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BEVEZETŐ 

A Rilke-líra különleges státusa 

„Ó, ha a végtelenül halottaktól tiszta 

hasonlat/ serkenhetne szivünkben, tán mogyoróhéj 

lengő/ szép ürességére utalna, vagy tán/ arra: 

sötét földekre tavasszal omlik a zápor." (A tizedik 

elégia) 

Rilke költészete az emberi alaphelyzet törékenységének tudatosítására és világbeli létezésünk 

radikális áthangolására hív fel, s e sérülékenység minden erről való tudásunkat átszelő 

elementáris erőként jelenik meg lírai korpuszában. E tűnékenység nyelvi interpretálásával 

azonosított költészet különleges, enigmaszerű1 jelenség. A megtestesült költészetként, 

magának a költésnek a testeként megjelenő beszédmód valódi természetét, talányos 

rendezettségét éppen a létezés hangzásának mértékéhez való ütemezettség határozza meg. A 

lét hangjához való eme tudatos illeszkedés2 nyomán az olvasó titokzatos kísértést érez e 

sajátos beszéd, az „erős lét" nyelvén beszélő költészet közelében, hiszen a matéria tiszta ereje, 

ez a sajátos anyagelevenség3 állandó lendületet ad léte újragondolásra. 

E szövegkultúra ismételt kihívása saját nem-értésünk újramodellálására és e tanácstalanság 

újraartikulálására ad alkalmat, ugyanakkor hozzáférést ígér egy olyan tartományhoz, melynek 

feltétlensége egy új beszédmódot látszik megalapozni. Nyelvi alkatában mintha a természet 

folytatódna közvetlenül: a versgondolat minden értelemmozzanatot folytonosan újra- és 

továbbszövő gyakorlata, a keringő motívumok, az állandósított szóhasználat a természet 

gesztusokkal kódolt titkosírására emlékeztet, miközben az olvasó az erők és értelmek - Rilke 

1 „...a legtöbb esemény kimondhatatlan és olyan térben játszódik le, ahol még soha szó nem járt, és mindennél kimondhatatlanabbak a 
műalkotások, ezek a rejtelmes tényezők... "; Levél egy fiatal költőhöz. Párizs, 1903. febr. 7. ford Hamvas Béla. In Anthologia humana. 
Életünk Könyvek, 1990. 379. o. 

2 „s a mi feladatunk lényegében csak az, hogy jelen legyünk, de hitelesen, de rendíthetetlenül, mint az anyaföld, és illeszkedjünk pontosan a 
térben." Levél Clara Rilkének, 1907. okt. 19-én. Rilke: Levelek II. Új Mandátum Kiadó, Bp., 1996. 26. o. ford. Bathori Csaba. 
3 Hofmannsthal szerint csak nyersanyag marad e költészet. Idézi Por Péter: Léted felirata. Balassi Kiadó, Bp., 2002.; „Rilke pontosan 
végiggondolta saját - közvetlenül soha semmit ki nem mondó, mindig csak indirekt módon közvetítő életművének vehiculum-funkcióját. "-
írja Otto Lorenz. O. L.: Memória. Rilke életvilágbeli totalitásigénye. Ford. Sándorfi Edina. Kézirat. 
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által oly sokszor nevesített - visszaáramoltatását4 a befogadásban a saját létébe való 

szervesülésként éli meg. E líravilág talányait megtestesítő alapozó képzet az átváltozás -

formákat újraszülő - tervezetéhez kapcsolódik. 

Miközben Rilke nyelvének súlyos tömegét egyetlen ígéretalakzatra, az átváltozás elidegenítő 

figurájára bízza „a szenvtelen teremtés emfázisával", szigorúan megszabja az átfordulások és 

változások helyes irányát és iramát a jelentésmozzanatok - sokszor csak sejthető - finom 

különbségeinek megrendítő pontosságával és élességével. 

A költő életmódjából5 és alkati adottságából egy sajátos nyelvi magatartás, a nyelvihez való 

sajátos viszony formálódik: "a korai kelés, erdei séták, szabadban végzett megfigyelések", "az 

átutazó és eltartottsági jelleg", a valóságos adottságok állandó felpattintása, emberi 

kapcsolatainak alapvető idegensége6 abba az irányba tereli a nyelvhasználatot, hogy a nyelvet 

felkészítse és alkalmassá tegye egy állandó (áramló) átalakulási folyamatra, a talánnyal, a 

még felismerhetővel, ugyanakkor az idegenséggel való szembesülés folytonos 

megjelenítésére. Egy természetes, közvetlenül alakuló összefüggés fedezhető fel így a 

változtatásokra épülő életprogram és a lírai átváltozás-koncepció között. 

A talány e rendjén belül az Új versekben körvonalazódó hermeneutikai teljesítményt az 

elméletírás a tárgyilagosság tiszta látására, "a tárgyszerű éberség"-re orientálódó lírapoétikai 

szakaszként és egy markáns líratörténeti váltásként értelmezi, melynek elsődleges tétje a 

nyelv(i) birtokolhatóságának problémája. Viszonya a számára oly jelentős "nüansz"-

alakzatokhoz, mint a nem-kötelező-érvényűség jeleihez, a bizonytalan, a nem-tudható 

fölényéhez, kifogásai az éles, metsző, elnagyolt, sematikus és változatlan ellen arra utalnak, 

hogy számára a valóság kizárólag a sosem-hallottként, a végtelen vonatkozásként és 

visszavonásként, a lemondásban megélhető. E mellett a kötet egyes darabjai közel kerülnek a 

1 "A minőségeket istentől kell elvennünk, a többé kimondhatatlantól, és visszaadni a teremtésnek, a szeretetnek és a halálnak.", (kiem. H.E.); 
Levél Ilse Jahrnak, 1923. február 22-én Geoffrey Hartman: Rilke. Enigma VIII. évf., 2002. 31. sz. 36. o. ford. Balázsi József Attila 
5 "...a személyes történetet mintha az évszakok változása és a beutazott helyszínek alakították volna... " Thomka Beáta: Narratív és figuratív 
regényolvasatok. In Th. B.: Beszél egy hang. Elbeszélők, poétikák. Kijárat K., Bp., 2001. 54. o. 
6 "...az ember sokszor óhatatlanul új bejegyzések övezetében él, vagy - ami gyakorta megesik velem - tökéletesen a dolgok világában, ahol 
emberek nem fordulnak elő, vagy idegen országok adottságai közt, tulajdon jelenétől vagy múltjától elszigetelve, a puszta nézésnek és 

5 



lét radikális kifordításának embertelen kívánalmához, a költészet radikális kimozdító erőként 

való értelmezéséhez. 

1. Elméleti-módszertani alapvetés 

1. Bölcseleti igény 

Eszmetörténetileg Rilke a kortárs filozófia mértékadó tendenciáihoz kapcsolódott. Azon 

újraalapozó filozófiák párhuzamának sodrába, amelyek az egzisztencia valódi tétjévé tették a 

lét tapasztalatának újragondolását.7 

Ezen újfajta lírapoétika, amely már megelőlegezi azt az új szubjektum- és nyelvfelfogást, 

amely megszakított folytonosságot teremt a klasszikus modernség és az utómodernség 

8 r 

között , értelmezhető egy eredendő lírai magatartás és a fenomenológiai látásmód közötti 

összefüggés kimunkálásaként, ahol a világhoz való odatartozás feltétlenségének 

alaptapasztalata a döntő élmény. 

Ezt a rilkei lírai alaptapasztalatot a husserli fenomenológia és a heideggeri létanalízis 

fogalommintázatával hozza elsődlegesen kapcsolatba a Rilke-irodalom, hiszen e lírai 

paradigmaváltás elsősorban egy olyan új beszédmódban jelenik meg, amely egy új 

fenomenológiai tárgyiasság által ontologizált személytelen megszólalási modalitásban és a lét 

arányaihoz és léptékéhez hangolt költői beszédformában ölt alakot. E beszédmód pedig egy az 

individualitás által nem korlátozott világmegértésben ölt testet. A két elmélet viszonyával 

párhuzamosan egy olyan világértési módot rekonstruálhatunk, amelyben megvilágíthatok 

lesznek a nyelvi megelőzöttség és kisajátíthatatlanság értelemalakzatai, retorikai 

forrásenergiái és poétikai képződményei. 

csodálkozásnak szentelve magát, egymagában, sőt: mintha ő volna a világon az egyetlen ember." Levél Michael Georg Conradnak, 1914. 
február 27-én. R. M. Rilke: Levelek III. Új Mandátum K , Bp., 1996. 241. o. ford. Báthori Csaba. 
7 Ismert az a körülmény, hogy "a század filozófiája felvállalja a Ura korábbi létbölcseleti ihletésű problematikáját, és viszont, a költészet 
poétikájában alakítja ki azt az alkotásfolyamatot, amely a kortárs filozófiai értékekre konvertálható, [...] így jöhet létre egyfajta poétikai-
filozófiai adekváció, amely nem hatás formájában köti össze a költőket és a filozófusokat, hanem egybeolvashatóvá teszi őket 
alkotásfolyamatuk, illetőleg gondolkodásformájuk hasonlósága okán." Kabdebó L:. Adalékok a dialogikus poétikai paradigma 
előtörténetéhez. Literatura 1993. 
8 Kulcsár Szabó Ernő: Mérték és hangzás. Orpheusz, 6. (II. évf. 2.-3. sz.) 1991. 
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A Rilke-líra megközelítésének azt a szempontját, mely szerint e költészet magasfokú 

megalkotottságánál fogva képes arra, hogy létbölcseleti kérdésekre válaszoljon, a recepció 

fenomenológiai irányát követő elemzések körvonalazzák. Käte Hamburger e lírabeszéd 

összehasonlíthatatlanságát abban jelöli meg, hogy az úgy válaszol filozófiai kérdésekre, hogy 

maga nem a klasszikus értelemben vett gondolati költészet (Schiller, Goethe), amelyben a 

teoretikus és a lírai kifejezésmód átmenete folyamatos. Hamburger Rilke költészetét egy 

ismeretelméletet helyettesítő líraként értelmezi. A hangsúlyok átütemezésével ugyanakkor 

megközelítésünkben Theo Elm9 árnyaltabb, teoretikus előfeltevéseket is tudatosító 

parabolaelméleti elemzésének elméleti hozadékait hasznosítva, számunkra Rilke 

gondolatvezetése a megértéselméleti problematika felmutatásaként revelálódik, így az 

ismeretelméleti szempont helyett egy lételméleti poétika kísérleteként olvassuk azt. 

A fogalmi-elméleti keretek és elemző módszerek kidolgozásánál szempontrendszerünket a 

hermeneutika - fenomenológiai indíttatású - radikalizált formája alakította, s ezen a 

nyomvonalon a tárgyilagos nézés e szenvedélyét az intencionalitás retorikai 

közvetlenségével10 kötjük össze. Az elemzés tehát megpróbálkozik e költészetnyelv 

hermeneutikai olvasatának egy radikálisabb változatával, hangsúlyozva a textualitás 

jelentőségét, hasznosítva ugyanakkor a fenomenológia11 szempontjait (az intencionalitás és a 

test filozófiájában) illetőleg a retorika ún. intencionális aspektusának12 - egy fenomenológia-

alapú retorikának - az eredményeit. Megközelítésünkben az intencionális tudat közvetlen 

tárgymegragadása (és az ahhoz köthető kognitív váltások) Rilkénél minden esetben egy a 

dolog által kikényszerített, általa felszabaduló vonatkozást fejtenek fel, így az elemzési 

szempontok az ismeretelmélet felől a lételmélet felé mozgó tendenciának engednek. Ezt a 

9 Theo Elm: Az "átváltozás" apóriája: Rilke legendaja a tékozló fiúról.; A parabola mint "hermeneutikai" műfaj. In Narratívák 2. (Történet és 
fikció.) szerk. Thomka Beáta Kijárat K„ Bp., 1998. lord. V. Horváth Károly 
10 Paul de Man, Käte Hamburger, Geoffrey Hartman, Theo Elm, Nemes Nagy Ágnes írásai. 

" Käte Hamburger, Geoífrey Hartman, Maurice Merleau-Ponty, Bernhard Waidenfels. 
12 Az intencionális retorika a retorikát közvetlenül a forma felől megragadás elmélete. E szerint az akaratunktól függetlenül létező, formai 
intencióként elgondolt elv nemcsak nyelvünket, fogalmainkat, de világról alkotott képünket is strukturálja. De Man Barthesra, Genette-re, 
Foucaultra, W. Benjaminra hivatkozva sürgeti a retorika új kritikai irányzatának kidolgozását: a strukturális nyelvészet terminológiája és a 
hagyományos retorikai fogalmak ötvözésének kísérlete „ egy olyan retorika lehetőségét jelzik, amely már nem normatív vagy deskriptív 
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'dolog'-nak meg-felelő hozzáállást e költészetnyelvben többek között pregnánsan jelzi a Not 

jelentéselem szemantikai megterheltsége. A szükség nyelveként a kognitív váltások egy 

galvanizált, változásra való készséget, a hozzáférési módokban megnyilvánuló kategoriális 

készenlétet, a szemléletet a dologhoz igazító fogékonyságot eredményeznek Rilke költői 

világában. 

2. Fogalmi alakzatosság 

Rilke költészetének összeszőttsége a bölcseleti igénnyel azért olyannyira meggyőző, mert 

költészetében maga a filozófiai logika figurálja a mondandót. Ez a filozófia-költészet 

összefüggését önmagában megtestesítő líranyelv az értelmi vonatkozások "érzékelhetőségét", 

plaszticitását, egyfajta gondolati figuralitást realizál, újraartikulálva a két kifejezési tartomány 

egymásban való megalapozását. 

Filozófiai lírája mint gondolatot költő képződmény a gondolat alakulásának, a gondolat 

láthatóvá válásának sajátos megképzése, ahol a költés még azonos a gondolkodás 

folyamatával. Az alakzat ezen létbölcseleti immanenciája adja e költészet filozófiai feszítő 

erejét: a vers képes nála az egzisztenciális igyekezet tiszta medrévé válni. Ezért merül fel 

különös hangsúllyal az a kérdés, hogy a filozofikum, a létismeret e lírájában milyen fokú 

megterheltsége van az absztrakcó nyelvi megjelenésének, a fogalmi alakiságnak, s a fogalmi 

milyen szintű metanoia-jával képes lírává avatni a gondolatot. 

Maurice Blanchot Merre tart az irodalom?13 1969-ben megjelent írásában Rilke 

paradigmaváltó költésrendjéről szólva azt fejtegeti, hogy az nem más, mint a költői aktus 

elmélete dalban, mivel a költemény nála az őt lehetővé tevő tapasztalatra nyíló mélység, az a 

külünös mozgás, mely a műtől saját eredete felé halad, így a mű saját forrásának nyugtalan 

keresésévé válik. 

3. Ciklikusság 

jellegű, hanem többé-kevésbé nyíltan veti fel a retorikai alakzatok intencionalitásának kérdését." P. de Man: A temporalitás retorikája. In Az 
irodalom elméletei I. szerk. Thomka Beáta, Jelenkor-JPTE; Pécs, 1996. 5. o. ford. Beck András 
13 M. Blanchot: Merre tart az irodalom? Helikon, 1983. 3.-4. sz. 
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Lényeges körülmény, Rilke egész költészetbeszédét érintő jegy, hogy a nyelvhasználatban 

megnyilvánuló létviszonyban a ciklikus megalapozó képzetét látjuk kirajzolódni, amely a 

visszaáramoltatás, visszajuttatás, visszaforgatás fogalmában nyer alakot, és amelyet 

teoretikus viszonyító pontként szeretnénk használni elemzéseink során. Rilke ugyanis éppen 

abban a periódusban talál rá saját hangjára, amikor kidolgozza a fogalom immanens 

alakzatosságának, az absztrakt figuralitásnak azt a rendjét, amely talán a legszembetűnőbb 

jegye nyelvszemléletének, s amelynek segítségével meghaladhatja a századvég szimbolista 

líraalkotási eljárásait. Ezzel összefüggésben ebben az alkotási periódusban fedezi fel a 

chiazmus alakzatát, amely a versszöveg mélyszerkezetében a Ding /dolog centrális 

kategóriáját megváltozott jelenlét- ként értelmezi. 

E nyelvi magatartás alapvetően fogalmi természetének, e fogalmiság sajátos 

megképződésének kérdésköre felé elsődlegesen Käte Hamburger tanulmánya terelte a 

kutatást. Fontos azonban, hogy az általa elemzett tisztán noematikus jelentésképzéstől 

megtaláljuk a továbbvezető utat e költészetnyelv képszerűségének valódi természetéhez, azt 

ugyanis elképzelésünk szerint a fogalmi sajátos kezelése adja, az, hogy itt egyfajta fogalmi-

gondolati alakzatosság képződik meg. A versanyag szerveződésében tehát a gondolati kap 

közvetlen - allegorizáló - alakot, s ez egy permanensen következetes árnyaló poétikai 

technikát, különbségtételek állandósítását feltételezi a szövegalakításban. A tapasztalás 

pontosságába való beavatás így mint a földi létezés körülményeiben való alakot öltés jelenhet 

meg. 

Mindezen tények belátásával Rilke versnyelvét érintő eddigi vizsgálódásaink alapján arra az 

eredményre jutottunk, hogy e versbeszédmódnak azon aspektusai érdemelnek kitüntetett 

figyelmet, amelyek a retorikai alakításmód alapelveire, újszerű poétikai eljárásmódjaira 

kérdeznek rá, s arra, hogy e líranyelv fogalmi intenzitásának tisztasága milyen 

mechanizmusokban épül a jelentésképzést többértelműsítő tropikus energiára, s ezzel együtt a 

perspektivikusság kezelésének kiemelt szerepére. 
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Az értekezés a továbbiakban - az 1907-1908-as Új versekre mint vizsgálati anyagra 

fókuszálva - ezen enigmatikus természet nyomvonalán azt a poétikai folyamatot vizsgálja az 

értelmezéstörténet érzékeny keresztezéspontjait elemezve, hogy hogyan segíti hozzá e 

nyelvhasználatot az átváltozás poétikájához a figuratív nyelv belső természete, s hogy a Rilke 

esetében oly gyakran emlegetett gondolatiság elementáris élességét milyen fokú 

tudatossággal, milyen jellegű nyelvi műveletekkel alapozza meg az olvasás retorikai 

folyamata. Vizsgálódásunk e problémakörben elsődlegesen az átváltozás, megfordítás és a 

Figur összefüggéseinek szempontjait kísérli meg érvényesíteni, s megpróbál a költészet 

lírapoétikai alapjainak, az alakzatok elméletének és a nyelv kategoriális természetének 

elemzésével filozófiai, nyelvfilozófiai belátásokhoz jutni. 

A dolgozat kitüntetett figyelmet szentel a Cézanne nevéhez köthető új „látáspoétikát" 

kialakító heurisztikus vonatkozásoknak, az átváltozás rilkei tervezete és a cézanne-i (más 

médiumban megvalósuló) új, "névtelen látás" összefüggéseinek és ezen megfigyelések 

hasznosításának. 

4. A mediális retorika 

Előfeltevésünk és előzetes munkahipotézisünk szerint Rilke líranyelve elsősorban az 1907-es 

Új versektől egy kifordított művészetelvet, egy új esztétikát, új költésrendet, újfajta poétikát 

érvényesít, a medialitás retorikáját, amelyben a lírai én igyekszik közvetlenül a dolog 

nyelvévé válni, miközben élesíti, előkészíti, beavatja a tudatot, „megágyaz" a gondolatnak.^ 

A kutatás alapkérdése tehát, hogy a medialitás beszédmódját miképpen artikulálja a sajátos 

fogalmi figuralitás, valamint: miért alkalmasabb erre éppen a chiazmus megfordító 

repetíciója, mint a jelentés uralását megtestesítő metafora. Ezzel összefüggésben: a teremtő-

aktív metafora alapkarakterként, illetve azt meghaladva hogyan képes ez a megfordító 

ismétlés-elv a beszédmódot a medialitás regiszterébe átfordítani. Miközben a Rilke-vers 

14 „Munkám alapelve: szenvedélyesen alávetem magam tárgyamnak, mely foglalkoztat [...] ennek az alávetettségnek a visszája végül, 
számomra is váratlanul, a bennem hirtelen támadó alkotói cselekvésben következik be, amelyben ugyanolyan ártatlan cselekvő vagyok és 
leküzdő, ahogy az elébbi fázisban voltam tiszta és bűntelen alávetett. "R. M. Rilke: Végrendelet. In R. M. Rilke: Duinói elégiák Helikon 
Bp., 1988. ford. Tellér Gyula és Tandori Dezső 
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írásgyakorlatát egy más léptékű poétikai tapasztalatként értelmezzük, kutatásunk alapvető 

intenciója az, hogy az átváltozás metabolikus szövegteste, a fogalmi intenzitás tropológiai 

alapjait, alapelveit feltárjuk, azt a folyamatot, amelyben a versszövegek kohézióját a chiazmus 

egymásba fordító elidegenítő ereje valósítja meg. 

E más léptékű poétikai tapasztalat, a tapasztalat poétikája15 egyrészt a fenomenológia 

értelemkörében körvonalazható, a test mint filozófiai probléma szövegkörnyezetében, 

szorosabban a fiziognómia alakulástörténetével párhuzamosan. Alakzatrendek létmód-alapító 

mozdulatait keressük tehát Rilke versszövegei mögött, így várakozásunk szerint versnyelve, 

szövegalkotó poétikai eljárásformái újraolvashatok lennének az utómodernség új 

problémahorizontjaiból. 

A vizsgálat domináns szempontja a rilkei szemléletmód nyelvi hátterének kiemelése a 

következő fejezetekben: a líra logikájának, a gondolati figuralitásnak a közvetlen 

megjelenítése mint a Cézanne-i „névtelen látás" közvetlen figurálódása 

1. a chiazmus retorikai figurájával és az elidegenítő hasonlattal; 

2. a fogalmak kategoriális természetének alakzati megképzésével; 

3. a test szemléleti-filozófiai szempontjának bevezetésével, sajátos kezelésmódjával. 

1. Első lépésben körvonalazzuk a dolog Rilkénél bölcseleti-poétikai dilemmaként megjelenő 

kérdéskörét a képződmény szerűség hermeneutikai problémájához kapcsoltan. 

2. A második fejezet (a képződményszerűvé alakulással összefüggésben) a szemléleti 

átfordulás természetét kívánja feltárni a keresztezés retorikai természetének és 

szintváltásának vonatkozásában. 

3. A harmadik fejezetben a kísérleti látásról folytatott - képzőművészeti kontextusban (is) 

felmerülő - elméleti diskurzus szempontjainak számbavételével kidolgozandó kérdések: a. 

milyen optikai problémához köthető az 'új látás'; b. versszövegek mikroelemzésével ezen új 

látásmód kísérleti természete milyen módon ragadható meg nyelvileg; a hangzó dimenziót és 

15 Thomka Beáta: i.m. 62. o. 
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a kategoriális elmozdításokat, áthelyezéseket közvetlenül érintő, s az ezen szinteken belül 

is intenzíven megjelenő chiazmatikus elforgatások retorikai eljárása milyen összefüggéseket 

mutat az optikai aspektussal. 

4. Végül a rilkei kérdésfeltevéseket megalapozó test-elv összetevőit vesszük számba. 

A ehiazmus-problematika tehát a tisztázó elméleti alapozást követően megjelenik a 

kategorialitáshoz és a testi dimenzióhoz fűződő vonatkozásai mentén is. Az alapkérdések 

feldolgozásának logikája tehát a perspektíva grammatikai megjelenésmódjától, a kategoriális 

mint nyelvi szempont kezelésmódjától a chiazmusként értett retorikai perspektíván át a 

mindezek alapjaként megjelenő megalapozó elv, a test hermeneutikájáig halad. 

A nyelvi síkok ezen újraértett összekapcsolásával egy kutatási hangsúlyeltolódást kísérlünk 

meg prezentálni, amely a cézanne-i térképzeten belül közvetlenül vonja be a kategorialitás 

tartományát a megfordítás retorikai problémájába. A specifikusan nyelvi aspektus többszintű 

vizsgálata reményeink szerint lehetővé teszi, hogy közelítően pontosabb képet alkothassunk 

az értelmezés hangja mögül nehezen kihallható rilkei hangzás eredeti természetéről. 

2. A Rilke-líra befogadástörténete 

A befogadástörténet szempontjainak tárgyalásakor csupán a Rilke-kutatás alapvető teoretikus 

diskurzusait kijelölő munkákat említjük, amelyek felvázolják a nemzetközi Rilke-recepció 

fogalmi kereteit és elemző módszereit, az egyes irodalomtudományi irányzatok líraolvasási 

technikáit, szemléleti alapállásait. Vizsgálatunkban kitüntetett figyelmet azon elméleti és 

elemző írások kapnak, amelyek e líra feltűnő bölcseleti természetét összekapcsolják e sajátos 

fogalmiság megképzésének és kezelésének természetével, s megvilágítják e fogalmi 

absztraktságnak a nyelvi alakzatossághoz fűződő (az allegorikus értelemformálást 

körvonalazó) viszonyait. Mivel a lemondás terében formálódó rilkei versnyelvet a 

"Verwandlung'VUmkehrung" átváltó tendenciájának kiemelésével elemezzük, egy olyan 

szempontrendszert érvényesítünk, amely figyelembe veszi az egymást keresztező 
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diskurzustípusoknál, hogy mely előfeltevéseik nyomán juttatják érvényre vagy fedik 

el/olvassák félre a jellegzetesen rilkei orfikus esztétika, a lemondás terének megfordító/átváltó 

tendenciáját, a textualitásból kihátráló szubjektivitás 'negatív' poétikáját. 

Rilke költői teljesítménye a jelen irodalomértésének horizontja felől is olyan változatos 

korpusznak mutatkozik, amely képes új megvilágításba helyezni a hagyomány fontos 

(kor)fordulóját, így a klasszikus modernség líratapasztalatát meghaladó költészetbeszéd a 

megszokottnál is határozottabban követeli meg egy neki adekvát elemző nyelv, egy új 

hermeneutikai magatartás kialakítását. A Rilke-recepció a befogadástörténet változó 

kérdésföltevéseiben voltaképpen maga is e megfelelő interpretatív magatartás keresése és 

artikulálása. 

Problémafelvetésünkben önként adódik a megközelítések bizonyos erővonalak mentén 

történő rendez(őd)ése: Rilke lírai fenomenológiáját a bölcseleti irányultságú munkák 

krisztológiai, fenomenológiai, egzisztenciái-ontológiai megközelítéseiben, illetőleg a 

filozófiai hermeneutika és dekonstrukció értelmezéseiben olvassuk újra.16 

Költészetesztétikai szempontból a Rilke-anyagot a recepció teoretikus megközelítéseinek a 

következő négy alapvető szempontja és összefüggései alapján látjuk feldolgozandónak és 

továbbgondolandónak: 1. A költői tapasztalás rendjének kimunkáltsága; 2. A fogalmi 

tartomány immanens figurativitása és az olvasás lírai retorikája; 3. A test értelemképző 

szerepe, a test esztétikájának elméleti szempontja; 4. A képzőművészet új nyelvének 

kihívásai. 

A naiv olvasat vs a kétértelműség allegorézise: Paul de Man. 

A Rilke-kutatásban makacsul visszatérő vélemény, hogy művei "megkövetelik az 

interpretációt", hiszen e versnyelv textuális státusa olyan befogadói szokásrendet alakít ki, 

amely a szövegbefogadás közvetlen, személyes, akadálytalan intimitásának elvárásait 

16 R. Guardini, M. Heidegger, K. Hamburger, D. Lamping, O. F. Bollnow, H.-G. Gadamer, A. Stahl, G. Hartman, M. Blanchot, P. de Man és 
Th. Elm, A. Phelan, R. Köhnen, M. Kopp, Nemes Nagy Ágnes, Pór Péter, Báthori Csaba írásaiban. 
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bontakoztatja ki.17 A "szív eme áttetszőségének" demitologizálása a modern líraértelmezés 

számára az egyik legsürgetőbb feladat. Rilke versnyelvének legújabb recepciója arra enged 

következtetni, hogy a költői térnyerés ennyire fokozottan talányos artikulációja esetén 

különleges jelentőséget kap a tudatosságnak az a foka, amellyel felmerül önnön létezési 

módjának kérdése, kérdésessége. Rilke költészetrendje első fokon mintha a művek 

kidolgozottságának vonzó felületisége miatt egy közös gyengeségen, sőt cinkosságon, a 

léttapasztalat megoszthatóságán alapuló együttlétviszonyt formál az olvasóval.18 így a 

differenciálóbb olvasatoknak arra a nyelvértési tartományra kell rábukkannia, ahol a szív 

közössége átfordul az én és az én nyelve közötti viszony kétértelműségét tudatosító - a 

befogadásban már az allegorézissel összefonódó - feltáró értelmezésbe, amely láttatni engedi 

szép és iszonyú tiszta viszonyát, a dolgok kifordításának személytelen, és valljuk meg, 

embertelen19 fényét. Az értelmezés igazi tétje, hogy az őstényt, egzisztenciális evidenciát 

kódoló nyelvi formából hogyan olvashatók ki e költészetbeszéd valódi tartalmai. 

1. A 'tapasztalása Rilke-látásmód elemi strukturáló fogalma 

A befogadás irányainak számbavételében elsődlegesen azokat az írásokra támaszkodunk, 

amelyek a 'végesség—feltételesség—perspektivikusság' összefüggéseit gondolják végig a 

tiszta tapasztalatiság vonatkozásában. 20 

Guardini vezeti be az 1930-as évektől datálható krisztológiai elégia-értelmezéseiben21 

Rilkével kapcsolatban a faktikus lét megjelölését. Teológiai-kritikai megközelítésében a 

Rilke-jelenségben a világfogalom szellemtörténeti szekularizációját látja megvalósulni. A 

végesség minőségének határoltságát értékként értelmező szemléletmód első szemléleti-költői 

kifejeződése Hölderlin költészete, filozófiai megalapozása pedig Nietzschénél történik meg. 

17 Paul de Man: Trópusok. (Rilke) In P. de M.: Az olvasás allegóriái. Ictus K., Szeged, 1999. ford. Fogarasi György 
18 "Kétségtelenül megvan benne a nárcizmus, melyet gyakran tulajdonítanak neki, ám egészen más szinten létezik, mint annak az olvasónak a 
nárcizmusa, aki őt saját belső képének visszattlkrözésére használja fel. " (kiem. H. E.)-

" "Gyönyörködve és iszonyodva olvastam, s talán - vagy legalábbis számomra -ez a rilkei. " Radnóti Sándor: i.m. 298. o. 
2" Heidegger e dimenzióban a tapasztalat tárgyiatlanitását, Gadamer az érzés terének rendjét, Guardini a faktikus világgá válását, Hartman a 
tiszta látomás közvetlenségét, Bollnow az eszkőztelenség szegénységét emeli ki. 
21 Romano Guardini: Rainer Marias Deutung des Daseins. A. Francke A G. Bern, 1946. Magyarul: Romano Guardini: „Sehol világ, csak 
belül" Rainer Maria Rilke Duinói elégiái. Új Ember K., Bp., 2003. ford. Görföl Tibor 
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Ez a folyamat a legtökéletesebben Rilke elégiáiban áll elénk, ahol a metafizikai létezők 

"világgá válnak". Rilke „a világot kizárólag végessége alapján szemléli; a jelenvalólétet 

pedig mint tisztán faktikust. Nála nem létezik más, mint emberek és dolgok. De nem úgy, hogy 

mindazt, ami Istent, a túlvilágot, a lélek és öröklét fogalmát kifejezi, eldobná, hanem úgy, 

hogy világgá változtatja." Ehhez a problémagóchoz kapcsoltan tűnik fel nála a rilkei 

átfordulás Guardininál "abszolút paradoxon"-nak nevezett formája, amelyben a kiúttalan 

'nem'-ből a megőrző 'igen'-be vált át a mondandó. 

Heidegger maga utalt arra, hogy filozófiája annak kifejtése, amit Rilke a költészetben 

kifejezett. Heidegger megközelítése szintén a faktikus mentén történik, a faktikus 

összekötéseként a Nyitottal. Ugyan nem Heidegger sarkítja elsőként a megfordítás 

problematikájára e költészetet, de ő interpretálja a legpontosabban a rilkei líratapasztalatot a 

r 22 

végességgel való találkozás legmegrendítőbb nyelveként: a kockázatos, a Nyitott a lét 

lényeges szegénysége23. Közismert a dekonstrukció véleménye a Rilke-recepcióról, miszerint 

az Heidegger előtt24 nem volt képes feltenni e költészetnek a megfelelő kérdést. Heidegger 

viszont képes volt meglátni e lírabeszéd vakfoltját is. Rilke a nyelvi-ben az egzisztenciális 

szabadulás ígéretként előálló új formáját alkotja meg. Ugyanakkor a költő még mindig olyan 

ontológiai előfeltevések foglya, amelyek saját legvégletesebb tapasztalatai számára is 

elérhetetlenek, így az általa követelt megfordítás illúzió és ígéret marad. így képtelen kilépni 

saját léttörténeti helyéről, amelyet a hölderlini költészet mögött jelöl meg.25 Végső 

következtetésként Rilke költészete a metafizika hagyományának megfelelően világi 

prezenciát képez, „ ahol a jelenlét a tudati reprezentációra vonatkozik. " 
22 Michel Foucault szerint a fílozófiailag felfogott emberi végesség-tapasztalat az elmúlás modernkori orvosi-klinikai szemléletében 
gyökeredzik. Az ember filozófiai státuszát az orvosi gondolkodás határozza meg, s "ezt az orvosi tapasztalatot éppen ez rokonítja egy olyan 
lírai élménnyel, amely Hölderlintől Rilkéig keresi a maga nyelvét. E tapasztalat, amelyet a 18. század avat fel, és amely voltaképpen még 
mindig uralkodik rajtunk, a végesség megnyilatkozásaihoz kapcsolódik, amelyek közül a halál a legfenyegetőbb, s egyben a legteljesebb is. " 
Michel Foucault: Elmebetegség és pszichológia. Corvina K„ Bp„ é. n. 320. o. ford. Romhányi Török Gábor 
23 Peter Trawny: Die Armut der Geschichte. Zur Frage nach der Vollendung und Verwandlung der Philosophie bei Heidegger. Fr. W. von 
Herrmann zum 65. Geburtstag. És: M. Heidegger: Die Armut. Hrsg. Von F. W. Herrmann. In Heidegger-Studies 10 (1994). 

"Martin Heidegger: Mire vannak a költök? Enigma. VI. évf. 20-21. sz., 1999. ford. Schein Gábor. (Wozu Dichter? in. M.H. Holzwege V. 
Klostermann, Frankfurt am Main 6. Auflage, 1980.) 
25 Kabdebó az Orpheus. Eurydike. Hermes című verssel kapcsolatban ettől eltérő álláspontot foglal el. „Ebbe a körbe kapcsolva Rilke versét 
felfoghatom, mint a hölderlini himnuszokban megfogalmazott költő-képzet ellentettjét, amely pozíció átmeneti helyet foglal le Hölderlin és az 
őt - éppen Rilke-évfordulón - értelmező Heidegger között. Rilke ekkor még csak kételyét fogalmazza meg, Heidegger majd magát a kérdést is 
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Gadamer Guardini elégia-értelmezéseiről írt kritikájában maga jelöli ki a harmincas éveket, 

mint Rilke-értelmezéseinek kezdetét.26 A filozófiai hermeneutika képviselőjének különösen 

szoros a viszonya Rilke beszédmódjával. A filozófiai igény felerősödése a befogadás 

egzisztenciális-szellemi helyzetének köszönhető a harmincas-negyvenes évek válságai 

közepette: Rilke költészete elsősorban a filozófiai gondolkodás segítségére szolgált, s csak 

később vált az irodalomtudomány tárgyává, "...a kései Hölderlin mellett a kései Rilke is egyre 

nagyobb jelentőségre tett szert belső szabadságunk megőrzésében. " 

Gadamer Guardini-kritikája annak az alapállásnak a megkérdőjelezéséből indul ki, mely 

szerint Rilke költészetét nem csupán mint esztétikai kifejezést kell megérteni, hanem van egy 

kényszerítő erejű (vallási) igazságtartalma: a Rilke-szöveg nem csupán esztétikai jelenségként 

igazolható, hanem olyan kijelentésként, amely igazat állít. Gadamer Guardini-kritikája azzal 

ér el fordulatot, hogy a tapasztalat érvényét, a fakticitás megkerülhetetlenségét az érzés 

valódiságához és láthatatlanságához köti.27 Mivel Gadamer olvasatában az emberi érzelem 

nem ismeri a feltétel nélküliséget, így képes feléleszteni a feltételhez kötöttet, s a dolgokat 

azok igaz valójában. Erre azért vagyunk képesek, mert megfelelő viszonyt tudunk kialakítani 

saját feltételességünkhöz, a halálhoz. 

Dolgozatunk Rilke teljesítményét éppen e feltételhez kötöttség28 olyan mérvű nyelvi 

kidolgozottságában látja, amely képessé teszi e látásmódnak egy poétikai átfordítással a 

feltételezettségek között megpillantani a feltétlent. Vagyis a sokat emlegetett "tiszta 

vonatkozás" (reine Bezug) ebben a gondolatmenetben nem más, mint a végességhez való 

elodázhatatlan viszony kidolgozása. A végességhez való vonatkozás artikulálásában a tudat 

látóterének változásait kell feldolgozni és kimunkálni. E feltétlen összefüggés a végesség 

( „ ... und wozu Dichter in dürftiger Zeit? " ) értelmetlennek érzi. így az orpheuszi visszafordulás Rilkénél nem a romantikus hős szabadon 
választott tragikus vétsége, hanem a sorssal szemben tehetetlenné vált ember beletörődő elégikus gesztusa". Kabdebó Lóránt: i. ra. 
26„Az akkoriban megerősödő protestáns-teológiai oldal inadekvát interpretációi és a Rilke-művek olvasatainak elképesztő pontatlansága 
arra ösztönzött, hogy egy részletes Rilke kommentárt hozzak létre, ezt a tervemet az akadémiai oktatásban többször is előterjesztettem. [Ez]., 
inspirált engem arra, hogy megmutassam, mindig lehet és kell egyre pontosabban olvasni... " H.-G. Gadamer: Rainer Maria Rilke 
létmagyarázata. Enigma VIII. Évf., 2002. 31.sz. ford. Molnár Mariann 113. o. 

"7 „Az emberi végességhez való ... viszony: a beismerés, amely az emberi érzés teljes erejével a véges-egyedi felé fordul. Az, hogy az emberi 
szív képes tartóssá tenni a dolgokban a létezőt, azáltal hogy bennük az emberi érzést formává és szellemé változtatja, éppen annak 
köszönhető, hogy az ember valóban megtapasztalja saját végességét. " H.-G. Gadamer: i. m. 118.0. 
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megrajzolásának állandó pontosítása a grammatikai, retorikai, poétikai nézőpontok 

változtatásával. Orpheuszinak is ebben az értelemben nevezhető ez a vállalás/vállalkozás: a 

fokozatos leereszkedés egy feltáró beavatásba, melynek során a szóval való konfrontáció a 

perspektivikus váltások, meg-rendítések és ki-mozdítások sorozatát valósítja meg.29 

A perspektivikusság poétikai szerepét, amely összefügg a hangoltság/diszpozíció Rilke 

esetében egzisztenciális természetével a tárgyias líra különböző változataiban, több elméletíró 
r 30 * . . 

hangsúlyozza. A tárgyversekben a perspektivikusság változatainak különböző nyelvi 

szinteken való kidolgozottságára az egyik legkedvezőbb kilátás a gadameri hermeneutika 

filozófiai meggondolásaiból nyílik. A gadameri megközelítés legfontosabb hozadéka, hogy 

hermeneutikai tapasztalattá teszi alany és tárgy, valamint szöveg és interpretáció 

egymásrautaltságát: a formát elnyerő emberi érzés csak önnön végességtapasztalata révén 

érzékelheti egyáltalán a dolog valóságát.31 

2. A nyelvi megjelenítés tisztán fogalmi állapota 

Értelmező felidézésünkben azokra az interpretációs technikákra sarkítjuk a Rilke-recepciót, 

amelyek a Rilke-nyelvkezelésnek tulajdonított erős fogalmiságot, egzisztenciális tartalmakat 

hordozó absztrakciós erejét és jellegzetes szűkítő-visszafogó-elidegenítő tendenciáját 

kiemelik. A Heidegger-tanítvány Bollnownál32 Rilke költészete a belevetettség egzisztencia-

alaptapasztalatának poétikájaként a hiányból és kihátrálásból születő poézis tisztaságát 

képviseli, így értelmezésében e "gyengeség " forrásait és jegyeit kutatja. Rilke fogalmi 

beszédmódjában az erős redukáltságot hangsúlyozza, amelynek visszatérő alapszavai egy 

szimbolikus összefüggésrendet építenek föl, amely kiveti magából a konkrétat, a szemléletest, 

28 Rilke gyakran használt fordulata az Új versekben a 'Not' kifejezés! 
29 A végesség tapasztalatának eme megfordításhoz kötöttségét támasztja alá a Hegelt idéző Gadamer kijelentése a tapasztalat struktúrájáról, 
amely mindig a tudat megfordítása, a semmisség tapasztalata. 
30 Schein Gábor: Az intencionált tárgyiasság kezdeti hagyományai a modern magyar költészetben. Literatura 1996. l.sz ; Ray Ockenden: 
Rilkes Neue Gedichte: Perspektive und Finalität. In Rilke und die Moderne. Hrsg. A. Stevens - F. Wagner. München 2000. Londoner 
Symposium 1996.; Anette Gerok-Reiter: Perspektivität bei Rilke und Cézanne. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte. 1993. 3. 

31 H.-G. Gadamer: A rilkei lét magyarázata. Enigma VIII. évf. 2002. 31. sz. 119. o. ford. Molnár Mariann. 
32 O. F. Bollnow: Rilke. Kohlhammer, Stuttgart, 1963. 
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az absztrakció megöli nyelvében a főnevet a tulajdonság- és időjelzés, a szemléletet 

nélkülöző, pusztán funkcionális javára. 

•jn 

Käte Hamburger a Rilke lírát sokáig a lírai fenomenológiára lokalizáló tanulmánya a 

husserli fenomenológia szellemi párhuzamaként elemzi Rilke gondolatlíráját, amely a 

fenomenológiai Wesenschau és az eidetikus redukció költészetben megvalósuló poétikai 

ekvivalense: a noematikus jelentésépülés példáiként elemez a középső és kései korszakhoz 

tartozó versszövegeket.34 Rilke tárgyverseiben Hamburger tanulmánya óta sok elemző egy 

jellegzetes eljárást lát körvonalazhatónak, amely a fenomén és noéma fogalma felé mozdítja 

ki Rilke középső alkotás-szakaszának dologfogalmát. Hamburger a lételmélettel szemben az 

ismeretelmélethez köti Rilke poétikai gyakorlatát, és a poétikai lényeglátás realizálódásaként 

értelmezi Rilke költészetét. (Theo Elm ezzel szemben nem látja realizálódni e hozadékot a 

költői műben.) Elm35 a Malte összefüggésében Entselbstung és Verselbstung keresztező 

mozgásában látja megvalósulni Rilkénél a tudat intencionáltságát, s azt a teoretikus 

eredményt vonja le a parabola műfaj alakzat-természetének vizsgálatából, hogy az képes 

elszakítani a tudatot minden korlátozottságától, mivel saját hagyománya, a szubjektív 

érzékelés és az objektív fogalom megfeleltetése ellen hat, a szubjektum-objektum-tudat 

érvényességétől való elfordulás irányába, a finális objektum-gondolkodás ellen. Ezen új 

aperspektív keresztező ábrázolásmódban a művész tárgyakhoz való birtokviszonyát, melyben 

elsikkad a formálás közvetítő folyamata, egyfajta végtelen vonatkozás váltja fel. 

A szintén fenomenológiai indíttatású, és Hamburger eredményeire építő Dieter Lamping36 

retorikaelméleti tipológiájában a XX. század líranyelvének referenciális hozzárendelést 

megszüntető elidegenítő alakzatai közül - Rilke 'tárgyias' versnyelvéhez az általa megújított, 

33 Käte Hamburger: Rilke költészetének fenomenológiai struktúrája. Enigma VIII. Évf. 2002. 31. sz. 43. o. ford. Asztalos Éva. 
34 Hamburger maga egy nyelvelméletre épülő líraelméletet is alkot, a líra fenomenológiai ill. logikai megközelítésformáját dolgozza ki az 
irodalmi műfajok elméletén belül kiélesítve a valóságviszony kérdéskörét. A költészet logikája szerint a lírát mint megnyilatkozást nem 
tudjuk eloldani a szubjektumtól, azt kiemelten csak mint egy alanyiság megnyilatkozását értjük: a szubjektum egzisztenciális magatartása a 
legfőbb értelemképző erő a líraiságban, a realitás szubjektív pólusát látjuk benne, a szubjektum tapasztalati mezejét. Käte Hamburger: Die 
Logik der Dichtung. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1957. 
35 Theo Elm: Az "átváltozás" apóriája: Rilke legendája a tékozló fiúról.; A parabola mint "hermeneutikai" műfaj. In Narratívák 2. (Történet 
és fikció.) szerk. Thomka Beáta Kijárat K , Bp., 1998. ford. V. Horváth Károly. 
36 D. Lamping: Moderne Lyrik. Göttingen, 1991. 23-26. o. 
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variánsokkal kiterjesztett elidegenítő hasonlat eljárásmódját rendeli. Az eltávolító 

hasonlatrend a tárgyias, önmagától távolodó szemlélés, a poétikai lényeglátás 

eljárásrendjeként jelenik meg: az eltávolító karakter ember és tárgy között a 

meglepőt/megakasztót, az addig nem látott összefüggésrendet hivatott kiemelni. Beda 

37 * 

Allemann módszerkritikai tanulmányában a modern vers poétikáját a lingvisztikai modell 

közvetlen kiterjesztése helyett autonóm irodalmi struktúrákkkal körvonalazza, amelyek mint 

visszatérő motívumok nem abszolút konstansok, hanem helyi értékek változó összefüggései. 

Ilyen a Valéry által kidolgozott figure-fogalommal szemben felmutatott nem-formálretorikai 

Figur-jelenség Rilkénél. A költői világkoncepció, a láthatatlanba való átváltozás kényszerítő 

erejét Allemann a Figur (annak hagyományos térszerűséghez kötött elméleteivel szemben) 

idődimenzióra (üres és betöltött időre) való vonatkoztatottságában vizsgálja. A mondás új 

dimenziójába való transzformációt a költői Figur felszabadításaként értelmezi, ami a 

szimbólum likvidálásával a késő- 111. posztszimbolizmus erőterében szituálja a rilkei 

versnyelvet. 
38 

August Stahl egy szempontunkból lényeges írásában a párizsi tartózkodás alatt kimunkált 

tárgyközeli megszólalásmód és az azzal összefüggő Indikativus beszédmódjának 

összefüggéseit vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy meglepő módon a Létet oly 

határozottsággal állító költészet, amely az akaratlanság és alázat, egy sajátosan egyéni 

készenlét művészi szemlélésmódját alakítja ki, feltűnően sok Konjunktivust használ. Stahl az 

összefüggés ellentmondásossága (a belüllevőség intenzitása és a világ tiszta tárgyias 

adottsága) miatt végzi el ezen igemód alaposabb funkciórajzát. Művészet és egzisztencia 

kizáró ellentétezése, a megértés mindenkori feszültsége az igemód differenciáló 

finomságaiban jut jelentéshez. A Konjunktivus így a maga bizonytalanságot formáló 

beszédmódjával a lemondás terében érő költői tapasztalat formai ekvivalense, a tagadás és a 

37 B. Allemaiin: Zeit und Figur beim späten Rilke. Pfullingen, Neske 1961 
38 A. Stahl: Das Sein im angelischen Raum. In Rilke in neuer Sicht, hrsg von K. Hamburger 1971. 
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szépség jegyeit egyszerre hordozó forma, amely magával hozta egy új kritikai tudatosság 

kiformálódását. 

3. A retorikai potenciál 

Az elméleti munkák többsége egyfajta ellentmondás-képződménnyel, reverziófigurával, 

megfordító jellegű alakzattal írja le a Rilke-nyelvet: metalepszissel, paradoxonnal, 

chiazmussal. Ezek az utalások azonban csak elszórva és rendszertelenül jelennek meg, s a 

megfordítás valódi retorikai természete rejtve marad. Rilke érett hangja ugyanis egy 

megfordító, átváltó szemlélet körvonalazásához kapcsolható, amely egy a tudatunk 

megszokott nézőszögeit lebontó differenciaelvű értelemképződésben játszik szerepet. Rilke a 

gondolkodás helyett a látás, a reflexiós mozgás helyett a tiszta kognitivitás eszközével él: a 

nézőpont ütemezett áthelyezésével lebont bármilyen énszerű középpont-identitást, s ezzel az 

értelmi összefüggés tárgyverseiben a formális elemek, az ellentétek, ritmusok, a változatok 

rendjében alakul ki. (Anette Gerok) Az elméleti munkák fő problémája az, hogy nehezen 

találják meg az érintkezési pontot fogalmi és az általa megképzett alakzatosság, a gondolati és 

képi szféra között. Ellenben ha a perspektíva kezelésének a tárgyversekben kiemelt szerepét 

kimondottan a nyelvihez való viszonyban, a fogalommegragadás mikéntjében vizsgáljuk, 

akkor világossá válik tapasztalat és fogalom, látás és tudás viszonya, egymástól való elválása, 

s az, hogy e költészet milyen intenzitással engedi érvényesülni, láthatóvá válni a nyelvi 

megképzés szintjén azt a folyamatot, amelyben a gondolat reflexiós szintjét dekomponálják a 

látás észleleti feltételei. Mivel e költészetnyelv egy egészen speciális fogalmi figuralitással 

válaszol e kérdésre, valójában a retorikai szint, a megfordítások kétértelműsítő eljárása 

folytonosan igénybe veszi és átkomponálja a fogalmi-gondolati nyelvi réteg teljesítményét. A 

látásmód ezen érzékelési feltételekre, körülménymozzanatokra való sarkítása e líranyelv 

kategoriális érzékenységében érhető tetten. De Man gondolatmenetében e kategorialitás a 

rilkei megfordítás alapjaként megjelenő. „ ...e tárgyak mind hasonló alapstruktúrával 

39 Guardininál paradoxiáiis szerkezet, Hartmannál ciklicitás [Kreislauf], Grebernél metalepszis, de Mannái chiazmus, Ryannél átcsapás 
[Umschlag] Bonyhainál a féreértéselméleten belüli ellentmondás stb. szerepel. 
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rendelkeznek: oly módon vannak elgondolva, hogy kategorikus tulajdonságaik megfordíthatok 

legyenek. "40 

A magyar Rilke-recepció41 szövegértelmezése éppen e költészet retorikai természete és 

fenomenológiája iránt mutat fogékonyságot. Kitüntetett figyelmet szentelnek e speciális 

nyelvi magatartás, a visszavonás poétikája (Báthori), a gondolat közvetlen figuralitása 

(Tandori) és dialogikussága (Kabdebó), valamint a metonimikussággdX és töréspontok (Pór) 

poétikájával összefüggő testesztétika (Rényi) szempontjainak. E problémakör elemei arra 

utalnak, hogy Rilke mindenkinél inkább "a költői kimondás erőfeszítésében látta a nyílt 

megmentésének, visszanyerésének esélyét"42. Tandori Dezső43 fogalmazza meg a 

legpregnánsabban körülhatárolt kategóriákkal a rilkei trópusteremtő tendenciát: a relativitás 

plasztikumáról, a viszonylatrendszerről mint körüljárhatóságról, szerkezetes körülírtságról, 

gondolati figurativitásról, fogalmi figuráról beszél. Tandori szerint Rilke „kész nyelvű", nála 

abszolutumig jut az az elv, hogy az irodalom implikálja a saját beszédét, tartalmazza a módot, 

ahogyan beszél. Nemes Nagy Ágnes44 fenomenológiai megközelítése szerint Rilke egy 

második világot épít ki, ahol minden réstelenül és tévedhetetlenül illeszkedik egymásba. E 

belülről kifelé megérzékített, összefüggő világ csak helyettesítés, minden tárgy egy benső 

jelenségcsoport jelcsoportja. A gondolati alakzatosságot tehát abban a költészettörténeti 

folyamatban kell vizsgálnunk, amelyben „ a hasonlatanyag túlnövi aktuális tárgyát, hasonló 

és hasonlító kapcsolata meglazul, elszemélytelenedik, és a vers lényege végleg átköltözik a 

képi síkra. "45 

40 Paul de Man: Trópusok. (Rilke) Id. kiad. 60. o. 

41 A legkorábbi - kortárs - magyarországi recepció a szecesszió elváráskörébe helyezi a Rilke-lírát. Kosztolányi írása az Áhítat könyvére 
támaszkodik, holott 1909-ben Rilke már túljut az Új verseken is. Schein Gábor hangsúlyozza, hogy a magyar recepció Pór Péter 
tanulmányaiig feltűnően nem ismeri fel a Rilke-líra metonimikus alapjait. Schein G.: Rilke költészetének térkoncepciója. BUKSZ 2001. 
Tavasz. 
42: András Egyedi: Heideggers Zwiesprache mit Rilke. ELTE, 1991-92. (Kézirat) 
43 Tandori Dezső: Hívság nélkül mozdulatlanul. Holmi 1992. május. 
44 Nemes Nagy Á.: Rilke-almafa. In N. N. Á.: Szó és szótlanság. Bp. Gondolat K , Bp., 1989. 
45 Nemes Nagy Á: i.m. 
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Pór Péter46 az orpheuszi alakzat poétikájának nevezi Rilke újfajta poétikáját, amely arra ad 

választ, hogy miként lehetett a világ egységét a szervesen megfeleltető szimbolikus jelben 

felmutató szimbolizmus és a jelentéseket szétbomlasztó avantgarde poétikája mellett egy 

tőlük független harmadikat kiépíteni. Az orfikus alakzat költészeteszménye három speciális 

grammatikai-stilisztikai formával jellemzett: a főnevesítésekkel, az „über" igekötővel 

összekapcsolt igék halmozásával a jelen idejű melléknévi igenevek sorában és a figura 

etymologicával, Kabdebó Lóránt47 a magyar költészetben a 20-as években bekövetkező 

dialogikus paradigmaváltás közvetlen európai előtörténeteként kezeli Rilke költészetét: Az 

Orpheus. Eurüdiké. Hermes c. vers kettős artikuláltságában (a lineáris történet fényeinek és a 

díszletező leírás hasonlatainak dialogikusságában) annak a hermesi-plancki fájdalomnak a 

pillantását véli felfedezni, amely egybeláttatja az élet színjátékában néző- és szereplő-

mivoltunkat. A hasonlatokkal szerinte Rilke éppen a világ fényeinek korábbi klasszikus 

leírhatóságát vonja kétségbe. A paradigmaváltás jelenségét Otto Lorenz48 is Rilke 

perspektívakezeléséhez köti: mivel Rilke képi világa a valóság elemeinek tárgyfosztó 

perspektívájában áll elénk, a mondhatatlanra való hangsúlyozott utalás révén, éppen azt a 

poétikai paradigmát teszi problematikussá, melynek maga is része. 

A legújabb kutatások a szemiotikusság felé utalják a Rilke-lírát, amelyben a lényeglátástól a 

jel-látás irányába történik elmozdulás.49 Mások50 egy sajátos aporetikusságot észlelnek a 

Rilke-textusban. Kiemelt hangsúllyal vonatkozik ez az Új versek darabjaira. E kettősség 

azonban Rilke korai feljegyzéseitől kísért: „...nem tudom pontosan, hogy az erdő, amin 

keresztülhaladunk, az én hangulatom-e, ...ki tudja, lehet, hogy Velence is csak egy érzés. "51 

46 P. Por: Die orphische Figur. Zur Poetik von Rilkes Neue Gedichten. Heidelberg, 1997. 
47 Kabdebó Lóránt: i. m. 
48 O. Lorenz: Memoria. Rilkes lebenswetlicher Totalitätsanspruch. O.L.: Schweigen in der Dichtung. Hölderlin-Rilke-Celan. Göttingen, 
1989. ford. A Rilke-fejezetet ford. Sándorfi Edina. (Kézirat) 
49 "a létkimondások költőjének képzete helyett egy olyan szövegalkotót rajzolnak fel, aki a szubsztanciális létösszefüggéseket, a lényegit 
sokkal inkább a felszínen ragadja meg." Ralph Köhnen: Érzékek összjátéka és képiség az Új versekben. Enigma, VIII. évf. 31. sz. 2002. ford. 
Sándorfi Edina. 

50 Michaela Kopp: Rilke és Rodin - az írás valódi művészetének nyomában. Enigma VII. évf. 2002. 31. sz. 97-98. o.; Theo Elm az átváltozást 
a Malte Tékozló fiú parabolájában szintén aporetikusnak látja. Theo Elm: Az "átváltozás" apóriája: Rilke legendája a tékozló fiúról. In 
Narratívák 2. (Történet és fikció.) szerk. Thomka Beáta Kijarat K , Bp., 1998. ford. V. Horváth Károly 

51 R. M. Rilke: Tagebücher aus der Frühzeit. Leipzig, 1942. 157. o. 
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Az apória ontológia és esztétika között feszül: a Rilke-szövegek ontológiát ígérnek és 

textualitást eredményeznek, ily módon egyszerre mutatnak fel modern és a posztmodern 

jellegzetességeket. Az e poétikára kivetíthető kettősség fokozatos tudatosítása jellemzi a 

Rilke-recepció XX. századi történetét. Általánosan megállapítható, hogy a megközelítésekben 

jórészt a nyelvi erő, az anyag elevenségének eloldódása, a nyelvi energia szinte testi 

felszabadulása hangsúlyozódik. A ciklikusság (Hartman), a versmondandó textuális, 

úgyszólván anyagszerű visszakötése a versszöveg indításához (Swales), a hasonlatok 

elidegenítő kezelése, a metonimikusság és az érintkezés hangsúlyozása (Greber, Kruse), az 

átváltozás képzetének a megfordítás kimozdító, megrendítő, dezautomatizáló erejével való 

összekötése (Ryan), s ezen figuralitás abszolutizálása (mint a jelentés és a jelentést közvetítő 

nyelvi eszközök divergenciája de Mannái) megengedik, szinte sugallják, hogy olyan 

értelemszervező erőt tulajdonítsunk e nyelvi magatartásnak, amelyet a fenomenológiai olvasat 

egy radikális továbbíródása szabadít fel: a nyelvi gesztus testi karakterét a szövegkezelés 

középpontjába építő eljárás. 

Michaela Kopp hívja fel a figyelmet Rodin-elemzéseiben, hogy Rilke poétikája és poétikai 

gyakorlata groteszk aránytalanságban áll. Egyrészt szándéktalanság, a létező iránti önzetlen 

önátadás, intenciómentes alkotásmód, szerves növekedés az egyik oldalon, ugyanakkor a 

mesterség tökéletes tudata a másikon.52 E vélemény jogosságát egy levélrészlet is 

alátámasztja: „..állandóan kísértett egy furcsa érzés: mintha valami öröklött tudásanyagtól 

kellene visszatérnem egy fáradságos útra, mely - rengeteg kacskaringóval - ismét 

ugyanahhoz a tudáshoz vezet. "5S Rilke művészetről vallott felfogása így nagy adag felejtést, 

tagadást és elfojtást foglal magába. A művészet-nélküliség művészetként lepleződik le, az 

intenciónélküliség intencióként, a növekedés alkotásként, a tudattalatti tudatosként. 

52 "Az intenciómentes munkálkodás keretein belül a művész a természet helyét foglalja el, alkotás a természeti folyamat tulajdonságait 
mutatja fel, organikus növekedéssé lesz."; "...a szervesség és növekedés a messzemenőkig átgondolt alkotási folyamatának fényében 
szimulációs effektusnak bizonyul, ...amely saját nyomainak eltüntetésére is képes... " Michaela Kopp: Rilke und Rodin. Auf der Suche nach 
wahren Art des Schreibens. Frankfurt, 1999. 
53 Levél Lou Andreas-Saloménak, 1903. augusztus 10-én R. M. Rilke: Levelek I. Új Mandátum K , Bp., 75. o. ford. Báthori Csaba 
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4. A gesztus, test elméletei 

A fenomenológiai kritika és dekonstrukció amerikai képviselője, Geoffrey Hartman54 a 

tapasztalat ismeretelméleti dominanciájában látja a modern költészet kritériumát. A 

tapasztalat megtestesüléseként értelmezett Rilke-szöveg szerinte a natúra cirkuláris 

alakzataként interpretálható, amelyben mint közvetítetlen látomásban a látás/ szem helyett a 

testben megvalósuló kép nélküli tiszta benyomás, a referencia nélküli prezentáció, a 

legtisztább reprezentáció, a közvetlen szenzuális intuíció uralkodik. írása a cselekvések 

allegorizáló mozdulatában jelöli meg a speciális rilkei módszert. A fizikai lét evidenciáit, 

őstényét az igei jelentések gesztusfelszabadító potenciáljában vizsgálja: „ ez a szöveg a test a 

maga lefordíthatatlan gesztusaival." Egy-egy igei jelentés úgy válik Hartman 

megközelítésében a gesztus emblémájává, hogy etimológiai eredetéhez visszavezetve olyan 

közös, általános jegyeket szabadít fel a bennük, amelyek a jelentések széles tartományát 

képesek megnyitni: pl. a gehen így lesz a metamorfózis, a zarándoklat, az emberi kaland jele. 

Rényi András55 írásaiban a testszerű kiemelése a Bollnow térelméletében továbbélő 

heideggeri egzisztenciálfenomenológia alapján tűnik továbbgondolandónak: az elemzés a 

dolgok és emberek (közösnek mondható) testének heideggeri világlását kíséri nyomon. 

Előfeltevése, hogy a mű a világlás terében testként értelmezve sokkal létezőbbnek bizonyul, 

ugyanakkor ez (a festői és nyelvi) anyag, a médium metaforizációját is jelenti, amely 

láthatóvá teszi a létrehozás mediális feltételességét. A Nyitott megképzését Rényi így az 

anyagszerű megmutatkozásának és rejtekezésének létszerű összetartozásából bontja ki. 

Michaela Kopp Rilke költészetét a rodini elv, az élet mozdulat-nyelve vetületeként értelmezi. 

A Rilke-költészetben középponti szerepet játszó gesztus feladata éppen az, hogy 

őscselekményként áttörje a szavak és fogalmak falát, és a lét mozdulataiként láttassa a 

tapasztalhatót. A mozdulatnyelv a természet megnyilvánulási formáihoz, s ezzel a 

tapasztalatokhoz kötött. Hartman és Greber mellett (akik explicite nem mondják ki az 

54 Geoffrey Hartman: i. m. 
55 Rényi András: A gravitáció mint iétmetafora: egy motívum a kései Rilke költészetében. In R. A.: Testek világlása, Bp., Kijárat K., 2000. 

24 



allegorikus természetet), Kopp is a testnyelv (absztrakción alapuló) allegorizáló játékát teszi 

elemzése alapjává. Erika Greber56 tanulmányában Rilke oroszországi élményeinek 

versszövegeire gyakorolt hatását, annak strukturális dimenzióit vizsgálja - poetológiai, 

szemiotikai és tropológiai eszközökkel. Összehasonlító vizsgálatában Rilke "orosz" szövegei 

az ikonfestészet mediális esztétikája, az ikongrammatika specifikus törvényeinek 

irodalomesztétikai transzpozíciói; sőt az Áhítat könyvében az ikon formarendje esztétikai 

paradigmává nő. Rilke a Cárok című versciklusának a Znamenskaja ikontípussal való 

összevetésében Greber kiemeli az ikon önreflexiós szerkezetét, az arc és a beszélő kezek 

„indirekt szimbolizációját". A poetológiailag erősen megszállt, lényegünk kis 'arca'-ként 

aposztrofált kéz, a gesztus izolációját az eltolás és elmozdítás - kontiguitáson alapuló -

metonimikus elidegenítésének aktusán belül értelmezi (a metaforikus-mimetikus látásmódot 

defiguráló kubizmusra való utalással.) Az elmélet Rodin torzóelméletét összekapcsolja az 

ikonesztétika térbeli diszlokációt végrehajtó gyakorlatával. Az ikon a látható Istent rejti el a 

kezek jelölési metaszerkezetében. 

3. Neue Gedichte, Der Neuen Gedichte anderer Teil57 

A modern német irodalom mindmáig jelentős szövegének tekintett Új versek e költészet azon 

periódusát képviselik, amelynek létfigyelmi szöge ,, azokra a létezőkre vonatkozik, amelyeket 

Rilke Dolognak nevez... "58, amely egy közvetlen tudati tekintet révén a nagy állandóságokra, 

történeti és természeti tárgyakra biztosít pillantást. 

Rilke ugyanazon radikalitással fog neki az Új verseknek, mint majd a Maliénak. 1902. 

augusztus végén érkezik Párizsba, és a szépség megváltozott kontextusában egy újfajta 

munka-vízió intonálódik. Művészi fejlődésére már korábban is nagy hatással volt a 

képzőművészet: ezt a recepciókészséget jelzi a Florenzer Tagebuch is, amely itáliai élményeit 

56 Erika Greber: Ikonok, ikontalanított jelek. Enigma, VIII. évf. 31. sz. 2002. ford. Hadas Emese, (németül: Ikonen, entikonisierte Zeichen. 
Poetica Zeitschrift für Sprache und Literaturwissenschaft 29. bd. 1997, Heft 1.-2.) 
57 Az Új verseke,lső részét Rilke 1907. július 25-én zárta le, a legtöbb vers 1905 és 1906 közötti időből származik, a második rész pedig 1907 
júliusa és 1908 augusztusa között keletkezett. 
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gyűjti egybe, a Worpswede tanulmányban pedig a természethez való viszony 

dezantropomorfizálását végzi el. Rodin munkamódszere és a sajátja között direkt analógiát 

lát: a türelmes figyelmet, a ki-várás munkaétoszát önmagára nézve is kötelezőnek ismeri el, 

neki is kézműves módon kell dolgoznia, hogy a dologszerű koherenciát megalkothassa. 

A két kötet megjelenése Rilke költői fejlődésének döntő fázisa: költészettanának első 

konzekvens megformulázása, átváltozáskoncepcióját éppen a dolog problematizálásán 

keresztül kísérletezi ki. Beavatási időként is felfogható, a valóság orfikus 

megtapasztalásaként, amelynek eredménye, hogy képessé lesz emberre és dologra azonos 

módon tekinteni. 

Rilke programja az objektum-szubjektum, alany-tárgy problematika mentén képződik meg. A 

tárgyversek különösképpen ráirányítják a figyelmet erre a problématerületre. (Az 

intencionális tudat /látás bizonyos megoldást jelent a problémára, mivel a szubjektumot eleve 

viszonnyá teszi.59) 

A kötet két oldalt, két lehetőséget kapcsol össze: a Korai versekben a költő passzivitásában 

egy a külsőhöz igazodó szeizmografikus látást valósít meg, a Képek könyvé ben pedig már a 

nézéssel alkotja meg a dolgot (Iniciálé.) Az Új versek alkotásmódjában, 

szövegszervezésében az az újszerű, hogy a látás és megalkotás ugyanazon mediális 

alkotásfolyamatában ábrázolódik. A Képek könyve körkörös struktúrája átadja helyét egy 

kvázidialektikus struktúrának, amely alany és tárgy, szubjektum-objektum komplikáltabb 

csereállapotát írja le. 

58 Geoffrey Hartman: i. m. 19. o. 
59 Daniel C. Dennett: Az intencionalitás filozófiája. Osiris K., Bp., 1998. 
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I. A 'DOLOG' FOGALMA60 

„ ...alles, was wir hier leisten 

können, ist, sich ohne Rest erkennen in der 

irdischen Erscheinung." (Mandelbäume 

in Blüte) 

A kötet tárgyversei mint versszervező szemléleti forma Rilkénél egy új filozófiai 

megalapozást és költésrendet hozott: a léttapasztalat dolog-fogalom felőli elgondolását. A 

tapasztalat mint a közvetlen megragadás költészeti kategóriája Rilkénél a rodini művészet 

közelében a dolog és a megvalósítás kontextusában formálódott, s azzal a belátással van 

összefüggésben, hogy "minden jelenségben dolgot lásson",61 Az elképzelés a valóságos, a 

megtörtént fölényéről a pusztán gondolttal szemben Rilkénél konzekvensen a tárgyilagos 

mondás esztétikájához vezet. A ,létező'-vel szemben való elhivatottságában ezekben az 

években az alázatot és az akaratlanságot eszményíti a művészi szemléletben, hogy "a 

mozgalmas, eleven világot egyszerűen, magyarázat nélkül szemlélje." A költők régi átkát, 

hogy panaszkodnak és ítélkeznek, a művészet legmagasabb eszményeként értett éntelenített 

mondással és átváltozással állítja szembe. A klasszikus modernséget lezáró (és sokak által a 

posztmodern felé mutató) líranyelv éppen a "létnek való engedés"62 értelmében értett 

gondolkodás jegyében rendezi magában újra "a dolgok alapjaiban nyugvó énség"63 

problémáját. Käte Hamburger és a fenomenológusok kísérlete, hogy a Rilke-anyagot a 

fenomenológia égisze alatt értelmezzék, azért is tűnik evidensnek, mert a Husserl által 

60 Az Új versekben csak egynéhányban jelenik meg explikáltan a 'Ding' kifejezés: "Der Hund: kommt ein Ding und stellt sich neben ihn"-. 
Der Ball: "...in den Gegenständen nicht bleiben kann, ...zu wenig Ding und doch noch Ding genug"-. Der Einsame: "noch ein Ding allein im 
Übergrossen"-, Das Wappen: "seiner Dinge, seiner Wirklichkeiten (rechte links und linke rechts.)"', Rosa Hortensie: "Dinge unter Gold die 
sich entgolden, entröten sie sich sanft, wie im Gebrauch..." 

"Csak a dolgok beszéltek hozzám - írja, - [...] ők tártak fel számomra egy mozgalmas, eleven világot, mihelyt egyszerűen, magyarázat 
nélkül, dolgokhoz utaló ürügyként szemléltem őket. Kezdem már gyanítani ami új: a virágok gyakran oly sokat mondanak nekem, s az állatok 
a legszokatlanabb ösztönzésekkel szólnak hozzám. És néha már az embereket is így tapasztalom meg, valahol életre kelnek a kezek, szólásra 
emelkednek az ajkak, és mindent nyugodtabban s nagyobb méltányossággal veszek szemügyre. "Levél Lou Andreas-Saloménak 1903. 
augusztus 3-án. R. M. Rilke: Levelek. Új Mandátum K , Bp., 1994. 70. o. (A mikro-távlatnak ez a részletességre hajló természete az illesztés 
kategóriájának kidolgozásában kap lényeges szerepet.) 
62 Martin Heidegger: Levél a "humanizmusról" InM. H.: "...költőien lakozik az ember..." T-Twins K , Bp., 1994. 117. o„ ford. Bacsó Béla 
65 Kulcsár Szabó Ernő: Mérték és hangzás. Orpheusz, 6. (II. évf.) 2.-3. sz. 1991. 
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kidolgozott lényeglátás fogalma a dolog természete szerint köthető a művészi-költői 

intuícióhoz, az intuitív-közvetlen szemlélethez,64 abban az értelemben, amennyiben a 

fenomenológia olyan időről időre változó és maradandó lehetősége a gondolkodásnak, amely 

meg akar felelni az elgondolandónak. E fenomenológiai figyelem koncentráltsága Hartmant 

arra a következtetésre sarkallja a tapasztalat episztemológiai prioritását hangsúlyozva, hogy a 

modern költészet az emberi léttapasztalatot a maga közvetlen megtestesüléseként ragadja meg 

és e közvetítetlen tapasztalatkeresést összeköti a mediációkról való lemondással. 

Az orosz példa 

Amíg a tárgy vers műfajának tulajdonképpeni kidolgozása Párizs urbánus környezetében, 

Baudelaire, Rodin, Cézanne műveivel való kontaktusban történik, a tárgyköltészet valódi 

kezdetei az orosz közeggel függnek össze: "Itt kerül először az ember a dolgok elébe, s nyer 

el egy direkt vonatkozást velük. "65 A 'dolog' poetológiai kategóriája Rilke oroszországi útja 

során formálódik, amikor kialakul elképzelése az ikonesztétikával kapcsolódó fordított 

perspektíváról, amely majd fontos szerepet játszik a dolgot megjelenítő tárgy vers felszínének 

megszövésében. 

Greber párhuzamot von Rilke dolog-fogalma és az orosz modernség dolog-értelmezése, a 

vescs, predmet képzete között, már csak azért is, mert e fogalom orosz megközelítésmódja 

kiemel egy aspektust, amely Rilke Rodinhez fűződő viszonyát is fókuszálja: a faktúrát66/ 

textúrát, a felszín művészi feldolgozásmódját, a plasztikában az elidegenítés révén létrejövő 

észlelhetőség fogalmát. A rodini felszínplasztika objektumvilágának kontextusában, a felület 

művészetében minden mozzanat közvetlenül a felszínből keletkező. A chiazmus 

64 "A lényeglátás, mellyel jobbára a dolgok lényegének intuitív-közvetlen felfogásáról alkotott képzetek kapcsolódtak össze, szinte kínálja 
magát, hogy alkalmazzák a költészetre. Tárgyunk irányultságát tekintve ez az összefüggés egyre nyilvánvalóbb. Az expresszionizmus útjára 
lépő Rilke ugyanis kapcsolatba hozható a husserli fenomenológiával. J. F. Angelloz - csatlakozva F. J. Schneiderhez - az expresszionisták 
nagy előfutárának nevezi Rilkét, ő is úgy véli, hogy a dolgokban az egyedi megjelenés mögött meghúzódó lényeget kell megragadni és 
feltárni. Az expresszionizmus Edmund Husserl elképzeléseihez kapcsolódik, aki a lényeget nem a logikus-fogalmi gondolkodás útján, hanem 
a belső érzék és az intuíció segítségével kívánja megragadni... a költő viszont az eksztázisban jut a belső szemlélés képességéhez." Käte 
Hamburger: Rilke költészetének fenomenológiai struktúrája. Enigma VIII. Évf. 2002. 31. sz. 43. o. ford. Asztalos Éva 
65 Levél Jelena Woroninának, 1899. május 28.-án. Gesammelte Briefe, Leipzig, 1939.1.-VI. I. 
66 „A faktúra eredetileg a lenvászon és a háromdimenziós festékfelhordás fogható-tapintható anyagszerkezetének, az érzékelhető 
elkészítésnek a haptikus koncepciója. Irodalmi jelentésében a fonetikus-prozódikus szubsztrátum megjelenése, a formalista koncepciókban az 
irodalmi konstrukció, a megalkotottság és észlelhetőség, az elidegenítés aspektusa. " E. Greber: i.m. 76. o. 

67 „Ahogyan az emberi test csak addig egész Rodin szemében, míg minden tagját, minden erejét közös akció foglalkoztatja, úgy sorolandók 
be nála egyazon organizmusba a különböző testek részei is, ha belső szükségszerűségből tapadnak egymáshoz. " i7 (kiem. H. E.) 
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enigmatikus szövéstechnikája68 igazolja, mennyire komolyan kell venni Rilke felszínre 

vonatkozó kijelentéseit. Ezzel Rilke valójában megalapozza azokat a fenomenológiai 

kijelentéseket, amelyek szerint „Az író, mint a szövőmunkás, a visszájáról dolgozik, csakis a 

nyelvvel van dolga, s így veszi körül hirtelen a jelentés. "69 

Beszédes, hogy az orosz élmény nála nem is téma, sokkal inkább kifejezési médium, másrészt 

az idegenben való önmagára találás eszköze. Greber a Képek könyve Cárok ciklusában az 

orosz cárok énvesztését a német nyelvű szerzőiség énlétesítésének felelteti meg, így a saját 

szerzői én az alanyiság másik oldaláról, egy idegen énből merül fel. S ez összeköthető egy 

olyan modellel, amely a tárgyat a nem-én megtestesüléseként, inkarnációjaként interpretálja, 

amelyben valójában az alany nézőpontjainak lebontása történik meg. így a 'dolgot mondani' 

valójában nem más, mint a Weltinnenraum keresztpozíciójaként a dolgok saját énségének 

állapotát, énvalóságát elfoglalni. 

Leveleiben Rilke figyelemreméltó módon reflektál a keleti naiv-produktív és a nyugati 

polemikus-teoretikus típusú észlelésmód különbségeire az 1899-es év közepén: "Nálunk 

annyit összefirkáltak már mindenről, hogy a dolgoknak már nincs véleményük - úgy 

bukkannak fel, mint bizonyos szellemes elméletek kereszteződési pontjai." Ezzel szemben 

"...az orosz dolgok a legalkalmasabb képek és nevek az én személyes érzelmeim és 

vallomásaim kialakításához.";" ...itt mi maradunk a vendégek, és minden dolog 

megajándékozottjai." 

Jelzi ugyanakkor ez a hangsúlyozott különbségtétel azt a kívánságot, hogy a Ding fogalma 

minden teoretikus megfontolástól megtisztítva az ártatlan észlelés irányába mutasson. „A 

dolog felől megnyíló érdek"10 Rilke számára eredetileg a keleti, orosz gondolkodásmódot 

jelenti az én kisajátító uralmát kiterjesztő nyugati gondolkodással szemben. 

68 „Lassacskán, fürkészve nyomult előre a test felületéig, s akkor egy kívülről felé nyúló kézbe ütközött, amely a másik oldalról éppoly 
pontosan meghatározta és korlátozta ezt a felületet, mint belülről a test." Rilke: Rodin. Id. kiad. 326. o. ford. Szabó Ede 
69 Maurice Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai. In Kép, fenomén, valóság. Szerk. Bacsó Béla. Kijárat K., Bp., 1997. 146. o. 
ford. Szávai Dorottya 

70 Bacsó Béla: Fenomenológia és tradíció. InB. B: "Mert nem mi tudunk..." Kijárat K,, 1999. 64. -74. o. 
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Ugyanakkor a dolog-fogalom rejtélyes összefüggést mutat a gesztusok jeltartományával, ami 

nyelvszkeptikus esztétikájával tár fel vonatkozásokat. Greber a gesztusnyelv szerepét tekintve 

egy jól kimutatható folytatólagosságot lát az orosz és francia periódus között: az ikonok 

magasan stilizált testnyelvi gesztusaihoz képest Rodin plasztikái már ismert közegként 

jelennek meg Rilke számára egy új kontextusban. Itt már csak „egy korábbi elképzelés nyer 

explicite megformulázható belátást, amit előzőleg az ikonfestészetben implicit módon kellett a 

költőnek érzékelnie. "7/ 

Korábban Rilke 'dolog' alatt az orosz tájban megjelenőt érti, a dologképzet tehát eredetében 

kapcsolódik ahhoz a tiszta találkozáshoz, ami közte és a táj között történt meg. Az 1902-es 

Von den Landschaften c. írás már felveti a természet Worpswedében megjelenő abszolút és 

eredendő idegenségét, és körvonalazza az objektív látáshoz szükséges távolság elérésének 

r • r 72 

módját. * A dolog tervezete is ebből a kontextusból kiemelkedve kísérli meg felvázolni az 

idegenség-tematika vonatkozásait, szempontjait. Az orosz tér mint „pusztoje meszto" toposza 

a tér fontosságát alapozza meg Rilke gondolkodásában: „Az üresség Rilke Oroszország-

értelmezésének magja..., s az üresség orosz tere maga az üreges ikon... "73 Rilke a tér 

oldaláról közelíti a dolgot, a teret tölti ki vele, ugyanakkor az üres közép elméletéből arra 

lehet következtetni, hogy a dolog mint a tér közepe valójában egy üresség-természetet formáz, 

amely forrásként a teremtődés imaginárius helye, szabad hely a dolgok teremtésére. Az 

Orpheusz-szonettekben többször alkalmazza a káoszból kozmoszba való hirtelen átcsapás e 

formáját: „Mind suta és siket [ág]/, de lanttá hajlik egy/ mégis legfelül"(I. 17.). Innen nézve a 

dolog abban az üres termékeny térben jön létre, amely szabaddá válik a vonatkozások 

kibontására. így a dologlétben nem a megfogható szubsztancialitás a lényeges, hanem 

bizonyos vonatkozások felmutathatósága. 

71 E. Greber: i. m. 77. o. 
72 „Nehéz volt a világról olyannyira leválni, hogy már többé ne az őshonos elfogult szemével lássak, aki mindent a maga szükségleteire 
használ fel, amit néz. Tudjuk, milyen rosszul látjuk a dolgokat, amelyek között élünk, és gyakran messziről kell jönnie valakinek, hogy 
megmutassa, mi vesz minket körbe. A dolgokat is el kell löknie magától az embernek, hogy később képes legyen arra, hogy higgadtan, 
kevesebb meghittséggel, bizalmatlanul hódolatteljes távolságban közelítsen hozzájuk. Mert csak akkor tudjuk a természetet megragadni, ha 
már nem értjük, ha azt érezzük, hogy ő a teljesen más, a részvéttelen,... "idézi O. F. Bollnow: Rilke. Kohlhammer, Stuttgart, 1963. 147-152. 
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A már a korai időktől kezdve jelenlevő, de tudatosan csak a középső periódusban 

szemléletalakítóvá váló dolog-képzet nem lehet más, mint a dolog énségében való részesedés 

kimunkálása, a dolgokban való jelenlét elnyerése: hogyan lehet kifejezésre juttatni az es 

dologban való Selbst-té tárgyiasulását. „Azt kívántam, -...a két kis alma valamelyike legyek, -

a képen - már ez is túl nagy sors lett volna a számomra, Nem: az almák valamelyikének 

csekély, feltűnés nélküli árnyéka hadd lehessek... "1A Az éntelen ittlét [selbstloses Dasein] 

állapotának, a tárgyban-tárgyként jelenvalóvá válásnak a poétikai célkitűzése csak abban a 

formában valósítható meg, hogy a dolgok nyelvévé váljunk, mint nyelv részesedjünk a 

létükben. Az én szerepe ezért az implicit megfigyelőé75, odahallgatóé, aki intenzív tiszta 

látással átváltoztatja a dolgokat. „Ami megtörténik, az annyira előnyben van azzal szemben 

amit gondolunk, hogy sohasem ismerhetjük föl a valóságos képét." így a tárgyvers erősen 

megkonstruált, felüldeterminált eljárásokkal megalkotott rendszere az ismeretek adottságok 

általi leelőzését artikulálja. 

Etimológia 

Reményeink szerint Heidegger és Rilke elképzeléseinek összevetését megelőzve, a dolog 

fogalmának szófejtő eredeztetésével két összefüggéshez kerülhetünk közelebb: a körforgás és 

az összegyűjtés fogalmi mozzanataihoz. Ezek előre vetítik azt a koncepciót, amely a tárgyvers 

műfajában, a tisztázó világviszony poétikai alakulatában kidolgozza a mondás 

elementaritásának feltételeit. 

A Ding, dolog jelentéstartománya egyrészt a 'tárgy'/'objektum' (illetve 'jelenség', 

'körülmény', 'tény', 'esemény', 'ügy' értelmek) mellett a 'feladat', másrészt a 'beszéd' 

jelentéssel érintkező. (A magyar „dolog" nyelvi elem etimológiája szerint: adósság, tartozás, 

feladat, kötelesség.) A 'Ding' az ófelnémet thing alakban az indoeurópai összegyűjtés/gyűlés/ 

népgyűlés, idő, alkalom képzeteken keresztül a nyújtás-feszítés-kiterjedés alapértelemre 

73 E. Greber: i.m. 82. o. 
74 R. M. Rilke: Végrendelet. Id. Kiad. 116. o. ford. Tellér Gyula és Tandori Dezső 

'5 Selyemfonál vagy, bennvagy a lét szövetében." Szonettek Orpheuszhoz II. 21. ford. Szabó Ede. 
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vezethető vissza, amiből a növekedés, fejlődés, következés értelmek is megmagyarázhatók.76 

Ugyanakkor a vescs: eredete szerint a beszéd-del (szkrit? wekti-, wek-, vivakti ) van 

összefüggésben. 

Értelemkörének összetettségét jelzi, hogy Rilkénél a munka, feladat (leisten) társfogalma. így 

nála a 'munka-mű-dolog' egymással összefüggő hármas fogalmával kell számolnunk. Nem 

érdektelen az összefüggés a leisten alkotáslélektani hangsúlya, és e munka eredményét 

előállító retorikai struktúra, a chiazmus kör-szerkezete között, hiszen a német sich bewerben, 

sich bemühen, streben [igyekvés, törekvés, megszerezni akarás] képzetét eredetileg a 'körben 

való forgás' mozgásképzete fűzte egybe.77 

1. M. Heidegger: A dolog 

A filozófus által 1949-ben Einblick in das was ist címmel Brémában tartott négyrészes 

előadássorozat egyik része A dolog címmel hangzott el, (s a negyedik fejezet címe Die 

Kehre(\))n 

A kései Heidegger a tárgyiassággal és a modern technikafelfogással szemben megfogalmazott 

dolog elméletét egy négyesség-koncepció felvázolásában dolgozza ki, s ezen belül kell 

értelmeznünk a közelség-távolság kategóriáit is. A négyesség-elméletre79 épülő 

dologkonstitúció azzal a tervezettel alakul párhuzamosan, amely meg kíván szabadulni a 

cselekvés-szenvedés dichotómiájától, a hegeli dialektika szubjektum-objektum 

gondolkodásától, a tárgyiasítástól, amely képként kezeli a világot80. A kérdés felvetése 

76 Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Gruyter, Berlin 1995. 23. Aufl. Wolfgang Pfeifer: Etymologisches 
Wörterbuch des Deutschen. Deutscher Taschenbuch Vrlg, München, 1995. 

77 Fónagy Iván: Nyelvi jelek dinamikus szerkezete. Nyelvtudományi Közlemények. 95. köt. 1996-97. 58. o. 
78 Magyarul: M. Heidegger: A dolog. (Brémai előadások (IV/1. - 1941.) Világosság XLI. évf. 2002 / 2. február. (Az idézeteket követő 
lapszámok erre a kiadásra vonatkoznak.) 

79 V. ö. a chiazmus-fejezet négyesség-elméleteinek kultúrtörténeti vonatkozásaival, 
80 Koch Valéria: Martin Heidegger és a létmegértés útjai. Existentia, Szeged-Budapest, 1996-97. 1-4. 
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Heideggernél éppolyan radikális, mint Rilkénél: "Micsoda mármost a dolog mint dolog, hogy 

létezése [Wesen] még sohasem tudott megjelenni?" (63) 

1. A közeli 

Heidegger a közelség-távolság kategóriákkal vezeti be a jelenség magyarázatát, a dologlétet 

egy viszonykategória, a közelség minősíti: a tárggyal szemben, amely a magunk elé állított 

szembenállót [Gegen-stand]81 jelenti, "a közelségben számunkra olyasvalami van, amit 

dolognak szoktunk nevezni." (60) De a közelség nem a távolság megszüntetésében áll, „a kis 

távolság még nem közelség." (59) A közelség az emberi mérték szerinti térköz alapítása, 

hiszen modern térérzésünkben minden egybefolyik az egyforma térköznélküliségbe. Ezért 

„ meg kellene tanulnunk felismerni, hogy maguk a dolgok a helyek és nem csak odatartoznak 

egy helyhez. "82 Rilke szerint minden dolog maga lélegzi ki terét. 

