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A	 levél	 mint	 irodalmi	 érdekű	 kommunikációs	 forma	
ősréginek	nevezhető,	episztoláris	formája	az	európai	kul-
túra	 egyik	 „klasszikus”	megnyilvánulása.	Mégis	 a	 korai	
romantikához	köthető	azon	műfaji	újjászületése,	mely	az	
intimitás	és	a	nyilvánosság	szembesítésén,	vagy	határaik	
átlépésén-megsértésén	 alapul.	Közismert,	 hogy	 a	 szenti-
mentális	„levélregények”	és	„naplók”	játszottak	el	először	
az	üzenet	médiumainak	cseréjével,	a	közlés	mediális	áthe-
lyezésével,	a	kéziratnak	nyomtatásba	transzformálásával.	
A	Gutenberg-galaxisban	 is	őrzött	normák	szerint	a	 levél	
többnyire	 kézzel	 írott,	 személytől	 eredő	 és	 személyhez	
szóló	 üzenet,	 melyhez	 kettejükön	 kívül	 általában	 senki	
sem	férhetne	hozzá	annak	intimitása,	a	„levéltitok”	meg-
sértése	 nélkül.	A	18.	 századi	 kora	 romantikus	 szerzők	–	
önmagukat	közvetítőnek,	kiadónak	álcázva	–	viszont	egy-
re-másra	éltek	a	közegváltás	„indiszkrét”	lehetőségével,	s	
naplók,	 levelek,	egyéb	vallomások	publikálásával	keltet-
ték	 fel	 olvasóik	 érdeklődését.	A	 szereplők	magánéletébe	
pillantás	–	Pamelától	Wertherig,	Clarissától	Fanniig	–	egy	
olyan	jellegű	intenzív	kíváncsiságra	is	számíthatott,	mely	
manapság	a	hírességek	magánélete	iránt	mutatkozik	meg.	
Azzal	a	nagy	különbséggel,	hogy	Richardsontól	Kármán	
Józsefig	a	„dokumentumok”	pusztán	kitalált	szereplők	írá-
sai	voltak,	a	közreadás	és	annak	módja	maga	is	része	volt	
a	 fikció	 játékainak.	Mindenesetre	Mozart	 levelezésének,	
vagy	nálunk	nemrégiben	Csáth	Géza	és	József	Attila	nap-
lójának	nyilvánosságra	hozása	–	a	jogi-etikai	megfontolá-
sok	mellett	–	alapvető	kommunikációelméleti	kérdéseket	
is	felvet.	Ugyanakkor	érthető,	hogy	a	filológiai	alaposság,	
a	 kritikai	 kiadások	 ambíciója	 sem	 kívánja	 mellőzni	 az	
adott	szerzői	névhez	köthető	magántermészetű	írások	föl-
dolgozását	Thomas	Manntól	Kosztolányi	Dezsőig.	

Ez	utóbbi	szerző	kapcsán	Szegedy-Maszák	Mihály	fo- 
galmazott	meg	 kihagyhatatlanul	 fontos	 észrevételeket	 a	
Műfajok a kánon peremén	 című	 értekezésében,	 miután	
föltette	a	kérdést,	mennyiben	módosíthatják	egyáltalán	a	
költő	és	író	Kosztolányi	megítélését	a	naplók	és	a	levelek.	
Általánosítható	 a	 tőlünk	nemrégiben	elbúcsúzó,	 roppant	
nagy	hatású	tudós	válasza,	hogy	ez	nagyban	függ	az	ér-
telmező	hozzáállásától,	aki	dönthet:	érvényesnek	tartja-e	
a	tematikus-intertextuális	összefüggéseket,	vagy	inkább	a	
szépirodalmi	 szöveg	 immanens-strukturális	 létmódjában	
hisz.	A	tanulmány	először	tér	ki	a	levelezésnek	a	modern	
kor	mediológiai	feltételei	között	játszott	sajátos	szerepé-
re,	megállapítván:	„a	távbeszélő	elterjedése	is	okozhatta”,	
hogy	Kosztolányi	levélben	sokkal	kevesebbet	vállalkozott	
önértelmezésre,	mint	például	Flaubert	vagy	Arany	János.	
Ebben	a	tekintetben	Rilke	a	romantika	gyermekének	lát-
szik:	szinte	mindegyik	fontosabb	küldeménye	személyes	
hangú,	vallomás	értékű,	számos	esetben	pedig	a	sors	és	lé-
lek	legbensőbb	tartományait	terjedelmesen	kibeszélő	köz-
lés.	S	meglehet,	küldőjük	eleve	számított	arra,	a	címzetten	
kívül	 később	mások	 is	 hozzáférnek	majd	 a	 papírokhoz.	
Vagyis	a	„levéltitok”	megsértése	azon,	a	dolog	eredendő	
lényegéhez	 tartozó	 kommunikációs	 határvonal	 átlépését	
jelenti,	mely	föltehetően	nem	idegen	a	fogalmazás	inten-
ciójától.	Azzal	együtt,	ahogyan	a	Rilke-levelezésről	érte-
kező	Hamvas	Béla	 szavai	 találóan	mutatnak	 rá	 a	műfaj	

„előkelőségének”	és	„közvetlenségének”	mélyen	szépiro-
dalmi	 lehetőségeire:	 „Tud	 az	 irodalom	 többet	 nyújtani,	
mint	 azt	 a	 gyengéd	 szépséget,	 a	 gondolkozásnak	 azt	 az	
előkelőségét,	 a	 kifejezésnek	 azt	 a	 közvetlenségét,	 amit	
egy	költő	 levele?	Vajon	 a	költő	nem	 saját	 költőségének	
színésze	már	ott,	ahol	verset	ír	–,	és	nem	ott	kell	kiderül-
nie	annak,	hogy	mennyire	költő,	ahol	nem	is	gondol	vele:	
levelében?”	(Később	hozzáteszi:	„Rilke	leveleit	az	ember	
közvetlen	 élvezettel	 olvassa,	 mert	 érzi,	 hogy	 e	 levelek	
szerzője	 szeretett	 írni.	Szeretett	 írni	 egészen	úgy,	 ahogy	
valaki	szereti	a	bort.”)	

