennük a bibliai áthallás, és ellen-
pontként – a szerzői szólamban – néha megjelenik a luxus világa is). A katalizátor is 
egyre mindennaposabb, de ettől a hatalma nem csökken, sőt, csak rejtélyesebb lesz. Már 
nem csak a végsőkig fokozza, de néha át is billenti a helyzetet: a szereplők mintha álom-
ból ébrednének – bár azt is mondhatnánk, hogy az álom folytatódik, mert ez az ébredés 
álomszerű. A Virradat előtt című szonettciklus utolsó darabjában egy férfi – akiről kide-
rül, költő – már napok óta fél valamit megkérdezni a feleségétől, aki – csak hogy kerülje 
a vele való találkozást – a konyhában tesz-vesz. A második kvartett utolsó mondatában 
a férfi végre felteszi a kérdést: „Mit akarsz, miről írjak?” A szerkezet jelzi, hogy tulaj-
donképpen két dolgot vár a feleségétől: a válasznak ki kellene segítenie őt alkotói válsá-
gából, egyszersmind azonban felesége vágyaiból és gondolataiból is meg kellene mutat-
nia valamit – azért akarja meglepni, hogy ne legyen ideje diplomatikus válaszra. Az 
első tercett kezdősora a szonett hagyományai szerint fordulatot hoz: „A kanna már sivít, 
forrpontra jut”. A történés egyfelől természetesen simul a konyha közegébe, másrészt a 
vízforraló felidézi egy gőzös füttyét is: „Az élet ismét furcsa – idegen mint vonat / mint 
felébredni idegen földön.”2 A víz felforr, és kiszabadul a gőz, ami egyrészt megjeleníti, 
hogy mi játszódott le a férfiban. Másrészt a „vonat” füttyel jelzi, hogy átlépte a határt 
(nem tudjuk, ki mondja vagy gondolja ezt a sort a versben!): a férfi, mintegy álomból 
ocsúdva, ismét a konyhában találja magát, de már más színben lát mindent. Harmadrészt 
a sípoló kanna átsegíti őt egy olyan helyzeten, amelyet magától képtelen lett volna jól 
megoldani: felesége időt kap a válaszra. A feleség válaszából kiderül, értette a kérdést 

2  Néhány ponton nyersfordításban idézek a versből, mivel még Márton László szép műfordításában is szük-
ségképp elvész valami az eredetiből.
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(vagyis gondolatban előtte ő is bejárta ugyanazt az utat): válaszával nemcsak a költőnek, 
de a férjnek is felkínálja az újrakezdés lehetőségét: „Felel / Új nászdalt”. Talán sike-
rül átlépniük a saját árnyékukat. Igaz, egy másik változatban ugyanennek a versnek a 
végén a feleség a hirtelen beálló csöndben azt válaszolja: „Nem tudom” – ami azt sugall-
ja, hogy ha a versbéli költő problémája esetleg megoldást is nyert vagy nyerhetett, a ver-
set két variációban megíró Nijhoff az övével analóg problémája továbbra is megmaradt. 
Nijhoffot minden jel szerint bizonytalanságban hagyta a verseiben megjelenő folyékony 
angyal – hiába szerette volna orákulumnak tekinteni a keze alól kikerülő alkotásokat.

MARTINUS NIJHOFF

A gyerek és én
Egy nap fogtam a horgász-szereléket,
fáradt voltam, levert.
Az íriszek közt kézzel vágtam léket
a vízre, hol békalencse hevert.

Odalentről emelkedett fény:
sötét tükörből egy kert képe szállt,
hol még sosem járt teremtett lény
s egy gyermeké, ki benne állt.

Ott állt írópultja mellett ő,
s láttam: egy tiszta lapra ró.
Amit rajzolt az íróvessző,
fölismertem: tőlem volt az a szó.

És akkor leírta sietség nélkül,
s közben mégsem volt tétova,
amit az életemből végül
álmodtam, hogy megírom valaha.

S ahányszor óvatosan arra
bólintottam, jelezve, hogy: tudom,
az írás fölött megkavarta
a vizet, s nem maradt utána nyom.

A kôgyerek
A fogadó előtti téren
– ódon kisváros, Rajna-part –
zene kezd reszketni az éjben.
Az ablakban ültünk, függöny takart.
Gyertyákat mindünk keze tart.
Egy csapat vándorló zenész
a havas téren játszani akart,
s velük egy gyermek: néz, csak egyre néz.
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Ám ahogy figyelmesebben szemlélem,
felismerem azt a kis kőangyalt,
aki, mintegy megolvadva – úgy vélem –
a vízköpőről elinalt.
A fuvolahang felkavart:
a gitárzizegést elnyomni kész,
és a refrént elvágja, mint a kard.
És a gyermek felém fordulva néz.