A probléma kifejtése a dolog és közelség kölcsönösségében történik: a dolog a közelséggel, a 

közelség a dologgal magyarázható. Hogyan tapasztalhatjuk meg a közelséget? - a közelség 

létezésének megtapasztalása a dologban érhető tetten. 

Az emberi test egzisztenciális létezése, az emberi testhez egzisztenciálisan hozzátartozó 

természetes saját térbeliség dimenziói mérik ki tehát a közelit-távolit és a közelség valódi 

lényegiségét megképező dologi a magamhoz való távolságot teremti meg: a dolog az önértés, 

a saját test modellje. A távlat megteremtése alapvetően hozzátartozik már az észleléshez és a 

kategoriális szemlélethez. (A Heidegger-tanítvány Bollnownál az emberi test maga teremti 

meg tér értelmező irányait, távlatait.)83 

Ugyanakkor ahhoz, hogy a dolog valódi léptékeiben tárulhasson föl, a közelítés 

nézőpontjának megfordítása szükséges: a dologias nem más, mint ami gondolkodásunkat 

dologként éri el. A dolog a közeli, de a hozzá való viszony egy megfordítással elgondolt: 

távolsággal közelített. Ha a dolgot a maga világló világból való tevékenységében hagyjuk 

81 V. ö. A Krétai Artemisz vers elemzésével a Chiazmus-fejezetben. 
82 M. Heidegger: A művészet és a tér. In M. H.: „...költőien lakozik az ember..." T-Twins K./Pompeji, Bp., 1994. ford. Bacsó Béla. 
83 Bollnow, Otto Friedrich: Der Mensch und Raum. Kohlhammer, Stuttgart, 1963. 

33 



létezni, akkor gondolunk dologként a dologra. Hasonlóan az aura Walter Benjamin-i 

definíciójához: "Valamely távolság egyszeri megjelenése, bármilyen közel legyen is a tárgy 

[...] ez a műalkotás kultuszértékének megfogalmazása a tér-időbeli érzékelés kategóriáiban 

[...] A lényegesen távoli a megközelíthetetlen [...] Természete szerint távolság marad, 

bármennyire is közel legyen.1,84 (kiem. H. E.) 

Rilke a "dolgot magát mondani" kényszerével alkotja meg még a Képek könyvében, az 

Iniciálék kisszerkezetében az Új versek problémagócát, a tárgyészlelés feltételeinek 

tematizálását és kifordítását: ,.fekete fát emel képzeleted: magában áll és háttere az ég. S 

világot alkottál.,, A szabadon kezelt tér a maga centrumában dolgot hoz létre egy akaratlan 

mozdulattal, s ez az akaratlanság a felszín megszövődéseként áll elő. 

2. A négyesség, az összegyűjtés fókusza és tere 

Heidegger elsősorban az emberi körülményre való vonatkozás értelmét próbálja kiszabadítani 

a dolog jelentéséből - mégpedig Ég-Föld, Isten-Ember kozmikus keresztjébe állítva, 

megalkotva a dolgot mint fókuszáló közepet. (Rilke Spanyol trilógiájában a világvonatkozás 

eredménypontjaként mutatja föl a dolgot.) [„Das Ding dingt. Das Dingen versammelt. Es 

sammelt, das Geviert ereignend, dessen Weile in ein je Weiliges: in dieses, in jenes Ding. "]85 

A dolog teszi a dolgát [das Ding dingt] egybegyűjti a négyességet/négyezettséget86, miközben 

egységesen el-nem-rejtetté teszi annak összetevőit. Az ófelnémet thing, dinc kifejezésekből 

kiindulva „egy vitás eset tárgyalásra való egybegyűjtése "-ként, érintettségként (ami az 

embert érinti, foglalkoztatja, ami szóba kerül) határozza meg, kiemelve a latin res, causa, és 

az angol thing, valamint a német Fali [eset] használatát is. A res realitása az emberre való 

vonatkozás, amely a görög on-ra visszautalva a magunk elé állítottság, a jelenlevővé válás 

jelentésében marad rejtett. ,A dolog a napnyugati metafizika nyelvhasználatában azt nevezi 

84 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, hrsg. von Hermann Schweppenhauser und Rolf Tiedemann. Frankfurt a. Main, 1972. 646. o.; A 
műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. In W. B.: Kommentár és prófécia. Gondolat, Bp., 1969. ford. Barlay László. 301 -
334. o. 

85 "A dolog dolga az egybegyűjtés. A dolog a négyességet sajáttá téve, annak időzését egy mindig-időzövé gyűjti össze: ezzé, vagy azzá a 
dologgá. "(65) 

86 A heideggeri írás, A dolog fordítója, Korcsog Balázs négyességként, András Sándor a szent heideggeri fogalmával kapcsolatban felmerülő 
négyességet négyezettségnek fordítja. András S.: Heidegger és a szent. Ozirisz, Bp., 1994. 101. o. 
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meg, ami egyáltalán és valamiképpen van." (66) A dolognak egy ügy megtárgyalása végett 

való egybegyülés révén való meghatározása termékeny feszültségbe kerül azzal a rilkei 

eljárással, amely a chiazmusban egy kifordító-szembesítő ismétléssel megméri a dolgot, hogy 

elválassza a lényegeset a lényegtelentől. Ez a folyamat emlékeztet arra az elsajátító 

átsajátításra, amelyben a heideggeri négyesség tükörjátéka lezajlik: „A szabaddá összekötő 

tükröződés az a játék, mely az átsajátítás [VereignungJ egymásra hajló tartásából [faltender 

Halt] a négy mindegyikét mindegyik többihez hozzáesketi'." (68) 

A dolog mondandója tehát szorosan a hegeli dialektika hármasságával szemben kiépülő 

négyesség gondolatalakzatára, formarendjére épül. Rilke és Heidegger itt egy olyan gondolati 

rendet alapoz meg, amely a chiazmus preszokratikus eredetű enigmatikus valóságát ébreszti 

fel. E bölcseleti kontextus egy a preszokratikusok óta használt elképzelést ír újra a 

négyességről: a heideggeri négyességnek a preszokratikusoktól kezdve Platónon és a 

középkori német misztikán (Eckhart, Boehme) át egészen Hölderlin költészetéig számos 

vallási és filozófiai előzményét.87 

A négyesség világténye - Föld, Ég, Ember, Isten, - szabja meg a dolog világhelyét, s a négy 

pólus forgásában világlik fel, mutatja meg arcát. A dolog a négy világtényező tüneménye, 

amely a létező közepette való tartózkodás láthatatlan tapasztalatáról szól. A Geviert kifejezést 

Rilke is használja a konkréttal kapcsolatban: a Die Irren című versben: „Ihre Hände liegen in 

Konkreten"; "und die Augen schauen ausgeruht/auf den unverhofften, oftenstellten/Garten im 

beruhigten Geviert." 

A kifejezés puszta használata mellett ugyanakkor elvi szinten is felmerül nála a négy 

világösszetevő a dolog szemléleti megkomponálásában: a labdával kapcsolatban a még-nem 

dolog - már dolog ténye88 határhelyzeti állapotként mutatja fel azt: a labda azért lehet a dolog 

archetípusa, mert ég föld között méri ki a teret a kétszer két pólus között: 1. Ég-Föld 

81 Az Erapedoklészre utaló Platón így ír: (Gorgiasz 508a) „A bölcsek is azt mondják, hogy a közösség, a barátság, a rendezettség, a józan 
mérték és az igazságosság fűzik egybe az eget és a földet, az isteneket és az embereket. " 
88 „zu wenig Ding und doch noch Ding genug". Der Ball. 
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viszonylatban: a fentről játékteret mutató, a földi alakzatformálásra alkalmat adó, helyünket, a 

földi helyet feltáró labdamozgás az égi földhöz közelítése révén véli úgy, hogy minket emel89; 

2. Isten-Ember viszonylatban: az örök játszótársnő sosem hibázott lendületű dobását elkapni 

annyit jelent, mint egy világ képességévé növeszteni a fogni tudást.90 

Heideggernél a dolog létbe illesztése, és a működés mintázata is emlékeztet a rilkei dologlét 

nyelvi megjelenítésére. „Diese Vier gehören, von sich her einig, zusammen." [Ez a négy 

magától fogva egységesen összetartozik. Ezek minden jelenlévőt megelőzve egy egyedülálló 

négyességgé vannak egybefogva. "](64) Heideggernél a dolog négyességének a világ 

körgyűrűvé való átalakítása, a tükrözve játszó kigyűrűzés Rilke nyelvének a folyamatokat a 

kezdethez visszahajlító inverz játékára emlékeztet, amely a chiazmus tükröző keresztjében 

figurálódik. A négyesség-elvhez szintén kapcsolódó Hölderlin kapcsán Eisemann György 

elemzi az alak epifániáját, ami „Isten távollétének megjelenéseként a távollét közelsége. " 91 A 

chiazmus az össze nem tartozó, vagy éppen ellentétes értelmű elemek keresztfeszítése révén a 

távolságot gyűjti a közelibe. 

2.1. Négyesség és ainigma 

A dologlét versalakzattá való ütemezésében Rilke megteremti az enigma/ainigma92 

tulajdonképpeni nyelvi megfelelőjét: a chiazmus - megfordításban átváltozó - dinamikus 

figuráját. Az inverz alakzatban a kifordított új sorrend kényszerítő erővel hat az újra történő 

illeszkedésre/illesztésre, amellyel egy újratagoló, tisztázó, új ütemezésrend méri fel a nyelvi 

értelemtereket. A chiazmus Rilkénél maga a költői mérték-vétel93, mellyel „a közöttet méri". 

Mivel „ a költés kitüntetett mérés ", mert "a költésben történik meg, ami lényegileg mérés ", „ a 

89 R. M, Rilke: A (nemlétező) labdás gyereksír. (Das nicht vorhandene...) ford. Marno János. Első közlés: Enigma 20-21. sz. VI. évf. 1999. 
13.0. 

90 R. M. Rilke: Míg azt fogod...(Solang). Ford. Marno János Enigma, Enigma 20-21. sz. VI. évf. 1999. 15. o. 
91 Eisemann Gy.: A görög templom Hölderlin és Heidegger egy-egy müvében. Műhely 1992. 6. sz. 
92 Kifejtése, elemzése a Chiazmus című fejezetben. 
93 „Számolni diszparát diszkontinuitást (egységet) lehet. A kontinuitást (idő, távolság) mérni kell." Jádi Ferenc: Rákszemek, Kijárat K , Bp., 
1998.116.0 
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költés a szó szigorú értelmében vett mérték-vétel, melyben mértéket kap a lét tágassága, "94 a 

dologban mint a fokozatos láthatóvá válás alakot öltésében a létező vs lét, dolog vs világ, 

én vs nem-én, a lírai én vs a megköltött között előálló tér állandó iteratív felmérése, 

aránypárokban megjelenő latolgatása zajlik.95 

A chiazmus maga is egy négyességstruktúra paralellszerkezete, s a négy-sarkos háló-szerkezet 

révén függ össze az enigma rejtvény struktúrájával. A chiazmus erről az ősi, nem-dialektikus, 

visszahatás előtti kölcsönösségről szól, alkalom-adásról, engedésről és intranzitivitásról96. Ez 

a szemléleti rend az ítéletlogika és az azzal összefüggő grammatika ellen irányul: a chiazmus 

kétértékű logikát áthúzó szerkezete és a kategoriális elmozdítás, egymásramásolás 

palimpszesztje is ezt a tendenciát húzza alá. 

A négyességháló tartja meg a dolgot, a chiazmus az elemi tapasztalásnak való emberi 

kitettségünk egyfajta ősi narratívája. A négyes ősi teljességszimbóluma97 a chiazmusban 

világot-létet megtartó- és újraszülő erő. 

Ebből az eredetből lehet kikövetkeztetni Rilke azon elképzelését, hogy a dolgot mondani 

tulajdonképpen nem más, mint a Weltinnenraum keresztpozícióját elfoglalni: a dologgal 

kapcsolatban az összegyűjtés-szétszórás mozdulatait keresztezni. A dolgok számunkra 

szétszórtak az én egycentrumúságával szemben, ha az én centralitását szétszórva a dologba 

gyűjtjük a figyelem sugarait, ha megsokszorozzuk, elidegenítjük a nézőpontokat, akkor a 

dolog, világ belső aspektusa feltárul. 

Ahogyan a test a térbeli metonimikus szervetlen érintkezés révén újratagolódik az 

értelmezésben, a nyelvi mozzanatok is állandóan újrahangolódnak, újraütemeződnek, a 

kategorizálás újfajta rendjeit alkotják a tapasztalásban. A megragadás szempontjainak állandó 

94 Martin Heidegger: „...költőien lakozik az ember..." In Uő: „...költőien lakozik az ember..." szerk. Bacsó Béla, T-Twins Kiadó/Pompeji, 
Budapest, 1994. 201. o. ford. Szijj Ferenc 

95 Müller-Richter-Larcati nyitott szemiózisnak nevezi azt az eljárásformát, amelyben a megfordítás eredményeképpen paradox értelmek és az 

értelmek megsokszorozódása nyerhető ki.Müller - Richter - Larcati: Metapher und offene Semiosis: Die Reflexion des Bildlichen in der 

Poetik Rilkes. In Kampf der Metapher 1996. 
96 András Sándor elemzésében összefügg szent, négyesség, fíízisz, intranzitivitás. András S: Heidegger és a szent. Ozirisz, Bp., 1994. 
97 C. G. Jung a tetraszómiáról: Aión. Akadémiai K , Bp., 1993. 
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viszonylagosítása szerveződik meg a tárgyversek világalkotásában: a versszövegek a fogalmi 

mozzanatok nyelvi kategóriák szerinti elmozdítását, a tulajdonság)egyek polarizáló 

elmozgatását hajtják végre. (Der Ball: Gegenstand<-->Ding.) 

A Lédában, az Új versek második kötetének alapozó darabjában nem véletlen, hogy az 

istenség anyagban való feloldódása, majd anyagszerű epifániája a verwirrt ver.vc/winden és a 

wirklich Schwan szókapcsolatokban valósul meg: a szétszór(at)ás és összegyűjtés a wir-

hasonló hangzásában mint a Werk, a wirken és a Wirklichkeit, a mű-hatás-valóság 

hármasában megjelenő. Ez a werg közös gyök által mozgatott orgia-ergon összefüggése, az 

önmagából kivetkőző és összegyűlő egység megvalósulása, az 'Einheit der Differenz'?* „Az 

ugyanazt csak akkor mondhatjuk, ha elgondoltuk a különbséget ...A különböző kihordásában 

kezd el világítani az ugyanaz egybegyűjtő lényege. "" Mert: „Az ugyanaz sohasem esik egybe 

az azonossal, sem pedig a puszta identitás üres egyféleségével. Az azonos mindig a 

különbségnélküliség felé tart, ...az ugyanaz ezzel szemben a különböző összetartozása a 

különbség révén való egybegyűlésből." (A "thing" [Ding] szónak a régi nyelvhasználatából 

vett egyik jelentésmozzanata az „összegyűjteni" [versammeln]). 

3. A csekély 

Ezen túl feltűnik Heideggernél az a szemléleti elem is, amely Rilkénél nagyon fontos 

összefüggést rejt: a kevés100, a kicsi és a ciklikus összefüggése, amit a 'ring'-gel ragad meg 

Heidegger: "A hajlékonyai, a hajlíthatót, simulékonyat, illeszkedőt régi német nyelvünkben 

úgy hívják: kicsiny [ring] és csekély [gering]," (69.) 

A csekély az emberlét végességével van összefüggésben: tűnékenységükben „az emberek 

csak halandóként lakozva lakják be világként a világot. "(70) Az előhívott csekély így lesz 

dologként megrajzolva: "Csak ami a világból mint csekély van kicsikarva, az lesz majd 

98 M. Heidegger: Identität und Differenz. Neske, Pfullingen, 1957. magyarul: Az identitás tétele. Vulgo. 200. 3.4.5. (Korcsog Balázs 
fordításában egyformaság és azonosság szerepel. Az azonosságban benne foglaltatik az önmagával mint közvetítéssel való összefüggése. 
Ebből bontja ki az összetartozás (Zusammengehören) és hozzátartozás (Gehören) emberi lényegét. „Az ember a létnek való megfelelésnek ez 
a vonatkozása." 
99 Heidegger itt az ugyanaz és azonos, az egy-ség [Einigkeit], és egység [Einheit] fogalmait tisztázza. M. Heidegger: "...költőien lakozik az 
ember..." In M. H.: „...költőien lakozik az ember..." id kiad. 197. o. ford. Szijj Ferenc. 
100 V. ö. a Nüansz című fejezetben Kassner kifejtését a kevésről. 
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egyszer dolog. "(70) A halandólét csekélysége(i) rendezi(k) lakható létté a világot. Eckhart 

mester Istent és lelket egybefogó dologmegjelölését nem véletlenül nevezi Heidegger a 

megnevezés körültekintő és tartózkodó gesztusának. 

A távlat újraírásában tehát a közelség a dologlétben hangsúlyozott szerepet kap (az illesztés 

másutt101 kifejtett technikája révén is). A távlat közelségből, vagyis a különbözőségek 

játékából megképződő természetét Rilke éppen a chiazmus romboló - az olvasás „destruktív 

ellenerejét" megtestesítő - tendenciája révén konstruálja meg.102 Mivel a keresztszerkezet 

transzparenssé teszi, felszabadítja az egymáshoz fűződő vonatkozásokat, a chiasztikus 

szerkesztés az el-nem-rejtettséget képes közvetíteni a dologban. Mivel a dolog eléáll 

önnönmagának, a láthatónak, ezért a cél a dolog mögül, a dologból a láthatóvá válást 

előhozni.103 

Heidegger rendszerében összefüggés mutatkozik a négyesség, szent, fűzisz, intranzitivitás 

és illeszkedés között. Rilkénél a Die Rosenschale című darabban megjelölt ezen összefüggés: 

„Raum-brauchen ohne Raum von jenem Raum zu nehmen, den die Dingen rings 

verringern"104, (kiem. H. E.) 

A dolog mint pólusok keresztező' összefonása: Spanyol trilógia 

Rilke különböző korszakainak egymáshoz való viszonya transzparenssé tehető az Új versek, 

majd a Malte utáni válság periódusában írt Spanyol trilógia általunk vizsgált vizsgált első 

részének versszervező módszere révén, amelyben tematikusan is szabaddá válnak alany és 

tárgy, én és világ egymásban való részesedésének vonatkozásai. A Spanyol trilógia azon 

versek közé tartozik, amelyeket 1913. januárjában Kassnernak egy füzetbe gyűjtve, Az 

éjszaka versei címmel küldött el.." A dologképzet explikált kimunkáltsága a „közvetlen 

101 Lásd Nüansz című fejezetet. 
102 Bacsó Béla: Mert nem mi tudunk, id. kiad. 119. o. Derrida az Ent-fernung, eltávolítás kapcsán beszél a távolt mint olyat konstituáló 
rombolásról (Ent-) 

103 ,y4 létben, mely mint jelenlét jelenik meg, mégis ugyanúgy elgondolatlan marad a benne működő el-nem-rejtettség..." M. Heidegger: Mit 
jelent gondolkodni? In Szöveg és interpretáció. Szerk Bacsó Béla. Cserépfalvi, é.n. 
104 Szabó Ede fordításában" melyet oly szűkre szorítanak a tárgyak." 
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gyarapodásnak" azt a fázisát hivatott képviselni, amit Rilke a leveleiben Tycho Brahe 

metaforájával érzékeltet.105" 

Nevezhetnénk ezt a létrehívás alkímiájának is, hiszen maga a versszövegezés kísérel meg a 

belső történések és a külső világ egyeztetéséből egy közös testet, a dolog testét létrehozni. Az 

én tudati teste a világ húsaként a dologgal közösen a világ anyagából akar részesedni: ezt az 

összeszővődést képezi le a keresztbe szerkesztés a vers szövegében.106 

A tematizált dologlét a két pólus (alany és tárgy) kidolgozásából és keresztezéséből áll elő 

lépcsőzetesen az alany-tárgy pólusainak nyelvi explikálásával, azok transzparens extenziója, 

majd keresztezése révén: 

aus dieser Wolke (und mir); aus dieser Bergland (und mir); aus diesem Fluss (und mir) 

<r+aus mir und alledem, aus mir und dem Gefühl. 

A részesedés kétféle (az én felé és a világ felé tartó) iránya dichotóm nyelvtani változatban 

halad, egy dativusi és egy elativusi (aus) jelölt formában, amely kicserélődik a háromszoros 

szekvenciát követően. Az énszerű létező háromszor ismételt mondatzáró zárójeles hozzátoldó 

dativusos formája (und mir) mondatkezdő elativus-formává vált. Az énszerűség zárójeles 

formájának inkluzivitását az alledem összefoglaló jellege egyenlíti ki a megfordításban. Az, 

hogy alany és tárgy között kicserélődik a dativus-elativus-forma, a figyelem irányainak, 

pólusainak átmozgatását jelenti. 

A dolog közös szerves korpusza a két pólus egymás felé nyújtózásában és egymást 

kioltásában tiszta összefüggéssé válik. Ekkori naplóbejegyzésében az angyal jelenségét Greco 

kapcsán az antropomorf megjeleníthetőségből elmozdítja az érzékelés elvont formáivá.107 

105 „ Tycho Brahe sem tehetett másként, amikor egy estén, hazaútban egy csillagot fedezett fel. Nem előzte meg semmi azt a pillanatot, csupán 
egy hosszú, éber, éjszakákon át titkon, ébren tartott figyelmi stádium, a teljes csillagkép fiirkészése, melynek szertelen anyaga Tycho számára 
önkéntelenül [...] renddé illeszkedett össze...(kiem. H. E.) Levél Annette Kolbnak, 1913. január 9.-én. R. M. Rilke: Levelek. Hl. Új 
Mandátum K., Bp., 1996. ford. Báthori Csaba, 99. o 

10t> A Schlangen-beschwörung és a Die Gruppe című versek azzal a dativuszos szerkezettel és azonosító analitikussággal, explicit 
identifikálással emelik ki ezt a tartalmat a versszöveg közepén, amit Rényi a Mitte, mit jelentések összefüggésével érzékeltet: Abwechselnd 
mit dem: was streckt;tauscht das mit dem; Rényi A.: i. m. 21. o. 
'"' Az 1913. január 14-ei naplójegyzetei szerint: „Az angyal lénye itt: ...a lelki élet patakja, harmata, itatőja, szökőkútja, hullás és 

fölemelkedés. ...csak a nyújtózkodása szakadatlan... valamilyen köztes állapotban van, a néma áhítatos nyújtózkodást óriási irányokká 
változtatta át." 
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A dologszerű (bár a határozott névelő révén a megjelölés felé tartó) virtualitását annak 

tematizált ismétlésváltozatai (az ein redundáns kiemelése, kurzivitása, polyptótona) is 

megerősítik: ein Ding-^ein einziges Ding, -^ein Ding, -^das Ding. Az Új versek 

tárgyszerűségétől való eltávolodást jelzi, hogy a dolog transzmutációját, ami a végeredmény 

egypillanatúságában igazolódik, az énszerűség állapotának hiperbolizálása és kizárólagossá 

tételén (mir und mir, immer mir, aus nichts als mir), valamint a világszerű elvalótlanításán 

(aus vielen Ungenauen; dem, was ich nicht kenn;) keresztül teremti meg. 

A 'dolog' csupán a maga elvont megnevezésében jelenik meg a vágy tárgyaként, s annak a 

két oldalnak a hangsúlyával, amelyből vétetik. A kiemelt partitivusi aspektus valójában a 

dologképzet eredetének allegorizálása: a dolog a pólusok irányának találkozási pontja, egy 

koordinátapont, az intranzitív figyelem várakozáshelyén tűnik fel: "röptét összegzi 

súlyaképpen, és nem nyom többet, épp csak megérkezésnyit. " 

A Spanyol trilógia énfókuszú világvágya jelzi az egész életműre vonatkozóan a tárgy versekre 

dominánsan jellemző, az én és a világ egymásban való részeltetését kifejező reddíciós, 

komplexiós és keresztező szerkezetek fontosságát a dolog genezisében. A 

visszatérésformáció, a komplexió átölelő ismétlésalakzata a vers egészét átszövi: „ das Ding, 

zu machen Herr Herr Herr, das Ding. "I0S A dolog világtény, megképzésében világerők 

vesznek részt, itt már nyíltan allegorizáló kontextusban: irányok, dimenziók, tendenciák, 

emberi-isteni (mir-Herr), földi-égi önálló megtestesüléssé lesz. 

A tárgyi és az emberi szféra együtt válik tehát tematizálttá. Az emberi és tárgyi szféra 

kontiguitásban létező, ami konfrontálja a két tartományt, elkülöníti őket, kapcsolatuk mögé 

kérdez. Megszakítása, körbekerítése az emberinek, ebből fakadnak a dolgokkal való 

bánásmód döntő modalitásai: a megszólítás és megszólítottság, az odahallgatás és 

kihallgatottság, figyelem és megfigyeltség. Az Új versek egy processzuálisan létrejövő világot 

artikulál, a dolog az univerzális kontinuitás része. Ezért a verstest valójában nem a tárgyat 

108 A tárgy velünk szemben állását A nyolcadik elégia is megképezi a szerkesztésmódban: „Dieses heißt Schicksal: gegenüber sein und nichts 
als das und immer gegenüber. " 
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rajzolja ki, hanem egy teret mér ki, a világban-lét keletkező folyamatosságát, amelyet a dolog 

ismételten megtör. 

2. A képződmény [Das Gebilde] 

„ ...semmi se gátol, 

hogy minden költemények tüze ne 

járja át szivünk szinte már halálként. " 

(Korai Apollón) 

A képződmény mint átváltozás 

Rilkénél a képződménnyé változás nemcsak az átváltozással, de a megfordulással is 

összekötött: a Vorwand [ürügy] és Verwandlung [átváltozás] kapcsolódik az Umschlag 

[átcsapás] fogalmával. A megfordítás [wenden] térképző, térelválasztó [Wand], létirányokat 

megképző, dimenzió-és létképző elem. A megfordítás felületet képez. A Vor+ Wand térképző 

eleme az ürügy teste, amellyel a létező elé áll mint a fal eleje, homlokzata. A Verwandlung 

pedig a változásnak ugyanezen teste, az átalakulás hullámfala. A Vor-wand- Wand-ja mint 

térképző, térelhatároló, akadályt képző felület megjelenik a Wendung-gal kapcsolatban az 

Orpheusz szonettekben is: „ rasch an die Wandung der eigenen Wendung geschrieben. "(II./ 

18.) A forgás/fordulat falat/teret képez.109 Ebből a nézőszögből érthető, hogy Rilke Gestalt-ja 

nem az apollóni alak-adás, hanem a mérték-vétel és bevésődés képződménye, a Dingwerdung 

átváltozásteste. 

A Verwandlung wandeln eleme jelzi: az át-vált-ozásban eredetileg valami más irányt vesz, 

átvált, átfordul, visszafordul. A chiazmus ezt a mozgást építi be a versek menetébe.110 A 

fordulás, fordulat [Wendung] retorikai értelemben is térképző és a tér/dimenzió/irány 

homogenitását elválasztó elem. A wend-gyök a wind- tővel van etimológiai kapcsolatban, a 

109 Hölderlin Hüperionjában fogalmazódik meg oldás és kötés archetipikus elvének egy változata, mely szerint „van valami bennünk, ami 
szívesen megőrzi a lényegünket korlátozó láncokat- hiszen ha az istenit bennünk nem korlátozná bennünk egy akadály, semmit se tudnánk 
arról, ami rajtunk kívül van, azaz tehát önmagunkról sem.... " Lényünk korlátai tehát a kívülivel való kapcsolatként értelmeződnek. Idézi 
Daniel Payot: Az értelem érzéki átjárói. In Változó müvészetfogalom. Kijárat K , 2001. 286. o. ford. Bárdos Zsuzsa 
110 Wandeln [átváltozni]: mhd. wenden, drehen, tauschen, wechseln: [forogni]; [cserélődni]; 
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Die Anfahrt c. versben pl. a vadászkutyák [Windhund] a visszafordulás allegóriái, a 

megfordulás felületei. 

Rilke egyik legjellemzőbb hasonlatában a védettség kifordított alakzatát, a kitettségben, a 

testen kívül végbemenő érés metaforáját teremti meg, ahol a növekedés biztonságát a külső 

világ egész nyitottsága felügyeli. A belső és külső egyetlen kiforgatott egységben jelenik meg. 

Olyan érés ez, amely nincs bezárva, a természet nyitott érésfolyamatát, a titok kitakartságát 

jeleníti meg. „Hiánytalanul szépen megértettem ezt: a születő teremtménynek ezt az egyre 

mélyülő begyökereztetését a világból a belső világba. Ezzel, ezzel a befelé vezető úttal 

magyarázható a madár irigylésre méltó helyzete; a madár fészke: mintegy a természettől 

adományozott külső anyatest, melyet ő csak berendez és befed anélkül, hogy teljesen birtokba 

venné. Ezért ő olyan az állatok között, mint akinek egészen különös bizalma van a 

külvilághoz; mintha a legbensőbb titokzatos közösségben élne a külvilággal. Ezért énekel úgy 

odakint, mintha bensejében énekelne. [...] Honnan ered a többi kreatúra bensőséges élete: 

ebből a nem-testben-kibontakozó érési folyamatból. " m A Schlaf-Mohn című versében 

szereplő konkáv-képzet is ehhez a fogalmi körhöz, az idegenhez, az idegen tartományt átszelő 

idegenszerűhöz tartozó. Az "offen und konkav" kifejezés egymás mellett szerepel: a mákgubó 

- és az általa okozott, benne rejlő transz-állapot 'konkáv' képződmény: van olyan két pontja, 

amelyeket összekötve külső, idegen területeken haladunk át. így a mákgubó nehéz homállyal 

teli belseje és az általa okozott önkívüllét fogalmilag egymásra másolódik. 

r 

'Uj tárgyilagosság' 

Rilke költészetírásának struktúraszervező kritériuma az a konfliktus, amely esztétikai 

programja és költői eljárása között feszül.112 A 'képződmény' jellegzetesen rilkei poétikai 

alakulatát ebben a teoretikus kontextusban kell elhelyeznünk: a kinyilvánított organikusság és 

az organikus közvetlen absztrakciója, kézműves szigorral megvalósított megalkotottsága 

111 Levél Lou-Andreas Saloménak. 1914. febr. 20-án. R. M. Rilke. Levelek, III. Id kiad. 236. o. ford Báthori Csaba. 
112 Volker Kaiser: Die Katastrophe der Repräsentation. Überlegungen zum figurativen Sprechen in Rilkes Dichtung. Deutsche 
Vierteljahrsschrift für Literaturwiassenschaft und Geistesgeschichte. 1996. 1-2. Kaiser Rilke esztétikai programja és poétikai gyakorlata 
között fennálló ellentmondást mint dekonstruáló mozzanatot struktúrameghatározó jellemzőként értékeli Rilke költészetében. 
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között. A recepció ős-rilkeiként kezeli a program alapjául szolgáló feszültséget a szubjektív 

energia, valamint a tisztán-tárgyilagosra, objektívre irányuló elementáris igény között. 

A Rilke által kidolgozni kívánt fordulat egyik értelme annak a hiteles belátásnak a 

gyümölcsöztetése, amely szerint roppant erőfeszítésekkel át lehet törni egy tökéletessé érlelt 

szeretetlehetőséghez. A művészetnek „ oda kell feküdnie a leprás mellé, meg kell osztania vele 

tulajdon testmelegét, (értem itt a szerelmi éjszakák szívmelegéig érő azonosulását)... "I1S 

A pólusok töltéseinek ez a tökéletes átforgatása, semlegesítése, az új "szigorú tárgyilagosság" 

nemcsak az anyagkezelésben, az elborzasztó és visszataszító témák fölényében nyilvánul 

meg, hanem abban a heves polémiában, amely az adottnak bármiféle szubjektív értelmezése 

ellen irányul. A lét, a valóság, a létező tartományára orientálódó program a létező épp-így-

létét éppen az azt meghamisító értelmezésektől, előfeltevésektől, szándékoktól kívánja 

megszabadítani. A Cézanne-levelekben tűnik fel az új objektív stílussal kapcsolatban 

Baudelaire A dög című verse, amit Cézanne élete utolsó éveiben emlékezetből kántált, illetve 

Flaubert és Irgalmas Szent Julián legendája című regénye. E műalkotások azt mutatják, hogy 

"az esztétikai szemlélődés olyannyira diadalmaskodott önmagán, hogy fölfedezte és elfogadta 

a visszataszító és az undorító alapvető tényét, s mindezt bármiféle válogatás vagy elutasítás 

nélkül. "U4 

Hartman a pokolra szállás toposzát, Henry James mondatát idézi Balzacról, aki „úgy tekerte 

maga köré a valóságot, akár egy hatalmas kígyót, valamint Novalist, aki egy évszázaddal 

korábbi töredékében megjósolja a Malte Laurids Brigge-féle modern, ijesztő tündérmesét.115 

Képződmény mint komplementaritás 

m Uo. 
114 „Biztosan emlékszel még, a Malte Laurids feljegyzéseiben van az a bizonyos Baudelaire-részlet és versmagyarázat: 'Egy dög.' Nem 
tudok szabadulni a gondolattól, hogy e költemény nélkül a tárgyszerű hanghordozás felé elmozdult egész művészeti fejlődés (amit most 
annyira ünnepiünk Cézanne munkáiban) nem lett volna lehetséges [...] Előbb tért kellett hódítania annak a művészi szemléletmódnak, hogy a 
rettenetes és csupán látszatra ellenszenves jelenségek mögött is megpillantható a látezés adománya, s ez a létezés - a többi létformával 
egyetemben - érvényes üzenetet közvetít. " Levél Clara Rilkének, 1907. okt. 19-én. Rilke : Levelek II. Id. kiad. 24. o. 

"3 „Számos tündérmesében fontos vonás [...], hogy amikor az ember legyőzi önmagát, ugyanakkor győzelmet arat a Természeten is; csoda 
tórtémk [...], például a medve herceggé válik, amikor a medvét megszeretik [...]. Valószínűleg hasonló átváltozás menne végbe, ha az ember 
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A Rilke-recepcióban sokat idézett 'identitás világa' ennek fényében azt jelenti, hogy Rilke a 

kereszténység előtti komplementer értéksemleges létszemlélethez lép vissza, körvonalazva az 

Atya világának pogány teljességét, jó-rossz egymást kiegészítő rendszerét. Az értékítéletek 

előjeleinek, töltéseinek ezen negligálását, az ellentétek szembeállítása helyett azok kiegészítő, 

komplementer elgondolását nem egy ismeretelméleti érdekeltségű líraként, hanem a létköltés 

vonzásában formálódó enigmatikus (az enigma eredeti szerkezetének is megfelelő) üzenetként 

értelmezzük. 

Rilke túllépi a pozitív-negatív értékek mentén való doktriner dualitásokban-gondolkodást. 

Kassner szerint nála senki nem valósította meg tökéletesebben a német szemlélettel egyébként 

szerinte nehezen összeegyeztethető természet-művészet egységet. Az ellentéteknek ez az új 

típusú, szemléletváltást jelentő kezelése egy a szokásos világlátástól eltérő, nehezen 

olvasható, szinte kegyetlen, a klasszikus humanitás szempontjából értelmezhetetlen 

gondolatépítést mutat. Az iránnyal ellátott értékelvűség lebontása a jelenségek 

képződményszerűségének feltárását eredményezi, s ez az átváltozás katarzisát szabadítja fel, a 

megragadás módjainak, perspektíváinak átmozgatásával. 

A (preszokratikus) görög komplementaritás paradox egybefonódásokat, ainigmatikus 

szerkezetet preferáló gondolkodása a 'kozmikus egybehangzást' és kölcsönösséget, nem a 

kizárást, nem a pólusok hasítását, kibékíthetetlen ellentétté fokozását, hanem az iszony 

tudatosításával a gyógyító-megmentő, katartikus kiegészítést, a kiegyensúlyozó 

metamorfózist emeli ki. Ez a szerkezet Rilkénél egy radikális implikációként értelmeződik 

újra, amely az egymást kiegészítő és újraértő-újraolvasó részek ütközését vázolja fel. 

Mindez jelzi Rilke közelítő kísérleteit az emberi létezésmód kérdésességének radikális és 

redukálhatatlan újrafogalmazására, elkerülve az énszerű szubjekum humanista diskurzusát, és 

kiemelve a saját idegenségét. 

megszeretné a világ bajait — abban a pillanatban, amikor az ember megbarátkozna betegségével vagy fájdalmával, a legnagyobb 
gyönyörűség pihenne karjaiban; a legmagasztosabb pozitív energia áramolna végig rajta ". (kiem. H. E.) G. Hartman: i. m. 
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H.-G. Gadamer: 'Verwandlung ins Gebilde,116 

A következőkben az irodalmi hermeneutika Gadamer és Anderegg által teremtett teoretikus 

kereteiben kíséreljük meg értelmezni Rilke átváltozás-fogalmát. 

Köztudott Gadamer kötődése a rilkei életműhöz.117 Gadamer szemléletének alakulásában, a 

művészet létmódjával és eredetével kapcsolatos hermeneutikai kategóriák kiérlelésében 

rendkívüli szerepe van Rilke egyes elképzeléseinek. A műfogalom felvázolásában, a 

műalkotás mint létmód megértésében Gadamernél döntő a játékelmélethez köthető 

képződménnyé való átváltozás elv hatása. Ezt az elképzelést az igazságkérdést a műalkotás 

ontológiája alapján tárgyaló Igazság és módszer a játék fogalmán belül értelmezi. Amellett, 

hogy Rilkénél a játék kiemelt értelemelem, - már ez is utal nála a játékstruktúra fontosságára -

• 118 

megannyi verse mutat a gadameri irányba: a játékelemekkel telített poétikai mozgás képes 

arra, hogy kifeszítse a mű mint rejtvény szálait az igazság négyességének chiasztikusan 

elrendezett póznái között, amelynek segítségével a valóság egésze zárt értelemkörként119 

szemlélhető. 

„Azt a fordulatot, amelynek során az emberi játék mint művészet igazán beteljesedik, 

képződménnyé való átváltozásnak nevezem. "(93) - A játék mint művészet tehát csak egy 

fordulaton keresztül válik képződménnyé. A képződmény közvetlenül köthető a fordulat 

fogalmához: a fordulat a képződménnyé való átváltozás maga. A játék szubjektumon kívüli 

önállóság, vagyis a játszódás maga is átváltozás. Az átváltozás a megmutatkozás 

létfolyamatának része. így átváltozás, játék és fordulat szorosan feltételezik egymást. 

A művészet tapasztalatának a játék szabad impulzusával kapcsolatban álló megközelítése 

éppen azt a hermeneutikai összefüggést készíti elő, hogy az esztétikai viszony nem írható le 
116 ,Képződménnyé való átváltozás': Gadamer terminusa az Igazság és módszerben. Lásd „A képződménnyé való átváltozás és a totális 
közvetítés" című fejezetet. H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. Gondolat, Bp., 1984. 93-99. o. ford. Bonyhai Gábor (Az idézeteket követő 
lapszámozás ezen kiadásra vonatkozik.) 

117 1. Az Igazság és módszer mottó a kozmikus dialogicitás felvázolásaként idézi a rilkei életműben gyakran felbukkanó híres labda-motivum 
egy variánsát a világerők szubjektum felé irányuló természetének igazolására; 2. Gadamer fontos tanulmányban reflektál Guardini Rilke-
könyvére; 3. Az elégiákkal kapcsolatban kidolgozza a mitopoiétikus megfordítás teorémáját. 
118 Der Ball, Das Karoussel, Römische Fontäne, Schlangen-Beschwörung, Die Gruppe, Delphine, Die Anfahrt, az Ötödik elégia - „hol a 
tiszta kevés az üres Túlsókká változik...stb. 

" 9 Gadamer: i. m. 95. o. 
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egy esztétikai tudat és tárgy szembenállásaként. (Rilkénél a 'dolog' valójában egy 

absztrakció, egy gondolati összefüggés dramatizálása, chiasztikus, már-már narratív 

szétbontása.) 

Gadamer az átváltozás képződménnyé válásának önálló és magasabb létmódját ahhoz a 

feltételhez köti, hogy a játék szubjektuma nem a játszó, hanem a játszás.120 A játékot mint az 

emberi kultúra elemi funkcióját Gadamer tehát egy megfordításban nem a játszó, hanem a 

játék, pontosabban a játszódás oldaláról érinti. A játéknak nincs szubsztrátuma, saját lénye 

van, független azok tudatától, akik játsszák. A képzetkör itt érintkezik a Rilkénél olyannyira 

lényeges medialitással: „a játszás legeredetibb értelme a mediális értelem" (lejátszódik, 

játékban van). És csakis „a játéknak ebből a mediális értelméből válik láthatóvá a műalkotás 

létével való összefüggés". (90) A játék alanya a játék maga, a játéknak elsőbbsége van a 

játékos tudatával szemben, lehetővé téve a szubjektumnak, hogy eltűnjék benne. A játszó nem 

viszonyulhat tárgyként a játékhoz, mert az a megmutatkozás létfolyamatának része. 

Gadamer szerint a játék lényege az ide-oda mozgás, a célvonatkozás eltűnése, s a mozgás, 

amely lényege szerint játék, állandó ismétlődésben újul meg. Ez a sajátos könnyűség, amely 

cél és szándék nélküli, önmagát megújító értelmesség, valójában erőfeszítéstől és 

kezdeményezéstől mentesítve működik. A játékértelemnek ez a tiszta noémája 

tulajdonképpen az 'ide-oda', amit a chiasztikus keresztmozgás tökéletesen megformáz: A-tól 

B-ig, majd vissza B-től A-ig. A chiazmus ezen ide-oda mozgást a maga tiszta 

noematikusságában tökéletesen leképezi: ha a játék szubjektuma maga a játék, a chiazmus-

költemény szubjektuma maga a nyelv. A tárgyvers folyamata, tapasztalata maga a mediális 

értelem, belül lenni valamin, ami meghatározza a létet. Az átváltozás dünamiszának 

képződménnyé váló igazsága a valóság felemelése, amely a magunk újrafelismerésében 

teljesedik be.121 

12ü „A művészet léte nem határozható meg egy esztétikai tudat tárgyaként, mert...a megmutatkozás létfolyamatának része és lényegileg 
tartozik hozzá a játékhoz mint játékhoz. "(97) 

l2'„ Tekintsük előállításnak, és nem műnek, és a művészetnek ez a tulajdonsága, - hogy cserébe valamit elvár tőlünk - előfog tűnni: elvárja, 
hogy beépítsük világhoz való viszonyulásunk egészébe. ", hiszen „senkinek a számára nem marad fenn annak az azonossága, aki játszik. " 
(94) A Mű jelenvalólét, ami „megállít bennünket, és követeli, hogy építsük be saját, megírásban lévő történetünkbe. ", hogy világunkat 
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Gadamer rendszerében az átváltozás folyamata saját gyengébb jelentéspárjához mért, a 

megváltozáshoz [alloiószisz]. A megváltozásban mindig valami ugyanaz marad és 

megőrződik, illetőleg rajta változik meg valami másodlagos. Az átváltozásban viszont valami 

hirtelen, s mint egész valami mássá válik122. Itt nem lehetséges a fokozatos megváltozás, az 

átmenet, az átváltozás igazzá változás, s ezáltal válhat láthatóvá, „ami van." Gadamer az 

átváltozás fogalmával a mű önálló, magasabb létmódját jellemzi, amely a valóság egészét zárt 

értelemkörként tudja nézni. 

A szép aktualitásában123 Gadamer a képződmény strukturáltságának kategóriáját beszédes 

kontextusban dolgozza ki: lényeges, hogy a megképzés eredménye a végesség tapasztalatával 

és az elleplezéssel van szoros vonatkozásban, egyrészt az a-létheia fogalmán keresztül a 

feltárás-elrejtés pár közül az elrejtéssel, másrészt ezen keresztül e végességgel. Paul de Man 

szerint a figurális az a testi megjelenés a vers értelemszerkezetében, amely testiségénél fogva 

homályt hordoz. A versek létszerkezetében mindig jelen levő megfordítás maga lesz az a 

megképzett alakulat, amely az elrejtő folyamat lényege, mert újabb és újabb hurkot vet a 

megfejtő folyamat köré. így Rilke talál egy retorikai fogást, amellyel folyvást beépít egy 

újabb rejtvényt az eleve titkos kibetűzésébe, olvashatóságába.124 Létintenzitását és ön-

megjelenítő erejét visszahúzódásának és ön-elrejtésének ereje ellensúlyozza. 

A rilkei szövegrendben a lét ontológiai talánya a műalkotás eredendő talányszerűségében, a 

chiazmus enigmatikus megfordulásában szemlélhető. így a költeményben, - amely egy 

alapösszefüggést sorról sorra feltárva fokozatosan tesz nyilvánvalóvá, - a lét feltárása a rejtély 

ontológiai alaprendjének megfelelően a logikai rendekre merőlegesen, keresztirányban, 

átlósan történik, melynek során a szöveg vége minduntalan visszakanyarodik a szöveg 

kitegyük a münek.Rilke költészetbeszéde azért tekinthető különleges eseménynek, mert ezt a saját létkörből való kimozdítást a fogalmi 
közvetlen, belső alakzati intenzitásának megképzésével éri el. 
122 Rilke szonettjeiben minden esetben léthangsúlyos helyen tűnik fel a 'plötzlich ' elem. 
123 Gadamer: A szép aktualitása, vál. Bacsó Béla, T-Twins, Budapest, 1994., 38-51. o. ford. Bonyhai Gábor 
124 A chiffre arab eredetében(sifr) maga is zérót/üreset jelent. Az indiai, majd arab matézisben a nulla mágikus erőt képviselt. Pfeifer: 
Etymologisches Wörterbuch...id. kiad. 
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elejéhez. Rilkének az Új versek versépítkezésében sikerül rátalálnia arra a struktúrára, 

amelyben a mü tapasztalattá válik. 

1 

J. Anderegg: A költészet mint a nyelv átváltozáshoz kötött paradigmája 

Az iseri fenomenológiára is építő Anderegg irodalmi esztétikájában a nyelv értelemképző 

átváltozását vizsgálja, az átváltozás fogalmát a költészet nyelvének vonatkozásában a 

legösszetettebben artikulálja: nála a költészet (egész) nyelvelmélete az átváltozás fogalma 

köré szerveződik. Anderegg a valóság számunkra való fogalmának problematikusságából 

vezetvén le a nyelv többdimenziós jellegét és a nyelv medialitását, arra keres választ, hogy 

miért éppen azt a szöveget értékeljük a legmagasabbrendűként, amelyről nem tudjuk, mit is 

mond a számunkra. A jelentéssel szemben, amely mindig egy adott rendben egy adott elem 

kérdése, az értelem éppen a rend, a világ kérdésessége: egy világ konstitúcióját célozza, 

amely összefüggésként, vonatkozásként a hozzá tartozó megragadást is legitimálja. Az új 

létvonatkozást konstituáló értelemképző rend (a külsődleges renddel szemben) maga is 

értelmezés, a megragadás és konstituálás kölcsönösszefüggéseként. A nem-instrumentális 

nyelvhasználat specifikus kérdésessége az értelemképzés irányába hat, amely a médiumban 

találja meg a megragadás, az értelemképzés helyét. Az értelemképzésben a még-meg-nem-

ragadott képes arra, hogy folytatólagosan megragadottként álljon elő. Az értelemképzéssel 

létrejött rend tehát nem egy őt megelőző leképzettel, hanem a médiummal áll közvetlen 

vonatkozásban, mely médium egy próbára tett karaktert testesít meg. 

E próbára tett karakter Rilkénél a főnevesített igékben, melléknevekben126, particípiumokban 

mint a reprezentáció formája, a médium, az allegória materialitása a kategória szintjén 

elsődlegesen jut kifejezésre. Az elidegenítő hasonlatokban és az ehhez a formációhoz ilyen 

125 Johannes Anderegg: Sprache und Verwandlung. Göttingen, 1985. 
126 Kiefer: 1. Míg a melléknév a tényállás átmeneti minőségét képezi le, amely egy a lehetséges tulajdonságok közül, az egyedi tulajdonságok 
általában melléknévként jelennek meg, a főnév állandó tartós, szembetűnő, lényegi állapotot jelöl. 2. A melléknév jellemzésre, leírásra 
alkalmazott kategória, a főnév besorolásra, fajtát jelölésre alkalmas. 3. Melléknevet főnévként alkalmazni valójában gazdagabb intenziót és 
szűkebb extenziót jelent. 4. A melléknén inherens tulajdonságokat jelez, a főnévvel jelűit dolgok ezzel szemben komplex belső szerkezettel 
rendelkeznek. 5. A melléknév bizonytalan vonatkozású, a főnév egyértelmű viszonyt jelez. 
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szempontból közelítő chiazmusban pedig az a folyamat rajzolódik újra és újra, hogy miképpen 

van, ami van.121 

Anderegg az instrumentális nyelvhasználattal szemben minden olyan nyelvértési módot 

mediálisnak (alternatív koncepciónak) tekint, amelyben a próbára tett értelemmegragadás128 

és értelemkonstituálás a jellemző, s amelyben a jelképzés az átváltozás (Verwandlung) 

kategóriájával korrelál: a poétikus nyelv az instrumentálisból a mediálisba való átváltozást 

hajtja végre. Amíg a nyelv képes az átváltozásra, az értelemképzés médiuma, viszont mihelyst 

megtartja instrumentalitását, máris lokalizálja az értelemképződést. Anderegg ezzel abba a 

heideggeri hagyományba illeszkedik, amely szerint a nyelv instrumentális nyelvhasználatával 

szemben annak interpretatív használata az, amely az emberi létezést jellemzi. így avatja ez a 

szemlélet az átváltozás paradigmatikus példájává a nyelvet. A nyelvfenomenológiában 

nyelvfenoménnak tartott alakzat/figura fogalma helyére Andereggnél a tranzitorikusság maga, 

az átalakulás, átváltozás folyamata lép. Ebben a fajta értelemképződésben a még-meg-nem-

értett a maga folyamatosságában megtapasztalt, így szemben áll a tételezett 

értelemösszefüggéssel, mert mindig a nyelvhasználat specifikusságára mint médiumra 

* 129 

ráutalt. A vers: tapasztalat az átváltozásban lévő nyelvről. Az esztétikai érdek a verssé 

válás, és nem a vers maga. És mert a vers rövid, valami egészleges átváltozása tapasztalható 

meg benne. A versnél való bizonytalan időzés mint az esztétikai még-nem-nél való időzés 

nem más, mint a keletkező jelszerűségtől való megigézettség. A verset mint átmenetiséget 

érteni annyi, mint a nyelvet az esztétikai tapasztalat paradigmatikus helyeként érteni. A vers 

127 Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika. Id. kiad. 
128 A fogalom posztstrukturalista horizonton Kristevánál is fölmerül a szemiotikus és szimbolikus harcában, s a próbára tett minőség szorosan 
a testhez tartozó. Julia Kristeva: A szubjektum mikrodinamikája. Pompeji 1994. 1.-2. 
129 Roland Barthes a mediális révén képzett intranzitív ige segítségével a kizárólag csak a médium/közeg/irás révén létező alanyiság elméletét 
teremti meg: "Az intranzitív írás során a szerző nem azért ír, hogy hozzáférhetővé tegyen valamit, hanem önmagát írja. Az önmagát író 
szerző számára maga az írás válik a látás és a megértés eszközévé. "R. Barthes: To Write: An Intransitiv Verb? Berkeley, 1989. University of 
California Press 
Mattenklott értelmezésében az organikus absztrakciója Rilkénél a kerülőút retorikai-stilisztikai figurájaként valósul meg: az elégiák poétikai 
ereje a mondatrészek grafikus szétírásában rejlik. Ez a későbbi alineáris írást megelőlegező, a felszín teljes síkját beszövő figuraként 
megvalósító chiazmus poétikája a nyelv kerülőútja a dolgok vélt egyszerűségéhez: annak révén kísérli meg eltalálni a célt, amin keresztül 
elvéti. Ebben a megközelítésben is úgy tűnik, a modernitás nyelvi formájának megteremtésében Rilke elsődlegesen az intranzitivitással 
próbálkozik. 
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tranzitorikussága az élő képeként a permanenciát biztosítja, olyan privilegizált hely, amelyben 

az időbeliség miatti szenvedés verbalizálódik, ezért válhat az idő allegóriájává. [Verweilen] 

A költemény lényegét hordozó rejtélyességhez szorosan kötődik, hogy nem lehet fogalmivá 

tenni, hiszen nemzi és provokálja a kérdést, hogy mi ő maga (a vers éppen kérdésességében 

érdekel.) A vers olvasásául szánt chiazmus maga is enigma. S mivel a műnél csak akkor 

tartózkodunk, ha a nyelvénél vagyunk, ez a tény a verset elsődlegesen és közvetlenül a 

megértés médiumává teszi. Rilke ismeretelmélete az átváltozás filozófiája: Rilke azt teszi 

meg kötészete struktúrájává, ami egyébként is a költészet nyelvfilozófiai alapja, az 

átváltozást. 

S ha a vers: „Verwandlung ins Gebilde", akkor az Új versek Rilkéje a tárgyverset a 

képződmény allegóriájának is szánja. Az Új versek minden darabjában újraallegorizálja a 

műalkotás létmódját, a folytonos képződménnyé változást. Ezzel a ténnyel függ össze, hogy 

Rilkénél „minden nyersanyag marad", mert mindig a megragadás feltételeit, horizontjait, 

szempontjait tematizálja. (Az Új versekben nyomon követhető az a módszer, amellyel Rilke 

folyvást az értelmezési kereteket keresi egy jelenség helyes leírásához.) 

A füzisztermészet mint képződmény: Tanagra130 

Az 1906. júliusában keletkezett verset a Louvre-ban kiállított, 3.-4. századból származó 

ógörög (kelet-böotiai) égetett agyagszobrocskák élménye ihlette. „És aztán Tanagra. Az 

elmúlhatatlan élet egyik forrása.,, - írja egy levelében. 

Rilke az orosz és francia periódus, az ikonesztétika- és a Rodin-hatás egymásba érő, 

összeérlelődő periódusában dolgozza ki a dolog és a gesztus összefüggését, a gesztusokat a 

kimondhatatlan kifejezőeszközeként értelmezve. A képződmény szoborszerűségében mint 

130 
Az előző versszöveg, a Die Erwachsene a g-n-a , t-n-a hangsorok anagrammatikus kifordítását végzi el (Angst-Gnade, aufgetane-

Antlitz), s ez a T-u-n-a-g-r-a-címébcn lesz konstitutív. 
A Die Erwachsene című versben a hangok anagrammatikus kiforgatása a felnőtté válás természeti-biológiai folyamatának észrevétlenségét 
képezi le, ami a tremendum130, a félelem és kegyelem övezetébe tartozik. Fónagy Freud logikáját követve jegyzi meg a vallásos élmény 
szavairól, hogy ellentétes értelmeket egyesítenek (pl. sacra). Rilke többször él e felismeréssel: a Schlangenbeschwörung című vers 
szövegzáró Gift szava etimológiailag egyszerre méreg és ajándék (Geben, Gabe, Geschenk). 
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maga a plaszticitás esszenciája jelenik meg a vers szövetében, a képzödményszerű, a dolog és 

a gesztus hármas vonatkoztathatóságát exponálva. 

Csakis kizárólag a művészet mint a képződmény ereje jelöli ki azt a helyet, ahonnan 

megtisztíthatjuk tekintetünket. Ezt az igazságot hegyezi ki a Tanagra című vers, amelyben a 

képződmény egy gesztus leírásából építhető fel, és abból a befogadói állapotból, amit a 

szobrocskák kézbe fogása, forgatása kivált bennünk. Ilyen értelemben a Tanagra az 

Archaikus Apolló torzó pretextusa, előzménye. „Als wäre die Gebärde einer Mädchenhand 

auf einmal nicht mehr vergangen;" hiszen a befogadó tapintás, a tapinthatóság, mint a 

befogadó nézőszöge mintegy előhívja a formálódás pillanatait. Tapintásunk forma-olvasó 

letapogatása teremti meg azt a "függeszkedést", ami mű és befogadója között létrejön. (A vers 

a hängen kifejezést használja a befogadó-mű viszonyára.) 

Föld 

A Tanagra-figurák ősisége kapcsán minden teremtményiség archetipikus eredetformája, az 

agyagból formálódó lét bibliai képe merül fel: a szoborszerű megjelenés a kétirányú kozmikus 

részesedés távlatába helyezett, földként formált és a naptól égetett. A mű az a megtörténés, 

amelyet világlás és visszazárulás vitája képez meg: az égetett föld anyaga ennek az elrejtésnek 

a legkonkrétabb érzékeléssel, a tapintással megtapasztalt létmódja az er-re többszörös 

anagrammatikus keretében (gebrannter-Erde, Gebärde). Rilke másutt is megképzi az 

elrejtésnek ezt a tematikus figuráját: a Der Turm-ban az Erd-Inneres tautologikus alakban a 

tér nyílt/zárt természetét problematizálja. 

Az anyag/agyag föld-testként maga a fűzisz alapgesztusaként megjelenő. A földmatéria a 

fűzisztermészet létezési állapota, a földanyag a fűzisz formaadó mozdulata, amely a 

képződmény testévé válik nyersanyagként/az anyagban757 

Az Erde-Sonne polaritás a heideggeri föld-világ dichotómiát idézi. "Gebrannter Erde-von 

Sonne gebrannt": a chiasztikus formában megképzett sorpárban a jelzői funkció állítmányi, 
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predikatív funkcióba vált át. A Partizip Perfekt kategóriájának ez a funkcionális elmozdítása 

az akcidenstől, a minőségtől a létezés szintjére az alakítás szukcesszivitását és képződménnyé, 

zárt értelemkörré avatását hivatott végigkísérni. A "naptól kiégetett föld" metaforában azt a 

tudást rejti el a szöveg, hogy a művészetben a földi anyagszerű rejtettségéből a fűziszlényeget 

a nap-égette természet teljesíti be, az zárja kemény, maradandó formába. A nap éppúgy hívja 

elő belőle a saját lényeget, mint a növekvő élő természet létezőiből, amelyben az arányok: a 

kevés saját/földszerű természet és a nap nagy, idegen hatása. A képződményszerű ugyanakkor 

visszacsatolható egy kozmikus távlathoz is: a Föld maga is ilyen - Naptól égetett 

képződmény, amelyből élet sarjad. 

S a versközép szöveghelyén, az első strófa utolsó sorában az önmagát érintő test képe merül 

fel. Sich selber rührend. A nap égeti ki, de a föld a lánykéz mozdulataként teremti az 

ősformát, mintha magát érintené. Mintha a föld anyaga önnönmagát alkotná meg, egy 

ártatlan-érintetlen intranzitivitásban: olyanok a szobrok, mint az önmagát érintő test 

mozdulata. A föld önmagát égette meg, s ez a szinte önnemző akció jelen van fonetikai 

szinten a gebrannter Erde e-r: e-r önismétlésében, a wenig gebrannter Erde - grosser Sonne 

gebrannt cseréjében. 

A szobor mint alak egy gesztussal azonos: a kislánykéz mozdulatával, amely "nem ér el 

sehová és nem érint dolgokat". Ezt a magáról nem tudó, nem reflektált minőséget „a 

szeretetnek ezt a névtelen munkafolyamatban történő átlényegítését (s ebből keletkeznek a 

legtisztább dolgok) talán senki sem gyakorolta olyan sikerrel, mint az öreg Cézanne. "132 

Az ártatlan lánymozdulatként létező képződmény kétértelmű: az agyagon maradó mozdulatot 

jelenti, vagy az agyag mintázza magát a szobormozdulatot? Leképezi a mozdulatot, vagy 

magán hordja? Ő maga a lány, vagy a mozdulat eredete? A műalkotás nyersanyaga a létezés 

131 . „Nem akarta őket, mint egy szolga, magába merülve járta az útját, és Földet teremtett, százszorosan Földet. De minden föld, mely 
életerős, kisugározza a maga égboltját, és csillagos eget hint, messze kifelé, az örökkévalóságba. "Levél Lou Andreas-Saloménak, 1903. 
augusztus 8-án; Levelek, I. Új Mandátum K., Bp., 1994. 68. o. ford. Báthori Csaba 

132 Levél Clara Rilkének, R. M. Rilke: Levelek II. id. kiad. 19. o 
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közege/anyaga és gesztusa egyszerre. Az alakítás-alkotás mozdulata a mindenkori jelenben is 

rajta marad a szobor alakuló testén. 

Az anyag megformálása, a képződményszerűen megformált anyag problémája, amely a dolog 

fogalmát tagadó formában tartalmazza, („zu keinem Dinge hin") az Erde-Gebärde-Ding-

(Leib)- Figur lexikai szekvenciában jut kifejezésre. 

A testek, a létezés anyaga, és ennek kifejezhetősége mindig is izgatta Rilkét, a Der Stylit, a 

Schlußstück utal erre: az élet a halál anyagából van. A versnyelv fonetikai szintjén ez az 

összefüggés az e-r-d-e: (Geb) ä-r-d-e hangszekvenciában rímhelyzetben mint tiszta rím nyer 

alakot. Ami Hofmannsthal kijelentését illeti, annyiban igaza van, hogy Rilke a költészetet a 

nyersanyag mélyebb természetének tudatosításával kapcsolja össze. A földet mint 

1 ̂ ^ 

nyersanyagot a mű teszi földdé. A föld elrejtés, de az Erde - Gebärde rímjáték révén 

megnyílik a föld rejtő lényege a lét kozmikus gesztusában. 

A művészet anyagra kiterjesztett dialogicitása, az anyag elrejtése és megnyitása az őt formáló 

gesztusban, majd a befogadó gesztusában találkozik. Az alétheiaként értett igazság ott történik 

meg, ahol „a világ húsa"-ként a földanyag, a mediális meghatározottság és az emberi test 

gesztusa összeér. 

A képződmény a szövegösszefüggésben mértékvételként értelmezett alaknyerés: 

megnyilvánulása éppoly spontán akaratlan, mint a kislány viszonya önnön ártatlan testéhez. A 

keretként szolgáló ein wenig kifejezés a teremtményiséget és a könnyen illeszthető 

kicsinységet idézi: Ein wenig gebrannter Erde - und lächeln ein wenig klarer. A mű 

megértése a fokozatos kis elmozdulások mentén halad: a látás (időben, egy kerek ciklushoz 

kötöttségben kifejezett - klarer als vor einem Jahr - ) elmozdulása a szépség metabolikus 

szerveződését, átváltozásokhoz kötött természetét jelzi. A Dingwerdung folyamatában így 

válik olvashatóvá a szabaddá tett értelemvonatkozás. 

133 Eisemann György: A görög templom Hölderlin és Heidegger egy-egy müvében. Műhely 1992. 6. sz. 
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A képződmény létében kényszerít a szembesülésre, a kitisztuló tekintetre, mert saját szuverén 

dimenziójába, távlatába kényszeríti a befogadói szemléletet. A viszonyulás szerénységébe, 

engedékeny engedelmességébe. A szép lehetővé teszi, hogy „ az ember állandóan önmagával 

találkozzék saját világában. "; „ Ha a megszólítottságot a mű azonossága idézi elő, akkor a 

műalkotások igazi befogadása, igazi tapasztalata mindig is csak annak számára létezik, aki 

'együttjátszik', tevékenysége révén valamilyen saját tevékenységet nyújt. "134 

A széppel való találkozás valójában egy előfeltevés megfordítása, egy tudás belátássá 

fordítása. A szobor szemhatárhoz emelése, a széppel való találkozás a 'megforgatással', az 

alkotással egyenrangú: „heben und drehen eine Figur". A születés és alkotás forgással való 

összefüggésének archetipikus példája a korongozás, ahol az agyagból forgatással áll elő az 

edény. Az alak megfordításával képezzük a képződményt, a szobor hatására nézőből alkotóvá 

válunk. A drehen [forogni-forgatnij a verstehen [érteni] igével és a vergehen-[pusztulni] 

igével rímvisszhangban. 

A megértés e folyamatban világossá váló mosoly: mert „létének egészét adja vissza neki.,, A 

megértés egy kifordítás. Annak belátása, hogy elvárja tőlünk: világunkat kitegyük a műnek, 

elvárja, hogy beépítsük világhoz való viszonyulásunk egészébe. A lemondás terébe helyezve 

a teremtett alak(zat)okat: mélyebben kell függeni attól, alárendelődni annak, „ami volt"(\) Az 

összesen két strófából álló versszövegben az első versszaknál egy sorral kevesebb második 

jelzi: a Sein és Deutung vitájában az értelmezésnek meg kell hajolnia a lét előtt, kifogyván a 

szóból. Ez hozza létre a versvégen a minden dologgal szemben kitisztuló tudatot. „A 

műalkotás visszahúzódása szakadást hoz létre a közönséges idő folyamatosságában, miközben 

bevonja az embert egy másik időegészbe... Létintenzitását és ön-megjelenítő erejét 

visszahúzódásának és ön-elrejtésének ereje ellensúlyozza. " 

A várakozó kezdet képződményszerűsége: Früher Apollo 

1H. O. Gadamer: A szép aktualitása. Id. kiad. 43. o. 
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A versben a rilkei mérték-fogalom ősmintájaként a mértéknek meglepően finom illeszkedése 

artikulálja a lét időbeli (ante vs poszt) és modális (valóságos vs lehetséges) aspektusai között 

fennálló viszonyt. 

Az 1906 júliusában írt szonett az Új versek első kötetének bevezető darabja, a második 

kötetet indító Archaikus Apolló-torzó ellenpárja, mivel kiemelten a szobor feje szolgáltatja a 

kijelentések képanyagát. Ihletője vagy egy i. e. 530-ból származó attikai szobor egy 

ismeretlen ifjúról, vagy a patrosi "Apollon ou Couros Archaique". Az Archaikus Apolló-

torzóban a szobornak éppen a feje hiányzik, és az éppen azáltal mutathat rá létünk esztétikai 

törés-állapotára, mert a befogadó e torzó-egzisztenciában leli fel önnön hiány-létére 

vonatkozó, megfordító utalásait. S mivel a Korai Apollón hasonlatai a szobor fejét építik 

esztétikai fenoménné, ezért a két kötetkezdő vers mintha egy egységes szobortárgy 

törésvonalai mentén illeszkednék egymáshoz. 

A Képek Könyve nagy sors-ciklusai után, ahol a mindig új, váratlan fájdalom meglepetés-

jeleire kellett figyelnie (szinte öntudatlanul) a szövegalakításnak, most a szövegjeleket egy új 

tudatossággal megkonstruáló beszédmód, "a látványiság noematikus leírása"135 jelenik meg. 

Ez a látvány-leírás a figuráció-képzés révén a leírás paramétereinek retorikai megadását 

jelenti, ez esetben mint kötet-indító versben a jelek keletkezésének helyet készítő, kezdetüket 

kereső hangként szólal meg: a koraiság preegzisztens isteneként, a chóra-állapot 

tematizálásaként - átmenetet teremtve az előző kötet ciklusaihoz. A korai, minden emberit 

megelőző egyben az azt meghaladó is, minden teremtés időhorizontja. A korai tökéletesség 

gondolatképe majd A második elégiá-ban teljesedik ki: az angyalok minden lét oromíve-ként, 

hajnali rőt ragyogású csúcsai-ként, a felkelő nap tiszta fényeként jelennek meg. 

I35K. Hamburger: Rilke. Stuttgart 1976. 
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A kezdet-vég, arché-telosz, a preegzisztens-teleologikus összekapcsolása a kötetanyag 

befogadóra váró, még amorf szövegfelületére, a megköltés keletkezésének érzékeny 

egyensúlyára allegorizál.136 

A kötet első darabja a kötet-kezdést magát allegorizálja: az első verssel ömlik be minden vers 

a kötetbe, ugyanakkor azt az üres teret teremti meg, amelyben a versek akadálytalanul jutnak 

halálos méregként az olvasó szívébe. Mérgezett nyílként indítja el kötetét Rilke, és a 

dárdadobás halálos távolságának metaforájában a Szappho-versek továbbviszik a képzetet. 

Tiszta kozmikus előzményként archetipikusan prefigurál minden befogadót és minden 

befogadói állapotot. A befogadói állapot kifordítása, elemzése, analízise, és sűrítése, 

allegorizálása, új helyzetbe állítása történik itt meg. 

A Korai Apollón kezdetet allegorizáló verstere az Új versek halálzenéjét, halálos verseit érleli, 

kondenzálja, halálos érintésre készül, a halálos ének hangjait gyűjti. A friss test nyers mosolya 

(a farkasarcú Apollón = halálisten!137) a készülő kötet verseit issza: „und nur mit seinem 

Lächeln etwas trinkend/' als würde ihm sein Singen eingeflößt." Az emberi hang természeti 

hangként érik és természetként folyik vissza a test csendjébe. A természet várakozása, a 

várakozó figyelem természeti csendje egy gesztus, az ivás gesztusa.;5S 

Az Archaikus Apolló-torzó hoz hasonlóan ez a szöveg is torzó-létet épít ki: de az idő felől, a 

koraiság üres tere felől, ami mint keletkező= léttörés. Versvégi nárcisztikus, önvisszahajló, 

hordozójától (a szájtól) izolált mosolya ezért farkasarcú: int a költészet alapvetően veszélyes 

természetére: a költői mű "tartam nélküli állítás", "pillanatszerű tiszta tudat, amely mindent 

magába zár tartalom nélkül. "139 Az előidő verstestté inkarnálása azért jelent halálos veszélyt, 

mert az ő fejében semmi nincs, ami megakadályozza, hogy minket érjen halálos ütésként, ami 

vers. Miközben a vers az érett tavaszban az idő kiteljesedett egészében, a csupasz ágon 

136 Heidegger a lehetőség mint modális kategória és mint egzisztenciáié között a következőképpen tesz különbséget: a lehetőség 
egzisztenciaként a jelen valóiét legeredendőbb és legvégső ontológiai meghatározottsága. Otto Pöggeler: A fenomenológiai filozófiafogalom 
válsága. Athenaeum 1993. IL I. 191.-192. o. ford. Rózsahegyi Edit 

137 Kerényi Károly: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Magvető K , Bp., 1984 
138 „mennyire ért hozzá Rodin, hogy bejárja az arc útjait... hz előidők embere viszont korlátlan uralmát bizonyította a testen. ... ami az arcon 
látszott, [...] az rá volt írva a test legkisebb részére is; minden egyes pontja száj volt. " Rilke: Rodin. Id. kiad. 
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keresztül úgy néz át a reggel kezdéseként, áthatolván a befogadón, hogy csak az menti meg 

életét, hogy felkészületlen ezzel szemben. így konstituál Rilke egy titokzatos összefüggést a 

befogadás üressége és az isteni értelem tisztasága között. 

Kibontott hasonlítással indul a versszöveg, a hasonlító megelőzi a hasonlót, a motívum és a 

modalizátorok is jelöltek, mint egy népdalban. Ugyanakkor a hasonlítás műveletének 

jelöltsége furcsamód szembenáll a hasonlítás esetlegességével, indokolatlanságával, össze 

nem illésével: egy tipikus elidegenítő hasonlattal állunk szemben, annak minden 

inkompatibilitásával. A hasonlítás motívuma az akadálytalan áramlás az üres, elhasználatlan, 

előkészítetlen térben-időben: a megelőzetlenség. De a valódi mondandó ellentmond az 

akadálytalanságnak: Apollón, mint a csel (List), ürügy képistene, amely külön képi 

kifejtésben, levezetésben bomlik majd ki, de nem a hasonlítóként, hanem a hasonlítottként. A 

hasonlított teljes kibontott gondolati következményében (a reggel anonimitása) elszakad a 

hasonlítótól: a halálos érintés nem motivált a tavaszképben. 

Mivel a valóság még igen finom, törékeny és érzékeny állapota képezi a leírás tárgyát, negatív 

léttel indít, épülni kezd annak az üres középnek a koncepciója, amellyel Rilke a Cárversekben 

már megalkotta az ikonesztétika formaeszményére jellemző fordított perspektívát. 

Azt sugallja a hasonlítás kibontott struktúrájával a vers, hogy a hasonlított, Apollón mégis 

akadályként áll a tiszta érzékelés útjába: csalásként, valamit leplező istenként, a csel 

isteneként, aki képként áll oda a szépként megjelenő iszonyú és közénk. Rilke referenciálisan 

az Atya világában marad, de a struktúrában kilép belőle. Nemcsak tematikusan kezdi negatíve 

a létet kibontani, tagadva a testet, de a hasonlítás módjában is, hiszen nem a hasonlítót bontja 

ki,140 hanem a hasonlítottat, a referenciálist, ami oda tud állni testként a szép és a befogadó 

közé. Az Archaikus Apolló-torzóban erre utal az alóla mint kő alól a széleken áttörő fénylés, 

ahol a sortöréssel sikerül allegorizálni azt a folyamatot, hogy a sor elejére átfutó sor úgy 

139M. Blanchot: Az Athenaeum. in Athenaeum 1991.1.43.0. 

140 Nemes Nagy Ágnes szerint a modern költészetben a hasonlító kezd kinőni a hasonlítás keretéből. N. N. Á : A költői kép. In N. N. Á : Szó 
és szótlanság. Magvető K., 1989. 
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marad vissza, mintha a vers szélein keresztül törne át. Majd a kettőspont után a mondat 

második felének mondandója a pontos hely tematizálásával úgy viszi át a következő sorba a 

látás, ránézés szavait, a látó szavakat, ahogyan az előzőekben a széleken áttört a fény, a 

vakpont szélein átsugárzó figyelemként:,, mert nincsen helye egy sem,/mely rád ne nézne. "A 

„Du muss dein Leben ändern" elementáris-spontán metanoiája ezen fény-képlet belső 

szerkezetéből is fakad: a valami akadály alól, mögül előtörő fény képzete önkéntelenül az 

átváltozás/megváltás gondolatát vonja magával. 

Szem és száj között egy többszörös cirkuláló mozgás indul el két szinten (transzparens 

tematikus és látens szintaktikai-szemantikai regiszteren), amelyek egymást átfedő, egymásra 

utaló jeleket küldenek az olvasó felé. Az objektiválást/fikcióépítést ugyanaz az ige artikulálja, 

mint A képek könyve indító versében, a Köszöntőben (Eingang): "hebst du ganz langsam einen 

schwarzen Baum"-, "erst wird aus den Augebraun/hochstammig sich der Rosengarten heben" 

(a heben a beköszöntő versek alapigéje, az indítás/létrehívás mozgásalakzata Rilkénél.) 

Ugyanakkor egy ezzel ellentétes folyamat megindulásának is tanúi lehetünk: egy végtelen 

körforgó szerkezet kezd kialakulni: a felépített látványfikció (levélként) visszahull az 

artikulálatlanságba, a még "ungebraucht" szájra, amely mosolyával azt a dalt issza, amely 

halálosként tematizált, így a mosoly a dal mérgeként halálos tudást iszik: a mű és befogadó 

közötti dialógus esélye halálos. Nem véletlenül nevezi Gasché a chiazmust, amely a lírai 

tárgymegértést fordítja fenomenális, tehát halálos letisztázottságba, tödliche Figur--nak. A 

hordozójától izolált, tiszta-eloldott mosoly visszalép a ki-nem-mondotthoz, a cézanne-i 

példának megfelelően a tárgy-előttes mátrix-léthez konkretizálódva vissza (a középső 

versszakok határozott névelői visszaváltanak a birtokos névmásokra: der Augenbraun, der 

Mund —* sein Lächeln, sein Singen.) 

Az indító pozícióhoz képest figyelemre méltó, hogy a megnyilvánulás /kifelé 

irányulás/közvetítés milyen fokig visszavont ebben a versben: hiszen a szövegalakítás felépíti 

és lebontja a szem és száj, látás és mondás által felépíthető/felépítendő fiktív világot. Az 
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objektiváció visszatér az önélvezetbe: nem felhangzik a dal, hanem betölti az őt 

megszólaltatót.141 Annak ellenére, hogy Apollónról van szó egy kötet kezdetén(l), aki a költés 

istene, s a költés „kitüntetett világ-gondbavétel", az isten önnön - lehetséges - énekét élvezi, 

és a befogadó nem az éneket, csak a mosolyt mint jelet érzékeli (a mosoly is csupán 

instrumentális alakban szerepel: mit seinem Lächeln.) A sorok hiperbaton-szerkezetben kötik 

vissza az éneket az önélvezet mosolyához, azt pedig a remegő szájhoz. Kulcsár Szabó Zoltán 

kimutatta elemzésében a vers párdarabjáról142, hogy „a műalkotás negativitása nem fordul át 

egy új önmegértés pozitivitásába." Itt nemcsak arról van szó, hogy „ a befogadó nem ismer 

önmagára a mű létviszonyaiban", hanem arról, hogy a mű lírai énje sajátítja ki magának a 

befogadó pozícióját. 

Rilke tökéletesen képezi meg az indító versben is az antik világviszonyt: „A görög ember 

azáltal van, hogy fel-fogja (kiem. H. E.) a létezőt, ezért nem válhat a világ a görögség 

korában képpé. "143 

Céltételezésmentes értelem: eszköz és cél chiazmatikus szerkezete: Leda 

Az 1907. őszén Párizsban vagy legkésőbb 1908. tavaszán Capriban született versben, amelyet 

a berlini Kaiser Friedrich Múzeumban található Correggio-kép ihletett, a lét tematikusan a 

létesülés felől elgondolt: a tárgyjelenlét mint létesülés a tárgy létmód kezdetbe állításának 

(wurde wirklich Schwan) értelemképét a cél-eszköz chiazmatikus szerkesztettségében ragadja 

meg. 

Az eredeti mitologémából, mely mint a mágikus menekülés mesemotívuma ott áll az Iliász 

előzményeit tartalmazó epikus költemény, a Kypria elején144, Rilkét az átalakulás folyamata 

érdekli az ember számára létező kétféle transzcendencia - az isteni és természeti (a hattyú) 

141 Az Am Rande der Nacht c. versszövegben de Man meggyőzően mutatja ki, hogy a versalakzat a hanggá válás metaforája, melyben az ént 
az önismeret minden illúziójától megfosztja, s attól, hogy az énszerű benső pozícióként jelenjen meg. P. de Man: Trópusok (Rilke). Id. kiad. 
52-58. o 

'"Kulcsár Szabó szerint az azonosulás a szoborral és az ennek hatására beálló katarzis az önreprodukció egyfajta nárcisztikus önélvezetének 
elmaszkírozásaként értelmezhető. K. SZ. Z.: Esztétikai identifikáció, szublimáció, katarzis. Jelenkor 2000. december. 1247.0. 

,43Koch Valéria: i. m. 
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között. Az eredeti mítoszváltozatban az isten átváltozásai a három elemben hatalmának 

mindenre kiterjedő szélességét bizonyította, Rilkénél az átváltozás Kassner nyomán az 

ismeret, a világ elsajátításának, az idegenség sajáttá változtatásának, értelemmel telítésének, 

jelentéshez jutásának egyedüli lehetséges módja, tehát a megértés elméletének problémája — 

szemben például Yeats elképzelésével, aki Léda és a hattyú c. versében Leo Spitzer elemzése 

szerint a tudással nem párosuló hatalom agressziójává stilizálja a történetet. 

Rudolf Kassner fiziognómiájának alapja az alak (Gestalt) fogalma, amely a 

legmagasabbrendű létintenzitás megtestesülése. "Gestalt bedeutet Mitte, Zentrum der sich 

gegenseitig durchdringenden und austauschenden Kräfte." Szorosan kapcsolódik e 

gondolatkörhöz Kassner elképzelése a kétfajta kozmikus időről (identikus és individuális, 

vagy az Atya és Fiú világa), amelyek közül a Leda szövegvilága egyértelműen az Atya 

világának idő-megtestesülése, ahol az önazonosság létfeltétele a Másikban való tükrözöttség, 

az Idegenben magára ismerő erő. 

A vers, miközben megtartja a mítoszelemek intaktságát, valójában a mítosz interpretációjához 

kapcsolódó előfeltevések lebontását végzi el úgy, hogy a világszintek értelempozícióját és 

azok jelentését átrendezi. A mitológiai történéssor szereplőhármasának játékában mozgató-

mozgatott, uraló-uralt súlyponti eltolódásait, áttűnéspontjait keresi, miközben mindhárom 

mozgatottként lepleződik le a versszöveg végére. A 'szubjektum-objektum'-képzet 

hagyományos-külsődleges keretét a transzcendencia-immanencia teljes kifordításával építi le 

egy kettős szerepcserével: 1. a hattyú-természet jelenségét érintetlen háttérerőből 

egzisztencia-folyamattá, az isten személyakaratát rendezőelvvé, háttérré alakítja 145; 2. a vágy-

tárgy tekintetében hasonló szerepcsere történik Léda és a hattyú között, követve a Correggio-

kép alapszerkezetét, ahol azonos felületen helyeződik el a kép középpontjában Léda és a 

hattyú (szemben például Leonardo megoldásával, ahol a két szereplő a képfelület jól 

144 Kerényi Károly: Helena születése. K. K.: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Magvető K., Bp., 1984. 413.0. 
145 "örök hátterünk nagy ritmusa ahelyett, hogy jelenségekbe oldva felismerhetővé tenné önmagát, hanyagul, mintha nem is léteznénk, a 

fejünk felett hullámzik. S mivel ezt az érintetlen erőt (Istent magát) nem vagyunk képesek elviselni, képekben, sorsokban és alkalmakban 
viszonylatokká rendezzük s minduntalan újabb - vele összehasonlítható - dolgot állítunk útjába, de ő büszkén, mint aki mindig győz, lassan 
elvonul a jelenségek előtt. " -írja Rilke egy 1920-as levelében. 
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elhatárolható részein osztozik): mivel Léda a hattyút az ölében tartja, a madár a lányt részben 

takarásban hagyja, így bizonyos értelemben csupán háttérként szolgál a fehér madár számára. 

Az 'Istenség = hattyúként' képletben Rilke az átalakulás hitelességét, az átfordulás logikai 

pontját keresi. Márpedig a Másban keletkező Ugyanaz, a hattyú-perspektíván át szemlélt 

isteni erő a metafora létképlete. "A metafora annak eszköze, hogy valamit egy másvalami 

szempontjából szemléljünk. Annak az ilyenségét, ennek az olyanságát emeli ki. A-t B 

nézőpontjából vizsgálni annyit tesz, mint B-t perspektívaként alkalmazni A-ra."146 így a vers 

szövegtere a metafora működésmódját artikulálja, mégpedig a modellalkotás valóságújraíró 

lépésein keresztül, amelynek segítségével a kényszerű megtestesülés valódi megtestesüléssé 

válik. A hattyú léte a lány ölén való valóságos hattyúvá válás ("wurde wirklich Schwan") előtt 

csak egy feltételes létezésfok ("unerprobte Sein"). Véleményünk szerint a vers tehát a Max 

Black által leírt modellértelmezések harmadik típusa, a nem-leíró, heurisztikus vagy 

konstruktív modell szerkezeti elvét, s ennek megfelelően a formaszintre emelkedő metafora 

működésmódját példázza. A konstruktív modell szerint az adottat megelőzve-megkerülve 

épül ki a virtuális rendszer, s csak ezt követően jön létre a megfelelés más nézőpontú valósága 

egy belső elmozdulással. A tudományos nyelvben a modell olyan heurisztikus segédeszköz, 

amely megszakítja a pontatlan értelmezési folyamatot és kijelöli az új helytálló értelmezés 

útját147. Az időhatározói mellékmondat 'als' kötőszava mint verskezdés jelzi, hogy a vers 

abban az időrésben történik, amely a 'pontatlan1 és 'új, helytálló' értelmezés között húzódik, 

tulajdonképpen a hirtelenség, váratlanság mezsgyéjén - az 'als' egy olyan időhatározói 

mellékmondatot vezet be, amelynek főmondata maga a verstörténés és amelynek funkciója az 

egyidejűsítés. Mártonffy Marcell szerint az igazság megtörténése az események 

váratlanságában érhető tetten. A második sor kiemelt helyén az 'erschrak azzal a leleményes 

tekintettel van összefüggésben, amely konstruktív modellt tud létrehozni, hiszen a Geist gót 

alakja erschrecken jelentésű: a szellem eredetileg a rémület kilendítő erejével volt 

146 Kenneth Bürke: A négy alapvető trópus. Helikon. 1997. 1-2. ford. Barkász Emőke 
147 Idézi P. Rieoeur A bibliai hermeneutika c. müvében. Bp. 1995. 97, o. ford. Mártonffy Marcell 

62 



kapcsolatos. A kényszerítettség mint modellképző elv magas fokát jelzi a 'Not' az első sorban 

belső rímben a 'Gott'-tal - a ritmus/hangzás síkján létesülő ekvivalencia-viszony révén az 

isteni erő mintegy azonos lesz önmaga szükségével, a szűkösség ürességével. 

A modell annyiban válik valósággá, amennyiben mint eszköz eléri a kívánt célt. Ami viszont 

első megközelítésre célnak tűnik - Léda birtokbavétele - az végülis eszközként lepleződik le; 

az eredetileg célnak tűnő csak eszköz az eredetileg eszközjelleg céllá válásához. Eszköz és cél 

ilyen értelmű helycseréje képezi a chiazmus formaelvét ebben a versben. Eszköz és cél 

egymás számára tökéletes ürügyként (a Vorwand Rilke költészetesztétikai írásaiban fontos 

szerepet játszik) szolgál ebben a visszacsatoló szerkezetben; az eredeti cél új eszközzé válik a 

régi eszköz új céllá válásában. 