A	műfaji	 vonások	 további	 részletezése	 előtt	minden-
képpen	 rögzítendő:	 a	 válogatás	 készítője	 és	 fordítója,	
Báthori	Csaba	 hatalmas	 és	 színvonalas	munkát	 végzett.	
Négy	vaskos	kötetben	adta	közre	a	modern	irodalom	ki-
emelkedő	 alkotójának,	 a	 német	 nyelvű	 lírakánon	 egyik	
központi	 alakjának	 leveleit.	 Összkiadás	 híján	 kilenc	 ol-
dalon	 felsorolt	 forráskiadványokat	 használt,	 s	 nem	 két-
séges,	 a	 Rilke-életmű	 szempontjából	 avatott	 kézzel	 járt	
el.	 Mint	 a	 szerkesztési	 elveknél	 megjegyzi,	 négy	 sze-
mélynek	 kiemelt	 figyelem	 jutott	 (Lou	Andreas-Salomé,	
Marie	von	Thurn	und	Taxis,	Nanny	Wunderly-Volkart	és	
Anton	Kippenberg),	valamint	bizonyos	szövegcsoportok	
is	 kidomborodnak	 a	 kronológiai	 sorrend	mellett	 (az	 ún.	
Cézanne-levelek,	a	Sizzo-	és	Romanelli-küldemények).	A	
textológiai	szempontú	egységesítés	mellőzése	(például	a	
keltezési	adatok	 terén)	 indokolt,	 sőt	helyénvaló,	ez	nem	
csorbítja	a	filológiai	igényességet.	Egyes	esetekben	a	sajtó	
alá	rendező	a	levél	változatait	is	bemutatja,	ízelítőt	adva	
a	fordítói	műhelymunka	adott	feladataiból.	Vállalkozása	
természetesen	nem	teljesen	előzmény	nélküli:	a	fiatal	köl-
tőtárshoz,	Franz	Xaver	Kappushoz	szóló	levelek	egy	része	
Szabó	Ede	fordításában	férhető	hozzá	magyarul.	Báthori	
Csaba	 a	 német	 líra	 kiváló	 ismerője	 (különösen	Hölder-
lin-fordításai	váltak	ismertté),	a	műfordítás	azon	mesterei	
közé	 tartozik,	 akik	 költőként	 és	 filológusként	 egyaránt	
elmélyülten	dolgoznak	a	szövegen:	az	eredeti	fordulatok	
árnyalataira	érzékenyen	figyelve,	azaz	a	forrásnyelv	és	az	
adott	alkotás	természetét	maximálisan	tiszteletben	tartva	
kívánják	egyúttal	a	célnyelv	plaszticitását	kidomborítani.	
Rilke	 leveleinek	 átültetése	 kapcsán	 a	 költői	 „hűtlen	 hű-
ség”	 elvét	 említi,	 azaz	 belátja:	 „az	 eredetinek	 nincsen,	
nem	létezik	végleges	alakzata,	csak	többé-kevésbé	meg-
nyugtató	ideiglenes	visszaverődése”.	

A	 levelek	 tudvalevőleg	 „kordokumentumok”	 is:	 tá-
volról	 sem	mellékes,	kivel,	milyen	összeköttetésben	állt	
–	kinek	mit	mondott	el	magáról	–	a	korszak	azon	költő-
je,	akit	a	Baudelaire	utáni	modernitás	nemzetközi	iroda-
lomtudománya	 olyan	 hallatlan	 részletességgel	 kutat,	 s	 
a	kánoni	 csúcspozíciók	egyikébe	helyez.	Elsőként	 tán	a	
korszak	 jól	 ismert	 tudós	 asszonyához	 és	 hírességéhez,	
Lou	 Andreas-Saloméhoz	 írt	 levelek	 emelendők	 ki.	 Ha	
„múzsainak”	 nevezzük	 Lou	Andreas-Salome	 alakját	 és	
szerepét,	 akkor	 alighanem	 eufemisztikusan	 tompító	 ki-
fejezését	 adjuk	annak	a	 rajongásnak,	mellyel	 a	költő	 az	
ideálja	 iránt	viseltetett.	A	későromantika	és	a	szecesszió	
nőkultuszának,	a	„Szépséges	Hölgy”	imádatát	a	lovagkor-
ból	feltámasztó	mentalitásnak	jellegzetes	kifejeződésével	
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találkozhatnánk,	ha	az	asszony	személye	nem	éppen	en-
nek	 a	 „típusnak”,	 azaz	 bizonyos	 középkorias	 hagyomá-
nyoknak	–	enyhén	szólva	–	módosításával	lenne	jellemez-
hető.	Így	különös	–	a	korszakra	jellemző	–	módon	akár	a	
régi	eszmények	szerinti	nemes	hölgy	és	a	merészen	mo-
dern	hölgy	ötvözeteként	tűnik	elő	alakja	e	levelekben	is.	
Rilkére	tett	személyes	hatása	tehát	–	legalábbis	a	levelek	
tanúsága	szerint	–	elementáris,	„kegyessége”	és	„jósága”	
szinte	 földöntúli	eredetű	emanációként	éri	el	 rajongóját.	
„Te	Gazdagság,	Te	 álmokat	 adsz	 éjszakáimnak,	 dalokat	
hajnalaimnak,	célokat	napjaimnak,	és	a	Nap	óhajait	adod	
vörös	estéimnek.	Te	szakadatlanul	adsz.”	Hol	egy	platoni-
kus	bűvöletet	kiváltó	Diotimára,	hol	egy	érzékeket	bájoló	
Clawdia	Chauchat-ra	emlékeztet	a	szentpétervári	születé-
sű	asszony	itt	megszólított-felidézett	alakja,	akitől	a	költő	
oroszul	tanult.