Aztán az ablakomhoz lebeg, s érzem:
meztelen, apró, gyötrött és zavart
teste a mellemhez űzve egészen,
érez alig enyhülő kínt, cudart,
és ajkamnál fagytól facsart
gyermekszája reszket, s a kicsi kéz
hajamba túr. Lázasan így hadart:
Ó, anyám! És kétségbeesve néz.

Fiam, bennem levő! Meg nem írt költeményem!
Bár megszülnélek, testetlen egész!
Meg nem szült élet, nem múló ínségben.
Így áll bosszút: vádolva néz.

Virradat elôtt
VIII. 

Ott álltunk a konyhában, ő meg én. 
Kérdezd – gondoltam napok óta – ma! 
De mert szégyelltem föltenni ama 
kérdést, vártam, mikor lesz idején. 

Láttam, rendet a konyhában amíg rak, 
addig van arra esély, ami kell: 
arra, készületlenül felel, 
s megkérdeztem: mit akarsz, miről írjak? 

A kanna már sivít, forrpontra jut. 
Az élet ismét furcsa, mint vonat, 
melyben ébredve látsz külhonokat. 

Ő felel, mozdulata elidőz, 
a fortyogó víz a kávéra fut; 
szavakká lesz, új nászdallá a gőz.

Márton László fordításai
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JAKAB GÁBOR

Vonakodó angyal
Tûz Tamás Angyal mondd ki csak félig ciklusáról1

Az Angyal mondd ki csak félig című, 1974-ben, Torontóban megjelent kötet első 
része esszéket tartalmaz, a második verseket. A verses rész Kései glória című ciklusa 
az 1941–66 között írt, addig kiadatlan verseket összegzi. Ezt követi az Angyal mondd ki 
csak félig 1973-as ciklus, majd a Vox Humana 1972–73-as versek sorozata. Az esszék 
és a versek között található Közbenső szó című rövid írásban a következőt olvashatjuk: 
„Amikor mások műhelytitkait leleplezem, magamból is feltárok egy darabot. (…) A prózai 
rész segítséget nyújt az olvasónak a verses rész esztétikai felméréséhez és értelmi, érzel-
mi befogadásához.” Ezt megfogadva két esszét (A teilhardi látomás apostola és A welszi 
bárd) hívunk segítségül témánk, az Angyal mondd ki csak félig ciklus befogadásához.

A ciklus huszonhét cím nélküli verset tartalmaz 1973-ból To Pam mottóval. Rejtély, 
kihez szólnak, nincs megszólított. Úgy tűnik, hogy az életrajz csak a nosztalgia szintjén 
fontos. Az biztos, hogy egy angyali (emberi?) szerelembe menekülő férfi párkereső pró-
bálkozásairól olvashatunk. Három kört fedezhetünk fel a versekben. Az elsőhöz a naiv 
éden, az édenből való kiűzetés, a visszaszerzett éden tartozik. A második körben a költő, 
a külvilág és az angyal egybekapcsolódását találhatjuk. A harmadik kör az ember, a ter-
mészet és Isten tisztuló találkozása egy új egység teremtésével. Ezt jelzi az is, hogy a 
versben megszólal a bibliai Énekek éneke. De ezzel együtt az angyalénekek legfőbb jel-
lemzője a tragikus szeretet-, szereleméhség.

Szabó Ferenc (Katolikus Szemle, 1975/1–2) hívja fel a figyelmet arra, hogy Teilhard 
de Chardin az örök női szimbólumról beszél, amely valós lény és szimbólum egyszerre. 
Lehet angyal, de lehet hús-vér asszony. Valami olyasmi, mint Dante számára Beatrice. 
Tűz Tamás így szól a fényre segítő angyalhoz: 

„…nyisd rá szemed az én országomra
hozzád bújik az is körötted sürgölődik
hoztak már mások is jóhírt nekünk onnét fentről
te vagy a szépség hírnöke
ne félj
meghallgatunk.”

Szigethy Gábor (Világosság, 1974/11) úgy látja, megfakult a költő kamaszkori isten-
álma, s ha nem is roppant meg hite, költészetében már nem éltető, csupán felsajgó motí-
vum. Szerinte a holtpont drámája Tűz Tamás költészete: bensőséges melegségű, mert 
megrázóan emberi; fájdalmas, mert kiteljesedés nélküli; keserű, mert önmagát pusz-
tító; ellenkezést szülő, mert apológiára hajlamos; szép, mert tiszta hangon muzsiká-
ló. Szabó Ferenc mindezt továbbgondolva úgy látja, hogy ezek a versek bizonyítják, a 
költőt a holtpontokon átbillenti a szépség igézete, a teremtő lendület. Példaként a kötet 
Antipraedestinatio című versét hozza:

„ha akarod az ablakon a lepkék
ha akarod a küszöbön a por
előcsalják a holnapok szerelmét
valószínűtlen tegnapok alól

ha akarom ha akarod ha ketten
alkotunk újra mindent mintha ma
indulna új utakra szebb egekbe
bolygó hitünk elrongyolt csillaga.”