Fónagy Iván szerint 148 "a chiazmus alkalmas eszköz a valóság dinamikus aspektusának a 

tükrözésére " így ebben az esetben képes az extatikumban ("er Hess sich ganz verwirrt in ihm 

verschwinden") kibontakozó, a vágy-minőség szempontjából strukturált mozgó egzisztencia 

alakzatképletévé válni mint a cél-eszköz megfordítása. így a chiazmus itt mint a sajátban rejlő 

idegen és a sajáton kívül levő idegen elválási pontjaként áll elő149. Ha az egzisztencia az a 

hely, ahol "az el-nem homályosítható differencia működik", akkor a Leda e differencia 

állandó-folyamatos mozgásban tartása. A jelenvalólét extatikus, 'időelőző' szerkezete az 

identifikációs folyamat egészére, minden fázisára érvényes: 1. a tranzitív aktivitás 

identifikációs kényszerére ("als ihn der Gott in seiner Not betrat"), 2. e kényszer és a széppel 

való meg-rendítő szembesülés egypillanatú egyidejűsítésére, 3. az intencióban fixált előrefutó 

szerkezetmozgásra ("schon aber trug ihn"-->"bevor er ... die Gefühle prüfte"). A hattyúval 

való viszony nem-egyértelműségét jelzik a három pillér között a kikerülés, elhallgatás pontjai: 

az identifikáció tendenciáját a kikerülés150, az elkülönböződés rejtett folyamata bomlasztja 

""Fónagy Iván: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. Bp., MTA Nyelvtud. Int. 1990, 12.i.m. 12. o. 
149 M. Merleau-Ponty: Das Sichtbare und das Unsichtbare, übersetzt von R. Giuliani u. B. Waidenfels, München, 1986. 
150A 'vermeiden' Heidegger szótárában lényeges helyet foglal. Derrida : A szellemről. Ozirisz K.., Bp., 1995. 
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folyamatosan. (1. der Gott~> ihn, 2. schon aber trug ihn—>bevor er, 3. Kommende im 

Schwane, 4. wurde wirklich Schwan) 

Első megközelítésre úgy tűnik, hogy az isten-hattyú viszony a reprezentáció vonatkozásait 

rejti, és a hattyú-lét az egzisztencia metafizikai elképzelésének felel meg: a benne eltűnő 

isteni az esszenciális lényeg, a madár annak felszíni megnyilvánulása (az isteni elem mindig 

megpróbál szuverén módon visszaszivárogni, és eltekinteni a hattyú-létforma 

szükségszerűségétől). Csakhogy a versszöveg kikerülő/szembehelyezkedő jelentésalakítása 

egy olyan értelemrajzhoz közelíti a versértést, mely szerint az egzisztencia az eredetnek 

(esszenciának) való ellenszegülésben létrejövő-alakuló tendencia, mint amely a 

kikerülés/oldalazás (halsend) manővereiben önmaga felől/ önmagának megfelelően, és nem 

az esszencia felől mutatkozik meg. A hattyú versvégi egzisztencia-emancipációja voltaképpen 

válasz a kikerülő/elfojtó jelhasználatra, amivel a versszövegtest ismét és ismét visszatér az 

isteni autonómia/ szuverenitás elvéhez. A "halsend" így mint kétértékűség (1. mint hapax 

legomenon nyakazva/ráfonódva, 2. "halsolni"151) ennek a metafizikai egzisztencia-elképzelést 

lebontó egzisztencia-képnek szövegbeli indikátora. 

Correggio képein André Chastel szerint "a rend felbomlik, s az eksztázis lesz uralkodó. "152 

Ha az egzisztencia "az önmegvalósítás aktusa", mert "saját célja önmagának, tevékeny léte 

révén önmagához tér vissza, önmagára vonatkozó aktus"153, akkor itt az egzisztencia 

önmegvalósítása az egzisztencia létmódjának alapelemére, létfeltételére, 

hordozó/vivőanyagára, a médiumra/közegre, a nyelvhez való visszatéréseként valósul meg. 

Az egzisztencia így egyrészt mint emancipáció, másrészt mint önnön médiuma testesül meg. 

így az isten-Léda viszony helyett az isten-hattyú viszony kiugratása a dionüszoszi vágy-

tartalom helyett az apollóni alakzat-világnak, a nyelvinek az átlátszatlansága emelődik ki. Ezt 

bizonyítják a két alaperő (Gott-Schwan) egymásban való részesedésének (úgyszintén 

, Vitorlával oldalazó mozgással haladni.' Ugyanakkor Pór Péter hapax legonenonként kezeli a kifejezést, s a hattyúvá válás lehetetlen 
erőfeszítésére utal. 
152 Idézi Bacsó Béla: Határpontok. Bp., 1994. 49. o. 
,53Jan Patoéka: Mi az egzisztencia? Gond 13-14. sz.ford. Rózsahegyi Edit 
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keresztbe szerkesztett) viszonyai: 1. a vers első részében heterogén összetartó irányú (er Hess 

sich ganz verwirrt verschwinden) ; 2. a vers felezőpontján egy névben154, egy szétírt 

metaforában megvalósuló homogenitás; (Kommende im Schwane) ; 3. a vers végén széttartó 

irányú heterogenitás (wurde wirklich Schwan) . Lényeges mozzanatnak látszik, hogy a közös 

név kizárólag Léda (Weltinnenraum-beli) perspektívájában áll elő a vers centrumában, vagyis 

az átváltozás középpontjában Léda olvassa az istent a hattyúban, tehát a chiazmus 

holtpontjában az átváltás csak egy értelmező nézőpontja számára létezik. Ehhez az is 

hozzájárul, hogy ezen a ponton az istennevek ismétlése jellé változtatja magát az istent155. 

Léda számára Zeusz itt a közeledő távoli tendenciája: " der Kommende", amely a létről adott 

hír, jel. Lényeges, hogy ezen a ponton az "erkennen" kifejezés szerepel, ami a 'gyn', 'gen' 

gyökre visszavezetve a létesüléssel azonos szócsaládba tartozik (gignoskein=erkennen, 

gignesthai=werden, entstehen, geboren;) tehát e felismerésen keresztül jelentéstanilag is 

megerősített a hattyú-egzisztencia mint Kommende-lét, mint a közeledő lét, ami nem más, 

mint a hattyúlét el-jövése, a jövő idő a hattyú-lét szempontjából. Tehát itt nem az esszencia 

van megjelölve az egzisztenciában, hanem az egzisztencia mint jövőalapú, extatikus 

önteremtés. 

Tehát ha az egész szövegtest mint folyamattá írt metafora, a középponti szöveghely mint 

névben szétírt metafora jelenik meg, akkor a 'wirklich wurde' analitikus iróniája a kettős 

referencia redukciójával: 1. vagy kilépés a metafora területéről (és akkor mint tautológiát 

értelmezhetjük: der Schwan wurde wirklich Schwan)156 ; 2. vagy az ad absurdumig vitt 

metaforikusság (ha implicit metaforaként elemezzük: der Gott wurde wirklich Schwan) . Az 

154A név mindig szubsztancia-funkció egysége: "Minden megismerés egyúttal megnevezés is, a predikátum, az eszme pedig az alannyal, azaz 
a szubjektummal összeforrva képezi a nevet. " Szergej Bulgakov: A tulajdonnév. Helikon 1992. 3.-4. sz. 447. o. ford Bagi Ibolya. 
155Iser szerint "afikcionálás aktusa azzal nyeri el sajátszerűségét, hogy kieszközli az életvilágbeli valóság visszatérését a szövegben, s éppen 
ebben az ismétlésben kölcsönöz alakot az imagináriusnak, miáltal a megismételt realitás jellé, az imaginárius pedig az ezáltal jelöltek 
elképzelhetőségévé alakul" W. Iser: A fikcionálás aktusai. In: Az irodalom elméletei. IV. szerk. Thomka Beáta Pécs, 1997. 53. o. ford. 
Katona Gergely 

156 "Ahogyan Goethe rámutatott, talán a legnehezebb dolog a tiszta észrevevéshez eljutni. Parmenidésznél ugyanerről a nehézségről van szó: 
oda eljutni, hogy a pillantással felfogjuk, a jelenlevő: a jelenlét...er a tautologikus gondolkodás a fenomenológia lényege." M. Heidegger: Az 
1973-as Zähringeni szeminárium. Athenaeum 1993.1. 29. o. ford. Rózsahegyi Edit 
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első esetben az egzisztencia emancipációja mint prezentáció157, a másodikban az esszencia-

egzisztencia reprezentációs szerkezete áll elő. Tehát az utolsó sor analitikus iróniája 

szövegdestrukciót hajt végre: itt történik meg ugyanis a valódi retorizáltság, az értelemrend 

kétértékűsítése, s végső soron ezt a chiazmus metafora alatti játéka idézi elő. S mivel "a 

destrukció a nyelv megnevező erejének szabaddá tétele" (Gadamer), maga a kétértékűség is a 

prezentáció irányába hat, árnyalva Heidegger kijelentését Rilkéről, mely szerint „Rilke 

költészetében a létező léte a metafizika hagyományának megfelelően világi prezenciaként 

határozható meg, ahol a jelenlét a tudati reprezentációra vonatkozik... "158 

Érdemes kiemelni, hogy a következőkben elemzett valamennyi versszövegben előáll a 

jelentésteremtésben egy szigetszerű képződmény, ahol az interpretációban mint "megértő 

hipotézisben "159 önmagát a paradigma síkján reflexíve kezdi értelmezni a szöveg, megjelenik 

az 'als, ' a 'wie', 'valami valamiben', az 'önmaga mint ami más' kódja. A Lédában ez a pont az 

istent „Kommende "-ként, a tulajdonképpeni időbeliség lényegeként értett el-jövőként 

interpretálja. 160 Jádi Ferenc szerint"[...] amikor egy feladat megoldására koncentrálunk, és a 

lét teljességét felölelő perspektivikus eszméletben szótlanul feléledünk, az az állapot áll elő, 

amit jelenlétnek nevezünk."-, és "a látásmód, nem pedig a pillanatnyi benyomás munkál 

abban, amikor megszólítjuk a néma realitást."161 Ez az értelmező perspektíva állítja a 

versszövegtérben megszülető Kunst-Dinget a jelenvalólét, a tiszta prezentáció fénylésébe. 

Ahogyan ez az Iniciáléban szólás és értelmezés162 összekapcsolásában megfogalmazódik: 

"Add szépséged, s ha odadod, / ne számíts, ne nyisd szóra szádat. / Te hallgatsz, de ő szól: 

vagyok. / S ezernyi értelemben felragyog, / míg végül mindenre kiárad. " A heideggeri látás-

és gondolkodásmódban ez a jelenlétben működő jelen az idő egyik tulajdonsága, melynek 

,57"Az igazság színre lépése a metaforizáció, a szóvilággal való játék és az abban való elrejtőzés végét jelenti." Jádi Ferenc: Rákszemek. 
Kijárat K , Bp.,1998. 111. o. 

158 M. Heidegger: Költők mire jók? Enigma 20-21. sz. VI. évf. 1999. 62. o. ford. Schein Gábor 
159Manfred Frank: A nyelv uralhatóságának határai. Literatura 1991/4. 
160"A kitüntetett lehetőséget megtartó, benne magát magához eljónm-engedés nem más, mint az el-jövő (a jövő) eredendőfenoménja....A jövő 
itt nem a mostot jelenti, amely még nem vált valóságossá, hanem a jövést, melyben a jelenvalólét legsajátabb lenm-tudásában eljön 
magához." Martin Heidegger: Lét és idő. Gondolat K , Bp., 1989. 536. ford. Vajda M., Angyalosi G., Bacsó B., Kardos A.. Orosz I. 
161 Jádi F.: i.m. 25. o. 
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lényege azonban a hagyományos időfogalommal sosem ragadható meg. így az idő kezdetbe 

állítása a versvégi szöveghelyen a tradicionális időfogalommal szembeállítva (hiszen az 

eredeti időelképzelésünkben az időt mint nem-keletkezőt s mint a minket mindig-otthagyót 

fogjuk fel), a prezentáció létjegyeit teszi hozzáférhetőbbé. 

Ha a lét két értelme közül, amely mint keletkezés és időzés mutatkozik meg, a Leda az előbbit 

képviseli, mint a létkezdés öröme a magát megmutatóban, az idő-keletkező gondolatmód a 

fuziszben, (A hattyú az idő-előállító értelemmód a betelj esítésben, az idő tiszta mozgása, 

amint utat nyit a még meg nem történtben, vagyis a még meg nem alapítottban létrehozott 

emlék nélküli egzisztencia.)163, akkor a következőkben a Die Gazelle című a pillanatmegtartó 

időzés, a Die Insel pedig az időnek egy értelmetlen epitáfium-létben való kipróbálatlansága, 

kihordatlanságaként jelenik meg. 

A két megközelítésmód egymásra vetítéséből úgy tűnik, a metafora-modell mélyén játszó 

chiazmus figurális ereje felfüggeszti a metaforikus megfelelésekben előálló világösszefüggést, 

és a jelölők virtuális játéka révén kétségbe vonja a kezdetbe állítás jelenlétként történő 

értelmezhetőségét. A versszöveg így a megnevező értelem felszabadításának tematizálása az 

Entselbstung és Verselbstung164 chiazmusos keresztbeszerkesztése révén. A teleologikus 

forma az empfand érzelmi/érzéki terében nyeri el a-telosz struktúráját és a tulajdonságok 

visszafordítása révén a-logosz-természetét. És bár a versszöveg a tematizált (par excellence) 

dionüszoszi szinte esszencializáit megjelenítése egy túl determinált nárcisztikus apollóni 

alakzatisággal, az abszolutumig végigvitt dionüszoszinak az abszolutumig végigvitt 

apollónival való megfeleltetése (jelölt és jelölő megfeleltetése) kérdésessé válik a kiszabaduló 

forma autopoiézisének retorikai ellipszisében és a chiazmatikus kifordulásban. így valósulhat 

meg a metafizika-kritika a trópus retorikai modelljében. 

l62"Létet ott tapasztalunk, ahol azt ami van, csak megérteni lehet." (Gadamer) 
l av.ö. a bewegen=mozogxú és bewagen=\ilat nyitni összefüggése. 
164 Theo Elm: Az "átváltozás" apóriája: Rilke legendája a tékozló fiúról.; A parabola mint "hermeneutikai" műfaj. In Narrativák 2. (Történet 
és fikció.) szerk. Thomka Beáta Kijárat K , Bp., 1998. ford. V. Horváth Károly 
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Az elemzett versszövegek azt igazolják, hogy a képződménnyé való átváltozás dinamikus 

szukcesszivitása chiasztikusan ragadja meg a dolog természetét: felmutatja a dolog 

összeszőttségét saját üres közepével, az önmagát megvonó Egésszel. így hangsúlyozódhat 

Rilkénél mindennél erősebben a képződmény kiürítő természete, amely kimeríti a tárgyat, 

eloldja saját fmalitásától, hogy újra feltölthetővé változtassa, és a szukcesszív elemek 

váltómozgásában egy állandóan alakuló előrehaladásban testesítse meg. 
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II. AZ ÁTFORDULÓ KERESZTEZÉS SZEREPE RILKE LÍRÁJÁBAN: 

A CHIAZMUS POÉTIKÁJA 

1. A chiazmus elméleti alapozása 

Az ismeretelméleti tudat meghaladásánakpozicionálási nehézségei. 

A modern parabolát kitüntetetten "hermeneutikai müfaj"-ként értelmező Theo Elm állításai 

szerint Rilke költői gyakorlatában valójában nem realizálódott az a teoretikus megfontolás, 

amely a Cézanne-levelekben és a Tolsztoj-vázlatban, a hagyományos ismeretelméleti tudattól 

való elszakadásként, a szövegértelmet "énesítés" (Verselbstung) és az olvasói érdeket 

"éntelenítés" (Entselbstung) egymást keresztező tendenciájaként, valamint a világhoz való 

tiszta vonatkozásként, a tudat tárgy nélküli intencionalitásaként posztulált.165A modern 

parabolában, az ismeretszerzés befogadói igényeivel való találkozás szövegében Rilke a 

szembenállás szubjektum-objektum szerkezetű gondolkodását oly módon haladja meg, hogy a 

teleologikusan rögzült megismerés-struktúra és a fmális tárgykezelés helyett az 

aperspektivikusság, a hipotetikusság és permanens metonimikus változtatás mint állandó 

vonatkozásban-állás, a lebegés jelformálása jellemzi a szövegalakítást. A költői gyakorlatban 

viszont mindezt nem verifikálja - állítja Elm. 

Ugyanakkor Rilke mégis abban a költői periódusban talál rá saját hangjára, amikor rátalál a 

cirkularitás retorikai formájára, a visszafordító ismétlés differencia-elvű írásmódjára. Elm 

kijelentését kérdőjelezi meg az a tény is, hogy az erre az alkotói periódusra jellemző 

középponti szemléletalakzat, a belső világtér nyelvi megképzése is egy jól kivehető hasadást 

jelez a Weltraum kettős olvasatának köszönhetően. A Weltinnenraum166 (A duinói elégiák 

angyal-alakzatával feszített kompatibilitásban álló) képzete nem egyszerűen egy harmonikus 

illeszkedés-elvnek megfelelően alakul, hanem a létolvasás kívülség-gondolataként, amely 

" sTheo Elm: Az "átváltozás" apóriája: Rilke legendája a tékozló fiúról, ford. V. Horváth Károly. In Narratívák 2. Bp.,1998. 
166 Rilke Novalistól örökli a kifejezést. Schein Gábor szintén úgy olvassa a fogalmat, hogy az "nem közvetíthető a külső világgal, mert az 
univerzális képzetek széthullásával, illetve az ilyen képzetek szinkretikus újraalkothatatlanságának következtében a létező nem érezheti magát 
közvetlenül odatartozónak a lényegszerüen elképzelt léthez. " Schein G.: Rilke költészetének térkoncepciója. Schein G.: Rilke költészetének 
térkoncepciója. BUKSZ 2001. Tavasz. 
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furcsán tökéletes szimmetriájával maga a lét "Spaltung"-ja: belső világtér, de a lélek 

világűrje is, ahol a tematikus belüllevőség (az összetétel közepén szereplő "innen") a "leere 

Mitte" tökéletes megtestesítőjeként paradox módon csupán a kívülség redője167, a 

felfüggesztett, tiszta vonatkozás rendje mint a rendszer angyali pontja, önnön 

jelentéscentrumától való elkülönülésének fogalomszava. A szószimmetria jelentésbeli 

szétválásában a megkettőződés keresztbemetszi a belüllevőséget mint tematizálódó hely-

pozíciót, azt a belüllevőséget, amelyre hivatkozva Heidegger168 azt állítja, hogy Rilke nem lép 

túl a metafizika nyelvén, mert a Weltinnenraum nem más, mint a szív belső terévé tett 

világszerű láthatatlan jelenlét, s így a szövegvilág létteremtése a szubjektivitás keretein belül 

marad. 

Munkahipotézisünk szerint tehát a chiazmus negatív dialektikája a kiüresítés alakzataként 

lehetővé teszi, hogy a dolog rilkei koncepciója a lemondás terének megfordító/átváltó 

rendjében artikulálódjék. A posztmodern olvasatokban a chiazmus a törés és diszartikuláció, 

az önfelszámolás alakzata, amely az olvasás alakzataként a textualitást egy sajátos 

hozzáférhetetlenségben lokalizálj a. 

A látásmód chiasztikus természete a legegyszerűbb tematikus példáktól (Die Treppe), a 

legenigmatikusabb szerkezetekig (A tizedik elégia zárása, A háborús ciklus) azonosítható a 

Rilke-korpuszban. 

A Die Treppe című versszövegben a chiazmus és az allegorizálás - mozzanataiban 

megfeleltetett - szabad kibomlásának összekapcsolása figyelhető meg egy tökéletes 

szimmetria-szerkezet tiszta megfordításában. A hasonlatpár allegorikus szerkezetet tár fel: a 

lépcsősor és a királyi állapot átfordítható egymásba: a királylét megfagyott szemlélhető képe 

167"Der Rand einer Form entpuppt sich als eine Falte innerhalb der Form." „Egy forma széle mint redő a formán belül türemkedik ki. " R. 
Gasché : Über chiastische Umkehrbarkeit. In Die paradoxe Metapher. 1998. 444. 
l68Martin Heidegger: Wozu Dichter9 M.H.: Holzwege. Frankfurt am Main 1950. 
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maga a lépcső. A Die Treppe királylét és a lépcső mozgó animizált lényének kapcsolódását az 

előrehaladás magányának részleteiben kibontott mozzanataiban ragadja meg.169 

A tizedik elégiában a növekvő boldogság lehullása - a bűnbeesést idéző képzetként -

szimultán látásmódot képez meg: *das steigende Glück als ein Glückliches fällt . A 

kategoriális nüanszírozás és a chiazmus egységét az elégia zárása mutatja fel, keresztbe 

szerkesztve egy kategóriaváltást. A spontán eredetbe, az anorganikusba visszaáramoltató 

mondatforma a megtisztítás struktúrája: a jelzős szerkezet predikatív szerkezetté válik: ein 

steigendes Glück—wenn ein Glückliches fällt. A chiasztikus keresztezés szabaddá váló 

értelemvonatkozásaiban a magát megvonó közép átható ereje villan fel. 

Van tehát Rilke költészetnyelvének egy karakteres vonása, ami a fordulat inverzív 

alakzatával, az eredethez visszaáramoltató mozgásformával (Umschlag, Wendung, Umkehr) 

írható le.170 

Rilke már költészetének középső szakaszában is minden átcsapásművelet paradigmatikus 

eseteként, a világ legfájdalmasabb inverziójaként értelmezett megfordító repetícióban vázolja 

fel tárgyverseinek dolog-kategóriáját. "...mondani, óh, mint ahogy azt bensőleg a dolgok / 

1 71 

még sose vélték." E nyelvi alkat a chiasztikus struktúra felfedezésével tesz szert 

önazonosságára, amely a versszöveg mögött létmódalapító mozdulatként - a rilkei költészet 

metanyelveként is értékelhető - átfordított jelenlétként értelmezett dolog modelljének 

kiépítésével kísérletezik, amely a létet a létezőn keresztül megragadó metaforikus172 

értelemrögzítés helyett az organikus körkörösség, "naturális cirkularitás", a visszafordító 

169 A király cél nékiili lépései, a két oldalt hajlongó szolgákat emblematizáló ballusztrád stb. A kategoriális cserék egy-egy strófa 
szembenállásaiként nyilvánulnak meg, A negyedik sor Einsamkeit-ja az első sor allein elemére rimel; de a második versszak ohne Ziel 
mozgása is találkozik a harmadik langsam elemével, s ugyanezen versszakok a Verneigen - verneigen kategoriális elmozdításában mutatják 
fel a két sík párhuzamát. 

17a Kiemelt lehatároló pontok: az 1906-os Néző, az 1914-es Fordulat és A nyolcadik elégia fordulás/forgásképzetei: "das frühe Kind wenden 
wir um..." 
171 A kilencedik elégia Szabó Ede fordítása. 
l72Derrida szerint az ontológiai differencia létezésünk alapmetaforája. Jaques Derrida: Der Entzug der Metapher. In: Die paradoxe Metapher, 
hrsg. von Anselm Haverkamp, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998. 197-234. 
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chiazmatiküs ismétlés differencia-elvű tapasztalatírásában, a létezők egymást kijátszó 

érintkezésében önmagát elrejtő lét visszahúzódó mozgásának követésében érdekelt.173 

Már Guardini is érzékeli Rilke költészetnyelvében a pólusok átforgatását, de Heidegger emeli 

ki elsőként Rilke költészetében a megfordítás problematikáját 1946-ban tartott előadásában, 

melyben a "költői eszmélkedés begyakorlása"-ként említett Schwerkraft című verset elemzi. 

Az eltávozott istenek nélküli létben a költői lét az egyedüli, amely 'merész', amely tudatosítja 

a létező eredendő veszélyeztetettségét, s amely egy átfordító erővel, az átfordító emlékezéssel 

a nyitottba fordítja ezt a védtelenséget. így a rilkei 'reine Bezug' az a tárgynélküli 

világvonatkozás, az a tiszta erő, amelynek a létező merészsége révén átengedi magát. Mert a 

közép vonzza a merészet, a kockáztató pedig mindig a teljességben létező közepén van174. A 

kockázatként elgondolt természet, a fűzisz, a mozgó előtűnés alkalmat ad, hogy a tiszta 

vonatkozás [reine Bezug] alapszavát ne relációként, a kapcsolat [Beziehung] felől, az 

emberi én tárgyra irányuló referenciájaként értelmezzük, hanem a Zug175 [vonzás] képzetével 

összefüggésben Ily módon sikerülhet e vonatkozásrendben a tárgyat a nyitottban tartani, 

benne és nem előtte, nem önmagunk tárgyi másaként176 megélni. Rilke a teljes Természet 

tárgyiatlanságaként, tárgy nélküli világvonatkozásként tapasztalja meg a Nyitottat. Heidegger 

magyarázatában az átfordító erő radikalitása és összekötése a veszéllyel a chiazmusnak egy 

olyan olvasata felé nyit utat számunkra, amely az alakzatban a középpontnak ezt a 

nyitottságát hangsúlyozza. 

A hirtelen átváltás [Umschlag] alakzatát a legtöbb értelmező a lét parusia-jaként érti: J. Ryan 

az önmagát megvalósító, alakot öltő szubjektivitás, ezáltal a szubjektum és objektum közötti 

közvetítés pontjaként gondolja el, Wellberynél az 'átcsapás' az Új versek-beli mozgás átfogó 

173 Ha a metafora: egy bizonyos perspektíva kiemelése, (valamit egy másik valamin keresztül értelmezni), akkor a perspektíva 
csereváltásainak sorozata felbomlasztja a metaforát. 
174 Rényi értelmezésében Rilke így találja meg a gravitációs metaforikában „a létezők közepét az egészben". „Rilke a versekben a mozgás 
alapformáinak szinte tárgynélküli formáját teremti meg, amelyben a mozgás a testek és hordozóik változó relációja " (kiem. H. E.) A 
nehézségi erő annak a lét-alapnak a költői kimondása, amely a létezőket összetartja és mindent a kockázat játékába gyűjt össze. 
175("A vonzás, amely minden létezőre hat, meg-illeti, és vonzásban tartja, nem más mint a vonatkozás."). Pór Péter a Bug - Bezug rímpárat 
tartja lényegesnek ebből a szempontból, „minden szónak a Siegeldruck c. vers anagrammatikus ríme szerint ívnek, látható vonalnak (Bug) és 
vonatkozásnak, cerebrális konstrukcióelemnek kell lennie." Peter Pör: Orphische Figur, id. kiad. 269. o. 

176 „ Dieses heisst Schicksal: gegenüber sein/ und nichts als das und immer gegenüber. " Die achte Elegie. 
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stíluselvének része.177 A dolog a maga immanens kapcsolataiban és lehetséges textuális 

összefüggéseiben adott a befogadó számára, az értelmezői utalások permanens, 

megjósolhatatlan átforduló mozgásában, az értelmezés ide-oda billegő alakzatában. 

[Kippfigur].178 Az érzékek összességének állandó revízióját a szemantikai inverzióval, a kör 

mikrostruktúrájával, kezdet és vég ezáltal történő egymásba hajlításával, a chiazmus retorikai 

formájával köti össze. Egy olyan átváltó mozgás keletkezik így, ahol "Újra és újra mindig 

ugyanazon negatív pillanat változatai bukkannak elénk: a hegedű ürege, a tükörkép 

irrealitása, a napóra éjjeli sötétsége, a zuhanó labda, a hiányzó szem. A hiányok teremtik meg 

a megfordításokhoz szükséges teret és játékot, s végül elvezetnek ahhoz a totalizáláshoz, 

amelyet először ellehetetleníteni látszottak. "179. 

Az ismeretelméleti irányultságot és a lét metafizikai elbeszélésmódját a XX. században 

megkérdőjelező bölcseletek mind megkonstituálják a maguk megfordulás-toposzát, 

átfordulásalakzatát.180 A XX. század kultúraelméleteiben rendre jelenik meg a visszafordulás/ 

visszatérés (Nietzsche) mint keresztezés (Kassner), a sajátra a kereszteződésben reflektáló 

(Freud, Lacan, Felman) ismétlés mint kultúraképző elem, amely összefüggésbe kerül a test 

önérteimező alakzataival: a találkozással (Patocka), a ciklikussal (G. Hartman), az 

összefonódással (Merleau-Ponty). Adorno181 Hölderlin költészetével kapcsolatban a parataxist 

említi, ami a hölderlini önreflexióban cezúraként, Auerbachnál182 mint egy fordulat 

dramatizációja, diszkontinuitások sora szerepel, ahol a részek közötti időbeli viszonyok nem a 

természetes egymásra következésen alapulnak, hanem a figurális entitások közötti prioritások 

177 David Wellbery: Zur Poetik der Figuration beim mittleren Rilke: Die Gazelle. 1983. Stuttgart, Klett, 1983. 
178 Az egymást kizáró jelzőválasztások megkérdőjelezik a dolog jelenvalóságának mélyszerkezetét, s a szöveg felszínén olyan absztrakt 
szemantikai értékeket írnak be, amelyek az azonosítások játékát teszik lehetővé, ezzel ellentétes helyi értékeket [Valenzen] építve tol, 
semmisítve meg, hozva újra létre. 
179 Paul de Man: i.m. 66. o.. 
180 R. Kassner: Von den Elementen der menschlichen Größe. Leipzig, 1911.; F. Nietzsche: Werke in drei Bänden. Hrsg. Karl Schlechta. 
München. Hanser Verlag, 1956. , 3. 804-05. o.; M. Merleau-Ponty: Das Sichtbare und das Unsichtbare. Wilhelm Fink Verlag, München, 
1986; G. Hartman: The Unmediated Vision, (An Interpretation of Wordsworth, Hopkins, Rilke and Valéry.) New Häven, 1954.; Sh. Felman:: 
Freud eredetisége - avagy miben áll a pszichoanalízis különbözősége? Műhely - Pszichoanalízis szám 1992. 53.-57. o. 

181 Th. W. Adorno: Parataxis. Hölderlin kései költészetéről. In Th. W. A.: A művészet és művészetek. Helikon, Bp., 1998. ford. Bán Zoltán 
András 

182 E. Auerbach: Mimézis. A valóság ábrázolása az európai irodalomban. Gondolat K., Bp., 1985. ford. Kardos Péter 
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kapcsolatán. Gadamernél a tapasztalat struktúrájának vonatkozásában tűnik fel a megfordítás 

szerkezete.183 

Nietzsche maga jelöli átfordulásnak [Umkehrung] azt a - katasztrófa kategóriájával 

összekapcsolt - formulát, amellyel "demaszkírozza a nem-igaz, szimulált világot." 

Nietzschénél a metafizikától való önmegszabadulás nem történhet akaratlagosan, csak ha 

kitesszük magunkat a tragikus átfordulásnak, ami a perspektivikus pillantás átfordítását 

jelenti, "...az átfordulás az értelmező ki-, kívül- és túlkerülése azon, ami látszólag ő (és saját 

világa.) Ebben a kívüliéiben demonstrálódik a visszatérő, sokértelműen értelmezhető lét. " 84 

Paul de Man tropológiai elemzésében185 minden retorikai szerkezet, hívják bár metaforának, 

metonímiának, metalepszisnek, helyettesítő megfordításon alapul. Egy Nietzsche-idézetre 

hivatkozik, ahol Nietzsche azt elemzi, hogy az érzékelést, amit naivan a külső világ által 

meghatározottnak vélünk, sokkal inkább a belső világ határozza meg, a külső világ tényleges 

hatása sose tudatos. A tudatosított, külső világról alkotott fragmentum a kívülről létrehozott 

okozatnak felel meg, és aztán vetítjük ki azt a posteriori úgy, mint ennek okát. A kauzalitás és 

elhelyezkedés attribútumai megtévesztő módon kicserélhetők és helyettesíthetők egymással. 

Mindez az attribútumok megfordításán alapul tehát, mely itt temporális természetű. A logikai 

prioritást kritika nélkül vezetjük le egy esetleges időbeli prioritásból: a külső/belső és 

ok/okozat oppozíciókat a reflektálatlan előbb/utóbb időbeli oppozíció mintájára állítjuk párba, 

így minden metafizikai konstrukció, a tudat fenomenalizmusa nyelvi retorikai szerkezetének 

ismeretében dekonstruálható. 

Rilke Nietzschéhez hasonlóan értékeli az ókori és modern érzékelés viszonyát. Az 1899-ben 

Über Kunst címmel írt töredékes esszéjében megfogalmazott fogalompár ["tiefinneres 

Geständnis" <-» " Vorwand"] a dionüszoszi-apollóni szembenállás problémájában jelenik meg 

183 "A filozófiai tudat valójában átlátja, hogy tulajdonképpen mit tesz a tapasztaló tudat, amikor továbbmegy egyiktől a másikhoz: 
megfordul. Valójában [...] szembesítve a tapasztalattal, melyet egy más tárgyon szerzünk, mindkettő megváltozik: tudásunk csakúgy, mint 
annak tárgya. Immár másképp és jobban tudjuk, s ez azt jelenti, maga a tárgy nem állja meg a próbát. Az új tárgy tartalmazza az igazságot a 
régivel szemben." H. G. Gadamer: Igazság és módszer. Id. kiad. 249 o. 

184Bacsó B.: "Az igazság akarása mint..." In B. B.: id. kiad. 59.0. 
185 P. de Man: A trópusok retorikája. (Nietzsche). Helikon 1994. 1-2. ford. Fogarasi Gy. 
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az 1900-as Marginalien zu Nietzsche c. munkájában. " Wie nun die griechische Cultur durch 

das Auge kam, so reift die unsere am Gefühl." A modernitásnak azért kell dionüszoszi 

terminusokban szólnia hallgatóihoz, mert képtelenek megérteni az alakzat és a látszat világát. 

"Mi megfordított összefüggéssel rendelkezünk. A görögök számára a megjelenítés világa 

érthető volt, számunkra a dionüszoszi világ az, amit megértünk."; " Az antikvitásban a 

dionüszoszit a kép magyarázta. Most a képet magyarázza Dionüszosz." A modernség az 

eredendő tapasztaló látást a tiszta apollóni megjelenítés helyett a metaforát kiforgató 

szimultán dionüszoszi alakzattal képes megközelíteni. 

Az átcsapás művelete nyelvi szinten is univerzális: a szójelentés területén például ez a 

jelenség az ellentétek egységén alapuló ősszavak tartományára is jellemző. Az álmok nyelve 

és az ún. primér eljárás nem ismeri az ellentmondás racionális elvét, így bizonyos fogalmaink 

nyelvi jelentésszerkezete egymást kizáró jelentéseket hordozhat. Fónagy példái az áld/átkoz, 

ahol az átkoz az áld gyakorító származéka; a sacer amely egyszerre jelent szentet és 

átkozottat, a polinéz tabu szentet és tisztátalant.186 

Zsilka János kutatásai az emberi moralia területén hasonló átcsapásokról tudósítanak. Proust 

szerint Giotto erényábrázolásain az arcokról alig olvasható le, hogy melyik erény allegóriái. 

Zsilka az irgalomról az állítja, hogy az a következetes gyakorlása során érzéketlenséggé válik, 

s a helyébe egyfajta állhatatosság lép. A két erény elválaszthatatlanul fonódik össze 

egymással, s ezzel egyidejűleg az erény maga is átalakul, komplexebbé válik. A nem 

megfelelő, túlzó ajándékozás esetében, amelynél a mértéktelenség a lemondás mozzanatával 

integrálódik, "a mértéktelenség válik az érték magvává.,,ni 

Munkahipozézisként kezeljük azt a feltevést, hogy a rilkei alakzat új retorikája az Új versek 

kötettől fogva a metaforikus (jelentéskisajátító) értelemrögzítés helyett az értelemképződés 

186 S. Freud : Totem és tabu. 1913., ford. Pártos Z.; Fónagy I.: A nyelvi jelek dinamikus szerkezete. Nyelvtudományi Közlemények, 95. 
1996-97. 

187 Zsilka J.: De constructione. Akadémiai K , Bp,, 1982. 228-29. o. 
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bizonytalanságát fenntartó, a véletlennek szerepet biztosító "ab ba" képletű, chiazmatikus 

megfordító ismétlésként van jelen líranyelvében, amely a kivetkőzés alakzataként egyszerre 

biztosítja a jelentés felépülését és lebontását. Az azonosságra és teljességre törő metaforával 

szemben, ahol az ismeretlennek az ismerthez való hozzáigazítása folyik, és amely teremti, 

irányítja a jelentést, a chiazmus a valóság újraírásában annak inherens elemeit, előfeltételeit, 

alapjait cseréli fel. A metaforikus tudat analógiákat kivetítő mozgásával szemben az elemek 

véletlen, ugyanakkor irányított, mert kifordítással ismételt cseréje jön létre, melynek során az 

elemek egy új létsorrendben értelmezik egymást, s így a véletlennek és szükségszerűnek egy 

új egyensúlya jön létre.188 

E problémakörben azt a kérdést kell kidolgoznunk, hogy milyen módon szerveződik meg a 

korábbi kutatásokban metaforikus jelentéstérként értett versnyelvben az inkább a 

különbségjegyeket, mint hasonlóságokat kiugrató kereszteződés-alakzat, amely véleményünk 

szerint a metaforát az akaratlan történés (a medialitás) kifejezésére teheti alkalmassá. A 

kérdéskör kidolgozásában lényeges pont, hogy a medialitás mint a nagyobb erőtől való 

érintettség megszólalásmódja és a chiazmus kifordító művelete mint az önlefosztás, a 

cselekvő énnek a vers teréből való fokozatos kihátrálásának alakzata milyen összjátékban 

képes a lírai mozgás egy először rejtett összefüggését sorról sorra feltárni és eljuttatni a 

lemondás terében álló léttapasztalatig. Hiszen e nyelvtest önreflexiója mint jellegzetesen női 

alakzatú ismeretlen, mint válaszoló érzelem jelenik meg, a maga nem közvetlen szemléleten 

alapuló spekulatív, funkcionális elemeivel, spekulatív főnevesítéseivel, neutrális 

absztarktumaival, a Figur tiszta-(f)eltűnő viszonylataival. 

,Amivel küzdünk, mily parányi,/ és mily nagy, ami küzd velünk" (A néző). A valójában 

Kassnertől származó gondolat I. Sándor apokrif feljegyzéseinek (A leprás címet viselő) kezdő 

soraiban szerepel: a Nyitott akaratát és a miénket egy folyamatos szorongáserő köti össze. "Zw 

,SIIA tiszta véletlen retorikai szerkezete, a metonimia több szerző Rilke-elemzésének alapvető szempontja: Pór Péter, Erika Greber, B. A. 
Kruse etc. Peter Pör: Die orphische Figur. Zur Poetik von Rilkes "Neuen Gedichten". Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1997. 141-
147.; Erika Greber: Ikonen, entikonisierte Zeichen. Zur Semiotik der Einbildung bei Rilke. Poetica 29. Bd. Heft 1-2. 180-183. ; Bernhard 
Arnold Kruse: Auf dem extremen Pol der Subjektivität. Zu Rilkes "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge". Deutscher Universitäts-
Verlag, Wiesbaden, 1994. 
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wissen, ob wir Seinen Willen tun, ob wirklich Sein Wille in uns ist: das ist alles. " E szorongás 

legyőzése esetén valósul meg a nagyobb akarata bennünk. Ez az a tipikus kétirányúság, 

• • 189 

aszimmetria , inkompatibilitás és léptékváltás, horizont-inkongruencia, amellyel Rilke átlépi 

az ismeretelmélet alany-tárgy dichotómiáját. 

Rilkénél az átfordulás az inkompatibilitás tételezésén alapul, azon az előfeltevésen, hogy a 

nagyobb erők nem érik el az ember szféráját, az ütköztetést a nyelv léptékváltó teret 

nyerésével lehetséges végrehajtani, az érintetlen erők a nyelv erőfeszítésével, a leírhatóság 

tételezett közbeiktatásával (egy megfordításos, átfordulásos szerkesztéssel) maszkírozhatok 

elérhetővé. De Man egy korai írásában790 egy Hölderlin-sorral kapcsolatban a retorikai 

figurák intencionális minőségét abban a jellegzetességben jelöli meg, hogy folyamatosan 

„újra keletkeznek": a szavak mint virágok születnek. A retorikai kép egyetlen különleges 

tapasztalat hordozója, a keletkezésé. A kép a megnevezést szolgálja, a forráshoz, a tapasztalat 

tiszta kezdeti mozgásához való visszatérést. 

Rilkénél a retorikai alakzatokat egymásba forgató, szimultán látóteret képező chiazmus képes 

erre a visszatérítő mozgásra, visszafordítani191 az olvasást a forrásához, a keletkező szóhoz. 

189 Gasché szerint a chiazmus tipikusan aszimmetrikus alakzat. R. Gasché; Über chiastische Umbarkeit. In Die paradoxe Metapher. Hrsg. 
Von Anselm Haverkamp, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1998. 
190 Paul de Man: A romantikus kép intencionális szerkezete. In P. de M.: Olvasás és történelem. Osiris K., Bp., 2002. ford. Nemes Péter 
191 „...mivel a költői szó szándéka szerint úgy szeretne keletkezni, mint a virág, ezért tulajdonképpen arra törekszik, hogy száműzzön minden 
metaforát, hogy teljesen szó szerintivé váljon. " P. de Man: i.m. 121.0. 
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2. A chiazmus, a sokszínű 

A fogalom tudománytörténeti kontextusa 

A chiazmus a XX. századi bölcseleti diskurzusokban egy rejtett karriert futott be a 

metaforával szemben: a lét és tudat egyirányú megfeleltetésétől eltérően komplexebb viszony 

leképezője. 

A görög "%mc7|j,oq" eredetileg kereszt alakú elrendezést jelentett. A szó eredetét a görög khi 

betű alakjában kell keresnünk, és a szimbólum, amely ennek a struktúrának az implikációit 

érzékletes formára hozza, a kereszteződésre, helycserére, illetve összefonódásra /egymásba 

fonódásra utal. 

Az alakzat (x) értelmének hermeneutikája kidolgozható a quer, = egyenes irányt keresztező, 

átlós, ferde, haránt irányú jelentésből kiinduló, s másodlagosan a 'visszás-fonák, furcsa' 

értelmeket eredményező jelentésváltozásból. A quer az indogermán *trek~, *terk- gyök 

•192 • 

forogni jelentéséből ered, rokon a görög azpaKTog [orsó], és a latin tor quere [forogni] 

jelentésekkel. 

A klasszikus retorika nem használta a szót ebben az értelemben, a jelenséget az antimetabolé, 

és a kommutáció (felcserélés) keretén belül tárgyalja. Az antimetabolé/antimetalepsis 

ellentétes változásként tükörszimmetrikus ismétlésen és helycserén, a kommutáció részleges 

ismétlésen (poliptóton) és ellentéten (antitézis) alapul. A klasszikus retorikában a chiazmus 

kommutációként számon tartott alakzat: szintaktikai vagy akár szemantikai szempontból is 

egymásnak megfelelő, de antitetikus szószerkezetek egymást keresztező elhelyezése, 

többnyire tükörképet adó rendben. A kommutációnak nevezett antimetabolé vagy permutáció 

= tő- illetve funkciókereszteződés, egy gondolat vagy szószerkezet szembeállítása a 

fordítottjával két szótő ismétlése által, szintaktikai funkciójuk kölcsönös cseréje mellett. így a 

chiazmus egy kettős paradoxonként felfogható kommutáció, ahol a helycsere gyakran váratlan 

konklúziót hoz létre, a dolgok szokott rendjét módosítja. Az újkori retorikában a négy 
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változáskategórián belül a helycsere (transmutatio) kategóriájába sorolják. Azon szerkezeti 

alakzatoknak a csoportjába tartozik, amelyek permutáció (csere, áthelyezés, 

sorrendváltoztatás) révén jönnek létre, s funkciójuk a kiemelés, a jelentésbeli hasonlóság 

fokozása. Olyan transzformációs alakzat, melyben egyidejűleg van jelen az eredeti forma, és 

annak transzformált állapota/változata. 

A megfordító ismétlés, a kettős antitézis képzetmozgása a kereszteződés mozgásélményéhez 

hasonló képzetet kelt, ezért tekinthető átlósan, diagonálisan szerkesztett, inverzív 

paralelizmusnak, keresztpárhuzamnak. 

A chiazmus formájának fenomenológiájában az alakzat sokszínűségét leszűkítjük 1. az 

ellentmondásosság, 2. a keresztezés (csere), 3. a kölcsönös implikáció (Ineinander) és 4. az 

átcsapás, a fonák átszelés mozgástendenciájára. 

A léptékváltó alakzat: a szövegszintű megjelenésmód 

Rilke chiazmusainak egyes variánsaiban a létezés összeférhetetlen attribútumainak 

felcserélése, disszonáns párhuzama azokkal az alakzatokkal rokonítja a figurát, amelyek a 

permutáció (az adjekció és detrakció egyidejű alkalmazása a szintagmatikus tengelyen) 

körébe tartoznak, s amelyek pl. mint metalogikus szuperfigurák a modern költészetben 

gyakoriak. (Chazal, Michaux)193 

A chiazmus mint nyelvi alakzat éppen abbéli szerkezeti sajátsága révén vált a XX. századi 

modern (pl. orosz) lírában alkalmassá arra, hogy az egyidejűleg két vagy több időbeli, térbeli, 

oksági-következményi, érzelmi-értékelő aspektust érvényesítő szimultán érzékeléstípusnak és 

tudatszerkezetnek formális keretéül szolgáljon, hogy a szerkezeti párhuzamosság elvére épül. 

A szimultaneitás mint kompozíciós elv, vagyis egyazon élmény többféle értékelési 

szempontból való bemutatása csíraformája annak a költői törekvésnek, amely szeretné 

egyetemes érvényűvé emelni a személyes egzisztencia által megélt egyedi jellegét. (Ez 

192 Egyes vélemények szerint a keletkezés igejelentései összefüggnek a forgással. V. ö. werden, wenden; kerekedik; De József Attila 
Eszméletében is kapcsolatban van a két mozzanat: "Földtől eloldja az eget/ a hajnal s tiszta lágy szavára/ A bogarak, a gyerekek kipörögnek 
a napvilágra. " 

193 Vajda András: A költészet retorikája. Helikon, 1982. 3.-4. 
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elidegeníthetetlen sajátsága a lírai költészetnek, de amíg a XIX. században a személyes 

élményi tapasztalat és az egyetemes léttörvények egymásra vonatkozásának fázisai fokról-

fokra, logikailag tagolt formában bontakoznak ki, a XX. században a két réteg tagolatlanul 

rétegeződik egymásra.194) 

Az alakzatok szerkezeti képletének mélylélektani értelmezése szerint a chiazmus az 

alakzatokat éltető két alaptendencia, az ismétlődésre és a létrehozott feszültség feloldására 

való törekvés ösztönforrásait világítja meg: az alakzat egymással szemben álló, 

ellentmondásos kifejezéssel indul, mely feloldást kíván, és ezért az ellentmondásos elemek 

felcserélésével próbálkozik, mellyel rendszerint újabb ellentmondást hoz létre. A keresztező 

ismétlés expresszivitása hagyományosan az ellentétes és szimmetrikus szerkesztésből fakad. 

Ezért Fónagy Iván olyan dinamikus absztrakciónak nevezi, amely biológiai /antropológiai 

szabályszerűségként szervezi a gondolkodás területét.195. 

Az újabb filozófiai megfontolások előszeretettel használják a chiazmus retorikai képletét az 

általuk leírt nyelvfenomenológiai értelemzéstartományban. Merleau-Ponty az érzékelés 

alapmintázatát, testünk kétféle észlelésrendjét (Leib, Körper) érzékeli chiazmában. 

Terminusértékű használatának előzményei Valéry prózai tárgyú feljegyzéseire nyúlnak vissza, 

Valéry az orvosi nyelvből veszi át, ahol khiazma alakban a szemidegek kereszteződését jelenti 

a chiazma opticum. 196 

Ugyanakkor a keresztezés hermeneutikája mellett a chiazmus fiziognómiájának más 

magyarázatai is felszínre kerültek, amelyek a kölcsönös implikáció formájaként értelmezik az 

alakzatot elsősorban Merleau-Ponty reflexiói nyomán.197 Az egymásbanlét figurájának a rilkei 

Weltinnenraum kategóriája szempontjából van jelentősége, amelyben az alany-tárgy 

194 Han Anna: i. m. 
1,5 A helycsere vágya elevenen él a 4-5 éves gyermekben, s a chiazmus ennek az intenzív, csakhamar elfojtásra ítélt kívánságnak a 
leképezése, dinamikus modellje. Tehát az emberi lélekben mély tudattalan vágy él a (véleményünk szerint szociális, organikus és kozmikus) 
helycsereigényre. 

1% Tengelyi L: Élettörténet és sorsesemény. Atlantisz K., Bp., 1998. 110. o. 
197 Entrelacs [egymásba fonódás, kacskaringó], Verschlingung [összekuszálódás, elnyeletés, felemésztés!], Verstrickung [behálózás, 
belebonyolódás], Verknotung [összebogozás, összecsomózás], Verschränkung [összekapcsolás, összeillesztés, ugyanakkor korlátok közé 
szorítás], Verwobensein [beleszőttség], Ineinandersein [egymásbanlét]. P. Herkert: i. m. 124. o 
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szembenállás felszámolódik: "Az egy Tér minden létnek otthona: Benső világtér. madár 

szárnyal ott át minket. Mivé nőni akarok, kinézek csak, s már bennem nő a fa." Eisemann 

György a Maliéról írott tanulmányában elemzi azt az érzékelésmódot, amelynek során „a 

világ, a létezők egymást érintőfeltárulása nyomán revelálódik"198. 

így a Chi két különböző dolog gordiuszi csomóját jelképezi, amelyeknek az identitása nem 

kideríthető. Egy nem redukálható komplementaritásról van szó, egy a kétértékű, arisztotelészi 

logikának ellentmondó jelenségről, reverziófiguráról, oszcillációról a vagy-vagy, a is-is, a 

sem-sem pozíciói között. A dialektika negatív formájaként kizárja a szintézis lehetőségét. A 

kétértékűség logikájának háttere előtt a chiazmus mint a lehetetlen fenoménja, a heterogén 

paradox egysége jelenik meg. Tériesített dialektikája olyan fogalmakat vonz, mint 

reverzibilitás, ciklikusság, átmenet (a belső-külső, én-más, szubjektum-világ, hallgatás-beszéd 

között), koincidencia, differencia, kétszeres vonatkozás, Falte, redő, ambivalencia, ugrás. 

Ezen túl: hiátus, éclips199, vagyis eltűnés, fogyatkozás. Rodolphe Gasché az alakzatot 

"tödliche Figur-" nak nevezi.200 A kereszteződő dimenziók egységdifferenciája nem 

kontradiktórikus ellentétek rajza, hanem olyan rend, amelyben az egyik a másikat már 

implikálja, amennyiben az annak a ,Nullfall'-ja, null-pontja, null-esete.201 

A test-lélek, külső-belső paradox viszonyának modellálására már a fiziognómia 

hagyományában alkalmazták a chiazmus formarendjére emlékeztető poláris cirkuláció 

fogalmát. Philip Lersch202 'poláris koegzisztenciális összetartozás'-nak nevezi az ellentétes 

megfelelés egységét, Plessnernél cirkuláris kölcsönös egységkauzalitáskéxú szerepel, nevezi. 

A chiazmus alakzata tehát a forma határhelyzetének tematizációjára is alkalmas, másrészt a 

198 „a létezőket önnön létmódjuk fedi fel abban a kapcsolatban, melyben egymásba bonyolódnak, ahol a látó-látható közös létesülésben mint 
eleve együvé tartozó tűnik elő." Eisemann Gy.: Világtér és egzisztencia. Id. kiad. 96. o.; „ Innen ist aussen, Aussen ist innen: die Einheit 
beider ist auf das genaueste das, was wir Sinn nennen." - í r ja Kassner. R. Kassner: Die Verwandlung. 1925. 97. o. 
199 hold/napfogyatkozás 
200 De a spiráltól kezdve, a palindromon, palímpszeszten, cikluson, forgásképen, inverzión, metalogizmuson át az ornamentikáig szinte 
valamennyi komplexebb alakzat feltűnik a chiazmus értelmezési horizontján. 
201 Derridánál a chi a másik színtér, az Ich, vagy Isch, az ember héber olvasata szerint, egy anagrammatikus megfordításban: így a chiazmus 
tekinthető a disszemináció tematikus vázlatának, amelyben minden írás foglyul esik. Derrida a Timaiosz demiurgoszi műveletének leírását 
idézi: hosszában kettévágva, középpontjukban egymáshoz illeszti, khi alakban, majd mindkettőt egy-egy körré hajlította úgy, hogy 
önmagukkal és egymással is eredeti metszőpontjukkal átellenben találkoztak. A külső kör mozgását az Azonos mozgásnak, a belső körét 
pedig a Más mozgásainak nevezi. J. Derrida: La vérité en peinture. Paris 1978. ford. Orbán Jolán (Kézirat) 

202 Ph. Lersch: Gesicht und Seele: Grundlinien einer mimischen Diagnostik. München, 1955. 16. o. 
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nyelvfenomenológiában mint a differencia abszolutuma nyelvi paradigmaként 

értelmeződik.203 

3. A chiazmus megjelenési formái 

A chiazmus mint észlelésalakzat, az észlelés kifordítása204 

A chiazmatikus elv a metafora mélyén tehát a nem elégséges alap elvét tudatosítja, amely 

lehetetlenné teszi, hogy a metaforát helyettesítésként fogjuk fel és visszafordítsuk logikai 

összefüggésbe. Chiasztikusan látni a metafora alatt annyit tesz, mint látszatlétünk 

felcseréltségen nyugvó alapjait látni. De Mannái a chiazmus nem engedi, hogy a textus 

retorikai karaktere neutralizálódjon, mert csak egy ilyen semlegesítés állíthatná vissza a 

szöveg eredeti értelmét, ami valós egységet kölcsönözne a szövegnek. Ezért tekinti 

alapvetőení aszimmetrikusnak. Amíg a chiazmus a hagyományos filológiai felfogásban egy 

önmagára visszavezetett összhang és az összes ellentét mindent magába foglaló teljessége, 

nála az ellentétek visszafordításának meghiúsuló kísérlete. 

Optikai chiazmus; Ertéksemlegesítés= a valóság kitágítása 

A chiazmus szerepe összekapcsolható Rilkénél a megváltozott jelenlét kategóriájával, 

(ahogyan a Dingwerdungként értett tárgyalakulást értelmezzük), illetve az intencionált 

látásmód problémájával. A keresztezés a binokularitás optikai tényeit figyelembe véve a 

figyelem pólusainak átmozgatásával, az optikai fluktuációval, átlós mozgatásaival és 

töréseivel képessé válik egy új, feszítettebb valóságmező megragadására, az örök organikus 

teremtőerő autonomitását megképezve. 

Az új látás mögött egy veszélyes nyitottság áll: „Én olyan vagyok, mint a kis kökörcsin, olyan 

tágasra nyílott napközben, hogy éjszakára nem bírt becsukódni [...] Én is ilyen 

menthetetlenül kifelé fordított ember vagyok, ezért zilál szét minden, érzékeim minden káros 

hatásra nyitottan éberek... "205 A benyomások csak azáltal kapnak stabilitást a befogadásban, 

20J Bagi Zsolt: Nyelvfenomenológia a posztstrukturalizmus után. In Irodalom, nyelv, kultúra. Jelenkor, Pécs, 1998. 
204 P. de Man: A trópusok retorikája. (Nietzsche). Helikon 1994. 1-2. 40. o. 
205 Levél Lou Andreas-Saloménak, 1914. június 26-án. Levelek III. Id. kiad. 255. o. 
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hogy az alany azzá válik, amit a tárgy képvisel: „...ha megzörren valami, feláldozom magam, 

s én magam vagyok az a zörej... " A tapasztalat itt már a saját elidegeníthetetlen létezésben 

inkarnálódik, ezért egy a medialitást hangsúlyozó mozgó stabilitás jön létre. Ez a benyomások 

stabilizálása az átváltozásban: azzá válni, amivel vonatkozásba kerülünk. 

A chiazmus 'Kehre'-je tehát nem logikai viszonyprobléma, nem a reláció esete, hanem 

aspektusváltás, orfikus beleereszkedés, beavatódás a valóságosba. Rilke egy mondata az 

Orpheusz Szonettekből jól példázza ezt: "Ist dir Trinken bitter, Werde Wein."206 A 

kontextus/új elem összefüggését tekintve a keserűség mint új elem a megfordításban implicit, 

látens kontextussá válik, de az ivás/ szomjúsághoz képest már egy új jelentésvonatkozás, az 

áldozatiság közegét képezi meg. A keserű-t a bor implikálja, a bor a keserűt, a bibliai keserű 

poharat és az utolsó vacsorán keresztül az áldozatit helyettesíti, az ivás keserűségéből/a keserű 

italból mint objektumból és az én dativusi viszonyából megteremti az én tárgyiságát. A sor a 

megfordítás struktúráját allegorizálja. A tárgyversek Rilkéje tehát máshogyan olvassa a 

tárgyat, mint a hagyomány: a fenomén az a nem-én, amely az egót láthatóvá teszi, elébe tárja 

saját létének lehetőségeit. A vers szövege nem a látót, vagy a látottat, hanem a láthatóvá 

válást magát dolgozza ki, amelyben az alany feltételévé, kontextusává válik a dolog 

létrejöttének. A bornak önmagát adja kölcsön az én: a dativus-jellegű lét-részesedés 

létegésszé válik: a werde Wein alliteráció-anafora a hangzás-szinten is evidenssé avatja 

vonatkozásukat. Az ivás hordozója leválik a tettről, és tárgyává válik a cselekvésnek. Rilke 

tehát azt a nyomvonalat keresi, amely a világ szövetében adott s e törésvonal irányát a 

megfordító párhuzammal próbálja leírni. A tipikus rilkei kifordítás a kondíciók 

felszabadulását a tárgyi létmód alanyivá változtatásával a ható-elszenvedő viszonyok 

kölcsönössé tételével, a létezők megfordítása helyett a lét kifordításával éri el. A létezők 

közötti megfordítás helyett a létezőnek a lét szerinti átfordítását hajtja végre, a folyamatot 

eseménnyé váltja. Elfojtás (a negáció logikai relációja) helyett átváltozást, aspektuskifordítást 

206 Szonettek Orpheuszhoz, 11.29. 
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hív létre207, fókuszponteltolást a létezőről a létre: tárggyá (pontosabban fenoménná, 

megmutatkozóvá) válni egy alannyá tett Nagyobb vonatkozásában. Ebből a szempontból az 

elforgatás az érték semlegesítését hajtja végre: az értékelvűt a lételvű gondolkodással váltja 

fel, az összetevők cirkulációjával egy értéksemleges nézőpont felvételét téve lehetővé. 

A chiazmus mint rejtvénytest208 

A líra eredetalakzataként a chiazmus keresztábrája mint az enigma ősformája jelenik meg a 

korai görögöknél. A bölcselet ősi preszokratikus formáiban a megfordítás olyan alakzatként 

képes viselkedni, amely egy alaptotalitással vonatkozásban álló különbséget képes kiemelni, 

ahol az ellentétes pólusok paralelszerkezetbe, megfordított összefüggésrendbe kerülnek 

egymással, egy visszafelé feszülő összefüggésben209. Hérakleitosznál a gondolkodás, a 

dianoia eredeti formája. A tautológia e változatában az összekapcsolás inverziójának 

visszafelé kibontott feszülésében a pólusok között egy dolog önmagától való eltérésében saját 

különösségét, illetőleg egységét garantálja. 

A chiazmus eredeti ősjelentéséhez visszakapcsolva az mint hermetikus ősforma, 

rejtvény korpusz lép elénk. Rodolphe Gasché nagy chiazmus-tanulmányában a dialektika, az 

argumentáció filozófiai módszerét az ókori Görögország kultikus játékainak rituális-vad 

rejtvényversenyeire vezeti vissza, hiszen a rituális találós kérdések lényege az egymással 

összeférhetetlen jelentések egymás mellé helyezése, a lehetetlen szókombináció révén a 

megfoghatatlan Egység megragadása/felmutatása. Valójában a rejtvény vagy találós kérdés 

ugyanazon a módon épül fel, mint egy háló, egymással kijátszott kifejezések 

összekapcsolásával. A rejtvény görög neve, az ainigma, illetve gryphos eredetileg egy 

bizonyos módon font halászhálót jelentett. Northrop Frye archetipikus műfajelméletében a 

líra eredetét/belső lényegét tekintve kapcsolódik a rejtvény jelenségéhez: az angol riddle mint 

207 Ezért állítja Kassner, hogy "az én eszmém a megfordulásról a pszichoanalízis minden formáját kizárja, és ahol én a nagyságot, a mértéket 
össze tudom kapcsolni a megfordulással, a pszichoanalízis mind a megfordulást, mind a nagyságot kénytelen elutasítani, "(a tagadás/ elfojtás 
központi eleme révén). 

2CS "A rejtvénynek éppen az a természete, hogy miközben az ember igaz dolgokat mond, lehetetlenségeket fűz egybe." Arisztotelész Poétika 
58a27-28. 
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a read ige belső tárgya azt jelzi, hogy a rejtvény ki-betűzése belsőleg fonódott össze azzal az 

egész folyamattal, amelynek során a nyelv látható formát öltött210 

A gondolati figurativitás, a gondolat eredeti formaisága természetszerűen utal vissza a 

rendszeres gondolat eredetéhez, a preszokratikus filozófiához. A formák eredendő 

újjászövődése, erósz és erózis211, a jóslat mint ígéret eredendő beszédformulája212 mint 

varázsformula a chiazmus kifordításában ölt formát. Rilke nyelvezetének ontologizáló erejét 

részben a preszokratikus természetbölcselet gondolatformájára emlékeztető szerkezet 

újrafelfedezése, az enigma ősi gondolkodáseredetéhez (amely még rokonságot mutat vallásos 

beszédformákkal) való visszahajlás eredményezheti. Kerényi elemzése szerint a vallásos és 

filozófiai dimenzió differenciálódásának kultúrtörténeti fázisában megtörténik az archék, 

elemek érzékletes anyagi természetének (Hérakleitosznál az anyagtalan tűznek) és a logosz 

láthatatlan hatóerőként való értelmezésének azonosítása. Rilkénél a gondolat anyagának2'3, 

érzékleti formájának újraidézése e folyamat visszája. Ilyen értelemben Kassner kijelentése a 

Rilke-költészet által megjelenített Atya világáról nemcsak tematikusan, hanem magának a 

megidézett értelem természetének felfejtése szintjén is érdekes. 

Az enigma hasonlóságot mutat a varázsformulák, találóskérdések és jóslatformák 

szerkezetével214, egyszerre homályos és átlátszó természetével: a de Man által Rilkének 

tulajdonított ígéret a vers révén történő egzisztenciális megszabadulásról az eredetileg a 

jóslatként létező formulában valósul meg Rilkénél. 

A chiazmus koherens deformációja ainigma-természete révén rejtéllyé, rejtvénnyé - testté -

válik: a chiazmus mint keresztkötés a rejtekezést nyitja meg. Az a-létheia a rejtekezés 

205 Zsilka János az általa palintőniának nevezett jelenségben az igék metaforizálódásának alapját látja: "nem értik, mint van az, ami 
ellenkezik önmagával, mégis összhangban van: visszacsapó illeszkedés, mint íjé és lanté." Herakleitosz B51. töredék Kerényi ford.; "az egy 
önmagával ellenkezve van összhangban önmagával, ilyen az ij és a lant harmóniája." (Platón.) 
210 N. Frye: A kritika anatómiája. Bp., 1998. 242. o. 
211 A párhuzamot Kerényi Károlynál találjuk, K. K: Herakleitos és a görög filozófia eredete. In K. K.: Az örök Antigoné. Paidion, Bp., 2003. 

212 Herakleitosz minden-egy formulája, a misztériumvallások formulái, amelyekre magvas tömörség jellemző, vagy a bizonyítás elhagyása a 
példázat mellől. 
213 E. Lévinas Huserl fenomenológiájával foglalkozó írásának központi kategóriája. Enigma 1994. 2. 
214 Kerényi egy Hérakleitosznál előforduló rejtvényformulát idéz: ,Jmit láttunk és megfogtunk, azt otthagytuk, amit sem nem láttunk, sem 
meg nem fogtunk, azt hozzuk magunkkal." Herakleitos: 56. töredék. Az egysoros rejtvény az antik Homérosz-életrajzokban is olvasható. 
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számára nyitott tisztás, a toposz, a térbeli hely, a rettentő. A chiazmus ainigmatikus 

természete, nem-lineáris formája (az elidegenítő hasonlathoz hasonlóan) szabaddá tesz egy 

rést a faktum erejének, a nyitott középpont felé utalva, amely minden létezőben ott érik. 

A chiazmus megfordításszerkezete felfogható a nyelv szembeötlő szinte testiesülő 

gesztusának, amelyben a szokásos úgy szüli meg az aktuálist, hogy látványosan felbomlasztja 

az eredetet, és transzparenssé teszi az értelemtulaj donítás, ki-betűzés minden mozzanatát 

(mint olvasásfigura). A chiazmus radikális, nem-lineáris, kétirányú, ekliptikus figura: 

szembeötlő és elidegenítő. Bacsó Béla Kleist kapcsán beszél az emberi állapot nyelvi 

uralhatatlanságáról, aki a nyelven túl magát kinyilvánító én megrendítő-chiasztikus kérdésére 

kereste a választ. A lineáris-logikus gondolkodást átszelő, keresztbe áthasító szerkezet 

mintegy átüti az emberi helyzetről szóló megnyugtató gondolkodást. 

Elképzeléseink szerint tehát Rilke a nyelvi anyagban a megfordulásban mintegy hullámfalat 

megképező chiazmus révén közvetlenül kísérli meg a struktúra szintjén gesztussá tenni a 

nyelvet, hogy a Rodin-és Cézanne-élmény hatására a felszín plasztikus paradigmájában a 

költészetanyagot is a gesztusként olvasható retorikai alakzat alakítsa. E folyamathoz egy 

olyan retorikai alakzat szükséges, amely a metaforikus kivetítés, kiválasztás, elkülönítés 

koncepciójával szemben a bevésődés esztétikájához közelít: amelyben a tudat képes felvenni 

az érzékelés alakját. Rilke célja, hogy a fogalmat tapinthatóvá tegye, bizonyos értelemben 

visszakonkretizálja: a chiazmusban Rilke a lépték- és ritmusváltásokkal olyan 

fordulatot/átcsapást hoz létre, amelyben az új értelem a régi alapjáig hatol. Az 

értelemfolyamatban egy olyan átforduló értelem keletkezik, amely a régi megalapozásaként 

ismerődik fel. így a keresztező alakzatban közvetlenül válik nyilvánvalóvá a nyelvnek az a 

természete, hogy „benne valamely spekulatív egységről van szó, egy önmagában történő 

különbségről, mely a dolog léte és megmutatkozása között áll fenn. "215 A tapasztalatnak 

formát adó és implicit kontextust teremtő chiazmus, amely a felejtést is beletagolja a 

215 Idézi Fehér M. István: Szó, beszélgetés, dolog. A gadameri hermeneutika nyelvfelfogása. Vulgo 2000. 3 .4 .5 . sz. 108. o. 
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folyamatba, a maga visszafelé hajló olvasatával felejtésbe rejti az eljövőt, ugyanakkor 

palimpszesztként az ismétlés megfordításában a felejtés rétege visszahozza az emlékezést.216 

S hogy mit reprezentál a chiasztikus szerkesztés a dolog koncepciójában? A chiazmusban 

nemcsak két különböző dolog szimultán egybelátása működik, de egy dolog saját másik 

oldalára való átforgatása során a saját másik oldallal való szinkronicitás. Ez a dolog világgal 

való vonatkozását forgatja ki, s e vonatkozásban beálló felforgatottságot artikulálja.. Ez a 

reprezentált viszony a heideggeri terminusokkal nem reláció, kapcsolat [Beziehung], hanem 

Bezug, „vonzás", a létezők önmagát megvonó közepe az egészben, az egész egy visszafelé 

feszülő és elmozduló összefüggése. 

Képződmény mint kifejlés 

A chiazmus a képződményszerűként történő kifej lésben valami nyugtalanítót, valami 

önmagával nem-egyezőt is felmutat. A képződmény a maga kifej lő továbbnövekedésében az 

eidoszlétű lezárást, az alakszerű befejezettséget úgy kerüli el, hogy képes visszaforgatni az 

értelmeket az elmúló folyamatos alakulásába, amely írássá változtatja a világ statikus 

alakzatait.217 

E költészetbeszéd éppen a műtapasztalat elevenségét folytonosan modelláló chiazmus révén 

képes azt a folyamatot ébren tartani, amelyben a líra a radikális nyelvi modernitás 

tulajdonképpeni hordozójává válik, - „nem egy paradigma a sok közül, hanem az, ami a 

modernt legsajátabban és egyedül definiálja, a tulajdonképpeni csoda, hogy a versben 

visszatér a nyelv valamihez, ami alapjában ő maga: gondolkodás és történés mágikus 

egységéhez, ami sejtelmesen árad felénk az ősidők homályából. "218 

216 V. ö. a Leda c. verset. Az eredeti célt elfedi a hattyúváválás, rámásolódik az eredeti célra, majd még erőteljesebben hozza vissza azt. 
217 Walter Benjamin A német szomorújáték eredetében ezt a mozgást az allegóriának tulajdonítja. In. W. B.: Angelus Novus Magyar 
Helikon, 1980. 

218 H. G. Gadamer: Philosophie und Literatur. In E. W. Orth (szerk) Dialektik und Genesis in der Phänomenologie. Idézi: Holger Schmid: 
Művészet, magyarázat, nyelv. Vulgo, 2000. 3. 4. 5. sz. 117. o. 
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Chiazmus és orfikusság219 

A chiazmus szerkezetisége visszautal arra a preszokratikus hagyományra, amelyet 

Hérakleitosz és Empedoklész révén pl. a George-kör és Hamvas interpretációi az orfizmus -

Rilkénél szekularizált formában visszatérő - ősköltészetével hoztak kapcsolatba. A chiazmus 

egyszerre mutat tehát ősi és (poszt)modern olvasatot, egyszerre utal visszafelé és előre. 

Lehetségesnek tartjuk, hogy e szerkezetben a posztmodern differenciaelvű olvasás- és 

írásmód (a maga kabbalisztikus gyökereivel) a preszokratikus enigmatikusság kihívásaival 

találkozik. 

Vizsgálataink szerint az orfikus állapot, a lemondás terében állás orfikus poétikája Rilke 

számára elsődlegesen azt jelenti, hogy "az orfikus nem megy el a dolgok mellett, hanem 

azokat magára veszi és átformálja és magasabb és tisztább alakban adja tovább "22°. A testi 

pokoljárásába való lemerülés a szekularizált lét visszarealizált ősjelenete és ősjelenléte: a 

nehezen kivívottat jelenti, a rettenet szépségét. A Rilke és Kassner közötti párbeszédet 

megteremtő fiziognómia mint gondolkodás- és beszédmód is az alakkáválás 

(Gestaltwerdung) drámáját kíséri figyelemmel. Az orfikus beszédmód költői és prózai 

változatában a tényleges realitás önmagára, az azt vállaló szubjektumra való visszafordítása, 

ránehezítése egy olyan áldozati életanyagot eredményez, amely a keresztény victimitástól 

eltérően működik, hiszen nem szenvedő, hanem mediális alanyt jelenít meg.227 

Chiazmus mint olvasásalakzat 

Rodolphe Gasché a mai olvasó helyzetét a hermeneutika határára szituálja. Ezen 

határállapotban az interpretáció gyakorlatát, amely egy totalizáló nézőpontból megoldani véli 

219 Az orfizmus átfogó líratörténeti vonatkozásait Id. Schein Gábor: Rilke költészetének térkoncepciója. BUKSZ 2001. Tavasz. 
220 Hamvas Béla: Rudolf Kassner utolsó művei. In H. B.: Szarepta 64-es cikkek. Médio K , é.n. 325. o. 
221 Kassner esszékultúráját, írásrendjét és próza-írásmódját Hamvas Béla az esztétikai - orfikus törésvonal mentén nevezi orfikusnak, az általa 
orfikus prózának nevezett Kassner-esszéről pedig azt állítja, hogy az azáltal képes a nyelvről magasabb fogalmat nyújtani, mert "a nyelv 
teljes egészében itt nyílik meg, sehol másutt." Az esztétikai és orfikus egzisztencia megkülönböztetéséhez v. ö. Hamvas anekdotáját 
Kassnerről és Stefan Georgéról: „...Kassner és George leült és két óra hosszat a villanyszerelésről beszélgetett. ...az orfikus a tényleges 
realitástól egy másodpercre sem akar elszakadni. ... az életnek nincs az az alacsony és kicsiny mozzanata, amelyet érintetlenül hagy..." 
Hamvas Béla: i. m. 
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a szöveg értelmét, az olvasás rendíti meg, azzal, hogy problematizálja olvasói képességünket, 

hogy pontos és biztos megkülönböztetéseket tegyünk. 

A dekonstruktiv olvasáselméletek szerint maga az olvasás processzusa is chiazmatikus 

megfordítás-szerkezetben, inverziós technikákkal történik. Az olvasás fenomenológiája a 

maga anticipáló-korrigáló technikájával tehát a chiazmus struktúrájára vezethető vissza. A fel-

fogás és össze-fogás kettős mozgását Kant a képzelőerő két tényezőjének nevezi: 

apprehenziónak és comprehenziónak. A szintagmatikus, folytatólagos előrehaladás 

paradigmatikus totalizációba vált, ahol folyamatos szintézist kell létrehozni a szöveg 

folytatólagos kibontásának összegzéséért. A szem horizontális előrehaladása együtt jár az 

elme vertikális összekapcsolásaival a felhalmozódó megértés miatt, így a paradigmatikus 

mindig egyidejűleg helyettesíti a szintagmatikus előrehaladást. "A rész egészre cserélése 

egészeket eredményez, amelyek ismét csak részekké válnak."222 A chiazmus mint az olvasás 

alakzata, a megfordítás szerkezetét az olvasás mediális megjelenéseként jeleníti meg. A líra 

nyelvén belül megjelenő új nyelv, a megfordítás egy médiumot szimulál. „Rilke rózsájában a 

nyelv mint erőforrás adatik át, mint közbevetett, formálódó valóság,"223 

Mivel az olvasás alapiránya az, hogy az értelmező totalizálása ellen hasson a szöveg számára 

lényeges és strukturális határok, korlátok kidolgozásával, amelyek az építőelemek világos és 

egyértelmű megkülönböztetéseit és körülhatároltságát keresztülhúzzák, a chiazmus éppen az 

olvasás alakzataként a szöveg állandóan újragenerálódó határállapota, amely végső soron a 

szöveg olvashatatlanságát eredményezi, mert mindig félreolvasódik, és (a totalizálásra 

hajlamos) interpretációt annak korlátaival szembesíti - (annak ellenére, hogy hagyományosan 

a totalizálás alakzata.) 

Rilke más műfajokban is kidolgozza az elv poétikai megfelelőit. Theo Elm a Malte radikális 

intencionalitását abban látja, hogy a hagyományos parabola hatását meghatározó tényezők 

csak akkor lépnek működésbe, ha a szöveget mintegy az értelemelvárás ellenében olvassuk. 

222 Paul de Man: Fenomenalitás és materialitás Kantnál. In P. de M.: Esztétikai ideológia. Janus/Osiris, 2000. ford. Katona Gábor. 63. o. 
223 Mártonffy M.: i. m. 278. o. 
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A chiazmus a dekonstrukció értelmezéstartományában: Paul de Man 

Az újabb dekonstrukciós értelmezésekben224 a Figur orfikus alakzatát egy formaszintre 

emelkedő, a szövegtest alkotóelvévé, perspektívájává váló retorikai formáció működteti, 

amely különösen alkalmas a valóság dinamikus225 aspektusának tükrözésére. (Rilke Cézanne-

nál is két egymást ellenpontozó képmozzanat - mélység és szín - keresztezésére figyel fel.) 

De Man a rilkei alakzat új retorikájáról beszél, amelynek retorikai stratégiáját Rilke eltávolítja 

a klasszikus metaforáétól, s melyben a referencialitás elvesztése a belüllevőség 

(Weltinnenraum) terminusaival formálódik. E stratégia a nyelv abbéli tehetetlenségét írja 

körül, hogy bármit is kisajátítson, de e birtokolhatóság elvesztése mint felszabadulás 

értelmeződik. Hiszen - (és ez a láncszem hiányzik a de Man-i argumentációból) - a belső 

világtér (melyben "a világ a létezők egymást érintő feltárulása nyomán revelálódik")226 éppen 

az önmagából kiforduló konstrukció révén a ki-merítő létben a radikális kívüliét, a 

r 227 * 22Í? 

"kívülség" , a ki-vetkőzés, ki-helyeződés tendenciáját hívja létezésre. 

Paul de Man elemzésében a poétikai nyelv tulajdonképpeni fenoménje, a par excellence 

nyelvi paradigmaként kezelt megfordítás, a chiasztikus keresztezés az egzisztenciális 

szabadulás egy új formáját ígéretként állítja elő. Ennek következményeként a versnyelv a 

téma és a figura közötti elmozdításban, a szemantika és hangzásréteg inkompatibilitásában 

valósul meg. A reprezentáció és a szemantika egymásratalálását, a fonocentrikus 

reprezentációt megtestesítő Az áhítat könyve után A képek könyve c. kötet jelent továbblépést, 

amennyiben tudatosodik Rilke szövegformálásában, hogy a jólhangzás természetét nem 

csupán a szavak, de a figurák megválasztása éppenúgy meghatározza. Az Am Rande der 
224 De Man, Greber, Kühnen 
225 Erich Auerbach Figura c. dolgozatában elemzi a figura eredetileg mozgó formára utaló jelentését: "A figura a szkhémátíA nemcsak 
esetenként plasztikusabb, de mozgékonyabb, erőteljesebben kisugárzó is. ...tovább fejlesztette a mozgás és átváltozás elemét." (kiem. tőlem 
H.E.) In: A hermeneutika elmélete. 3. köt. szerk. Fabiny Tibor. Szeged, 1998. 
226Eisemann György: Világtér és egzisztencia. E. GY.: Végidő és katarzis. Bp. 1991.96. 
227 Michel Foucault: A kívülség gondolata. Athenaeum 1991.1.; "Az eredendő csak akkor marad eredendő, ha ...: eredet (Ursprung) mint 
kiugrás (Entspringen) a lényeg elrejtettségéből."; Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikába. Bp., 1995.74. 
228 A Weltinnenraum fogalomkomplexumában két olvasási tendencia ( a "belüllevőségé" és a "kívülségé") különböződik el, mivel a 
szimmetria "kerete" olvasható világrémek, de világűrnek is. 

90 



Nacht c. vers elemzése alapján e szembefordulás a chiazmus retorikai/figurális nyelvén 

történik, a szubjektum-objektum attribútumainak cseréjével, amelynek során egy teljes 

énfosztó folyamat indul el. Téma és figura ilyen jellegű eltolásával a vers szabadon engedi 

saját jelölő energiáját, és útjára enged egy olyan retorika-értést, amely már nem a szubjektum 

perspektívájából elgondolt. A vers Paul de Man számára annak az eljárásmódnak a 

prototípusa, amely szó és dolog megfeleltetését problematikussá teszi. De Man szerint ettől a 

ponttól, az Új versektől kezdve kell számolnunk azzal a szövegezésmóddal, ami annyira 

rilkeivé teszi a tárgyverseket, mégpedig "dolog és szó kategoriális attribútumainak 

felcserélésével." A hagyományos metafora-koncepciók pedig, mivel a dologi - és képi szféra 

közötti azonosításban gondolkodnak, (tenor = vehicle), a stabil jelentés kisajátításának 

/visszaszerzésének lehetőségét hangsúlyozzák.229 

Rilke versszervező mozdulatában a fogalommegragadás úgy történik, hogy a létezés -

egyébként inkompatibilisnek tartott, de ebben a rendszerben komplementernek elgondolt -

kategoriális attribútumai egy pólus körül elfordulnak, illetve helyet cserélnek. Ebből 

következően az az entitás működhet majd figuraként, amelynek attribútumai megengedik a 

r 230 

megfordítást. A Neue Gedichte két kötetében e prototipikus séma továbbfejlesztésére kerül 

sor: 1. eltűnik a szubjektum-objektum klasszikus sémája, 2. az inverzióban szereplő pólusok 

nyelvi jellegzetességei implicitté válnak. így az Új versekben kizárólag a megfordítás tiszta 

szerkezete marad meg, a nyelvi pólus kidolgozottsága redukciót szenved. 

Úgy tűnik, Paul de Mannek a rilkei szöveget értelmező kritikai nyelvében az ígéret-alakzat az, 

amely az egész életmű-olvasatot irányítja és szervezi. Az ígéret-komplexum révén ugyanis, 

annak chiazmatikus attribútum-kifordításával (ígéret adása és megvonása) a befogadót 

könnyen a csalódás tartományába léptetheti, az olvashatatlanság ama területére, amely a nem-

22 ' De Man Jakobson nyomán a metafora-metonímia kettősségét eleveníti fel más írásaiban is, hogy végül a chiazmus megalapozó 
szerepéhez jusson el. 
230 De Man több totalizációtipust sorol fel az új versek idejéből: a kinetikust (Der Balt), a hangtotalizációt (Quai du rosaire), az idő-
minőségüt (L'ange du meridien), és a látási totalizációt, amelyet az Archaikus Apolló-torzó reprezentál. A Der Ballban a fel/le, 
szabadság/determináció pólusa ad lehetőséget a megfordításra, a Quai du rosaire-ben a visszatükröződés fent/lentje, a L'ange du meridien-
ben az éj/nappal, és a kétféle idő minősége, az Archaikus Apolló torzóban a rész/egész, teljesség/torzó-lét konstellációja. 
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tudástól való szorongás közvetítésével új és új olvasatokat, allotropokat termel egy 

kisajátíthatatlan szöveggel való találkozásban. A paul de Man-i olvasatban Rilke mintha 

folyvást egy olyan ígérettel szembesítene bennünket, melynek eljöveteléről csak a chiazmus 

biztosíthat minket, de amelynek kudarcáról ugyancsak ő tehet. 

Az ismeretelméleti tudatnak az a meghaladása, amit Elm szerint Rilke a parabolában hajt 

' 231 

végre, de Man-nál a tematikus és figurális regiszter abszolút inkongruenciájában, 

indifferenciájában áll elő: a chiazmus játékterében. Ez megfeleltethető annak a nietzschei 

gondolatnak, amely Derrida metaforológiájának is alapja, hogy "a valóság és igazság nem 

ekvivalensek egymással, hiszen a nyelv nem az igazra, nem is a dolog lényegére vonatkozik, 

csak feltevéssel él, amit át akar vinni a másikra. " 

A Verwandlung ebből a nézőszögből a felépülés-lebomlás permanens átmenete, amely az 

értelmek differenciapontjaként határozható meg, ahol minden entitás állandó mozgó 

átmenetben van, amit a chiazmus fel-lebomló képlete biztosít. így az átváltozás nem más, 

mint a figura (befogadót is dekonstruáló) tiszta játéka. 

A következőkben az Új versek néhány kiragadott darabjában az átváltozás rendszerében 

Dingwerdungként értett tárgylétmód és a hermeneutikai megértésfolyamat összefüggéseit 

vizsgáljuk egy olyan poétikai szituációban, ahol a chiazmatikus szöveggeneráló elv a 

lemondás terébe enged bepillantást. A retorikai dinamizmus, a tropikus elevenség formáit 

vizsgálva elemzésünk fontos szempontjává kell válnia annak a kérdésnek, hogy hogyan 

értelmeződik újra Rilke radikális kísérlete azt illetően, hogy a Dingwerdung e különös 

tárgyállításával újrafogalmazza a lét eredendő nehézségét, feltétlenségét és 

bekeríthetetlenségét. 

E problémakörhöz kapcsolódva az alapvető kérdés: mennyiben nevezhető sikeresnek Rilke 

kísérlete, hogy a chiazmus mint szövegretorikai Verwandlung eljárásmódjával a létezőt a lét 

23'Theo Elm másirányú kutatásai hasonló következtetésre jutnak egy műfaj alakzat-természetének vizsgálata révén: "a parabolának arra kell 
törekednie, hogy a tudatot elszakítsa minden korlátozottságától, saját hagyománya, a szubjektív érzékelés és objektív fogalom vonatkozásba 
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(a saját létének lehetőségei) tekintetében nyelvileg újrastrukturálja232, hiszen a chiazmus 

tulajdonképpen a kifordítással teremti meg azt, amit ismétel. 

Látás és olvasás chiazmusa: Die Gazelle 

Rilke - egy 1907-es levelének tanúsága szerint - a költeményben "[. . . j a tárgyszerűség 

ösztönös csíráit" látta: "A Die Gazelle-t benne hagyom a kötetben: jónak találom." E 

tárgyszerűség részletesebb alaprajzát egy 1907-es júniusi levél233 és a költemény intertextuális 

áthallásaiból érdemes kibontani. 

A gazella c. vers a fikció mint jelentésképzés metaforájának példája. Amíg a Lédában a 

pillanat a fikció valóságot előzésében egy egész kis narratív szerkezetté bomlott, és a harc az 

idővel a fikció valóságrendjében mint a lehető legszabadabb rend állapotában felszámolódott, 

tehát a másban, az idegenben tért nyerő önazonosításként a fikció beteljesülését jelezte, addig 

itt a kitartott binaritás-állapotában mintha a fikcióképzés megrekedése formálódna, mintha a 

jelentésképzés örök fenntartottságát, kérdésességét, megakadását, felfüggesztettségét 

példázná. 

A gazella jelentésstruktúrája a pillanatnak azt a váltó, átváltó, átbillentő erejét, azt az 

elidegenítő effektust ragadja meg, amikor létrejön egy trópus, amikor újraíródik a valóság, 

amikor "összekapcsolhatatlan struktúrák kapcsolódnak össze" (Lotman). A gazella az a 

távolságtartás, amelynek segítségével a nyelv tropikus ereje eltartja magától a világot, "az a 

mérhetetlen távolság, ahonnan képes szemlélni magát" (Bahtyin). 

Ahogyan a labda-lét és virág-lét a mozgás és szín absztrakt eidoszának alakzatát építette A 

labda és A kék hortenziák c. versekben, úgy itt is a lét letisztult alakzatminőségét keresi a 

foglalása ellen kell hatnia." ,a szubjektum-objektum-tudat igazság- és érvényességigényétől való elfordulás irányába, a finális objektum-
gondolkodás ellen, amelyben a gondolkodásnak nincsen tárgya, hiszen a belső természet mindig újrateremti a tárgyat." Th. Elm i. m. 
232 "mert mindig csak kérdezőn tudunk", hiszen "a rátekintés pályája úgy alapozódik meg, ha a kérdéseket újra kérdezzük" M. Heidegger: 
Bevezetés a metafizikába. Bp., 1995. 
233 "Tegnap egyébként egész nap a Jardin de Plantes-ban voltam a gazelláknál. Kérődzve, nyugodtan, szemlélődve feküdtek ott néhány 
lépésnyire egymástól. Ahogyan a nők néznek ránk festményeikről, úgy figyeltek ki valamiből hangtalanul, végleges átváltozásban. Láttam, 
miközben nyújtózkodtak és eliramodtak a futás pompás teljesítményét, (mint íjak, saját ugrásuktól felidegezve.") Clara Rilkének 1907.jún. 3. 
(kiem. H.E.) 
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gazella finom megbontásokban, rezdülésekben, differenciákban létezésében mint a mérték/ 

szabály/ arány állandó egyensúlyozásának alakzatában, 

A gazella lénye egy több aspektusban, duálpárokban elgondolt bensőséges viszonyt testesít 

meg önmagával mint létezéssel234, ő az egymás ellen forduló kölcsönös nyugtalanság 

összeszedettsége. Az összehangoltság ennyire tiszta mértéke, a finom és éles bontások 

strukturáltságában létezés minősége háromosztatú információs csatornán szervezett 

szövegszinten: 1. a látó - látott megkülönböztethetetlenségét kiemelő struktúrákban; 2. a vers 

két jelentéstérre oszthatóságában; 3. a dipólusos fogalomépítkezésben. 