A	 keleties,	 oroszos	 szellemi	 orientáció	 már	 az	 első	
küldeményekben,	 a	 Jelena	 Mihajlovna	 Voronyinához	
írott	 sorokban	 is	 megjelenik.	 Már-már	 az	 önidentitás	
újrameghatározásáig	 jutva,	 az	 oroszként	 létezés	 tolszto-
jánus	 alapjait	 és	 európai	 hatósugarúnak	 kívánt	 társada-
lomformáló	 célját	 hirdetve,	 Oroszországot	 a	 hazájának	
tekintve.	A	szellemi	alapállás	nem	éppen	az	újkori	Euró-
pa	apoteózisán	nyugszik.	A	költő	szerint	Oroszországban	
alig	 érzékelhető	 az	 idő	 múlása,	 legalábbis	 a	 zaklatott,	
kényszerű,	esetleges	változásokat	hozó	„modern	időké”,	s	
mintha	a	jövő	„örökkévalósága”	köszöntött	volna	be	ezen	
a	földön.	Míg	Párizs,	a	modern	metropolisz	„hihetetlenül	
ellenszenves”	város	számára,	többször	ír	különös	undorá-
ról,	mely	itt	elfogja.	Bécset	és	Szentpétervárt	–	és	később	
például	Velencét	természetesen	–	már	kedvesebb	környe-
zetként	érzékeli,	Toledóról	nem	is	beszélve.	S	bár	használ-
ja	a	szót,	távolról	sem	a	Benjamin-féle	„kószálóként”	van	
jelen	ebben	a	spanyol	városban:	„annyira	csillagzatszerű	
ez	a	roppant	földi	birtok,	ez	a	jelenlét,	annyira	terebélyes	
és	 térben	 gyökerező	 –	 átkószáltam	már	 keresztül-kasul,	
bevéstem	mindent,	mindkét	 hidat,	 ezt	 a	 folyót,	 s	 fölötte	
kiterítve	a	tájnak	ezt	a	nyitott	masszívumát,	mely	úgy	ötlik	
szembe,	mint	valami, amin még dolgoznak”	–	írja	Marie	
von	Thurn	und	Taxisnak.	Édesanyjának	a	város	Madonna-
kultuszáról	számol	be,	a	szombatonként	elénekelt	Salvék	
áhítatáról,	mely	 északabbra	kiveszőben	van.	Mindemel-
lett	a	nyugati	civilizáció	–	a	hanyatlás	nietzschei,	később	
spengleri,	 sőt	 az	 európai	 „szellem”	 egészére	 kiterjedőn	
klagesi	 –	 bírálata,	 az	 elsekélyesedés	 diagnózisa	 lépten-
nyomon	 teret	 kap,	 szemben	 az	 orosz	 élet	 és	 művészet	
„mélységeinek”	és	gazdagságának	dicséretével.	A	Nyugat	
íróinak	 csodálata	 az	 orosz	 irodalom	 iránt	 természetesen	
nem	új	jelenség,	Rilke	hozzájuk	hasonlóan	lesz	az	elkö-
telezettje	Dosztojevszkij,	Tolsztoj,	Csehov	művészetének.	
Tolsztojhoz	 írt	 leveleit	 részben	oroszul	 fogalmazza,	 egy	
helyütt	Rainer	Oszipovics	Rilke	aláírással.	Föltehető,	Ro-
din-csodálatában	is	rejlik	valami	az	orosz	kultúra	nyitott-
nak,	közvetlennek,	„lélektől	lélekig”	áradónak	érzett	dina-
mikájából.	Ugyanakkor	–	vagy	tán	éppen	ezért	–	a	Rodin-
hatás	nyomán	bontakozott	ki	benne	a	modern	tárgyiasság	
esztétikai	perspektívája,	a	„dolog”	tisztelete,	a	létezésnek	
a	 szubjektivitás	 önkényétől	 mentes	 szemlélete.	 E	 látás-
mód	jól	megfér	tehát	az	esztétista	program	radikalizmu-
sával,	 a	 művészetet	 külön	 világnak,	 autentikus	 életnek	
tartó	felfogással:	„Ó,	Lou,	egy	sikerült	költeményemben	
több	valóság	van,	mint	bármelyik	emberi	kapcsolatomban	
vagy	 átérzett	 vonzalmamban;	 ha	 alkotok,	 akkor	 vagyok	
valódi	és	igaz…”	

A	modern	identitásképzésnek	és	elbeszélésének	a	do-
kumentumai	 lehetnek	 azok	 a	 szövegek,	 melyek	 az	 ön-
életírás	epikus	műfajával	 érintkeznek,	 s	belső	monológ-
szerű,	 vallomásos	 formában	 tárják	 elő	 egy	 sorsalakulás	
fontosabb	állomásait.	Ellen	Keynek	egy	helyütt	az	őseit,	
a	nemzedékek	egymásutánját	sorolja	Rilke,	a	jól	 ismert,	
Paul	Ricoeurtől	is	az	identitásképzés	fontos	műveleteként	

számon	 tartott	 jellemzéssel,	 a	családfát	 részletezve,	már	
amennyire	 ismeri,	majd	 fájdalommal	emlékezik	a	 tiszti-
iskola	gyötrelmes	éveire.	Ezen	évek	megpróbáltatásai	az	
emberi	élet	olyan	„modelljévé”	állnak	össze	benne,	ahogy	
arra	Musiltól	Ottlik	Gézáig	találunk	általánosító	érvényű	
példákat,	s	melyek	szerint	e	gyötrelmes	közeg	antropoló-
giai	érdekű	vonásai	nem	korlátozódnak	az	intézmény	fa-
lai	közé.	Ellenkezőleg,	az	egész	társadalom	attribútumai	
nagyon	 is	 jellemzőnek	 bizonyulnak	 a	 kor	 és	 a	 külvilág	
egészére,	például	úgy,	mint	a	külső	kényszereknek	belső-
vé	válása,	magában	a	 lélekben	újjászülető	kíméletlensé-
ge.	Igen	érdekes,	hogy	a	„dolgokhoz”	fordulás	programja	
ennek	kapcsán	is	előkerül,	mint	az	emberektől	–	modern	
életmódjuktól	–	való	idegenkedés	velejárója.	„Ezért	nyo-
masztanak	annyira	a	nagyvárosok.	Ezért	szeretek	nagyo-
kat	sétálni	mezítláb,	hogy	egyetlen	homokszemet	se	mu-
lasszak	el,	és	testemnek	ezernyi	formájában	kínáljam	az	
egész	világot	–	mint	érzést,	eseményt	és	rokonságot.	Ezért	
élek,	hacsak	lehet,	zöldségen	és	gyümölcsön…”	