A kérdés nyitva marad. Kötéltánc, de az akrobata fennmaradt. 

1  Tűz Tamás költő 1916-ban született Győrben. 1956-ban elhagyta az országot. Kanadában telepedett le, de 
több évet élt Kaliforniában. Rómában is hosszabb időt töltött (1967, 1970–71). Utolsó lakhelye a kanadai 
Scarboro. Itt hunyt el 1992-ben. Győr díszpolgáraként a győr-nádorvárosi köztemetőben nyugszik. Katoli-
kus pap volt.
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Szabó Ferenc találó megjegyzése, hogy ez a huszonhét vers szintézis a képalkotás és 
a képrombolás között. Azt mondja, hogy Tűz Tamás létélménye és istenélménye igen 
összetett, mindent felmér, kikísérletez, mindent tudni akar, még a kifürkészhetetlen titkot 
is. Ugyanakkor a férfikorra jellemző realitásérzék mérsékli mindent tudni vágyó mohó-
ságát. Végességünk tudatából fakad metafizikai szomorúsága.

A kötet címe telitalálat. Valóban csak félig kimondott mondanivalók ezek, a monda-
nivaló másik felét, amelytől a logika síkján is átláthatóvá és felfoghatóvá válik a vers, az 
olvasónak kell megkeresnie. Talán segít a versek feldolgozásában Teilhard de Chardin 
Az isteni miliő című művének egy gondolata:„Egyetlen lélek sem kapcsolódik Istenhez, 
ha csak az anyagon keresztül végig nem járt egy meghatározott pályát, amely sajátos út 
persze, bizonyos értelemben azt az utat, amely egyesít. Bizonyos birtoklások és hódítá-
sok nélkül senki sem lesz olyan, mint amilyennek Isten akarja őt.” 

Tűz Tamás Rezek Román bencés szerzetesről írt esszéjében (A teilhardi látomás apos-
tola) így foglalja össze Teilhard de Chardin gondolatait: „Teilhard látomásainak lényege 
a hüperfizika, vagyis a tudományok pozitív eredményeit általánosító (s ezzel rajtuk túl is 
jutó), de nem absztrakt filozófiából induló látásmód, amelyben mindenre érvényes törvé-
nyeket fedez föl: a bonyolult-tudat, az egyesülés, a visszaszoríthatatlanság stb. törvényét. 
Ezek a törvények csak transzponálják, egyetemesítik a minden tudományban konkrétan 
mutatkozó részfeladatokat. Érintik a filozófiát s a teológiát, de a maguk sajátos terüle-
tén maradva igyekeznek magyarázni mindent (…) hüperfizikája megmentheti az emberi-
séget attól a veszélytől, hogy csak – tudományos és csak – technikai világkép eméssze föl 
az ember mélyebbre is látni akaró és magasabbra is vágyó jövőjét (…) Spirituális evolu-
cionizmusa szépen összeegyeztethető a tág keresztény lelkiséggel. E téren Teilhard sokkal 
inkább konzervatív, semmint modernista. A káosz, amely ma keresztény berkekben látha-
tó, Teilhard látomásával feszülő, de egészséges szintézissé oldódhatna fel.” 

Ha ezt elfogadjuk, talán már érthető Tűz Tamás egyik furcsa kifejezése: „ellenigé-
zet”. Igen, néha az ellenigézetnek is van sodrása. A költő rostjai, sejtjei, biokémiája olyan 
heves tiltakozással reagálnak a környezetre, a látható, tapasztalható világra, hogy maga 
is eljut a biológiáig, kémiáig, technikáig, a fogható profán világba. A régi éden mégsem 
vész el teljesen, csupán antitézissé süllyed. A meghökkentő épp a szimultán látás. Ebben 
a költészetben a valóság csak mintegy külső, a magasabbrendűség számára meghódítan-
dó terület szerepel, önmagán belül nem értékelhető, s nem szelektálható. Az átlelkesített 
teremtmény saját helyi értéke szerint lesz fontos. 

Az értelmezést segítő másik esszé a kötetből Dylan Thomasról szól A welszi bárd cím-
mel. Így ír róla:

„Dylan Thomas tudatában van a mindenség szakramentális egységének, csak azt gyű-
löli, ha egyáltalán tud gyűlölni, aki kegyetlen és szeretetlen, ostoba és hazug. Minden 
szertelensége ellenére titokzatos módon, vagy valami különös adomány révén állandóan 
a kegyelem állapotában van, és az isteni türelem és könyörület bankjában, bár betétjét 
már teljesen kimerítette, örök hitelre számíthat. Minden extravaganciája alatt ott csörge-
dezik a gyermeki ártatlanság tiszta, csendes patakja.” 