1. A verskezdő 'verzauberte' a júniusi levél értéselőzményét hordozza: - az elvarázsolt lénye a 

"valamiből" (saját lényegéből) mint képről a létet figyelő elő-állásban látványalkaiomként, 

eidoszként jelenik meg235 ; ugyanakkor a vers középponti részén az "um dich zu sehen" 

kijelentésben ugyanez a létező már látványesélyként, fűziszként236, a qidditasszal szemben ('az 

az, hogy van") megmutatkozó. A látványdialógusban237 előállók feszített arányharmóniájuk 

alakzatától megbűvölten néznek létezésükből mint képből, a látványalkalomból, miközben 

látvánnyá készülnek válni, mint látványesély. így az összhang tiszta mértéke, a feszített 

egyensúly a gazella lényében az eidosz saját füsziszlétére való anamnézisét is tartalmazza. (A 

dipólusok rejtjeleiben megmutatkozó önnön létlehetőségeit teremti a megértésben, a 

dipólusok szegmentált újraolvasásában. 238) 

A látás-látvány kiemeltsége, a figyelő - éber befogadás mint a létharmónia feszített 

létállapotként való megélése tapasztalatfeldolgozó képességünknek ahhoz a dimenziójához 

visz közel, amely "a diffúz 'érzés '-nél intenzívebben, a testiség összpontosító erejével ragadja 

meg a jelenségeket", s amely "az elmélyültségben, a jelenségre való ösztönös 

234"A Selbst olyan viszony, mely önmagához viszonyul." Jádi F. i.m. 111. o. 
2,5"A megjelenés az odatekintés számára mint felület, kinézet, elölnézet a maga mi-jében, quidditasában jelenik meg. " M.Heidegger: 
Bevezetés a metafizikába. Bp., 1995. 91. o. 

236 a "felnyíló-kikelő működés és az általa áthatott (időben) tartás" Vajda Mihály:Jegyzetek és szövegek M. Heidegger Bevezetés a 
metafizikába c. müvéhez. Fűzisz címszó. 

2""A meglátás a dologgal folytatott dialógus, amely arra a kérdésre keres választ, hogy mit mond nekünk ama különösség." Jádi F. i.m. 33. o. 
238"A létező megnyitása a logoszban mint összegyűjtésben történik." M.Heidegger: i.m. 93. o. 
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ráhangoltságban működik"239, az érzék-hez. "Az érzéki logosz, a belső látás a primer út. A 

nyelviség ideáival, a reprezentánsokkal megtett út szekunder. " Jádi említi azt a "sodró-tapintó 

mozdulatot" amivel e szó használatánál élünk. A vers középponti részén, ott, ahol látó - látott 

találkozik240, tematizáltan is és a szövegszintü kétértelműségben is, megjelenik ez a sodró-

forgó mozgás: "um dich zu sehen: hingetragen" (kiem. H. E.). A lenni tudás mint a 

jelenvalólét alapstátusa a sodortatás kategóriájának önkívüllétében, önelhagyásában nyer 

formát. Destruktív-kétértelmű, a jelentéssort két irányba bontó jel ez: a látás által sodortatott a 

befogadóra mint már-nem-olvasóra is vonatkozhat, de a látás tárgyára is. A vers 

értelemholtpontján a Rilkénél oly nagy jelentőségű látás-fogalom jelentése indirekt módon 

közölt, a nem-olvasáson, a szem lehunyásán keresztül sarkított, a sodortatással jelzett 

komplexumhoz kötött, ami a valódi látás kifinomult érzékelési rendszere alatti, azt megelőző, 

szinte testi-tapintásszerű látás241, és amely már nem a térhez, hanem az időnyomatékhoz242 

kötött szükségszerű-feltétlen érzékelés. Az előjövő, az elrejtettből előálló önnön 

létlehetőségének teljes birtokában van a sodortatás extatikus-előrevetítő, időelőállító 

állapotában. 

A látás úgy viszonyul ehhez az érzékmódhoz, mint a duálpárokban megjelenő összhang a 

rímhez, a futás az ugráshoz. Itt formálódik tehát a költemény chiazmatikus mélypontja, amely 

a verset kétosztatúvá teszi, a duálpárok sorát két fázisra bontja, s amely - a Léda c. vershez 

hasonlóan - egy interpretációs jelentéstérpont (itt) negatív megjelenési módjaként áll elő (nem 

olvas —• lát) . A 2. versszak tere, mely a hasonlaté és a szóé, egy a szótól eltérő, a látással 

összekapcsolt prezentációs, ugyanakkor hangsúlyozott preszemiotikus interpretációs teret 

tematizál ( nem olvas —> figyel). A látás-olvasás ellentétében tulajdonképpen a prezentáció-

reprezentáció, kép és szó, fűzisz-eidosz, fűzisz-logosz, jelenvalólét-jelenlét ellentéte 

23,Jádi Ferenc: i.m. 106. o. 
240 v.ö. a Léda c. verssel 
24,Geoffrey Hartman idézett tanulmányában a látás helyett a testet mint érzékelést hangsúlyozza, az emberi szubjektumot mint a "natura" 
alakzatát.. 

242n... az időt nem-keletkezésében fogjuk fel." M. Heidegger: Az idő fogalma. Bp, 1992. 
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ragadható meg. "... ismereteink két csatornán futnak be: a nyelvi és bevésődéses) elemzés, 

azaz a reprezentációk 'mögöttes' értelmének felderítése révén, valamint a nyílt mutatkozás, a 

prezentáció direkt információinak elemzésével. "243 

Ugyanakkor ha a duálpárokat mint diszkrét tropikus egységeket ugyanannak a metaforának az 

új ráolvasásaként fogjuk fel, hiszen a vers a képelrendezésnek ugyanazt a belső retorikus 

gondolatmenetét, logikáját ismétli, akkor a gazella nem más, mint az önmaga felől 

összegyűjtött polaritáspárok olvasása, ami legein, összegyűjtés. ("A logosz az állandóan 

magában működő, gyűjtő összeszedettség."244; a mű pedig az újrafelismerés 

, . 245 

azonossagpontja .) 

A holtpont megfordítja a duálpárok által fokozatokban szemlélt létet. Az első részben az 

iteráció nehezen elérhető (erreichen. a határozószó a 'je\ kérdésben posztulált, a kihátrálás 

formáiban szemlélt; a másodikban az intenzívebb létszint (ugrás) implikált a semlegesben 

(futás), tehát az iteráció létrejön (a "geladen mit" telítettsége) a hiány a túlcsordulás állapotába 

vált át, de a konjunktív feltételes-ráolvasásszerű beszédmóduszában. A személyes-megszólító 

beszédmód átvált személytelenbe. A potencia ilyen túlérését a realitáson jelzi helycserés 

alakzatuk, amikor a későbbi korábban említett ["mit Sprüngen jeder Lauf geladen"] ; és ezt a 

cserét mutatja a versvégi hypallagés megoldás, ahol nem a lányarc tükröződik a kisimuló 

víztükrön, hanem az arc tükrözteti a tófelszínt. (Az arc jelzője ugyanaz a gyök, ami a levélben 

a gazellák létminősítője: "gewendete Gesicht", ~ "mit einer lautlosen, endgültigen Wendung"). 

A tekintet, az arc szinesztéziásan érez és tanúsít, és nem a közlési képviselők (nyelv, sablon, 

maszk stb.) megítélésére törekszik, hanem a belső rezdülés közvetlen, egyidejű 

megmutatásának felderítésére, mert "a megmutatkozás eredendő információ. "246 

243Jádi Spitz és Piaget kísérletei mellett a hermeneutikus filozófiát és Lévinast említi mint a prezentáció elméletalkotóit. J.F. i.m. 24.o. 
244M.Heidegger: Bevezetés a metafizikába. Bp.,1995. 66. o. 
245Gadamer: A szép aktualitása. Bp.,1994. 43. o. 
246Jädi F. i.m. 41.0. 
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Itt érhető végül tetten az a dialektika, amiről Bacsó Béla beszél Schelling nyomán, a 

művészetről mint „nem-fogalmi, felfoghatatlan eredetről, az alap meg-rendítő ellen-

megtestesüléséről. "247 

Az epitáfium-lét chiazmusa: Die Insel 

Ha a Léda szövegének versteste a metaforának az egzisztencia és prezencia oldaláról 

interpretált szövete, akkor A sziget hármas szonettciklusában az epitáfium mint létalakzat 

testesül globalizált jelentéstestté. A vers a kint-bent archetipikus toposzának 

összeegyeztethetetlenségét írja újra, tehát az alapduálpárnak nem a Weltinnenraum-ban való 

meghaladását alkotja meg, hanem egyfajta negatív belső világtérré képezi át azt. 

A sikeres interiorizációhoz elengedhetetlen, hogy minden világelem "magamhoz képest külső 

maradjon bennem "248 , a szigetlét magányában viszont a belső "szakadatlan tolul, telítődik", a 

külső pedig "túlnagy, részvétlen, odaküldött többlet". Külső-belső nem egymásra 

vonatkoztatott, független totalitások. így az "objektív szellem" kettős jellege, alapvető duális 

rendszere hasad ketté, hasonul meg. 

A szemléleti tartalom a versben egy meditativ jelzésszerűségben bolyong, megteremtve az 

entrópia, a pusztulás koncentrikusságát, ismétlődését a várakozásban. A várakozás 

entrópiáját, amelyet a fenyegetettség vált ki, az a képtelenség mozgatja, hogy valami nem tud 

a megmutatkozás, a kifejezhetőség szintjére eljutni. így a belső elmélyítettsége annak egyfajta 

entrópiájává válik a termodinamika törvénye szerint: zárt rendszerben az idő előrehaladtával 

nő a rendezetlenség. A nivellált összegzettség, homogenizált azonosság a jel-mivolt 

felismerhetetlenségét erdményezi, egy kozmikus érzéketlenséget a jel természete iránt.249 A 

megformálásmód tehát megteremti a medialitás meditativ jelzésszerűségét, amely 

koncentrikus körökben elmélyül, hiszen minden kijelentés körszerűen-ismétlésszerűen újra és 

247Bacsó Béla:Határpontok. i.m. 52. o. 
248Sartre-ot idézi M. Frank: A nyelv uralhatóságának határai. Literatura 1991/4. 371. o. 
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újra befejez valamit, ami nem kezdődött el ("in einen Schlaf geboren werden, kommt und 

bleibt"). Ez is a manifesztálódás lehetetlenségét, kétszeresen negatív transzparenciát 

eredményez. 

A vers chiazmusközépi interpretációs tere az epitáfiumot teszi meg értelmező alakzatnak: a 

világon az ember nyelve sírfeliratként van. Az ember ritka szavával az ismeretlen 

sírfeliratának nyelvét, a világot leíró utolsó mondatokat beszéli. A felirat-jelleg és mint a "vég 

felől elgondolt teljesség"250 jelzik, hogy a nyelv itt valami jóvátehetetlen, végleges, lezárt 

egészre utal, dialogikán és dialektikán túli. A nyelvi csak maradvány a/nyoma az 

ismeretlennek, melyben egy világ van eltemetve számunkra előhozhatatlanul. Egyúttal mintha 

a nyelv önintencionáltsága kívül rekesztene minket a szellem differenciált világán. S 

lényeges, hogy maga a sírfelirat is "unerklärt", ahogyan az, amit értelmezni akar, az 

ismeretlen is: szünekdochikusan átörökítik egymás attribútumát. 

Az epitáfium mint alakzat ezentúl az időhöz is kötött, hiszen "Epitaph für etwas 

Angeschwemmtes", ez mint felhalmozódás/hordalékosság az idő belső erőivel van 

vonatkozásban, a struktúrálatlan időszaporulattal (az ismeretlen egyetlen, parataktikusan 

megjelenő tulajdonsága, hogy felrakódik). A vízhordta, ismeretlen epitáfiuma = az idő 

epitáfiuma. Az idő itt nem múlik, csak befejeződik a beteljesedés előretolt, előlegzett, a priori 

többletével. Jelen nélküli jövőj ükben "szuka jelenlét és felmérhetetlen a hely. "25\ amely nem 

9 <9 

tud chórá-vá , időben kifej lő térré válni. 

Nincs élet, amelyre megfelelő halál járna, nincs halál, mint meghaladhatalan lehetőség, ezért a 

jövő egy fantomidő a vers kezdetén. Nincs időtere a létnek, nincs egy pont, ahonnan 

legombolyítva értelmezhető lenne a rendszer, nincs virtuális gyújtópont, nincs kód, ami 

szervez (az "Angeschwemmtes" bleibt, marad és nem verweilt, időzik.) 

249A jeltermészet ismétlés és differencia függvénye. "A szimbólum ellenfogalma nem a szimbólum által megjelölt realitás, hanem a 
diabolika, azaz a differencia egységének az elvesztése, ...az entrópia." idézi N. Luhmannt Karácsony András. K. A.: A szimbólum mint 
tudásszociológiai probléma. In:"Jelbeszéd az életünk." szerk. Kapitány Á.- Kapitány G. Bp.,1995. 182. o. 
250Bacsó Béla: "The age of secondary orality" és a filozófia. In: i.m. 110. o. 
251Blanchot kifejezését idézi Bacsó Béla: i.m. 112. o. 
252v.ö. Heidegger: Mit jelent gondolkodni? In: Szöveg és interpretáció. Bp., é.n. 
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A vers alapvető tér-idő-perspektíva-rögzítéssel indít: "draussen", "die nächste", de az időbeli 

extatikus nem "ébreszti fel a jelent", hiszen a jelenhez a létező meg-jelenítése szükségeltetik, 

de a bezárt egysíkúsításban, az entrópiában nincs kint-bent. A kint fantomperspektíva lesz, az 

értelmét vesztett kint-ben a bent feltolul és a bent nem vonatkoztatható a kintre. A három 

szonett kezdősorának mondatvégei alliterációs epz'forákként a szonettegységek epz'táfiumai, 

előrehozott értelembeteljesítő jelentésegységei, melyek alliterálva determinálják a 

szövegsorok jelentésrendjét: 1. "den Weg int Watt"; 2. "in einem Krater-Kreise"; 3. "Nah 

ist nur Innres; alles andre fern." (az utolsóban az egész sorra kiterjesztve 

keresztbeszerkesztett alliterációs mintával.) A szövegsor hangjel-szintjén is igaz: "átaludt 

létre születtek. " 

A chiazmatikus-kozmikus kiegyenlítettségben nincs meg a legvégső, a vonatkozásnélküli, 

mindenkinek járó saját lehetőség, a halál. 

Chiazmatikus szerkezet az előfeltevések szintjén: Leichenwäsche 

A Halottmosás című vers annyiban a Léda ellentéte s párhuzama egyben, amennyiben a halott 

lemosása mint kultikus aktus egy másik létállapotra való felkészítésként tulajdonképpen a 

halotti státusz megteremtése. Az élettől való megfosztottság kiugratása az élők és halott 

közötti furcsa kommunikációban, dialógusban történik meg, mégpedig a rejtett előfeltevések 

síkján felmerülő chiazmatikus megfordulásban. A rejtett előfeltevések az indításnál 

implikációs rendszereken keresztül kapaszkodnak egymásba. Az első mondatkijelentés egy 

olyan megelőlegezett állítás, amely igazzá csak a vers végére válhat, így bizonyos fokig üres, 

"kitöltendő" viszonyban áll a címmel, amit a vers második része igazít helyre, teljesít be: nem 

szokhatták meg, mert még nem ismerik. Ez a szellemi pozíció csak a versszöveg végére építi 

fel önmagát, de az indítás 4. sorában mint tautologikus forma már kioltja a kezdő sort: "war 

der Unbekannte ganz unbekannt." A 'megszokták' az implikált 'ismerős'-ön keresztül 

kapaszkodik strófabeli logikailag szükségszerű ellenpólusába, az "ismeretlen'-be. A kettő 
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között a szubjektív nézőpont tárgyra való eltolása az ijedtséget az általánosítás magasabb 

szintjén kapcsolja be. Ugyanez történik az ekvivalenciaviszonyok kiépülése révén is, a vers 

terében a jelentések közös implikációján keresztül egymástól idegen jelentések kerülnek 

ekvivalenciaviszonyba: a mosás és a szomj a víz révén, mely a tisztulásban a halottlét 

előállításában szinte már teremtő eszköz, a szomjúság csillapításában az élet nedve. Az 

elapadó szomj mintegy válaszként adódik a tudatos (új sors kitalálása) és tudattalan 

feltevésekre, mely a szivacs arcon felejtésében nyer formát. A kettősségek bonyolult rajzában 

(tudatos-tudattalan, élő-holt, feltevés-valóság) végül a tehetetlenség-parancs dialektikája 

bontakozik ki. A tehetetlenség, mint kihívó erő átfordul parancsba. A halotti létszint a 

megtisztulás révén megtalálja adekvát kifejezési módját. Az előfeltevések mint kiürülés 

lepleződnek le. 

A versindító 'Megszokták őt' mintha valaminek a végeredménye, egy kiküzdött állapot lenne, 

de a későbbiekben derül ki: a vers tulajdonképpen egy hamis kiindulási alap korrekciója. így 

áll szemben egymással verskezdés és versvég: "sie hatten sich an ihn gewöhnt" <=> "lag bar 

und reinlich da und gab Gesetze". A halottmosók halotthoz való viszonyulása hamis 

előfeltevéseken alapul: csak mint élőhöz tudnak hozzá viszonyulni ("und da sie nichts von 

seinem Schicksal wussten, /so logen sie ein anderes zusammen"). A versvég visszafelől 

értelmezi át a folyamatot: a halott új állapotba való beavatása, "új méltóságának "elnyerése az 

élőknek a saját előfeltevéseikkel való küzdelme árán valósul meg. Tiszta titokzatosságában 

neki kell megszabnia a feltételeket, s a hozzá való viszonyulás nem az élők eleve adott 

feltételrendszerébe építendő be. A viszonyulásban el kell jutni addig, hogy az élők a holtak 

feltételrendszerét egy ugyanolyan létező rendszernek fogadják el, hogy egy idegen előfeltevés 

strukturálhassa az élőkét, azáltal, hogy ezek megküzdenek a magukéval. Ez pedig nem más, 

mint a megértés működésének folyamata. Ennyiben a halotti lét megértésének chiazmatikus 

tapasztalat-eseménye magának a megértés struktúrájának a metaforikusa lesz. 
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Az Új versek néhány darabjában tehát már felmerülnek bizonyos elemi összetevői az 

Orpheusz-szonettek problémavilágának, ahol "egy érvényesebb létezéselv formálódik, melyben 

feloldható létezés és semmi kizárásossága"; s ahol "megtörténik a másféle létezésnek, a 

nemlét létformáinak a dolgok noematikus lényegébe való bevonhatósága. "253 

A jelentés birtokolhatóságának chiazmusa: Der Alchimist 

Az Alkimista című versszövegben a birtoklás-lemondás pólusai biztosítják a chiazmus terét: 

schob ...den Kolben fort 

wusste jetzt, was er noch brauchte 

Zeiten brauchte er 

das Ungeheuere ...er liess es los 

Az alkímia maga is a jelentő-jelentés szinten mozgott, így a vers tere azt a közeget teremti 

meg, ahol a jelentés visszanyerése illúzió és örök approximáció. Hiszen a prima matéria 

jelölőként funkcionált, amelyre vagy amelyen keresztül egy tudatalatti jelentés (jelölt) vivődik 

át. Az alkimisták kifejlesztették azt a képességet, hogy tudatuk szunnyadó és anyagba zárt 

részét felszabadítsák. Tehát az alkímiai átalakulás, a magnum opus a személyiség azon 

jelentésteli aspektusainak felszabadítása, amelyek tudattalanul konkretizálódtak az anyagi 

világba való projekción keresztül. A lemondó gesztusok révén tehát egy olyan jeltapasztalat 

formálódik, hogy a jelölt visszanyerése illúzió, amellett, hogy a jelölők világa s a 

jelenlétükben időzés leválasztja az embert az elsődleges tárgyi valóságról és bevezeti a 

jelentéskapcsolatok másodlagos, megosztott archetipikus világába254. A jelentés 

visszanyeréséhez/birtoklásához kozmikus-személyfeletti időre lenne szükség, ami 

hiperbolákkal körvonalazódik ("Zeiten brauchte er, Jahrtausende, ...im Hirn Gestirne; im 

Bewusstsein mindestens das Meer"), amelynek személytelen türelmével szemben a személyes 

idő erőszakos és türelmetlen. 

253Kuicsár Szabó Ernő: Mérték és hangzás. Az orfikus tárgyiasság Rilke kései lírájában. Orpheus. 1991.2-3. 160. o. 
254 Paul K. Kugler: Akaratlan költészet. Literatura 1991/1. sz. 
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Az üres közép chóra-természetének figurációja: Die Erblindende 

A megvakuló lány a látó-látott-látvány összetett rendjét építi ki. A közvetítettségben láttatott 

szenvedéskarakter ("S elmosolyodott. Ez már szinte fájt.") megmenti a tiszta tárgyként 

szemlélt vakság-állapotot a szubjektív érzésállapot feleslegétől. ("Olt ült mint mások, itta a 

teát") 

A"fehér foltként ragyogó" vak leányt a lét feltétlensége és nyitottsága veszi körül: az első 

strófában kontrasztértékként, egy alapvető összevetés-szerkezetben áll elénk: "Sie sass so wie 

die anderen beim Tee"; "als ob sie ihre Tasse ein wenig anders als die andern fasse255." A 

diakritikus differenciában elénkálló alakhoz bizonytalan, előre kiszámíthatatlan mozzanatok 

kapcsolódnak: a konjunktivusok sora jelzi, a teste az átmenet létében él, a valami fontosra 

való rákészülés meditatív/ráolvasó állapotában, mindig határállapotban: "so wie eine, 

welche gleich /wird singen müssen und vor vielen Leuten." A múlt időnek és a 

konjunktivusnak ez a homonim vetülete tartja finom lebegésben a vers-állapotot, s ebben a 

kettősségben a történés vágytartalma egyetlen mellékmondatban feltételes szemléletmódban 

formálódhat. August Stahl szerint a konjunktivus bizonytalanságot formáló beszédmódjának 

erőteljes jelenléte az Új versek kötetben a tagadás és szépség jegyeinek egyidejű felmutatását 

teszi lehetővé. 

Az elválasztás-összekötés chiazmusában a határ természete lesz a tárgyalakítás szemléleti 

fókusza (ami a horizont létében ugyanezt a problémát testesíti meg): a határ egyrészt bekerít, 

elzár, gátol, másrészt átmenetet biztosít, átenged. A határ-karakternek ezzel a keresztkötéses 

eljárásmódjával van összefüggésben az a szerkesztési bravúr, hogy éppen versközépi 

pozícióban tudatosul a külső szemlélő számára a lány vaksága/valósága, ("da sah ich sie. "), 

amely így a fehér-vakító középhely tulajdonképpeniségeként állítja elő a fenomén katarzisát a 

vers szívközéppontjában: "Kivált női figuráim sikerültek: köréjük csoportosítottam minden 

dolgot, s kihagytam középen egy fehér foltot, mely ürességével nemhogy ásítana, hanem 
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finoman és részletesen megrajzolt peremének határai között - vibrálni és ragyogni 

kezd... "(kiem. H. E.)256 

A tárgy és a dolog chiazmusa: az elénkálló ellenállás: Kretische Artemis 

Ha a Léda az isten-közelség verse, akkor az Artemis-vers az isten-távolság, a Gott-Ferne 

jegyeit mutatja fel, ahol az elszabadult létminőség (mint az abszolút numinózus, isteni) 

megragadása az önelőzés/önmagát-előzés (mint feltétlenségjegy) alakzatával történik257. 

A gazella c. vershez hasonlóan egy kettősponttal izolált, kinyilatkoztatott karakterű birtokos 

szerkezettel induló versszöveg két egymástól eltérő funkciójú kérdéssel vezeti fel az 

önfelgyorsulásban megformálódó nyers állapotminőséget. A kérdések sajátos (ellentétességet 

és párhuzamosságot jelző) fogalmi strukturáltsága egy pre-egzisztens minőséget emel ki: 

minden konkrét tárgyi megjelenésmódtól függetlenül a létezés elő fokát (Vorgebirge, 

Vorgefühl). Artemis mintha hegyfokok szeleként előzné magát a versben. A koraiság-

érintetlenség áradása a jövő, az idő minket megelőző nyitottsága felé való vontságként áll elő 

a chiazmus középpontjában a mindent látás/tudás feltételezettségével ("...als ob sie alles 

wüsste, auf das Fernste zu...") 

Ezentúl a létezésmód ellenállás-szerűségét emeli ki a Wind megismétlődése Gegenwindként, 

s a tárgyiságnak Ding helyett Gegenstandként való megjelenése. "A gondolkodás 

folytonosságának egyedüli gátja a reális tárgy, mely nem olvasztható be, és nem látható át. A 

realitás világa számunkra nem elérhető, ennek tudata idegesít, őrjít bennünket - állítja Freud. 

A tárgy az ellenállása [Widerständigkeit] folytán lesz a gondolkodás objektuma."258 A 

Wirklichkeit259 tárgyával, a Ding-gel szemben a Gegenstand tehát mint a Realität, a külső 

255 "... a tapintás az igazi totális érzék, ennek primátusa van a többi érzék felett... egyedül benne feltételezi egymást kölcsönösen a magunkra 
és másokra vonatkozó érzetünk, így ez a módusz önmagában az észlelés vitális alapjául szolgálhat... ezt a rendszert ez ember önmagához 
való viszonya irányítja. " Helmuth Plessner: i. m. 201. o. 

256 Levél August Rodinnak, Párizs, 1908. dec 29. R. M. Rilke: Levelek II. Id. kiad. 85. o. 
257"Einströmen der Inspiration." Hans Berendt: R. M. Rilkes Neue Gedichte. Bonn, 1957. 195. o. 
25SJádi Ferenc i.m. 41.o. 

"'Realität és Wirklichkeit különbségéről lásd: Jádi Ferenc: A képiség szerepe a pszichoanalízis hermeneutikájában. Műhely 1992. 
Pszichoanalízis-szám. 
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valóság objektuma egy nyers, nem-kész Ding. (Artemishez a mitológiai gondolkodásban is 

egy sajátos ellenállás-magatartás fűződik: ő a szűziesség és vadság (vadászat) istennője). 

A rejtettségből Artemiszként elő-tűnő "tárgyi" tehát a belső és külső valóság chiazmusában, 

az önelőzésként elénk-állás és az azt átszelő, magát-megvonó ellenállás kereszteződésében 

formálódik: 

Wind der Vorgebirge 

wie ein lichter Gegenstand 

Glatter Gegenwind 

wie ein wechselvolles Vorgefühl 

Értelmezhető a vers első része úgy is, mintha az Artemis-világaspektus260 önmagát abban a 

tapasztalat-és jelentés-előfokban nyilvánítaná ki, amely itt szélként és állatként jelenik meg, a 

Formátlanként, amely tehetetlen öntudatlanságában kihívja maga ellen, meghívja létébe az 

archetipikus formáló erőt. Ez a chiazmus másik oldalán mint a szülés/születés hangja tűnik 

fel, az előbbiekkel ellentétben emberi oldalról kényszerítve ("...angerufen und erzürnt 

bezwungen von dem Schreien um Geburt") a numinózust. 

Időchiazmusok /.: Hetären-Gräber 

Az időiség fenomenológiája a kötetben egymás mellett szereplő, a még Rómában 1904-ben 

elkezdett Hetéresírokban és A Sziget c. versben, valamint a kötet második részébe kerülő 

Szibillában mint zárványszerűség formálódik. 

A hetéra-minőség egy kettős időaspektus ütközési pontjaként szerepel, ill. az idő kettős 

aspektusának hordozójává lép elő, egy közös metaforikus térképzet, a tér mint mélység, 

kimélyítettség révén, amely alkalmas lesz az idő zárványszerűségét leképezni. Ez némiképp 

eltérő jelentéstartalmat alakít ki, mint az ismert kultúrtörténeti toposz, az idő mélységes kútja, 

hiszen ott az idő mélye az tér-mélységgel analógiában úgy jön létre, hogy ami egyre távolabb 

260Kerényi Károly: Valláslélektan és antik vallás, in K.K.: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Bp., 1984. 
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van az időben, az egyre megközelíthetetlen régiókba kerül. Itt viszont minden a zárványszerü 

megakadásba fut ki, a férfiak elsuhanó életfolyója is erre az idősíkra vetítődik ki (az abszolút, 

elvégtelenített nyitottság éppúgy csapdája a térnek, mint a zárványszerűség.) 

A versben kettős térmetafora (sírverem, folyammeder) vetítődik egymásra, amelyet egy közös 

absztrakt minőség köt össze, a mélység. Mindkét térmetafora (1. a folyammeder, amelyben a 

folyó, a folyó idő metaforája fut, 2. a sírverem, amely az elmúlást tartja fogva az ajándékok 

felhalmozottsága révén,) az idő kifejezésének szolgálatában áll, de úgy, hogy ugyanannak a 

térképzetnek (térmélység) a különböző időjelzésekké alakított metaforája (verem, meder) 

eltérő időképzet jelzésére alkalmas: a diakrónia szinkróniává válására, illetve a tiszta áramlás 

diakróniájának kifejezésére. 

Az idősíkok szerkezetisége mint az élet múltjának kétszeres ideje formálódik: egy olyan 

múltként, amely a felhalmozottságban a jelenben is megragadható, és a lefutó idő tiszta 

szukcesszivitásaként. E kétszeres életmúlt két oldalról artikulált: a befogadó-maradó feminin 

(a felhalmozott idő mint múlt) és a kiáradó-elsuhanó masculin princípium (az elmúlásban 

konstituálódó idő mint múlt) felől, mégpedig úgy, hogy a halál az öröm elfutó időformáiban 

(virág, gyöngy, víz) nyer alakot, az idő jelentése a gyönyörön keresztül aktiválódik. Az öröm 

tehát mint tiszta időforma áll elő. 

Vagyis az idő jeleit a nemek aspektusa /binaritása bontja ketté: 1. a női princípium felől az 

idő nem más, mint az életesemények zárványszerű felhalmozása, 2. a férfiprincípium felől 

pedig az életesemények elmúlása. 

E kettős idősík, a két nagy szerkezeti egység egymáshoz viszonyított helyzete, belső 

jelentésösszefüggései 1. az első rész lexikai elemchiazmusában és 2. a két rész között hídként 

szolgáló centrális szakasz jelentéskeresztezésében csapódnak ki és merevülnek állóképpé, 

'csillagképpé', figurává. 

Az első időforma a 'virág'és 'gyöngy' ismétlésformáival operál, ezek motívumait elszigetelő 

mellérendeléssel variálja: a szukcesszivitást a rendszer szimultaneitása ismétléskombinációk 

105 



soraként virág és gyöngy ismétlődő egymás mellé rendelésében szervezi meg. A virág a 

hullás prototípusa, a gyöngy a térben kimerevítve az idő szukcesszivitását fűzi állandó 

mintává, s miközben mindkettő a vízzel alkot asszociációs összefüggést, egy többszörösen 

egymásbaszerkesztett, aszimmetrikusan egymásbafolyatott chiazmatikus struktúrát építenek 

ki: aababaab. 

1. Skelette, Munde, Blumen -

2. Blumen, gelbe Perlen, schlanke Knochen -

3. Hände und Hemden, welkende Gewebe ... mit Blumenblättern -

4. und wieder gelbe Perlen, weitverrollte ... die wie Blumen duften -

5. und wieder Blumen Perlen, die verrollt sind. 

Az áthidaló versszak chiazmusa - hordozó és hordozott, közeg és szubsztancia szempontjából 

valósul meg a szakasz középső két sorában a birtokos szerkezet átvetésével, egy kategoriális 

elmozdítással: 

was alles in sie abfiel 

(sie) dunkeln wie der Grund von einem Fluss 

Flussbetten waren sie 

in denen die Männer Ströme rauschten 

A két időtípus, a két chiazmus-típus, a két metafora érintkezése az 'abfiel', ('beleömlött') 

mediális jelentésében történik meg, ami a régi kontextusban egy előreugratott, szervetlen 

perifériálisnak tűnő elem, s ez az eredeti elemben [abba] {a férfiak folyója) realizálódik, tehát 

a chiazmus mintegy "valósággá szüli", s ezáltal az egy új metaforarend szerves konstitutív 

elemévé válik. A chiazmus átmeneti pontjai között a retorikus logika szintváltása következik 

be: hasonlatból metaforikus azonosításba ("wie der Grund->Flussbetten waren sie"). 

így a chiazmus mintha azt a kérdést tenné fel, hogy megmarad-e az állapotban bármi is a 

folyamatból, helytáll-e a rendszer akárcsak nyomaiban az elfutó időért. Vagy az elfutó idő a 

rendszer értelmét is elsöpri, és így az merő virtualitás. 
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Időchiazmusok IL: Eine Sibylle 

A tér-idő zárványával kell számolnunk a Szibilla c. vers esetében is: a jóslás mint az idő 

rövidre zárása, a tér mélyedésszerű kiégettsége révén. A vers időszerkezetében a múlt a jövő 

által kényszerített. A sorrend megfordul: a jövő hamarabb van a vers logikája szerint, mint a 

múlt. A megfordítás, a chiazmatikus logika abban rejlik, hogy a versben a "szibillikus" 

időfunkcióról, a jövő jelenbe vágódásáról nem esik szó, az csupán a múlt ismétlésszerüsége, a 

mozdulatlanság-jegyek és a Szó képelemei révén merül fel. A versben a felhalmozott múlt 

jegyei sorakoznak, de mindezek csak az elhallgatott/látens jövődimenzióra feszítettségben 

nyernek értelmet. Az idő-titok itt a Szó-ban, a Szó erejében elrejtett, mert a Szó köti meg és 

teremti a jövőt, hiszen a jóslat a jövőt teszi jelenné az idő rövidre zárásával, pillanatnyi 

kiiktatásával. így a Szó mint centrumjegy körül fordul meg a múlt - jövő dimenzió.261 

A vers jelentésszerkezete az időkeretek többszintű egymásrafonódásával dolgozik. A 

versindítás két időfokot különböztet meg, mely perspektívaváltást is jelent: a diakrónia 

életszintű időfolyama egy külső, általános nézőpontból (man), mely megteremti az őt 

jellemző legfontosabb attribucionális fogalmat (alt), a kimerevített állandóság szinkróniájába 

vált át. (A közvetett ábrázolás szintjén a Szibillára vonatkozó kijelentések rendre ellentétes 

kötőszókkal történnek.) A nézőpontváltásban Szibilla személytelen erővé nő a kassneri 

'mérték' megváltozását kényszerítve ki, a mértékcsere a fogalmi és képi logika különbségét is 

rejti. Szibilla ebben a másodfokú időben olyan mozdulatlan tér-pont, olyan tér-és idő-eredő, 

amelyben az idő, kettős irányát tekintve önmagát tükrözteti. Ez egy mozdulatlan, de 

antinomikus térpont, melyet a kimélyítettség-kiszögellés oximoronos kontrasztja jellemez 

("hoch und hohl und ausgebrannt"). Az idő forrása Szibilla mozdulatlan helye, a két 4 soros 

versszak 2. sora az egyhelyűség által alkot ekvivalenciát. Szibilla elszemélytelenítése, 

mintegy világerővé, világaspektussá tétele két metaforával történik ("kam dieselbe Strasse 

261 A gadameri hermeneutika szeint „a nyelvnek eleve az a rendeltetése, hogy a mindenkori dolog szóhoz jutásában önmagát megszüntesse, s 
hogy ezzel önmagát ugyanakkor beteljesítse." Idézi Fehér M. István: I. m, 108. o. 
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täglich"; "man zahlte sie wie einen Wald nach Jahrhunderten"). Szibillát kozmikus 

passzivitása névtelen erővé avatja. Az első strófában rímhelyzetben ugratódik ki fogalmi és 

képi logika: alt-Wald, vagyis Szibilla egy tulajdonsága (az idő felhalmozódása = vénsége) egy 

olyan szubsztanciával ütköztetett, melynek elidegeníthetetlen tulajdonsága, hogy 

évszázadokban mérik idejét. Olga Freydenberg262 szerint "a korábbi mitologikus 

gondolkodásban a tárgyak sajátosságát élő lényeknek képzelték, az adott tárgy 

hasonmásának, alteregójának. Potebnya szavaival a tulajdonságot a szubsztanciával együtt 

képzelték el." A gondolat, gondolkodás rögeszmés egyirányúsága mint az egyazon utat/utcát 

használás az állandó térpont megelőlegezése. 

Szibilla tehát az Idő reprezentációja, jelenléte mint az időé, ismétlések révén megalkotott. 

Szibilla újraalkotja az időt az ismétléssel = jóslással. De az ismétlést maga a Szó teszi 

lehetővé, Szibilla a szó által uralt, az által a szó által, ami előhívja, megteremti a jövőt. S 

mivel a vers alapábrája: a szó által a jövő kényszerített jelenléte ("wider ihren Willen"), így a 

jövő hamarabb van, mint a múlttá váló jelen,263 az ismétlés idősebb annál, amit ismétel264, 

mert a jövő eleve a Szóval van adva. A szó-madár "készen várja az éjszakát", a közeget, 

melyben újrateremtődhet. Szóként, előrevetítve hamarabb létezik, mint ami megtörténik. 

Mielőtt 'megtörténik', már készen van - a modell mint megértésvázlat szerkezetét sejtetve: az 

ember a nyelv segítségével érti meg az időt. így a Szó, Jövő és ezen keresztül az Idő 

metonimikus azonosítása a vers látens formaszervező centruma. 

* * 

262 Olga Freydenberg: Metafora. In: Kultúra, szöveg, narráció. In honorem Jurij Lotman. Szerk. Kovács Árpád, V. Gilbert Edit. Pécs, 1994. 
263 "A kinyilatkoztatott karakter egy tudásnak azt a jellemzőjét emeli ki, hogy kérdés és válasz - diszkurzív gondolkodásból ismert - logikai és 
időbeli rendje fordított: a válasz megelőzi a kérdést." Tatár György: Az öröklét gyűrűje. Bp.,1989. 23. o. (kiem. H. E..) 

264 "Derrida abba a résbe helyezkedve, amelyet Heidegger a lét mint jelenlét megkérdőjelezésével felnyitott, ...azt próbálja bemutatni, hogy a 
jelenlét egy ismétlési folyamat hatása, hogy a re-prezentáció megelőzi, illetve pontosan ő teszi lehetővé azt a jelenlétet, melyet úgymond 
újra-alkot..." John D. Caputo: Az élet eredendő nehézségének visszaállításain: Testes könyv I. Szeged, 1996. 17.o. 
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Úgy tűnik tehát, hogy a versek chiasztikus középpontjában az olvasás több irányúságát, annak 

konstruktív és destruktív erőit egyszerre elénk állító recepciós mód265 előtűnésével nyílnak 

meg a Névtelen igényei az emberi egzisztencia számára mint létlehetőségek. 

A chiazmus mélyén az erőbe való átváltás, - amely tulajdonképpen a Névtelen szintjén az 

egzisztencia beszédmódja - nem más, mint az Idegennel való számolni tudás készenléti 

állapota, amely önmagában képes a Panasznak szálláshelyet adó Dicséret terének felavatására. 

"Mert saját kevés voltunk a rajtunk túlterjedőben nyer értelmet. "266 így merülnek fel 

számunkra végül a szó fogságából a Névtelen közvetítlen rajzai. 

Tehát a rilkei Verwandlung abban a gondolati keretben nyeri el jelentését, amely mint a 

hermeneutikai megértés gondolatköre vázolódik fel: a lét dolgainak új, 

kinyilatkoztatásszerűi267 megalapítása úgy konstituálódik, hogy a megértésre, a lét 

lehetőségeinek teremtésére vonatkoztatott, hiszen "a létező mint lenni tudó valóságos;" ez 

viszont a létező "másként-lenni-tudásaként" definiált268. (Malte alapvető intenciója is ez: 

"Mindent másképp látni és mégis élni"). 

A Ding teremtett és megértett volta egymás kölcsönös okaként áll elő a fűzisz, a felnyíló-

kikelő működés világló kibomlásában, s ha a heideggeri teória mélyén a lét mint jelenlét 

megkérdőjelezése áll, akkor itt a rilkei jelhasználatban fűziszként elképzelt feltáruló tárgylét a 

szubjektum önkorlátozása révén egy másfajta jelenlét az önelőzésben és az önkivetülésben 

folyamatosan létesülő, a megfosztottság létviszonyába és folyvást kezdetbe állított, 

önnönmaga megfordítása révén megerősített-megkérdőjelezett, egzisztenciává 

transzformált269, és nem kéznéllevőként értett tárgyjelenlét. Mert „a létezők megértése [...] 

265Johannes Anderegg: Fikcionalitás és esztétikum, in Narratívak 2.Történet és fikció, szerk Thomka Beáta Bp. 1998. 44. 
266 Bacsó Béla: A művészet és a lét gondolása. In: i.m. 
267 "mert a megismerést jelentő szavaink közül egyedül a kinyilatkoztatás olyan, amelynél a megismerés aktusában a megismerés tárgya az 
aktív fél." Tatár György: Az öröklét gyűrűje. Bp.,1989.23. o. (kiem. H. E.) 

268 Bröcker: Aristoteles, 1987. 80-81. Idézi Bacsó Béla: Adódik-e másik kezdet? Literatura 1992/1. 
269 az egzisztencia ... nem azonos az Önmagaléttel."; "Az egzisztencia annak a létezőnek a léte, mely nyitva áll a lét nyitottsága számára..."; 
"...a helyesen elgondolt egzisztencia felől elgondolható a jelenvalólét lényege, melynek nyíltságában maga a lét ad hírt maga felől és rejtezik 
el, megad és megvon..."; M. Heidegger: Bevezetés a "Mi ametafíziká-hoz"; M. H.:"költőien lakozik az ember..."Bp., 1994. 180. o. 
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nem ismeretelméleti probléma, hanem egzisztenciális."2,0 Az egzisztencia létezésmódusza a 

létnyitottság271 elviselése és kihívása: "Amivel küzdünk, mily parányi, /és mily nagy ami küzd 

velünk" - hangzik A néző c. versben a chiazmus aszimmetriájával. Tehát e fenomenológiai 

tárgyiasságban a tiszta jelenlét éppen a lemondás, kihátrálás mozzanata révén részesül a 

chiazmatikus megfordításban, a Verwandlung átváltó erejében. "Csak ha lemondásod terében 

alakot ölt, akkor válik valóban fává. "-írja Rilke egyik levelében, (kiem. H.E.) így Rilke a 

kivetkőzés alakzatában, a megfordulás tropikus ritmusában talál rá arra a jelre, amely a 

"másként-lenni-tudás" esélyét kódolja a létező, a tárgylétmód jelenlétébe, a megfosztottság, 

megterhelés létviszonyába állítva. Tehát az emberi egzisztencia — nem a szubjektumból 

kiinduló — létezésképletére lefordított tárgylétmódot Rilke a mozgó forma — ontológiai 

megfordítást tartalmazó — figurális összefuggésképében gondolja el. A dolog fűzisz-léte 

voltaképpen saját egzisztencia-feltárulásunk tükörfolyamata, amely szintén a megfordítás 

módján jelenvaló. Saját egzisztenciánk tárul fel, ha a dolgot hagyjuk megmutatkozni, ha 

fűziszlétében kibomolhat: így kódolódik be a szövegbe a befogadó elvárásvilága.272 

A chiazmus szerkezete azért alkalmas a dologgá való átváltozás [Verwandlung, 

Dingwerdung] fűzisz-létének egzisztenciára kivetített létmódjának megragadására, mert 

konstrukciójában, ahol a két (esetleg több) hasonló és különböző tag többé-kevésbé 

tükörszimmetrikus formába rendeződik, az azonosságnak és különbözőségnek a folyamatban 

felmutatható működését és differenciálódását273 világítja meg és ugratja ki. Ennek értelmében 

a chiazmus az a retorikus hely, az idő, a tiszta áramlás, az áttűnés érintkezéspontjai 

előállhatnak. Másrészt azáltal, hogy a chiazmus a metaforikus teret a nagyobb erőtől 

270 Eisemann Gy.: i.m. 96. o. 
271 "A létező a megnyíló és kitárulkozó,... és az ember önmaga nyílik meg a megjelenő előtt, miközben felfogja azt...hiszen Parmenides tétele 
kimondja: a léthez hozzátartozik a létező tudomásul vétele. Ahhoz, hogy kiteljesíthesse lényegét, az embernek a kitárulkozót annak 
nyitottságában kell összeszednie (legein) és kitéve lennie (alétheüein)." Koch Valéria: Martin Heidegger és a létmegértés útjai. Existentia 
1996-97. 1-4. 

272 E megfordítás, átváltás jegyében képzeli el Gadamer a Rilke-szöveg és olvasója közötti viszonyulást a Mitopoiétikus átváltozás Rilke 
Duinói elégiáiban című tanulmányában, "mi magunk vagyunk azok, akik az istenek tetteiben egymásra lelünk", vagyis Rilkénél a megértés 
elve egy fordulaton alapszik, hiszen mások cselekedetének és szenvedésének ábrázolása mint saját szenvedő tapasztalat értelmeződik: az 
egyéni szív világa a költői beszédben mitikus világként áll elő: ami az emberi érzés hatótávolságát meghaladja, az angyalként jelenik meg, a 
fiatal emberek halála feletti megrendülés mint fiatal halott, az emberi szivet eltöltő panasz olyan lényként, akit a fiatal halott követ. H.-G. 
Gadamer: Mitopoétikus átváltozások Rilke Duinói Elégiáiban. Id. Kiad. 
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érintettség (a medialitás) kifejezésére alkalmassá teszi, új lét- és mozgásminták alapítása 

történik. Tehát a lét metafizikai minőségével szemben a radikális fűzisz-lét az önmegszorítás 

chiazmatikus holtpontjaként olvasandó a lemondás kivívott-elviselt terében. Ebben a 

megfordított jelenlétben őrizheti meg a tárgylét a máshogy-lét radikalitását és a chiazmatikus 

szerkezet-elvben az elillanó, a mindenkor távollevő léttel való nem-rendelkezés formáit. A 

chiazmus a Verwandlung mélyén tehát az öndestrukció, a fokozatos kihátrálás alakzatait, 

poétikai megvalósulási formáit mutatja fel. 

A "Ding" és a "Figur" chiazmussal való kapcsolata 

Hiszen A dolog létre utaló karaktere és a vele való találkozás esélye az, ami minket mint 

szubjektumokat itt-tartózkodásra bír.274 Heidegger Kant-elemzésének végpontjaként 

meghatározza a dolog létkarakterét: a dolog minket érintő előállása az, ami minket önmagunk 

átlépésére késztet, hogy önmagunkat meghaladón létezzünk, ugyanakkor a , tiszta 

vonatkozás'-t is a lét önmagát megvonásaként, a létező felfedésébe önmagát elrejtő létként 

jellemzi, (Entzug, Bezug) mint ami az ember lényegét veszi igénybe. 

Merleau-Ponty275 szerint minden definitív/pozitív meghatározás ellenére a dolgok olyan 

kibontakozásra váró szelíd erők, amelyek implikációikat, lehetőségfeltételeiket a 

körülmények megfelelő találkozása, összejátszása esetén bontják ki, s teltségük, 

identitásmagjuk, önmagukban nyugvásuk csupán a tapasztalat másodlagos interpretációja. A 

metafizika eidosz-jellegű jelenlét-elvével szemben viszont a dologgal feltöltődött pillanat a 

semmi hátterét feltételezi ("...so ist auch diese Umkehrung des Pro ins Contra..."). Egy kettős 

paradoxon jelöli ki az így interpretált dolog-lét határait: - egyrészt a dolog tapasztalata az a 

háttér, amire szükségünk van ahhoz, hogy a semmit elgondoljuk; - másrészt a dolog 

tapasztalata elgondolhatatlan lenne, ha azt a semmi hátteréből kioldanánk. Merleau-Ponty így 

273Paul de Man azt hangsúlyozza elemzésében, hogy a chiazmatikus ellentmondás nem oldható fel dialektikusan. P. de M. i.m. 53.; v.o. 
Heinz Kimmerle írását dialektika és differencia különbségéről. Filozófiai Figyelő 1981./1-2. 
274Heidegger: Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen. Tübingen, 1987. 24. o. 
275Maurice Merleau-Ponty: Das Sichtbare und das Unsichtbare, hrsg. C. Lefort. W.Fink Verlag. München,1986. 21 l.o. 
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jut arra a konklúzióra, hogy a "valami "felé való nyitottságunk definiálásához nem elegendőek 

az identikusnak, a pozitívnak és a teljességnek a képzetei. 

Rilke egy levélrészlete sejteti, hogy a megközelítésnek ez az iránya nem áll távol tőle: "Az 

ilyen holmi állat volt és fa és király és gyermek...s bármily értéktelen volt is, előkészítette 

kapcsolataikat a világgal, történésbe és emberek közé vezette Önöket, s még ennél is több 

volt: a létén... végleges eltörésén vagy rejtélyes eltűnésén minden emberi élményt átéltek..." 

(kiem. H. E.) Az idézet alapján arra következtethetünk, hogy az egész Ding-

gondolatkomplexum a lehetőségfeltétel-minőség sarkításával és a chiazmatikus 

ismétlőstruktúrában a véletlen mint amorf potencia - az ismételhetetlen - kiemelésével visz 

közelebb minket a magát megvonó lét problémájához. A struktúra és a véletlen viszonyát 

illetően lényeges körülmény, hogy "igazából a véletlen az egyedül időszerű", s mivel a tudat 

evolúciója annak belső, beépített hibaforrásával együtt biztosított, ahol a determináció 

összejátszása a "megjelenés, ismétlés, változás és eltűnés feltétele egy rendszeren belül". 

Ezért a filozófia és a művészettudomány számára alapvető kiindulópont, hogy az emberi lét és 

tevékenység racionális játékszabályai megengedik a véletlent (az előre nem láthatót és 

mondhatót), és az alakzatszabály helyett a "forma előrelátásá-"t, "a ráhangolódásos cselekvési 

lehetőséget, ami szabadságunk kezdete lehet." Ezért látszik célszerűnek, ha a tárgyversek 

fikcióalkotásának (a realitás--> jellé, az imaginárius—> reális tapasztalattá válásának276) 

keresztező tendenciájában egy olyan nyomolvasást látunk, amely a diszkontinuitások 

összeolvasásán alapul; valamint a Verwandlung-ot a véletlen megképződésének színpadaként 

értelmezzük, és nem pusztán egy totalizáló egységképző tendenciaként. Ezért lényeges 

kérdés, hogy milyen esélyt ad a chiazmus átváltozás-struktúrája tudattalan véletlen-elvárási 

tudatunk alaki megképződésének, és a forma előrelátásának. "IIa az ikonikus jelek egyáltalán 

valamit is leképeznek, úgy biztos, hogy nem az ábrázolt tárgy tulajdonságait, mivel a tárgyat 

276 Wolfgang Iser: A fikcionálás aktusai. In Az irodalom elméletei IV. szerk. Thomka Beáta. Pécs, 1997. 
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ők maguk hozzák létre először. Sokkal inkább az elképzelés és az érzékelés feltételeit képezik 

le, és így a jel által vélt objektum konstituálása válik lehetővé 277 "(kiem. H.E.) 

Rilke Ding-fogalma mint centrális kategória, "a törvények legtisztább foglalata" a rilkei 

fikcióteremtésben valójában csupán mint "névképző átváltozás" létezik, a chiazmus 

csereállapotában. A dolog (az észlelő számára) már átváltozásban mint Figur áll elő, vagyis a 

Figur nem más, mint a Ding olvasása (a par excellence nyelvi paradigma). A chiazmus 

realizált alakzatában278 anticipáció és korrekció váltóvágányain, a diszkontinuitások 

összeolvasásában a lírai mozgás így az előzetesen rejtett összefüggést nem pusztán sorról 

sorra, hanem egy kétirányú megfordításban tárja fel. A Figur tehát a Ding olvasása a tiszta 

vonatkozás (reine Bezug) állapotában. így realizálódik a fikció mint határátlépés a maga 

reinkarnált formájában, a Figur-ban, mint határhelyzeti alakzatban (Gestalt). A Ding mint a 

jelöltek elképzelhetőségévé realizálódó imaginárius tárgytapasztalat tulajdonképpen az idegen 

referencia váratlan (mert) önmagából kifordult/kivetkőzött fellépése a Figur pillanatnyi nyelvi 

differencia-létében. Vagyis a Ding a véletlen alkalma a nyelvi újrastrukturálódásra, 

nyitottság-alkalom a nyelvi újraképződésre. A Verwandlung ezért nem egyik helyről 

/állapotból a másikba való átlépés, hanem a Ding belső viszonyaiban előálló esély arra, hogy 

a dolgok a körülményekből a kifordulás révén kiszabaduló véletlen tükrében felmutathassák 

igazi arcukat. 

S ha Rilkénél csak a negatív tapasztalat279 felhasználható mint alapvető szelekciós elv, akkor 

a chiazmatikus megfordításban valójában a lét követése történik meg a maga visszahúzódó 

hatékonyságába. A chiazmatikus megfordításszerkezet lehetővé teszi, hogy a metaforikus 

eljárásmóddal szemben, (ahol az ismeretlen hozzáigazítás zajlik az ismerthez) a 

valószínűtlennek tartott idegen referencia, a véletlen és a saját referencia, a vélt, a feltétlen -

feltételes vonatkozásai a differenciapontokon katartikusak és idegenszerűek maradjanak. A 

277 W. Is er: Az irodalom funkciótörténeti szövegmodellje. Helikon 1980.1-2. 43. o. 
278 v.ö. Han Anna dolgozatát Paszternak realizált trópusainak működéséről. Kézirat. 
279 P. de Man: i.m. 
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tárgy versek fikcióalkotása ezzel a kettős irányjátékkal építi fel a létezőt - a lét megvonása 

értelmében - kijátszó imaginárius tapasztalatot.280 

Ha a Ding nem objektum, hanem a Figur differenciába oldott játéka által a pillanat nyelvi 

jelentésalakításában feszülő Dingwerdung, akkor a fikció határátlépő aktusa során előálló 

imaginárius tárgy(tapasztalat) valójában a chiazmus nyelvi paradigmaként előálló alakzata. 

A chiazmus és a metafora összefüggései 

A következőkben a dolgozat arra próbál választ keresni, hogy a metaforikusság helyett, illetve 

azt meghaladva Rilke miért éppen a chiazmus jelformációját alkalmazza a tárgy versek költői 

periódusának fikcióalkotási módja, a "közvetítetlen tudás, a világ legtisztább reprezentációja, 

a mediációkról való lemondás"281 hatásstruktúrájához. Ha e tárgyköltészetnek a lemondás 

' 282 • r • 

terében interpretált jelenlét-modulációja olvasható a chiazmus dinamikus anti-arisztoteleszi 

formulájával, akkor az a kérdés, hogy a Ding fűzisz-elvű létmódjának chiazmatikus 

megfordítás-tendenciája, a "tödliche Figur1,283 mennyiben segíti a fikcióalkotást a 

megismerési tudat meghaladásában. 

Ricoeur Az élő metaforában a valóság teremtő újraírásaként a metaforának tulajdonítja azt a 

képességet, hogy a " megjelenés kibomlását" és a létezőt kívülről elérő, az adásból mint 

létsorsból, annak küldéséből származó erők működését megjelölje. A metafora 

transzcendentális szerkezete és a transzcendentális szubjektum azonban a megismerő tudat 

hálóját vetíti ki a megragadott világszegmensre, és ezzel domesztikálja284, saját 

előfeltevéseihez igazítja az ismeretlent (azáltal, hogy az ismeretlen jelenséget egy ismert 

280 "A költőnek a valóság távlatait feltáró funkciója olyan, mint az angyalé: minden idő és tér benne foglaltatik, vak és önmagába néz. " R.M. 
Rilke: Levél Ellen Delphez. I915.okt.27. 

28lGeoffrey H. Hartman: i.m. 
282 "...vess (a faj köré benső világteret abból a térből, mely benned létezik. Vedd körül tartózkodással. Nem fog elkülönülni. Csak ha 
lemondásod terében alakot ölt, akkor válik valóban fává." (Rilke) 

281 R. Gasehé: Über ehiastisehe Umkehrbarkeit, in Die paradoxe Metapher. Frankfurt am Main 1998.; valamint: Petra Herkert: Das Chiasma. 
Würzburg 1987. 

284 Zsadányi Edit Djuna Barnes Éjerdő c. regényében egy az episztemológiai tudattól eltérő eljáráson alapuló, "humánumba vésődött" 
törvény nyelvi jelenlétét kísérli meg kimutatni, amely visszautasítja az analógián alapuló kategorizálást mint kognitív módszert. Zsadányi 
Edit: A keret bekeretezése. Literatura 1998.1. 

114 



fogalommal hozza azonosító viszonyba), így a létet a létező nézőszögébe állítja. Rilke egy 

1907-es töredékének keresztbe szerkesztett alakzata azt állítja, hogy az általunk elérni kívánt 

külvilág mindig csak a megragadó tudatosság produktuma, így a dolog an sich-léte helyett 

saját teremtésünk képeivel találkozunk: "Uns verwirrt es, die wir seiend heissen,/ immer so zu 

leben: nur von Bildern und wir möchten manchesmal mit wildern Griffen Wirklichkeiten in 

uns reissen, Stücke, Abzufühlendes, ein Sein." (kiem. H.E.) 

Ha a metafora az azonosító aktivitás és teremtés alakzata, akkor Rilke versbeszédmódjában 

csak egy ettől eltérő irányban, a chiazmus képviselte medialitás285 felé mozdulhat el a 

szövegalakító koncepció. A keresztszövés forgó mozgása a teremtődésbe való 

visszaforgatással megképez egy önkéntelen üres középpontot, a medialitás terét. 

Poétikai rendszerében ugyanis az a mozzanat a lényeges, ahogyan az alanyiságot eléri a rajta 

túlterjedő, ahogyan a meglevő viszonyok maguktól feltárják magukat egy átrendezésben, 

amelyet egy észrevétlen névtelenség belülről teremt: "minden mellékesnek rémlő eseményt 

pusztán az a tény avat jelentékennyé, hogy olyan ponton megy végbe, ahol tökéletessé válik 

minden szürkesége ellenére, és mélységesen fontossá valamilyen személyes belátás 

előzményeként... "286 

A sajátos rilkei névtelen aperspektivikusság tehát nem egy részt-nem-vevő passzivitás 

értelmében vett személytelenség, hanem a dolgok tiszta természetében és formálódásában 

kifejeződő alanyiság. A cselekvésen belüliség elismerése a lírában a dolgok között és a 

dologban születő nézőpont és annak énszerű testhez kötöttségét egyszerre jelenti.287 A 

(binokuláris) látás (Arndal által is elemzett) szimultaneitása és a chiazmus szimultán 

szerkezete így köthető a mediális regiszter érvényéhez: a binokuláris rögzítetlenségben tartása 

285 A medialitást kétféle értelemben használjuk: a medialitás grammatikai értelemben az aktív-passzív igenem között a szándéktalan 
akaratlanság igetípusa: mintha az alanyban a világ cselekednék. A medialitás művészetfilozófiai értelemben pedig azt a szemléletet testesíti 
meg, amint az írás mozdulata a textusra/közegre bízza rá magát.. 

A mediális igék a bennható cselekvő és szenvedő igecsoport közötti igetartomány, amelyek történést, létezést, valamilyen fizikai vagy lelki 
állapotváltozást vagy állapotban léteit fejeznek ki. A mediális igék cselekvőktől való elkülönítésének kritériuma a szándéktalanság, 
akaratlanság mozzanata. A mediális igék mindig intranzitívek, belőlük szenvedő ige nem képezhető. A tárgyas ige tárgyából a mediális 
alanya, a képként elénkálló világ a mediális állapot alanya lesz. 
286 Levél Clara Rilkének, 1907. Március 8. Ford. Báthori Csaba. In Rainer Maria Rilke: Levelek. I. Bp.1994. 
287 A chiazmus a fenomenológia által elemzett korrelativitás-viszonyok megképzésére alkalmas alakzat. 
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a dolog látás közben születő természetének észlelésére, a medialitás szerepének 

felismerésére ad lehetőséget. Azt a nézőpontot elfoglalni, amelyből jól látható, hogy a létezés 

emberi gesztusainkat használja fel a dolgok sorsmintáinak kidolgozására. E fordított és más 

léptékű nyelvi-poétikai magatartás tehát egy olyan tudati beállítódás kialakítására tesz 

kísérletet, amely az affekcióalapú dinamikus tudatmodellhez áll a legközelebb. E tudati 

modell szerint a lemondás terében álló, a nyelvre ráhagyatkozó és személyszerütői eloldott 

szubjektivitás érzékeny készenlétté változtatja a tudatát a befogadáshoz, hogy egy figura 

erejéig a valósággal közös tartományba lépjen. 

A medialitás az emberi állapot egy kifordított szemléletét implikálja, amikor a lét cselekszik 

az alanyban. A lét maga-tartása, maga-viselete az ember állapotaiban ad hírt magáról, amit a 

gesztus képvisel, testesít meg. A cézanne-i észleléstípus: ennek az emberi állapotnak az 

allegóriája. Ez a nagyobb szándéknak való megfelelés kidolgozottsága a medialitás, a mérték 

elsajátítása, a mérték-vétel rendje. A metafora teremtő-cselekvő beállítódása nem alkalmas e 

világélémény megragadására, a chiazmus előhívó-ismétlő szerkezete úgy tűnik, igen. 

Eisemann Poesis perennis c. tanulmánya szerint "ahol az abszolút státusz, a kezdet ad hírt 

magáról, ott semmi sincs abból, amit hódító művészi akaratnak, teremtő szándéknak, 

Kunstwollen-nek hívnak. A teremtő és áldozati művészettel szemben a logosz múzsái 

mámorában nem a valóság megközelítése, de az attól való érintettség a döntő. A világ maga 

szólítja meg az embert, lemond a teremtésről, mert benne áll a teremtés áramában. "289 A 

288 A medialitás kategóriájának előtérbe kerülése mint a reprezentáció határainak feszegetése az elméletírás különböző területein a nyelv 
megkerülhetetlen autonómiájának, a nyelv és realitás közötti distancia csökkenthetőségének tudatosításával van összefüggésben. A 
nyelvtudományban Emil Benveniste foglalkozik az interioritás igeformájaként felfogható mediális igealak jelentőségével az indogermán 
nyelvekben, amely az aktív/passzív aspektust megelőző ősibb igeállapotként az alany cselekvésen belüliségét volt hivatva kifejezni. A 
cselekvés külső - belső aspektusa szerint konstituálődó medialitás azért kiemelt pont Rilke gondolatrendszerében, mert alapvető problémája, 
hogy hogyan vehetünk részt a személytelen folyamatokban; ami megtörténik, azon kívül vagy belül vagyunk-e; a világ mennyiben részeltet 
minket rajtunk túlterjedő folyamatai(nk)ban; a valóság a külső vagy belső tartományokban érhető-e el. 
Frank Ankersmit és Hayden White, aki a medialitás kérdéskörével Berel Lang nyomán Roland Barthes-nél találkozott, a történeti tapasztalat 
artikulálásában ítéli lényegesnek a mediális igeformát, mivel a görög igeforma segítségével a nyelv és a valóság közötti distancia 
csökkenthető, ezért felerősödik a múlt "beleszólása" a reprezentációba. 
Roland Barthes jellegzetes párhuzamot talál a modern regény nyelvhasználati módja és a mediális nyelvregiszter között. A modern regény az 
indogermán nyelvekben használt mediális grammatikai forma textuális megfelelője, mivel a tapasztalat áramát követi és nem kényszeríti azt 
a narratív reprezentáció mátrixába. A mediális révén képzett intranzitív ige a kizárólag csak a médium/közeg/írás révén létező alanyiság 
elméletét teremti meg. "Az intranzitív irás során a szerző nem azért ír, hogy hozzáférhetővé tegyen valamit, hanem önmagát írja. Az 
önmagát író szerző számára maga az írás válik a látás és a megértés eszközévé. " Rilkénél az Új versekben az optikai élmény nüanszírozó 
artikulálásában a szövegfelület megszövésének módja alkotja magát a látványtapasztalatot. Frank R. Ankersmit: Nyelv és történeti 
tapasztalat. In Narratívák 4. A történelem poétikája, szerk. Thomka Beáta Bp. 2000. ; H. White: Writing in a middle voice. Stanford 
Literature Review 9. (1992.) 

289 Eisemann Gy.: Poesis perennis. In Kosztolányi-konferencia. ELTE. 1991. 
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chiazmus itt ezt a liturgikus formát valósítja meg, melyre a cirkularitás szerkezet teszi 

alkalmassá, és mert csak kifordítja a meglevőt, a fent-lent, kint/bent, látszat/valóság stb 

létmódjait, poláris kategóriáit, szemléleti alapelemeit. Ez a grandiózus ismétlés a tiszta 

természet ritmusának figurája. S a jelölősor figurájaként mint másodlagos természet 

megjelenő. 

Ha a metafora annak az eszköze, hogy valamit egy másvalami szempontjából, vagyis egy 

karaktert egy másik karakter perspektívájából szemléljünk, amelynek során annak ilyenségét 

ennek olyanságát emeli ki290, akkor a chiazmust tekinthetjük a keresztirányú megfordítás 

műveletében úgy, mint ami a helyet cserélt elemek között egy ugyanilyen kölcsönös 

perspektíva-játékot játszik, amikor a másik elem idegen attribútumaival mint sajátjaival 

szembesül. Ennek alapján a helyet cserélő elemek egymás perspektíváiként értelmezhetők. A 

metafora maga keresi a világot, a chiazmus hagyja, hogy rátaláljon a világ. "Nem fedez fel 

semmit, nem talál ki semmit, ismétel, felfogja, amit látnia adatik". 291 Vagyis a liturgikus 

mozzanat itt nem más, mint a versszöveg /versszövegtest ismétlésáldozata a megfordításban. 

A világ felajánlódik a medialitás létfigyelmi szögében önmaga megfordítására. Ez a 

Verwandlung liturgikus kísérlete. A Wandlung-Verwandlung fogalomkörben a változás, 

átváltozás, elváltozás, színeváltozás képzetcsoportjaihoz köthető a szóhasználat egyre erősödő 

szakralitásjellege, így a Verwandlung a liturgikushoz292 és a művészi elidegenítéshez egyaránt 

kapcsolható. „A létről szóló, ám a személy és tárgy egységét megőrző beszédfajták, így a 

liturgikus és a költői beszéd közös alapja a szó-kép, amelyben a lét egyidejűleg feltárul és 

elrejlik, emberi hangon szól, de túl is lép az emberi személyességen... " 

A chiazmusban az időlinearitás és a cirkularitás egyesül, hogy egy konszekutív elmozduló 

gyarapodásban szülje meg a jelentést. "Das ewig Kommende, das kreist." - állítja Rilke a Der 

290Kenneth Bürke: A négy alapvető trópus Helikon 1997.1.-2.; valamint Max Black: A metafora. Helikon 1990. l."a főtémát a metaforikus 
kifejezésen - mint szervezőelven - keresztül látjuk, a főtéma rá van vetítve a melléktéma jelentésmezőjére. Mert a metafora kiválaszt, kiemel, 
háttérbe szorítja és rendszerbe szervezi a főtéma jellemzőit azáltal, hogy olyan állításokat is belefoglal, amelyek szokványosán a 
melléktémára vonatkoznak." 

2,1 Eisemann Gy.: i.m. 
292 A Die Rosenschale c. vers verwandeln igéje azonos az egyházi liturgiában használatossal, a kenyérré s borrá való átváltoztatással. Báthori 
Csaba: A peregrinus magánya Újhold-Évkönyv 1990. 2. 
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Engel c. versben. A poétikus alkotó újraírás a chiazmusban személy és világ aktivitásokat 

kifordító műveletében, az egymás számára való rendelkezésre állás megfordításában áll. 

Ricoeur szerint "a világ elbeszélésének új képessége azt írja újjá, ami valamiképpen van, a lét 

szintjén ír újjá" , a chiazmus ennek megfelelően abban az előállásban ír újra, amelyben a 

dolgok valamihez tartozásának^94 és valamivel rendelkezésének szerkezetei válnak érthetővé, 

a dolgoknak e minőségeit éri változás. "Mert a költői nyelv arról szól, hogy ami van, miként 

van, e közvetett úton szól arról, hogy mi az, ami van." A chiazmus átírásában a valóság akként 

van, hogy annak inherens elemeit, illetőleg előfeltételeit, implikációit - alapjait cseréli fel. Az 

analógiás gondolkodással szemben a chiazmusban az új helyzet homályosan érzékelt 

aspektusait nem analógiával, párhuzamkereséssel, hanem a csere révén az elemek kétirányú 

kontextusidegenségével teremti meg. A metafora mindig azt találja amit keres, mindig csak a 

tudat minőségeivel találkozik, a chiazmusnál viszont az alapok cseréjével, a kétszeres 

kontextusidegenséggel, az idegen referenciák, (véletlenek) halmozásával a lét eddig 

ismeretlen kombinációi tárulnak fel. 

A chiazmus a test alakzata - és ha a metafora kinézise a keletkezést szervezi, teremti a 

jelentést, ("az ismeretlen homálya helyett egy másfajta, keletkező létezés árnyait látjuk"-

állítja Frye), akkor a chiazmus egy még meg nem született világba visz minket, 

centripetálisan befelé figyel, a test medialitása felé, amely nem alkalmas semmiféle 

reprezentációra, mert mély és átláthatatlan, ahol a megfordítás kivetkőzést is jelent és a 

'katasztrófé' értelmében bevégzést. S mert centripetálisan szerveződik, válhat alkalmassá a 

puszta szövegtest inherens játéka, az önmagában megálló szövegtest materialitásának 

médiumává. A metafora teremti, kifelé irányítja a jelentést, mint az extroverzió 

szövegfigurája, a chiazmus az alapok összekeverésével, - és mert ismétléselemű - befelé 

szívja, örvényszerűen elnyeli a jelentést. A chiazmus repetíciójában már ismert elemek 

295 P. Ricoeur: Bibliai hermeneutika. Id. kiad. 
294"az elvont főnevek bennünk és rajtunk kívül levő jellemző jegyek, melyeket elszakítunk támaszuktól, és autonóm entitásoknak tartjuk 
őket." idézi Nietzschét Paul de Man a Trópusok retorikájában. Helikon 1994.1-2. 
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kerülnek elő, de az új felállás képes előhozni az idegen referenciát, ezzel szemben a metafora 

ugyan új, originális elemekkel dolgozik, de az analógia előzetes hálóját vetíti ki. így a jelenlét 

transzpozíciója a chiazmussal a lét másfajta dinamizmusát képes prezentálni, mint a metafora. 

A metafora a tudat rávetítő hálójaként működik, a metonímia a világ-összefüggéseket tárja fel 

a véletlen kontiguitásában, a chiazmus pedig ironikusan játszik a kártyalapok ki-

befordításával, amivel elnyeli a jelentést. Másrészről a chiazmus a nyelvit magát is 

reprezentálja, hiszen a mondott mindig a valószínű-valószínűtlen határán zajlik. Ha a 

metafora "annak funkciója, hogy a létezés egészen más rendjeire utaljon, tehát párhuzamos 

világokra" (Frye), akkor a megfordításos ismétlés a maga abszurd liturgiájával e világ 

arcaival szembesít. A metafora lenni minijével, lenni és nem lenní]ével szemben a chiazmus 

egy strukturálisan, transzparensen jelen levő mozzanatban is megtagadja az épp-így-létet, 

azzal, hogy megfordítja az elemek szintagmatikus sorrendjét, és elkezdi legombolyítani, amit 

felfűzött a lét fonalára. 

A chiazmus és a test találkozása: 'totes Tier' 

Geoffrey Hartman A közvetítetlen látomás295 c. fenomenológiai elemzésében a tapasztalat 

ismeretelméleti dominanciájában látja a modern költészet kritériumát. Szerinte Rilke a 

tapasztalati kontingencia, az érzékelés véletlenszerűségének nyomása alól versnyelvét a tiszta 

reprezentáció, a radikális zárójelbe tevés közvetlen megismerési módjával szabadítja ki, 

mégpedig a tiszta kiáltás/ megtisztított hang és a test mint fátum, a test liturgiája 

kategóriáival, amely Rilke szövegtesteinek legtipikusabb ritmusában, a szinguláris jelenlét 

legkomplexebb szimbólumában, a gravitációs körmozgásban nyer kifejeződést. Számunkra 

mindebből az a lényeges, hogy a körforgáserő - megteremtve a medialitás állapotrajzát -

megszünteti a valóság látásaként értelmezhető kép státuszát: "A leány, akár a párduc, oly 

immanensen része a természetnek, alanya egy nagy és kábult erőnek, hogy a külső világ a 

felnőtté válás periódusában egy mindent átfogó, ugyanakkor kép nélküli benyomás lesz, mint 

295 G. H. Hartman: i.m. 
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Isten, akit ugyan a frigyláda szimbolizál, de ő is a tiszta, kép nélküli jelenlét, kép-telen 

látomás...kiem. H. E.) 

A Hartmannál a teljes Rilke-korpuszt jelölő, központi kategóriává váló eredendő "Kreislauf'-

jelenség, a titokzatos jelentésáradást élő és élettelen, ember és állat, betegség és egészség 

között egy levélrészleten prezentálható, amely egy gyermekkori lázas állapotról számol be. A 

külső/belső újrastrukturálásának eklatáns példájában szembeötlően jelen van a chiazmus és a 

test-problematika, s amely bizonyítja, hogy Rilke nyelvét nem meríti ki annak térbeliségét 

kiemelő interpretációja, és érdemes a test új aspektusa felől újraolvasni. "Es war da wie ein 

grosses totes Tier, das einmal, als es noch lebte, meine Hand gewesen war, oder mein Arm. 

Und mein Blut ging durch mich und durch es, wie durch einen und denselben Körper." 296 

Jól példázza ez az állapotrajz a "tapasztalás mint megtestesülés" kategóriáját, s azt az 

újraillesztő, újratagoló munkát, amely a térbeli, ok-okozati=metonimikus, szervetlen 

érintkezés révén új egységeket, vonatkozásokat hoz létre: a besorolás, kategorizálás 

újraértéseként. Az idegen terek és testek egymásban való részeltetése a lázas állapotban 

történik meg, ahol az élő/halott dimenzióváltás az én /nem én megkülönböztethetetlenségét, 

és ezáltal a két regiszter között egy sajátos cirkularitást hív elő. A testérzék a látás 

szegmentáló, kategorizáló, izoláló képességével szemben a regiszterek 

szétválaszthatatlanságát jelzi. A részletben a külső-belső dimenzió különbsége, a belülről 

megélt és a kívülről elképzelt minőség a Leib /Körper különbségében képződik meg, a belső 

testérzet és a külső testkép, az élő test és a test mint magunkról elképzelt kép, a testidomként 

értett test differenciájában, a test nevének paradoxonában nyer alakot, a test kétféle 

koncepciója közti többszörös komplexitásban. A saját test tehát felbomlik kívülről és belülről 

látott kettősségre, amelyet a chiazmushoz közelítő "Kreislauf (Blut) fog össze. S nem 

véletlen, hogy a mondandó végére megszülető testszó a Körper: a testkép neve. 
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A saját test, a szubjektumhoz inherensen tartozó, annak lényegét alkotó rész elidegenedik, 

azzal, hogy egy másik szubjektum is kisajátítja, így egy másik szubjektumon keresztül 

objektummá válik. Az élő test sem saját már, mert a láz állapotában kölcsönadott a halott állat 

egzisztenciájának. A saját a fenomenológiában csak kontrasztértékkel bír, maga a saját test is 

idegen a sajátban. Plessner szerint az állati létezésmód az a létfok, amelyen az én és a világ 

közé a saját test (Leib) ékelődik. Az állat a testét, és nem a világot éli közvetlenül. A 

betegségben a beteg is a saját testet éli közvetlenül, mert visszahúzódik egy testi létbe, s ezen 

állapot révén válik a test egyfajta érzékszervvé. A szövegrész metonimikus297 és 

szinekdochikus érintkezések révén konstruál egészet: „ a halott állat, mikor még élt, a kezem 

volt. " A testrészem egy másik egész teste. A részeltetési viszonyok komplexitása jelzi, hogy 

nem egyszerűen egy egyirányú pars pro toto kapcsolatról van szó, a rész nem a saját egészét 

reprezentálja, amelyből származik, és nem is egy másik egész részévé válik, hanem részként 

képvisel közvetlenül egy másik egészlétet, amely kettébomlik állati és halotti létre. Ezt a 

komplex imlikációrendet gordiuszi létként, logikai zeugmaként is jellemezhetnénk, egy 

kéttagú implikált ráértésként, hiszen valami egyszerre tartozik több létszinthez. Az ember-

állat Rilkénél egyébként is túlterhelt szemantikai viszonya metonimikus: az evolúciósoron 

keresztül okilag érintkező, , ember és állat a valós földi létlánc terében egymás mellett 

kontiguitásban élnek, aminek az ad kitüntetett jelentőséget, hogy a Nyitottról csak az állat 

arcáról való visszasugárzásból szerez fogalmat: a valós egymásmellettiségben csak a saját 

tudatban élő kontiguitást éljük újra. 

Az én-státusz egyazon test állapot- és létmód különbségeiben, különböző vonatkozási 

mezőket átlépve áll elő ( beteg, de élő emberi test vs halott állati test), amelyben a saját test 

nincs is jelen: 1. egyrészt tisztán funkciók révén megélt (csak mint neutrális "es", mint 

"mein" birtokos névmás, mint tárgyi névmás-elem," mich", és mint azonosító-kijelölő 

296 "Ott volt, mint egy nagy halott állat, amely egykor, amikor még élt, az én kezem volt, vagy a karom. És a vér keresztüláramlott bennem és 
benne, mint egy és ugyanazon testben. " 
297 "A metafora esetében két mezőhöz tartozó jeleket hozunk egymással kapcsolatba, az érintkezési társítások ezzel szemben egyazon 
mezőösszefüggésen belül zajlanak. " Zalabai Zsigmond: Tűnődés a trópusokon. Pozsony, 1986. 73. o. 

121 



névmás "denselben"-); 2. másrészt kizárólag mint múlt létezik, az is csak a (halott) állat létén 

keresztül; 3. harmadrészt az egész szekvencia egy elidegenítő hasonlat immanens terévé tett: 

"es war da wie"... így az én kétszeresen deperszonizált, csupán mint es van jelen, és egy 

másik létezésmódnak kölcsönadott test módján. Az én sajátjaként interpretálható Leib üres, 

névtelen alapú. 

A testnek e többszörös közvetítettsége, konjunkciója és elidegenítése és a többszörös idő-

szimultaneitás értelmezhetetlenné teszi a jelentést mint képet: ua halott állat még 

életében/halálában az én élő kezem volt". A kéz nem azonosítható képként a keresztkötések 

összetettsége miatt, a chiazmus nem feloldható, szimultán struktúrájában a kétféle múlt egy 

időszakadékot von hasonló (az állat) és hasonlított (a kéz) közé: amikor élt, akkor volt kéz. 

Ezzel az eljárással képes lemetszeni és izolálni a referenciáról, a hasonlítottról a hasonlót, a 

jelentés elképzelhetősége helyett olvashatóságát emelve ki - a chiazmus olvasásalakzat! -

(annak ellenére, hogy a szöveg tematikusan a továbbiakban éppen az összefonottságot 

taglalja: "mein Blut ging durch mich und durch es. ") A szöveg ereje többek között tehát a 

tematikus és strukturális jegyek többszörös rétegzettségében keresendő. így a test 

képe/megnevezése mint metaforikus folyamat, nem más, mint a Leib megnevezése a 

Körperen keresztül, ami az idegenségen átvezetett saját test. Az asszociatíve, virtuálisan a 

chiazmus közepén, lineárisan pedig a szöveg végén hangsúlyosan kiemelt helyen a test 

nevének metaforája tűnik elő. Ha a természetes élő test nem más, mint az idegen a sajátban, 

akkor a Leib mint saját idegen kétszeres elrejtőzésében az abszolút idegen felé nyit utat. 

Elidegenített és saját az Es war da - mein Hand - mein Blut - durch es keresztbeszerkesztett 

struktúrájában áll elő, és a chiazmusban végül megszületik maga az átélt átélő, a test (durch 

denselben Körper), a név, amely olvasandó mint jelentés, és nem elképzelendő m int kép.298 

A levélrészlet az Am Rande der Nacht c. vers eljárásmódjához áll közel, amely a 

szubjektumhoz per defmitionem tartozó bensőség-attributumot az objektum számára 

298 Ahogyan pl,, a Leda c. versben Léda olvassa az istent a hattyúban. 
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kisajátítja, s így a személytelen hangzás ideája egy Selbst-fosztó folyamathoz vezet. Tehát ez 

a korporális osztatlanság, egy szubsztancia többirányú részeltetésének, tartalmazottságának 

tendenciája, az inherencia-jegyek chiazmusa megkérdőjelezi az ismeretelméleti tudat 

rendezett bipolaritását szubjektum-objektum, kint-bent viszonyának szempontjából, valamint 

utat nyit az ismert elidegenítése felé (akár az elidegenítő hasonlat és a nem referencializálható 

metaforika pl. Poundnál, Eliotnál). Kép és jelentés, dolog-szó nem puszta szétválasztása, de 

viszonyuk újrastrukturálása felé. 

A test hermeneutikája 

Az emberi test rejtélyes viszonyt formáz a térrel. A világ a testen keresztül [quer] adott. A test 

maga is olyan képződmény, amely a térbe van belehelyezve a térbeliség saját volumenével, 

térfogattal. így egy belső teret képvisel, amely a külső tértől megkülönböztetett. A test 

térképződmény voltától fogva nem tiszta szubjektum, és nem tiszta objektum, hanem átmenet 

a kettő között. A személy nem rendelkezhet vele, mert szorosabban kötődik hozzá. Az 

identitás olyan meghatározója, amelyet nem lehet megkerülni. A vele való rendelkezése 

belülről meghatározott: már mindig saját, közvetlenül az élő személyre vonatkoztatott. Az 

ember parciálisan identifikálódik a saját testével, mert az egyrészt mindig külső marad hozzá 

képest, ugyanakkor mindig mindennél bensődlegesebben kötődik hozzá. 

A testtel való részleges azonosulást az inkarnáció (teológiai eredetű, de antropológiai 

értelemben használt) fogalma fejezi ki a legtökéletesebben. Az inkarnációt Marcel299 úgy 

fogalmazza meg, mint a test bírásának természetét/formáját. Az inkarnáció a létezés olyan 

helyzete, amikor valami önmagával mint testtel van összekötve, a szellem hozzátartozása a 

húshoz, amelyet testként maga konstituál. 

„ Semmi se különösebb, mint a testünk."— állítja Valéry a Füzetek-ben. Egy olyan alakzat, 

amit folyamatosan magunkhoz tartozónak érzünk, amit sose látunk, fura képződmény, fura 

alakzatokkal, amelyek egyike se hasonlít azokra az eszmékre, amiket hordozunk. " 300 Mivel a 

299 Gabriel Marcel: Étre et Avoir. Paris, 1935. 
300 P. Valéry: Füzetek. Európa K., 1997. 121. o., ford. Somlyó György 

123 



tudat újra és újra kénytelen rátalálni a testre, az eredendő intencionáltság a testben valósul 

meg. Az inkarnáció jelenségeként tárgyalhatjuk a külső-belső jellegzetesen rilkei átcsapását, 

ami ugyanakkor egy jellemző visszakonkretizáló, allegorizáló testet öltés: Tasso-ról, a 

barokkról írva jelenti ki: „ ...akkor vette kezdetét egy külsődlegesen túltelt világ átcsapása a 

belső tapasztalati térbe. Szerelem és vágyakozás, bosszú és gyűlölet olyan közvetlen és 

ragyogó valóság-medreket találtak maguknak, ...hogy ha a férfi szeretett, akkor a szerelem 

maga a szeretett nő volt, és ha ő a tükre előtt felpróbált egy nyakláncot... akkor az illető férfi 

szerelme gyarapodott ezzel a nyaklánccal... "(Rilke kiemelései.) 

Rilke az ismeretelméleti tudat tárgyiasítása és az én-világ kettéválasztása ellen egy az 

eredethez való visszaáramoltatás, a forráshoz való visszajuttatás szellemi tervezetével száll 

szembe. Elképzelése különbözik a századelő kulturális beállítottságától és gyakorlatától, 

amely pl. Heideggernél, de Simmelnél és Kassnernél is a (preszokratikus) ógörög tradícióhoz 

való visszatérést a hagyomány^/ való részesedés és az abból való táplálkozás értelmében 

kísérli meg. Rilkénél ezzel szemben egyrészt feltűnő a visszaadás/visszaszolgáltatás301 

szellemi képletének és tendenciájának hangsúlyos volta, a konkrét történeti eredethely (antik 

görögség) helyett egy anonim-átfogó instanciára való hivatkozás, valamint egy neutrális-

intranzitív gondolati tartomány megképzése. 

Ezen dimenzió kialakításában lényeges pont a testi minőség szerepének felismerése, hiszen a 

testi létező egy közvetítő zónát jelöl, amely amellett, hogy a külsőt egyáltalán hozzáférhetővé 

teszi, mint az érzékelésbe vakpontként közbeékelődő, egyszerre fenomenális és objektív: a 

test egyszerre tartozik a tárgyi és alanyi rendhez. 

Merleau-Ponty gondolatmenete a testről egy új ontológia terét körvonalazza, amelyben az 

alany nem szemben áll a világgal, hanem annak anyagából létesül. A dolog azért épülhet a 

testi mintára, mert a világ húsa az inkarnáció valóságaként a lét közös történésébe fogja az 

301 V. ö. a Hölderlinhez c. vers: Senki ily magasztoson, épen, igénytelenül az egésznek vissza nem adta. " Ford. Vas István. 
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alanyt és tárgyat. A test302 a látható húsaként érzékelhető és érzékelő - kétlapú felület, a lét 

színét és fonákját egyszerre megjeleníteni képes létező. A testben mindenki a maga és a 

mások számára létező. A gondolkodás anyagaként elgondolt közeg Rilkénél a gondolati 

alakzatosság, mert a nyelv nemcsak feltételezi, hanem beteljesíti a gondolatot, „a nyelv 

nemcsak faktum, hanem princípium is. " m 

Ez az érzékelhetőnek egy önmagát érzékelni képes tartománya hangsúlyossá teszi, hogy az 

énszerű létező már nem centrális instancia, hanem egy az ént a maga világával átfogó 

értelemesemény. Mivel a dolog mint tematizált poétikai elementum mindig is egy (valójában 

személyhez kötött, de alapjában tudattalan) testi ittlétre utalnak, ahonnan hozzáférése adódik, 

ebből következően a megragadás mikéntje, a megközelítés szempontjának problematizálása 

kitüntetett jelentőségű Rilke versalakításában. Ez nyilvánul meg a gesztusok allegorizáló 

közvetlen inkarnálásában, az állapot saját hordozójáról való leválasztásában, a kategóriák 

kitüntetett problematizálásában, valamint a megfordítás retorikai keresztszerkezeteinek 

alkalmazásában. A halál életben megnyilvánuló immanenciája, a jellegzetesen rilkei halál 

fűzisz-konstrukciója, a visszaáramoltatás verbális tropológiai megnyilvánulása, a chiazmus és 

az intranzitív szeretet Maliéban kifejtett elve mind a nyelv testi oldalát húzza alá. 