Miközben	az	„orosz”	mentalitást	dicséri,	rokonszenvez	
annak	közösségi	eszményeivel	és	a	nyugati	eltömegese-
dést,	 valamint	 az	 individualizáció	 teremtette	 elidegene-
dést	bírálja,	mégis	 felépíti	magában	Rilke	az	 individua-
litás	 valamilyen	 kultuszát	 is,	 a	minden	 kötődést	 tagadó	
magány	 eszménye	 jegyében.	 Mimi	 Romanellinek	 írja:	
„soha	ne	feledje	el,	hogy	én	a	magányhoz	tartozom,	hogy	
nem	lehet	szükségem	senkire,	sőt	hogy	minden	erőm	ép-
pen	ebből	a	kötetlenségből	születik,	és	biztosítom	arról,	
Mimi,	kérve	kérem	azokat,	akik	szeretnek,	hogy	szeres-
sék	 magányomat	 is…”	 Ezen	 zárkózottság,	 bár	 paradox	
módon,	mégis	jól	illeszkedik	továbbá	Rudolf	Kassner	ol-
vasásához	és	elismeréséhez,	azaz	egy	archaikus	–	nálunk	
előbb	Lukács	Györgytől,	majd	Hamvas	Bélától	sokat	idé-
zett	–	rend	és	„emberi	nagyság”	iránti	vágyhoz,	melynek	
eléréséhez	ugyanakkor	az	ember	„gyökeres	átváltozása”	
szükséges.	 Individualitás	 és	metamorfózis	 –	 e	kettősség	
fényében	főleg	a	Marie	von	Thurn	und	Taxis	hercegnéhez	
írt	levelekben	bontakoznak	ki	az	Archaikus Apolló-torzó 
című	szonettből	ismerhető	átváltozásképletnek	egyes	vo-
násai,	 annak	Kassner	 révén	 felidézett	 kierkegaard-i	 for-
mái.	Innen	érthető	meg	jobban	Rilke	vallási	elképzelése,	a	
kereszténységnek	mint	az	egyediség	és	a	közösség	sajátos	
összetartozásának	értelmezése.	Az	a	paradoxon,	mely	az	
egyediséget	a	kereszténység	olyan	antropológiai	alapve-
tésének	 tekinti,	mely	által	éppen	hogy	a	mások	részéről	
történő	megértés	feltételei	születnek	meg.	Ez	az	elsősor-
ban	–	távlataiban	és	lelki-szellemi	következményeiben	–	a	
maga	egzisztenciálfilozófiai	távlatán	Kierkegaard	által	is	
kidolgozott	felvetés,	az	egyedinek	a	tőle	különbözők	ré-
vén	történő	megértése,	Rilke	szellemi	habitusának	állandó	
velejárója	lesz.	

Az	 1910-es	 évek	 levelei	 a	 duinói	 kastélyból	 mind-
emellett	az	elégiák	művészetében	revelálódó	elmélkedé-
sekről	 is	 vallanak.	A	Freud-tanítványhoz,	Lou	Andreas-
Saloméhoz	fordulva	immár	a	pszichoanalízis	is	szóba	ke-
rül,	ambivalens	értékeléssel.	A	költő	kifejti	–	némi	iróniát	
sem	mellőzve	–,	hogy	a	pszichoanalízis	az	ő	számára	„túl	
alapos	segítség	volna”,	nem	csak	kisegítené	őt,	hanem	„el	
is	intézné”,	s	talán	még	kilátástalanabbá	tenné	a	helyzetét,	
mint	a	jelenlegi	„összevisszaság”.	Máshol	megjegyzi:	az	
analízisnek	csak	akkor	venné	hasznát,	ha	abbahagyná	az	
írást.	A	 reláció	persze	megfordítható:	a	 sikeres	 lélektani	
kezelés	 megfosztaná	 irodalmi	 tehetségétől,	 művészete	
forrásától.	Mint	Anette	Kolénak	írja,	elhatárolódva	a	tu-
datalatti	fürkészésétől,	ő	mindig	rögtön	a	„szentség	jeleit”	
keresi,	mert	számára	csak	ebben	a	közegben	válik	érthe-
tővé	minden.	 Spanyolországban	 –	mely	 térség	 az	 orosz	
földek	mellett	a	leginkább	megindítja	–	a	szent	és	a	hős	
„figuráit”	véli	kiemelkedni	a	„mágikus	környezetből”.	

Az	olvasmányok	értékelése	hol	meglepőnek,	hol	–	tán	
éppen	ezért	–	roppant	jellegzetesnek	mondható.	A	csodált	
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oroszok	mellett	a	Malte	írójának	nem	igazán	tetszik	Ro-
main	Rolland	 regénye,	a	humanista	 fejlődési	mintázatra	
koreografált	 Jean Christoph,	 annál	 lelkesebben	 olvas-
sa	Kleist	műveit,	a	poroszosan	hősies,	katonás	szellemű	
Homburg hercegét,	 a	 „páratlanul	 fegyelmezett”	 novel-
lákat,	 s	 a	 kiemelten	 remekműnek	 nevezett	 értekezést,	
a	 Marionettszínházat.	 Balzac	 helyett	 inkább	 Flaubert-t	
veszi	 elő,	 felemás	 tetszéssel	 forgatja	 Proustot	 (Swann).	
Von	Thurn	und	Taxis	hercegnének	az	első	és	a	harmadik	
részt	ajánlja	belőle,	míg	úgy	véli,	a	„hosszadalmas	közép-
ső	rész	(Swann	szerelmi	és	féltékenységi	kalandja)	bizo-
nyára	nem	jobb	és	semmivel	sem	rosszabb,	mint	az	efféle	
francia	traktátusok	általában”.	