Dylan Thomas első kötetének (18 Poems) középpontjában a freudi téma áll: a lét min-
dent átható érzékisége, s benne a féreg, az áldatlan halálhajsza. Erről így ír Tűz Tamás:

„Tárgya a tiszta szexualitás; míg a legtöbb erotikus költő nem megy tovább a fizi-
kai egyesülés tényénél, Thomas verseiben a fogantatás és terhesség, tehát a teremtő 
cél játszik főszerepet. Személytelenné teszi a nemi élet cselekményeit és körülményeit. 
Elválasztja a nemiséget az egyedi szerelem mozzanataitól (…) A felületes olvasó számá-
ra ez a kötet nem több, mint izzó, szűk képe a nemiségnek, amelyben nincs hely az embe-
ri szerelem festésére. Thomasnak a szexualitás nem elszigetelt jelenség, mögötte mindig 
ott lebeg a kozmikus háttér. Úgy látja a világot, mint egy testet. (…) Emellett számadás 
is, a teremtés vallásosan érzéki bemutatása. Nem hiányoznak a szentségi jegyek sem, 
bár inkább panteista színezetben: a lényeg jelzése, a szövetség jele, a szerződés pecsétje, 
egy test körvonalai, a távollévő jelenléte, a fölfoghatatlan ízlelése, a múlt idők ismerete. 
Mindez lényeges összetevője Thomas képalkotásának.”

„Amikor mások műhelytitkait leleplezem, magamból is feltárok egy darabot” – idéz-
tük korábban Tűz Tamást.

Azt mondhatjuk, az előbbi megállapítások sokban igazak az Angyal mondd ki csak 
félig ciklus verseire. Ha végigolvassuk a 27 számozott verset, a következő impresszió-
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kat gyűjthetjük össze az angyalról: tenger, életrajz, körforgás, bolygórendszer, óda, 
bizalom, legelső gondolat, mondd ki csak végig, elsajátítom látásmódodat, szemüve-
ged mögé rejtőzöm, együtt, lerombolt éden, félelem, aranyhaj, megmásíthatsz, állítsd 
meg az időt, együttlétünk paradicsomi tengerszeme, szövetségesem, alkirálynőm, hosz-
szúlejáratú magasztalásra rendezkedem be, Heidi nevű kutyája van, időtlen, életem 
Fatimája, harapós angyal, mert hátranéztél, fölesküszöm rád, kívül esik minden prófé-
cián, átsüt bőrödön az isteni hasonlatosság, nyisd rá szemed az én országomra, régóta 
keresek valakit, régóta a fényre segítő angyalt, aznap majd látóvá teszel engem, haj-
szálereid sűrűjében hallgatózik a vad, okos vagy, azonosulhatunk a csodák peremén, a 
sokféle változatból melyik is vagy, cseréljünk horoszkópot, barátságunk kezdetén már 
ilyennek láttalak, féltékenység, kozmikus rétegek, te vagy a fordított örökkévalóság.

Egybeolvasva egy modern énregény, vegyítve valót a fantáziával, múlt időt a jövővel. 
Körforgás, képzet, rengeteg ötlet, temérdek megbolydított gondolat.

A szeretés komplex, teljes emberi élmény, lelki és testi küszködések, szépség, re-
mény, szárnyalás és elbukások sorozata. Vívódás önmagunkkal és a szeretett személy 
utáni vággyal. A létet legmélyebben érintő vágy, a kiteljesedés, az önátadás csodájá-
nak megvallása a fontos ezekben a félig kimondott énekekben. Felszólítások a vállalás-
ra. A melléállásra. Az angyali tekintetek megnyugtató igazságára. Ha kell: Ars Sacra. 
Tűz Tamásnak eszébe sem jut Istentől elfordulnia, sokkal inkább Isten keze nyomát véli 
felfedezni a másikban. Rajta keresztül jut még közelebb, s ajánlkozik fel segítségül az 
Istenhez vezető úton, mint egy félangyal.

Ki a másik? Ki a másik félangyal, kivel aztán már együtt megszólalhat? A nyugvó-
pont. Kivel kimondható egészen. A bonyolódástudat, az egyesülés, a visszafordíthatat-
lanság törvénye Teilhard de Chardintól, a szentségi jegyek, a lényeg jelzése, a szövet-
ség jele, a szerződés pecsétje, egy test körvonalai, a távollévő jelenléte, a fölfoghatatlan 
ízlelése, a múlt idők ismerete Dylan Thomastól. S ki kezdi kimondani? A jelző nélküli 
angyal! Ki nem vonakodik megtenni. Ezért záródhat így a ciklus: 

„megeshetik velem velünk
hogy nem kérdezünk már semmit
csak rányitjuk egymásra
a kinyilatkoztatás ablakait”
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