A kép kioltásának technikája és a chiazmus, Die Erwachsene 

G. Hartman kép nélküli tiszta látomásról beszél Rilkével kapcsolatban, amelyben egy sajátos 

tudatalatti érzéklés révén a szem elveszíti elsődleges közvetítő érzék-minőségét. így tehát a 

"látni tanulok" kijelentésének fenomenológiai oldalról történő felülvizsgálata a rilkei 

verstextúra-alkotásban a versszövegerő képi státuszának problematizálása felé mutat. 

302 Rényi az én és a dolog, dolog és közeg létszerű összetartozását elemzi. Ezen részesedés elméleti alapját a gondolkodástörténetben 
Merleau-Ponty filozófiája adhatná. Rényi András i. m. 

303 H.G. Gadamer: Igazság és módszer. Gondolat K., 1984. 424.0. ford. Bonyhai Gábor 
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A Die Erwachsene c. vers azért mintaértékű, mert miközben a chiazmatikus-mediális modellt 

példázza, a mimetikus leképezéstechnikát meghaladó képkioltás-technikáját is tematizálja: 

"Ganz Bild und bildlos". 

„Megpróbálta az emberi állapot történéseit, a felnövekvést tisztán szervi, korporális 

folyamatként felfogni, és e célra az emberi fejlődés olyan pillanatait választotta ki, amikor 

valóban a testi látszik uralkodónak. „ ...azok a tulajdonságok, amelyek látszólag az észhez 

vagy a lélekhez tartoznak, a testben és annak alapvető gesztusaiban rejtezhetnek. "304 így 

azonosítódik az emberi sors a természet rendjével. 

Az Erwachsene c. vers a felnőtté válás névtelen állapotának való kitettséget, 

kiszolgáltatottságot, a veleszületett termékenységet tematizálja, azt a létpontot, amelyben 

elhagyott létfelünk a megosztott létszintbe beavattatván nevet (tehát a jó-rossz tudásáról való 

szójelet és képet) generál [Kindgewesene] - a chiazmatikus névgenerálásban ismét 

analitikusan együvé kerül szubjektum és predikátum (kedvelt megoldása Rilkének az Új 

versek idején, a névgenerálást a maga tiszta analitikusságában felmutatni.) 

A versszöveg-kifejlés titoktestében felcserélődik elfedő/elfedett: az ok nem kívülről ered, nem 

kintről hull az elfedő fátyol a lány arcára, hanem az ő szövi magára. A fátyol egy belülről 

érlelődő zártlét vágyának különbséget tenni tudása, ahol jó és rossz elválik egymástól. Jó és 

rossz vízválasztása a versszövegben az ent- és ver-305 prefixum-alakok chiazmusában zajlik. 

A vers első felében szereplő e«/-alalcsor, az absztrakt elillanás, elszállás (Entfliehende, 

Entfernte) a vers végére a kérdéstől elidegenedett szó, a válasz, az Antwort mint ent-wort 

objektivált, absztrakt jellé váló tiszta el-irányulássá válik, (amely a ver/vor-alakok kettősét 

zárja chiazmatikusan magába, a verwandelnd és a vorbereiten igealakot), mely az 

etimológiailag azonos gyökű Antlitz306 -hoz tartozó a kérdéssel együtt. A válasz egy 

etimológiai alakzat, figura etymologica révén (Antwort-Antlitz), a kérdés pedig ontikusan az 

31,4 G, Hartman: i. m 22. o. 
305 Az ení-prefixum jelentéskörülírása: "das Hinwendung zu einem Gegenüber, sowie ein Entfernen...". A ver-prefixum: kennzeichnet 
Beseitigen (elhárítás, félretolás, megszüntetés!), Zugrundegehen, Irreleiten, Negation. 

3 0 V ö."Eidos: Gesicht des Seienden."M. Heidegger: Der Satz vom Grund. Pfullingen: Neske, 1957. 
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archoz tartozó. Arc és válasz ekvivalenciája szubjektum és szöveg azonossága. így az 

elirányuló mozgás a szójel szintjén visszatükröztetett. A szó mise en abyme-ot szül. A vers 

értelemösszefüggésében a Paul de Man által sokszor vizsgált retorikai kérdéssel szemben itt a 

válasz a retorikai (az autopoiesis alakzataként): arra utal, ami a fátyol által eltakart, vagyis 

önmagára visszautaló, saját funkcióját felmutató: a belső csak a külsőtől elzárás révén jöhetett 

létre. A válasz (a megfosztó jelek figura etimologicájának retorikájával megerősített) szó 

nélkülisége (Ent-Wort) a világ kép nélküliségének (Bildlos) az analogonja a versszövegben. 

A felnőttség értelme tehát az, ami eltakarja ezt az értelmet. Az én szaiszi titokfátyol alatti 

jelenlétét a kérdés-válasz struktúra tartja fenn, az én tehát szövegjelenségként lepleződik le. A 

névretalálás egy félchiamusban valódi alany-állítmány egységben történik meg: in dir, -

Kindgewesene, - in dir. 

A verwandelnd központi szava kétirányú: az énre és a fátyolra is vonatkoztatható, s mint 

később a kijelentések retorikai elemzésénél kiderül: a látszat fátyla és az én mint látszat -

egyugyanazon jelenség, mert a fátyol az a keret, amely megalkotja az ént a gyermeklét és 

felnőttlét küszöbén: a serdülőkör testi rejtettsége, az élet-átalakulás emblémája. A tiszta 

fogékonyság akaratlanságát a minden igejelentésre egy particípiumos alak válasza, a 

visszaparticipiálódás érzékelteti (a ge- mint prefixumgyök az összetartozást/összegzettséget, 

és a passzivizálást is jelölheti). A chiazmus közepén az átváltozás, felkészülés névtelensége a 

"bis mitten untern" halmozott hármas prepozíciós viszonyhalmozása a körülménnyel való 

teljes együttlétezést jeleníti meg, a belső névtelen állapotnak való kiszolgáltatottságot, 

egyfajta tiszta közeggé-válást az első strófa ige-halmozásával együtt, (stand auf stehen, 

gestellt), amely a naturális személytelen visszatérés cirkuláris struktúrájában az anonimitás 

funkciótestévé lép elő. Nem véletlenül állítja Geoffrey Hartman Rilkéről, hogy verseiben úgy 

tapasztalja az emberi szubjektumot, mint a natúra alakzatát. 

A látás helyett Rilke a testet mint érzékelést hangsúlyozza, a test látása pedig a gesztus, így a 

test mozgásában, tartásában látja a dolgot, a test figyelme maga is érzékelés, - egy sajátosan 
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kioltott érzékelés. A látás a chiazmus közepén lesz testté, a test a chiazmus középpontjában 

válik látóvá, minden érzet (a látás is) csak metaforája, nyoma a testnek, a valódi mélységnek. 

A test megtalálja a maga nézőpontját, ahonnan a metaforikusság eléri a dolgot, ahonnan a 

dolog metaforikussága feltárul. A test az a nézőpont, ahonnan a dolog metaforája érthető lesz. 

(Ember - dolog — ugyanabból a nézőpontból láttatik, a testéből.) így a test (gesztusa, 

mozdulata) és a dolog egymás ekvivalens inverzei. A Hartman által cirkularitásnak nevezett 

erő a természeti fatalitás alakzataként a chiazmatikus eseménystruktúrában képeződik le. 

A test sötétjébe visszaszökve, annak tiszta prezentációját megalkotva a megfordító szerkezet 

tulajdonképpen a szövegtest önálló életének strukturális metaforája, ahogy a téma szintjén a 

test tiszta, közvetítetlen megszólalása. A szövegolvasat szintjén a chiazmus a szöveg 

teststruktúrájának ekvivalense. A test mint néma leképezhetetlenség az a létpont, amely a 

"nyelvet áthelyezi az adás jelébe, ami az adódik kifejezéssel konnotált. A van és az adódik 

között nem lehetséges átmenet."- idézi Ricoeur Greischt és Heideggert a Metafora és filozófia-

diskurzusban. 

A szubjektum szemének a chiazmusban mint tödliche Figurban retorikailag kioltott 

természetes látása, a világtalanító, kép-fosztó poétikai tendencia a "kimondás erőfeszítésében" 

a látást a textualitás természetévé teszi. A híres rilkei "látni tanulod valódi értelme, hogy a 

látás képessége poétikailag az írásra transzponálódik. 

Ha a chiazmus a test alakzata, a metafora a látásé. A látás leképez, közös jegyeket keresve, 

két pars pro toto-t egyesítve. A test számára nincs leképezés, itt minden direkt módon a létből 

fakad. Különös ellentmondás születik: a test mint a legvégső, pályájáról kikényszeríthetetlen 

tulaj donképpeniség mégis a létezés (az eltűnő lét) legmélyebb értelmű alakzatiságaként áll 

elő.307 

307 Makacsul jelenlévő tendencia a test gravitációs terének felerősödése az Új versekben: a Der Schwan-ban a létezés nehézkedése (Mühsal), 
a testnek a saját mozgáskényszertől és mozgásképtelenségtől eredő összekötözöttsége minden időpillanatot Ungetanes-ként, még-meg-nem-
tetté, elsővé változtat ("Diese Mühsal durch noch Ungetanes, schwer und wie gebunden hinzugehn"). A Der aussätzige König-ben az új 
méltóság az érintés-(berühren) érinthetetlenség tengelyen valósul meg ("erwartete, dass einer nach ihm schlugdoch noch war keiner Manns 
genug"), a Die kretische Artemis-ben - az istennév akkor képződik meg, amikor a szülő nők hívják az istennőt mint a fájdalom vad 
mélységének megjelenítőjét a testek megszüléséhez, a Die Erblindende címűben mintha a test látna a szem helyett: a vak lány "mintha 
másként fogná azt a teáscsészét" - mindenütt a test gravitációs tere. 
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III. A NÉVTELEN LÁTÁS KOMPLEXUMA 

1. A kategorialitás összefüggése a tapasztaló látással 

Tapasztaló látás 

Egyes elemzők szerint Rilke valóságfogalmának problematikus természete a benső tartomány 

túlméretezettségéből eredeztethető.308 Ezért látjuk megrendítőnek Rilke szellemi 

magatartásában éppen azt a radikalitást, amellyel a lét hangjának elerőtlenedése, a 

létbevetettség és létfeledettség korérzése közepette egy eredendő létértelmezési pontot keres, 

amelyen keresztül a fenomenológia szellemi szituációjához kapcsolódik, s ezzel egy 

megfordított irányt vázol föl ember és lét között: a dolog által való meg/felszólítottságot. 

Rilke hangja ahhoz a filozófiai tradícióhoz, és az érzékeléselmélet egy hagyományához 

kapcsolódóan hangzik föl, amelyben létünket érintő kérdésként vetődik fel, hogy "mennyire 

törődünk alaptapasztalataink hitelességével. "309 Rilke egy a tiszta érzékelés eredendőségének, 

az "elfogulatlan elevenség" látástapasztalatának kinevezett létfigyelmi szögbe kísérli meg 

visszajuttatni a világ értelmezésének folyamatát, amely a nyugati metafizika meghaladásának 

szándékával átitatott szellemi közegben párhuzamosságokat mutat bizonyos gondolkodókkal. 

Egy definitív megjegyzése ahhoz hasonló tisztázásigényt jelez, ami többeknél (a fiziognómia 

morfológiai irányzatában, vagy Walter Benjáminnál) megfogalmazódik ekkortájt: "A vers 

nem érzés, ahogy az emberek hiszik, hanem [...] tapasztalat."310 A tapasztalat metaforája 

Walter Benjáminnál is megjelenik, aki A tapasztalat és szegénység című esszéjében ezen 

évtizedekre vonatkozóan egy újfajta igényt lát körvonalazódni, a vágyat a tapasztalás 

„ , 3 1 1 

szegenysegere. „Das ist eine Erfahrung." - kezdi Kassner egyik művét , amelyben arról 

308 August Stahl: i. m. 
309 M. Heidegger: Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk. Existentia, Szeged-Budapest, 1996-97. 1-4. 55. o. ford. Endreffy Zoltán, Fehér 
M. István. 

310 R. M Rilke: Malte Laurids Brigge. In R. M. R.: Válogatott prózai müvek. Európa K., 1990. 17. o. ford. Görgey Gábor 
3'1 „Tapasztalatszegénység: nem kell ezt úgy érteni, mintha az emberek új tapasztalatokra vágynának. Nem, inkább szabadulni szeretnének a 
tapasztalatoktól, olyan környezetre vágynak, amelyben a szegénységük, a külső és végül a belső is ... tisztán és világosan érvényesíthető 
lenne... "Walter Benjamin: Tapasztalat és szegénység. In W. B.: Angelus Novus. Magyar Helikon, Bp., 1980. 

312 R. Kassner: Die Grundlagen der Physiognomie. Leipzig, 1922. 
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beszél, hogy az igazi tapasztalok a felhő szövetét, húsát, a szél testét érinthető tárgyként, 

közvetlen észlelési alkalomként érzékelik. 

A befogadói érzékelő képesség elnyerésére irányuló vágy intenzitásáról ad képet Rilke 

beszámolója egy felolvasóesten történtekről: „[...] a figyelmes emberi nézés következtében, 

(ami még mindig a nézés legterhesebb következményű alkalmazása) [...] többször is fejembe 

szállt a vér, olyannyira, hogy hirtelen eleredt az orrom vére... "313 

Rilke életmódja, emberi kapcsolatainak alapvető idegensége hátterét képezi annak a 

metaforikus világviszonynak, amely létrehozza a lemondás terébe állítottság, a visszavonás, 

visszatartás poétikáját. A dolgok tárgyiságának egy más szinten való megélése, a dolgok 

alapjaiban nyugvó énség észlelése (a dolog mint dolog megélése, amely Husserlnél a 

kategoriális szemlélet problémájában jelenik meg314), valójában az odahallgató figyelem315, (a 

hören/gehören ismert etimológiai kapcsolat révén) a tárgyhoz való odatartozást megtestesítő 

hallgatás révén teljesíthető. Ily módon az itt formálódó látásfogalom a hallás/odahallgatás, a 

jelenlét érzékenységeként megjelenő figyelem révén strukturálódik, s a látás ezen 

összetettsége révén válhat a tapasztalás emblémájává, allegóriájává. A látás azért is kiemelt316 

érzékterület, mert „...a látásban jön mozgásba a megértés", a látás már önmagában 

aktivizálja a megértést, és magában foglalja egy elsődleges passzív állapot feldolgozását. 

Eckhart mester megfogalmazásában: ,A hallás által magamba fogadok, a látásban, a nézés 

aktusában inkább kiadok magamból. Az ige meghallására való képesség megvan bennem, a 

látásra való képesség viszont elhagy engem. Passzívvá kell lennem ahhoz, hogy halljak, a 

313 Levél Clara Rikének, 1907. november 9-én. Levelek II. Id kiad. 41. o. 
314 M. Heidegger: Az 1973-as zähringeni szeminárium, Athenaeum, 1993. 1. 

315 A figyel a magyar nyelvben is a fülel- lel áll etimológiai rokonságban. 
316 "A látásbeliség alapfelfogása a mindennapiság sajátos, a látás-hoz tartozó léttendenciáján mutatkozik meg. Ezt a tendenciát a kíváncsiság 
terminussal jelöljük, amely jellegzetes módon nem korlátozódik a látásra; valamint azt a tendenciát, amellyel a világ sajátosan az észrevevés 
módján, felbukkanásjellegében engedi magát kifejezni. Ezt a fenomént alapvető exisztenciál-ontológiai szándékkal interpretáljuk, és nem a 
megismerésre leszűkített orientációval. " M. Heidegger: Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk. Id. kiad. 113. o. 

130 



látás pedig aktív cselekedet. "317 Az észleléspszichológia a primer benyomást és spontán 

élményegységet is értelemmel telítettként értelmezi.318 

A tiszta látás programja az átváltozás keretén belül metafora: nem egy empirikus látvány 

vizuális közvetlenségét jelenti, hanem alapvetően egy vágy formája: a látás elsajátításáé, egy 

képesség megszerzéséé, egy felkészített, alkalmassá tett tiszta üres állapot létrehozása a 

befogadásra319, amely alkalmassá tesz a mint-struktúra észlelésére: a dolgot mint dolgot 

szemlélni, s ezzel a megértést az emberi lét alapfenoménjeként érteni.320 Ez nem más, mint 

szabad utat engedni egy kiürítő eklipszisnek321 a metonimikus és chiazmatikus reduktív 

szerkesztés révén. A látás mint önátengedés a többi érzékterülethez képest is metaforikus 

létmóddal rendelkező: a halláson (hören ) és odatartozáson (gehören) keresztül strukturált. A 

látás fogalmának jelentésbeli megterheltsége is jelzi Rilke nyelvének versképző erejében az 

Atya világához tartozást, a puszta rátekintés archaikus tárgyteremtő erejét. Kassner az 

archaikus görög látásélményhez, az Atya homogén, monolitikus világához köti Rilke 

költészetét, a preszokratikus filozófia hatása alatt álló Heidegger pedig maga jelenti ki, Rilke 

költészete saját filozófiájának párja - vélhetőleg a fűzisz-elv realizálása révén. 

A Cézanne-levelekben fogalmazódik meg először a "Neu und anders sehen" fordulat, ami a 

Malte szövegtengerében már szinte mottószerűen viselkedik: "Ha most fölutaznék Hozzátok, 

bizonyára újnak, másnak látnám a láp és az északi pusztaság pompáját..." A kijelentés az 

1907-es ősz benyomásainak eltérő rögzítésmódjához kötött, s Rilke a megfogalmazásba 

belerejti a hordozófelület mediális fontosságát: "Miközben én itt tegnap a föltisztuló, fényes 

317 Idézi Fabiny Tibor: A szem és a fül. Pannonhalmi Szemle 1995. III. I. 44. o. 
3,8 O. Paecht: Kritik der Ikonologie. In: Bildende Kunst als Zeichensystem. E Kaemmerling, DuMont Verlag, 1979. 364. o. 
319 A tapasztalás és szegénység hermeneutikai feltételeit, elvi összefüggését Gadamer dolgozza ki. A hatástörténeti tudat lényegeként értett 
tapasztalat struktúráját az Igazság és módszerben a hagyományt tapasztalatra való készségként engedi érvényesülni, összekapcsolva a 
kérdés-válasz hermeneutikai fontosságát a tapasztalat szerkezetével. Alapvető következtetései szerint a tapasztalat elvi nyitottsága szerint "a 
tapasztalat igazsága mindig tartalmazza az új tapasztalatra való vonatkozást." Olyan nyitottság ez, amelyet maga a tapasztalat szül: állandó 
megerősítést igénylő természete, a történés nem-uraitsága jellemzi. Gadamer érvelésének lényeges eleme a tapasztalat eredendő 
negativitásának hangsúlyozása: a tapasztalat mindig hamis általánosítások cáfolata, mindig "a semmisség belátása, hogy valami nem úgy 
van, ahogyan feltételeztük." Így a tapasztalat struktúrájának vonatkozásában - Hegellel kapcsolatban - feltűnik a Gadamer által másutt is 
előszeretettel alkalmazott retorikai-logikai képlete, a megfordítás. 

Rilke elérte a « hallottat« is, az érzelmek keresztútját, amit egyszerű látomásnak neveznénk, a látás képességét kép, a hallás 
képességét hang nélkül. " G. Hartman, i.m. 36. o. 
321 Petra Herkert: Das Chiasma. Zur Problematik von Sprache, Bewußtsein und Unbewußten bei Merleau-Ponty. Königshausen, Neumann, 
1987. 
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őszidőt csodáltam, Te abban a másik, honi illatú levélhullásban vándoroltál: amaz vörös fára 

volt festve, emez pedig bársony szövetre.322" 

Az új, érdek nélküli, pártatlan látás mássága tulajdonképpen a redukció elvét követi, egyfajta 

"szegény" nézés/látás elv [arme Schauen], a nézés szegénységének Van Gogh-hoz köthető 

programja. A Cézanne-levelek valójában egy Van-Gogh-elemzéssel kezdődnek, s az 

evangelista kihátrálás-gesztusával szemben az adekvát befogadói magatartásként a 

tanácstalanságot és közömbösséget (!) nevezi meg. 

A "látni tanulás" képzete figyelemre méltó módon a Clara-val folytatott levelezés-dialógusban 

formálódik. Clara az a (festészeten nevelkedett) szem, aki az ő költészetre élesített figyelmét a 

festészet semlegesebb perpektívájából kontrollálja és ezen redukált természet révén inspirálja, 

így a költő látása a másik - előzetesen feltett - perspektívájához való igazodás révén egy 

kivetített, előre megrajzolt, előzetesen feltételezett véleményhez való viszonyban formálódik 

dialogikusan: "Te mennyi mindent meglátnál benne, amit én még nem birok meglátni." De 

még 1914-ben is ezzel a képpel írja le mondandóját Lounak: "Lou, kedves, ha láthatnék egy 

másodpercig a te szemeddel,[...] ha lehetnék a belátó Másik, megerősödve térhetnék vissza 

bonyodalmaim közé... "323 Az érzékelés közvetítettsége, megalkotottsága a különböző 

érzékterületek között (a látás a halláson keresztül), és egyazon érzékterületen belül is 

strukturálódhat (a másik szemével látni.) Ez Rilke líranyelvének állandósuló kísérletét rajzolja 

ki: a művészi kifejezés minden szintjén realizálni a Vorwand (ürügy) esztétikáját: egy 

jelenséget mindig egy másik jelenség ernyőjén keresztül 324 megmutatni. 

322 Levél Clara Rilkének, 1907. okt.. 13-án. Rilke: Levelek II. 17. o. 
323 Levél Lou Andreas-Saloménak, 1914. jún. 26-án. Levelek III. 254. o. 
324 Kenneth Bürke ezt a szerkezetet a metafora létmódjának tartja. K. Bürke: A négy alapvető trópus. Helikon, 1997. 1.-2. 49. o. ford. 
Barkász Emőke. Paul de Man az apollóni csel retorikájának nevezi az eljárást; Lamping az elidegenítő hasonlatok rendjében látja 
megvalósulni a tendenciát. Kopp szerint Rilke poétikája (a művészi organikusság elve) egy azzal homlokegyenest ellenkező poétikai 
gyakorlat (szimulációs effektusok) révén valósul meg, így az inteneiónélküliség intencióként, a növekedés mítosza mesterségként lepleződik 
le. 
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A névtelen elevenséggel saját feladatunkká avatott látással kapcsolatban a szegénység egy új 

esztétika és egy új költészet alapfeltételeként jelenik meg, amely az egzaltált mozdulatokról 

való lemondást, a beszéd szófukarságát, a szegénységet mint szűkszavúságot érti.325 

Az észlelés dimenzionáltságára, a külső-belső feszítettségére egy levélrészlet326 szolgáltat 

meggyőző példát, melyben a tárgy jelentésének anonimizálódását kísérhetjük figyelemmel. 

A sajátban való jelenlét és jelen-nem-lét finom egyensúly-játéka a kint és bent egyidejű327 

elidegenítésének divergens mozgásaként szüli meg a nevet, a konvergencia jelét, amely 

egyetlen alapszabályból, a lemondás teréboi táplálkozik. Az aktív áthatás - a figyelem - a 

külsőre irányul, az esemény ugyanakkor a belsőben történik meg, s az ellentétképzés, a 

visszájára fordítás, a reciprok erők játéka az alakzat eredőpontjában felszínre hoz egy mediális 

erőteret, a minden aktivitástól elmetszett neutralitást, amely a nyelv történetében a 

tranzitivitás - intranzitivitás különbözőségét megelőző állapot. A szemlélődés eljárásának 

alakzattá értelmezett közegében van egy piknoleptikus328 pont, amely az abszolút 

jelenléthiányt, a világtól való távolságot artikulálja, s a két, már artikulált idegenségállapot 

között éppen e jelenléthiányban mondhatja a magáénak a szubjektum a nevet. Az 

egyidejűséget érzékeltetni képes chiazmus a két eseményhorizont közül az egyik uraltnak, a 

másikat nem uraltnak jelöli. Úgy tűnik, a kifelé figyelésből ered a megismerőerő, eközben az 

odahagyott, elengedett (belső) térvilág eseményei, a nélkülünk, de bennünk329 térhorizontja 

325 Ezt fejezi ki a természetnek való visszaáramoltatás metaforája, a névtelen, nem kodifikált, tiszta testmozdulat, mely minden nyelvi 
bemutatás alól kisiklik, s ezért jeltelen; a torzók töredékléte, vagy a Bildnis c. versben a kar nélküli ölelés motívuma; a preegzisztens logosz 
ilyen jeltelenített állapot a Známenszkaja-ikonban, az üres aureolában. 

"A szemlélődés csodálatos dolog, s alig tudunk róla valamit. Tökéletesen kifelé fordítjuk figyelmünket, de éppen e kifelé-fordulás 
csúcspontján olyan események zajlanak le bennünk, amelyek áhítozva vártak a meg-nem-figyeltségnek erre a pillanatára, s miközben ezek 
lejátszódnak belül, érintetlenül és furcsa névtelenségben, nélkülünk, - addig a kinti tárgy jelentősége megnő, s valami erős, lenyűgöző, 
egyedül őt jellemző elnevezésre találunk, amelyben boldogan és megrendülten felismerjük a bennünk végbement eseményt, anélkül, hogy 
elérkeznénk ehhez a külső tárgyhoz, s csupán nagyon csöndesen, egészen távolról fogjuk fel értelmét, egy imént még idegen, s a következő 
pillanatban már megint elidegenedett dolog csillagzata alatt" Levél Clara Rilkének 1907. március 8. (ford. Báthori Csaba ) in R.M. Rilke: 
Levelek 1899-1907. Bp. 1994. 123. o. A levél tekinthető az 1907. októberétől írt Cézanne-levelek előzményének is. 

327 B. Waldenfels szerint a szimultaneitást robbanóerőt tartalmaz, amely barbár látásmódokra utal vissza. Bernhard Waldenfels: A lét 
szétrobbantása. (ford. Pálfalusi Zsolt) in Kép, fenomén, valóság, szerk. Bacsó Béla, Kijárat K. 1997. 186.0. 

328Paul Virilio Az eltűnés esztétikájában említi a leginkább gyermekkorban jellemző rövid tudatkiesést, jelenléthiányt, világtól való 
távollétet. P. Virilio: Az eltűnés esztétikája. Bp, 

329 „Az érzékelést, amit naivan a külső világ által meghatározottnak vélünk, sokkal inkább a belső világ határozza meg, ...a külső világ 
tényleges hatása sohasem tudatos." idézi Nietzschét Paul de Man A trópusok retorikájába Helikon 1994. 1-2.39 
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teremti meg a (tárgy)nevet. A piknoleptikus belső figyelemhiány, az észrevétlenség, az 

uraláshiány a névképzés eredője. 

A tapasztalás így csak egy kettős eseményhorizont (belső odahagyottság, külső elidegenedés) 

chiazmatikus összetettségében ragadható meg, a tapasztalatmező a jelenléthiány negatív 

kreativitásának rejtélyes névképző jelei által íródik.330 

Rilke itt azt a gondolati munkát sejtette meg, amit Heidegger hajt végre a húszas évek 

Arisztotelész-elemzéseiben: „A vissza a dolgokhoz radikális fenomenológiai szempontváltása 

akkor bontakozhat ki, ha a saját faktikus szituációt mind eredendőbben bontjuk ki... "331 

Arnyait kontemplációja nem a szuverén cogito hatalmát, egy autoritativ világbirtoklást, 

hanem egy sajátos tudatvisszavételt vázol fel, amelyet Bollnow a kartéziánus észlelés 

paródiájának nevez. 

330Erika Greber az ikonszemiotika eszközeivel mutatja ki Rilkénél az üres közép másfajta jelenlétet generáló elveit. E. G. i.m. 
331 Bacsó Béla: Műalkotás és fenomén In B. B.: "Mert nem mi tudunk ,." id. Kiad 93. o. 
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2. Rilke Cézanne-olvasata332 

A tárgyteremtő nézés 

Rilke első találkozása Cézanne festészetével 1900-ra tehető, 1906-tól folyamatos figyelemmel 

követi a mester művészi gyakorlatát333, a festő akvarelljeit viszont csak 1907 júniusában, 

Párizsban ismeri meg a Bernheim Jeune-Galériában, olajképeit pedig az őszi Salon 

d'Automne kiállításán, ahol Cézanne 56 képét állították ki. Elsődlegesen a csendéletek 

lesznek számára fontosak, melyek a tárgyként létezésről mondanak lényegeset. 

Irodalom és filozófia, a rilkei tárgyköltészet és a fenomenológia között a századfordulón 

éppen Cézanne művészete a kapcsolódási pont. (A fenomenológia kései változatában, 

Merleau-Pontynál, - a filozófus Cézanne-írásaiban334 ez világossá is válik.) „Én a festészeti 

fordulatot ismertem fel Cézanne művészetében, minthogy azt magam is elértem saját 

munkáimban... "-írja Rilke a Cézanne-levelekben. Rilke saját, inkább a tudattalanban lezajló 

változásait Cézanne festészetében látja igazolódni, amely e költészet azon tendenciáit 

katalizálja, amelyek meghaladják Rodin kifejezés- és természetfilozófiáját. „Rilke Cézanne-

nal látott, Rodinnel tapintott. "335 

A tárgyversek újdonsága a Rilke számára a poszt-impresszionista irány 'chiffre'-jét 

megtestesítő festő kritikájához köthető, amelyről a recepció általános véleménye 

egyértelműen az, hogy a kortársakat messze megelőző, korszerű, annak radikális modernségét 

kiemelő értékelés. Rilke Az Új verseket a cézanne-i művészeti akarathoz hasonló „tárgyiasság 

csírái"-nak nevezi.336 "...állati figyelem ez, mely tömbszerű nézésével tartós, tárgyszerű 

éberséget sugároz. S hogy milyen óriási és megvesztegethetetlen volt e tekintet 

tárgyszerűsége, azt igazolja az a körülmény, hogy Cézanne a legjámborabb objektivitással 

33" "...a világ szellemi elsajátítása ott, ahol az tökéletesen a szem segítségével történt, mint az én esetemben, tartósan veszélytelenebb a 
képzőművész számára, mert ez az elsajátítás megragadhatóbb formában, testszerűbb eredmények létrehozása révén kielégülést talál. "(1914) 

„és a legfontosabb példaképként 1906 óta egy festő műve állt előttem, Paul Cézanne-é, melyet aztán a mester halála után valamennyi 
lehetséges nyomon követtem" Levél A. Schaernek 1924. 02. 24-én. (Kiemelés a szerz.) R. M. Rilke: Briefe. Hrsg.v. Rilke-Archiv in Weimar, 
Wiesbaden, 1950. Insel Verl. 1.-2. Bd. 
334 Merleau-Ponty: Cézanne's doubt'. In Sense and Nonsense. Northwestern University Press. 1964. 
335 G. Hartman i. m. 30. o. 

„33<1 Hasonlóképpen a baudelaire-i "nyelvszemléleti fejlődéshez a tárgyias mondást illetően". ( Levél Clara Rilkének 1907.10.19-én.) 
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ismételgette önmagát. Egy kutya hitével és hűvösen érdeklődő nyíltságával..."331 A „túl nagy 

példakép" ugyanakkor szenvedéstapasztalat is, mert úgy ítéli, Cézanne követéséhez 

művészete „nem nyújt elégséges eszközöket, ...s a rettegés is (melynek tartalma a túl kemény, 

túl elementáris művészet szoros közelsége volt) a két művészeti ág közötti gyökeres 

különbségeiből fakad... "33S Rilke éppen azt a Cézanne-t követi, aki a művészi eszközök 

túldeterminálásával korlátot emelt a nyelv és a fogalom támadása ellen. Számára azért 

jelenthetett megvilágosító erejű találkozást a tradicionális ontológiai struktúra átlépését 

megvalósító festő, (aki köré egyébként egy egész kis kultúrtörténeti koordinátarendszert 

szerkeszt339), mert az a modern nonfiguratív művészek konstrukciós eljárásával szemben a 

tapasztalás reduktív feltárását végzi el. Ez egyfajta festészeti fenomenológiai redukcióként 

Rilke fenomenológiai látásmódjával rokonítható.340 

Van Gogh mellett a modern művészet atyjaként emlegetett Cézanne a képi közeg 

autonómiájának megteremtőjeként a látás megváltoztatásával kísérletezik: a valóságot 

kizárólag a szem történéseként próbálja megragadni. A látás formáinak szélesebb 

kultúrkörben elvégzett vizsgálata Jonathan Crary munkáiban341 ugyanakkor azt jelzi, hogy a 

cézanne-i törekvés egy 1840-től jelen levő folyamatba illeszkedik bele, amelyben az észlelés 

válik a látás elsődleges tárgyává. így az ún. ártatlan látás problémája tipikusan és általánosan 

a művészeti modernitás eszmerendszeréből származtatható, amelyben a művészi kísérletezés 

az optikai semlegesség kivívását, a megfigyelő elemi állapotra való visszavezetését tűzte ki 

célul. Jonathan Crary eme ősi optikalitást már 1850-ben Ruskinnál felfedezi, és a modernitást 

egy vágy formájaként értelmezi, amely kitörölni látszik mindent, ami előtte létezett - a 

gyerek- és serdülőkorhoz hasonlóan, amely egy olyan múltnak a hiánya, amelynek nem volt 

537 Levél Clara Rilkének 1907. okt. 23-án. Rilke: Levelek, 11. 35. o. 
338 Levél Lou Andreas-Saloménak 1903. aug. 10.-én. Rilke: Levelek I. 71. o. 
339 Néhány nevet kiragadva: Rodin, Van Gogh, Manet, Klee, Baudelaire, Flaubert. 
340 „ ... Nem tudtam volna megfogalmazni, milyen mértékben valósult meg bennem az a fejlődési folyamat, mely megfelel a cézanne-i festészet 
roppant horderejű forradalmának. [...] Mert ez a váratlan érintés ... mélyen gyökerező igazolás és rokon tapasztalatok eredménye. " 
341 J. Crary: A megfigyelő módszerei. Ozirisz, Bp., 1999. ford. Lukács Ágnes 
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még ideje elhomályosítani az észlelés közvetlenségét.342 A művészeti modernitásban a látható 

dolgok összességének visszavezetése az elementaritásra, a referenciamentes elemekből álló 

felületi kontinuumra (pont, amorf színfolt, színforma) világossá teszi, hogy a szem nem 

percipiál, hanem a kép irányítása mellett maga is képes egyfajta nyers teremtésre. Mivel a 

referenciák gyengülése eltolja az ész, értelem, érzékek közötti régi demarkációs vonalat is343, 

a vizuális modernitás ezzel a teljesítménnyel megalkotja a kép új fogalmát: a kép már nem 

csak valami látnivalót nyújt, hanem benne a látható keletkezik, a láthatóvá válás teremtődik. 

Cézanne festési eljárása az emberi észlelésstruktúra újragondolásával, új olvasatával a tárgy 

vizuális sémája helyett a láthatóság vizuális sémáját keresi, a láthatóvá válás, a vizuális 

észlelés elementáris feltételeit. Rilke ezen a ponton szőhető a vizuális modernség textusába. 

Cézanne ún. keletkeztető nézése, a tárgyteremtő látás archaikus alapélménye, egy ősi 

prereflexív látásforma Heidegger és Rilke számára is mérték, mert csendélet-elmélete a lét új 

szintjén képes megjeleníteni a dolgok tárgyiságát,344 

Ez a dologfelismerés mindennapiságától eltérő fokozat voltaképpen a szem dologteremtő, 

dologfelismerő ereje. Cézanne ősi élménye, hogy a szem egyáltalán eljuthat a világhoz, a 

puszta tárgyiasulás maga. A tárgy e tranzitorikusságban a nézés által létesül, mégpedig 

kizárólag a színnüánszok, fokozatok, árnyalatok konstruálásában: a képeken 

árnyalatkülönbségek szövik a tárgyakat.345 

Csendéletiség 

Cézanne-nál a valóság eléggé későn megtalált formájaként megjelenő fragmentarikusság elvi, 

principiális jellege az, ami képein a forma lényegét konstituálja. „Egy élőlény egzisztenciáját 

342 „ Olyan szemről van szó, amely a szabályos és hagyományos elkerülésére törekedett, még ha az erőfeszítés ideje és a dolgok frissen és új 
módon látása az ismétlés és a konvenciók saját mintázatát hozta is magával. így a tiszta észlelés [...] el kellett hogy süllyessze mindazt, ami 
akadályozta volna működését: a nyelvet, a történelmi emlékezetetf...]" Crary: i.m. 
343 Max ImdahI elemzéseinek módszertani alapja a kétféle látásmód megkülönböztetése, az újrafelismerő, amely tényállásokat rögzít, és a 
látó látás differenciálása, amely pedig megvalósítja a dinamikus, köztes helyeket. Jellemző, hogy a köztes helyek generálódását a 
chiasztikusan szerveződő struktúrában ismeri fel ímdahl. (Jézus egyszerre jelenik meg alá-és fölérendelt pozícióban, amit pillantásának 
rézsútos iránya fejez ki..) Max ímdahl: Ikonika. In Kép, fenomén, valóság. Id kiad. 263. o. 

344 „...amelyeket még Párizsban készített, [...] ott a szín még valami önmagának való dolog: később azonban valahogy úgy kezeli azt, 
személyes szuverenitással, ahogyan eddig még senki sem kezelte: egyedüli célja, hogy megteremtse belőle a dolgot. A szín tökéletesen 
felolvad a dolog megvalósítása során, nincsen maradéka... "Levél Clara Rilkének, 1907. okt. 12-én. Rilke: Levelek II. Id kiad. 15. o. 

137 



ismerte fel a csészében. Olyan magasságokba emelte a nature morte-ot, ahol a külsőleg halott 

tárgy belülről életre kel"- írja róla Kandinszkij. A csendéletiség a töredékes valóság 

megjelenési módja, a mindent tárgyként átélni tudás: Hartman elemzi Rilke versalakjainak és 

verstárgyainak világában azt a festői pillantást, amely egyként dolognak látja a tárgyat és az 

emberit. Rilke számára a festészet látásmódja könnyíti meg a transzformációt ember és a tőle 

határtalanul idegen természet között. Az Új versek kötetben a tárgyat részben ez a tájképi 

felfogás strukturálja. Rilkénél a csendéletiség a táj ábrázolásban, a figurális ábrázolásban és a 

portréban is megjelenik346. 

Ez a dramaturgiai léthelyzet az intenzitás pontos megragadását kívánja meg, s ezt Cézanne a 

mérték és a színlő érzet közelítő játékának a fogalmával alkotja meg. A hozzávetőlegességet 

minden területen elvető Rilkénél ez a pontos illesztés elvében valósul meg. 

A színkezelés reflexiója 

Rilke Cézanne-élménye a művészetkritika radikálisan modern pozícióját képviseli: „...a 

fény-árnyék technika helyett a szín a festészet legfontosabb eleme"- írja Rilke egyik 

levelében.347 Az impresszionizmus meghaladásaként megfogalmazott gondolat szerint a 

festmény nem csupán futó fény- és színhatások visszaadására korlátozódik. "A fény olyasmi, 

ami nem reprodukálható. Valami másnak, a színnek kell képviselnie. " 

Cézanne a színek közvetlen szubsztanciává348 változtatását, (és nem pusztán viszonylatokként 

funkcionálását), a szubsztanciális pánkromatizmust, a modulálást a telített tér fűziszének 

belső árnyalati kibontásához alkalmazta. ,A szín maga is tömeg, test, súly, ellenállás és 

minőség..."; „a plasztikus egyenérték, a szín közvetlen kapcsolatban van a 

világmindenséggel. " Csendélet festésekor a semleges színekkel kezdve egyre erőteljesebben 

összpontosított a közbülső tónusokra. „Egyetlen színfoltból indult ki, ezt aztán átfestette egy 

345 A látástapasztalat vizsgálatában a Konrad Fiedler látásfilozófiája által megalkotott művészetelmélet, amely a látás folyamatát tette meg a 
művészi kifejező tevékenység kizárólagos alapjavá, a referencia elvesztésének speciálisan modern tényállásával esik egybe. G. Boehm: A 
látás. Hermeneutikai reflexiók. Vulgo 2000. február. II. évf. 1.-2. sz. 226. o. ford. 
346 Rényi András: Testek világlása, Bp., Kijárat K., 2000. 262-269. o. 
347 Levél Clara Rilkének, 1907. okt. 8-án. Rilke: Levelek I. 11. o. 
348 „ Színeivel Cézanne szubsztanciát akart festeni, nem pusztán viszonylatokat, azt ami maga és magáért valóan, s nem pusztán valami másra 
vonatkoztatottan van. Színvilága a földművesé, akinek minden ellenálló testként, és nehéz tömegként nyilatkozik meg.,, Max Raphael: A 
műalkotás és atermészeti minta. Athenaeum. 1993.1. 4. Sl.o. 
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második majd egy harmadik árnyalattal, amíg csak mindezek az egymást átfedő festékfoltok 

színükkel nem modellálták a tárgyat." 349 Az anyagkezelés ezen módja teszi lehetővé, hogy 

Crary szerint „Cézanne nem egyszerűen annak az állapotnak az elérhetőségét rejti magában, 

amikor egy vak ember hirtelen visszanyeri a látását, hanem...a reményt is ennek az 

ártatlanságnak állandó fenntartására." (kiem. H. E.) 

A szín ebben a rendben egyetemes korrelatívum: a fény, a struktúra, a forma, a perspektíva 

és a dolog ekvivalense. Jamme elemzésében arra mutat rá, hogy a csendéletekre (és részben a 

portrékra) jellemző, hogy bennük a szín adja meg a tárgyaknak a létezés tartós erejét. Cézanne 

nem formákat, de foltokat visz vászonra, a dolog közvetlenül a színből születik, így egyedül a 

színnüánsz konstitutív a dologgá válás során, nem a kontúr és nem a fény-árnyék. A látvány 

csak a legfinomabb színárnyalatok végigtapogatásával nyeri el tárgyiasságát. A színalakítás 

sajátossága Cézanne-nál, hogy megőrzi a testi mivoltot, a test kontúrjai színszegélyekre 

fordítódnak át. A színszövet teste az anyag elsődleges minőségeinek preferálásából adódik, s 

ez „a színt határrá teszi a között, ami a dolgokban él, s a között, ami kívülről rájuk vetül." Az 

alak és szín közötti egyenértékkel és a magas színbontással350 a színanyag kompozíció-

teremtő funkciót nyer. 

Cézanne a háromdimenziós tér megjelenítésének újfajta festészeti lehetőségeit kereste a sík 

felületen, tájképei finoman árnyalt színfelületek autonóm kompozíciói, ami a színkezelés és a 

plasztikus ábrázolás viszonyában érhető tetten. Mivel megkísérli kizárólag színnel ábrázolni a 

perspektívát, a síkokat, e strukturált absztrakciókat célozza meg, a "maradandóság vibrálását" 

keresi. A mélységhatás létrehozása céljából modulált színárnyalatok és a kis területekre tagolt 

színfelvitel révén újfajta, a tárgyat elvonatkoztató képszerkezetet dolgoz ki, így festői 

módszere a kétdimenziós jelleget hangsúlyozza, a tárgyakat különálló színfelületre bontja, a 

perspektivikus egységet a különböző nézőpontok összekötésével szünteti meg. 

349 Max Raphael idézi Emile Bernardot: i. m. 59. o. 
350 A testvonal színkeveréses eljárásában a test vonalát a melegtől a hideg felé tartó színárnyalatok sorozataként fogta fel, s a könnyed 
ecsetkezelés megakadályozta, hogy e színek egybefolyjanak. , „így tudta csak megfigyelni az ellentéteket, egészen a föl-árnyalatokig." 
Riviére et Schnerb: In Conversation avec Cézanne. 865-891. o. 
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Egy bizonyos nézőpontból351 Cézanne-nak e képalkotó eljárással „az ábrázoltat sikerül 

visszavezetnie tárgy előtti állapotába, ahol semmi se önmagával azonos állapotot szemléltet, 

hiszen semmi sem válik szabaddá a képteremtés folyamatától, így minden visszatér önmaga 

távollétébe, amely hordozza, előhozza és egymásba szövi a dolgokat. "352 Van Goghnál a 

színnek szín általi kikényszerítése történik, komplementer színeiben mindent megkísérel a 

tiszta ellentmondásra visszavezetni, ezzel szemben Cézanne-nál a színek nyitott, körszerű 

egymásra következése azt a képzetet kelti a kép nézőjében, mintha nála nem lenne hajlam, 

előítélet, a szín maradék nélkül feloldódik a képtárgyban. 

Rilke versszövegalakításában a direkt módon korporális aspektus erre a eézanne-i látásmódra, 

a „színszövet mint tesf-e\vxQ, a színalakítás testi közvetlenségére vezethető vissza. Cézanne-

recepciójának újdonsága az, hogy alappillérként ismeri fel a színharmonizálás strukturális 

analízisét, a dologlét intenzitásának kiteljesítését: a szín és a tárgy maradéktalan 

megfeleltetését és a színes síkok képszerkezetté alakítását. Reflexiói szerint e színvilág sajátos 

viszonyrendszerében mintha „a festmény mindegyik szegletének tudomása volna az összes 

rr )f 353 

többiről". Elsődleges tehát lírájában a szín szerepének a felismerése, majd a síkok 

megkomponálásának és a színek összefüggéseinek felmutatása; harmadsorban a nüansz, 

tónus, illesztés, mérték logikájának elsajátítása. 

Az elvontság, elvonatkoztatás közvetlen formáit megteremtő Rilke számára sokatmondó, 

hogy Cézanne „logikai"-nak nevezte a festésnek azt a mozzanatát, amelynek során a színből 

közvetlenül forma keletkezik. Erre maga Rilke is reflektál a Cézanne-levelekben.354 A 

névtelen látás alapprogramja egy lehetőség Rilke számára, hogyy a Cézanne-példa nyomán 

megvalósítsa az esztétikai kiterjesztést a rútra. A 'látni tanulok' a látás teljességét 

[Vollzähligkeit] kívánja megcélozni, amelyen belül 1. elsődleges célja a művészi anyag 

351 Ez a szempont a leginkább Gottfried Boehm Írásaiban, Cézanne festészeti látásmódjának érzéki oldalát kiemelő írásaiban kap szerepet, G. 
Boehm: Paul Cézanne. Montagne Sainte-Victoire, Frankfurt a. M. 1988.; G. Boehm: A képi értelem és az érzékszervek. In Kép fenomén, 
valóság, szerk Bacsó Béla, Kijárat K , 1997. ; G. Boehm: A kép hermeneutikájához. Athenaeum. 1993.1. 4. 
352 G. Boehm: Paul Cézanne. Enigma 17. sz. V. évf. 1998. 
353Levél Clara Rilkének 1907. okt. 22-én. Rilke: Levelek II. 33. o. 
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határok nélküli kiterjesztése, a létező lehető legtágabb körét felhasználni esztétikai 

r r 355 • . . . 

szüzséként ; 2. ugyanakkor mivel e gondolatkörben a rész nem képviseli az egészet, hiszen 

a térben a pillantás egyidejűségében összetartozó látványelemek elsőbbséget élveznek az 

eredeti organikus összetartozással szemben: ezen észlelésmód preferálása révén eltávolodhat a 

metaforikus látásformától. 

3. A perspektíva metaforája 

A nézőpont problematikájának kiemelése a kísérletinek is nevezhető látás koncentrált 

közegében azért lényeges a középső szakasz egyes szövegeiben, mert a Cézanne-élmény 

feldolgozása és kidolgozása mögött nem utolsó sorban a térészlelésre fordított figyelem 

inzenzitása rejlik. 

A Cézanne-nal kapcsolatos írások zöme a kultúrkritika kontextusában formálódott, és a 

(centrál)perspektíva érvényességének felülvizsgálatát dolgozza ki. Ezen előfeltevések kritikai 

tudatosítását csak néhányan336 végzik el: ezen reflexió elsősorban annak a kérdésnek a 

felvetését jelenti, hogy milyen mélyen gyökerezik Rilke abban a hagyományban, amely a 

perspektivikusságot tekinti az észlelés kritériumának. 

Rilke lírai látását a modern képzőművészeti látásmódhoz kapcsoló recepció357 nézőpont-

diskurzusa azon ismeretelméleti előfeltevés mentén alakult, mely szerint a modern tapasztalat 

számára a centrálperspektívának csak negatív aspektusai adottak: a geometrikusán konstruált 

centrálperspektíva a tér matematizálását, a valóság rideg absztrahálását végezte el. A 

nézőpont-probléma a XX. század kultúrfilozófia írásbelisége számára a túlracionalizált 

354 „ [...] megvesztegethetetlen módon sűrített össze létet a színek tartalmi edényébe, hogy ennek a csodának nyomán a színek túlvilágán egy 
korábbi emlékek nélküli új egzisztencia keletkezett. Ez a korlátlan, az idegen egységbe való minden beavatkozást elutasító 
tárgyiasság...pusztán a színek erejével ábrázolt almákat, narancsokat, hagymákat... " 
355 Lásd Rilke kijelentését Baudelaire A dög cimü verséről. Levél Clara Rilkének, 1907. okt. 19-én. Rilke: Levelek II. 25. o. 
356 A legfrissebb elemzés Steffen Arndalé. S. A.:"Ohne alle Kenntnis von Perspektive"? Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte 2002. März. Heft 1. 76. Jahrgang. 
357 Anette Gerok-Reiter: Perspektivität bei Rilke und Cézanne. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 
1993. 3.; Jakob Steiner: Rilkes Duineser Elegien. Bern, 1962. ; Jean Gebser: Rilke und Spanien. Deformierende Wirkung der Perspektive. 
Zürich, 1940.; Ezen részben túllép: Steffen Arndal: i.m. 
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természettudományi egzaktság valóságlátásának leépítése érdekében kapott fontosságot.358 A 

perspektíva kultúrtörténetbe íródásának folyamatából Spengler és Panofsky, Jean Gebser 

gondolatmenetét emeljük ki359. A cassireri elvek nyomán haladó Panofsky elemzése 

érzékeltette a leghatározottabban, hogy a valóság megragadásának - reneszánsz óta uralkodó -

centrálisán perspektivikus formája maga is egy ismeretelméleti bizonytalanságot takar: a 

valósághoz való viszonyunk kétértelműségét.360 A cézanne-i radikalitás ezt a bizonytalanságot 

az átmenetek egypillanatú, a szimultánban testté váló hirtelenségével kísérelte meg 

meghaladni. 

Spengler kultúrpesszimizmusa szerint a térérzés tulajdonképpeni tudatosítása csak a modern 

ember sajátja, az antik ember a teret mint a dolog testéhez tartozót érzékeli. Gebser Eredet és 

jelenkor című írásában megkülönbözteti az antik és középkor perspektíva nélküli látását a 

modern perspektívától és a XX. század aperspektív tudásától, ahol a tér a negyedik dimenziót, 

az időt is integrálja. 

Jacob Steiner a 60-as években a duinói elégáikról írt kötetében Gebser elemzéseire 

támaszkodva rögzíti a Rilke-kutatást a perspektíva tárgyalási kontextusában - azzal az Arndal 

szerint hibás előfeltevéssel, hogy a nézőpont kapcsolatban áll a rögzíthetőséggel. Az 

elemzések nagy része, a legfrissebb kutatások361 is e megszilárdult toposz nyomvonalán 

folynak tovább. 

Rilke fiatalkori írásait követően, amelyekben minden elmarasztalás nélkül, pozitívan értékelt 

a perspektivikusság, A monológ értékében a távlat, a távoli tiszta perspektíva éppen a 

cselekmény mögött zártan, töretlenül fejlődő mélyebb, halkabb életréteggel kapcsolatban, a 

néma titokzatos valósággal összefüggésben merül fel: „...ne szavakkal és gesztusokkal töltsük 

338 A planimetrikus tér titokzatos világát a spontaneitás látásmódjában megképző gyermekrajzok, a primitív kultúrák valóságészlelése, és a 
japán festészet formanyelve is ezzel a kérdéskörrel függ össze. 
355 Spengler, Panofsky, Gebser az analógiás gondolkodást és egy kritikamentes szellemtudományi szintézist lát ideális teoretikus 
kiindulópontnak. 
360 A centrális perspektíva értelmezhető a külvilág megszilárdításaként és az énhatárok kiterjesztéseként is. Bacsó Béla: Perspektíva és 
észlelés. Vulgo, II. évf., I.-II. szám. 2000. február. 232. o. 
361 Novotny és Badt szerint Cézanne képein a perspektívától való radikális elfordulás történik meg. Arndal ezzel szemben azt fejtegeti, hogy 
Cézanne ábrázolásmódjában a perspektivikusság megtartja érvényét. F. Novotny: Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive. 
Wien, 1938. ; Kurt Leonhard: Paul Cézanne Hamburg, 1966.; 
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ki az egész színpadot, hanem némi teret is hagyjunk, ahol a megteremtett alakok tovább 

növekedhetnek. "362 A Worpswede-ben és a Rodin-esszében nem hangsúlyos, majd csak a 

Cézanne-levelekben tűnik fel újra, s az Új versekben egy magasabb szintre lépve strukturáló 

princípiummá válik. 

A befogadástörténet szerint a perspektivikusság a tárgyias líra különböző változataiban 

alapvető esztétikai szerepet kap.363 Rilke találékonyan, innovatív módon használja ki a 

nézőpont adta lehetőségeket. Annette Gerok az Orpheus-szonettek szövegalkotásán belül 

vizsgálja a perspektívahasználat változatosságát és a szövegeken belüli gyakori 

perspektívaváltást, ami a vonatkozási pontok fluktuációját teremti meg a szonettek 

versvilágában: az enyészpontok körforgásában, egymásutánjában, vagy feloldásában. A 

differenciálódó látásmódok és nézőpontok, különböző kulminációspontok lemondanak a 

centrálperspektíva intencionáltságáról. Gerok elsősorban Boehm Cézanne-elemzésére 

hagyatkozik, melynek leglényegesebb kategóriái a nézőpont kopernikuszi fordulata és az 

animális figyelem. 

A lét radikális nyitottságának elve, a minden létező felé megnyitott létkapu, a művészi anyag 

kiterjesztése valójában azért találja meg kapcsolódását és alkotásmódszertani prefigurációját a 

festészetben, mert ahogyan Rilke Balzacról írja, „ő megsejtette, hogy a festészetben valami 

olyan mérhetetlenül széles tapasztalati réteghez érhet az ember, amivel senki sem képes 

megbirkózni. "364 A Malte radikális jegyzetelési technikája ezért közvetlen párhuzama az Új 

versek anonim látás-elvének. Az animális, tömbszerű, állati figyelem, a hagyományos 

megismerést meghaladó tapasztalásmód paradigmatikusan a kutya tekintetében valósul meg 

Rilke számára. „Mint egy kutya, úgy ült vászna előtt, és nézett-nézett, minden nyegleségtől és 

mellékes szándéktól mentesen. " A szelekció- és kategorizálásmentes, védelem nélküli észlelés 

és képnélküli érzékelés A kutya című versben a kategoriális stabilitás regisztrációja és a 

362 Rilke: A monológ értéke. In R. M. Rilke: Válogatott prózai müvek. Id. kiad. ford. Halasi Zoltán. 
363 Anette Gerok-Reiter: Perspektivität bei Rilke und Cézanne. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 
1993. 3. 484-520. 
364 Levél Clara Rilkének, 1907. okt. 9.-én. Rilke: Levelek II. 14. o. 
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megnevező műveletek elleni kritika. Az ingerek és benyomások áramában a káosznak 

kiszolgáltatott tekintet egészen lentről, reflektálatlanul nézi a világot. A recepció többször utal 

arra, hogy Rilke is azt az állati figyelmet akarja elsajátítani, amit Cézanne önarcképén vélt 

365 

látni. Valójában az üres közép koncepciója és a készenlét az átváltozásra, az intranzitivitás 

létezési módusza teszi lehetetlenné mindkettőjüknél a kitüntetett nézőpontot. 

A cézanne-i poliperspektíva ugyanakkor nem a perspektivikusság teljes feladása, a cézanne-i 

aperspektivikusság névtelen látása az elemzők szerint a centrálperspektíva és a perspektíva 

teljes hiánya közötti középutat képviseli. 

A Cézanne-kutatás elméleti diskurzusa szerint a poliperspektivikus nézőpontrendszer 

eljárásmódja elsősorban a szemmagasság váltakozó beállításához és a szemmozgás 

alkotásfolyamatba történő beépítéséhez köthető. A Fritz Novotny366 csendéletelemzésére 

támaszkodó Kurt Leonhard „a látvány foglyul-ejtéséneK' stratégiájaként említi azt az 

eljárásmódot, mely révén a képen megfestett tárgyak (kosár, cukortartó, kanna) azonos 

szemmagasságban vannak, de ugyanezen tárgyak ellipszisei, illetve az asztallap egy 

magasabb nézőpontból szemlélt. Ennek következtében mindaz, aminek a mélybe kellene 

enyésznie, a magasba húzódik, s az alkotófolyamat a távolit megragadható közelségbe 

kényszeríti.367 A dolgok térbeli jelenléte így szorosabban kötődik a felszíni megjelenéshez. A 

csendélet egy olyan imaginárius teret képez, amely a tapasztalat dimenzióját, a látás 

evidenciájának formáját építi meg. 

A képnélküli látás uralhatatlansága, a thaumadzein állandó hőfoka egy új képrendet koncipiál: 

Cézanne Giacometti szerint úgy festette az emberi fejet, mint egy tárgyat: „ Úgy festek fejet, 

mint egy ajtót, mint bármi mást." A szemszög váltakozása és az arc összefüggése Rilke 

Rodinjének egy passzusából is kiolvasható: ezt írja A Zúzott orrú férfiról: „Ha kézben tartjuk 

és forgatjuk ezt a maszkot, meglepődünk arcélei folytonos váltakozásán: egyik sem esetleges, 

365 Schein Gábor: Nemes Nagy Ágnes költészete. Belvárosi K , Bp., 1995. 
366 Fritz Novotny: Cézanne und das Ende des wissenschaftlichen Perspektive. Wien, 1938. Novotny a Csendélet gyümölcsös kosárral (1886) 
című Cézanne-képet elemzi. 

367 Közeli-távoli eme megképzése szerepet kap a Rilke-szövegek megszerveződésében is. (v. ö. pl. Blaue Hortensie.) 
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határozatlan, egyik sem találgatás, "(kiem. H. E.) „Ha letesszük az arcot, mintha torony 

hegyébe állnánk, s dimbes-dombos tájra nyílna kilátásunk, ahol a zegzugos utakon valaha 

népek tömege hömpölygött." 

A nyelvi perspektíva legközvetlenebb példái azonban azok, ahol a perspektivikus pozíciócsere 

egyazon fogalom grammatikai változataiban ölt testet. A II. 25-ös Orpheusz-szonett a 

személyes alany személytelenné válását készíti elő: „scheint dir das Kommende. Jenes so 

oft/dir schon Gekommene scheint dir zu kommen .." A kategoriális nüanszírozást a 

perspektivikus variabilitás irányítja: a Partizip Präsens és Partizip Perfekt formát egy 

Infinitivus-forma követi. A személyes-személytelen erők áradása a fűzisztermészet felénk 

áradása, cseréje, variabilitása és szimultaneitása. Az absztrakt cselekvés-értelem a konkrét 

eseményidőhöz viszonyított igeidőkben szóródik szét. 

A nézőpontok eme kifordító használata nem ismeretlen Rilke számára a Cézanne-élmény előtt 

sem. Az áhítat könyvé ben esztétikai paradigmaként feltűnő ikon fordított perspektívája a 

tárgyverseknél válik első ízben irodalomesztétikai szemponttá az új és idegenszerű 

értelemösszefüggés megalkotásának struktúrájaként. A kötet festőjének jelszava a híres 

"kifordított mérték": „Nichts ist mir zu klein und ich liebe es trotzdem/ und mal es auf 

Goldgrund und gross.".368 Az ikonfestészet egy másfajta térhatást előhívó színkompozíciója 

tranzitorikus teocentrikus nézőpontot hoz létre, áthelyezi a párhuzamos egyenesek 

metszéspontját a szemlélőbe: a középponti perspektíva esetében a horizonton konvergáló 

vonalak divergenssé lesznek, melyek több nézőponthoz tartoznak, s ezt a nézőpontot változó 

mozgásként vázolják fel, s amelyek hátulról, a végtelen távolságokból a szemlélőben / 

befogadóban futnak össze.369 A szemlélő beleértése az ikon szemiotikai és szakrális terébe 

tökéletesen megfelel a fordított perspektíva teremtette konstellációnak, hiszen a középponti 

perspektíva köztudottan konstruktív módon elgondolt, a fordított ikonperspektíva pedig 

368 Az eredetiben nagy és kicsi egymásba vaió átfordításáról van szó: "Semmi se csepp, mindent szeretek, / hadd fesse aranyra a festék" Az 
állítat könyve. R. M. Rilke versei. Európa K., 1983. 19. Nemes Nagy Ágnes fordítása. 
369 „ ... csak egyetlen lehetőség van, a tér, amelyben a nézőnek vissza kell adnia azt, amit a művész teremtett, és ez annak alázatán keresztül 
teljesedik be, aki előtte imádkozik." R. M. Rilke: Russische Kunst. In R. M. Rilke Sämtliche Werke, hrsg. v. Rilke-Archiv, 12 Bde., 
Frankfurt a. M. 1975. Bd. 7. 329. 
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receptíve. Ikontapasztalatával Rilke irodalom-és művészettudományi szempontból egy új 

szemiotikai tételt előlegezett meg, amely a kortárs elméletekben még nem artikulálódott.370 

A kifordításokban megképződő üres közép topikus megközelítésének sajátos tropológiai 

párhuzama a többek (Pór, Hartman) által elemzett sajátosan rilkei képkioltó tendencia, 

amelyet Rilke Die Erwachsene c. versben tematizál egy paradoxonban: „Ganz Bild und 

Bildlos". A modern költészetben a dolog a szemléletben nem vizuálisan megélt, hanem 

cerebrálisan megtapasztalt [erleben*-*erfahren]311. A Cézanne-élményhez köthető program 

szerint a látóperspektíva a verstapasztalatban grammatikai irányokban képződik meg, változik 

át („A ház, melyet felépítenek, az ő hátukon nyugszik, mert nincsen hazájuk, mely hordozná a 

házat. ) Pór mutat rá: az európai művészet fordulópontján a szimbolizmusból az 

avantgarde-ba való átmenet terében ez a megoldás teljesen egyedülálló. A modern művészet 

lett légyen a konstrukciótól, vagy a kifejezéstől inspirálva, a képben való szinkretizmust 

részesíti előnyben (imagizmus, korrelativ.) Rilke a kép helyett használt orfikus figurával 

viszont teljességgel egyedülálló poétikai ideált realizál: a Kunst-Ding jelenségét a - folyvást 

alakulásban levő - szemlélet adekvát jel-formájaként, mint "kép-telen képet" interpretálja. Az 

átváltozás jel-alakzata a vizuális megélés és a cerebrális tapasztalat konfrontációjában a 

modern művészet képben megvalósuló szinkretizmusával szemben egy más alakzattörvényt 

fedez fel, egészen az agrammatikalitásig hatolva: Cézanne alkotómódszeréhez hasonlóan 

Rilke is a képszerű lét közös eszményét meghaladva, a realitásról alkotott transzcendentális 

képzetek utánzása elleni tiltakozásként alkotja meg kép helyett a Figur értelemalakzatát. 

Hartman is a képkioltó mozzanatra helyezi a hangsúlyt, értelmezésében a látás-érzék helyett 

egy másfajta érzékelésmód, a "testben megvalósuló kép-telenség" (kép nélküli benyomás) a 

tiszta, referencia nélküli (re)prezentáció, a közvetítetlen/közvetlen látomás, a tiszta 

vonatkozás, a reine Bezug értelemrendje van alakulóban. 

370 A Lédában például a tetszésnek nincs perszonális enyészpontja: a folyamat a hattyú felől a hattyú felé tart, ürügyként használva a lányt, a 
szépséggel szemközt állást infmitivus-szerkezettel fejezi ki: schon zu finden. A versben a névmások lázas cseréje is a nézőpontváltás formai 
megfelelője. 

371 Peter Por: Die orphische Figur. Zur Poetik von Rilkes "Neuen Gedichten". Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1997. 
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A képkioltásnak ez az elképzelése a hermeneutika heideggeri radikalitásával rokon, amellyel 

elvégzi az újkori kép mint létmód kritikáját. A görög ember azáltal van, hogy felfogja a 

létezőt, ezért nem válhat a világ a görög ember korában képpé. Ahhoz, hogy az ember 

kiteljesíthesse lényegét, a kitárulkozó felé mint nyitottság felé kell kitéve lennie. Az újkori 

elképzelés ezzel szemben a létezőt szembenállóként maga elé helyezi, magára az elképzelőre 

vonatkoztatja, s ezzel képként állítja önmaga elé. Ez az elénk állítottság teszi tárggyá a dolgot 

az emberi érzékelés színpadán. 

Steffen Arndal megközelítésmódja azért számít újnak, mert a perspektíva-kérdés diskurzusát 

egy más optikai probléma felé mozdítja el. Gondolatmenetében azon túl, hogy Rilke 

elképzeléseit erősen befolyásolta a kortárs művészetek fenntartása a centrális perspektívával 

szemben, a Malte által meghirdetett új látás nem magyarázható kimerítően a 

perspektivikussággal való szembefordulással. Az új látás kísérleti jellege inkább a binokuláris 

térészlelés flexibilitásából adódik, és ez az, ami Malte vizuális élményeit érthetővé teszi.373 

Emberi térpercepciónk monokuláris és binokuláris mélységészlelésre képes, a perspektíva 

pedig monokuláris mélységkritérium. A perspekíva lehetővé teszi a távolság és a rövidülés 

felmérését, ami azonban csak a tapasztalat révén igazolódik be, ezért csak másodlagos 

mélységkritériumnak tekinthető, és így csupán egy tökéletlen térfelfogást közvetít. Az 

elsődleges, primér térpercepció ezzel szemben egy komplikáltabb, teljességgel máig 

feltáratlan szabályszerűségen, a binokuláris látáson, a látás kéttengelyűségén, kétpólusosságán 

alapul. A két szem távolsága miatt egy pontról egymást nem fedő, úgynevezett 

(keresztalakban) szórt [querdisparat] pontok képződnek a retinán. A kettősképet a szemizmok 

a szemtengelyek korrekciójával védik ki, amelyek egy közös pontban fixálják a képet. Mivel 

a perspektíva és a binokularitás fixálása között nincs összefüggés, az új kísérleti látásnak a 

rögzítés - Arndal szerint - ez utóbbival összefüggő módjának van kapcsolata. 

372 Pór Péter példája: Levél Lou Andreas-Saloménak, 1903. augusztus 8-án. 
373 A binokuláris képalkotás jelensége ugyan az ókortól ismert tény volt, de csak az 1830-as években határozzák meg a szem lényegeként a 
binokularitást, a két szem tengelyének szögdifferenciáját. 
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Elemzésében a kulcsfogalom a látás fixáihatóságának kérdése, s mivel a fixáihatóság nem 

feltétele a perspektívának, szerinte Rilke (és Cézanne) látásmódjának lényege a fixált és nem-

fixált látás egymásra csúsztatásának, egyfajta szimultán észlelésnek a felfedezése374. A Rilke-

recepció hibája, hogy ezt a problémát csak a perspektívafüggő diskurzusban képes értelmezni. 

Gondolatmenetünk számára az az elméleti eredmény tűnik továbbgondolandónak, mely 

szerint Rilke néhány poetológiai alakulata, a tárgy versek, a 'Weltinnenraum', a 

'Verwandlung', a 'Föld láthatatlanná változtatás'-ának koncepciója mind ezzel a kísérleti 

tartománnyal hozhatók összefüggésbe. Az új látással való kísérletezés valójában egy 

'önmagában vett' világ észleletének ígéretét teremtik meg. Gerok szerint is képein egy 

titokzatos másik világ jelenik meg imaginált tereivel, a soknézőpontú intencionális felfogás a 

maga negyedik dimenziójával. "A festőben el kell némulnia az elfogultság minden 

hangjának, felejtenie kell, megteremteni a csöndet, hogy tökéletes visszhang lehessen. "376 

A chiazma opticum szerkezetében is megnyilvánuló kétszemű látás éppen az észlelés 

testfüggő természetét jeleníti meg.377 A chiazmus átfordító ismétlésének kéttagú szerkezete 

mintegy két szemmel látja/láttatja a világot, egyszerre és egymás után, s e szerkezet képes a 

ciklikusba kötni az élményt. Ezen túl a kategoriális elcsúsztatás hangalakzatai szimultán 

módon épülnek fel és le a chiazmatikus szerkezetekben. A hirtelen támadt belátások a 

Maliéban és az Új versek szövegírásában, és az ezzel összefüggő chiasztikus poétikai 

szerkesztésmód e szimultán látással lehetnek kapcsolatban. 

A chiazmussal történő rögzítetlen szimultán látásmódból eredő momentán belátás 

formálódására, valamint a külső-belső világ komplexitására példaként a Requiem egyik 

motívumát idézzük: „Und so wie Früchte sahst du auch die Fraun [...] Und sahst dich selbst 

374 Ez egy intenzív térészlelést jelent, amikor a szemtengelyek vagy a tárgy mögött találkoznak, vagy párhuzamos helyzetet vesznek fel. Egy 
ilyen nem fixált látásmódnál nem képződik horopter. 
375 Schein G. : i.m. 118.0. 
376 Báthori Csaba válaszoló érzelemnek nevezi azt az alakzatot, amelyet Rilke versei valósítanak meg. B. Cs.: A peregrinus magánya. Újhold 
Évkönyv, 1990. 2. 

377Jonathan Crary kétszemű testnek nevezi az emberi korpuszt. Crary i.m. 
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zuletzt wie eine Frucht." Az Alkestisben az Isten megjeleníthetősége a nézőpontok 

sokféleségében nyer teret: az ima szakrális irányát megtestesítő isten (Sie spricht zum Gotte) 

alannyá válik (und der Gott vernimmt sie), majd transzcendens közeggé lesz (und alle hörens 

gleichsam erst im Gotte.) A Der Fahnenträger versszövegében az A, B-n keresztül elv valósul 

meg: a zászlójával különleges kapcsolatban álló katona a - háború eszközeivel csak mint a 

durvaság tárgyaival bánó - társaihoz képest megnyilvánuló eltérő szempont megjelenő. 

Az az elképzelés, mely szerint Rilkénél (és Cézanne-nál) a megfigyelő újraszerveződését (a -

metaforikussággal kapcsolatban álló perspektíva-probléma helyett) inkább a binokuláris látás 

nézőpontot eltörlő, elmozdításokon alapuló látásmódja magyarázná, az is megerősítheti, hogy 

a sztereoszkóp és a test között létesülő viszony metonimikus, valamint a látvány közeihozása, 

annak mélységkarakter helyett síkszerű szerveződése. 

A vizuális befogadás problematizálása a költészetben mint a szóval való konfrontáció 

vállalása jelenik meg, Rilkénél pedig elsődlegesen a kategoriálisra való sarkítást és a 

chiasztikus megfordítás retorikáját jelenti.379 

Mivel a perspektíva az antropocentrikus beállítódás eredménye, Rilke a nyelvi 

perspektivikusságának pluralizáló leépítésében, a szempontokként változó 

értelemstruktúrában, a 'sokszemű' értelemképzésben látja egy intranzitív poétika 

megalkotásának lehetőségét. Ebben realizálja a cerebrális tapasztalatot mint gondolati 

figuralitást, a gondolat tapasztalatát, a logosz érzékelhetővé tételét, a cézanne-i intellektuális 

szemléletességet, az iszony és szép közös kibetűzését. 

3,8 „Gyümölcsre néztél, hogyha asszonyokra ]... ] S gyümölcsül nézted végül önmagad. " 
379 Caputo szerint a kései Heidegger szintén túljut a tárggyal bíró horizonton, melyen túl a Nyitott található, melynek a horizontikus kép 
vagy látókör csak perspektivikus vagy részleges képe. Ennek a történei kontextusnak az összefüggésében érdemes elemezni például Simmel 
és Rilke tájelképzeléseinek különbségét. J. D. Caputo: Hermeneutika a Lét és idő után. Athenaeum, 1994. II. 2. 132. o. 
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A vizuális és verbális keresztezése: Blaue Hortensie 

„Ami mögötte van, azoknak tárul föl, akik már előbbre 

léptek. "(A monológ értéke.) 

1. A felszín paradigmája 

Egyes elméletíróknál380 találkozhatunk olyan véleménnyel, mely szerint a színek 

tematizációja, a mozdulatok, gesztusok rilkei kezelése, leválasztásuk a hordozóról a lét 

állapotainak allegorizálása céljából történik. A rózsaversekben az állapotformák ezen 

allegorizálása a perspektivikusság sajátos megközelítésével történik. Ez a szempont Cézanne-

• 381 

tói sem idegen. Az az intranzitív képtapasztalat, amelyet Rilke Cézanne képein sajátított el, 

és amely a tárgyvers/tárgyilagosság epitethonjával van összefüggésben, Rilkénél oly módon 

képeződik meg, hogy a versek témája maga lesz a felszín hézagtalan megszövése.382 Ennek 

első lépése a szín tematizációja, hiszen a színvilág reflexiója a tiszta szemiózis, a relációk 

kiemelését segíti elő,383 ugyanakkor állapotok allegorizálásához is hozzájárul. 

A szín-fogalmakkal való ezen bánásmód a lét-szövet felszíni megképzésének feleltethető 

meg, ahogyan más verseiben „a mozgás alapformáinak szinte tárgynélküli formáját teremti 

meg, amelyben a mozgás a testek és hordozóik változó relációja. "384 A szín mint létminta az 

önreferencialitás alapjaként "beszélő nyelv"-vé válik. 

A Kék hortenzia recepciója 

1. A Kék hortenzia című vers fontosságára Käte Hamburger tanulmánya irányítottá rá a 

figyelmet. Ő helyezte bele mintadarabként abba sorozatba, amelynek alapján Rilke 

költészetére kidolgozta a fenomenológiai tárgyiasság kategóriáját, azt az eljárást, amely 

megállapítása szerint már önmagában különleges jelleget kölcsönöz Rilke költészetének. Már 
380 Ralph Kühnen: i. m. 
381 „A színeket nagy monumentális entitásoknak érzem. A természetet a mélységben érjük tetten, s a színek ezt a mélységet fejezik ki a 
felszínen. " Idézi: Max Raphael: A műalkotás és a természeti minta. Athenaeum 1993.1. 4. 57. o. ; Paul Cézanne: Über die Kunst. Gespräche 
mit Gasquet. Briefe, hrsg. Walter Hess, Mittenwald, 1980. 
38J "A telített teret nem külső határai építik ki, a tér belülről kezdődik, hogy aztán valamilyen központi helyről terjeszkedjen kifelé. " Van 
Gogh ellenpontozó színkezelésével szemben Cézanne-é éppen ezért intranzitív képélményt nyújt. 
383 A felszín hézagtalan egybeszövését az eufónia, a belső rímek, a magánhangzóharmónia (au, oi,), alliterációk és asszonáncok, 
paronomáziák teszik meggyőzővé. A hangharmónia rendszerének integrális realizációja a cézanne-i színharmóniák és -kontrasztok egy 
másik közegben megvalósuló párhuzama. 
384 Rényi András: A gravitáció mint létmetafora.- Egy motívum a kései Rilke költészetében. Enigma VI. évf. 20-21. sz,, 1999, 
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itt előképét láthatjuk annak a folyamatnak, amelynek a tetőpontja a Sírfeliratban az ágens 

nélküli alvás, a hordozójukról lemetszett állapotok poétikai megteremtése: a vers 

szervezőereje, hogy a szín leválasztott, izolált a hordozójáról. A versszöveg a "kék 

eidoszaként" megjelenő színárnyalatot jelenít meg, annak aktuális felfény lésében, önmagára 

találásában. Hamburger nem hivatkozik ezen eljárás elemzésekor Cézanne nevére, holott a 

hasonlatok nem-tulajdonképpenisége, önkényessége, (amit Lamping majd elidegenítő 

hasonlatként azonosít) önkéntelenül is a színfoltokat a maguk testszerű valóságában a 

vászonra vivő mester eljárását asszociálja. Az elidegenítő elemek egymáshoz rendelésével az 

az elv látszik megvalósulni, hogy Rilke egyazon szemmel tekint dologra, növényre-állatra és 

emberre. A színek és látványok között ilyen módon fölfedezhetnénk azt az „alapszövetet, 

mely őket hordozza, láthatatlanul táplálja, és ami maga nem dolog, csupán derengő 

lehetőségek egymásra toluló sokasága: a dolgok húsa. "386 

A hasonlat nem-tulaj donképpeniségének redukált leírása (a színnüanszok egymástól való 

elválasztása és hordozójukról való lemozdítása), Lamping elemzése felé mutat. Dieter 

Lamping retorikaelméleti tipológiájában a XX. század líranyelvének elidegenítő alakzatai 

közül - (szimbólum, hasonlat, metafora, montázs és nyelvi játék), - amelyek egyre inkább 

megkérdőjelezik az értelemalkotásban a referenciális hozzárendelhetőséget, - Rilke "tárgyias" 

versnyelvéhez az elidegenítő hasonlat eljárásmódját rendeli. A Kék hortenzia c. 

versszövegben a "kék" mint a virág kékje a fenomenológiai redukcióval végrehajtott poétikai 

lényeglátás termékeként már nem szimbólum, mint Baudelaire-nél, hanem tárgyi megfelelő, 

amit Rilke elidegenítő hasonlatokkal hoz létre. A Kék hortenzia c. versszöveg elidegenítő 

eljárása a kék szín hasonlatkomplexumok révén történő eltárgyiatlanítását, az emberi világtól 

való analitikus izoláltságát teremti meg, hogy aztán létrejöhessen egy ellenkező irányú 

365 A Hamburger által elemzett versek esetében az igazán továbbmutatót más elemzők hajtják végre: a fejlődési sor: leválasztás, 
(Hamburger) elidegenítő hasonlatok (Lamping), ontológiai és nyelvi különbségének jelöltsége (Rényi) s ez vezet a Paul de Man által 
elemzett szó-dolog szétválasztáshoz. 
A noematikus elemzésen belül ez az elidegenítő mozzanat Hamburgernél még csak a hasonlat nem-tulajdonképpeniségeként jelenik meg. A 
hasonlatok e szerepének elemzésében az igazi áttörést Lamping jelenti, aki radikaiizálja az elnevezést: elidegenítő hasonlatokról beszél, és 
azt állítja, hogy Rilke hasonlataiban az elidegenítő hasonlat éppen a különbséget szünteti meg ember és doioglétező között. 
386 M. Merleau-Ponty: A látható és láthatatlan. Enigma, Athenaeum. 1993.1. 4. 
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feszülésből a nem tárgyként értett dolog és ember egymásbaszövése a textualitás 

metaforikáj ában.387 

Rényi András elemzése A hattyúról szintén a hasonlat kezelésének ezt a széttartó jellegét 

ugratja ki: Rilke miközben beszél a hasonlóságról, mégis az alakzat elemeinek a különbségét 

emeli ki: egyikhez a szilárd talajt, a másokhoz a víz közegét rendelve. Mint Lamping 

elidegenítéseiben, itt is úgy értelmeződik a széttartás, mint ami az összetartást szolgálja.555 A 

recipiensek közös konklúziója értelmezésünkben az, hogy az elidegenítés végső szerepe egy 

iteratív folyamat kidolgozása, hogy a megnevezhetetlent magát árnyalatok fokozatos 

pontosításával közelíthesse. 

A Zöld 

A két különböző kötetben elhelyezett hortenzia-versszövegben a virág kizárólag a színe389 

révén jelenik meg, amit Rilke lemetsz, izolál a szubsztanciáról. A szín létmódja, a minőség, a 

qualitas az, (Arisztotelész accidensként határozza meg), amiben a kategorialitás 

különlegessége ebben az esetben tematizálódik. A kategóriaváltások sora: das letzte Grün, ein 

Blau, in alten blauen Briefpapieren, Gelb, Violett, Grau, das Blau, ein rührend Blaues, vor 

Grünem. 

A verset átszövi a főnévként kezelt tulajdonság, a színminőség csak egyszer jelenik meg a 

szekvenciában melléknévként. Ugyanakkor a kék nyelvi megjelenése a versen végigvonuló 

keresztszövést mutat: ein Blau, blaues Briefpapier, das Blau, ein rührend Blaues. A 

keresztezett kategóriacserében (főnév, melléknév, főnév, melléknév) a szuffixált karakter is 

keresztező alakot vesz fel (Blau, blaues, Blau, Blaues), és e két funkció (kategorialitás és 

képzővel ellátottság) szintén átszövi egymást. 

387 Az eljárás Giaeometti reflexióit idézi. Alberto Giaeometti: Was ieh suche (Gespräche mit G. Charbonnier), Zürich, 1973. v. ö. a Nüansz 
fejezetben. 

388 ,/í nyelvi azonosítás és szemléletes szembeállítás egyidejűségének paradoxiája tárja fel a hasonlat tertium comparationisát: mind az 
ember, mind a hattyú nehézkedő testekként jönnek számítása, függetlenül attól, hogy a föld felszínén más-más közegben vannak 
otthon. "Rényi A.: i.m. 30. o. 

389 Ez a tendencia a Kék hortenzia párversében, a Rózsaszín hortenziában tetéződik, ahol a rózsaszínű szín nominalizációja létrehozza a 
neutrális das Rosa alakban a „das Rosá\a rózsaszín, a rózsa színe) és die Rose (a rózsa mint virág) paronomáziáját: a das Rosa nem a rózsát 
mint virágot, hanem a rózsaszínt mint a rózsa színét, illetve a hortenziának a rózsáról átvitt színének a szubsztancializálását képviseli. 
Tulajdonképpen a das Rosa nevezhető annominációnak, antonomáziának, körülírásnak is, hiszen a szubsztanciát az attribútummal fedi le. A 

152 



A nyelv elidegenítő kezelését a kategóriák hagyományos alkalmazástól való eltérése, a szín 

főnévként szerepeltetése is jelzi.390. 

A Kék hortenzia tárgyalásakor az elemzők a kék színre helyezték eddig a hangsúlyt. A kék 

szín mint téma közvetlenül is kapcsolódik a látásfolyamathoz, annak letisztításához, amely a 

távolságból és különbségből hoz létre formákat. A zöld ezzel szemben a háttér, az összekötés 

színe. Az egészt hangsúlyozó mozgó stabilitás szempontjából, amelynek minden pontja tud a 

másikról, valamint az ezt kifejező chiazmusra mint az átlósság, ferdeség, fonákság 

összefüggésére való tekintettel, inkább a zöld színre kellene figyelmünket összpontosítani.391 

„Egészen egyedül kell hagyni a színeket, hogy kölcsönös párbeszédbe lépjenek egymással. " 

A zöld egyenlő távolságra van az ég kékjétől és a vér vörösétől, középső, közvetítő szín, a 

vörös komplementerszíne. Szimbolikája a természeti ciklushoz, a visszatéréshez, a 

csírázóerőhöz köti392, - így tekinthető a chiazmus szerkezetének megfelelő színretorikának is-

, de a szemlélődés és a feltámadásra várás színe is. Bollnow Goethe színelméletére hivatkozva 

állítja: az ég kékje és a nap sárgásvöröse között az egymásnak ellenszegülő színek kiegyenlítő 

senkiföldje, a nyugalom tere. (Mint föld táplálta színt az ördöghöz is társították.393) 

Az 1907. október 22-én kelt Cézanne-levélben Rilke a zöldet tükröződés reflex-színévé teszi. 

Nem lényegtelen, hogy éppen ott szerepel, amikor arról beszél, hogy a festmény minden 

szegletének tudomása van minden másikról. Úgy tűnik, mintha itt erről ez a mindenütt 

felbukkanó zöld tehetne. Ez a zöld oly "erősen törekszik a részvételre, (a hortenziaversekben 

is), olyan elevenen lázad és illeszkedik, egyszersmind olyan elszántan gondoskodik a kép 

egyensúlyáról.„ (kiem. H. E.) Figyelemreméltó, hogy a zöld nem is jelenik meg magában, 

valóban hermészi, közvetítő elem. „A vörös fotelben ülő nő nagy 

rózsaszín hortenzia színvesztése, önmegfosztó folyamata szervesen kapcsolható a rózsa-lét allegorizáláshoz. ( Lásd a Rose-Metamorphose 
rímet!) 
"" „Annak ellenére, hogy az egyedi tulajdonságok általában melléknévi jelentésként jelennek meg, a főnévként történő kifejezésnek is 
megvan időnként a lehetősége. Ebből a szempontból azonban a különböző tulajdonságok nem viselkednek egyformán. Úgy tűnik, hogy az 
alak könnyebben kifejezhető főnévvel, mint a szin vagy a méret. ...Az alakra vonatkozó kifejezések kijelölik a valóság egy szeletét, és azt 
megszámlálható entitássá teszik. Erre úgy látszik, sem a szín, sem a méret nem képes." Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet, Corvina, 
Nyelvtudományi Intézet, é. n. 183. o. 

391 A Grund-Grün-Dunkelheit több versében összefüggő jelentéssort alkot: „Dunkel wie der Grund"{Dame auf einem Balkoné); Jhm war des 
Eingangs grüne Dunkelheit"; „der Dunkelheit aus disem Abgrund" Der Turm. 
392 G. Heinz-Mohr: Lexikon der Symbole. Düsseldorf-Köln, 1981. 
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színösszefüggései...agyagzöld fal előterében, ..egy zöldeskék, széles csíkszegély, szertehintett 

kis foltjai zöldessárgák ás sárgásszöldek..., melyet elöl egy kék színű, zöldes reflexekkel 

incselkedő selyemszalag markol össze" Talán megkockáztatható, hogy a zöldnek ezt a 

szerepét Cézanne színkezeléséből meríti Rilke. A mester A marseille-i öböl című festménye 

pl. "a zöldek és kékek tündöklő, fénytől átitatott találkozásai"-t hozza létre. 

Perspektívaváltó műveletek, a síkok szerepe394: 

Elemzésünkben a Rilke-reflexióktól eltérően a vers utolsó részéről vonunk le 

következtetéseket, amivel a recepció kevesebbet foglalkozott.395 

Cézanne: több képén, pl. a Csendélet almákkal és narancsokkal címűn az előtér és a háttér 

közötti perspektívaváltás alulról felfelé vezeti a befogadó tekintetét és ezzel vonja be őt a kép 

terébe. "A síkok a színben, a síkok! Síkjaimat már a palettán kikevert tónusaimmal készítem. 

..Látni kell a síkokat... Pontosan egymásba kell illeszteni, össze kell olvasztani őket. Hogy 

forogjanak, akár a fogaskerekek, s egyszersmind egymásba is ékelődjenek Egyedül a dolgok 

volumene számít.1,396 (Kiem. H. E.) 

Elképzelésünk szerint Rilke a Cézannne-nál jellemző eljárást a síkok ritmikus egymásra 

helyezéséről a kategóriák egymást átszövő, kölcsönösséget idéző szerkesztésével képezi le. 