A	Magda	von	Hattingbergnek	küldött	 levelek,	 immár	
az	első	világháború	előestéjéről,	bizalmas	és	lelkesült	stí-
lusukkal	a	Lou	Andreas-Saloméhoz	címzettekhez	hason-
líthatók.	A	hercegnének	Rilke	a	gyermekkor	továbbélését	
ecseteli	–	Proustot	szintén	a	gyermeki	évek	újra	átélését	
dicsérve	ajánlja	neki,	Szent	Ágostont	is	ilyen	összefüggés-
ben	említi,	s	nagyra	értékeli	Goethe	építkező	céltudatos-
ságát.	E	 levelek	 tűnnek	a	 leginkább	„peremhelyzetben”,	
azaz	a	legközelebb	állhatnak	az	irodalmi	fikció	műfaji	be-
szédmódjához,	a	vallomásos	dikció	megformálásához,	a	
meggyőzés	entimémikus	jellegéhez,	a	gondolatritmus	ki-
emeléséhez,	a	metaforikus	képszerkesztés	összetett	kom-
pozícióihoz.	Az	1914.	február	13-án	keltezett	szöveg	akár	
a	Rilke-próza	valamelyik	darabjából	vett	idézetnek,	vagy	
oda	beilleszthetőnek	is	felfogható.	A	szeretetről,	a	műal-
kotásról,	Isten,	a	csönd	és	a	zene	összefüggéséről,	a	költe-
mény	nyelvi	határairól	a	rá	jellemző	pátosszal	és	egyúttal	
lenyűgőző	egyszerűséggel	képes	beszélni	a	költő.	A	szug-
gesztív	mikroelemzés	El	Greco	festményéről,	a	Keresztre 
feszítésről,	a	vérző	test,	az	angyali	jelenlét,	a	fájdalom	és	
a	kikerülhetetlen	szenvedést	mérsékelni	 igyekvő	részvét	
találkozásáról	szóló	sorok	a	levelezés	legemlékezetesebb,	
legmegindítóbb	 mozzanatai	 közé	 tartoznak.	 De	 Magda	
von	Hattingbergnek	nem	sokkal	később	Rilke	beszámol	a	
benne	élő	gyűlöletről	is	–	a	gyűlöletről	bizonyos	„emberi	
viszonyokat”	 illetően.	Ezt	 az	 érzést	 újfent	 Párizsban	 éli	
át	 –	 ahová	 folyvást	 visszatér	 ugyan,	 de	 ahonnan	 ez	 idő	
tájt	mindig	menekülni	vágyik.	Aligha	vitás,	képzeletében	
Párizs	ekkor	még	démoni	birodalom,	szinte	a	császárkori	
Rómával	analóg	antikrisztusi	helyszín.	Holott	keresztény	
vallási	meggyőződése	–	melyről	a	legszebb	sorokat	édes-
anyjának	írta	évenkénti	karácsonyi	üdvözletként	–,	ahogy	
az	közismert,	távolról	sem	tekinthető	bigottnak,	sőt,		egyes	
dogmák	 tekintetében	 inkább	 távolságtartónak	 mutatko-
zik.	Csodálattal	beszél	az	egyház	szentjeinek	életéről,	de	
elismeri	 a	 kereszténységen	 kívüli	 Istenkeresés	 útjait	 is.	
Később,	 1920-ban,	Anita	Wunderly-Volkartnak	 a	 baseli	
dómban	meghallgatott	Máté-passió	kapcsán	bizonygatja	
sajátos	 tézisét,	miszerint	 Istennek	 és	 embernek	 a	Krisz-
tus	szenvedésében	való	egymásra	találása	„mindkettejük	
titkát”	korlátozza,	mivel	szerinte	e	közvetítés	„csatorná-
ba	 szorítja”	 a	mindent	 elárasztó	 isteni	 erőt.	 Hitéletéről,	
vonatkozó	nézeteiről	majd	az	Ilse	Blumenthal-Weissnek	
szóló	 levelek	 is	 részletesen	 tudósítanak.	 (Párizst	 elítélő	
véleménye	később	azonban	elillan,	 sőt	 az	ellenkezőjébe	
vált.	1920-ban	már	azt	 fogja	 írni	Sidonie	Nádherny	von	
Borutinnak,	hogy	e	„csodálatos	világ-városnak”	köszön-
heti	sikerei	háromnegyedét.	Lou	Andreas-Saloméval	pe-
dig	közli:	e	város	szinte	„természetté”	vált,	s	immár	meg-
hálálja	neki,	hogy	korábban	annyit	szenvedett	tőle.)	

Ezekben	 az	 években	 természetesen	 beszüremkednek	
már	 a	 sorokba	 a	 világháború	 szörnyű	 élményei	 –	Rilke	
előbb-utóbb	beleütközik	a	fájdalmas	hírek	mellett	a	köz-
vetítés,	az	információáramlás	akkortájt	 terjedő	stílusába,	
az	uszítás	retorikájába:	a	korabeli	sajtót	hibáztatja	a	meg-
békélés	 folyamatának	akadályozásáért.	A	háború	kitöré-
sének	és	folyamatának	nemcsak	történelmi-antropológiai,	
de	szinte	teológiai-metafizikai	jellemzését	adja.	Mintha	az	

isteni	irányítás	és	befolyás	alól	kikerült	világ,	az	emberi	
önállósodás	egyenes	következménye	lenne	a	katasztrófa.	
„Micsoda	rettenet,	az	emberek	kezébe	került	a	világ,	az	
öreg	Cézanne	előre	látta	ezt,	Tolsztoj	látta	ezt,	és	aki	lát-
ta,	az	a	néhány	aggodalmas	aggastyán,	 idejében	magára	
húzta	 a	koporsófödelet…”	 (Erica	Yvett	Hauptmann	von	
Scheelnek).	Az	újabb	Rilke-kutatásban	Orosz	Magdolna	
igen	alapos	értekezése	mutatott	rá,	hogy	a	levelekben	„a	
háború	első	heteiben	(esetlegesen	hónapjaiban)	a	szemé-
lyes	 vonatkozások	mellett	 legalábbis	 részben	 történelmi	
és	általános	kérdéseket	említő	fejtegetések	jelennek	meg,	
később	 viszont	 a	 saját	 életébe	 mélyen	 beavatkozó	 ese-
mény,	a	sorozás,	majd	az	1915	novemberi	behívása	és	az	
azt	követő	hónapok	alatt	döntően	a	saját	sorsára	összpon-
tosító	leírások	kerülnek	előtérbe,	jól	mutatva,	hogyan	erő-
södik	Rilke	énközpontúsága	a	személyes	érintettség	hatá-
sára”.	 (Orosz	Magdolna:	„Zuhanás	a	 legboldogabb	ben-
sőségesből	 a	 felfoghatatlan	 fenyegető	 kintlétbe”.	 Rilke	
levelei	 az	 első	világháború	 idejéből,	Filológiai	Közlöny	
2015/3,	341.)	E	tanulmány	a	Rilke-levelezés	filológiájába	
is	bevezeti	az	érdeklődőt. 

Az	akkori	filozófiai-esztétikai	tartalmú	levelek	sorából	
kiemelhető	 a	 Lotte	Hefnernek	 1915.	 november	 8-án	 írt	
esszéértékű	 fejtegetés.	A	 racionalista	 illúziókban	 csaló-
dott	költő	szólal	meg	itt	is,	aki	belátja:	„ennek	az	életnek	
az	elemei	számunkra	teljesen	fölfoghatatlanok”.	Mint	írja,	
regénye,	a	Malte Laurids Brigge	óta	árad	el	benne	a	cso-
dálkozás	afölött,	hogy	a	modern	ember	mennyire	képtelen	
mit	kezdeni	az	élet	és	a	halál	kettősségével,	kapcsolatával.	
A	„Sein	zum	Tode”	felfogás	körüli,	később	Heideggernél	
kibontott	meglátásokhoz	közelálló	észrevételek	állnak	itt	
arról,	hogyan	lett	távolivá,	„más-dologgá”	Isten	és	halál,	
majd	 a	 szeretet	 és	 a	 szerelem	 himnikus	 ünneplésében	
nyilatkozik	meg	a	halál	és	az	élet	mélységes	összetarto-
zásának	később	is	hangsúlyozott	gondolata,	az	így	értett	
autentikus	emberi	 lét	 tapasztalata.	E	bekezdések	a	rilkei	
művészet	és	világkép	önértelmezéseiként	is	felfoghatók	–	
nem	inadekvát	életrajzi	magyarázatokhoz	nyújtanak	ada-
lékot,	hanem	a	költői	teljesítmény,	a	formálás	és	a	nyelve-
zet	releváns	jellemzéséhez	segítenek	hozzá.	