„Itt mindent a színek egymás közötti érintkezése határoz meg: az egyik a sarkára áll és szót 

kér a másikkal szemben, s közben ráébred önmagára. "397 

A Kék hortenziában éppen a két szín, a zöld és a kék hangsúlyos szerkezeti jelenléte révén 

sikerül az előtér/háttér cseréje, egymásra való vonatkoztathatóságuk eseménye. Véleményünk 

szerint a két térsík, előtér és háttér kölcsönviszonya, nehezen átlátható, összetett rendje arra 

3,3 Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár. Helikon, 1990. A Színek címszó. Ezentúl v.ö. a chiazmust mint "tödliche Figur"-t! 
394 Cézanne módszere a teret és a formát színes síkokból olvasztotta egyetlen struktúrává, s ezzel a technikával hatással volt Picasso és 
Braque kubista alkotómódszerére 

395 Ralph Köhnen elemzésében szintén csak megemlíti a versvég chiasztikus szerkezetét, de elsődlegesen a tér szerkezetére koncentrálva: „A 
"hátul" [hinter den Blütendolden] mélységi elrendezést sugall, és az utolsó versszak "előtt "-jével [vor Grünem] hozható kapcsolatba, ahogy 
ezzel egyidejűleg szövegpozíciók is leképeződnek. Ha első pillantásra, egy csendélet reményében, szűk helyet sejtünk, amely hangulatos 
fantáziákat szül, akkor az itt kibomló tér derealizáltnak és homályosnak tűnik, azaz kétségbe vonható, eldönthetetlen idális térnek. Nem is 
keressük a virág környezetét, egy asztalteritőt. egy falat, a történés egyetlen pontra korlátozódik. Olyan távlatot nyit meg, mely egyébként 
nem tapad egyetlen helyhez sem. hanem a hozzávetőleges felé irányul: a "távol" retorikai alakzatként jelenik meg, helyként feloldhatatlan, és 
egészen tágan értendő.,, R. Köhnen: i.m. 64. o. 

396 M. Sérullaz: Az Impresszionizmus Enciklopédiája. Corvina K , 1978. 71. o. ford Berényi Gábor. 
397 Levél Clara Rilkének, 1907. 10. 22-én. Rilke: Levelek II. 33. o. 
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hivatott, hogy a versszöveget éppen a lineáris-verbális és szimultán-vizuális sorrend 

inadekvációjaként, a megjelenés, előállás chiazmusaként szervezze meg. A vers indításánál 

lineárisan a háttér jelenik meg elsőként (das letzte Grün), a vizuális előtér, a kék virágszirmok 

említése verbálisan ezt követi (hinter den Blütendolden, die ein Blau nur von ferne spiegeln). 

A versvég megfordítja a sorrendet: az előtér verbális elsőbbsége explikálódik, de a vor 

elöljáró a versvégen újra ugyanazt a vizuális ellentétet szüli meg kifordítva (ein rührend 

Blaues— sich vor Grünem freuen.) Az ellentmondást erősíti, hogy a strófa egyszerre mutatja 

fel a scheint és a man sieht kifejezéseket. 

A versszerkezet az előállás, elénk állás verbális és vizuális, nyelvi és észlelési természetének 

keresztezésén, inadekvációján alapul: a vers tere az előtér/háttér, illetve a hely- jelölő 

prefixumok (Blätter hinter den Blütendolden— Blaues vor Grünem) körül fordul meg. 

Véleményünk szerint a szöveggé és a láthatóvá válásnak ez a pregnáns elválása jellemzi a 

verset a leghatározottabban. 

A verszöveg úgy teremt és őriz meg a színek révén egyfajta testi mivoltot, hogy sikerül a 

színszegélyeket a test kontúrjaivá alakítani, mégpedig a (retorikai) megfordítás testévé. A 

versegésznek mint figuratív szervnek lesz az alapja a csere. A csere trópusa maga az, ami 

dramatizált, realizált, cselekményesített, szövegszintre emelt: azáltal ér el testi hatást, hogy a 

két szín megjelenéseit szukcesszíve verbálisan és szimultán módon vizuálisan felcseréli, 

variábilissá teszi, manipulálja, tehát kijátszatja egymással a verbális és vizuális szintet. Vagyis 

a medializáltságot tematizálja, miközben a színalakulás folyamata a nyom, emlék, a 

maradvány létszinttől a szín újravisszanyeréséig tart. így feltételezhető, hogy a térszerkezet 

szintaktikai-logikai felcserélése révén a megfordítás trópusa az, ami visszanyeri eredeti 

színét abban a folyamatban, amely a szintaktikai csere révén a megjelenés variációkat 

sokszorozó tükörjátékát hozza létre. A virág színvisszanyerése tehát a trópus megújító erejét 
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allegorizálja: "Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen/in einer von den Dolden, und 

man sieht/ein rührend Blaues sich vor Grünem freuen. " 

Rilke tárgyalakításában a belső egyensúly, az intranzitív kötések játsszák az alapvető poétikai 

szerepet, a látás itt összehasonlító műveletként, szín-interferálások, közelítések 

viszonylataiként képez értelmet. Versmondandójának ez a direkt módon korporális aspektusa 

a szubjektivitást az animalitásra és a kézműves munkára redukálja. A szubjektum a 

műelőállítás pártatlanságának a játéktere lesz, a közvetlen tapasztalat pedig teoretikus 

aszkézissé válik, az ilyen jellegű kreativitás során a cselekvés szubjektuma nem más, mint a 

művészi előrelépés maga. 

Szempontunkból a kategoriális szemlélet, a nyelvi perspektivikusság igazolása a befejező 

részek szemantikai megoldásaiban rejlik, ami elkerülte az elemzők figyelmét. A 

nyelvhasználat mindkét esetben a Rilkénél nagy megterheltséggel bíró ver- prefixummal 

jegyzi a viráglét végpontját: verneuen, verwelken. Az, amilyen módon, különbséggel és 

párhuzammal jelentésmezejük tagolódik, nagyon jellemző a nüanszokból építkező Rilkére: a 

verneuen egyként jelenthet megújulást és felfeslést, Marno fordításában felfakadást. A 

verwelken *welk- gyöke viszont maga is egy jelentésátcsapás eredménye, eredetileg nem az 

elszáradást, hanem a nedvességgel telítettséget jelentette. így mindkét jelentés más-más 

irányban kettőzött. (Ahogyan a Der Balkon című versben a versucht a keresésre és a kísértésre 

egyaránt vonatkoztatható.) 

Az első esetben négyszer szerepel a versben a ver-igekötő: verweint, verlieren, Verwaschnes, 

verneuen, de a Far-ben, fer-ne, vor szókezdetek és elöljáró a vers hangzássíkján megerősíti a 

prefixum jelentésvonatkozásait: „Beseitigen Zugrundegehen, Irreleiten, Negation" (elhárítás, 

félretolás, megszüntetés).398 

Ezekben a versszövegekben tehát a nyersanyag, amelyből a versbeszéd felépül, a 

színviszonyok változása/váltakozása. A színhez társuló élményelemek a szövegfelszín életét 

398 A ver-igekötő az 'átmegy', 'másik helyre kerül' jelentésből vezethető le. W. Pfeifer: i. m. ;F. Kluge i.m.. 
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testesítik meg. A színek megszemélyesülnek, és egymás között egyfajta magatartást vesznek 

fel és egy olyan nyelvet alkotnak, amelyben az objektivitásba futó folyamatosság maga jut 

szóhoz. Sőt elemzéseink fő szempontja szerint: a tiszta színviszonyok csereállapotai a lét 

allegorizált megjelenéseivé válnak. 

A téridő kereszt-alakzata: Das Rosen-Innere 

A hortenzia-vers a közel-távol térdimenziók keresztezése révén szervezte a mondandót, a Das 

Rosen-Innere a viráglétezés mint a belső világ megtestesülésének tér-időbeli vonatkozásait 

szövi versmondandóvá: a vers azért érdekes, mert tetten érhető benne a belső világtér, a 

Weltinnenraum nyelvi előzménye, a belső világ és a kötetlenség vonatkozásai. 

A Das Rosen-Innere című vers intertextuálisan szövődik a Die Rosenschale cíművel: az első 

kötetben szereplő hosszúvers befejezésének szóelemeit a versszöveg - a vers szempontjából 

alapvető - középső 3 sorában folytatja: mégpedig egyazon sort két (szélesebb értelemben 

három) sorban keresztalakban szétírva: 

„liegt sorglos in offnen Rosen" . "dieser offenen Rosen,! dieser sorglosen, sieh /wie sie lose im 

Losen." 

Az utolsó sor utolsó kifejezése az első sorba, az azt megelőző pedig a másodikba kerül. A Die 

Rosenschale szintén strukturáló erejű (középső részében négyszer ismétlődő) dieser és sieh a 

közéső részben anaforikusan ismétlődik. 

A Rose-rosa-lose sor azt a szabad viszonyt próbálja szekvenciálisan leképezni, amelyben 

Rilke megkísérli a hagyományos jelentéshozzárendelésekhez képest újraírni a rózsalét 

allegóriáját. 

A verscím a Der Turm című vers Erd-Inneres. egyszavas-egymondatos verskezdéséhez 

hasonlóan399 egy tautológiát képez: a rózsabelső az a nyitott, vagy üres közép, amely „a 

létezők közepe az Egészben ", amely a dolgot mindent átható vonatkozásba hozza az Egésszel, 

399 Pór Péter: Léted felirata. Válogatott tanulmányok. Balassi K., Bp., 2002. 172. o. 
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amelyre minden értelemteremtés vonatkoztat. A rózsaszín a Flamingókban szintén ezt a dolog 

létében észrevétlenül működő, de magát megvonó közepet villantja fel. A rosa rózsaszínje a 

Flamingók színforgatagában is a viszonyulás üres tere, ami teret nyit az imaginációhoz. 

Ezen üres közép az anonimitással kifejezett: a Rózsakehelyben a rosa [rózsaszín] főnevesített 

alakban, tematizált formában mondja ki a főnevesítés anonimitását: ihr namenloses Rosa. A 

szín főnevesítése nem képes megszámlálhatóságot, s ezt a névtelenség explikálása csak 

erősíti, ugyanakkor fontosságot kell tulajdonítanunk a Rose-Rosa paronomáziának, ami a 

rózsa lényegiségét is névteleníti, mert létét az üres közepet megjelenítő színéhez méri s az 

eredeti folyamat megfordul: a rózsa csak a rózsaszínű szín szubsztanciává tett absztrakciója. 

A névtelenség e főnevesített felsorolásai lényeges szerepet töltenek be a Rosenschale 

versterében is: , Jenem Äussersten von Sein und Neigen, Hinhalten, Niemals Gebenkönnen, 

Dastehn..." 

A Hamburger által a hortenzia-versben lényegesnek tartott izoláció itt is jelen van, a verscím 

egymásról leválasztott alakzatban szerepelteti a hordozót (Rose) és annak attribútumát 

(Innere). A költemény szövege a cím két tagját írja szét - újra csak keresztalakban: a vers 

eleje az innere szekvenciáit, a közepe a Rose-lose paronomáziáját. A belüllevőség 

kvalitásának autonomitását egy tisztarím-sor variált fűzére realizálja: Innen-Linnen-drinnen-

Binnen(see)-Innen(raum). A belüllevőség misztériumát maga a versszerkezet is leképezi: a 

belsejébe, a második negyedbe kerül a rózsák nyitottságának sora, a következő sorokban a 

gondtalanság és elszabadulás jelentéseivel, a versvégen pedig az idő zártságának asszociált 

elemeibe (Sommer, Zimmer, Traum) helyezi a bensőiesítés folyamatát. 

A rózsa emblémája kitűnő lehetőség a belső-külső problematikus természetének felfejtésére: a 

belső a szirmok alatti létet, vagy magát a szirmokat jelenti? A rózsa szirma, a viráglét ruha 

vagy test? Mit jelent a test: a belsőt is, vagy csak a külsőt? 

Ez az ellentmondás testesül meg a Die Rosenschaleban is, ahol a megnevezések folyama a 

versvégi explicit kijelentés ellentmondásába torkollik: „Van-e, mi számunkra ily ismerős?" A 
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vers beszél a fenomén ismerős voltáról, a kép szintjén viszont a megnevezések kereső 

sorjázásával éppen eltávolítja a tudhatót 400 Ez a szerepe a főnevesített alak-felsorolás 

hangsúlyozott névtelenítésének, és a verset bevezető jelenet elidegenítő hatásának, s ezzel 

mintha allegorikusán megjelenítene egy elidegenítő komparációt. 

A rózsa jelentése a telítettség mentén bontakozik ki. A rózsát a belső tér telítettségének 

elviselhetetlen intenzitásával határozza meg: ennek megfelelője az innen - binnen 

rímfolyamának fűzére: ,,Innen-Linnen-drinnen-Binnen(see)-Innen(raum) ". Ez az intenzitás az 

énszerűségként fókuszált tudat látásszögváltozását teremti meg: a lélek látószöge az 

intenzitás, a koncentrált fókuszálás401. Ez egy ellentmondásos nézőpontkezelést eredményez. 

A belső túlhangsúlyozása után a legbelső nyitottságához érkezünk: „dieser offenen Rosen". A 

belsőhöz keresett külső a belső nyíltságában nyer alakot. 

Az innen hangzásképében akusztikailag leképeződik a bensőség létminősége: a szóalak 

belsejében geminált nazális a befelé irányuló zártság intenzitásának jelölője lesz. Az Innen 

kettőzött nazálisainak ismétléses hangszimbolikájában ez esetben is egy átütemező váltás 

folyamata érhető tetten: az Innen-drinnen-Binnensee sorozat a vers befejező szakaszánál az 

Innenraum fogalmi általánosító pontján átörökíti a geminációt az „m" hangra az inn-imm 

paranomáziás hangalakzatával: innen-drinnen-immer-Sommer-Zimmer. 

A belső elviselhetetlensége miatt a belsőhöz egyrészt egy külső teret kell megalkotnia, 

ahonnan szemlélhető ez a telítettség, ennek adekvát nézőpontja viszont időbeliségként 

lepleződik le. A vers szövege a térit az időbe helyezi át. Gebser szerint a XX. század 

aperspektív tudásában a tér a negyedik dimenziót, az időt is integrálja. 

A vers különlegessége, hogy a folyó-változó-mozgó időbeliség adja a szemlélés nézőpontját, 

s ezt az is erősíti, hogy a Rose-lose paranomázia kiegészül a liessen-fliessen-hangsox 

párhuzamával. A medialitás igéje révén folyik át a térből az időbe e koncentráltság; a 

40u Ez a megnevezésnek ugyanazt a problematikusságát veti fel, amit Rényi említ a Der Schwan-ban, ahol a vers szövegezése kijelenti a 
hasonlítást, ugyanakkor figuratíve az alakzat elemeinek különbségét alkotja meg. 
401 Lauter Inneres, Innern Sehkraft, Gebärden von Ausschlagewinkel. A Rózsakehely szerint a belső látás ereje ez, egy belső látáserő, amely 
mindig egy testhez kötődő, a testi megjelenéshez kötött szögelhajlás. 
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telítettség olyan értelem, amely metaforizálva térbeli és időbeli értelmet is strukturálhat: a 

telített tér az idő telítettségébe, a nyárba érkezik402. A belső eme eltúlzásához, a túlbelsőhöz, 

nincs adekvát külső, csak az idő nézőpontja, az elmúlásé. (Arndal logikája szerint éppen a 

nem fixált látásmód hozza létre a transzcendens, titokkal övezett néma valóságot.) 

A belső térből a napokba ömlik a nyár. Szoba lesz a napokból, az idő szobája, az idő tere, ahol 

élményként átélhető az idő. Rilkénél ez a szoba, az intim tér motívuma, amely a teret és időt 

az intimitás révén köti össze. A szoba relatív időt teremtő saját, kitüntetetten zárt tér, a lélek 

modern kertje. A ház, a szoba alapvető antropológiai fogalom, melynek a létbevetettséget kell 

lakni tudássá változtatnia: „Embernek lenni annyit jelent, mint képesnek lenni a lakni 

tudásra. "403 A napok bezárulása a nyárból szobát képez. 

Az idő tere a napokban testesül meg. Az álomban pedig benső térré válik a nyár szobája. A 

nyár szobaként való megjelenítése, amelyben telik a nyár, a Die Schwesternből ismerős: a 

szoba az idő tere, amin keresztülhatol az idő. Ez az idő téren való áthatolásának allegóriája. A 

szoba már maga a térben megjelenő idő, hiszen az intimitás révén kizárólagos, 

elidegeníthetetlen módon lép bele az idő. 

A nyár szobája ugyanakkor ezt az elsődleges metaforát másodlagossá teszi, allegorizálja: itt 

már nem arról van szó, hogy a szoba az a tér, ahol telik a nyár, hanem: a nyár egy szoba, ahol 

az idő a legintenzívebben telik. A nyár szó szerint telik, érlelődik, saját teltségével telik: a 

telítés téri és idői értelmében. Tere lesz teljessége. A mindenkori belső az idő tereként 

lepleződik le. A belső tér-kategóriává, Innenraum-má válik. 

A belső túlnyomásához egy külső tér járul, s ez végül a nap, a szoba, az álom intim 

létaspektusaiban nyer alakot, az intimitás finom átváltásaiban: innen binnen drinnen. És: 

Immer Sommer Zimmer. 

A Tag és a Raum anagrammatikus játéka a Traum-ban nyer formát. Az álom a tér és az idő 

szimultán rendje. A vers szövegezése ezek szerint a Weltinnenraum problematikát 

402 A nap [Tag] eredetét =a nyár [Sommerhitze] jelentésből nyeri. Pfeifer i. m. 
403 Bollnow a Heideggeri lenni tudást lakni tudásra váltja fel. O. F. Bollnow: Mernsch und Raum, Kohlhammer, Stuttgart, 1963. 
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próbálgatja, tér és idő hangalakzati összefűzését. A Tag Raum = Traum szintézisében 

keresztezi egymást két folyamat: a nappal éjszakává, a tér idővé válik. Rilke itt keresi meg az 

Innenraumnak megfelelő külső formát, s ez a külső forma az idő álom-formája lesz. 

A Weltinnenraum kezdeti alakja így, a kategóriák és hangalakzatok átmosása révén szünteti 

meg a határt érzékelő szubjektum és érzékelt objektum között.404 

Rilke a rodini allegorizálást saját nyersanyagával, nyelvi szinten a grammatikai kategóriákkal 

való operációban ismétli meg: színpadra írja a kategóriákat. Abban a bölcseleti 

megszállottságban, amivel Rilke a nyelven belüli titkos tagolás aprólékos munkáját elvégzi, 

valójában a történés drámai közegébe helyezi a kategóriát, a főnevesített alakulatok 

etimológiai és szervetlen, paronomatikus történetek kondenzációit. 

Az elidegenítő témák visszatérése igazolja, hogy Rilke beszédmódjának ereje abban van, 

hogy a létezésnek egy olyan permanenciáját, egy univerzális kontinuitást405 körvonalaz, 

amelyben e kontinuitás új olvasata különös erőről tesz tanúságot: ebben az olvasatban a szép 

nem egy szomszédos tartománya az iszonyatnak, hanem a szép és iszony egymás 

perspektivikus változata, ahol maga a redukció, a váltások sorozata lepleződik le iszonyként. 

Rilke elementárisán és kimerítően jeleníti meg az emberi nézőpontok váltásainak és 

leváltásának agresszivitását. Sok esetben ez adja e mondandó feldolgozhatatlanságának 

élményét. 

4. A kategoriális differenciálás nüanszírozó alakzatai: a fogalom ritmizált megjelenítése, 

a Rilke-vers logikai izgalma 

A cézanne-i színkezelés tehát azért volt döntő hatással Rilkére, mert képei nem a szem 

tárgyiasító munkáját, annak intellektuális rutinjait idézték föl, hanem a szemlélés egy 

404 A Maliéban ugyanez történik: „Az egyébként elkülönülő terekben ugyanannak a végső alapnak a vetületeit fogja fel. Hiszen ugyanaz 
formálódik kívül is mint belül, így az ember akként van a világban, ahogy a világ az emberben - egymásba áradva eredendően közük van 
egymáshoz. " Eisemann Gy.: i.m. 95. o. 

405 Radnóti Sándor:MegtestesüIt költészet. In R. S.: Piknik. Magvető, Bp., 2000. 299. o. 
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megváltozott módjának adtak formát. Az 1870-es, 80-as évek modernista festészete előtt már 

a 40-es években alakulóban volt egy új megfigyelő mintázata, aki számára a test, amely 

egyébként a látás semleges-láthatatlan eleme volt, most az a sűrűség lett, amelyből kinyerhető 

a megfigyelőre vonatkozó tudás. Crary gondolatmenete alapján a modernizmusban „a látás 

testi sűrűsége olyan hirtelen lépett be a képbe, hogy a látás testből eredő szuverenitásának 

megerősítéséhez vezetett. "406 így a tiszta észlelés előtörténete a minden ízében megtestesült 

néző újonnan felfedezett területén lakozik. Eme - az ismeret dimenziójából a lét dimenziójába 

mutató - mozzanat Rilke reflexióiban is feltűnik. Egyik levele tanúsága szerint „...az a 

hiányérzet, hogy lehetetlen testszerűen, tárgyakból alkotnom, testi fájdalmat okozott. "407 A 

Rilke-recepcióban egyre inkább teret nyer az a vélemény, mely szerint „ Rilke azzal érzékel, 

amit a franciák - a 'test szemé'-nek [les yeux du corpsj neveznek." Rilke szavai elsődlegesen 

egy a testi értelemként való megjelenés lehetőségét keresik.408 Látószervünk frontális 

organizáltságának evidenciájával szemben a fenomenológia kései változata egy 

ellenevidenciát emel ki, a világhoz való odatartozást ("j'en suis", "dazu gehören"). Az 

intencionált látás tudat-fogalmával szemben, amelyben a lét kettészakad világra és látásra, 

noémára és noézisre, a test fenomenológiájában a test kettős, egyidejű odatartozása a 

szubjektum (sehender Leib) és az objektum (sichtbarer Leib) rendjébe váratlan 

vonatkozásokat fed fel pl. a lírai én és objektuma között. A látás kitüntetettségét Rilkénél 

tehát úgy kell értenünk, ahogyan az revideált formájában pl. a kései Merleau-Pontynál 

értelmeződik: a látásnak a tudathoz való kötöttsége helyett (a frontalitás a tudat struktúrája) a 

testhez való kapcsoltságában van a fontossága, melyben a látás testszerű reflexióként 

egzisztáló mozgásként áll elő. A látás nem más, mint látó test (sehender Leib), és nem látó 

tudat.409 

406 J. Crary: A megfigyelő módszerei. Id. kiad. 165. o. 
407 Levél Lou Andreas-Saloménak, 1903. aug. 10-én. Rilke: Levelek I. 72. o. 
408 „A költő új nyelvet igyekszik teremteni, a nyelv testi alapjának kedvéért semmibe véve az antropomorf hátteret. A szavak közhelyes 
jelentését figyelmen kívül hagyja, előnyben részesiti vélt eredetüket mint súlyra, irányra és láthatatlan célra szegezett gesztusra utaló 
jeleket. " Hartman, i. m. 

405 Gottfried Boehm: Der stumme Logos, in Métrraux -Waldenfels: Die leibhaftige Vernunft. 1986. München. 296. o. 
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Mivel az evidens tapasztalat problémája a perspektíva szerkezetéhez, annak 

felbonthatóságához (részben pedig a binokuláris látás természetéhez) kötődik, hiszen a látás a 

frontalitásban töredékesen képződik meg, a rilkei munkamódszerre ható Cézanne-t illető 

vizsgálataink arra a következtetésre vezettek, hogy a szem különleges luciditásának 

megragadását, az elemi érintetlenség látszatának folyamatos előidézését, aktiválását a tónus 

permanens nüanszírozása, árnyalatképzése, az átmenetiség fokozatisága, egy iteráló 

mozgás valósíthatja meg. Ezen eljárás segítségével Rilke az Új versekben olyan versalakítási 

gyakorlatot épít ki, melyben a befogadó minduntalan más vonatkozásaiban látja a tárgyat.410 

Mivel a látásunk lényünk testbe ágyazottságának függvénye, s ez a frontalitást 

másodlagossággá fokozza le, a dolog médiumon, közegeken, tájékon, játéktereken, 

dimenziókon, gravitációs erőkön411 keresztül történő megnyilvánulása kap kitüntetett 

szerepet. A testi jelenlét számára a dolog megjelenítésének, inszcenálásának kinesztikus 

érzékenysége az átütemező illesztésben, a nüanszírozásban ragadható meg. A „dolog" Rilke-

féle fogalmának alakulása a középső szakaszban nem más, mint a létezőt'szóba hozó' nyelvi 

helyzet, amely inkább a létező észlelhetővé válásának körülményeire, az érzékleti élmény 

nyelvi kifejezés számára való szabaddá válására koncentrál, mintsem magára a létezőre.412 

Feltételezhető, hogy Rilke versnyelvében a kézművességi tudás elsődlegesen a kategoriális 

nyelvi természetében szerephez jutó perspektíva kezelésében nyilvánul meg. 

Fakticitás és kategorialitás: a Heidegger által újraolvasott, újraértett kategoriális szemlélet 

Arisztotelésznél413 

A tapasztalat, a közvetlen észlelés hangoztatott prioritása és annak nyelvi megformálása 

Rilkénél szemlélhető a Heideggernél alapozó jelentőségű, a korai fenomenológiai 

410 Riviére és Schnerb szerint a szintnoduláció a kolorizmus a tapintó, haptikus voltát bizonyítja az optikai jelleggel szemben. Idézi 
Simondon, Enigma 23. sz. VII. Évf. 80. o. 

411 Rényi elemzése azt mutatja be, hogy a kései Rilkénél a gravitációs metaforika kap kitüntetett strukturáló szerepet. Rényi A. : i. m. 
412 A jelenvalólét nem a szemlélet számára szolgáló tárgyként, nem is a tudomásulvétel vagy hasonló birtoklás módján van, hanem mindig 
valami ként a mindenkor lehetséges lét módozataként van jelen. „A lét... lehetetlenné tesz egyetlen végső tárgyszerű megjelenítést. " 
Landgrebe megfogalmazásában: „ a jelenvalólét legbenső struktúrája, a fakticitás, az éppen ekként létezés, tehát a valamiként értés, éppen 
azért nem tárgyiasltás, mert egy „ radikális másként hozzáférésben " engedi lenni. Bacsó Béla: „Mert nem mi tudunk." Kijárat K Bp 1999 
117-119.0. 
413 Heidegger, M: Fenomenológiai Arisztotelész-interpretációk. Existentia, VOL. VI-VII 1996-97 FASC 1-4 Szeged-Budapest, ford. Ferge 
Gábor 
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Arisztotelész-interpretációkban megjelenő fakticitás-képzet és az azzal összefüggésben 

kifejtett kategorialitás felől. Heidegger a faktikus jelenvalólét elemzését a megértéselmélet 

radikális átváltoztatásával köti össze. A fakticitás mint konkréten átélt emberi élet, az ittlét 

sajátlagossága, ami "az élet nehéz fordulatban ragadható meg", a Rilkénél is megjelenő 

Dasein fogalmával van összefüggésben.414 Mivel a létező többféleképpen kerül szóba, a dolog 

a kategoriális sokféleségében adott. A dolog kategoriálisán mindig 'ez', rámutatással 

megjelölhető415, mindig valamilyen. így a tárgy létének értelme többféleképpen artikulálódik 

mint a lét értelmének szerkezeti pluralitása. 

A látás (a perspektivikusság és a binokularitás testi minősége miatt előálló) problematikus 

természete és az észleleti élménnyel kapcsolatos összes bizonytalanság, amit Rilke a 

kategorális nüanszírozás és a chiazmatikus szerkesztés eltávolító technikáival próbál 

érzékletessé tenni, tulajdonképpen a fakticitás hermeneutikai problémájában gyökeredzik. 

Abban az ellentmondásban, hogy a jelenvalólét lenni-tudásként meghatározott.416 

A gondolkodás belső vázát alkotó kategóriákat417 mint a relációk fogaimiságát, a besorolás, a 

tagolás, artikuláció formáját egyszerre értjük ontológiai és grammatikai elvként, a lét és a 

nyelv nézőpontjaiként. Mint a lét moduszait és mint nyelvi kategóriát, szófajt418. Ferge Gábor 

megfogalmazásában a kategóriák a nyelvet és a valóságot egyszerre illetik. A van-nak egy sor 

lényeges funkciója lehet a mondatban. A lét kategoriális különbségekben kifejezhető. A 

faktum radikalitása szorosan kapcsolódik a mondás kategoriális természetével: "a kategóriák 

az emberi egzisztencia lefolyásának létlehetőségi feltételei." A kategorein annyit jelent, mint 

valamit feltétlen mondani, azaz valamit annak a valaminek mondani, és nem másnak. 

414 Paul de Man kiemeli az elégiák gnomikus, üdvözülést igérő, nagy horderejű kijelentéseit, amelyek nyomatékos itt-je magára a költői 
szövegre utal. „Hiersein ist herrlich",; „Hier ist des Saglichen Zeit... "; De az Új versek dies - deiktikumos verskezdései szintúgy a jelenlét 
intenzitására utalnak. 
415 A középső szakasz megannyi verse kezdődik deiktikus rámutatással. 
416 „a lehető-lét valamiként már ért, ám soha sem úgy, ahogy lenni-tud. Soha nem feledhető az az olykor alig feltűnő elmozdulás, amely az 
önnön létét megértő jelenvalólétet állandóan érinti, hogy miközben egzisztenciálisan már az, ami lenni tudásában még nem. Az ember 
megértésével a megértendő (lét) vonatkozásában soha nem tud az lenni, ami egzisztenciálisan. " Bacsó B. : i. m. 117-119. o. 
417 A kategóriákat a tudományelmélet funkció szerint: 1. magyarázó (okság, idő, hely); 2. implikáló (osztályozás, név, szám, logikai reláció); 
és 3. vegyes (cselekvések indítéka, szabályok igazolása) kategóriákra osztja. 

418 Paul de Man elemzése az attribútumok felcseréléséről, a dolog és a szó szétválasztásáról e két szint viszonyának problematizálásáról 
beszél. P. De Man: Trópusok. (Rilke) Id. kiad. 
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„ Rögzített mint-struktúra mindig csak olyan kategoriális aktus fellépésének eredményeként áll 

elő, amely szerkezetileg a nyelvi jelentéshez igazodik.,,419 Jakobson Sapirt és Benthamot idézi 

a nyelvi kategóriák, „az osztályozó játékszabályok" elemzése kapcsán.420 Rilke is a 

tapasztalásnak ezt a természetét állítja előtérbe: a dolog valamiként való megjelenése a 

nézőpontok alakulásától függ, Ockenden szerint az átváltozásprogram a nyelvi kategóriák 

szintjére is behatol és a kategoriális kezelés átalakulásról beszél. 

A kategória mint a léthez és szóhoz való viszony, a megmutatkozás, elénkállás mindenkori 

nézőpontja, ami a dolgot a maga körülményekhez mért meghatározottságában mutatja, 

tulajdonságaival és kapcsolataival együtt, determinációként jelenik meg. A dolog számára a 

kategoriális természet jelenti a megszorító erőt. A kategóriák tehát a „meghatározottságok 

teljességének csak egy mozzanatát" képesek kifejezni, így az egészben-átlátás halványuló 

mozzanataként és az értelmi tudás szövevényeként értelmezhetők.421 

Ez a versek befogadója számára elsősorban nyelvi determinációként jelenlevő megszorítás 

Rilkénél sokszor tematizálódik a Not fogalmában. Rilke e kényszerítő erő kiemelésében 

próbálja meg a szem érzékenységének határait megkeresni a maga reduktív alakzataiban. 

Rilke elsősorban Rodin és Cézanne hatására teszi ezt: a dolog és ember közös testének 

egybeszövését kiemelten-hangsúlyozottan a műfelület lineáris síkjára koncentrálja. 

Az arisztotelészi kategóriák a gondolkodás virtuális vázlatát alkotják és a megismerést 

tagolják-artikulálják. Heidegger Husserl különleges teljesítményének éppen azt tartja, hogy 

kategoriális szemléletében, pontosabban kategóriáiban „ a lét fenomenálisan jelenlévő"422, 

számára a kategoriális akképpen adott, mint az érzéki. Husserl teljesítménye a lét 

megjelenítése, amely a kategóriában fenomenálisan megtestesített. 

419 Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény. Atlantisz K., Bp,, 1998. 149. o. 
420 „a szófaj egyike azon grammatikai kategóriáknak, amelyek nem annyira a valóság általunk végzett intuitív elemzését tükrözik, mint inkább 
azt a képességünket, hogy ezt a valóságot sok egymástól formálisan kiilönbóző sémával tudjuk kifejezni." Majd megállapítja: nyelvi fikciók 
a költészetben teljes egészükben érvényre jutnak." Roman Jakobson: A grammatika poétikája és a poétika grammatikája. In Hang - Jel -
Vers. Gondolat K., Bp., 1961. 260. o. 

4 i l Szombath Attila: Gondolatok az arisztotelészi kategóriatan megalapozásáról. Gond 15-16. szám, 191. o. 
422 Martin Heidegger: Az 1973-as Zühringeni szeminárium. Athenaeum 1993. 1. 13-14. o. 
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A modern költészetben a kategoralitás fenomenalitása éppen a fogalmi figuralitás talán 

egyedül Rilkére jellemző kezelésében érhető tetten: költészetbeszédében az előállás módja, a 

láthatóvá válás mikéntje szerveződik meg létként, amit a megpillantás hogyanjaként állít 

elénk a lét chiasztikus keresztezési nyomaiban. A kategoriális keresztező összefűzésében 

Rilke képes azt is adottként láttatni, ahogyan a dolog elénk áll. Ebben a keresztező 

alakulatban az elvont, a kategoriális a hangzásszekvenciák átalakuló műveleteiben válik 

közvetlenül érzékelhetővé, hiszen az eufónia imperatívusza az alakzatokra is kiterjedő. Ez a 

gondolatiság közvetlen tapasztalata Rilkénél. 

A fogalom mint realizálódó kategoriális labilitás illetőleg variabilitás maga tartalmazza, 

hordozza tehát a megragadás szempontját nyelvi szinten. A lírai én szempontja így a 

kategoriális természet változékonyságában is tetten érhető: ahogyan a figyelem, a lírai jelenlét 

a dolog nyelvévé próbál válni. Azzá, ami a dolgot kifejezi, megjeleníti. Az átváltozást a 

nyelvben szóhoz jutó lét, a kategoriális megjelenés is hordozza, mivel a nyelvi megragadás 

létszerű szempontja: a kategória. Hiszen benne éppen a megragadás mikéntje szól a nyelvről. 

A nüansz 

„A kicsi dologban csalhatatlan a törvény, kiütközik minden oldalán, kitör belőle. " m Rilkénél 

az alig észlelhetőnek, a jelszerűnek, a részletnek, a nüansznak az illeszkedése/illesztése a 

fenomén megjelenésében az idegen előállásában való kitartást, az ön-mérték gyakorlását 

jelenti, az önmagunkon való változtatás előidézését. A részletekben megbúvó pontosság saját 

elemi jegyű mozdulatlanságainkká váló mérték tere. Rudolf Kassner a modern ember 

indiszkrécióját abból a körülményből eredezteti, hogy „inkább belehelyezkedik az adott 

képességek hangulatába, mintsem hogy hatásukra átváltozna,...ezért annak, amit alkot, 

bármilyen vonzó, nincs alakja és törvénye, nem állít végleges határok közé. "424 (Kiem. H. E.) 

Kassner a Zen, Rilke und ich c. tanulmányában hangsúlyozza Rilke antiheroikus, hőstelenített 

423 Levél Lou Andreas-Saloménak 1903. aug 10-én Levelek. I. 74. o. 
424 R. Kassner: Az indiszkrét ember. In Hamvas Béla: Anthologia humana. Életünk Könyvek, 1990. 374. 
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szemléletmódját,425 és aggályairól, félelmeiről beszél a nagysággal kapcsolatban. Kassner Az 

emberi nagyság elemei-ben a nagyságot a mértékkel kapcsolja össze. Visszaemlékezései 

szerint gyakran beszélgettek a hölderlini nagyságfogalomról, és Kassnerrel szemben Rilke 

nem tudta a nagyságot a (kassneri) megfordulással összebékíteni: a kassneri rendszerben a 

keresztény ember egyetlen nagyságot ismer, a bűnt, és egyetlen mértéket, az áldozatot. Ezzel 

szemben Rilke számára: "...a bűn csodás kerülő istenhez"; és "az ember principiálisan nem 

tekinthető bűnösnek". Rilke szerint az ember bűne egyedül a pontatlanság (Ungenauigkeit, 

Nachlässigkeit), amellyel elveszíti a tiszta létet, a merő alakot [Gestalt], hiszen nála "a 

bensőség inkább csak a pontosság egy magasabbrendű formája"'3'26amelyben a nagyság 

léptékváltó erőfeszítéssel önnön kicsinységébe fordul át. Blanchot számára is a türelem formái 

a legfontosabbak Rilkénél, ,, ...a türelmetlenség, a legrövidebb út valójában a végtelenségen 

esett sérelem... ",427 

A mértékgyakorlás e lírai türelemjátékában Rilke Cézanne képlátását, a tónussorozatok által 

önállóvá váló szín tiszta modulációját önmaga számára a költészet jelnyelvében a fogalom 

kategoriális kölcsönviszonyaira,428 a költői jelentés hangzássík révén történő paronomáziás 

átütemezéseire és a nyelv keresztkötéses csereállapotaz'ra fordítja le, ahol a felfedés-lefedés 

(mondhatnánk antiszemantikai) kölcsönös vonatkozásai teremtenek értelemsugalmakat. 

Rilkénél e lélegző, ritmikus struktúrák azt a szerepet töltik be, amit a "színiő érzetek" a képi 

közeg autonómiájának végső alapját megteremtő festőnél. Hiszen a koloristáknál a 

színértékviszonyok fordulnak át tónusviszonyokba, a forma, az árnyék és a fény, de az idő is 

tiszta színkapcsolatokban jelenik meg. A közvetlenül érzetté transzponálódó fogalmi 

figurativitás így a rilkei versnyelv testbeszéde lesz. 

Illesztés. 

425 "Számára a nagyok inkább az öregek voltak, ...Tolsztoj, Rodin, a profetikus ...dörgedelmezők"... 
ilf"'Nem, Rilke nem akarta a nagyságot, a nagy embert könnyen venni, ő érezni, érinteni, tapintani akart mindent... "Kassner: Zen, Rilke und 
ich. Geistige Welten. Berlin, 1958. 
427 M. Blanchot: Rilke és a halál követelése, id kiad. 
428 Jádi szerint „ ... az irracionális számok kitüntetett szerepe a képstruktúrában ... a fenséges pozicionálására valók, azaz a foltok, súlyok 
kép- és képződményalkotó autonómiájának lebegtetésére szolgálnak. " A chiazmus alapvetően aszimmetrikus jellege tehát irracionális 
horizontot teremt. 
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Maga az általa elképzelt munkamódszer is az összedolgozás aprólékosan illesztő, de a pillanat 

parancsának engedelmeskedő eljárásán alapul.429 Ha a költés a szó szigorú értelmében vett 

mérték-vétel, amely révén az ember mértéket kap létezésének tágasságához, akkor az ember 

alapvető feladata a közöttet mérni. A költésben történik meg, ami lényegi alapjai szerint 

mérés: mindaz, ami rajtunk túlterjed, mértékként a költésben megjelenő. Az iterációs 

chiazmus, az elidegenítő hasonlat, a nüansz parataxisa a közöttet méri, s így mindegyik a 

maga módján hoz létre egy iteratív/ közelítő, a bevésődésen alapuló hermeneutikát: az ember 

azáltal van, hogy fel-fogja a létezőt. 

Rilke az átváltozás - Kassnernál és Cézanne-nál is megjelenő- katarzisát úgy kísérli meg, 

hogy a tárggyal kapcsolatos lehetséges (nyelvi) nézőpontokat ezen végleges határok, 

feltételezettségek közé állítja, s ezzel a legélesebben szükségeset rajzolja meg, s ez már az 

iszonyú területét érinti. Nyelvi megjelenésmódjában a nézőpontnak ez a határállapoti 

képződménye a kategoriális váltások chiazmatikusan átlós összeszővésében jelentkezik, 

amellyel Rilke a legpontosabbat, a szükségszerűt véli kirajzolni. Emberi-dologszerű 

összeszövésében, ezek közös testi minőségének a felmutatásában is szerepet vállal ez a 

lépten-nyomon, szinte a nyelv minden szintjén felbukkanó diagonális szerkesztésmód. A 

nyelv taktilis-testi tapasztalatát, a „csendéletszerű gyengédség"430-et figurálja a szó 

megjelenésformája az Orpheusz-szonettekben is: „a szó sima kérge, kerek levele. "4Sl Finom 

elidegenítő technikájával432 a létezők létszerű közösségét mutatja fel. 

Dologi-emberi ennyire közös terét illetően a szubjektum-objektum ismeretelméleti 

elválasztottságának megrendítésében Rilke elgondolása abba a fenomenológia által 

kidolgozott modellbe illeszthető, amely szerint a világ és az én egy chiazmatikus 

429 készíts ilyen sebbel-lobbal fölvitt rajzokatf...] és egymáshoz illesztjük a darabokat természetes törésvonalaik mentén. Meglátod. 
egymáshoz illenek. " Levél Clara Rilkének 1907. márc. 8-án Rilke: Levelek 1. 124. o. 
430 Trewin Copplestone: Paul Cézanne. Elektra Kiadóház, Bp., 1998. 
431 Szonettek Orfeuszhoz. II. / 1. Az eredetiben a Rinde, Rundung révén a kéreg és kerekség mintha ugyanazon szóalakulat palatális-veláris 
párja lenne. A fordításban a kéreg és kerek játssza el ugyanezt a szerepet. 

432 Véleményünk szerint az elidegenítő tendenciát ezen nehezebben felismerhető módon, szinte morfológiai szinten is kimutathatjuk, 
nemcsak a lampingi elidegenítő hasonlatok révén. 
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összefonódásban egymás által határozhatók meg, egyik sem eredendőbb a másiknál.433 Eme 

logikai és narratív egyidejűséget Rilke elsődlegesen keresztismétlések, keresztkötések 

segítségével kísérli meg felidézni. A chiazmus kifordított ismétlése viszonyokat állít szembe 

egymással, ezért mondatalakzatként, mégpedig a jelentő hasonlóságára építő 

mondatalakzatként kezelendő. Az a megközelítés, amely szerint a költészet lényege 

megegyezik költői 'tartalmának' a struktúrájával, azért sem igaz kimerítően, mert a 

hangszimbolika is a keresztezések és kategoriális elmozdítások rendjére van rábízva. 

A szintagmatikus megjelenés lineáris síkjának hangsúlyozottsága, az azon való áthangolások, 

eltolások, átállítások „átfolyások" rendjére összpontosító akarat összefüggésbe hozható a halál 

és idő talán egyedül Rilkére jellemző ahumán434 kezelésmódjával. Saját halálunk 

megformálása a tét, a feltétlen hiány, amit be kell töltenünk, mert láthatatlan belső formaként 

alakít minket: megmunkálni, kidolgozni a saját semmit. S e különös feladat az idő 

megszakító/ negáló módja helyett az időzés43i aspektusával közelíthető meg: a türelem és a 

hozzáértés különös módján. A szerves növekedés képzete az idő e meditativ lassúságát teszi 

szemlélhetővé. Az idő halált érlelő természetének ezen explikálása a maga poétikai 

megfelelőjét a fogalom kategoriális felbontásában és a metonimikus-chiazmatikus 

érintkezésmód kidolgozásában nyeri el. A metonimikus és chiazmatikus új rákötéseknek és 

újraértéseknek az olvasás katartikus idejének a megképzésében, a fogalmi mozzanatok 

érintkező határvonalaira való fókuszálásnak az intranzitivitás436 alakzatának a kialakításában 

van szerepe. A fogalmi ezen analitikusságában és szintagmatikus lineáris szétterítésében az 

idegenség tiszta erőviszonyai tükröződnek, a 'dolog'-ban megtestesülő tiszta erő idegen 

súlypontjai nyernek megalapozást/ igazolást.437 

433 Az Ineinander Husserl, Merleau-Ponty, Lévinas, Richir szóhasználata. 
434 De Man idézi Buddeberg írásából: „az [én] teljes átengedése az isteninek [...] Hölderlin óta példa nélkül áll a német nyelvben." P. de 
Man: i. m. 46. o. 

433 Ezen időkép jelentésmozzanatainak viszonyát lásd később a Das Rosen-Innere elemzésében. 
436 Köhnen összeköti a metonimikusságot az intranzitivitással. R. Köhnen: i. m. 

„Az a munka, amit halálunkra kell fordítanunk, [...] alapjaiban tér el mindattól, amit cselekvésnek és tevékenységnek szoktunk hívni. " 
Blanchot i.m. 
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Mivel Cézanne-t a vizuális médium autonomitása foglalkoztatta, képein magának a 

festészetnek a létmódját allegorizálja: a képelemek tökéletes permanenciáját és a 

potencialitást. Azt a két tényezőt, amelyeken az egész festészet alapszik Gottfried Boehm 

szerint: a festészet létmódja a folyamatos potencialitásban valósul meg. A kép hallgatása, a 

kép különös létmódja a potencialitás sajátos létmódjának artikulációs formája, a valóság 

közelgő formája, készenléti potencialitás, amelyben a lét folyamatosan vált át jelenségbe. A 

permanens átmenet mindent, ami a képben létezik, jelenséggé változtat. Ezért a kép képes 

visszanyúlni a metafizikus fogalmiság elé, hiszen „Cézanne alakzatait a térben mozogva kell 

elképzelnünk, nem pedig összekapcsolt vagy integrált lapos síkidomokként. "4S9 A 

szimultaneitás ikonikus sűrűsége, amely készenléti potencialitásként, a valóság közelgő 

formájaként nyilvánul meg, Cézanne-nál a fogalmitól való különbségben ragadható meg. 

Rilke költészete éppen azért nyugtalanító, mert ezt az ikonicitást éppen egy erős 

fogalmiságból kiindulva valósítja meg. 

A kategoriális szemlélet a nyelvi nyersanyag kezelésének Rilke részéről egy jellegzetes 

megragadásmódjával szemléltethető, amelyben a tárgy megközelítésének rilkei nézőpont-

sokszorozása, aspektusváltásai összefüggenek a nyelvi kategóriák folyamatos áramló 

áthangolásával. A nyelv nyersanyagának számító fogalmi rend a rilkei szövegkezelésben egy 

önmagát - a nyelvi kategóriák explikálásában mint a megragadás szempontját, nézőszögét 

kiemelő eljárásban, és a fogalmak hangzás-és jelentéstartományának nüanszírozásában -

tagolni képes gondolati figuralitásba változik át, amely képes megteremteni a tárgyészlelés 

közvetlenségének illúzióját. (Ezen belül a chiazmatikus megfordító tendencia képes a 

befogadóban olyan jellegű hatást kiváltani, mintha a nyelv a lét áramló beszédének forgó 

mozgását szenvedné el.) Rilkét olvasva így jön létre az az befogadói tapasztalat, mintha sose 

beszéltünk volna még. 

438 G. Boehm: A kép hermeneutikájához. Athenaeum 1993.4. ford. Eifert Anna 
439D. Copplestone: i. m. 
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A cézanne-i látást közelítő optikai türelem, optikai fegyelem kiépülése Rilkénél a nyelvi e 

sajátos felbontásán, a kategória-fokozatoknak a hangzássík révén történő poétikai 

átütemezésén, egy tónus-mintázat kialakításán alapszik. A szövegalakításmód áthelyeződik „a 

színfokozatok sűrű összefüggéseire", „erők és a hatások hálójá"-ba. így valósíthatja meg a 

nyelvinek ez a kezelésmódja a birtoklás helyett a rávonatkozás elvét. így tehát Rilkénél az 

áramló színviszonyok helyét a fogalmak áramló nyelvi vetületei, verbális dimenziók, a 

kategóriák verbális síkjai foglalják el, amelyek mindig meghatározott arcukkal fordulnak az 

értelmező felé. „Csak néhány igazi, világos sík az egész, mint Manet vásznán egy arc 440" 

Ahogyan Cézanne-nál az azonos színből kibontott eltérő számú rétegek többirányú 

feszültséget keltenek, úgy Rilke a tárgyilagosság versnyelvében a fogalmak belső -

kategoriális, paronomatikus - differenciálásával éri a verstárgy leoldását az egyetlen 

értelmezői nézőpontról. Müller-Richter-Larcati nyitott szemiózismk nevezi Rilke azon 

képalkotó eljárását, mely szerint Rilke képei (egy gondolat képszerüsége) nem tartalmaznak 

mást, csupán a hozzáférés egy mozzanatát, egy orientáló pontból történő vonatkozó 

explikálást441 A versanyagoknak az Új versekben tulajdonképpen egyik újdonságuk az lesz, 

hogy bizonyos szempontok megérzékítését, megelevenítését hajtják végre, amelyek 

szimultán módon képesek eltérő körülmények irányába strukturálni, sarkítani egy 

jelenséget442. 

Az Új versekben mind határozottabban ismerhető fel a kontrasztszekvenciák jelenléte, a 

laterális határvonalak játéka és a közbülső terek elvi betöltetlensége. A nyelvi artikuláció 

virtualitása abban is teret nyer, hogy a sorozatos változás, folytonos alakulás képi élményét 

Rilke a hangzásalakzatok: paronomáziák és paregmenonok átütemezettségével kísérli meg 

visszaadni. Ha lehet, még Heideggernél is inkább épít a paronomázia, sőt az antonomázia 

440 Az 1907. okt. 12-én kelt leveléből az egész részletet átemeli a Maltéba. 
441 Lásd a fenomén meghatározását Ricoeurnél a fenomenológiai hermeneutikában: "A közvetlen adottság mindig egy vonatkozó 
explikáctóban valósul meg. " Mezei Balázs: A lélek és a másik. Atlantisz, Budapest, 352. o. 

442 A Lédában az istenség a szép születése által sokkhatás alá kerülés perspektíváját eleveníti meg, az Archaikus Apolló torzóban 
korporalitást kap a műalkotás befogadóra gyakorolt hatása, a Gazellában a figyelem belső valósága kap testet. A szirének szigeté ben a 
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retorikájára is, (Angetane, Zugetane) ezen túl a figura etymologicára, etimologizáló 

szójátékra, valamint az anagrammatikus elrejtésekre, amelyek kiegészítik a chiasztikus 

enigma-struktúrákat. 

A kategorialitás nyelvi megjelenése 

Rilke abban a gondolkodási közegben teremti újra a tárgyszerű láthatóvá válásának 

lehetőségeit, amelyben megjelenik a hagyománytörténés s ezzel a nyelv általi 

meghatározottság tudata, így maga „a költői kimondás erőfeszítésében látta a Nyílt 

megmentésének és visszanyerésének esélyét. "44S A hermeneutikai következtetésekben a 

tárgyias költészet fő szervezőerejének nevezett elidegenítő hasonlatok éppen a leírhatóság 

„megújult megőrzését" biztosítják mivel a nyelvi viszonyítást elvégző hasonlat a 

meghatározhatóság fenntartásának igényét árulja el. (Kulcsár Szabó Zoltán) Mivel a nyelv 

első ízben nevezi meg a létezőt, a költészet a nyelv lényegéből ered. Az a poétikai 

teljesítmény, amellyel Rilke a kategóriát és a fonetikát egy egymást átfonó, egymáson átütő, 

egymástól függő lírai renddé teszi, a nyelv első ízben történő megszólalását imitálja, hiszen a 

finom elmozdulások poétikai eljárásában a nyelv mintha mindig a jelenlétben tanulna 

artikulálttá tenni egy fenomént egy a dolgot bemérő, közelítő behangolás szerint. Ez továbbá 

a nyelvi formálódás folyamatába enged olvasói bepillantást. A poétikai nézőpont így hatol le 

a nyelvi kategóriákig, a grammatikáig, és az eufónia imperatívusza is a retorikai alakzaton túl, 

azon belül a szófaji megjelenésig. 

Gadamer a szó igazságáról elmélkedve a költészet kapcsán kísérli meg láthatóvá tenni azokat 

a kötelékeket, amelyek a szövegeket nyelvi identitásukhoz kötik: a lírai szövegben az az 

evokatív erő a meghatározó, amely azt saját hangzásához köti vissza, s ez leggyakrabban a 

ritmus révén képződik meg.444 Az értelem-hang közötti egyensúlyozásban pedig a kategoriális 

hallgatók szempontja strukturálja át az elbeszélt történet: a mesélés révén a szirének veszélyhangja nemcsak az őket közvetlenül hallgatókra, 
Odüsszeuszra, de a mesét hallgatókra is hat. A párducban a tiszta mozgás futurista esztétikája formálódik nézőszögként. 
443 Egyed András: i. m. 
444 „A ritmus a nyelvben az értelem-vonatkozáshoz fűző sajátos feszültségi viszonynak van alárendelve, és ezért nem korlátozható pontos 
ismétlődési formákra. Egy érzékeny egyensúlyról van szó, amelyet az értelem és hang mozgása között kell megtartani.,, H.-G. Gadamer: A 
szó igazsága. In. H. -G. G.: A szép aktualitása. T-Twins K., 1994. 133. o. 

172 



megjelenésnek elsődleges szerepe van. Az idő tiszta alakot öltésének jellegzetességei Rilkénél 

azért fontosak, mert a lírai tapasztalat rá jellemző formáinak kialakításában folyvást a türelem 

jegyeit keresi. Az Új versekben lesz először érzékelhető a szöveg megformálásában, hogy a 

fogalom megképzésének is belső üteme, saját mintázata van, a költői ritmus egy 

kitüntetetten árnyalt módon a fogalom megképzésében is jelentkezik, amelynek során az 

értelem határozottan megképzett külön ütemezettséget kap. A hangzásviszonyokra 

vonatkoztatott értelemviszonyok Rilkénél a kategoriális átváltozásra kihegyezettek. Geoffrey 

Hartman az általa fűziszként kezelt természeti szükségszerűhöz köti Rilke szövegeinek 

legfontosabb ritmusszervező erejét, ,,/lz a képzetünk támad, hogy a ritmus ismétlődő és alig 

észrevehető módon emelkedik-ereszkedik, miként a virágok nyílnak és csukódnak, vagy a 

csillagok körbejárnak." 

A nyelvi megelőzöttség tudata Rilkénél az átváltozás koncepciójához kapcsoltan jelenik meg, 

egy olyan kényszerként, amelyben minden létező kizárólag csak a formálódás sajátos nyelve 

révén kap létjogosultságot; amelyben a látás, illetve egy megfordításban a láthatóvá válás 

intranzitív folyamata maga válik nyelvévé a dolgoknak, ahol a láthatóvá válás mint nyelv 

válik kimutathatóvá. A dolgozat így a láthatóvá válás mint kibomlás (Entfalten) nyelvét 

hivatott feltárni. A kifejléssel mint "elementáris létvonatkozás-"sal, a „Werden zum Sein" 

képzetével éppen a befogadási elvárás ellenében fellépő ki-térítő folyamat képeződik meg. Ez 

a Figur mint par excellence nyelvi paradigma, a fogalom speciális megragadása, kezelése, 

annak sajátos gondolati alakzatossága. 

Rilke költői műveiben egy szélsőségesen kontextusfüggő nyelvi gesztus az uralkodó.445 A 

magáért a megismerés artikulálásáért, tagolásáért felelős fogalmiság erejét e líranyelvben a 

legtöbb elemző hangsúlyozza (Hamburger, Elm, Bollnow, Báthori). Egyrészt van valami 

Rilke nyelvkezelési módjában, ami egy szilárd megkötött fogalmi rendet rajzol ki. Van benne 

445 „A vers egyetlen szava sem", írja Sizzo grófnőnek, "azonos a hétköznapi használat és konverzáció megegyező hangzású szavával. " A 
megváltozott vonatkozási keret, a különös használat és a sajátos konfiguráció minden egyes szónak - és Rilke konzekvensen hozzáfűzi: „ (...) 
itt minden egyes 'és '-re vagy 'der', 'die', 'das '-ra gondolok (...) "- egyedien egyszeri jelentésértéket kölcsönöz. Mindezt az egyes szavaknak 
a költői beszéd összefüggésében betöltött helyére vonatkozó reflexiója teszi érthetővé: „ (...) a tisztább szabályszerűség, a nagy összefüggés, 
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valami masszív fogalmiság, punktualitás, sűrűség, a fogalmak állócsillagszerűen rögzítettek, a 

szűkítés, mélyítés, rögzítés gesztusával kidolgozottak. E tömbszerűség tehát nem a képiség 

plaszticitásában, hanem egyfajta elvont érzékiségben érdekelt. 446 

Lamping elidegenítő hasonlatai, vagy de Man chiazmusa a noématikus tartomány 

artikulációjával, tagolásával éppen a fogalmi erő immanens kidolgozását végzik el. Bollnow 

líraelméleti munkájában hivatkozik Rilke költői eljárásmódjára, ami a rimbaudi közvetlen 

szövegkezeléssel szemben kombinatorikusabb, fogalmibb, nem helyezi olyan közvetlenül 

egymás mellé a motívumokat és képeket, mint a francia költő. A hangoltságot nem 

közvetlenül a motívumok és képek teremtik, hanem egy háttér összefüggésrend.447 

Ugyanakkor kiemeli, Rilke nyelve a nietzschei követelmény alapján egy bizonyos 

szegénység-állapotot mutat fel: hiányzik belőle a kifejezés könnyen áramló teljessége, ami a 

líra megkülönböztető jegye lenne, a szókincs konstruktív jelentősége mellett feltűnő a 

konkrét, az érzéki, a szemléletes esetlegessége. A főnév helyét átveszik a mód-s állapotjelzők, 

kvalitásra utaló nyelvi elemek, helyzet-és körülmény-közegjelzők, az akcidenciák. 

Tehát a nem közvetlen szemléleten alapuló, a taktilis mozzanatokról leváló, absztrakt és 

funkcionális, spekulatív szövegelemek egy erősen neutrális szövegnemet hoznak létre Rilke 

lírájában, amelyben az átható/tranzitív módon szerkesztett egyértelmű költői kijelentések 

helyett inkább kivárja, hogy utolérjék a szavak, amely folyvást a tudatot pontosítja, hogy 

magába fogadhassa a tisztaság, magtalanság és ünnepélyesség figuráit. 

A nézés érzéki felületei mellől elmozduló, a gondolatiságot magát mint egzakt tartományt 

megelevenítő, a logika formáját, a „cerebrális tapasztalatot" (Pór), mentális érzékelést 

figuralitássá változtató eljárás nem a trópus uralmi gesztusával történik, hanem a retorizáltság 

egy mélyebb síkját mozdítja meg: a képi megjelenítés a látvány szerkezetek egymáson 

a konstelláció, amelynek (a szó) a versben vagy a művészi prózában a részese, természetének csírájáig megváltoztatja azt. " Rainer Maria 
Rilke levele Sizzo grófnőhöz. Műhely 1994. 3. sz. Ford. Báthori Csaba. 
446 Báthori Csaba: Teljesítmény és mérlegelések. Kerék Imre Rilke-kötetéről. Műhely 1997. 6. sz. 66. o. 
447 Bollnow Hölderlin nyelvezetét is említi, (az ő nyelvszemléletét, nyelvi eljárásmódjait Adorno is ilyen irányban elemzi) aki a szavakat nem 
definiált fogalmaknak, egy körülírható értelemmel felruházottnak tekinti, hanem olyan szimbolikus vonatkozásnak, amely összetett 
intertextuális összefüggést fejeznek ki. Ez a vonatkozási sűrűség, redundancia, funkcionális felüldetermináltság viszont a figurális rendben a 
perspektívaváltásokkal defigurálódik, redukálódik. Bollnow: i.m. 
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elmozduló váltásain, elidegenítő szembesítésem, a nézőpontok dezautomatizáló 

jellegzetességein alapul, melynek során maga az elidegenítő effektus testiesül, a fogalmiság 

szabad harmóniájaként. 

Elmondható: e költészetnyelvre kitüntetetten jellemző az elemi benyomáselemek, direkt 

tapasztalati mozzanatok, a nyelv funkcionális dimenziójának közvetlen fogalomba íródása.. A 

nyelvi ilyen jellegű kezelésmódja azt a benyomást kelti, mintha az elemeknek egy 

átlátszatlan, kemény nyelvi kifejezésfelületet megképző összeszövése történne meg.448 

5. A nüansz-elv nyelvi alakzatai 

A. A főnevesítés: a folyamat/állapot inkarnációja 

Rilke stílusának szemantikájában két jellemző jeggyel kell számolnunk az elemzéseknél: a 

főnevesítő eljárásokkal és a reduktív retorikai alakzatokkal. Domináns alakulat lírájában az 

analitikus komparatív struktúra, az explicit prédikáció és a funkció szubsztancializálása.449 

Rilke nyelvi alakításmódjának egyik lényeges jegye a neutrális formákat különböző 

kategóriák főnevesítésével450 előállító eljárás, az összesítést kifejező neutrális kollektívumok, 

ge-prefixumos absztraktumok, nominális szintaktikai szerkezetek, az „es" imperszonáliák 

személytelen formái, tautológiás azonosítások, főnevesített particípiumok és igék. A 

particípiumok (Angetane, Flüchtende) főnevesülésével megképződő személytelen formák, az 

„abstractum pro concreto"-k révén a puszta folyamat jelenítődik meg, önálló létezővé 

inkarnálva egy történés-vagy állapotkaraktert. 

„Egy valódi dolog identitása a nyelvben azon a lehetőségen alapul, hogy léte és megjelenési 

módja szétválasztható és összekapcsolható. A nyelvben egy dolog kategoriális stabilitása 

448 Már a legkorábbi recepciókban is feltűnik a textus szőttségére utaló reflexió. Robert Musil eme rilkei művészetfelfogás jelentőségét korán 
felismerte. Halotti beszédében, amit 1927-ben Berlinben tartott, s amelyben Rilkéről azt mondta, hogy számára "minden hasonlat volt", és 
"semmi más, csak hasonlat" így fogalmazott: "Nála a dolgok mint szőttesbe szőttek. Ha az ember közvetlen közelről nézi, elválasztottak, ha 
az alapot, akkor általa összekötöttek, akkor megváltozik a látvány, és csodálatos kapcsolatok keletkeznek közöttük. " 
449 Joseph P. Calbert: Dimensions of Style and Meaning in the Language of TrakI and Rilke. Niemeyer, Tübingen, 1974; Wolfgang Müller: 
Rainer Maria Rilkes Neue Gedichte. Vielfältigkeit eines Gedichtstypus, Meisenheim am Glan: Hain, 1971.; H. W. Belmore: Rilke's 
Craftsmanship. An Analysis of his Poetic Style. Oxford, 1954. 

450 Handvoll Innres, Sein und Neigen, Hinhalten, Niemals-Gebenkönnen, Dastehn, Nichtgetanes, Ungeschwemmtes, Ausserstes, Angetane... 
stb. 
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mindig megtartja elsőbbségét a változatos formán túl is [...] Egy képen megjelenő fa nem 

függetleníthető megjelenésének helyétől és kontextusától,"451 A nyelv alanyi lét és predikatív 

megjelenés szétválaszthatóságára épül452. Rilke e két komponenst ugyanakkor egyetlen alakba 

fogja össze, problematizálja és integrálja a kétféle szóosztályt. Ezzel transzparenssé teszi, egy 

alakzatiságba/alakba kényszerítve teszi szemlélhetővé e kettöslétet: egyfajta potencialitásként. 

A perspektíva vizuális megsokszorozása illetve a binokularitás elvének megfelelő szimultán 

látásmód nyelvi alakzata a kategoriális neutralizálás nyelvi formájában is testet kaphat. Az 

egy szóformába zárt két kategória: formáját tekintve szubsztancia, eredetét tekintve funkció. 

A főnevesítésekben a közvetlenül a létbe helyezett jelenség mozdulata rajzolódik ki, amint a 

szubsztanciális üres kerete magába fogadja a funkció, a viszony, mozgás, minőség, helyzet, 

állapot, irány jelölőit. Ez már egyfajta alakzatossága a fogalminak, amely a nyelvre jellemző 

kategoriális szétbontottságban és új összekötésben a szubsztancia-funkció egymáshoz 

rendelésében, egymásra vetítésében, a nyelv ősi logikájához való visszatérésként egy 

hermeneutikai megnehezítést hajt végre453. 

A nyelv legkezdetibb absztrakciós folyamata válik tehát ezzel a nyelvi megoldással 

kérdésessé, amely átrendezi, más viszonyokat jelöl ki az elemek között: az osztályozó 

művelet átstrukturálása az absztrakció szintjén elvégzett eljárással kívánja megragadni a 

közvetlent. A különböző szóosztályok egyetlen nyelvi jelenségben történő felmutatásával 

Rilke a nomenverbum ősi jelenségének újraírását kísérli meg egy későbbi szintről. Ezzel a 

megjelenített jelenség nem a tiszta jelenben áll, hanem a jelenvalóvá válást teszi láthatóvá 

„elhozza a jelenbe, de nem szolgáltatja ki neki. "454 A predikatív megjelenés és az alanyi lét 

nem-szintagmatikus megjelenése, hanem egymásra másolása, egymásban való felmutatása 

verbálisan is egyetlen pillanattá teszi " lenni és megmutatkozni spekulatív egységét. " Ahogyan 

451 Gottfried Boehm: A kép hermeneutikájához. Athenaeum. 1993. 4. 91.-92. 
452 G. Boehm: i.m. 
453 "A hermeneutika az élet eredendő nehézségéhez való ragaszkodás kísérlete, hogy visszaállítsa a faktikus létezés eredendő nehézségét, 
... és nem próbál kiutat keresni afüsziszből.." J. D. Caputo: Az élet eredendő nehézségének visszaállítása. In Testes Könyv. I. szerk. Odorics 
Ferenc, ICTUS és JATE Szeged, 1996. 13. o. 

454 G. Boehm: Paul Cézanne. Enigma 17. id. kiad. 
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„a szín feltárja a láthatót Cézanne-nál, de értelmezés nélküli fenomén marad", úgy a 

főnevesítések neutrális eseményei Rilkénél a tiszta nyersanyag elevenségének érzetét keltik. 

Rényi szerint Rilke a versekben a mozgás alapformáinak szinte tárgynélküli formáját teremti 

meg, amelyben a mozgás a testek és hordozóik változó relációja. Ugyanakkor a főnevesített 

igei alakok és particípiumok nagy számában a fogalmi kezelésének körülményei, feltételei, a 

nyelvi motiváltság válik láthatóvá.435 Rilke versbeszédalkotása a fogalomnüanszok 

parataxisa révén érzékit meg, a fogalmi feltételeit illeszti egymáshoz, ütemezi a megérzékítés 

rendjébe, mert a fogalom természete szerint: peremfeltételt, körülményt, az érzékitől való 

distanciát jelöl. 

A szubsztancia-funkció léte egy meghasonlás eredménye. Rilke erre az önmagában 

meghasonló folyamatra fókuszálja nyelvének kifejezőerejét.456 A funkció egy adott 

összefüggésben mindig elvont, mert egy szóban forgó tárgy mindig másképpen rendelkezik 

azzal a funkcióval, mint bármely másik tárgy.457 Az elvontság közvetlenné tétele, a gondolat 

formájának megtestesítése egy olyan ősi állapotra emlékeztet, ahol a szó és a mondat még 

nem válik el egymástól: ez a fogalmiság egy derengő állapota, amely az animizmus szintjével 

mutathat bizonyos rokonságot.458 A szövegalakítás sok esetben éppen attól nyeri el fojtott 

feszültségét, hogy a tiszta funkciók szubsztancializálódása neutrális formaként 

areferencialitást, egy sajátos meghatározatlanságot hív elő, így alkalmasnak tűnik arra, hogy 

Cézanne foltokból, kontúr nélküli színfelületeiből alakuló világának nyelvi párhuzamaként 

működjön.459 

455 Zsilka János kutatásai bizonyítják, hogy pl. az intenzitást jelölő határozók a jel ősi tartalma kialakulásának tanúi, jelentős szerepük lehetett 
a nyelvi jel valamiféle formájának megszületésében, hiszen a nyelven kívüli valóságban lejátszódó folyamatok rögzítése ezen mozzanatokon 
át rögzítődött. Zsilka János: De constructione. Akadémiai, Bp., 1982. 158. o. 
4,6 A két szóosztály szingularitásban, egy helyen való szerepeltetése emlékeztet a modern fizika felfedezéseire: Planck szerint egyszerre 
vagyunk nézők, alanyok, szubsztanciák és szereplők, cselekvések és minőségek, folyamatok. 
457 Zsilka János: Jelentésintegráció. Akadémiai, Bp., 1978. 393. o. 
458 Zsilka János: De constructione. Akadémiai, Bp., 1982. 164. o. 
455 A színek közvetlen szubsztanciává alakítását, a modulálást, a telített tér ffiziszének belső árnyalati kibontását, az egymásra felvitt 
árnyalatok tárgymodellálását Rilke a verscím/versszöveg viszonyában is megképezi. Egy levelének tanúsága szerint eredetileg úgy tervezte 
elhelyezni a versek címét, hogy minden új vers címe egy önálló lapra került volna, így maga a cím egy önálló szemantikai egységgé vált 
volna. A cím önálló preegzisztens entitás, amelyet a versszöveg hangsúlyozottan szétbont. A kezdő sorok gyakran utalnak erre: a versszöveg 
szétírja azt, amit a kezdő sor állít: versindításai nagyon gyakran mutatnak deiktikus karaktert, a versek jellemző stilisztikai jegye a hirtelen 
felütés. 

177 



Rilke a változatos megjelenés kedvéért felbontja a kategoriális stabilitást, s leképezi a mozgás 

tárgy nélküli formáját. Ezzel az eljárással rámutat, hogyan lehet a nyelvben a kategoriális 

stabilitás mögé kerülve tisztán, magát a változó formát, a valóságos merő 

meghatározatlanságát, a tiszta vonatkozást megragadni.460 

A fogalom belső differenciálódása allegorikusán értelmezhető az alábbi nominális 

szerkezetben A negyedik elégiaból: „Gesicht aus Aussehen": a kinézet anyagából való arc, 

ahol az Aussehen és a Gesicht a valóságnak ugyanazt a mozzanatát rejti, de más-más 

megragadási formában: a kinézet anyagából való arcként. A sehen par excellence: Gesicht, a 

sehen szubsztanciális állapota.461 Az arc mint arculat, főnevesített particípium eidosként 

leválasztott az igei ki-nézésről. E szerkezetben a nyelvi perspektíva szinte testi 

szembesítésében matériává válik a vonatkozás (ebben az esetben a részesedés vonatkozása.) 

A mondat nem csupán verbum fmitumból vezethető le, hanem az elvont főnév kategóriájából 

is, amely egyszerre fejezi ki magát a cselekvést (nomen actionis), [(Aus)Sehen] és a cselekvés 

eredményét (nomen acti), [Gesicht]. A mondat itt a maga tiszta formájában a szükségszerűség 

képződménye. A Rilke által preferált nyelvi megoldás ilyen értelemben nem más, mint a 

szubsztancia-funkció megfelelés szétírása, antonomázia (Gesicht aus Aussehen, Vergehen 

in Gang.) Költészete úgy írja át a fogalmit, hogy az az érzése legyen az olvasónak, mintha 

most születne az olvasandó, mintha első ízben tenné olvashatóvá az éppen alakulóban lévő 

jelentést. 

A Gewicht schwinger seiner Schwere schwellt szekvencia a Die Gruppe című versből a 

fogalmak egymásban való részesedésének ugyanilyen bonyolult szövedékét alkotja, amelyben 

a Schwere jelentésében a Gewicht, hangzásában a schwingen és Schwelle elemekhez kötött. A 

súly lendítése saját nehézkedését dolgozza ki. 

460 O. Lorenz is a Celan felé tartó pályán jelöli ki Rilke nyelvi magatartását. A reine Bezug tökéletes parafrázisa egy levelében található, ahol 
az irány nélküli hullócsillagot a belátás tiszta nehézkedésének állapotához hasonlítja. 
461 Ez az összefüggés az Új versekben a Der Balkon c. versben még nem azonos szerkezetben szerepel: „alternder Gesichter...ohne 
Aussicht" 
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Az elégiák záró darabjában a testnek éppen abban a „rugalmas föld-vonatkozásának,, 

összefüggésében bontja ki lét-érzékelésünk elviselt boldogság-állapotának leírását, amely a 

középső korszakra jellemző. „Und wir, die an steigendes Glück /denken, empfanden die 

Rührung/ die uns beinah bestürzt, / wenn ein Glückliches fällt 462"A chiazmus visszafelé 

mozduló olvasásmódjában a boldogság annak a kimerítő maradéktalanságnak a közönye, 

amelyben emelkedés és esés azonos értelmű. A sor a főnévből főnevesített melléknevet alkot, 

amelyben egyként tudja felmutatni a funkciót és szubsztanciát. 

Rilke nyelvalkotó érzékenysége az Új versek idején a megnevezés időfolyamatát allegorizálja; 

teszi a név létrejöttének folyamatát kibetűzhetővé, dramatizálja, a megjelenés színpadára írja a 

fogalom belső természetét. A gondolati figuralitás nem már kialakult fogalmak egymáshoz 

képest megvalósuló struktúrája (metafora), hanem változó viszonyok rajza, a kontextusok 

változásának képe, amellyel a fogalom előtti eredeti spontaneitáshoz próbál meg visszalépni. 

Ez is egyfajta harc a tárggyal, a megtisztíthatóvá tétel, a láthatóvá tétel céljából. Ezzel 

összefüggésben áll az a tény is, hogy a főnevesítések motiváltsága, a jelentéseredet 

transzparenciája valójában egyfajta névtelenítést hajt végre. Ezek a főnevesült funkciók 

kevésbé hatnak nevekként, megjelölésekként, inkább egy anonim folyamatjelleg hordozói 

(etwas Angeschwemmtes, Angetane, Zugetane, ein Etwas stb.) Rilke szavain különleges, 

furcsa teher nyugszik: működéseket, eljárásokat kénytelenek ábrázolni. A kategoriális 

szempontot tükröző funkciószavak még nem igazán nevek. így a jelentésmezejük egy sajátos 

ürességet hordoz. Az összefüggésekkel telített dolgok anonim irányokat, tendenciákat és 

vonatkozásokat képeznek meg. 

A komparatív prédikáció elve annyiban kiegészítésre szorul, hogy az explikált prédikáció 

mindig egy komplexebb elidegenítő folyamat része Rilkénél, amelyben vagy elidegenítő 

hasonlat vagy a chiasztikus keresztezés kimozdító ereje modulálja az azonosítást, melyben a 

két oldal megfeleltetése nem egyértelművé válik. Ennek nyomán összetettebbé válik alanyi lét 

462 "Es mi, az egyre növő boldogság/álmodói, mi úgy hatódnánk/meg, már szinte a döbbenetig, /mint ha lehull, ami boldog. " 
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és predikatív megjelenés viszonya. Mindebben tökéletesen megvalósul az az elv, amit 

Gadamer a megértés hermeneutikai tapasztalatának határaként a fakticitás hermeneutikájának 

nevez.463 

Rilke szövegépítő gyakorlatában elvégzi a fogalmi felbontását a cézanne-i művészet hatására: 

a köztes tereket a fő fogalmi események között az illető fogalom kategoriális és hangzás-

árnyalataival tölti ki. Rilke versírási gyakorlata, a nyelvi tér térközökre bontása és beépítése, a 

fogalmi szétválása mint nyelvi esemény a fogalom síkjait teremti meg a hangzás 

árnyalataival, ami a lét áramló beszédét képes érzékeltetni, mintha a fogalmi tér belülről, a 

nyelvi elemek egymás közötti vonatkozásaiban464 artikulálódna, egy moduláló, közelítő, 

approximativ művelettel belső természetéből fakadóan differenciálódna. Eképpen lesz érthető, 

hogy Rilke a gondolat tapasztalhatósága, a fogalmi figura mentén fogalmazza újra a szép 

megértésének problémáját. 

B. A jelentett érintkezése: metonímia 

Lét és jelenség képben való szétválaszthatatlansága, egysége egy sajátos átmenetben valósul 

meg, amely mindent, ami a képben létezik, jelenséggé változtat465. így a kép terében a lét 

folyamatosan vált át jelenségbe. Az átmenetiségnek ezt a formáját létrehozhatja Rilkénél az 

iterativitást folyamatosan fenntartó chiazmus, a ciklikus organikusság elve és a metonimikus 

érintkezés alakzata is. Itt érhető tetten többek között a cézanne-i módszer és Rilke 

metonimikus, érintkező értelemkezelésének közös gyökere: az „elénk álló megjelenés"-t úgy 

avatják mindketten az észlelés legelemibb jelenségévé, hogy az érintkező felületek 

metonimikus közvetítettségével, kromatikus átalakulásaival kiemelik az egymásmellettiség 

moduláló energiáját. A metonímia és a chiazmus visszafordítása mint az eszköztelenség, az 

463 Valójában a chiazmus keresztező szerkezete teremti meg az esélyt, hogy „soha nem érthetjük meg teljesen azt, ami van. Mert „mindaz, 
ami egy nyelvet vezérel, mégiscsak túlmutat azon, ami eljutott a kifejeződésig. Ez a hermeneutikai dimenzió, amiben a lét megmutatkozik. " 
Gadamer: Szöveg és interpretáció. In Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla, Cserépfalvi, é. N. 20. o. 

464 „Ez a jelek mentén szültő jelentés, az egésznek ez a jelenléte a részekben a kultúrtörténet egészén végigvonul. ... a nyelv tanult elemei is 
egészként funkcionálnak, a fejlődés pedig inkább egy a maga módján már teljes funkció belső artikulálódásával történik... " M. Merleau-
Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai. Id. kiad. 143. o. 
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„eklipszis alakzata"466 a Cézanne-hoz köthető redukáló nyersanyagkezelést idézi. 

Giacomettinél olvashatunk Cézanne festéstechnikájáról: „Cézanne úgy festette az emberi 

alakot, mintha tárgyat festett vona. Mialatt a bal fület a háttérrel homogénabb 

kölcsönhatásba hozta, mint a jobbat, mialatt a haj színét a pullóver színével jobban 

összefonta mint a koponyáéval, szétrombolta az előítéletünket a fejről mint egységes egészről, 

széttépte az egységes összefüggést, így a fej puszta ürüggyé vált és az ember azt hihette, már 

az absztrakt festészetnél tartunk. "46/ Rilke szerint Cézanne-nál így a ,, színek túlvilágán egy 

korábbi emlékek nélküli új egzisztencia keletkezett, egy ... korlátlan, az idegen egységbe való 

minden beavatkozást elutasító tárgyiasság,"468 (kiem. H. E. ) A nyelv morfológiai és 

szintaktikai szerkezetében rejlő lehetőségek, „a grammatika költészete" Rilke líranyelvében 

kiemelten a metonímia és a hangalakzatok tartományára hívja fel a figyelmet. A kategoriális 

átütemezés érintkezésére épülő szerkezetek tekinthetők a perspektívakezelés grammatikai 

metaforájának. Már az Új versek Rilkéje is azt a poétikai készenlétet mutatja fel tehát, amely a 

jelölő lehetőségeire irányul, (ezt nevezi Paul de Man a lexisz győzelmének a logosz felett.) Az 

Új versekben kizárólag csak a megfordítás struktúrája marad meg a tiszta intencionális 

kötetlenség értelmében, egy intencionális retorika módján, de az a tény, hogy" e megfordítás 

a nyelv pólusa felé irányul, rejtve marad'469. (kiem. H. E.) 

Az ikonszemiotika értelemképzése a tér diszlokációjával, a hagyományos térképzet 

megbontásával a metonimikus szerkezetek prefigurációját kínálja Rilke számára. A reduktív 

szerkezetű metonímia kategóriájával valami lényegeset lehetne megragadni Rilke 

poétikájában, amellyel mindezidáig csak a Paszternak-kutatás dolgozott. „Ahogyan 

Paszternaknál, (akire nem hatott különösebben Rilke), Rilkénél is az eltolások és elmozdítások 

elidegenítő metonimikus poétikájával kell számolnunk." (Greber) Az 1900-as évek elején 

465 Cézanne egy időben dolgozott szinte valamennyi vásznán. Ebben a folytonos alakulásban „egy szál sem maradhat elvarratlanul, nem 
maradhat rés, amelyen át elillanhat az érzelem, a fény, az igazság." 
466 Petra Herkert: i.m. 
467 Alberto Giaeometti: Was ich suche (Gespräche mit G. Charbonnier), Zürich, 1973. 
468 Levél Clara Rikének. 1907. okt 18-án. Rilke: Levelek II. 24. o. 
469 P. de Man: Trópusok (Rilke), in P. de M.: Az olvasás allegóriái. 
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ehhez járul Rodin torzóelmélete, amelyben egy-egy funkció/ gesztus /akció lép az egész test 

helyébe.470 Pór Péter szintén a metonimikus, törésvonalakban gondolkodó 

értelemszervezéssel magyarázza Rilke költészetének nyelvi eljárását.471 

Az egzaktságnak ezt az élességét, az objektivitás tisztaságát, a kijelentések, deskriptív 

részletek határozottságát és empirikus biztonságát az alakzatiság egy olyan jellegű felfogása 

teszi lehetővé, amely reduktív jellegű. A recepció egy része felismeri, hogy a Rilkénél oly 

jellegzetes Figur fogalma valójában defigurációnak nevezhető.472 Az izoláció/lemetszés, 

áthelyezés és átütemezés nem csupán a tér és a test szöveggé szervezésében történik meg 

Rilke esetében, de ez a redukáló tendencia köti e szövegeket Cézanne művészeti 

módszeréhez. 

A felszíni, metonimikus kidolgozás két szempontját vizsgáljuk a következőkben: 

1. a rodini alkotásmódra alapozva a cselekvés és hordozójának izolálását, a cselekvés 

folyamatának allegorizálását, a gesztus grammatikai viszonyokba fordítását; 

2. a metonimikus anyagszerű érintkezést hangsúlyozó tematikus szintet; 

Értelmezésünkben Hayden White473 és Kenneth Bürke474 nyomán a metonímiának arra a 

mozzanatára kerül a hangsúly, hogy a jelenségek benne egymással rész-rész viszonyban 

vannak, amelynek alapján az egyik befolyásolhatja az egyik rész redukcióját egy másik rész 

egy aspektusára vagy funkciójára vonatkozóan. A metonímiában több jelentésmező viszonya 

helyett egy jelentésmező bomlik fel körülményeire, funkcióira. Kenneth Bürke a metonímiát a 

redukció trópusának tekinti, a metafora megfordításának, amely a megfoghatatlantól az 

érzékelhető ig terjedő archaizáló eszköz: valamely testetlen vagy megfoghatatlan állapotot 

anyagi vagy érzékszerveinkkel felfogható segítségével jelenít meg. A metonímia az 

™M. Kopp: i. ra. 93. o. 
411 P. Por: Die orphische Figur. Id. kiad. 141-147. o. 
472 Paul de Man, P. Por, E. Greber stb. 
475 Idézi Crary A megfigyelő módszerei című munkájában. Hayden White: Metahistory.: The Historical Imagination in the Nineteenth 
Century Europe. Baltimore, 1973. 35. o. 
474 Kenneth Bürke: A négy alapvető trópus. Id. kiad. 49. o. ford. Barkász Emőke. 
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állapotot475 egy mozgásrészlet testet öltésében ragadja meg: az emberi viszonyok 

szükségszerű kiváltása tettekkel olyan dramatizáció, melynek közege a tiszta korporalitás 

színpadára állított test, a testtartás és a hang. „ Tudja, hogy például a szégyen nem csak egy 

állapot, hanem a szem mozgása, az arc színe, egyfajta hang és izomtónus is... "- írja Rilke. 

Paul de Man szerint tárgyversei,, amikor személyeket, vagy helyzeteket írnak le, azok gyakran 

annyira foglyai a stilizált érzékelésnek, hogy szinte ikonjává vagy emblémáivá válnak egy 

adott érzésnek vagy sorsnak, amely oly élesen körvonalazódik, mint a dolgok valamely 

tulajdonsága. "476 Az állapotok eme testi mozzanatokra való redukálása a kiinduló lépés Rilke 

allegorikus állapot-emblémáihoz. 

Rilke a maga Rodin-reflexióiban is azt emeli ki, hogy szobraiban maga a cselekvés, a test 

funkciója kap nyersanyagként közvetlen testiséget, a tiszta mozdulat, a tett absztrakt matériája 

a hordozó alanyiság nélkül inkarnálódik. A Rodin-esszé szerint a mesternél a különböző 

testek részei térbeli érintkezés alapján tartoznak össze. „Egy kéz, másvalakinek a vállán vagy 

combján, többé nem teljesen azé a testé, amelyhez tartozik: belőle és az érintett vagy 

megragadott tárgyból új dolog keletkezik^'7, egy dologgal több, aminek nincs neve, és senkié; 

és most már erről a pontosan körülhatárolt dologról van szó. Ez a felismerés az alapja 

Rodinnél az alakok csoportosításának."478 (kiem. H. E.) így a testtől leválasztható saját, a 

jelentett síkján értett cselekvése, és a lateralitás alapján szerveződő anyag cselekvéseként 

szerveződik újjá. A Csókban, a Gondolkodóban fej - test között egy metonimikus átvitellel 

történik meg a tartalom átmozdítása: a Csók a történést a szájakról a testekre helyezi át. A 

Rilke-nyelvezet allegorikus természete a rodini alkotómódszer felől válik érthetővé. Rodin 

voltaképpen csak azokat a figurákat tudta sikeresen ábrázolni, melyekben absztrakt fogalmak 

öltenek testet, a gondolkodás, a csók, a szemérem, a járás allegóriáiként. Rodin szobrai nem 

475 Az állapotokat a folyamatoktól és cselekvésektől az különbözteti meg, hogy nem szakíthatok meg, s hogy nem tehetők befejezetté, ami 
megkülönbözteti őket a valós eseményektől. Kiefer F.: Jelentéselmélet, id. kiad. 280. o. 
476 P. de Man: Trópusok. (Rilke) id. kiad. 60. o. 
477 V.o. a Der Balkon c. vers elemzését. 
478 Rilke: Rodin id. kiad. 337. o. 
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'tesznek' mozdulatokat; ők maguk a mozdulatok Rodin A lépő-ben például a 'járást' mutatja 

meg a járás hordozója nélkül - ezért nincs szüksége a figurának fejre. (Kopp) vagy másutt „a 

csók az egymásba fonódó testekben válik láthatóvá. " Ugyanígy egy absztrakt fogalom teste a 

Gondolkodó is: „Koponyává vált egész teste, és ereiben velővé minden vér. "479 Valamely 

állapot testként, a sors tulajdonságként való megjelenítése azt jelenti, hogy a folyamat arcot 

kap, maszkot kap a szubsztanciában, ahogyan a fogalmi, a noématikus nem más, mint a 

funkció anonim maszkja. A gesztus: az anyagnak pusztán a felületek érintkezései által 

megképződő nyers ellenállása. 