Az	1917-től	datálható	levelezésben	–	a	válogatás	har-
madik	és	negyedik	kötetében	–	a	fenti	témakörök,	a	világ-
nézeti-művészetfilozófiai	problémák	és	az	ezekkel	össze-
függő	személyes	vallomások	mellett	az	addigihoz	képest	
megnövekednek	a	mindennapok	apró-cseprő	ügyeivel	fog- 
lalkozó	tudósítások	és	kérdések,	a	levélíró	életvezetéséről,	
élethelyzetéről	rajzolva	képet.	Ezért	indokolt	Báthori	Csa-
ba	eljárása,	hogy	a	körülményeket	magyarázandó,	olykor	
válaszleveleket,	 kortársi	 naplófeljegyzéseket	 (pl.	 Stefan	
Zweigtől)	 illeszt	 a	 levelek	közé.	A	komoly	 filológiai	 tá-
jékozottságra	 valló	 közbeékelések	 jelentősen	 segítik	 az	
olvasót	az	eligazodásban,	az	események	pontosabb	meg-
értésében	–	annak	vázolásában,	hogyan	láthatták	a	barátok	
és	az	ismerősök	az	itt	olvasható	rengeteg	levél	szerzőjét.	A	
hétköznapok	gondjain-bajain	túl	a	levélíró	persze	a	koráb-
ban	érintett	témákhoz	is	csatlakozik,	azokat	árnyalja	vagy	
látja	el	újabb	adalékokkal.	Rémülten	veszi	észre	például,	
hogyha	politikára	 terelődik	a	szó,	a	 társalgók	elkezdik	a	
sajtó	nyelvét	használni	–	elvesztvén	saját	kútfőből	eredez-
tethető	meglátásaikat	és	egyéni	nézőpontjaikat.	

Az	orosz	irodalom	tisztelete,	a	tradíciókat	őrző	európai	
városok	dicsérete,	a	háborúval	veszélyeztetett	szellemiség	
féltése	 nyomán	 nem	meglepő,	 ha	Rilkénél	 is	megjelent	
azon	általános,	kultúránk	egészét	érintő	válságtudat,	mely	
a	 tízes	 évek	 végétől	 különösképpen	 áthatotta	 kontinen-
sünket.	Tán	ezzel	is	magyarázható,	hogy	miszticizmusra,	
olykor	ezotériára,	valamilyen	spirituális	világmagyarázat-
ra	való	hajlandósága	tovább	erősödött,	ahogy	azt	Alfred	
Schulerről	szóló	beszámolója	is	jelzi	1918-ból:	„számom-
ra	az	egységes	és,	úgymond,	legősibb	Létezés	[=	Dasein]	
koncentrikus	évgyűrűinek	csodája	soha	nem	mutatkozott	
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meg	olyan	bámulatosan	látható	formában,	mint	ahogy	az	
e	 lenyűgöző	 tudós	 eszméinek	 értelmezése	 és	 tanúságai	
folytán	kirajzolódtak…”	E	müncheni	körbe	járt	még	töb-
bek	között	Ludwig	Klages	és	Stefan	George.	A	válságtu-
dat	még	tán	az	addiginál	is	erőteljesebb	kritikai	attitűdöt	
hívott	elő:	a	modern	elidegenedésnek,	a	kapitalista	mohó-
ságnak	az	elvetése,	a	talajvesztés,	a	tradíciók	eltűnésének	
fájdalma	szenvedélyes	szavakkal	tör	fel	belőle.	A	világhá-
borút	követő	útkeresések	zavara,	tanácstalansága	szintén	
megjelenik	számos	levélben	–	hol	a	„felsőbb”	méltóság-
nak,	Max	von	Baden	birodalmi	kancellárnak	 írva,	hol	a	
sörházi	 munkásgyűlések	 akcióiban	 reménykedve.	 Jelen	
írásban	nem	kutathatjuk	részletesen	a	levelezés	egyes	mo-
tívumainak	poétikai	megfeleléseit	Rilke	költészetével.	De	
megállapítható,	olyan	útkeresések	jellemzik	a	történelmi	
változásra	váró	igényt,	mely	egy	pillanatra	sem	feledke-
zik	 meg	 szellemi-művészi	 elkötelezettségéről	 és	 annak	
színvonaláról,	 arról	 az	 alapvetőnek	 tartott	 „feladatáról”,	
költészetét	is	átható	sajátosságról,	mely	egy	1919-es	meg-
fogalmazása	 szerint	nem	más,	mint	 „hogy	a	halál	 iránti	
meghittséget	az	élet	legmélyebb	örömei	és	gyönyörűségei	
felől	megerősítsem:	Őt,	aki	soha	nem	volt	idegen,	s	min-
den	Élet	beavatott	társa,	ismét	felismerhetővé	és	érzékel-
hetővé	tegyem”.	S	még	egy	jellegzetes	„nyelvfilozófiai”	
vagy	éppen	poetológiai	mondat	az	egyik	–	a	húszas	évek-
ben	 a	 svájci	 tartózkodással	 párhuzamosan	 látványosan	
megszaporodó	–	Nanny	Wunderly-Volkartnak	címzett	le-
vélből,	mely	egy	újabb	formulát	talált	szó-	és	nyelveszmé-
nye	meghatározására:	 „gyakorta	megesik	 ez:	 hogy	 nem	
értünk	egyet	a	nyelv	külső	viselkedésével	és	a	legbensőbb	
lényegére	gondolunk,	vagy	valamilyen	legbensőbb	nyelv-
re,	végződések	nélkül,	ha	lehet,	egy	nyelvcsírákból	[vagy	
szómagokból]	álló	nyelvre,	melyet	nem	fönt,	a	szárán	té-
pünk	le…”	S	az	Ős-zörej	című	korábbi	írására	hivatkozik,	
mely	 szerinte	 a	Malténál	 „mélyebben”	 fekszik	 a	 nyelv	
talajában.	(Svájcot	egyébként	–	bár	szeretettel	átszőtt	mo-
dorban	 –	 egy	 harmadosztályú	 váróteremhez	 hasonlítja,	
„amelyben	folytonosan	Isten	nagy	csomagjai	halmozód-
nak	fel”	(Helene	von	Nostitznak,	1920).	

A	húszas	évektől	már	kihagyhatatlan	lesz	egy-egy	ref-
lexió	önnön	költészetének	fogadtatására.	Rilke	igyekezett	
távol	tartani	magát	a	munkásságát	érintő,	egyre	gyorsab-
ban	 szaporodó	kritikai	 írásoktól,	 azaz	–	 legalábbis	 saját	
bevallása	szerint	–	nem	olvasta	művei	recepcióját.	Erről	
a	 hozzáállásáról	 éppen	 monográfusának,	 Robert	 Heinz	
Heygrodtnak	számol	be	1921	karácsonyán,	miután	még-
iscsak	elolvasta	az	illető	könyvét.	Érdekes	jelenség,	hogy	
a	 lírai	 dialogicitás,	 a	megszólítás,	 az	 interszubjektivitás	
nyelvi	 alakításait	 pazar	 gazdagsággal	 halmozó	 költő	 –	
legalábbis	 itteni	megjegyzéseiben	 –	 radikálisan	 alkotás-
központú	esztétikát	képvisel.	Felfogása	szerint	a	művész	
ne	mozduljon	ki	 tevékenységének	 „eleven	középpontjá-
ból”,	ne	merüljön	el	abban	a	„bűnben”	sem,	hogy	mások-
kal	együtt	élvezi	a	saját	alkotását.	Cézanne-ra	hivatkozik,	
mint	a	befolyásolhatatlan,	öntörvényű,	minden	külső	ha-
tástól	 tartózkodni	képes	művész	példájára.	Ha	korábban	
a	 levelek	 és	 a	 poézis	 rokonsága	 került	 szóba,	 itt	 Rilke	
mintha	 az	 ellenkezőjét	 mondaná	 annak,	 amit	 például	 a	
Requiem für Wolf Graf von Kalckreuth	című	költeményé-
ben	ars	poetica-szerűen	megfogalmazott.	Egyúttal	persze	
tiltakozik	 a	monografikus	 feldolgozás	 szokásos	 eljárása	
ellen,	tagadva	a	szerzői	névhez	köthető	„pályakép”	egye-
nes	ívű,	egészelvű	felrajzolásának	érvényességét,	az	élet	
és	a	mű	szoros	összefüggéséből	való	kiindulást.	Fontos,	
hogy	egyetértőleg	idézi	fel	Stefan	George	híres	vélemé-
nyét,	miszerint	korán	kezdett	publikálni,	túl	hamar,	azaz	
túl	sok	„zsengével”	lépett	az	irodalom	berkeibe.	Ezért	kí-
nosan	érinti	a	„korai”	versek	részletezése;	úgy	érzi,	ezek	
kevéssé	tartoznak	immár	hozzá	saját	lírikusi	arculatához.	
Sajnálja,	hogy	a	filológusi	pedantéria	korabeli	gyakorlata	
kíméletlenül	kitér	a	poétikailag	meghaladottnak,	felejthe-

tőnek	ítélt	alkotásokra	is,	mindezt	a	pozitivista	szemlélet	
életrajzi	párhuzamaival	súlyosbítva.	Adalék	lehet	ez	a	le-
vél	 a	monográfia	műfaját,	 legalábbis	 annak	bizonyos,	 a	
szerzői	névhez	kötötten	egészelvű	metodikáját	illető	–	fő-
leg	az	utóbbi	időkben	fölerősödött	–	jogos	kritikai	meglá-
tásokhoz.	Margot	Sizzo-Noris-Crouy	grófnő	lelkesedését	
Rilke	még	a	Marien-Leben-költemények	kapcsán	is	lehűti:	
„ezt	a	kis	könyvet	csak	nagyon	mellesleg	számítom	a	saját	
termékeim	közé…”	

Mindezt	nem	tagadja,	sőt	inkább	tán	alaposabban	meg-
világítja	 ugyanakkor	 az	 alkotásközpontú	 esztétika	 mi-
benlétének	 „textuális”	 színezetű	 kiegészítése,	 árnyalása,	
voltaképpeni	tartalmának	kidomborítása.	Az	alkotó	sokat	
magasztalt	 autonómiája	 itt	 ugyanis	 csak	 látszólag	 tűnik	
ellentétesnek	 e	 szövegre	 összpontosító	 felfogással:	 nem	
mást,	 mint	 elsőrendűen	 az	 alkotás	 autonómiáját	 jelenti,	
ahogy	azt	a	Robert	Heinz	Heygrodtnak	küldött	újabb	levél	
hangsúlyozza.	„A	mű	dönt”	–	vallja	határozottan	a	költő,	
egy	hermetikus	poétika	jegyében	határolva	el	a	szöveget	
az	életrajztól	és	minden	külsődlegesnek	érzett	mozzanat-
tól.	Mindemellett	a	levelek	olvasója	számára	–	a	Rilke-líra	
valamelyes	ismerete	fényében	–	kétségtelenül	megadatik	
értő	párhuzamot	vonni	a	„szöveg”	és	az	„élet”	között	ak-
kor,	amikor	a	költő	lelkesen,	megrendülten,	szinte	ittasult	
hangulatban	számol	be	barátainak	1922	elején	a	romok-
ban	 heverő	 kastélyból	 a	Duinói elégiák megírásáról,	 a	
korszakos	versek	elkészültéről.

Az	utolsó	években	tűnik	fel	egy	újabb	orosz	társ,	a	köl-
tőnő	Marina	Cvetajeva,	akinek	az	Elégiák születési	körül-
ményei	mellett	a	betegségéről,	lelke	és	teste	mint	az	én	és	
„ő”,	szellem	és	„hordozója”	viszonyáról	vall.	A	testi	iden-
titás	kutatásainak	újabb	irányai	felől	nézve	sem	érdektelen	
a	szellemi	elsőbbség	olyan	képviselete,	mely	a	testet	nem	
pusztán	„reprezentatív”	státusában	értékeli,	vagyis	„önálló- 
ként”	 kezeli,	 mégis	 alárendeltként:	 a	 lélek	 „jámbor	 és	
bölcs”	teremtményeként,	hűséges	hordozójaként.	S	bár	ke-
rülendő	a	közvetlen	összevetés	a	rilkei	művészet	egyes	vo-
násai	és	a	levelezés	tézisei	között,	mégis,	egy	utalás	erejéig,	
érdemes	 kivételt	 tenni	 a	Nora	 Purtscher-Wydenbrucknak	
1924.	augusztus	11-én	 írt	bekezdésekkel,	mivel	szinte	az	
irodalmi	 interpretáció	 nyelvén	 fejtegeti	 a	 szerző	 a	 lét	 és	
az	idő,	a	lét	és	a	tér	általa	poetizált	tapasztalatait,	a	„belső	
világtér”,	 a	 „jelenlét”,	 a	 létesemény	 fogalmait.	 Napjaink	
kulturológiai	 kutatásai	 különösen	 érdekesnek	 találhatnak	
egy	 benne	 kirajzolódó	 sajátos	 „természetkultuszt”,	 s	 ez-
zel	 párhuzamosan	 egy	 „eredendő”	 érzékelésmódot,	mely	
a	 természetet	nagyobb	csodálattal	övezi	a	korabeli	médi-
umok	 teljesítményeinél.	Úgy	 tűnik,	a	modern	médiumok	
befolyását	 leválaszthatónak,	sőt	nemkívánatosnak	tartja	a	
hagyományos	érzékelésmód	megőrzése	szempontjából	–	ő	
azon	 kevesek	 egyike,	 aki	 ilyen	 elhatárolódóan	 vélekedik	
a	 technikai	 „vívmányokról”,	 álláspontjával	közel	kerülve	
a	heideggeri	„Gelassenheit”-programhoz,	a	technikai	kör-
nyezetre	ráhagyatkozó,	ám	attól	függetlenedni	akaró	em-
beri	létező	magatartásához.	Míg	korábban	Párizst	kritizál-
ta,	most	 ezzel	kapcsolatban	Amerikáról	 írja,	 hogy	onnan	
„üres,	közönyös	dolgok	tolonganak	a	szemünk	elé,	látszat-
dolgok,	életkulisszák….”	