Rilke allegorizált képei ugyanakkor képesek felmutatni annak az új kontextusnak a terét, 

amely a mindenkori allegóriában aktivizálja az új értelmezést. A Die Gazelle emblematikus 

figurájában a figyelem állapotának allegorizálódását érhetjük tetten. Az allegorizálás egy teret 

hoz létre, teret teremt egy gondolat kitöltéséhez, egy sejtelem beigazolásához. Rilke 

visszatérő eljárása az összefüggéseket felszabadító távlat megteremtése (A monológ értéke). 

A gazella fmomvonalú költői lényének megrajzolásában a hangzás világának megfeleltetéseit 

(Einklang, Reim) az összpontosító éberség állapotának megjelenítése követi. A versvégen, a 

veszély érzékelésére koncentráló figyelem-állapot értelemterének megalkotásában két kép 

épül egymásra. Az első kép a fejét a figyelembe beletartó állat, („solang der Hals das Haupt 

ins Horchen hält)"-, a második a külső figyelő által megzavart fürdőző képe. A remegő 

elővigyázatosság helyzetét a testrészek éles elkülönítésével (egyszersmind alliteráló 

összekötésével) és az ágensnak a saját állapotáról való leválasztásával rajzolja meg: Hals-

Haupt-ins Horchen. A történésállapot nominalizálása és illativusi kezelése (ins Horchen) 

külső térré, közeggé változtatja a lélek állapotát, az eddig sorjázó személyes névmások 

abszolutizáló, személytelenítő formákra váltanak. Az állat lénye merő figyelemmé válik a 

veszély színpadán, a veszélyre utaló előjelek narratív közegében, amellyel szabad teret 

teremt az ezt követő, megzavart fürdőzés komplex képének. A lelki történések lemetszése 

479 Rilke: Rodin id. kiad. 343. o. „Michelangelo Szibillájának végtagjaiban is benne lakoznak a jövő nehéz súlyai."- írja egy 1913-as 
naplójegyzetében. Naplójegyzet. 1913. január 14-én. R. M: Rilke: Levelek III. Id. kiad. 106. o. 
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saját hordozójáról előkészíti azt a tükörjátékot, amelynek centrumában megszületik a 

figyelem anonim természetének animizálása: a koncentráció állapotának 

megszemélyesülését egy megszakító és megforduló mozdulat közvetíti, a fürdés törénésének 

megszakadása és a fürdőző arc elfordulása. Aki figyel, annak arcán nemcsak a figyelem 

tükröződik, hanem egész környezete: a tó a lány arcában válik figyelemmé, a tó tükröződik 

rajta a koncentráció tündökléseként. így a tó is megszemélyesül, kölcsönvéve a lány arcát. Az 

allegorizált Figyelem képes tükrözni a teljes létszituációt: maga a világ figyeli az embert 

abban az állapotban, amikor figyelünk, így az arc képes felvenni a külvilág változásait. 

A névtelenség megelevenítésének ez az eljárása a Sírfelirat „közelebbről meg nem 

határozott, de megszólított személyességében"480 a rózsa-eidoszt alvásként jeleníti meg, a 

senki alvásaként. „...Az alvás önmagában mint olyan, mint a szó szoros értelmében vett ab-

szolútum, amennyiben bármiféle alvóról leválasztott. A Sírfeliratban maga az alvás 

tulajdonképpenisége lesz a rózsaforma lényege. "481 A rózsa azt az ellentmondó kijelentést 

képviseli, hogy az alvás a senki alvása. Az ágens úgy hordozója a tettnek, hogy a cselekvés az 

ágenst mintegy részelteti saját anyagából. A tett az alanyról leválva482 a tettben való 

személytelen ottlétet, létfigyelmet képes érzékeltetni. 

Élet-halál metonimikus viszonyát és a chiazmatikus szerkezetet a Képek könyvének 

záródarabja kapcsolja példaszerűen. A Schlußstück c. versszöveg értelemteremtésünk 

antropológiai természetének alapvető csereállapotáról beszél: az élet a halál anyagából van, 

így a megfordító szerkezet itt is a bennünk éló személytelen erők jelenlétéről, 

uralhatóságukról, hozzáférhetőségükről szól. A halál birtokol minket, de mi hordjuk 

magunkban, érik bennünk és érlel minket. A Schlußstück szerkezete a bennfoglaltság 

többszörös kifordításait teremti meg, az inklúzió, a szinekdoché inverzióit, olyan jellegű 

inverziókat, amelyek egész vonatkozási mezőket (nevetés-sírás, rész-egész, lét-nemlét, 

480 Mártonffy M.: Temérdek név alatt. In M. M.: Folyamatos kezdet. Jelenkor K., Pécs, 1999. 276. o. 
481 K. Hamburger: Rilke költészetének fenomenológiai struktúrája. Id. kiad. 57. o. 
482 Rilkénél gyakran jelenik meg ez az eljárás, ahogyan a z A második elégiábm is tematizálódik: „szeretők, vagytok-e még? Ha ajkat ajkhoz 
emeltek és ajak ajkat iszik-: ital ömlik italba: ó az ivó mily furcsán el-tovasiklik a tettből. " 
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centrum-periféria) fordítanak meg. Abban sír a halál, ami nevet benne/ami által nevet/aminek 

a teste segítségével nevet, ,/lz ember akként van a világban, miként a világ benne. "483 A vers 

mintha a természetes körforgás teste lenne, egy természeti hangzástest, amelyben a sorok 

egymást tartalmazzák, mint élet és halál. Egyszerre több sor áll egymással hangzásválaszban, 

rímvisszhangban. A szótagszekvenciák nemcsak sor végén ('Seinen- meinen -weinen'), de 

sorok elején is ('lachenden-wagt er') visszahangzanak. A sírás-nevetés ugyanazon 

vokálisokkal, hangokkal, de keresztezve, sor elején-sor végén megjelenő. A palatális hangok 

a lét keretét biztosítják, a velárisok (Tod, Mund, uns,) Rilke egyik centrális kategóriáját, az 

üres középét, amely a jelentések forrásközepe. Ezt a metonimikus kapcsolatot Rilke az 

Oszlopszentbcn rekonkretizálja, ott realizálódik az összefüggés: a szent sebei férgeket 

hullatnak a koronákba és bársonyokba. Az élet a halál közvetlen anyagát mutatja fel, hiszen a 

halál anyagából/ lényegéből való. 

Derrida az ún. ontológiai differenciát, gondolkodásunkban a létnek és létezőnek az állandó 

megkülönböztetni tudását, illetve a léthez mindig csak a létezőn keresztül való hozzáférését 

létezésünk alapmetaforájának nevezi. Ha a létezés alapmetaforája nem más, mint az 

ontológiai differencia, a lét létezőn keresztül való kifejezése, akkor Rilkének egy olyan 

retorikai alakzatot kell találnia, ahol ez a különbség az alakzat mozgásában explikáltan és 

permanensen tételeződik: a kategoriális differenciálás és a chiazmus azáltal, hogy magát 

kifordítva megismétli, tulajdonképpen szembefordítja, szembesíti önmagát saját 

természetével. 

Az elemek új, idegen összefüggésének közvetlen testté inkarnálása, a kategoriális 

elmozdítások nagyobb részrendszerekké, chiasztikus szerkezetté rögzítése, a teljes szerkezet 

elmozdítása és absztrahálása allegorizáló tulajdonságokat mutat. 

Rilke a visszafelé is mindent folyamatosan újratagoló és ezzel újraértelmező szövegszervező 

technikájával elbizonytalanítja az egyértelmű értelemadást - állandó réseket hagyva a totális 
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értelemteremtésben. (Az olvasás, amelynek chiasztikus alakzatát Rilke a fonetikai, a 

kategoriális és a retorikai szinten is alkalmazza, szintén ilyen visszafelé ható (átértelmezés-

sorozat.)484 

C. A jelentő hasonlósága: etimológiai összefüggések, paregmenonok, paronomáziák; 

anagrammatikus jelek. 

Rilke többször említi a nyelvtörténetben való jártasság szükségességét, s ezzel kapcsolatban a 

nagy Grimm-szótárat, ez is jelzi tudatos etimologizáló hajlamát. Hartman az etimológiai 

játékok hatalmas mennyiségét említi, amely további összefüggést sejtet az etimologizálást 

rendszertelenül használó Rilke és a módszert később filozófiájának logikai sarkkövévé 

változtató Heidegger között.485 

Ha a lírait egy olyan jellegű asszociatív retorikai folyamatnak tekintjük, amely elsődlegesen 

paronomáziák alakulataiban, többértelmű értelemkapcsolatokban jut kifejezésre, akkor e 

verbális asszociáció-szekvencia egy rejtett jelentésű, diszkontinuus ritmust szabadít fel a 

verszövegben. A chiasztikus szerkesztésben és a kategoriális-fogalmi árnyalásban testet kapó 

kiemelten iteratív jelleg képezi meg tehát a hangasszociációnak nagy szerepet szánó - a lírát 

lényegében érintő - poétikai eljárást, a jóserejű, töprengő, szabálytalan, kiszámíthatatlan, s 

lényegileg diszkontinuus ritmust, mely a hangalakzat egybeeséséből támad. " 486 (kiem. H. E.) 

A narratívum és jelentés a maguk literális értelmében mint szórend és alakzat jelennek meg. A 

retorika intencionális formáját a korai műveiben kidolgozó Paul de Mannái Rilke 

módszerének különössége, hogy az eufónia imperatívusza nemcsak a szavak, de az alakzatok 

483 Eisemann György a Maitét elemzi a kölcsönös tartalmazottság jegyében. E. Gy.: Világtér és egzisztencia. In E. Gy.: Végidő és katarzis. 
Orpheusz K , 1991. 

484 P. de Man: Fenomenalitás és materialitás Kantnál. In P. de M.: Esztétikai ideológia. Janus/ Osiris, Bp., 2000. 63. o. 
485 „ ...a hang a nyomatékos kiemelés helyett jobban kedveli a kántálásszeríí uniszónót, amely lelassítja és megnyújtja a szavakat. Ezt a 
törekvést elősegítik Rilke erős, gyakran egymást követő asszonáncai: „gelassen wie die Wasserträgerin", „der erste weisse Schleier, leise 
gleitend", „über das aufgetane Anlitz fiel". Ezeknek a hatásoknak nem is tulajdonítanánk nagyobb jelentőséget, mint önkényes voltukat, ha 
nem részként illeszkednének egy teljes jelsorozathoz", amelynek során „az a képzetünk támad, hogy a ritmus ismétlődő és alig észrevehető 
módon emelkedik-ereszkedik, miként a virágok nyílnak és csukódnak, vagy a csillagok körbejárnak. " G. Hartman: i.m. 17. o. 

486 N Frye: A kritika anatómiája. Helikon Universitas, 1998. ford. Szili József. 233-234. o. 
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megválasztását is vezérli. Vagyis a paronomatikus és paregmenon-szerű hangzásszekvenciák 

részei a retorikai megfordításnak. 

A megismerési kategóriáknak alávetett valóságtapasztalat átrendezésére irányuló szándék a 

hangzóadatok, akusztikai formák szimultaneitásaként tárul fel, ami az akusztikai 

dominanciában, hangalakzatok aktivitásában nyilvánul meg. Ezzel egy a dolog a 

referencialitása előtti materialitás nyílik rá a világra, egy dologi előtti, de szinte a dologi 

sűrűségével bíró nyelvi áramlás terhelődik rá az értelemrendekre. Elementáris vonatkozás 

nyílik meg egy a dolog előtti szubsztrátumra, amellyel a cézanne-i formanyelvhez hasonlóan a 

pusztán újrafelismerő látás elfojtására487 tesz kísérletet. 

Az erős grammatikai tagoltság, a magas nyelvtani redundancia a megköltött belső logikai 

viszonyainak, értelmi távlatának megalkotásával, a grammatikai nüanszok tagoló, felbontó 

funkciójával Rilke a nyelv belső terének közelítő, iteratív beépítését kísérli meg: az Alkestis 

esetében az áldozathozatal aránytalansága miatt állandó identifikálásra szorul az a minőség, 

amit ő képvisel: nichts als das .; das ists ja, das ich sterbe; das, was kam, war sie; nichts als 

diesen Namen, A Der Sommerregenben a park alig észrevehető változása eső előtt olyan, 

mintha valami elvétetett volna e zöldből. E leheletnyi változást az etwas névmás főnevesülése 

és határozatlan névelővel ellátása érzékelteti, az eső előtti várakozás személytelen figyelme, a 

nem-ismert csak körülírható karaktere a was és az etwas közti résben megjelenített: man weiss 

nicht was, ein Etwas. 

A Die Schlangenbeschwörung című darab szerkezetének középpontjában egy kiemelten 

analitikus szerkezet mutatja az átfordulást: abwechselnd immer schwindelnder und blinder mit 

dem, was schreckzt und streckt. Und dem, was löst. A megoldás kiemeli alany és tárgy, a 

kígyó és áldozata tömbszerű, egyben való megmutatkozását, összefonódását, a 

körülményekkel való egységet. A versben az átfordulás motívuma abban a szerkezetben 

valósul meg, amelyben leválasztódik egymásról a kígyóként vonagló test, a méreg hordozója, 

487 Max ímdahl: A kép identitásáról Athenaeum 1993.1. 4. 
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és az az erő, ami e meredésben és elernyedésben, kötésben és oldásban tartja a kígyót mint 

médiumot. 

A meghatározatlanságnak ez a grammatikai felüldetermináltsága, a gondolati munka 

analízisének transzparenciája, (ami rengeteg tautologikus kifejezést és a szót önnön nyelvi 

eredete felől megragadó figura etymologicát is hordoz,) - a nyelv önnön lehetőségeire 

visszautaló szembesülés reflexív szintjeit aktivizálja. A keresztkötések ki-és betakarása 

tekinthető az illesztések, a lét felületi természetének mint illesztési keresztpontoknak a 

kinagyításaként is. A rilkei tárgy-elénkállítás tehát a hipotipózis egy összetettebb változata, 

egy fűzisz alapú hipotipózis488. Rilke fogalomíró, fogalomfejtő- és összeszövő technikája, 

amellyel folyvást újraírja a hangsor-szekvenciákat, több irányból bontakozik ki: 

hangsúlyozott hangalaki és lexikai ismétlések révén, a különböző nyelvi szintű szekvenciák 

neki-nekilendülő ismételt újraírásával. A fogalmi kategoriális elmozdításai tautologikus 

szerkezetekben; figura etymologicákban; paregmenonokban; a fonetikus áthelyezések 

paronomáziákban realizálódnak. Gyakori a morfológiai bontás és áthelyezés.489 

A kategoriális árnyalás (szemantikai mozzanatokat) átütemező mozgásait az Új versek 

kategoriális váltásszekvenciákban és néhány kiragadott darabjának teljes versszövegében 

vizsgáljuk. 

A Gehen és a Tun kategoriális váltás-szekvenciái 

488 A hipotipózis esetében "a csak objektív referenciákkal dolgozó elbeszélést olyan közlés helyettesíti, amely sajátos nyelvtani kategóriák 
segítségével önmagára is utal. " Fónagy Iván: Hipotipózis c. szócikk. Id. kiad. 

489 A kategoriális variáció nulla fokának tekinthető a 1. tautologikus szekvenciák, ami a figura etymologica nulla fokának is tekinthető: 
főnév+főnév formában: Flut am Flut, de az Erd-Inneres is egy hermeneutikai tautológia; 2.a variált főnév, 2b.a melléknév+főnév variáció: 
licht in Lichtes;lose im Losen; Ezen alakok kiegészülve az ige+főnév, vagy főnév+particípium variációval: Wehn-Wind-Wehn-weht, trug 
Betrug, gehen, Gang, Gang-Alle. Vergehn-vergeht, Aufgetane, zur Tat; 
2. A sok valódi tautologikus egység (Flut um Flut, Blut auf Blut; Blatt um Blatt-Opfer stb.), szóismétlés néha felbomlik etimológiai 
kapcsolattá: Licht in Lichtes; lose im Losen; Sommer summt, Grün-Grund. 3. A Lied vom Meer-ben (Wehn-Meerwind-Wehn-weht) a szófejtő 
alakzat kitágított formáját alkalmazza, a kategóriaváltást is megengedő paregmenont: „melynek során a korábbi szóból más keletkezik, 
megengedve a nem anaforikus és nem névszói flexiós változásokat is: Sommer summt, gehen, Gang; 
Az eredetet szétszakító, kategóriaváltó paronomáziák: fühlen, füllen, Rose Lose; Fall der Falten zerfallenden. , Gefahr-wahr, gewährte, 
Gefalle ihr Gefühl Hetéra ; 
és 5. az anagramma-szerü jelenségek: Tag+Raum=Traum, Masse-Melisse, 
A szervetlen morfológiai bontásban megnyilvánuló differenciálást elvégző paronomáziák: Zug, Zugetane, Zuversicht', angeordnet, Angst ; 
Geburt Gurt, Schwestern, schwer. 
A szóelemek, fonetikai egységek többször fordulnak ki önmagukból tükörszóként: Angst- Gnade, Fisch-Schiff; 
Ehhez az eljáráshoz köthető határ-fogalomhoz kapcsolt modális artikulációs minőségek szerepét figyelembe venni, amelyek érzékeny 
súlypont-eltolódásokra, finom váltásokra, átmenetekre utalnak, (pl. a konjunktivusz gyakori használata, negatívumképzés plurális 
keresztezései "ver"/"ent", stb.) 
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l.„Gang des Schrittes". A párducban az extatikus-beavató körbenjárás mozgásával a létezés 

cirkuláris vak ereje kap testet. A körbenjárás egy anonim vak erő tánca e központ - az üres 

közép - körül. Mi az, ami a testeket, az élet testét saját közepe körüli mozgásában megtartja? 

A tiszta mozdulat teste a lépés funkciójában jelenik meg, a párduc lépése (illetve az azzal 

etimológiailag és szövegszerűen is összefüggő forgás)490 a mozdulat testévé válik. A párduc 

lépéseinek vak köre magát az intranzitív mozgást kelti életre, a forgásban vakká váló 

mozgást: az üres közép lehetetlenné tesz bármiféle nézőpontot, az állat szívében elhaló kép és 

az ájult akarat analóg, a forgó mozgás nézőpontja a vakság. 

A mozgásfajta folyamatos [Gang] és diszkrét [Schritt] aspektusára bontása a mozgás 

fogalmának kategoriálisán artikulált kifejezése. A birtokos szerkezet kétértelmű: jelenti a 

lépések járó, előrehaladó folyamatát és (metonimikusan) a lépések helyét, útját. A mozgás 

nyelvi kifejezésének szinonimikus, illetve kategoriális sarkításai a test és a tér érintkezésének 

fontosságára nyitnak rá: a testközép szívdobogása, ahol minden kép elhal és a kör közepének 

ájult akarata azonosságot takar, ami körül a párduc forog, az a saját szívdobogása, a saját 

testünk körül fordul mint ájult akarat körül az életünk. A test szíve és a tér szíve 

metonomikus, felcserélhető. A lépés kimért üteme a párduc lényének ritmusa: testében egy 

körbeforgó akarat allegorizálódik (a legkisebb körben történik; in allerkleinsten Kreise.) Az 

élet lépéseinek járata a saját test, az élet a lépéseivel a testünkben jár. Az ezt követő metafora 

(Tanz von Kraft) is ezt igazolja: Bollnow kutatásaiban a tánc olyan mozgásunk, amely nem a 

téren keresztül történik, hanem amellyel a térben létezünk/történünk: a táncban a testünk a 

tér ben történik meg, ami megváltozott viszonyt fejez ki a térrel, ahol az alany-tárgy 

feszültsége megszűnik. Ezen túl a forgás a verszöveg szintjén egy grammatikai homonímiával 

is megvalósul: a sein létigével ér véget és a sein névmással indít: a vers vége visszaköt az 

elejére.491 

490 A lépés mint az eleven test továbbmozdulásának egysége etimológiailag a forgással rokon. .Pfeifer szerint a lépés absztraktuma a (litván 
jelentésekkel egyeztetett) köröz jelentésű streiten-nel függ össze. így a Schritt maga a körzést jeleníti meg; a (s)ker eredetileg (kör)ívszerű 
mozgást végezni. 
491 A forgó mozgásnak a keletkezés jelentésképzésében nagy szerepet játszó természetére utalva a vers szemantikájába a kezdet értelme is 
belejátszik. V. ö. A Blaue Hortensie elemzése. 
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A vers a teljes szövegen végigvezeti a haladás szemantikai szekvenciáját: Vorübergehn-

Gang-Schritt-geht,-geht. A lépés absztraktuma (Schritt) kettéosztja a gehen kategoriális 

változatait: az absztrakt főneveket, és az igealakokat, reddíciós szerkezetben a nominalizációk 

változataival: a jelen idejű igealakból képzett nomen actionis-szal a szekvencia elején 

[Gehen], majd a particípium perfektből képzett nomen actival, [Gang], A Gang összefogja a 

nomen actionistöl a nomen acti-ig a járás—menet—és—járat—út, sőt a nyom jelentéssor 

egészét. A következő sorban a Kreise dreht elemi mező ugyanezt a tautologikus viszonyt 

rajzolja meg. 

2. „...durch noch Ungetanes-hinzugehn-(gleicht) dem ungeschaffnen-Gang des Schwanes". 

A Der Schwanhan az alaphasonlatot két oldalát két szinonim kifejezésből alkotott kategoriális 

elmozdítás alkotja: egyrészt a járás kategoriális keresztje (gehen-Gang), másrészt a tett (tun-

schaffen) keresztje. A vers valójában az út értelemkörét építi ki, a tun-schaffen és a gehen igei 

fogalmak felől felvázolva. Az ember, mivel tud az elkerülhetetlenről, léte eredendő 

feltérképezetlenségére fókuszál. A vers ennek fényében arra a kérdésre keres választ, hogy az 

emberi életben mint a kitüntetetten nem-tudhatóban való előrehaladás mennyiben az akaraton 

múló saját tett, s mennyiben történés. 

A keresztszerkezet ezzel kapcsolatban érdekes adalékkal szolgál: a tun általánosabban fejezi 

ki a történés, végbemenés mozzanata felől a tett fogalmát, a schaffen inkább a megalkotás, 

teremtés képzete felől ragadja meg ugyanezen képzetet, nem véletlen, hogy a saját erőt jelölő 

schaffen éppen az átmeneti és parciális, egyedi tulajdonságot jelezni képes melléknévi 

(igenévi) formában jelenik meg, a tun viszont az állandó, szembetűnő jegyeket kifejezni képes 

főnévi formában.492 

3. „Tänzerin: o du Verlegung / alles Vergehens in Gang". A szonett a paradigmasorok 

(előrehaladás, elmúlás) szinonimikus és kategoriális felbontását szerkeszti keresztszerkezetbe. 

A haladás immanens strukturálódása áthelyezés és elmúlás anaforájában bomlik ki, láthatóvá 

492 Kiefer F.: i. m. 
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téve azt a viszonyt, amely a szukcesszivitást és az elmúlást összeköti: a(z el)múlást a 

haladásban. A Gehen Gang-ként tárgyiasul: nomen actiként, a mozgás képeként. A kifejezés 

egy tautológiát ír újra, mert maga a mozgásba helyezés is múlás: azt a szukcesszivitás 

előrehaladó pusztításaként képiesítjük, a folyamat (nomen actionis=<ic«' Gehen) és a folyamat 

képének (nomen aeti=der Gang) egységeként. 

A nominalizált Vergehen két irányba is lekötött: a ver révén, és a gehen-Gang összefüggés 

révén. A közös akusztikai összetevők elmozdítása és kétirányú variációja anaforikusan és 

kategoriálisán történik. 

4. A Lédában a trug ihn sein Betrug zur Tat szekvenciában a tett és csel viszonya 

hangsúlyozódik: a tetthez vezető út cselként lepleződik le. Ami a tettet megelőzi, az csel, 

csaló tett, ürügy [Vorwand]. Ami realizációhoz vezet, az elleplezés, a valódi cél elé állás, a 

tiszta tett kikényszerítése, kicsikarása, egy ürügy aktualizálása. A cselekvés elemi jegye a csel 

(a magyar nyelvben a két szó eredetösszefüggése nyilvánvaló, és a csal/csel-é is.) A realizálás 

a lét arculatának manipulálása. Rilke nem véletlenül fogékony Kassner elképzelésére az arc-

arculat kettős szerkezetéről, s az arccal szemben többek között ezért is tartja inkább a testet 

kidolgozandó költői tervezetnek. A Kretische Artemis című versben például a Vorgebirge-

Gewand-Vorgefühl keresztezés morfológiai értelemben vett anagrammája összeolvasva kiadja 

a Vorwand híres rilkei elemét. Az állat gyors vadságában saját ártatlansága valósul meg léte 

tiszta 'homlokzataként'. 

6. Az Abiság poliptotikus komplexiójában - „sann den leeren Tag getaner Taten" - a tett 

gyökének kategoriális variációja tűnik fel: a poliptotikus komplexió eredetileg ugyanazon szó 

különböző esetben való ismétlése, jelen esetben különböző kategoriális változatok érintkező 

szerkesztése a nyelvi szempont különböző variációinak egymás mellé állításával, tehát a 

perspektívaváltások technikája a nyelvi közvetlen kezelésében is megnyilvánul. Nemes Nagy 

Ágnes fordítása az elmúlik és a múlt (idő) összecsengetésével adja vissza a getaner Taten 

[megtett tettek] tőismétlését. (A fordítás: múlatta a napot múlt tetteken. 
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A szó-téma egyes hangokra lebontása és szétszórása mint eredetileg valószínűen rituális 

jelenség a költői szándék szintjén összefügg a chiazmus hasonlóan ősi szakrális eredetével, 

valamint a kategoriális felbontás ősi nyelvi szinten való újraértelmezésének mozdulatával. 

Miközben a századelő kulturális áramlataiban felértékelődik az organikus, elemi nézőpont, az 

ősi kultúrák létszemlélete, az enigma létmódja Rilkénél a szerkezetek belső 

differenciálásának jegyében fogja össze a chiazmust, a költészetet mint riddle-t, a 

kategoriális nüanszírozást, és az anagrammát, amely például a néphagyományban, az orosz 

találós kérdésekben is megjelenik (amelyek anagrammatikusan magukban foglalják a választ.) 

Úgy tűnik, Rilkénél is kompozíciós parancs az anagramma493 jelensége, amelyben a rituális, 

vallásos jelenség továbbélése és a cézanne-i tiszta látás modern elképzelése találkozik. A 

keletkeztető, tárgyteremtő nézés archaikus jellegzetessége Heidegger gondolkodásában is 

alapvető, ahol a megértés az ittlét egzisztenciális előstruktúrájaként működő.494 

A nagyszámú költői etimológia, paronomáziás szervetlen hasonlóság keresése a nyelv 

testként működését és ekként való értelmezését húzzák alá. Egy egységes hangzástestként 

elgondolt nyelvi hangzásállományon végzett megfigyelő munka révén a vershangzás maga 

teremti meg magát a tapasztalatot495, amelyet a külső világban olyan meggyőző erővel keres. 

Az anagrammatikus jelenségek gyakran kifordítást, cserét is tartalmazó hangszekvenciái tehát 

Rilkénél is feltételezhetővé teszik e líraalakzat mögött munkáló azon nyelvfelfogást, amely 

nem az alkotó szubjektumot, hanem az indukáló szót jelölik meg forrásként. 

A fogalom (a nyelven kívülihez való kapcsolódás) felbontása a perspektívaváltások 

alkalmazásával, a szó matériájához való sajátos viszony váltásainak kiugratásával (a 

paronomatikus modulálással, nüanszírozással) Rilke líranyelvében a szó és a fogalom, a 

materiális szféra és a nyelven kívülihez való viszony problematikusságát hangsúlyozza. 

493 Ugyan az anagramma-jelhasználattal kapcsolatban Szegedy-Maszák nem említi Rilke nevét (Starobinski példáira hivatkozva - Baudaleire 
és Valéry - mellett Blake, Poe, Proust és Joyce, valamint Weöres neve tűnik fel), holott a túlzott szófejtés jelenségére Rilkénél Hartman is 
rámutat. Szegedy-Maszák Mihály: A művészi ismétlődés néhány változata az irodalomban és a zenében. In Ismétlődés a művészetben. 
Szerk. Horváth I., Veres A., Akadémiai K., Bp., 1980. 
454 Rilke az anagrammával-kriptogrammával szemben, amely a versek megértése szempontjából fontos nevek hangjait más hangok között 
szétszórva tartalmazza, inkább az anafónia-asszonánc elvét alkalmazza, amely "egy adott szóhoz képest létrehozott, tóbbé-kevésbé 
kidolgozott és ismételt asszonánc, de nem az összes szótag anagrammája. " 
495 Békés Vera szerint ez a specifikum a hiányzó paradigma jegyei közé tartozik. Békés V.: i.m. 396. o. 
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A halálképzetparonomáziája: Auswanderer-Schiff 

A paronomáziás szekvenciák496 keresztszövésének titokképző, (valójában az olvashatatlanság 

felé mutató) elidegenítő ereje egy Caprin, a "rózsák és narancsok" földjén írt költeményben 

figurálódik eklatánsan. A versszöveg egy kép-telen kép kibontása: a menekülő visszafordulás 

és a tengerre hajló gyümölcsizzás egymáshoz rendelése. Berendt szerint a menekülés 

motívuma a Clara elől menekülő Rilkére magára vonatkozik. 

Az egész vers szerkezete olyan ellentmondásosan rejti el a lényegi mondandót, mint a vers 

első részében az elidegenítő hasonlat. A paronomáziás sor artikulálását a versszöveget 

szervező elidegenítő hasonlat (a menekülő veszett visszafordulásához hasonlított, tengerbe 

dűlő gyümölcsizzás) úgy alakítja, hogy a szubsztanciává képzett két elem a hasonlat két 

oldalára kerül, a szintézis meghasad és megtörténik a mondandó hasonlítóban szereplő 

részletezése. A versszövegben az f-l-ch, g-l-h és f-r-ch hangcsoport paronomáziás keret-

variációjából hangolódik az értelemszervezés alapja. A hasonlat paronomáziája valójában két 

szín, a narancs és a kék mint kiegészítő színek egymás ellen hangolódását, egyidejű 

ellenállását497 bontja hangzásértékké. 

A glühend flüchte—der Flüchtende—das Erglühende der Früchte hangzásszekvencia 

paronomáziák (flüchte-Früchté), részleges ismétlések, poliptótonok sokszoros szövedéke: a 

glühend Partizip Präsens és a flüchte múlt idejű igeforma két szubsztancializálódó 

particípiumba másolódik át szétválasztva egymástól formát (az első alak -nd végződése) és 

jelentést (a flüchten-Flüchtende szóalakká). 

Az akusztikai szekvenciák radikális elforgatása a látás-evidencia lebontásának nyilvánvaló 

eszköze. Rilke versében e paronomatikus szekvencia a szétbontó jelentéstendenciára példa. A 

hasonlító-hasonlított viszonyának kifosztása így a szerep kérdésességét hivatott leképezni, 

456 Jakobson Poe A holló-ját idézve elemzi a paronomázia és a metafora, metonímia viszonyát. A költészet az érintkezést alárendeli a 
hasonlóságnak, két egymáshoz közeli fonémasor tehát paronomáziás funkciót tölthet be. 

457 A filozófia kezdetén (Arisztotelész szerint a retorika megalapítójánál), Empedoklésznél tűnik fel a szimultán ellentét elve. Görög 
gondolkodók 2. Empedoklésztől Démokritoszig. Kossuth K., Bp., 1982. ; Steiger Kornél: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. Áron 
K„ Bp., 1998. 46. o. 
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üldözött-üldöző viszony problematikusságát. A szóelemek keresztszövésében: amilyen 

lázasan menekül, olyan mélyen hajlik rá a tengerre, miközben kirabolja őt a tenger a 

halál(hajó) révén. A folyamat szembesíti, szembehelyezi, és elidegeníti egymástól, 

kettébontja a hasonlat két részét, a hasonlat belső szerkezete bontja meg az összetartozó 

hangzásszekvenciát. A tertium comparationis éppen az intenzitás [sehr], ami a Kehr 

szóelemmel rímel, (sehr, Kehr), így a fordulat materiálisán is megjelenik, szétírt a szövegben. 

A mondandó a körülményével megjelölt cselekvésből bontja ki a hasonlatot. A cselekvés 

ágense az indításnál egy „üres hely", (einer), majd az ágens lényege a cselekvés oldaláról 

megjelölt (Flüchtende). A hasonlat két oldalán, a hasonlított és a hasonlító mintha 

szétszakítaná egymástól a cselekvést és körülményét, s azok egymástól lemetszve nyernek 

testet, szubsztancializálódnak, illetve szubjektivizálódnak: a szöveg a visszaforduló 

menekülést/a menekülő folyamatot (der Flüchtende) és a gyümölcsök tengerbe hajló lázát 

(das Erglühende) Partizip Präsens formában felelteti meg egymással. A cselekvés a saját 

körülményéhez hasonlított, abból kibontott. A hasonlat lényegi mondandója, hogy a gyümölcs 

megnevezése egy perspektívaváltás során nyeri létét a cselekvés körülményéből, ami 

ugyanakkor átöröklődik valami titokzatos módon a második versszakra, amely annak a 

hajónak a kihajózásáról/meneküléséről szól, amely narancsokat szállít egy nagy szürke 

hajónak, a hajó - a halál száját asszociáló, szenet befogadó - nyitott rakterének. A hajó 

fonetikai megjelenítése az 'o' hangzók túlsúlyával (Orangen-Boot, Hohn, grosse, Stoss zu 

Stoss, Brot, Tod) az üres közepet formázza. A halál száját hallal, kenyérrel, és naranccsal-

izzó gyümölccsel498 tápláljuk. A Brot elemet az Orangen és Boot anagrammatikus 

kontaminációja állítja elő. A narancs elemi jel, étek és a halált (a hajó halálszimbólum a 

versben) tápláló elem. A 2. versszakban a halálhajó [Schiff] az életszimbólum [Fisch] 

kifordított anagrammája. 

498 A gyümölcs etimológiailag a haszon-nal, táplálással van kapcsolatban, mindaz, amivel a halált tápláljuk, számára gyümölcs/öző. 
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Az anyagszerűség kiemelése, az, hogy egy létező milyen matériából részesedik, a 

metonimikus érintkező összefüggés alapesete. A létezés alapfogalmainak átszervezése, 

újraírása e versben részben az anyagszerűség elemeinek elemzésével történik. A gyümölcs és 

a halál (a veszett tűzön, a menekülés lázán, a glühend flüchte szerkezeten keresztül 

megvalósuló) összefüggése metonimikus vonatkozás. 

A menekülés, a halál a tűz anyagából van (veszett tűz= glühend flüchte). A glühend a flüchten 

adverbiuma, körülménye, a halál abból az anyagból van, amivel tápláljuk: a tűzből, 

gyümölcsből, narancsból, abból az anyagból, amivel tőle menekülőben, rá visszafordulunk és 

visszatámadunk. A halál ellen forduló energiákkal tápláljuk a halált.499 

Rilke a Schlußstück óta kísérletezik azzal, hogy átírja a halál képzetének verbális belső 

összefüggéseit. Ebben a szövegformában hasonló vonatkozásokat tár fel, mint a Gesicht aus 

Aussehen híres sorában: az arculat saját 'anyagából'a 'ki-nézetből' áll: a halál saját anyagával, 

a tűzzel jeleníthető meg. A világ 'húsa500' pedig nem más, mint ahogy ezek a verbális 

vonatkozásmódok megszerveződnek, feltárják azt, hogy milyen módon láthatóak. 

Rilkét az a lehetőség érdekli, ami a fogalmak egymásban való részesedésében, egymáson 

keresztül való szerveződésében, egymásra való vonatkoztathatóságában anyagszerűséggé 

tehető, s így megjeleníthető. A fogalmak, illetve a fogalmak részrendszerei egymáson 

keresztül néznek, látnak, egymáson keresztül mutatható fel láthatóságuk. 501 A sehr a Kehr-

hez, az a Meerhez, majd a hajó keresztül a halálhoz utalja a mondandót. Felbontja, majd újra 

összerakja a formát, miközben új rész-egész érintkezéseket, bennfoglalásokat és kizárásokat 

hoz létre. 

Az elidegenítés, ellentmondások összetettsége úgy eredményezi az intenzitást, mintha a 

nüanszokból természetesen állna elő a testként felfogott kontúrszegély. 

455 E többszörösen kontradiktórikus szerkesztésmód felüldetermináltsága különösen jellemző Rilkére, a Der Blinde című versben pl. a dolgok 
visszfényként ellenállásból születnek - a Widerschein és a Widerstand a vers két lényeges, egymásra rímelő és egymást kioltó pontján tűnik 
fel.. 

500Lásd később. 
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A létezés őshangzása mint a kategóriák szétválása: Lied vom Meer 

A fenomenológiai kutatások Rilke költészetének értelemképző erejét a tér megképzésében 

vázolják fel, nyelv és tér kölcsönhatásában, szó és tér ekvivalenciájában. A Dingwerdung a tér 

átfordítása az egyes létező saját terébe. A dolog az áthelyezés és a kifejlés nyelvi mozgása 

során téralakzattá válik. Úgy tűnik azonban hogy e tériesség-képzetet a fogalmiban megjelenő 

belső inherens nyelvi figuralitás építi ki. A szavak törései teszik bejárhatóvá a metaforikus 

teret: ez ebben a versben markánsan kategoriális szinten történik. 

A Lied vom Meer, a Caprin írt versek sorába tartozó darab az áramló létegész terének 

enigmatikusságát a szél-fájdalom-hang kategoriális keresztjének, az áthatás nagy 

keresztezésének alakzatában szemlélteti. A Lied vom Meer variációsorai a szó-téma hangzó-

áradataként terülnek szét a szóelemeken. A vers első strófájának közepén szereplő Uberstehn 

kiemeli a dal életjellegű, egzisztenciális jellegét. A szó-téma kibontása karakteres 

kategóriaváltásokkal történik: a das Weh(e)n infinitivus-alapú nomen abstractuma mint 

nomen actionis a Partizip Präsens eredetű Wind alakkal szembeállított (wehende-Wind[ fújó), 

a második részben az infmitivus pedig egy verbum finitummal: 'wehn'- 'weht'. 

Maga az etimologikus Wehn-weht a szélfújás ősi elemi mondatának kategoriális váltása, 

elmozdítása, szembesítése chiasztikusan szerveződik: Wehn-Meer-Meer-Wind; illetve a 

második részben: Wehn-Meer-welches weht. 

A Wehn-weiches weht tautologikus szerkezete a (szél)fúj ás - fájdalom - szél - dal sort építi ki. 

(*Ősi szele annak, ami fúj,/ ősi fújása annak, ami fáj.)502 

A részletes alaktani kidolgozottság utal a dal és szél azonosságára: a szél hangja ('Wehn') a 

fák ellenállásába ütközik ('Baum'). A dal a szél által betöltött, átjárt megpendített tér hangja. 

A dal Lied, ami szakrálisan Lob, dicséret. A természeti elemként felfogott dal, ami szélként 

fúj, és ami fáj, a weh-gyök kettős értelmére épít: a wehen: fúj ; a weh fájdalmas. A Wind-wehn 

alapforma mellett egy hang változásával: wach-weh, sehn-wehn, két hang váltásával pedig 

501 Lakoff ezt metaforikusságnak nevezi. Lakoff-Johnson; i. m. 
502 A * jellel a hipotetikus formát jelöltük. 
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fühl-wehn paranomatikus formákat vesz fel. De a Fei-[gebaum]-weh ; és a laut - alt 

szekvenciák is felmutatják az anagrammatikus elrejtést. 

,, Minden szó, legyen az főnév, vagy ige, valamely entitásnak mint substantiája, ill. functiója 

realizálódik. Pontosabban: a nyelvi entitások hol mint substantiák, hol mint functiók jelennek 

meg; és akár így, akár úgy realizálódjanak, ez feltételezi a megfelelő entitás ellenkező 

oldalát. "50S 

A functio tehát közvetlenül egy tárgyban létezik: fáj/füj='szél-szerűség', 'fájdalom-

szerűség'504. A weht igei elem az (uraltes) Wehn főnév variációjaként jelenik meg, majd a 

Wind formájában az eredeti funkciótól függetlenedett alakban áll elénk. Ami fúj, az szélként 

jelenik meg, vagy fájdalomként, és ez válik a dal természetévé. A funkció által hordozott 

tartalom a másik formával történő konfrontációban, attól lehatárolva jelenik meg. „A funkció 

az adott összefüggésben elvont, jelzi: a szóban forgó tárgy másképpen rendelkezik azzal a 

funkcióval, mint bármely más tárgy amelynek a funkció tulajdonsága lehet. "505 

Az igei weht és a főnévi (das) uraltes Wehn egyazon tartalom differálódásai. A nomen 

abstractum mind a V, mind az N tulajdonságaival rendelkezik egyszerre: a Wehn-Meerwind-

Wehn-weht etimologikus szekvenciában, amely a jelentést több oldalról megforgatja, a das 

Wehen nomen abstractuma egyrészről felmutatja magát mint nomen acti, Wind506: es 

másrészről mint verbum finitum: weht.507 

A nomen abstractum kiemelt problematikája jelzi, hogy Rilke a kategorialitás szintjén kísérli 

meg az alakzatiság kérdésének megragadását, hiszen a metaforizálódás és a nomen 

abstractumok kialakulása ugyanannak az egységes folyamatnak a két oldala. A szóosztályok 

közül a nomen abstractumban teljesedik ki szerkezetileg a metaforizálódás folyamata. 

503 Zsilka J.: De constructione. Akadémiai K., Bp., 1982. 116. o. 
304 „A funkció szimplifikálva általában elsőrendűen valamely tárgynak a funkciója, a nyílik par excellence: kapuság." Zsilka J.: Jelentés-
integráció. Akadémiai K., 1978. 391. o. 
505 Zsilka János: Tautologikus egységek a nyelvben. Akadémiai K., Bp., 1987. 74. o. 
506 [A Wind a participiális -n t formánssal kiegészült *ue- gyök (wehen).] 
507 „A főnév kondenzációja annak, ami valamivel kapcsolatban egyáltalán elmondható. Hogy mi a főnév/substancia egy adott esetben, 
összefüggésben, az éppen azokban a funkciókban fogható meg, amelyek - az adott összefiiggésben nincsenek közvetlenül jelen. A 
meghatározásoknál vice et versa kölcsönös fogócska folyik: amit meg akarok fogni az éppen a másikban fogható meg - ami nincs ott. "Zsilka 
János: De constructione. Akadémiai K., Bp., 1982. 111. o. 
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A vers a specifikusan nyelvi - a kategoriális - térben a kategoriális alakzatiság feszítésében 

jeleníti meg a századelő térérzésének azt a bölcseleti bizonytalanságát, mely szerint a tér nem 

rendezőelv többé, hanem enigma: a levés alaptitka. Az a kanti elbizakodottság rendül meg itt, 

hogy a tér a szemlélet rendező elve.505 Miközben úgy tűnik, Pythagoras „cosmos-

sympatheia "-ja, a szférák zenéje, a Weltinnenraum összetartó ereje az, amit a vers 

közvetlenül saját testében is megszólaltat: a Raum asztrális világa és Baum organikussága 

egyetlen hangzó különbsége révén szinte tautologikus azonosságba kerül. Ugyanakkor a 

Raum rímhívó szava egyedül áll a többi, mind magas hangrendű rímpár között, amelyre csak 

a második strófából érkezik válasz: Feigenbaum. A tépett fügefa egy semleges 

közegkontinuumot változtat saját térré. 

A testvérközi tér allegorizálása: Die Schwestern509 

Az átmenetekben megjelenő, s az átmenetek közvetlen korporalitását elszenvedő lét cézanne-i 

mintája szervezi a Die Schwestern című versszöveg alapproblémáját is. Az illesztés esztétikai 

gyakorlatához, az erős tagoltság meditativ biztonságához szükség van a szem érzékenységére: 

a látszatra hasonlóban hogyan észlelhető a különbség, s e differencia felmutatható-e? így a 

testvérlét leírhatósága, megszövegezhetősége az identitás felmutathatóságának próbájává 

válik.510 

A testvérlétben a lét tiszta viszonyként képes megmutatkozni: a Rilke által megrajzolt 

nővérlét a létezés tiszta grammatikájaként működik. A jelenség egyfelől az örökölt azonosság 

vizuális képének tűnik, másfelől alkalmas a létre tekintés nézőpontjainak tiszta 

konfrontációjára és elkülönítésére is. A testvérek különbözősége a lét kategoriális 

különbségeire emlékeztet: „ugyanazt a lehetőséget másként értik". 

308 Miklóssy E.: Paul Cézanne és Fülep Lajos. 1. M. E.: Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél. (Fülep Lajos, Hamvas Béla, Karácsons 
Sándor, Kerényi Károly, Szabó Lajos, Várkonyí Nándor.) Széphalom K , 2003. 38. o. 
509 A vers keletkezését illetően Rilke 1907 késő őszén Velencében a Romanelli-nővéreknél lakott, s az egyik nővérrel mélyebb barátságot 
kötött. 
510 A Die Erblindende c. versben e differenciát láttatja Rilke különleges érzékenységgel egyazon alakon belül: ,Mintha máshogy fogná azt a 
teáscsészét.ö. aStimmen-cMus elemzését. 
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A versindító sieh wie sie szimmetrikusan rendezett (a csak a kiejtésben, de az olvasásban nem 

megegyező) homonímiája, homofóniája leképezi a nővérlét kifejezhetetlen azonosságát és 

különbözőségét: az identitás megképződése az idő elválasztó erején múlik: eltérőt/különbözőt 

az idő képes alkotni - ez a térben történő előrehaladás különböző jelentésszinteken előállított 

alakzataival történik: 1. a deiktikumok szekvenciájával; 2. szófejtő hangalakzattal; 3. a járás 

kategoriális váltásaival, nüanszírozásával. Ez a kategorizáló hajlam a nyelven belüli 

titkos/titokzatos tagolás feletti uralom biztonságát sejteti. Mivel a létezés szemléletében csak a 

folyamat megjelenő, a diszparát egység nem, a különbség mint egység csak az idő áramában 

ragadható meg: az organikus élet elkülöníthető egységei nehezen érzékeltethetők. Az 

egymáshoz hasonlóban a tér szimultaneitásában a legnehezebb kimutatni a különbséget.577 A 

versnek az a különleges teljesítménye, hogy kétféle különbséget mutat fel és szembesít 

egymással: egy időben hatót és a szimultán érzékelhetőt. A járás-vonulás képrendjével az időt 

emeli ki, majd csendéletivé avatja azt. 

A két nővér identitása a fiziognómia homofóniájának a csalása. A testvérlét különbözőségét 

láttatni nem más, mint az időt tenni láthatóvá. Cézanne az időt színnel kívánta ábrázolhatóvá 

tenni, Rilke a versben a viszonyítás elemeinek megfelelő szövegbe szerkesztésével, az 

egymáshoz ízesülés láttatásával kísérletezik. De láthatóvá tenni a különbséget az időben nem 

más, mint az időt magát láthatóvá tenni, az idő minőségi jellegét kairologikusan felmutatni.512 

A test egyik legfontosabb gesztusa, a járás513 a jellemet mutatja, a sorsot. A járás-vonulás 

képzete metaforikusán képezi meg az életút/ sors jelentést. Az előrehaladás a gehen, Gang, 

Allee és entlang sorban nyer formát. A járásban közvetlenül a lét magatartásának, 

magaviseletének az arca áll elénk. Ugyanakkor mivel a járás az idő megtestesülése, a test 

511 „Valaminek önmagával való azonosságát történetének folytonossága, egyszerűbben sorsa határozza meg."Erdély Miklós: 
Azonosításelméleti vizsgálatok.. Idézi: Beke László az Ismétlődés a művészetben c. kötetben. Bp., Akadémiai K., 1980. 
512 Az idő kairológiai felfogását elemzi Ferge Gábor Heidegger Arisztotelész-kommentárainak utószavában. M. Heidegger: Fenomenológiai 
Aristotelés-interpretációk. Id. kiad. 127-130. o. 
513 „A gehen a metamorfózis, a zarándoklat, az örökös emberi kalandozás jele, megtaláljuk a vízcsobogásban, a forrás csörgedezésében, a 
szükőkút csacsogásában; ez vésődött bele a hidak megkövült mozgásába. Hidakban és vizekben gyakran az ugrás (der Sprung 'ugrás', 
springen 'ugrik') rokon gesztusával párosul, amely Rilke számára jellegzetesen állati energia: „die Brücken springen wie die Hunde („a 
hidak ugranak, akár a kutyák"), mely kényszerítő erejű vagy áldozati cselekvés. A csillagok állandó, körkörös mozgásban „mennek". 
Hermészt úgy említi, mint „A hír s az útak istene az egyik" A gehen továbbá számos összetételben előfordul: Aufgang ('felemelkedés, 
feltűnés'), Untergang (iemenés, bukás'), Übergang ('átmenés, átkelés'), Vorgang ('folyamat, esemény')." Hartman: i.m. 32-35.0. 
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sorsot tartása, hordása a járáson ütközik ki, ezért létük természetes ritmusa, a lélek ütemezése 

járásuk fiziológiai rendjében nyer formát. Kategoriálisán egyrészt a névmások, deiktikumok 

rendje szervezi a versmondandót, másrészt maga a deiktikus szekvencia is (a nyelvi) 

előrehaladás szinte testi képzetét kelti. 

A versszöveg az út többféle jelentésrendjének kiépüléseként artikulálódik: 1. a fogalmi rend 

metaforikus szintje: másként hordják ugyanazt a lehetőséget, 3. az idő allegorikus 

megszemélyesített útja a szobán át, 2. egymás támogatása, támaszkodás, egymás vezetése, 

mint allegorikus sorsút, 4. a testi járás módja, mint az egyediség konkrét gesztus-jelölője; A 

nővérek jellegzetes mozdulata, az egymásba karolás a figura etymologica vizuális tapasztalati 

képe. 

Egy fogalmi összefüggést próbál ezzel az igei összefüggésrenddel a vers képiesíteni: a vérségi 

kapcsolat életsorsra nehézkedő, nehezedő természetét. Ezért építi a szövegezést a Schwester-

schwer anagrammájára. A schwer önállóan nem jelenik meg, csak az igék közvetítettségében: 

mint a gehen vonatkozása a tragen-hez képest. Mivel a teher formálja súlyként a testet, a 

testvérlét teherként (Schwester-schwer) felfogott formája alakítja elütőként a nővérek járását. 

Rilke akarat-és sorsfelfogása a súly, testsúly prizmáján keresztül értelmezett, sarkított. 

Az azonosság-különbözőség rendje a z-g keresztöltéseiben is megvalósul: „Als sähe man 

verschiedene Zeiten durch zwei gleiche Zimmer gehn. Az idők és terek vízválasztója a test,514 

a (test) mozgás(a), melynek hasonlóságait a benne megszülető idő változtatja más-sá. A 

hasonló testű szobán, a két test szobáján, szentélyén halad át az idő (a szoba/ ház a 

pszichológiai realitásban a testet jelenti.) A testnek ezen közvetlen jelentése mindvégig jelen 

van a versben. 

Mint a szobát az idő, a test szobáját a test ideje alakítja, úgy teremti (nyelvileg is!) a test 

mozgásban megnyilvánuló maga-tartása a járás közegét, a fasort: a Gang az Allee 

körülményhatározójával, az entlang-gal rímel, az entlang-ot teremti: tehát a testvérek 

514 A gleich gyöke testet, alakot (Gestalt!) (és holttestet: Leiche) jelent.) 
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járásának közegét maga a járás teremti, idézi elő, járásuk egy fasorba szövődik: testük olyan 

esemény, amellyel beleszövődnek a gravitációs térbe. 

A vér vonulása mint sors járássá konkretizálódik. A vers a „test szemé "-vei való érzékelés 

példája: a testek tartásának különbsége látja és láttatja a mozgás időben kivetülő mozgássorát, 

az allét. A test tartásának (mint a lélek maga-tartásának) látható különbsége (ami a tragen-ben 

nyer nyelvi formát a járásra mint időben megnyilvánuló mozgó testtartásra, és az allé, fasor 

térbe vetített, a haladás szimultán módon érzékeltetett tér-képére vetített, láthatóvá tett. A 

testtartás ezek szerint a járás és az allé szekvenciáiban értelmeződik. Járásuk allévá válása 

maga a csendéleti forma. Járásuk képpé válása az allé. 

A test esemény, a „ rejtekező beleszövődés eseménye a gravitációs térbe "5!5. Ezt a közeggel, 

környezeti térrel való egybefonódást a test maga úgy jeleníti meg, hogy nevében átszervezi a 

környezetével való viszonyt: járásával egy fasort sző maga köré, amelynek az etimológiája 

egy olyan teret rendez maga köré, amely nyelvi megjelenésében, etimológiájában megegyezik 

a mozgáséval. (Allee, Gang, gehen viszonya.) 

Ezt a lassú vonulás-képzetet a tragen-nel összefonódó gehen képzete készíti elő. így válhat a 

testvérek sorsa egy fasor csendéletévé. A test csendéletté válásában itt is a keresztkötések, 

cserék, kölcsönvonatkozások tudatosítják a bennük rejlő mélyebb mozdulatlanságot. 

A lakozás nemcsak az ember helyet foglalása a térben, a hely birtoklása, hanem az ember 

lényegéhez hozzátartozó tartózkodás a térben, az ember lényegi viszonya a térhez.516 Rilke 

estében rendkívül fontos a probléma, hiszen alkatából következően folytonosan azzal 

próbálkozott, hogy lemetssze magát az emberi lakozás (térben, vagy kapcsolatokban 

realizálódó) bármiféle megkötő erőiről. 

Ezért érdemes a verset az arra a kérdésre történő válaszként érteni, hogy milyen értelemben 

valósul meg, milyen módon konkretizálódik ez a lényegi viszony, a minket a lényegünk 

515 Rényi A.: i.m. 
516 O. F. Bollnow: Mensch und Raum. Kohlhammer, Stuttgart, 1963. 285.- 304. o. 
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szerint a térhez fűző vonatkozás a versszövegek alapján. Alapvetően otthontalan ez a mód a 

lakozás minden formájában? Lelhetünk-e saját térre/ otthonra a testvérlétben? 

Rilke mediális szemléletének újabb példája, amelyben az ágens a cselekvéshez képest belső 

pozíciót foglal el: szinte eltűnik saját már-már létállapotként felfogható cselekvésében. A 

merengő, egymás lépteit lassító kényszerű séta a testvérek szinte tudattalan sorsállapota, mely 

létezésének mélyebb, tudattalan természetével képes szembesíti az alanyt. A két nővér 

szorosan egymáshoz kapcsolt mozgásával létrehozott, bejárt tér (Gang, Allee) egy testvérközi 

(testi-lelki) tér allegorizálására jön létre, amely úgy épül fel, mint egy lakható sajáttá tett 

tér.517 

A két nővér a szoros lelki egymásrautaltság saját rövidre zárt kettős terében egy a közös 

sétákban kinyilvánított tér-/lélektér-birtoklást reprezentálnak. A viszony testvéri szorossága 

az allét a bejárt életút szobájává teszi, a lélek modern kertjévé, a modern téridő-gondolat 

inkarnációjává, amelyen a jellemtől, sorstól függően különböző módokon halad át az idő. A 

testnek szobában történő inkarnációja nem más, mint a test időiesítése, a test az idő színpadán 

szobává alakul. Az allé az életút időmozgásában létrehozott szoba séta-tere. így a testvérek 

konkrét járás-képe magának a belső testvérközi kapcsolatnak egyfajta allegorizálása: a 

testvérségnek mint házban lakozásnak az aspektusa. 

Ugyanezen összefüggés egy másik szinten: a vérségi kapcsolat időbe vetítéseként a 'vér 

vonulása' a sors: Sie legen Blut auf Blut. A figura etymologica hangzásalakulatában a sors a 

vérség konkretizációjaként jelenik meg. Az illető hangzásfigurában csírájában van jelen a 

fogalom figurális kezelése. A sorsot a vérségi kötelék révén egymás kezébe helyezik. A 

5 1 8 * * r r legen jelzi azt a rátámaszkodó ráhagyatkozást (amit másutt a tragen fejez ki), ami a vérség 

517 Bollnow szerint a ház a tér be-lakásának, az emberi lakozásnak a formája, ahol a testi mozgás a legközvetlenebbül sajáttá változtatja az 
objektív semleges teret. A szoba a test meghosszabbítása, melyben megtörténik a természetes sajáttér és a test identifikációja: a 
házban/szobában a szubjektum / objektum elválasztottsága megszűnik. Merieau-Pontynál a habiter a létben lakozást jelenti, a tudományos 
gondolkodás tárgy-uralásával szemben ez a lélek testben lakozása: a lélek inkarnációjának nem is viszonyulása, hanem megnyilvánulása egy 
térbeli létezőben. 

518 A legen Rilke Rodin-esszéjében a Kariatidák kapcsán is felmerül, és ott is a fekvő helyzetben is megnyilvánuló tartás emblémáját alkotja 
meg belőle. „ Hordozza, ahogy álmunkban hordozzuk a lehetetlent, s nem talál kibúvói. S roskadtsága és kudarca is még mindig teherviselés 
maradt, s ha legközelebb rátör a fáradtság, és egészen fekvő helyzetbe kényszeríti testét, akkor is, még fekvése is tartás lesz, terhe véget nem 
érő tartása. Ilyen a Kariatida" (Auguste Rodin. Fordította Szabó Ede. ín: Rainer Maria Rilke: Válogatott prózai művek. Bp., Európa, 1990. 
345 
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sajáttá válását, a valódi identitás megalapozásának és kidolgozásának az ismételt kísérletét 

jelenti. A névmási sor (dieselbe, an sich, jede, einander, denselben) is problematikusnak 

tünteti föl az identitás és a vérség azonnali összekapcsolását. (A névmási elem a 

perpsektívacsere eszköze Rilkénél.) így az etimológiai alakzat a nyelv tehetetlenségi ereje, 

gravitációs eredőpontja. Azt jelképezi, hogy amint a versalkotó mozdulat közel kerül 

bizonyos léterők kimondásához, kerülőmozgásokat végez, a lassú be-mérés, illesztés, 

mértékvétel és egyensúlyozás mozdulatait. Az illető alakulatban mintha az demonstrálódna, 

hogy a szubjektum a saját határait látja a dolgokban; azt látja, ami benne képtelen eljutni a 

dologhoz. A dolog látása e szempontból tehát fordított be-látás: a dolog látásán hajótörést 

szenvedő, de saját verbális perspektívát kidolgozó megismerésvágy. Az (etimologizáló) 

tőismétlés egy tisztán verbális igazolás, egy a saját analitikusságát a dolog elé állító eljárás, 

amely a nyelven kívüli referenciáról oldozza el a felmutatandó létösszefuggést reprezentáló 

dolgot. 

A figura etymologica Bibliában519 megalapozott alakulata a verbalitás végsőkig analitikus 

funkciójával szembesít: a történés abszolút tartalma és hordozója, vagy körülménye 

leválaszthatóságával a cselekvésről/történésről magáról, ami a bibliai formákban az infinitivus 

absolutus és verbum finitum elkülönböződésében nyilvánul meg, ahol a történés abszolút 

ideális tartalma, a feltétlen aspektus lemetszhető annak körülményeiről, feltételeiről. A 

versszöveg a deiktikus jelek keresztbeszerkeszésével (dieselben anders, verschiedne gleiche), 

valamint a névmási elemek minősítő, minőségjelzői és deiktikus, rámutató szerepének 

differenciálásával a rámutató elemek láttató erejét használja ki. A névmások szerepének 

textuális hangsúlyozásával az organikus absztrakcióját520 emeli ki. 

A testvérlét valami olyan, amit az ember magára vesz és magával vonszolva ért meg, a gehen-

Gang kategoriális pár kiemelt jelenléte mutatja: a testvér lét sors, bizonyos értelemben a 

519 ,A héberben a szóalakzat alapvető és legjellegzetesebb formája az ugyanabból a gyökből képzett infinitivus absolutus és verbum finitum 
együttes használata. " Komoróezy Géza: Figura etymologica címszó. Világirodalmi Lexikon, id kiad. 
520 G. Mattenklott: R. M. Rilke: Die fünfte Duineser Elegie. Hinweise zum Verständnis. Rencontres Rainer Maria Rilke: internationales 
Neuenburger Koloquium 1992. hrsg. J. Söring; W- Weber Frankfurt a. M. 1993. 
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megkettőződés sorsa, kettőslét. Nem tudni, a másikat érintve mennyiben önmagát érintő az 

ember. A vérségi közelség vakfoltként521 működő a kapcsolatokban, ugyanakkor csak rajtam 

keresztül lehet a maga valójában a testvéremet látni. Csak a másikon keresztül válnak a 

vonások sajáttá. 

A testvérség lényeges mondandója Rilke szerint, hogy az ember önmagától elütő természetét 

fejezi ki. Egy természet önmagában különböző jellegét éppen egy vele bizonyos tekintetben 

ugyanolyan/ugyanaz másik hozzá hasonlításából nyeri. A testvérlét: sors a hasonlóságra, 

ugyanakkor a testvérségben rejlő engedélyt a különbözőségre a test hordja magán, a test 

lázadásaként az azonosítás ellen. 

A létszövet írás-természete: Dame auf einem Balkon522 

Az 1907. augusztusában, még a Salon kiállítása előtt készült vers azt a folyamatot tárja elénk, 

amelyben a művészi képződmény mint elő-állás és a lét megnyitott tiszta tere felmutatja 

szabad összetartozásukat. Ha a lírai minőséget a szóhoz való megváltozott viszonnyal 

jellemezzük, akkor a Dame auf einem Balkon című vers arra a problémagócra mutat rá, hogy 

hogyan képes egy (szinte tisztán festői módon megjelenő) jelenés kibomlásához való 

viszonyunk líraiként a szóban felszabadulni. 

A vers képszövése a cézanne-i tiszta felszínire redukálódó eljárást idézi. Az erkélyen 

felragyogó női alak megjelenése a versszöveg különös szerveződésében a lét feltáruló 

közvetlen epifániájának hatását kelti a tiszta sík felületek egymáshoz képest megrajzolt 

vetületeinek ábrázoló, megelevenítő erejének köszönhetően. A vers anyaga síkokat helyez 

egymásra, előterek-hátterek nyílnak meg, a lét világos előtere sötét hátteret metsz ki. A 

dolgok színe és fonákja, világos felszíne és sötét mélysége most egyetlen jelenésben egyesül. 

521 Zsilka János szerint „amit mondani van értelme, az nyelvileg mindig a valószínű - valószínűtlen határán jelentkezik. 
522 „Mostanában sokszor megesik velem, hogy mélyen megérint egy arc látványa; reggelenként például az itteni reggelek szokványos 
hátterében ; már hajnalok hajnalán elárasztja a napfény az embert, vakító ragyogás, s ha ilyenkor hirtelen egy utca árnyékában hirtelen 
felbukkan egy arc, a kontraszt hatására olyan élesen pillantjuk meg lényegét, (az árnyalatok szinte előhorgadnak) hogy a pillanatnyi 
benyomás önkéntelenül szimbolikussá fokozódik.,, Levél Clara Rilkének, 1907. márc. 8-án. Rilke: Levelek I. 124. o. 
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Ockenden Perspektíva és finalitás523 című írásában egyetlen futó utalást tesz a versre, szerinte 

a versanyag azok közé tartozik, amelyeket Cézanne háttér nélküli síkokat alkalmazó 

festéstechnikája inspirált: az első strófa a lenvászon tiszta fehér felületére emlékeztet, s 

hozzátehetjük, annak az északi festészeti hagyománynak a látásmódjára, amelyben „a világ 

fénnyel és színnel tölti ki a felszínt. "524 

A versindításnál levegőperspektívában megrajzolt női alak, a megjelenő egy tautologikus 

azonosító alakulatban lép elő: „...licht in Lichtes" E fény- és színexplorációban a 

fenoménkettős artikulációban áll elénk: szélbe és fénybe szőtten a fény lés tautológiájában, 

valamint a kámea-kép 'világos a sötéten' írás-motívumával.525 

Licht(ung) 

Az első strófa egymásra másol egy kereszt - és egy keretalakzatot: a felszín és a mély 

szemantikai rendje ezen belül kétszeresen keresztalakú: 1. A felszín-mély-felszín-mély 

szemantikai összefüggései és az irányok keresztezettsége miatt (beburkol-kiragad-kimetsz-

megtölt)-, 2. az ü-i fonetikai hangzásegységei viszont keretes formát képeznek: gehüllt-

herausgegriffen-geschliffen-füllt. A Wind, Licht, Schimmern, Himmel lexikai elemek a felület 

tiszta síkját az i hang világos színezetével képezik meg. A licht in Lichtes kifejezés a szófaji 

elmozdulásban kategoriális kontraszttal teszi megkülönböztethetővé a fénylés és a szabad tér 

jelentést. A Lichte alkalmi főnévvé válva csak teret teremt a fény köré. 

A megjelenés/jelenés fényhez kötött, fényként metaforizált képzete a cpaív® intranzitív 

jelentésében is tetten érhető: 1. megmutatkozik, megjelenik; 2. fénylik, világít; 3. látszik. A 

fény felületi ragyogása mint jelenés, a nap világos teljessége és átható fényessége úgy jelenik 

meg egy allegorikus jelenetben, mint egy nő a balkonon a sötét szoba élesen kimetszett 

háttere előtt, aki majd a második részben könnyű kezével beleszövi a sötétet a tájba, azzal, 

hogy megemeli és mozgásra kényszeríti azt. 

523 Ray Ockenden: Rilkes Neue Gedichte: Perspektive und Finalität. In Rilke und die Moderne. Hrsg. A. Stevens - F.Wagner. München 
2000. Londoner Symposium 1996. 

521 Svetlana Alpers: Hű képet alkotni. Corvina, Bp., 2000. 51. o. 
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Az el-helyezés mozdulatának ez a kiemelése egy olyan értelmezéshez nyitja meg az utat, 

amely Heideggernél elválaszt két jelentést: a Lichtung nála nem a fénylés értelmét realizálja, 

hanem a valamire való rányílást/kinyílást, a tisztást. A Lichtung nem a das Licht, fény 

jelentéshez, hanem a leicht könnyű jelentéshez tartozó. Igei alakjában könnyűvé, szabaddá, 

• r r 526 

nyitottá tétel. A licht in Lichtes a fénylés megemelése, megnyitása: már csak grammatikai 

formája okán, a tisztázó nyíltság inessivusa révén is egy térképző értelem felé mozdítja a 

jelentést.527 

A dolgok színére-felszínére orientált látásmód egy térképző tágasság elevenségére fut ki, és a 

motivikailag Rilkénél erősen megterhelt kéz és könnyűség [leicht] összekapcsolása a licht in 

Lichtes figura etymologicát visszafelé átértelmezi a valamire való szabadság jelentése felé. A 

világosság és nyíltság összefüggése Rilke számára evidens nemcsak az elemzett vers tanúsága 
• 528 

szerint. A licht valódi jelentése rekurzíve nyer alakot: a szabad térteremtő erő versvégre 

kialakuló noémája a felszínhez kötött képzeteken (szél), a fénylésként interpretált fenomén 

pedig a nő tüneményének éles optikai élményén keresztüljut kifejezésre. 

Maguk a dolgok a husserli értelmezésben a tudat aktusaiként adottak, Heidegger szerint a lét 

feltártságában. „Csak a világosság által tud a látszó megmutatkozni, azaz látszani. A 

világosság viszont valami nyílton, szabadon alapul, amit... megvilágíthat. A világosság a 

nyíltban játszik..." 529 Ezt a nyíltságot Heidegger látszani hagyásként, a lét szabad 

adódásaként [es gibt], leplezetlenülésként, alétheiaként értelmezi. Az alétheia működésének 

elemi formája Rilkénél a figura etymologica (licht in Lichtes) mint a kiolvasás/ki-betűzés 

képlete, amelynek kinagyított mikroterében a lét egy tautologikusnak tűnő összefüggése bújik 
523 „Plötzlich tritt sie, in den Wind gehüllt,/ licht in Lichtes, wie herausgegriffen, /während jetzt die Stube wie geschliffen/hinter ihr die Türe 
füllt/dunkel wie der grund einer Kamee... " 

526 „A Lichtung főnév a „lichten" [ritkítani] igére megy vissza. A „licht" [ritkás] melléknév ugyanaz a sző, mint a leicht [könnyű]. Etwas 
lichten azt jelenti, valamit könnyűvé, szabaddá és nyílttá tenni. ...A Lichte-nek a szabad és a nyílt értelmében ...nincs köze a licht 
melléknévhez. " M. Heidegger: A filozófia vége és a gondolkodás feladata. In: M. H.: „...költőien lakozik az ember..." T Twins Bp. 1994 
267.0 

527 A Kretische Artemis című vers szöveganyaga hasonlóképpen felmutatja a licht és a leicht jelentésviszonyát: a tág térségekbe szabadon 
ható artemiszi erő megkívánja a nyíltság értelemrendjeit: a homlok fénylő-könnyű tárgy, a könnyű állatok öltözéke a fényes ellenszél. Az 
első sor licht jelzője mindkét értelmezést megengedi, a második sorban a licht fényes jelentését a glatt, könnyű jelentését a leicht aktualizálja. 

8 Az 1907. október 11.-én írt levelében explicite egymás mellé kerülnek e jelentések: ,jzu etwas Offenen, Lichtes, leichtes als ginge es dort 
ganz aus der Welt hinaus. Eine grosse, fächerförmige Pappel spielte blätternd vor dem nirgends aufliegenden Blau , vor den unvollendeten, 
übertriebenen Entwürfen einer Weite, die der liebe Gott ohne alle Kenntnis von der Perspektive vor sich hinhält. " 
529 Martin Heidegger: i.m. 267. o. 
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meg, egy tautologikus evidenciát verbalizál. Az illető hangalakzat a lét kivetítése kategoriális 

különbségekben. Ez a kategoriális különbség a figura etymologicában elemi szinten van meg: 

így a kategória(különbség)ben a lét Rilkénél is fenomenálisan jelenvaló.530 A megnevezés 

folyamatában különösen beszédes a szó kontextusban, szerkezetben történő elhelyezésének 

mozdulata, magának a helyet készítésnek és elhelyezésnek a tematizálása. Nemes Nagy Ágnes 

szerint kényes dolog a képi anyag helyét és méretét meghatározni, mert az elhelyezés 

mozdulata, a tér a hasonlat körül majdnem olyan fontos, mint a hasonlat maga. A szavaknak 

helyük van és helyzetük. A helyzeti energia élességének ez a pontos bemérése különösen 

jellemző Rilke nyelvkezelésére. 

Kámea=a lét szövetre ír ódás közege 

A sötét-világos kapcsolat itt ugyanazt az összefüggést rejti, mint Rényi elemzéseiben a 

gravitáció: átkarolják egymást, miközben megfordul a perspektíva: a tiszta fénylés sötétet tölt 

a jelenés hátterébe, a fényben kimetszett szoba felszínként megjelenő paradox mélységébe. 

Rilke mini-akvarellje a kámea/gemma talányos vetületességben megvalósuló plasztikai 

rajzolatát, írásképét hívja segítségül. A szoba sötét háttere előtt a fényes női jelenés úgy fest, 

mint a sötét-alapú metszett kámeán a fényes drágakőprofil. (Rodinnél a plasztika az élet-

gesztus kondenzációja.) A kámea-kép a megjelenő igazságának (alétheia) ábrája: a 

rejtettségből előlépő, s azt mégis megőrző jelenés írásképe. A létező ugyanis elébe is lép 

annak, ami által előléphetett: s így az rejtve maradva vonakodó önmegvonásként szerepel. De 

a kámea-hasonlat egy fordított összefüggést bont ki: a világos elem az, amely a takarást 

elvégzi, a sötét alap csillogása szóródik (ein Schimmern durchläßt) át, maga a sötét csillog át 

a széleken. A kámea a sötét alapra fénnyel íródás közege: a lét egy felületén titkos jeleket 

hordozó drágakő. A megjelenő, a fenomén mint írás a lét sötét alapjára írva egy sugárzó 

anyag. 

530 M, Heidegger: Az 1973-as Zähringeni szeminárium. Id. kiad. 14. o. 
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A kámea központi szerepét jelzi, hogy az első és utolsó versszak rímszerkezete éppen a 

Kamee rímhívószónál bomlik meg, rendeződik át: keresztrímbe vált át az ölelkező rímrend, s 

a Kamee az ehe rímválaszt kapja. A kámea mélye és felszíne úgy néz egymással szembe, 

ahogyan a két homonim hangszekvencia a sorvégeken: (Kam) ee-ehe. 

Az ehe ezentúl azt az idővonatkozást is jelzi, amely az erkélyen való epifánia-szerű 

megjelenés időalapozását is elvégzi, hiszen az este nem létező, mielőtt a fény elő nem lép. 

Maga az esti táj is egy (mozgó) kámea: az ég esti sötét felületéhez érő házsorok rajza 

tulajdonképpen a nap fény lésének nyomát magukon viselő, könnyűvé váló fényes földi 

jelenségek, "mintha minden közeli dolog rá volna festve a távlatok bársonyára. "53'Ahogyan a 

második részben a mozgó táj perspektívája is megfordul. Először a felszínsíkok, majd a tér 

viszonyai fordulnak ki. A tárgyi a lét feltáró mozgása által születik: „ von allem zu bewegen. " 

A lét tágassága/ világossága úgy nyilvánul meg, hogy a női jelenség a kezével a tájat szövi: s 

ezzel a tájba szövi önnön jelenlétét a fényben. Amit létrehoz, abba saját születő jelenlétét, a 

könnyűség jelenét írja bele. 

Ugyanakkor az erkély tere jelzi, a tér belső nyíltságának, tágasságának kimérése a tét, a tér 

egy felfüggesztett pontján. Az első rész mondatai egy felfüggesztő hasonlító közbevetést 

szenvednek el, a mondandó függőkertjeiként (wie herausgegriffen, wie geschliffen, wie der 

Grund einer Kamee) a kontrasztot és az összekötést dramatizálva a literalitás szintjén. 

Ahogyan a vers a fénylés intervencióját átfordítja a tágasság érzékenységébe, kitűnő rálátást 

ad arra, hogy Rilkénél többről van szó a megfigyelés érzékelő részletességénél: hiszen az 

érzékelés emancipációja nála mindig átvált a figyelem szinte önkívületi szeizmikus 

érzékenységébe, a figyelem túlfeszült készenléti állapotába, a befogadás lélek-jelenlétébe, 

amely megfelelő közeget teremt egy mediális szemléletmód számára.532 Ez a hermeneutika 

várakozásjellegű: nyitott a léttől való megszólítottság megtörténésére.533 Rilke koncepciója a 

531 Levél Clara Rilkének, 1907. okt. 12-én, Rilke: Levelek II. 16. o. 
532 V.ö. a Tanagra című vers értelemartikulációját a képződmény és befogadás viszonylatában. 
i33 A jelenvaló lenni-hagyására Hartman is utal az Eckhart mester által megalkotott Gelassenheit fogalmának elemzésénél: „ a „ gelassen " 
szót és a vele jelzett fogalmat először Eckhart mester vezette be a németbe: ő az „unbewegliche Abgeschiedenheit", a világ dolgaitól való 
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természeti folyamatok könyörtelen közömbösségéről és egykedvűségéről kedvező alapot 

teremt e tágasság tárgyilagos felméréséhez. „A természet szépsége, akárcsak az angyalé, csak 

szörnyű nevének kezdőbetűje. "534 Ugyanaz a perspektívaváltás történik meg, ami az An 

Hölderlin című versben: a tájék a maga intranzitivitásában, érzékenységében tesz tanúságot a 

történtekről. 

makacs elzárkózás legmagasabb fokának leírására használta. A „ Gelassenheit" nélkülözhetetlen fogalma a misztikus gondolkodásnak, és 
úgy fogható föl, mint tökéletes be nem avatkozás, melyhez a lélek oly módon jut el, hogy megfosztja magát minden emberi kötöttségtől, s 
ezáltal kizárólag Istennek tartozik számadással. Rilke 1905-ben ismerkedett meg Eckhart mesterrel (1. Luise grófnőhöz írt levelét: Schwerin, 
1905. június 5.). Grimm szótára szerint Eckhart használja legelőször a gelassen-1 misztikus értelemben (Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 
1897: 4: 1. hasáb 2865). Hartman: i, m. 24. o. 

534 G. Hartman: i. m. 24. o. 
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IV. A TESTTÉ VÁLÁS NÉVTELEN ALAKZATAI 

A szöveg korporalitása: a chiazmus és a testi dimenzió vonatkozásai 

A modern gesztusa és a felszín szemiológiája 

Az értekezés e fejezetéhez való átvezetés kulcspontja, hogy chiazmus megfordításszerkezete 

felfogható a nyelv szembeötlő szinte testiesülő gesztusának, amelyben a lineáris-logikus 

gondolkodást átszelő, keresztbe áthasító szerkezet mintegy átüti az emberi helyzetről szóló 

megnyugtató gondolkodást. A struktúra szintjén a chiazmusban gesztussá tett nyelvi alakzat a 

felszín plasztikus paradigmájában, a keresztszövésben a verszöveg materialitását mint 

korpuszt képes felmutatni. 

A Rilke-kutatás a XX. század végén a líraértelmezésben egy az eddigieknél radikálisabb 

hermeneutikai tudatot, a fakticitás hermeneutikáját kísérli meg kidolgozni. Ezért azokra a 

momentumokra összpontosít, amelyek Rilke gondolkodásmódját visszakötik egy eredetibb 

alaphoz, amelyet a fogalommegragadás plaszticitása és kinetikussága tekintetében Kassner az 

Atya világának mágikus identitásaként rögzít. Ezért a Rilke-líra legújabb recepciója egy olyan 

szövegbefogadásai irányt követ, amely e lírai teljesítményt jórészt a testi princípium 

kiemelésével látja leírhatónak. Ezen aspektus aktiválása közel hoz egymáshoz olyan műveket, 

mint a Worpswede és a Rodin-esszé, a Képek könyvének egyes darabjai, a Malte és az Új 

versek. 

' 535 

Számos munka hangsúlyozza: a művészeti modernitásban a test visszatérése történik meg, 

a nyelvi szkepszis és a test-elv markáns képviselete a századforduló alkotóinál536 valójában 

egyazon folyamat két oldala. A modernség jelensége a századfordulón a kifejezés elementáris 

szükségleteként jelentkezik, egy olyan korszakként, amelynek még hiányzanak a megfelelő 

eszközei önnön kifejezéséhez, s mivel konfliktusai jórészt láthatatlanok, ezek megoldásához a 
535 B. Waldenfels: Der stumme Logos, In A. Métraux-B. Waldenfels: Leibhaftige Vernunft. Wilhelm Fink Verlag, München, 1986. ; G. 
Mattenklott: Der übersinnliche Leib, (Beitrage zu Metaphysik des Körpers) Rohwolt Reinbek, 1982.; G. Braungart; Leibhafter Sinn. Der 
andere Diskurs der Moderne, Max Niemeyer Verlag, Tübingen. 1995., B. Frostholm: Leib und Unbewusstes. Freuds Begriff des 
unbewussten interpretiert durch d. Leib -Begriff Merleau-Pontys, Bonn, 1978.; P. Herkert: Das Chiasma, Königshausen, 1987.; 
536 Hofmannstahl is hisz abban, hogy a test ritmikus-gesztikuláló cselekedeteiben az idő kifejezési krízisére talál gyógyírt. 
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test nyelvével, a testi tapasztalatforma közvetlen megképzésével kísérletezik. Mattenklott 

teoretikus oldalról értelemvesztett létünk felfrissítését a test új mítoszától reméli. 

A költő elképzelése, hogy a test-lélek metafizikai dualizmusát537 lebontva egy új mitológiát 

teremtsen: az emberi létezés értelmét a tisztán kozmikus-organikus fogalmaival, kategóriáival, 

annak kontextusában szabadítsa fel és rajzolja újra. Ez jelenti számára a test új mitológiáját. E 

testelgondolással sikerül kimozdulnia abból a kulturális kontextusból, amely csak a lélek 

kifejezőeszközének tekintette a testet. A test a maga mozgásával és akaratával együtt 

fogalmazódik újra, arccá, pontosabban a tiszta gesztus, a mozgás egzisztenciális 

egyszeriségének képződményévé. Nem a lélek kifejezésének alávetett, hanem önálló léte van: 

új jelentések világát teremti meg, allegorizálódik. A test-lélek ezen egységesítő, 

komplementer, és nem egymást kizáró elgondolása hozzájárul ahhoz, hogy az anonim léterők 

személytől független nyitott játékát a versmondandóban megképezhesse. Beszédes példa 

Rilke kedvenc toposza, a repülés motívumkezelése, a motívum tökéletes újrafogalmazása, egy 

új kulturális problémakeretben való felvetése. Rilke a repülést nem a gravitációnak 

szembeszegülő ellenerőként, szubjektumként ragadja meg, hanem a (labdában) teret nyerő 

tiszta erők nyitott játékaként, tér illetve talaj és dolog egységeként.538 

Ugyanezen problémát Hartman a gesztusigék különböző létezésmódokat átívelő 

funkcionálásában ragadja meg: „A tragen, nem csak az emberi testben és mozdulataiban, 

egyszeri körvonalában vagy gesztusában van jelen, hanem magában a tárgy, a test, a föld 

anyagában is. "539 (kiem. H. E.) E legújabb recepcióban tehát egy testiesülő, sodró érzéki 

537 Az ókori létérzékelés átható elementaritásához, az Atya világához való visszatérés éppen a test-lélek szembenállását szünteti meg. Rilke a 
tradicionális német természet - szellem antitézist egységként kezeli, s ezen antitézis bármilyen absztrakciója idegen tőle. E. R. Dodds szerint 
a törésvonal az ókor görögsége és az ázsiai eredetű sámánizmus lélekfelfogása között húzható meg. Az előbbi szerint a pszúkhé mindössze a 
száma mentális megfelelője, a testi életelevenség szférája, az utóbbi viszont test-lélek dualizmusát vállalja: mivel a lélek képes elhagyni a 
testet, a két létforma aktivitása fordítottan arányos egymással. E. R. Dodds: A görögség és az irracionalitás. Gond-Palatinus, 2000. 

„Rilke inkább oly módon tekint arra, ami repül, hogy hirtelen egyben mutatkozzon az, amit rutinszerű érzékelésünk és tárgyiasító 
gondolkodásunk rendre elkülönít: a lebegő dolog a főiddel, a vele együtt [Mit-] létező, benne munkáló középpel [Mitte];/"... ] Rilke repüléssel 
kapcsolatos kedvenc motívuma , [...] a labda: egy olyan dolog, amelynek röptéhez a legkevésbé köthető valamilyen önelvű szubjektivitás 
képzete. " Rényi András: A gravitáció mint létmetafora. Enigma, VI. évf., 20.- 21. sz. 1999. 20. o. 
539 G Hartman: id kiad. 33. o. 
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minőség tudatosítása történik meg, az Új versekben „alig van metaforája, vagy hasonlata, 

amely [...] ne a fizikainak ebből a felfogásából származnék. "540 

Rilke fenomenológiai érdekeltsége a tektonikus természet, a spontán mélységét megtestesítő 

tapasztalat, a tapasztalás primordiális természetére irányul. Számára a tudás e módjának a 

kidolgozásában — hogy a tapasztalat létfeltáró tevékenységét magát hozzáférhetővé tegye — 

a fiziognómia hagyománya, Rodin és Cézanne az alapvető közvetítő. A test filozófiáját 

elsődlegesen a testmegjelenés értelmezési kísérlete, a fiziognómia közvetíti Rilke számára. A 

Rilkét ért hatások kulturális kontextusában a rodini üzenet a felszín életéről, a cézanne-i 

színnüánsz-elmélet és a kassneri fiziognómia jelrendszere ugyanarra a kérdésre adott 

válasznak tekinthető. 

A fiziognómia szerepe Rilke test-elképzelésében 

Rilke figyelmét a test ilyen súlyú kulturális szerepére részben a goethei-spengleri 

morfológiára építő egzisztenciális fiziognómia kassneri látásmódja hívta fel, amely a Nyílt 

poétikai tervezetének a megképzéséhez is hozzájárult. Ezért kíséreljük meg a rilkei tapasztaló 

látás természetét a világ folytonos testet öltésében gondolkodó filozófia, a kassneri 

fiziognómia541 felől is értelmezni. Kassner számára a látható világ szövedéke egymással 

összefüggő létterületek ízesülése, ritmusa. A barlangi ember szemöldökének előreugró 

fiziológiai jegye és fegyverének, íjának alakja, a cserje megvastagodott ága és a rajta fészkelő 

apró madár rövid, megszakított mozgásai, valamint az orosz télben hirtelen zöldülő barka és 

az orosz ember hirtelen felengedő haragja mint fiziognómiai párhuzamok egyazon 

morfológiai törvény megjelenései. „Amit alkalmazkodásnak nevezünk, az mindig a jelenségek 

mélyebb, ritmikus vonatkozásaiból vezethető le. "542 A lét egyetlen ízesült, ritmikusan 

artikulált testként, gesztusként, arcként jelenik meg ebben a rendszerben, ahol az élő a 

540 G. Hartman: id. kiad. 34. o. 
541 „A fiziognómusok nem érzik, hogy a természet ritmus, és hogy a tartalom feszültség. [...] Kevesen vannak, akik az időjárásból értenek 
valamit, akik finom érzékkel érzik a felhők szövetét, húsát, a szél testét, a viharfelhők tónusát, mint valamit, ami a teljesség egészének a 
kifejezője. E helyett megnézik a barométert, mert a természetben éppoly kevéssé vannak otthon, mint saját testükben. Mert ki érzi a növények 
egzisztenciáját, egy állat viszonyát a talajhoz, a levegőhöz és a napszakokhoz? A bagoly tollaiban az éjszakát, és a tenger hullámait a sirály 
hajlataiban? " Rudolf Kassner: Die Grundlagen der Physiognomik. Leipzig, 1922. 

542 I.m. 7. o. 
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természetben mint folytatódó testben létezik. Rilke Kassner egzisztenciális, ritmikus 

fiziognómiájában azt a látásmódot érzi rokonnak, az Új versekkel azt az artikulált vonatkozást 

teremti meg, amely felszabadítja a teremtő látás feltételeit ahhoz, hogy a létező a lét 

kifejezése legyen. A dologban a létezéshez való ütemezett illesztést realizálja. A harmonikus 

illeszkedés egy mélyebb ritmikus vonatkozás szerinti alkalmazkodás a létezéshez, amelyben 

az evidens tapasztalat keresése az elemi illesztés anyagává, mozzanataivá avatja a jelentő 

játékait: a paronomáziákat, a figura etymologicákat és a létbeszövés alakzataként a chiazmust. 

Abban, ahogyan Rilke megkísérli meghaladni a szubjektumfilozófiák, illetve a metafizika én-

világ, alany-tárgy szembenállását, Kassner két szempontból fontos: a fordulat elvének és az 

identitás archetípusának szempontjából. A testi megjelenésre alapozott fiziognómiai 

szemléletet543 modern (általa dinamikusnak nevezett) fiziognómiai elméletében Kassner az 

ideák világára alkalmazza. (Ezzel azt a lavateri veszélyt akarta kivédeni, amely egyenes 

megfelelést, párhuzamot keres a lelki tulajdonság és egy megjelenő fiziológiai jegy között.) 