Ugyanebben	a	levelében	az	Elégiákról	ír	Witold	Hule-
witznek	elmélyült	sorokat,	kifejtvén	igényét:	meg	kell	kí-
sérelnünk	„teljesíteni	létünknek	legmagasabb	öntudatát”,	
mely	az	élet	és	a	halál	birodalmában	egyaránt	gyökerezik,	
hogy	mindkettőből	 táplálkozzon.	Rilke	az	érzéki-evilági	
és	 a	 megvilágítatlan-túlvilági	 lét	 egységében	 hisz,	 s	 az	
Orpheuszi szonettek	 kapcsán	 teszi	 hozzá	 antropológiai-
filozófiai-esztétikai	 alapvetését,	 melyet	 azért	 érdemes	
idézni,	 hogy	 –	 újabb	 kivételként	 –	 a	 saját	 szavaival	 is	
érzékeltessük	a	művekből	e	téren	leszűrhető	belátást.	„A	
földnek	nincsen	más	menedéke,	mint	hogy	láthatatlanná	
változzék:	 bennünk,	 akik	 lényünknek	 egyik	 felével	 ré-
szese	vagyunk	a	Láthatatlannak	–	legalábbis	részesedési	
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jegyünk	van	–,	és	gyarapítani	tudjuk	földi	létezésünk	ide-
je	alatt	láthatatlan	birtokunkat	–	egyedül	bennünk	mehet	
végbe	 a	 Láthatónak	 ez	 az	 intim	 és	 tartós	 átváltoztatása	
láthatatlanná.	Látható	és	kézzelfogható	létezésből	a	füg-
getlenségbe,	ahogyan	saját	sorsunk	–	belül,	szakadatlanul	
–	egyszerre	válik	láthatatlanná és jelenvalóvá. Az Elégiák 
a	létnek	ezt	a	normáját	teremtik	meg:	biztosítják,	ünneplik	
ezt	 a	 tudatot.”	E	gondolatkör	 kíséri	 a	 költőt	 a	 halálhoz,	
miután	 számtalanszor	 átesett	 az	 egzisztenciális	 értelmű	
„nagy	 halál”,	 a	 végesség	 tapasztalatán.	Utolsó	 –	 immár	
ugyancsak	szinte	költői	nyelvbe	váltó	–	levele	1926.	de-
cember	13-án	Lou	Andreas-Saloméhoz	megrendítően	és	
szuggesztív	jelzésekkel	foglal	össze	sok	mindent	az	addig	
hozzá	írt	levelekből,	oroszul,	cirill	betűkkel	szólítva	meg	
a	barátnőt	 („Daragaja!”	–	Kedves!),	 s	 oroszul	 búcsúzva	
tőle	(Proscsáj,	Daragaja	maja	–	az	első	szó	magyarul	talán	
„Isten	veled”-nek	fordítható).	Rilke	sajátos	és	az	előbbiek	
után	kommentárt	nem	igénylő	kifejezést	talál	haldoklásá-
ra:	leváltja	őt	a	fájdalom.	

Az	utolsó	levelek	különösképpen	olyan	hatást	válthat-
nak	ki	az	olvasóban,	melyek	a	küldemények	pragmatiká-
ján	belül	nem	létezhettek.	Egészben	láttunk	egy	több	mint	
kétezer	oldalnyi	gyűjteményt,	s	most	a	végéhez	érkeztünk	
–	holott	ilyen	epikus	ívelést	az	egyes	szövegek	önmaguk-
ban	nem	képeznek.	Az	 egyenként,	 sok-sok	 személyhez,	
különböző	 időszakokban	 elküldött	 írások	 együvé	 szer-

kesztése	és	lineáris	egymásutánjuk,	egybelátásuk	alapve-
tően	megváltoztatja	létmódjukat.	A	kötetbe,	pontosabban	
a	négy	kötetből	álló	sorozatba	helyezés	egy	korábban	nem	
érvényesülő	összetartozást	 teremtett	közöttük,	 s	ez	min-
denképpen	új,	értékes	tapasztalata	olvasásuknak.	Báthori	
Csaba	nagy	 érdeme,	 hogy	 erre	módot	 adott	 a	 hazai	 kö-
zönségnek.	Zárszavában	A peregrinus magánya	 címmel	
értekezik	a	rilkei	életmód	bizonytalan-parttalan	jellegéről,	
az	„önelhagyás”	állandósult	tendenciájáról,	a	mecénások	
szerepéről,	az	életnek	a	győzelmek	helyett	a	„kitartásban”	
látott	 elviseléséről	 (ahogy	 többek	 között	 a	 Kalckreuth-
rekviem	megfogalmazza).	E	 befejező	 írásából	 kiérezhe-
tő	 a	 rilkei	 vándorló	magatartásforma	alapos	 ismerete	 és	
megértése,	valamint	a	fordítónak	a	költői	és	persze	a	le-
velezői	„teljesítmény”	iránti	csodálata,	mely	nélkül	aligha	
született	volna	meg	e	négykötetnyi	fordítás,	s	mely	persze	
azokat	az	olvasókat	is	áthatja,	akik	a	Rilke-költészet	vagy	
a	Rilke-próza	felejthetetlen	emlékei	nyomán	lehetnek	lel-
kes	böngészői	a	kiadványnak	–	mindnyájan	 tudják,	mit,	
miért	tartanak	a	kezükben.

Rainer	Maria	Rilke:	Levelek I–IV.,	
válogatta	és	fordította	Báthori	Csaba	
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