Kassner rendszerében, az eszme fiziognómiájában a kifejezés-(Ausdruck)-elem sosem 

egyértelműen a jelentettre utal: a "testjelek", az arculat-szignálok dinamikus 

viszonyinterferenciákat hoznak létre. "Nichts ist ein und dasselbe, nichts ist fixiert." Esztétikai 

'arculattan'-ában a határok, átmenetek, feszültségek, összefüggések rejtélyes képét kapjuk, 

543 A jövőértelmezésekre redukálódó keleti fiziognómiával szemben az i. e. V. századig visszanyúló antik fiziognómia az emberi lényeg 
definíciójának kontextusában született meg, s a testfelépítésből próbált a jellemre következtetni. A fiziognómia ezen hagyományos 
értelemben az arcnak a test és lélek hozzárendelő megfeleltetésén nyugvó karakterolögiai analízise. 
A felvilágosodás idején a világ mobilizálódása az idegenség mint szemantikai erő felszabadulását jelentette az interperszonalitásban, így a 
kor emberének a mindennapokban is kísérletet kellett tennie a puszta megjelenésből, a fiziognómiából kiolvasni a valóságot. Az arc 
kiolvasása a megjelenőből fiziognómiai örökség. Az individuális arc projekciója a fiziológiai és morális típusra ekkortól kezd a biztos 
klasszifikáció és ítélet alapjává válni. 
így a 18. századi Németországban alakul ki az elképzelés az emberről mint képről, mint kifejező jelenségről. Az ember külsőjében egy belső 
jelenik meg, de csak annyiban, amennyiben külső, észrevehető, amennyiben mint láthatóság önnönmagát láthatóként felkínálja. Külső és 
belső világa között azonban nem kauzális, mechanisztikusán determinált összefüggések állnak fönn, hanem a kifejezés dinamikájának 
poláris cirkulációja, amely csakis esztétikai-fiziognómiai jelenségként értékelhető. így az ember képe az esztétikai-fiziognómiai vállalkozás 
természetes nyersanyaga lesz. 
Lavater és Goethe fiziognómiája, alaktana között éppen a közvetítő külső, az arculat, a burok jelentése és jelentést sugalló képessége volt az 
ütközőpont. Lavater determinált arc- és jellemmeghatározásai még dogmatikus előítéleteket rejtenek, Goethe viszont a külső-belső 
vonatkozások kölcsönös cseréjét('), finom változásait tartotta lényegesnek. „De mi a külső? A csupasz test, az öntudatlan mozdulat? A 
testtartás, a szokások, a tulajdon, a ruházat ezt a tisztán külsőt eltakarják, elleplezik. Ezeken a burkokon keresztül leásni a belsőig, biztos 
pontokat találni ezen idegen meghatározottságok között, szinte lehetetlen." Ezért nevezi Goethe Lavaterrel szemben a külsőből a belsőre 
történő közvetlen következtetések levonását „megbízhatatlan morális cigánykodásnak". Lavater a láthatót az elrejtett jelentésekre alapozva 
magyarázza, Goethe viszont egy új, szövegszerű jelsorként kezelte a testet. Szerinte az élettelen csontváz olvasatában a csontok egy olyan 
szöveget alkotnak, amin minden élet és minden emberi fugg(eszkedik), a csontváz funkciók potenciálja, szemiotikai struktúra. E 
figyelemreméltó modern lingvisztikai metaforika a fiziognómiai szemléletmódban alapvető, a kassneri (és rilkei) gondolatokat megelőlegező 
fordulatot h o z o t t . 4 fiziognómiában figyelmünket a testalakokjelentésességére és mozgására kell függesztenünk." -vázolja fel Goethe a test-
értelmezés dinamizálásával a Lavaternél statikus test életre keltésének és időiesítésének tervezetét. Ezzel az alakot részben a morfológiához, 
szemiotikához és fiziognómiához köti, s a fiziognómiát a tisztán testiről a kulturálisra helyezi át. 
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ami lét és megjelenés, lét és alak, lét és arc viszonyára kérdez rá. Egy titokzatos 

ellentmondásos megfelelés egyesíti a testet és a belsőt: e viszony paradoxonát a recepció a 

kifejezés-dinamika „nem kauzális, poláris koegzisztenciá "-jának nevezi.544 Dinamikus 

fiziognómiájának elsődleges kritériuma arc és arculat, látó ás látott, értelmező és értelmezett 

egysége. Dualizmus és oppozíció a kint bent, mozgás és kimerevítés, szükségszerű és véletlen 

között. Kassner szerint egyrészt az arc arculat (látott) és tekintet (látó) is egyben; másrészt 

megtestesít egy ennél is összetettebb összefüggést. Az emberi arcot egy feszültségteli 

vonatkozás alapozza meg: a szembőlnézet és profil, tudás és lelkiismeret viszonya, az 

egyetlen helyes szög, az értelem és mérték szöge. Az emberi arcban tehát két nézet 

dramatizációja adja a mérték dinamikus konstrukcióját. Arcunk egy drámát testesít meg 

eszmeiség és lelkiismeret között. Az állati arcban, amely a merő ritmust inkarnálja, hiányzik a 

külső-belső feszültségének birtoklása, s ez az oka, amiért Rilkénél az Istent az állat maga előtt 

látja, kint a világban. 

Míg Kassner a fiziognómia elveit az emberi testről átviszi az ideák világára, Rilke egy fokkal 

továbbmegy, és kidolgozza a nyelvi fogalom fiziognómiáját a Figur orfikus formájában. Ez 

összefügg a fogalom jellegzetesen rilkei ritmizált, artikulálva kibontott, szukcesszív 

megjelenítésével, illetve ezen ütemezett megjelenítés tematizálásával. Vagyis a fogalmiként 

megjelenő nyelvi karakter a mítosz, a test új olvasatán keresztül nyeri el formáját, a 

szintagmatikus ritmizáltság kibontott alakját, a képződményszerűséget. Az Atya világában az 

identitás mint folytonos önmagává alakulás a nyelvben a fogalom időbeli ütemezettségében, a 

paranomatikus hangváltások fogalmit felépítő játékában valósul meg. A megszövegezésnek 

ez az artikuláló-ízesülő tagolásmódja szétírja a fogalom szerkezetét, írásjellegűvé teszi: a 

főnevesítésekben és az antonomáziákban egyazon szerkezetben transzparenssé, a 

paronomáziákban és anagrammatikus megjelenítésekben szukcesszlve kibontottá. Az írássá 

544 Giovanni Gurisatti Lichtenberg-írásában Philip Lerschre hivatkozik. Robert Kirchhofnál ez cirkuláris, kölcsönös egységkauzalitásként 
szerepel. G. Gurisatti: Die Beredsamkeit des Körpers. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaflund Geistesgeschichte. 1993.13.; 
Ph. Lersch: Gesicht und Seele, München, 1955.; R. Kirchhof: Allgemeine Ausdruckslehre. Göttingen, 1957. 
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avatás eme artikulálttá változtatása eredményezi a jellegzetesen rilkei fogalmi 

plasztikusságot.545 

A kassneri mozgó fiziognómiában felvázolt, eleven tapasztalattá vált emberi lét, az arcával 

megjelenő, testet öltött világ koncepciója egy olyan értelemközeget jelentett Rilke számára, 

amelyben a chiasztikus kölcsönösség látás- és értésmódja elemi megalapozó vonatkozásban 

állt a tapasztaló látással. Mi magunk is eleven tapasztalatokká válunk abban a világcserében, 

amelyről Rilke ír: „...minden művészetnek ez hallatlan heroikus ereje: hogy átcserél 

bennünket erre az idegen világanyagra, belénk plántálja a világot, minket pedig a világ 

tapasztalatává változtat... "546(kiem. H. E.) A rilkei test-képzet (modern) fiziognómiai és 

kozmológiai kontinuitásvilága a nyelv testiesülő képzetéhez visz közelebb. 

A modern fűzisz-modell 

Az, hogy Rilke számára a létező, a 'természet'-fogalom megnevező erejének megújítása 

sikerülhetett, annak köszönhető, hogy Rilke gondolkodói alkatára elsősorban a fűzisz érlelő 

növekvő rendje iránti érzékenység, a faktikus szenvedélyes igenlése és a mozgás 

sokirányúsága, sokszempontúsága iránti fogékonyság, a vonatkozás pátosza voltjellemző. 

A test-fenomén e radikálisan letisztult nyers képzete, az emberi test természeti testként való 

megképzése majd a század 30-as éveiben547 Heidegger által is kidolgozás alá kerülő fűzisz-

elv sajátos feldolgozására ösztönzi Rilkét. E fűzisz-elv a képződménnyé való (át)változás 

tervezetén belül nyeri el alakját. A modern művészet egyébként is fűzisz-jellegű, mert a 

láthatóvá, érzékelhetővé válásban határozza meg a művészi tapasztalatot. 

545 A Maliéban a gondolati figuralitás a jellegzetesen rilkei parabolában, a narratív metaforikusságban valósul meg. V. ö. P. Ricoeur: Bibliai 
hermeneutika. Id. kiad. 

546 Levél Sidonie Nádherny von Borutinnak, 1908. június 13-án. Levelek II. id. kiad. 51. o. 
547 Vajda Mihály szerint ez 1935-ben kezdődött. A fíizisz mint alapszó Heideggernél a metafizikai korszak kritikájaként áll elő. Heidegger a 
lét értelmére vonatkozó kérdezésben a létfelejtés radikális kritikáját dolgozza ki, részben a Lét és idő jelenvalólét-analízise, majd a késői 
szakasz fűzisz-elemzése révén. Már a korai Arisztotelész-kommentárokban miként-létezőnek [„das Wie"] nevezi a fűziszt a szokásos 
természet helyett, amivel jelzi a kapcsolatot a kinetikusán felfogott fűzisz-természet és a kategoriális között. Vajda Mihály egy olyan 
összefüggésben elemzi Heidegger füzisz-tervezetét, amely szerint a korai időszak jelenvalólét-elemzéséből nem vezethet út a léthez. A 
natura modern természetfogalmával, a res extensá-val szemben a Lét és időt követő korszakában kidolgozott fűzisz-alapszó a nem-urait 
természet tartományához kapcsolódik. A szót, amely a görögben a létet jelentette, egy rossz fordítás révén a ffiziszből (a természet mint nem-
uralt lét) naturaként (uralt természetként) való alkalmazása lehetetlenné tette a modern ember számára a lét megértését, ezért a létfeledés 
fűzisz-feledést takar, már fogalmi keretei miatt is. Rilke nyelve ezért is fontos az elemi gondolat, a fogalmi megjelenés feltételeinek, a 
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A képződmény fűzisz-alapú léte a test negativitása548 mentén bomlik ki, és a gondolkodás 

átfordithatóságra kész szerkezetei mentén nyer teret. Rilke a test kontextusát, a fizikait mint 

testidomszerűt (Körper) és organikust (Leib) közös nevezőre hozó549 gesztusrendet arra 

használja föl, hogy ezt a negativitást ábrázolhatóvá tegye. Lírájában az Atya világának 

metamorfózisokra hajló természete valójában egy érintetlen, eredetibb nézőpont 

megalapozása, ahonnan hitelesen sikerülhet egy anonim szemlélő számára az egészében vett 

létezőre rátekinteni, s amely erősen emlékeztet a fűzisz preszokratikus fogalmára, a „felnyíló-

kikelő működésre és a felnyílón-időző" fenntartásra, a földből való kibomlás folyamatára. 

Lényeges szempont, hogy Heideggernél a fűzisz legátfogóbb tárgyalása a görög tragédia 

szellemében fogant, s Rilke számára a kassneri és simmeli életmű fogékonysága az antik 

gondolkodásmód iránt alapvető jelentőségű. A halálnak a fűzisszerű tapasztaláshoz való 

visszakötését a görög halálkép európai haláltudatot megalapozó elképzelése alakítja. 

E költészet folyvást a "tárgyak, testek, mozdulatok és cselekvések hullámzó szövetének 

létszerű összetartozását" érinti, e látásmód elemi összetevője egy iniciatorikusság, egy 

átállított szemléleti modor elnyerése. Rilke iniciatorikus, propedeutikus hermeneutikájában 

ezen egymásban részesedés kibontásának és olvasásának folyamata értékelődik fel. Mivel a 

tárgyversekben ez a kikelő előálló működés az alapvető kiindulópont, így a keletkező 

előhozakodás, elő-lépés, a felnyíló-kikelő működés forgó mozgása a mozgalmasságot lebontó 

és újraépítő chiazmusban realizálódik, amely forgó mozgás a befogadó újbóli csatlakozását is 

magában hordozza. E bevezető-beavató költészetben így a lét olvasása maga is fűzisz-

jelenség: előhozás. 

A rilkei szemlélet azért is jut közel a heideggeri gondolatokhoz, mert maga a dolog nem a 

tudat tárgyiságot felépítő funkcióihoz kötött, hanem éppen a tudati aspektusokat sokszorosító 

és az egy kitüntetett részvételi pontot lebontó folyamatához. A dolog tehát nem a tudat és 

kategóriák viszonyainak a megragadása szempontjából.Vajda Mihály: A phűzisz fogalma, amely Heidegger Lét és idejéből még hiányzik. 
Medvetánc, 1988./1. sz. 
548 ,A megismerés szélső határa a test. " ; „Van-e izgatóbb a szellem számára, mint az a tudatlanság, amiben saját teste iránt leledzik? [...] 
soha nincs róla semmiféle közvetlen feliosmerése.,, P. Valéry: Füzetek. Európa K., 1997. 
549 Már Husserl, Scheler és Plessner is használja a megkülönböztetést. 
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annak tárgyisága, hanem a létező léte felől közelített. (A késői Heidegger szerint egyedül a 

költészet az, amely megnyitja az emberi jelenvalóságot az egészen más számára.) "...különös, 

hogy nálunk a kezdetek mindig csaknem egybeesnek a változásokkal. - köti össze Rilke a két 

alapvető fogalmat egy levelében.550 " A létesülésnek ez a kiemeltsége az Új versek néhány 

darabjában tematikusan is megjelenik: pl. a kötetkezdő Korai Apollón, vagy a második kötet 

közvetlen indításánál elhelyezett Léda című versek. 

Fűzisz és logosz551 a görög gondolkodásban egy belső egységet tételez: mivel Rilke Figur-

koncepciója annak képződmény-voltából kifolyólag, mert teremtményiséget képvisel, 

közelebb áll a fűziszhez, mint az eidosz képletéhez, így a nála sokat emlegetett mitopoétikán 

túl inkább egy a fűzisz által motivált logopoétikáról kellene beszélnünk. 

A nyelv fűzisz-tapasztalata a főnevesítések nézőpontjában 

A Rilkénél állandósuló szubsztancializálás gyakorlata folyvást új grammatikai keretbe állítja a 

tiszta funkciót, s ezzel a névtelen folytonosan új inkarnációt kap. Az egymással szabad 

viszonyban álló mozgó minőségek főnevesítésük révén, tehát közvetlenül a mozgásból való 

kiemelésükkel egy új másodlagos névalkotási rendet alkotnak (antonomázia), ahol a fogalmi, 

a megnevezett újra visszasüllyedhet a névtelen fűzisz-létbe, hiszen csak alkalmilag került 

főnévi státuszba. Mivel a minőséget közvetlenül, a maga azonnaliságában ragadja ki, teszi 

szemlélhetővé, megjelenítve másodlagos megnevezésében, az alakzat nyelvfenoménja egy 

szabad kötetlen rendben újra visszaléphet a fűzisz elrejtettségébe, s ezzel egyfajta amorf 

potencialitást testesít meg lét és jelenség között. E mozdulattal a tiszta vonatkozás egy 

tartománya tűnik fel. Ez a folyamat összefügg azzal, hogy ő köti először a megfigyelő 

tapasztalásmódot a perspektívalebontáshoz, és egy sajátos mediális érzékenységhez..552 

A rilkei neutralizálás és főnevesítés valójában nem állandósítás, mert mozgásban, létesülésben 

tartja azt a kategoriális elmozdítás állandó paronomatikus háttérhangzása. A neutralizáló, 

550 R. M. Rilke: Levelek (. Bp., Új Mandátum K., 107. o. ford Báthori Csaba 
551 M. Heidegger: Bevezetés a metafizikába, Bp., Klett K„ 1998. 
552 A Hölderlinhez című versben ez a tapasztalat a „a szent és szenvedő vidék által feltárt tanúság"-aVérA jelenik meg. Eisemann György: A 
görög templom Hölderlin és Heidegger egy-egy művében. Műhely, 1992. 6. sz. 30. o. 
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szubsztancializáló tendencia kiszolgáltatott az újraalakító (lebontó-létesülő) paronomatikus 

füzisz-energiának. Rilke líratechnikája éppen azt a tényt világítja meg, hogy a fogalmiban egy 

várakozó hangzástartomány szinte bevésődésként van jelen, amely ébren tartja az 

érzékenységet a létesülés energiáira. A nyelvi önnön anyagaként hordozott 

hangzástartománya nem más, mint egy folytonos áthangolásra való készenlét. 

Gesztus és allegorézis: képződmény - gesztus - fűzisz kapcsolódása a Ding-ben 

Test-lélek, lét-jelenség dualizmusát Rilke a felszín szemiológiájában553, a Rodin-plasztikáról 

alkotott, s a kassneri fiziognómia által inspirált elméletében igyekszik felszámolni. Az 

eljárást, amellyel Rilke a testet a maga cselekvésében554, történésében, mélyebb tudattalan 

természetében allegorizálja, Rodin anyagkezeléséből örökli.555 Rodin nem a test belső 

összefüggéseire kíváncsi, hanem töréspontjaira, metszeteire, metszéspontjaira, amelyekkel a 

világhoz illeszkedik. A szónyelvvel szemben a szobrász a kezek nyelvét valósítja meg, 

közvetlenül a kezével gondolkodik, amely az anyag vázlatát, előzetesét maradéktalanul a 

tárgyiba transzformálja. Ez a tiszta megformált materialitás, tartalma maga a névtelenség, 

mert csak közvetlen mozgásmozzanatai vannak. Kopp gesztusliturgiának nevezi a 

kifejezésnek ezt a rendjét, amelynek nincsen magyarázható története, sem társadalmi 

összefüggése, sem teológiája. A középső szakasz Rilkéje számára a gesztus nem egy testi 

kifejezőeszköz, nem csupán gesztikulálás vagy pantomim, hanem létünk hitelességének 

biztosítéka, inkarnált egzisztencia. Plasztikái az egyáltalában vett testmozdulat születése, 

keletkezése, ahogyan a test viseli/elviseli önmagát [leisten], A gesztus nem egy 

érzelemállapot kifejezése, hanem a mozdulat maga, így a test az élet mozdulataként 

interpretálódik. És mivel a szobrászat az élet nyugtalanságát jeleníti meg, alapot képezhet a 

553 A beszédtől független, önálló, mondatértékű gesztusok, emblémák természetüknél fogva térbe vetítik az időt. Fónagy Iván: Nyelvi jelek 
dinamikus szerkezete. Nyelvtudományi Közlemények. 95. köt. 1996.-97. 
554 „ Vannak korszakok a történelemben, amelyek a szobrászatra várnak. Herder is a művészetek csúcsaként értékeli a szobrászatot/plasztikát. 
Mert lehetővé teszi egy korszak vágyainak, félelmeinek puszta dologi megképződését. A legutolsó korszak, amelyben a plasztika ilyen 
küldetést látott el, a reneszánsz volt, amely az arc titkát és a növekvő gesztusokat felfedezte." G. Braungart: Leibhafter Sinn. Der andere 
Diskurs der Moderne. Niemeyer, Tübingen, 1995 
555 A gesztus az élet közvetlen egzisztencianyelve, csak a gesztus jelentéses, a test önmagában nem. 
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'Dingwerdung' és a 'képződménnyé való átváltozás'' [' Verwandlung ins Gebilde'] teorémája 

számára. E folyamatban absztraktumok öltenek közvetlen mozgásmozzanatokban testet. 

A gesztus nemcsak egy szubjektumhoz tartozó test funkcionális mozgása, hanem a hordozóról 

leválva maga is önálló mozgástestté válik. Rodinnél a Csók nem egy nő és egy férfi 

korpuszának összefonása, hanem egy cselekvés közös inkarnációja, egy folyamat teste. A 

gesztus testképpé transzformált alakzata valójában a képződménnyé változás allegorizáló 

játéka: azt a folyamatot vázolja fel, ahogyan a lét anonim erői belemozdulnak egy jelenségbe. 

A gesztus Rilke-féle értelmezése összeköti a létezés tágabb mozgásait az emberi léttel. A 

névtelen életerő szomatizációja, az anonimitás animizálása, az absztrakt fogalom, egy történés 

inkarnálása, új színpadi szerepre kényszerítése, valójában dramatizálás556, allegorizálás.. A 

gesztus mint allegória cselekvés és eredmény, nomen actionis és acti egysége s így a 

képződmény látható formája, archetípusa. A gesztus így teljesítheti be azt a feladatát, hogy az 

örökkévaló, az egyetemes kifejezés ismétlése legyen.557 

Mivel ezen elgondolás alapja, hogy Rilke tudni szeretné az emberek és tárgyak összes 

gesztusainak közös eredőjét, a tárgyak felfoghatók olyan állapotoknak, amelyek a világ 

kozmikus gesztusát testesítik meg, a létezés testtartását [schema], a világ testének 

magatartását. A figur a gondolat alakja helyett a gondolat gesztusát testesíti meg: a chiazmus, 

a megfordítás mozdulatát. A chiazmus a világ testtartását egy keletkező-lebomló, újraolvasó 

mozgásformában képes kifejezni.558 

A test csókká, olvasássá, alvássá, nézéssé, nomenverbumok megjelenítőjévé lesz, 

amelyekben még azonos mozgás és kép, funkció és szubsztancia.. A Gebilde organikus 

mozgása megőrzi fűzisz-létét, hiszen a mozgás, a gesztus maga teszi szemlélhetővé a testet. A 

test a maga mozgásával együtt újraszemélyesül, animizálódik, arccá, önálló 

556 Hölderlin Jung szerint a szabadság-fogalom újraírásával archetipikus dramatizálást hajt végre. C. G. Jung: Aión. Bp., Akadémiai K., 
1993. 34. o. ford. Viola József. 

557 „sodródunk körbe-körbe világmindenséget érteni vágyó hajlamainkkal, s... szívünk cselekedetévé avatjuk a mérhetetlen nagyság üzenetét, 
hogy szét ne roppantsa életünket. " Levél Clara Rilkének. 1907. okt. 13-án. R. M. Rilke II. 17. o. (kiem. H. E.) 
558 G. Hartman fenomenológiai megközelítésében csak az igékkel kapcsolatban vizsgálja a gesztustartományt, de a gesztus a versek 
strukturális formálóprincípiumában is jelen lehet. Ez az intencionális retorikához viszi közel az elemzőt: a nyelv gesztusa közvetlenül a 
matériából nő ki. 
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kifejezéstartománnyá válik. A mozgás maga válik látható formává. A rilkei „szikár fizikai 

képalkotás" összefügg ezzel a csak irányokat szem előtt tartó eljárással. 

A középső szakaszban Rilke a modulálás felszínkategóriájával mint alapelvvel a tárgyi 

képződményszerű megalkotottság problematikájában kidolgozza a korporalitás ezen új, 

gesztusra alapozott paradigmáját. Rilke versszövegezés technikája szerint a felszín verbális 

paradigmájában a költészetanyagot a gesztusként olvasható retorikai alakzat alakítja.559 E 

nyelvkezelés az intencionális retorika560 (az értelmek forma felőli keletkezése) és a medialitás 

igényét úgy teljesíti, hogy a nyelv alapját a chiazmus retorikai mozdulatában gesztusként 

értelmezi újra. Rilke líranyelve a kategoriális megjelenés változékonyságát a fogalmi 

testeként értelmezve és a keresztező eljárással a nyelvit tökéletesen mediatizálja: a verbálist 

gesztussá teszi. A chiazmus közvetlenül kapcsolja a szöveget az allegóriához: mivel 

folyamatosan újraolvassa a szöveget, új és új értelmeket tulajdonít neki, allegorizálja azt.561 A 

fogalom nüanszírozásával ez a nyelvkezelési mód a nyelv önmagához képest megvalósuló 

távolságát kívánja felfedni, így ez a lírai formavilág a nyelv magatartásának allegorizálása. 

A saját mozdulata, tartása révén értett test a medialitás eszközévé lesz. A gesztus a lét 

abszolút mediális tere: egy olyan cselekvés, amely a test jóvoltából szándéktalanul történik, a 

test legsajátabb mozgásformája. Benne a világ és az én szimultán cselekvése történik meg. A 

test maga-tartásában az alany a világra/közegre bízza rá magát, hagyja, hogy a világ benne 

cselekedjék. 

55 ' A nyelv közvetlenül testként történő értelmezése közös tulajdonságaik alapján történik, mindkettő a tranzitivitás és reflexivitás médiuma: 
ahogy a test a tapintható létezésnek olyan tartományát nyitja meg, melynek önmaga is része, a nyelv is csak úgy képes láttatni a valót, hogy 
közben önmagát mutatja, saját interpretálhatósága révén interpretálja a referenciát. 
560 Rilke A nézőben már korábban megfogalmazza az inkompatibilitásnak ezt az intranzitív poétikáját, amely a retorika intencionális 
formájának strukturális tematizálása: egy valójában sajátnak érzett, de kívülről fakadó abszolút fölényben levő Másik által legyőzve, de az 
elszenvedett vereségtől növekedő legyőzöttként való megjelenés, születtetés, A nyelv fölé kerekedni a nyelv általi legyőzetésben: olyan által 
legyőzetni és felemeltetni, ami saját és idegen egyidőben. 
561 Nemes Nagy szerint a szimbólumot szorosabban kellene lelki talajához, a jelformálás ősi ösztönéhez, az absztrakcióhoz (allegória) 
visszakapcsolni. N. N. Á.: A költői kép. In Szó és szótlanság. Id. kiad. 253. o. 
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4. Fűzisz és halál összefüggése 

Dolog és test viszonya a halálerő Rilkénél eklatáns közegén keresztül kapcsolódik 

egymáshoz, így a tárgy-halál-test egymásban teret nyerő jelentései együtt nyernek 

jelentőséget. A tárggyal való kapcsolat abból az eredendő lehetőségből nyeri létét, hogy meg 

tudunk halni: tudásunk van arról, hogy létünk testként képes viselkedni, hogy kapcsolatunk 

van a halállal. A halálhoz való titokzatos viszonyunk miatt dolgainkat be akarjuk végezni, 

uralmat gyakorolván felettük. Rilke azt a radikális átcsapást kívánja eredendő tapasztalattá 

avatni, ahogyan az ember ezt az uraló civilizatorikus tendenciát visszavonja, és Nyitott 

viszonyt formál a léttel. 

Fenomenológiai szempontból Rilke költészete a test és a testként értett fűzisz sajátos 

újraolvasásaként értelmeződik. Ugyanakkor a tárgy fűzisz-elvű kibomlása Rilke speciális 

halál-elképzelésének kontextusában értelmezendő562: e fűzisz-természet a tárgy versben mint 

tisztázó-pontosító világviszonyban az eredethez visszaáramoltató mozgásforma katarzisaként, 

a jelenségek értelmének bennünk testet öltő kibomlási folyamataként jelenik meg. A 

kizárólagos észlelési szempont megkérdőjelezése a tárgyra irányuló közvetlen intencionális 

tudatban a jelenségekben fészkelő halálerőtől ered. Az üres közép fűziszképző vákuuma 

lehetetlenné teszi a kitüntetett nézőpontot. 

Rilke lírabölcseleti thanatológiája a fűzisz-elv halálképre való kiterjesztése. Az életmű 

egészén végigvonuló organikus ciklikusság a halál mélyebb természetének metaforája. Az 

életet belső valóságából formává képező halál elvének, a halálnak mint „az élet belső 

formaképző elemének", az életet képződménnyé (Gebilde) formáló tápláló elementaritásnak a 

képzetét az élet gyümölcsében érő halálmag565 metaforája képviseli Rilkénél. Az életet a 

formátlan elevenség táplálja minden pillanatában. A teremtmény immanens rejtett 

562 E két elv összekötése Blanchot Rilkéről készített halál-dolgozatában is csak implicite szerepel. M. Blanchot: Rilke és a halál követelése. 
Enigma, VIII. évf. 31. sz. 2002. ford. Horváth Györgyi 

563 „Mint gyümölcsöt homályló, dús zamat, oly csordultig tölté őt nagy halála, az új" Orpheusz. Eurydiké. Hermész. Ford. Somlyó György; 
Az életfilozófia kontextusában Simmel thanatológiájában bukkan fel az életen belül érő halál elve, amelyben a halál nem végesemény, 
hanem az életet belülről alakító formaelv. A létezés legvégső immanens lehetőségét megtestesítő halál képzetét Simmel a forma halált-hozó, 
aszubsztantív felfogásával együtt dolgozza ki. 

222 



növekedésben érleli a testet a saját, miközben az érlelés lebontó türelmi erejével tartja életben. 

Az érlelődő halál így az életet formálja átható/ kimerítő módon. Az ember is egységes a 

természeti világ benne rejlő közömbös termékenységével, titkos egyetértésben van a 

természet benne érlelődő névtelen céljával. E folyamatokkal áll összefüggésben a testben 

működő elrejtő - feltáró erők összetettsége. A testet a halál érleli, az élet érleli a halálnak, 

miközben a halál érik benne. Belső metonimikus érintkezésük abból ered, hogy a cirkularitás 

közös anyagából vannak. A test kétféle szerepet játszik a halállal szemben: egyszerre okozója 

és elszenvedője a halálnak 

Rilke természet-fogalma a halálhoz való konkrét visszakötéssel alkotja meg a Heideggeréhez 

közel álló fűzisz-jelentést: részévé válni a halálnak annyit tesz, mint az élet számára 

felszabadítani a halálenergiát. A föld ktonikus, felépítő-lebontó energiáját Rilke a halálelvnek 

való közvetlenebb megfeleltetéssel vezeti be költészetébe.564 

Az enigmatikusság az Új versek tárgyi megjelenésmódjának karakterében is a saját halál 

kiformálásának módjával függ össze: telt gyümölcs, nézésed mélye nagyra tágult, s nem 

szólt: ez vagyok én; hanem: ez ő [dies ist]"565. A türelemnek, a pontosságnak és az érlelés 

lassúságának éppen a halálhoz mért lét értelmet kibontakoztató-kibetűző, iteratív mozgásának 

felmutatásában van szerepe.A rejtőzködő képződményszerű kibomlás, kifejlés tehát élet-halál 

ezen egymást kényszerítő kölcsönössége, keresztszövedéke révén valósul meg, s a chiazmus 

szekvenciális, közelítő mozgása a személytelen megfordító művelettel éppen a tiszta erők 

súlypontjának mozdulatlan teljességét hivatott megragadni. 

S eme halálos, rejtőzködő, szinte anyagszerű előhozás a költésben működik kitüntetett 

módon: a költés halálos.566 A rilkei fűzisz valójában a halálerő, a halál elő-hozó ereje: a halált 

alakzattá bontó elementaritás. A halál anyagszerűen képeződik meg abban a versalkotási 

564 „Önnön halálommal való meghitt viszonyom [...] megkózelithetetlennek tűnik. A halál immanensen benne rejlik az életben, de ezt az 
tmmanenciát még meg kell valósítani. "- 'írja Blanchot heurisztikus tanulmányában. - „ Halálomnak mindig egyre bensőbbé kell válnia: 
láthatatlan formámmá, gesztusommá, tehát a halál olyan hiány, amelyet ki kell töltenünk. Türelmünkkel emberivé tennünk, és hűnek maradni 
ahhoz, ami kizár minket. A feladatot, hogy halálunkat megformáljuk, meg kell előbb fejtenünk" M. Blanchot: i. m. 127-128. o. 
565 R. M. Rilke: Egy barátnőm emlékére, ford. Szabó Ede 
566 „nichts verbinden könnte, dass der Glanz aller Gedichte uns fast tödlich träfe "- Früher Apollo. 
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folyamatban, amelyben egy visszafordítás visszaáramoltatja, visszaszolgáltatja az 

értelemképző erőket egy alapvetően közömbös, elfogulatlan, sőt kegyetlen alapnak. A 

természet a legrettenetesebb történések legmélyén is termékeny. 

A hangparonomáziák verseket is átkötő áramlása egy nagyobb erőnek szolgáltatja ki a 

versbeszédet: a paronomatikus hangzáslogika versek mögött érzékelhető szirén-éneke 

katalizálja a fogalmi merevség és a tárgyi egynézőpontúság megkérdőjelezését, lebontja a 

fogalmi egysíkúságát, fenntart és felmutat egy „vegetatív, organikus" összefüggést a fogalmi 

és az érzékelés hangzástartományai között. A hangzásréteg segítségével egy a közvetlen 

alak(zat)iságára rekonkretizált fogalmiságból építi ki a nyelv sajátságosan testi 

(halál)minőségét. 

A sors-írás nüanszírozó csendéletisége: Der Balkon 

A művészi képződmény mint észlelésmód immanens tagolását és a kifejlésben megvalósuló 

artikulációt hangsúlyosan példázza a Der Balkon című vers, amelyben a művészi rend 

csendéletszerűsége egy metonimikus látásmódot aktivizál. 

A vers a mindenkori mű terében születő sorba-rendezettséget, az egymás mellettiség rendjét 

tünteti fel az értelmezés fókuszaként: a probléma kitüntetettségét az 'an-' nyelvi minőség 

szemantikai megterheltsége jelzi. A versszöveg annak a cézanne-i elvnek megfelelően, mely 

szerint a színszegélyek testi minőséggé válnak, az ábrázolt testek révén képez meg egy 

laterálisan kibontott felületet: a testek összfelülete az írás testévé, a sorsírás felületévé válik 

az értelmezésben. Az erkély terében egy ég-föld között lebegő szűk területen csoportképként 

összegyűlt család tagjainak testmozdulatai, s ezzel bizonyos sorsformák alakulnak át egy 

csendélet színfoltjaivá: az arcok fénylő virágfoltokként, a sorsok fénylő foltjaiként jelennek 

meg [„Strauss alternder Gesichter'"']. E pár ember egybeszőtt élete csendéletként jelenik meg: 

az elmúló az öröklét műfajában. E szűk tér testsorrendje és sorsrendje a vérség gravitációját 

figurálja, s az időben megvalósuló perspektívátlanságot a térbeliség elemeivel érzékelteti. 

224 



Az arcok oválisként tisztán fénylők az estében a tér magasában: két nővér, egy fivér, az arc 

maszkját támasztó anya és a gyermek. Mint Rilke kedvenc ikonjain, amelyeken a testet borító 

fémburkolat alól csak az arc és kéz tűnik elő, az életfolyam zárt burkolatában a versszövegből 

a hangzássor diszkrét emblémáiként egy fontos szó-téma-sor bomlik ki: (ovaler Gesichter, 

Aussicht, Geschick, Augenblick, Maske, Kinder-Angesicht). Minden egyes alakhoz az arc 

szóelem valamely megjelenésformája, vagy az azt helyettesítő, hangzásban hasonló, 

jelentésben retorikai elmozdítást tartalmazó elem tartozik: az indítás eng, ang elemei, az a-

alliterációk, si-schi asszonáncok és a ge- prefixum a befejezésnél a a gyermekarc [.Kinder-

Angesicht] integráló elemében jelenik meg végső egyidejűségben. Az ang-eng 

összefüggésnek ez a szervetlen megképzése tulajdonképpen egy etimológiailag fontos gyök 

mint szótéma anagrammatikus elrejtése és felmutatása. A 3. strófa a Gesicht567 - Geschick 

568 r • r » r 

[sors] paronomáziájának ad helyet: a Geschick mint az etimológiai eredet-értelem szerinti 

„rend" fogalma illeszkedő az arc szó-téma tervezetébe. 

A családi sorban szorosan egymást követők, mint egy zárt szűk lebegő térben léteznek 

sorsukkal egymáshoz szorulva. Ezt a szigorú egymáshoz rendezettséget az an- elem 

morfológiai gyakorisága jelzi (angeordnet, aneinander, angelehnte anaforája, a figura 

etymologica an-nal kapcsolt (Einsamkeit an Einsamkeit), az arc Angesicht nyelvi alakja). A 

nach- szekvencia fonetikai tükörként ugyanezt a szerepet tölti be: 'nacheinander'. A 

verskezdet a horizont enyészpontjának térelnyelő szűkösségében ered: „ Von der Enge, oben, 

des Balkones..." Az Engé-ből kihallható 'ang-eng' etimológiai összefüggése569 egy 

morfológiai homonímiában, egy paronomáziás áthelyezésben a következő sor angeordnet 

szóelemének szervetlen ang- hangcsoportjában megismétlődik (Rilke gyakran alkalmazza a 

szóelemeknek ezt a nem szerves összefüggésen alapuló, analitikus-ironikus mozaikelvű 

567 „Az emberi testen belül az arcban van meg a legnagyobb mértékben az a belső egység, amely a részek között „mindennél szorosabb 
összefüggést, kölcsönös függőséget teremt, [...] amelyben a formák és felületek sokfélesége ilyen feltétlen értelmi egységgé állna össze ." 
Georg Símmel: Az arc esztétikai jelentősége. In uő: Velence, Firenze, Róma. Művészetelméleti írások. Atlantisz, Bp., 1990. 75. o. 
568 A Geschick eredetileg a rendez, készít jelentésű schicken-bői származik, s a Geschick absztraktam is jelenthet rendet. 
569 Az Angst és eng kapcsolata: félelem és szűkösség, szükség-szűkösség. 
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vonatkozását). A balkon szűk tere a vérségi kötelékek szűkös és szükségszerű, nyomasztó 

jellegét emeli ki. 

A (Die Schwesternben is jelentésszervező) 'támasz'570 jelentésmozzanat kiépülésében Rilke 

nagy szerepet szán a névmási elemek alakzatos szövedékének: az anein-ander és nachein-

ander szóelemekben az ein a másiknak támaszkodó, majd ez a redundáns sorbarendezettség 

az Einsamkeitban az 'egy' kategoriális váltásában (einander névmásból Einsamkeit571 

főnévben) szubsztancializálódik, ráadásul egy figura etymologicában (Einsamkeit an 

Einsamkeit), amely az előbbi, iterált szóelemrészben már szerepelt 'an ' elöljáróval kapcsolt: 

ez a cézanne-i lateralitást, a szegély testté válását figurálja a verbális közegben. Az először 

particípiumban (angeordnet), majd névmásokban (aneinander, nacheinander) és figura 

etymologicában (Einsamkeit an Einsamkeit) szereplő 'an 'elem végül a Kinder-Angesicht 

kompositumban kap végső hangsúlyt: (az eng- szűkösséget implikáló eleme a gyermek 

előidejűségében/az idő elvékonyodásában? csúcsosodik ki) a leszármazási sor a gyermekben 

mint még nem létezés arccá válásában radikalizálja a leszármazási sor(s) figurálódási 

lehetőségeit. A felnőttek túlhordták az életet, a gyermek még el sem kezdte azt. Az 

enyészpont a versben a legközelebbi pontra, a család előtt álló gyermek arcára fut, egyfajta 

fordított perspektívával: a jelen felé tartva a nem-létezőt, az üres közepet rajzolja körül. 

[Mulde] A gyermek arca az időnek a vers képterén belül megvalósuló belső enyészpontja, 

hasonóan, mint A párduc esetében, ahol a szív belső enyészpontjában ér véget a forgás. A 

Mask szóelem eredetileg feketeséget jelent, az Angesicht a nicht rímelemmel rímel. A másik 

kéz (eine zweite welkere) mellékes jelentéselem, mert a vers egyetlen három soros strófájában 

az átvezető szerepet játssza. Mintha egy perifériális elem vezetne tovább egy nem létező 

végponthoz. A három sor diftongusos szavakkal zárul, utolsó a Seite: a lateralitás szava, az 

570 „A klasszikus szabály szerint az ember minden pozíciójában egész testét a fej fenntartásának rendeli alá, ami a legsúlyosabb testrész, " 
Rényi A.: A holtpont igézete: Caravaggio. - Adalékok Caravaggio testfelfogásához és naturalizmusának képi szintaxisához. Enigma, 30. sz. 
VII. évf. 2001. 
571 A -sam képző eredetileg ugyanaz jelentésű, de az ősi *sama- tő kifejezett összetartozást, egységet, összességet. 
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an-elem tematizálásaként, inkarnálódásaként.572 Az összefüggés anagrammatikusan is 

kifejezett: a nővérekhez a s-a-m elem (Einsam), az anyához a m-a-s (Maske), - a gyermekhez 

a s-a-n elemsor (Angesicht) társul. 

A kéz-arc párhuzam akkor tűnik fel, amikor az arc helyett megjelenik a maszk. A 'Maske' 

hordozója, amely hangzásában ('Greisin') hordja a Gesicht domináns (ge-, si-) hangzóit, 

fonetikailag átörökíti az archoz hasonulást. A maszk és a támaszkodás új poétikájában a 

szubjektum decentralizálása történik meg. Az én már nem alap a létigazság 

c - j i r 

megjelenítéséhez." Az Uj versek egyes darabjai (A hattyú) és néhány kései vers 

(Schwerkraft, Tränenkrüglein) tanúsága szerint Rilke látás- és alkotásmódjában is többször 

feltűnik a test/ talaj paradigma (és a gravitáció metaforizálása) a test rugalmas föld-

vonatkozásaként a figura/tér dimenzió helyett. 

A kezek metonimikusan lépnek az arc helyébe: az idős nő egyik keze mintha csak a lehullni 

készülő maszkot tartaná, s helyette igazolná a személyazonosságot, a másik kéz az esés 

motívumát viszi tovább metonimikus érintkezésben, az első a maszk hullását akadályozza 

meg, a második maga hullik ernyedten a gyermek-arc mellé. A kéz lehulló, ernyedt mozgása 

írja a vers felületébe a gyerekarc bizonytalanságának a jelét. A kézfej - gyermekfej 

kontiguitása egy lokális azonosítást hajt végre a képen.574 Az első esetben ez a vonatkozás 

fiktív, de explicit (wie im Fallen von der einen Hand), a másik esetben reális de implicit (eine 

zweite ..hängt zur Seite) szerkezetben szerepel. A lehulló gyermekarcot, jövőt író kéz ei 

diftongusokkal végzi az átvezetést az egyik kézről a másikra, és ezen keresztül a maszkról a 

gyermekarcra. Zweite—welkere—weitergleite—Seite.(„während eine zweite welkere, als ob sie 

weitergleite, unten vor den Kleidern hängt zur Seite") 

572 A Gesicht és a Seite jelentéselemek a Leser cimü versben is összefüggnek, Kassnernél az arc a frontális és laterális nézet, a tudás és 
lelkiismeret diakrízise. R. Kassner: Zahl und Gesicht. Insel Verlag, Leipzig, 1919.; R. Kassner: Auge und Ohr; Vom Paradox und vom 
Wahren des Gesichtes. In R. K : Das Inwendige Reich.; R Kassner: Die Grundlage der Physiognomik, VI. - X. fejezetek. Leipzig 1922. 

1 {„miért volna minden támaszkodás eleve egy szubjektív affektus kifejeződése? "jRényi A.: i.m. 
574 V. ö. A nüansz fejezet Metonímia alfejezetében Rilke elemzését Rodin alkotómódszeréről és Giaeometti jegyzetét Cézanne festési elvéről. 
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A kéz elidegenítő funkciójára Rilke poétikai gyakorlatában többen felhívták a figyelmet.575 A 

költői én identitásának formálódási szakaszában, az Új verseket megelőző versalkotási 

periódusban az ikonok szellemi rendjébe és szemantikájába való beavatás éppen az arc és a 

kéz metonimikus, elidegenítő eljárásával történik meg. Greber az ikonszemiotika elvének 

alkalmazásával bizonyítja, hogy poetológiailag erősen megszállt kézkoncepciója576 a testről 

való leválasztáson, izoláción, szignifikáns részekké való dekomponáláson577 alapul, ami 

megfelel a kontiguitással leírható retorikai alakzatnak, a metonímiának. A végtagok az archoz 

tartoznak, a kezek (és lábak) lényegünk kis arcai.578 

A család az erkély magasában egymással térben érintkező felületek leírásaként jelenik meg, a 

csendélet érintkezésen alapuló térleírása átvált a test titkába hatoló, az idő örvényét mint 

mélységet megjelenítő problematikába. Az egyik figura lehulló kezéről kiderül, hogy egy 

gyermekarcot formáz meg: a kéz írja, teremti az arcot, az ős írja az utód arcát mint történetet, 

a gyermek arcára a család történetét. A médium önmegjelenítő erejének a módszere Rilkénél 

Cézanne-ra utal. A Cézanne-nal való találkozás a közeg, a médium reflexióját, a médiumra 

való reflexiót és az alkotásfolyamat önmegfigyelő tendenciáját erősítette költészetnyelvében. 

A Maliéban, A Blaue Hortensie című versben és a Der Balkonban is az író kéz, a kézírás, a 

könyv, a (levél)papír és a ruha/szövet összefüggéssorral a medializáitság alaptapasztalatát 

körvonalazza. 

A család alakjainak sora az idő leszármazásának teste. A család a balkonon az idő teste, amely 

az utolsó sarj gyenge létében visszafordul a kiinduláshoz (durchgestrichen...wie noch nicht -

Von der Enge, oben, des Balkones). Gesztusaikban láthatóvá van téve az idő, amint z a 

5 "A levelezésben, a Rodin-esszében és a Maltéban is. E. Greber: i. m.; Bernhard Arnold Kruse: Auf dem extremen Pol der Subjektivität. 
Deutscher Unuversitäts-Verlag, Wiesbaden, 1994. (magyarul: Bernhard Arnold Kruse: A szubjektivitás szélső pólusán. Rilke Malte Laurids 
Brigge című művéről. Ford. Seregi Tamás. Kézirat.) 

Maitéban a szubjektum testi megsemmisülésének folyamata legmagasabb pontját a 'hatalmasság' fenoméryében éri el, abban a testi 
érzésben, hogy a karjából vagy kezéből egy második fej lesz, egy idegen, de saját testéből és véréből származó lény nő ki, s mindig 
hatalmasabbá és hatalmasabbá lesz, akit az 'ént'-mondó fejet szemmel tartja, hogy saját sötétségébe, a halálba magával rántsa. " Kruse: i. m. 
A Fiziológiai hermeneutika és metafizikai test című fejezetben. Ford. Seregi Tamás. (Kézirat) 
577 Kenneth Bürke a metonímiát redukciós alakzatként értelmezi a perspektíva (metafora), reprezentáció (szünekdoché) és a dialektika 
(irónia) mellett. 

578 A s z á z a d i szerepe, a személyesség kifejezése a századforduló körül megkérdőjerleződik: a kéz és írójának egyre növekvő 
distanciájában a lélek, a szem és a kéz ősi koordinációja, amely az elbeszélést, elbeszélhetőséget megalapozta, elveszett. A kéz 
anonimizálása az írás metonímiáját az idő allegóriájává teszi. A Malté ban a kéz és a szem az írás és a látás metonímiájává lesznek, a kéz 
pedig „tudó szervvé". R. Köhnen i. m. 266. o. 
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generációk fűzérében inkarnálódik. A múltból a jelen felé olvasva láthatóvá váló sorsukat, a 

szöveg szerveződése a gyermek létének megkérdőjelezésével az indításhoz köti vissza a 

szöveget. Mire eljutunk a záró részhez, a leszármazási sor utolsó tagja a vers íródásakor még 

nem létező, a csoportkép visszavezet a szövegbe. 

A gyermek arca az idő térbe vetített enyészpontjaként viselkedik, amely a család 

sorsvonalában a legtávolabb helyezkedik el és a legbizonytalanabbul: mintha egy kéz 

írásaként lenne átlósan áthúzva. A rácsozat felszabdaló rajzolata a kéz-írás áthúzó 

mozdulatának metonímiája.579 A kéz ősmozgása az eredendő cselekedet, az íródás 

autopoietikus erejének allegorizálása, a test létbe íródásáé. A nemzedékek továbbadásában így 

egyik alak a másikban tükröződik: a fiú az anyában, a gyermek alakja a kezek vonalában 

születik. 

A versszöveg test-jelekkel utal az idő nyomára, az idő irányának nyomára: a testjelek 

(;támaszkodás, hervadó kézmozdulat) az idő múlását konfigurálják, ami az időben előrefelé 

haladva megöli a jelen értelmét. így a szöveg újraírja a saját jelenét: az írás nyitja meg az 

eredet felé az utat. A test a létbeírás anyaga és eszköze, médiuma. A cézanne-i tárgyteremtő 

nézés működik így. Mire eljut a befejezéshez, a megvalósításhoz, a mű pillanatnyi nem-

létével, ürességtermészetével, a teremtés folyamatosságával kell szembenéznie. 

Az erkély mint a felfüggesztett lét értelemrendjében csendéletként szövődik a lét közös 

szövetévé élő és élettelen. A csendéletet a mozdulatlanná tevő halál kézmozdulata rendezi.580 

A sorba rendezettség a lét mozdulatlanságába szövődik bele, a bennünk érő halál 

megjeleníthető a csendéletben. A vers a halál érésének gesztusát csendéletként képes 

megjeleníteni, mert az anorganikusba történő beleszővődést teszi láthatóvá: ami a halál az 

élőben, az csendéletként ábrázolható, a csendélet a látvány esszenciája. Az az általános 

ernyedtség válik itt jelenvalóvá, ami a halált készíti elő az időtestben. „Halálomnak mindig 

579 Kristevánál az Írásba, szimbolikusba való bevezetés a melankólia jegyeivel történik: „a depresszív szakasz fontos szereppel bír a 
gyermeknek a szimbólumok nyelvi jelek rendjébe való belépésében" i. Kristeva: Holbein halott Krisztusa. In Narratívák 1. szerk Thomka 
Beáta. Kijárat K , Bp., 1998. 54. o. 
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egyre bensőbbé, tiszta erők súlypontjává kell válnia: láthatatlan formámmá, gesztusommá. "-

írja erről a halálképről Blanchot,. 

A táj és az arc alakzata581 

Rilke testfelfogása arc- és tájképzetének vonatkozásában is új mozzanatokat bont ki, hiszen a 

költő Simmelen és Kassneren keresztül (is) kapcsolódik Rodin művészetéhez. 1899-ben részt 

vesz Simmel egy Rodin-előadásán, akivel saját Rodin-írása elkészülte után intenzív 

párbeszédet folytat a mester alkotómódszeréről.582 E párhuzamos érdeklődés egybeesései és 

különbségei az arc, a táj és az immanens halál képletében mutatkoznak meg a 

legnyilvánvalóbban. 

a. Táj 

A tájképzet megfogalmazásában Símmel583 arra helyezi a hangsúlyt, hogy elválassza 

egymástól természet és táj fogalmát. Természeten a dolgok végtelen összefüggését, a formák 

szakadatlan születését, és megsemmisülését, a történés áramló egységét érti, a táj látásában 

ugyanakkor azt tartja lényeges mozzanatnak, hogy látóterünk egyedi tartalma fölé emelkedve 

tudatunk új egészre irányul, amely nem kötődik az elemek saját jelentéséhez. így a táj 

meghatározásában nála a lehatárolás, a pillanatnyi vagy tartós „szemhatárba foglalás" játszik 

döntő szerepet. A táj egy új egységre, egészre utal, amely fölötte áll elemeinek és nem 

kötődik sajátos jelentésükhöz. A természet fogalmával való szembeállítása rész-egész alapján 

történik, a táj = alak a természet távoli áramlásával szemben, amit nem a rajta való látnivalók 

természethez tartozása tüntet ki, hanem az a lemetsző mozdulat, amely révén elkülönül tőle, 

leválik róla. 

58" Ahogyan Rembrandt képes volt a portréban a halált is a kép szerves részévé, s ilyenformán belsővé tenni, Rilke képes a nyelviben a 
„verbális csendéletiség" révén a kategoriális és fonetikai cserestruktúrákkal, keresztátszövésekkel a versnyelv részévé, kibontakozásában 
jelenvalóvá tenni a halált. 

81 "Rilke verseinek zöme, ha nem is tényleges tájlelrás, olyan művészeti eszközöket vonultat fel, amelyek azt tanúsítják, hogy a költő az 
embert a természeti tárgyakhoz hasonlóan észleli." G. Hartman: i. m. 
582 Rilke később is kapcsolatban maradt Simmellel, aki Emlékezések Rodinra c. munkájában megemlíti: "Egy híres német költő, aki közel állt 
hozzá, mesélte, hogy Rodin nem sokkal a háborít előtt öt a lakásán fölkereste..." G. Simmel: Erinnerung an Rodin, Vossische Zeitung, 27. 
11. 1917.; G. Simmel: Rodins Plastik und die Geistesrichtung der Gegenwart. 1902. ; Simmel: Die Kunst Rodins und das Bewegungsmotiv 
in der Plastik. 1909. 

583 G. Simmel: A táj filozófiája. In uő: Velence, Firenze, Róma. Atlantisz, 1990. ford. Berényi Gábor. 
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Rilke viszont a tájat az ember alkotta világ tudattalan részeként értelmezi. Rilkénél a táj nem 

lehatárolt, hanem a nagy arc, a leverő nagy, a nem-alak. Nincs olyan alakzat, amely befogná a 

táj arcát. Rilke táj képzetét az alaktalan fiziognómiájának nevezhetnénk. A költő az általa 

problematikusnak ítélt alany-tárgy viszony megfordításának alátámasztásaként dolgozza ki 

saját táj-filozófiáját, elsősorban a Worpswedében, amely az átváltozásprogram része lesz.584 A 

táj személytelen arcként néz vissza az őt figyelő emberre, „nagy, egyszerű, kérlelhetetlen 

dologként", és Rilke ennek az áramló organikus egyöntetűségnek próbál közvetlenül alakot 

adni, az érdekli, milyen alakzattal írható le az alakzatba nem foglalható. Az áramló 

kontinuitás arcába néznve e mélyebb természet tisztább körvonalait látni. „ Bármily titokzatos 

legyen a halál, sokkal titokzatosabb az olyan élet, amely nem a mi életünk, amelyben nem 

vehetünk részt. " Rilke a tájat is visszaszolgáltatja a termő termékenységnek: felfogásában táj 

és természet így azonosnak tűnik, a természet tájként is az embert meghaladó, az erőket 

áramoltató fűziszerő, s nem Naturaként a létezők mindensége, 'res extensá. A Worpswede ben 

Rilke valójában az Unheimlich anatómiáját adja. Akinek a táj történetét kellene megírnia, 

először is menthetetlenül prédájává válnék mindannak, ami idegen, vele nem rokon, és 

megfoghatatlan. " Kivonja magát az individuálisan felfogott arc képzetköréből, és a kassneri 

kozmikusabb 'arculat/homlokzat' értelmében fogalmazza azt újra „A táj teljes egészében arc, 

vonásainak nagyságával, áttekinthetetlen voltával ijesztően, leverően hat az emberekre." A 

Természet közönye itt nem a fenséges kategóriájához kötött, Rilke minden dolog 

„állandójaként" szerepelteti. 

Míg a klasszikus táj meghatározás szerint táj úgy lehetséges, hogy mint kép kiszakad a 

nagyobb természetből és képpé válik, addig Rilkénél egy ősibb erő visszaköti az 

anonimitásba. Ennélfogva alkalmas arra, hogy az abszolút, a tájban feloldott, az egyéni 

nézőpontot elveszejtő látást reprezentálja. Bárhol vagyunk, mindig a tájban vagyunk, és a táj 

bennünk. Ezért a táj perspektívája a névtelen közép, a Nyitott [Gegend]585. 

584 Thomka Beáta: Narratív és figuratív regényolvasatok. In Th. B.: Beszél egy hang. Elbeszélők, poétikák. Kijárat K., Bp., 2001. 58. o. 
585 Caputo, J. D.: Hermeneutika a Lét és idő után 1994. II. 2. ford. Somlyó Bálint 
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Heideggernél a Gegend képzete a Nyitott egy mindennél radikálisabb nem-szubjektív 

meghatároza. A Gegend és a gegnet egybeeséséből levezethető egy olyan összefüggés, amely 

szerint egy chiazmusszerű keresztező találkozásban nyílik meg, szabadul fel a tájék értelme 

ember és az őt meghaladó között. Ez az implikatív összefüggés merül fel Rilkénél az 

épületben mint az ember által alkotott mesterséges természet jelenségében is: "...egy épület 

félig a mi képmásunk, félig egy erdőé. S arcképet festeni nem annyi-e, mint tájként nézni egy 

embert, s van-e olyan alak nélküli táj, amely ne lenne telítve mesékkel arról, aki látta? " 

Táj elképzelésében tehát az alakot adás a kereszteződés képzetével kapcsolódik.586 A Der Tod 

des Dichters című verszövegben a költő és az Egész arcot cserél, a táj arccá válik. A költő 

megszólaltatója az Egésznek, ezzel arcává válik a mindenségnek. A mindenség tájjá, tájékká 

= látható (de nem referenciálisan megfeleltethető) összefüggéssé válik az ő arcában. Ez 

nevezhető a táj fiziognómiai elváltozásának: a költő a megszólaltatással, a hanggá 

változtatással válik arcává a mindenségnek: a látható mintegy összefüggéssé, arccá válik az ő 

lényében. A költőben az Egész mint arc jelenhet meg. Az anonim egészlét a lét színpadára 

Maga a nyelvi kategorialitás a nyelv egészének arcaként emblematizálódik: a költő az egész 

megszólaltatója, a kategória pedig a nyelvinek mint egésznek a megszólaltatója.587 

A táj a természet testbeszéde, a táj szerű az ittlét dolog-ember egybeszövöttségének, a 

belevetettségnek a testnyelve, a táj szerű a Dasein gesztusa. Rilke szerint a költészet is épp 

akkor képes a legtöbbet mondani a lélekről, amikor tájat ír le. A lélek maga is tájszerűvé 

válik, metonimikus felületté: „Az érzelem nem más, mint egy közeli arc lassú elmozdulása. " 

A táj elvont arányok megtestesülése, kapcsolódások, vonatkozások harmóniaviszonyainak 

teste. Ebben is csak a személytelenül feltárulkozó arányokat keresi. A zuhanás például egy 

tágasabb perspektívából számított képe csak az elmozdulásnak. Tájélményében már nincs 

586 „a művészet az a közeg, amelyben ember és táj, alak és világ találkozik. A valóságban mindez egymás mellett él, alig tud 
egymásról. "(Worpswede) 

581 A Rilkére jellemző explicit prédikáció kibontott szerkezetiségének megfelelően nála a valami mindig a van, ami megjelenéseként áll elő. 
Zsilka J.: i.m. 
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vágyódás a természet egésze után, a természet maga a visszahátráló mozgás, táj élménye a 

tárggyá tett visszahúzódás.588 

A tájképfelfogás, a felszínparadigma és a perspektíva megsokszorozása, sőt elvesztése, 

eltékozlása, elvesztegetése szoros összefüggéseket mutat Rilkénél. Gondolkodásmódja 

egymásban jelenít meg motívumokat, értelemmezőket, rendszereket: arcot a tájban, gesztust a 

világban, arcot, mozdulatszerűt a nyelviben.589 

Ezen más léptékű, leverő nagyság azért láttatható közvetlenül a szövet(szöveg)-faktúra-

felszínmetafórájával, mert a számunkra befoghatatlan változásokat csak a lét felénk fordult 

arcfelületének változásaiként érzékelhetjük, mint a felhők játékát: az ember a lét mélységeiből 

csak felületi áramlásokat érzékel. A tájszerűt, az arc tájszerűségét így a verbális 

megszövegezésben egy metonimikus felszínerő mozgatja, a tárgyak képét egy azokat 

meghaladó léptékké fokozva, beláthatatlan felületté növeszti. A nyelvi Figur tájként való 

elhelyezése a nyelvi térben maga a személytelen megvalósulása a verbalitás médiumában. 

b. Arc 

A simmeli táj-és arcképzet lényege egy egységesítő tendenciában van: az arc az az alakzat, 

amely a legtökéletesebben nyilvánítja meg az összetevők kölcsönös függőségét. „Nincs még 

egy olyan képződmény, amely a formák és felületek sokféleségét ennyire feltétlen értelmi 

egységgé fogná össze. " Az arc a legfeltétlenebb belső egység, mert a formák legsokfélébbjét 

fogja össze, melyben az alapvető ellentmondás individualitás és szabályszerűség között 

feszül.590 Az idézett tanulmányban az arc nemcsak a szellem szimbóluma, de a 

felcserélhetetlen individualitásé is. Simmel hangsúlyozottan kiemeli a középponti én feltétlen 

befolyását, a belső személyiség mértani helyeként jelölve meg a test örökösét, az arcot. 

588 A levelekben figyelhető meg leginkább munkamódszere: a létmozzanatok finom változásait elméletté avató szemlélet. 

585 A Hetérasírokbm pl. az élet mulékonyságát, az időt strukturálja a tájék képzete: a női minőség nyoma a világban mederként marad 
meg, a melléjük temetett csecsebecséik idő-allegóriájának medreiként, melyben az élet folyója hömpölygött (a masculin-minőség sík vízként, 
vízesésként és folyóként emblematizálódik.) A vers végére pedig egy rekonkretizációval a hetérák valódi folyók medreivé válnak. A 
feminin-masculin dimenzió egymás negatívját alkotja. 
590 G. Simmel: Az arc esztétikai jelentősége. In. Id. kiad. 76. o. 

233 



Művészetfilozófiai kísérletében, a Rembrandtban ugyanakkor az arc mintha az eidosz-

jelleggel szemben a tiszta fűziszerőt is megjelenítené: a portré az élet vibrációjaként a 

képződményszerűben megnyilvánuló kifejlést képviseli, a képződmény belülről fakadó 

újjáképződését, az összetevők önfejlődését, és továbbnövekedését, ami emlékeztet a 

Dingwerdung képzéselvére. „Az élet sosem létezik, mindig lesz. "591 

Simmelnél a lelki folyamatok egyedül az arcon jegecesednek szilárd, a lelket egyszer s 

mindenkorra kinyilvánító alakzatokká. Rilke ezzel szemben mindig egy tágabb 

összefüggésben, az átváltozás alakzataként szeretné megjeleníteni az arcszerűt, — 

személytelen történések megszemélyesítéseként, allegóriájaként: „és lét vagyunk és arc és 

SQ9 

változás." A Rodin-plasztikák némelyikének elemzésében az arcoknak tulajdonított jegyek 

valójában a test paraméterei: „A Zúzott orrú férfi arcvonásaiba zsúfolódott gazdag élet 

ösztönözhette, hogy ezen az arcon nem akadt szimmetrikus felület, nem ismétlődött rajta 

semmi."(kiem. H. E.) Simmelnél az arcot egy bizonyos könnyed kiegyenlítettség jellemzi, 

mert a testtel szemben nem utal a súly hatására, nem jelzi a testi nehézkedést legyűrő 

küzdelmet. 

Rilke arc-koncepciója ezért számíthat újdonságnak: az arcot (a modernet) a test (az ősi) felől 

olvassa újra, mint a test részét, a test életébe „visszacsavarva" láttatja. A szinekdoché pars pro 

toto-ja helyett a metonímia593 totum pro parte-ja elevenedik meg a Rodin-esszében is: „Rodin 

mintha legszívesebben csak szép teste egy részének érezné a nő fejét, mintha azt akarná, hogy 

a szeme a test szeme, a szája a test szája legyen, "(kiem. H. E.) S mivel az arcot mindig a test 

érvényességi körén belül alkotja meg, nála az arcvonások (Simmel kitételével szemben) nem 

a kifejezés maradandó mintázatai: „mosolyuk nincsen rögzítve, fátyolfinoman játszik a 

vonások fölött", s ezzel az arcot bevezeti a nagy örök dolgok körforgásába. 

5,1 G. Simmel: Rembrandt. Corvina, Bp., 1986. ford. Berényi Gábor. 18. o. 
592 Csak száj vagyunk, ford. Tandori Dezső 
593 A metonímia, a metaforával szemben egyazon mezőösszefüggést jelenít meg. Zalabai Zs.: i.m. 
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Simmel a szellem tragédiájának nevezi, ha valamely egész része maga is önálló egésszé 

válik , Rilkénél a részek és az egész szabad kombinációja lényegi és magától értetődő 

folyamat, ez történik akkor is, amikor az elvont fogalom közvetlenül az érzékelés terévé 

válik. Az arc Rilkénél metapoétikai fogalom, az „arcot adni valaminek" allegorizált 

értelme. Az arc több, mint ami képpé tehető, valójában olyan értelem tulajdonító művelet, 

értelemkeret, amelyen azonban mindig átüt valami a mértéktelenből. Simmelnél az arcban 

minden egyes részlet a középponti rész feltétlen befolyása alatt áll. Rilkénél viszont azt 

olvassuk, hogy "alig-alig réved fel bennünk, hogy mindez egy arc terébe szorult, annyi súlyos 

névtelen élet árad ebből a műből. " (kiem. H. E.) Egy ránkvetülő tekintetben például nála a 

tekintet beláthatatlansága, irracionalitása a domináns jegy. (Don Juan gyermeksége) 

A simmeli értelemben vett arc szerepét Rilkénél inkább a maszk tölti be: „Ha eljön majd a 

hős, ki a jelentést/ amit a dolgok arcának tekintünk, / álarcként tépi le, / s önkívületben / 

arcokat fedföl, melyekből a szem rég / ,s' némán tekint ránk torz odvakon át... "596 

A maszk és a (szín)játék ontológiájában Rilke a lichtenbergi hagyományt követi. A kifejező 

ember életben és színpadon való fellépésének évszázadában Lichtenberg597 felfedezi a nem-

tulaj donképpeniség új formáját, egy második természetet, a modern szubjektivitást, amelynek 

megtestesülése a színészet maga. A hangsúlyok átértékelésével a színészet esztétikai 

paradigmáját az antropológiaiba mozdítja. A színész598 a modern szubjektivitás antropológiai 

paradigmája, melynek természete és szabadsága abban áll, hogy az individualitás jeleit 

elváltoztassa. Az ember a szabadság kaméleonja: a modern ember kimozdított szubjektivitás, 

így a színészet a modern szubjektivitás maszkszerűségének antropológiai színterévé válik. A 

maszk maga is egy új korporalitást kap, és második természetté lesz, hiszen a „színlelés"-nek 

akkor van értelme, ha természetesebbnek hat, mint maga az elsődleges spontaneitás. A 

594 O. Símmel: A táj filozófiája. Id. kiad. 101. o 
595 Az új egység hangsúlya, a figyelem a részek szemléleti átstrukturálására és szabad illesztésére. 
596 Idézi Nemes Nagy Ä.: i.m. 258. o. 
397 Giovanni Gurisatti: Die Beredsamkeit des Körpers. Lessing und Lichtenberg über die Physiognomik des Schauspielers. Deutsche 
Vierteljahrschaft der Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1993. /3. 
598 A színpad Rilkénél megjelenő világa: egy rés a játék mögött. 
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probléma e tudatos radikalizálása azt az ellentétet mutatja fel, ami Rilke recepciójában egyre 

nagyobb jelentőségű: a spontaneitás és tudatosság összefüggését. 

Az arc ilyen értelmezésére azért van szüksége Rilkének, mert így tudja az átváltozásprogram 

részévé, egy nagyobb organikusságerő történéseinek részesévé avatni az ágenst és alannyá 

avatni az átváltozást. Az átváltozás nem egy egyedi arc vonásainak változása, hanem egy 

szintváltással, léptékváltással személytelen történések változásfüggvénye. A világ nagyobb 

vonatkozásteste, a létszerű összefüggések arccá, összefüggések értelmévé változtathatók. A 

rilkei megfordítás így annak belátása, hogy egy nagyobb egész összefüggései a rész testévé, 

arccá írhatók, ez az arc összefüggéseinek ráértése a testként felfogott világra. 

Mivel az arc a személytelen történés megszemélyesítése, ebben a megfordított szemléletben a 

lét állapota képes olvasni belső történéseinkben, a személytelen folyamatállapotok ágensként, 

az organikus absztrakciójaként jelennek meg.599 

Az Arc és Figur viszonya kettős vonatkozást rejt magában: 1. egyrészt a dolgot a test anonim 

arcává változtató folyamatként kell értenünk600; 2. másrészt az arcot a változás alakzataként 

értelmező műveletként. 

így arculat és anyagszerűség, a leírás határtalansága és a narrativitás kereksége601, a felszíni 

folytonosság artikulálásának igénye bizonyos értelemben ütközik e kozmikus kontinuitásnak 

arculatot kölcsönző késztetéssel. E versek enigmatikussága gyakran e két tendencia 

ütközéséből adódik, Alpers terminusaival a leírás határtalansága és a narratív kerekség 

szembenállásából.602 

Az Arndal által felvetett binokularitás optikai problémája kidolgozható e kettős szempont 

szerint. A rilkei testszerűség mibenlétét közelebbről ez a feszültség határozza meg: a már A 

kék hortenziákban, is említett vizuális és verbális között váltakozó 'kettős látás'. A Rilke-vers 

559 A legeklatánsabb példa erre Der Leser szövege, amelyben az olvasás állapota minket olvasóként jelenik meg. 
600 Ezen összefüggések feltárásával Rényi András tanulmányai foglalkoznak. 
601 Svetlana Alpers a XVII. századi holland művészet vizuális tudatát és a kulturális textus olvasásának feltételeit vizsgáló elemzésében 
használja e fogalmi kettősséget. S. A.: Hü képet alkotni. Holland művészet a XVII. Században. Corvina K., Bp., 2000. ford. Várady Szabolcs 
602 A Léda című mintaként kezelt darab jól példázza ezt az eljárást, ahol a kitűzött cél, a telosz visszafordul a verbális kontextusban megszőtt 
öncél atelihis szabad rendjébe. 
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befogadóját hasonló befogadási tapasztalat fogadja, amiről Gombrich beszél Vermeer és 

Rembrandt művészetének összehasonlító elemzésében. A megértés fókuszáló tekintete 

valójában a keresztszövés 'harántmegfeleltetéseinek' verbálisan szisztematikus felszíni 

eljárása és a 'dolog' életeleven tematikus vizualitása között vibrál. Verbális síkon a 

nyersanyag (kategoriális síkon is értelemteremtő) keresztszövésében érzékelhetővé válik a 

Kunst-Ding létrejövésének folyamata. 

A binokuláris látásmód feszültsége tehát a nyersanyag elrejtése vs felfedése, téma vs figura, 

vizualitás vs verbalitás, kozmikus kontinuitás vs arculat kettősége között ismerhető fel. A 

tárgy versek befogadásának ez a legnehezebb pontja: a valójában pusztán csak a szóból 

felépített dolog tapasztalattá változtató realizálása, hogy a dolog valóban a valóság olvasása 

legyen. 

Rilkénél tehát a test éppen nyersanyag mivoltában válik tematizálttá, ahogyan Rodin 

esetében, aki "csak azokat a figurákat tudta sikeresen ábrázolni, amelyekben absztrakt 

fogalmak öltenek testet." A tapasztalati állapotok, elvont történések, eseménnyé változó 

allegóriáiban minden alak csupán a mozdulat tere. 

Arc és test: 

az Archaikus Apolló-torzó test-képzete 

A torzólét Rilkénél újraírt - a művészet megszólító erejére sarkított - koncepciója a test vs arc 

kulturális kontextusán belül nyer értelmet. A versszöveg a művészet átalakító erejét, az 

esztétikai tapasztalatot mint a másik révén beteljesülő önmegértést a látható test látó arccá 

válásában realizálja. Egy általunk figyelt test minket néző arccá változik. 

Az arc, amely megszilárdít bizonyos tulajdonságokat, jellemvonásokat, eidosszá, képpé 

merevülhet, a test ezzel szemben nyitott fűzisz-erő. Ezért a fenomenológia hagyományában az 

237 



arc hazudhat, a test nem, az identitás megképzésében egy nem-korrumpálható autenticitás 

születik meg vele.603 

Az Archaikus Apolló-torzó poétikai különlegessége, hogy az arc jelentésessége éppen az arc-

test tengelyen fogalmazódik újra, a figyelem értelemalakzata egy testpoétika révén nyer 

alakot. A vers érdekes összefüggéseket mutat fel a Rodin-stúdiumok és Kassner egy írásának 

kontextusában. Kassner 1900 júniusában publikál egy írást Rodinről a Wiener Rundschau-

ban.604 A tanulmány gondolatvezetése közvetlenül kapcsolódik az Archaikus Apolló torzó hoz 

és a Rodin-monográfiához. Kassner Rodint Michelangelo közvetítésével visszaköti a görögök 

művészetéhez: az ókori művészet Kassner számára Rodin ellenpárja. „[...] a sor, ami a 

görögökkel kezdődik és Michelangelóval elér a maga csúcspontjához, nem zárulhatna le, ha 

Rodin nincs. Alakjainak egyedülálló modern tragikuma a görögök derűjét fordítja visszájára, 

amelynek alapja a természet-szellem egységében volt. " 

A tanulmány szinte megelőlegezve Rilke versét, a test szeme, a korporális látás metaforája 

köré szervezi mondandóját.605 

Simmel Rodin-írásában606 a modern egyik karakterisztikumának azt tartja, hogy az az emberi 

testen belül az arcot privilegizálja. Simmel kiemeli, az emberi testképen (Körper) belül a 

modern az arcot, az antik az élő testet (Leib) részesíti előnyben.607 (A maszk az ókoriaknál a 

test titokzatos teljességéhez tartozó.) Ugyanakkor bár a test kifejezheti az individualitást, 

értelmezni azt csak az arc képes: „azt, hogy miféle személyiségről van szó, a test semmilyen 

603 A Rodin-esszében is a test és arc vonatkozása kap jelentőséget: „elődjének érezte Baudelaire-t, olyasvalakinek, akit nem tévesztettek meg 
az arcok, és aki a testek kutatója volt, mivel bennük nagyobbra nőtt szilajabbul és nyugtalanabbul viharzott az élet. " Rilke: August Rodin: 
328. o.. Szabó Ede ford. 

604 Rudolf Kassner: Noten zu den Skulpturen Rodins. In R. K.: Sämtliche Werke, Bd. 2. 100. o. 
605 "A teljes emberalakok szemét nem figyeljük meg pontosan. A szemek vakok, mint a kő, amelyből születtek... Csak a torzóknak van szeműk, 
és az épen maradt, világító melleknek. De ezek a szemek nem néznek ránk, mm fixálnak semmit, nem irányulnak semmire. Ők csupán 
figyelnek, egész testük merő szemfmé válik) [...]. Soha Rodin előtt a szemeknek nem volt ilyen életük." Rudolf Kassner: i. m 
606 Simmel: Die Kunst Rodeins und das Bewegungsmotiv in der Plastik., 1909. 195. o. 
607 A fiziognómia és a kifejezéslélektan hagyományosan az arcot részesítette előnyben. A gesztusok tárgyalása sokáig a színjátszás és a 
deklamáció elméletében, az előadóművészetben merült ki, Piderit, aki a tudományos fiziognómia képviselője, szintén az arcra, a mimikára 
összpontosít. Csak Kretschmer típustanával és a karakterológiával változik a helyzet a XX. században, amelyek ismét az egész testre 
kiterjeszti a figyelmetGeorg Simmel: Die Kunst Rodins und das Bewegungsmotiv in der Plastik. 1909. Spengler elemzése az antik 
térelképzelésről is ezt igazolja: az ókori görögök a teret a kiterjedéssel azonosították, a számot testként képzelték el. O. Spengler: A nyugat 
alkonya. Európa K , Bp., 1994. ford. Juhász Anikó, Csejtei Dezső. 
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körülmények között nem képes elárulni. " A lélek csak az arcon képes maradandó vonásokká 

változtatni az izmok rendjét.608 

A test arc-ulatának felmutatása az Archaikus Apolló-torzóban válasz Simmel elképzelésére. 

Rilke a modernet a maga művészetében úgy értelmezi át, hogy az arc alakzaterőit, az arcot 

mint formális keretet a test közegén értelmezi, a testre vetíti ki, arc és test egy új egymásra 

vonatkoztathatóságát, keresztező értelmezését teremti meg. A vers szövegén belül kétirányú 

mozgás zajlik test és fej/arc között: az arc hiánya a testre mutat, a test pedig visszacsavart 

nézésként újra tartalmazza az arcot, mint hiányt és a szem révén mint jelenlétet. A test 

nemcsak egy benső minőség kifejezője, hanem önmagában és közvetlenül képes a 

metonimikus arccá változásra, a megszemélyesülésre. 

Az vers értelemalkotása egy olyan tendenciát mutat, amelyben a ki-nézet, az arc(ulat) 

frontális és profil609 dimenziója szerveződik hermeneutikai szerkezetté. A torzó léte a fej 

testbe való 'belefojtásával' születik, amit Rilke a látás visszacsavarásában realizál: 

elsődlegesen ebben érhető tetten az Új versekre jellemző megfordítás. A kioltott arc arculattá, 

a test arculatává válik, az elsődleges frontalitás a test vágásai, profil elemei révén másodlagos 

frontalitássá szerveződik. Az arc eredeti reális frontalitásának elfojtásával egy új szomatikus 

frontalitás születik: a test anyagszerűségének minden pontjáról a befogadóra néző, a formák 

laterális viszonylataiból, a testarculat profil vágásaiból, a fordulásokból szerveződő 

imaginárius frontalitás. A test közegében ugyanis a profil dimenzió a domináns, nem véletlen, 

hogy az arc profilja a testhez tartozóként, névtelenként tünteti fel az arcot.610 

A szonett szerkezeti fordulópontján, a 'közepén' a test részei, a mell íve és a forgó ágyék a 

szembe és a profil nézet mozgó átváltozását, egymásbaalakulását valósítja meg, hogy a mű 

Argó-szemeivel mindenhonnan a nézőt figyelhesse: a csípő félfordulata mosolyt küld a 

608 Simmel: Az arc esztétikai jelentősége. In uő: Velence, Firenze, Róma. Atlantisz, 1990. 78. 
609 E látásmódbeli kettősséggel a kassneri fizognómia is él. V. ö, Auge und Ohr; Vom Paradox und vom Wahren des Gesichtes című 
tanulmányokat a Das inwendige Reich. Versuch einer Physiognomie der Ideen cimü kötetben. Eugen Rentsch Verlag, Zürich, 1953. 
610 "A profilban ugyanis az arc elkülönül a nézőtől, s a cselekvő vagy intranzitív testhez tartozik...Nagyjából a harmadik személy 
grammatikai formájának, a személytelen ő-nek felel meg, a képből kifelé forduló arc viszont, amelynek pillantásában a nézőre irányuló 
látens vagy közvetlen figyelem nyilvánul meg, a beszédbeh én-nel párhuzamos, a nézőt pedig mint te-t szólítja meg. " Rényi András: 
Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése. In uő: Testek világlása, Kijárat K., 1999. 93. o. 
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'nemző középig'. A testtorzó valójában egyetlen testmozdulat arc(ulat)a, a félfordulaté, 

ahogyan a csípő íve a nemző középig elfordul. Az Alkestisben is az elfordulás köti meg a 

mosoly gesztusát: ezt itt a versben az ív [Bug] készíti elő, és a perem [Rand] határolja le. 

Ez a félfordulat testmozdulatként már megképezi azt az átfordulást, amely a vers zárásában 

egy egzisztenciális belső kényszerként ront rá a befogadóra. 

Kétszeres chiazmussal szerveződik a látható-láthatatlan szféra az érvek sorozatában. A fej és a 

a nemző közép hiánya közrefogja a látható test részeit: nemlétező fej-izzó test-villanó mell-

nemlétező nemző közép-, tehát: látás-test-test-látás. A blenden-Lenden belső rím a mellhez 

társuló fényt átörökíti-átsugározza a különben csak a csendes fordulás jelentését társító 

ágyékra. A torzó felületi topográfiájában a mell kerek íve, az elforduló ágyék és a nemző 

közép keresztező szerkezeteket mutat fel: a két birtokos szerkezetben a testrészek minősítései 

sorvégi enjambement-helyzetben, a testrészekről leválasztva szerepelnek, a Brust-blenden-

Drehen-Lenden sor keresztje belső rímként köti össze a mell kerek ívét, amely 

szembenézetben elvakítja a befogadót, és az ágyék ékvonalát, amely elfordulásában egy 

másik gesztust képez meg, a mosolyt. A test a felületek érintkezési rendjének arcává, a 

mosoly inkarnációjává válik. A Rodin-esszé kiemeli, hogy a mester plasztikáiban „ránevelte 

magát az észrevevésre, hogy a testet valósággal elborítja színtereivel az élet. " 

A testben felfedezett arc(ulat) más jeltermészetű, mint az eredeti hiányzó arc. így alakulhat át 

a test anyagszerüségének fuziszereje a művészet tekintetévé, eidoszává. Ez hozza létre az 

(esztétikai) tudás és lelkiismeret szögét, s e viszonyban nyerhet egyedül értelmet a 

„ Változtasd meg élted' imperatívusza. 

A művészet befogadása, értése nem más, mint az anyagszerűnek, a nyersanyag felületi 

életének arculatát megtalálni, ahogyan az anyag figyel ránk a műből. Barthes szerint „a 

Szöveget szabályozó logika nem megértő, hanem metonimikus: az asszociációk, az 

érintkezések, az áttételek működése. "611 A testként ránknéző arc bizonyos értelemben a művet 

611 Idézi Angyalosi Gergely: A pluralitás kalandja. In A. G.: Kritikus határmezsgyén. Csokonai K., Debrecen, 1999. 
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mint anyagszerűt mutatja fel, ami mint tiszta rejtekezés a formák törésvonalaiban, a laterális 

redőzésben nyer alakot. Rilke szerint Rodin mindig a mű csúcspontjainak tartott "legerősebb 

érintkezés helyein" látott munkához. 

Arc és test diskurzusmódjának eme kettőssége a mű anyagszerűségének és referenciájának, az 

átlátszóság, mértékbe foglalhatóság és az átlátszatlan materialitás, a racionalizálhatatlan 

felületek metonimizálhatósága közötti küzdelem. 

A test (a szobor törzse) úgy változik tehát arccá, hogy az értelemösszefuggés a felületek 

váltakozó érintkezése612 révén válik teljessé. Az egész test úgy néz a befogadóra, hogy 

(ki)fordulásban van: az elmozdulás tekintetként figyel. A torzók szélei egy hajdan volt 

egységre utalnak, így annak részei elevenen utalnak a hasítás, törés poétikájára. A szélek itt 

nem egyszerűen testet lezáró kontúrvonalak, hanem a lét hasítékai, nyers felületük a tiszta 

vonatkozás testei, allegóriái, az összekötés, kapcsolás erejét inkarnálják felületi formában. 

Rilke interpretációja szerint Rodinnél a felületek vonatkozásteljessége maga az élet. 

Az élek képzete egyrészt a test egyes tagjai közti váltás viszonyaiban, másrészt a szélek 

mögül kitörő fény képében erőteljes. A testfelületek érintkező váltakozásaiban a metonímia 

képe formálódik. 

A Rand, Bug, Drehen \perem, iv, forgás] jelzik, hogy a test felületeinek átmetszéseiből, 

haránt hasításaiból, töréseiből áll össze az arc határhelyzeti formája, amely „az eleven és 

mozgalmas felületek értelemmel leginkább telített érintkezési zónája, az egyes részek, vonások 

feltétlen kölcsönös összefüggésének, szoros egymásrautaltságának legteljesebb értelmi 

egysége." (Simmel) A kiemelt poétikai pozícióban álló, mert az ändern alapértelemmel 

rímvisszhangban szereplő Rand, [Rändern - ändern] perem, szél jelzi: a törés-hasítás szélein 

a test úgy válik arccá, hogy a torzó a törésvonalakon, a széleken keresztül fényt enged át: a 

Nyitottba tör. 

"'* "mintha itt minden érintkezési pontból hullámként gyűrűznének szét a szépség, sejtelem és erő borzongásai a két testbe. " R. M. Rilke: 
Rodin Id. kiad. 338. o. 
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A testi figyelem csak a nemlétező archoz képest lesz tekintet és ráirányulás, a művészet 

felszólító módja, amely a tiszta korporalitásnak egy új értelmet ad azzal, hogy annak arcát, 

felénk forduló lényét, egzisztenciáját felismerhetővé teszi és a testi személytelen erőt arcként 

ébreszti fel. A figyelem a fragmentarikusság eredménye, a torzólét maga figyel a testből. A 

test torzó mivoltában nem is arccá, de figyelemmé változik, intencionális ráirányulássá. A 

megfordítás ott történik meg, ahol a test figyelme a figyelem testévé alakul át: a mű mint 

figyelemállapot fogalmazódik újra. Rilke a versben a figyelem testét alkotja meg, a ránézés 

korporalitásának szinte érzékelhető tömegét. 

Ahogyan a test helyei, ugyanígy az egymás mellé helyezett hasonlatok, metaforák helyszínei, 

pontjai, a szó-helyek is figyelik a versből az olvasót. A szobortest befogadóra néző pontjai 

[Stelle] annak a sornak a szóhasználatát ismétli meg, amelyben holt anyagként tűnik elő a 

szobor, s ahol a Stelle családja különböző grammatikai formában tűnik elő: stünde, entstellt. 

A Stelle csak az entstellt-hez képest jelenik meg (stünde dieser Stein entstellt—da ist keine 

Stelle), a befogadót figyelő pontok/helyek egy elmozdítás eredményei. A Stelle a test implicit 

nyelvének, a gesztusnak, a néma nyelvnek a nyelvi megfelelője, amit az is erősít, hogy a holt 

anyag némasága az sí-hangkapcsolat halmozásával megjelenített (sonst, stünde, Stein, 

entstellt, Sturz, Stern). 

Lényegesnek tartjuk a két Apollón-vers és a halál kapcsolatát. A műalkotás azért fordítja meg 

a létet, mert halálos erejű. Pór613 utal agy alkalmi versre, a Briefwechsel mit Erika Mitterer 

címűre, melyben az összefüggés tematizáltan is szerepel. „Das Tätliche hat immer 

mitgedichtet7 nur darum war der Sang so unerhört." A vers az unerhört révén is kapcsolódik 

az Archaikus Apolló-torzó hoz." A tödlich melléknévi forma d-s változata jellemzően a töten 

igei forma t-s változatával szerepel, egy az elemzési szempontunkból fontos kategoriális 

szinkronicitást felmutató formával. 

613 Pór Péter: i. ra. 199. o. 
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A verszöveg a vers vége felől, visszafelől szövődik, miközben egy belső vad igény képződik 

az átalakulásra, amely szinte szívóerőként működik. Az emberi élet ínsége, hogy átalakulásra 

vár. A lét egy fénylő alkalmára vár, amin megfordul az emberi helyzet, ami felszabadít 

önmagunk uralma alól. 

A világtest: a táj mint a visszahúzódás alakzata 

A föld mélye mint tájszerű: Der Turm 

Modern elméletírók a modern értelemképzés elemzésekor gyakran hivatkoznak az 

útonlevés/utazás létidejére mint ami alkalmat ad a test új értelmének felfedezésére. Az utazás 

léthelyzetében ugyanis problémamentes és produktív a mítoszkezelésünk, hiszen a 

mindentudó Én helyett kénytelenek vagyunk az egész test tapasztalatára szorítkozni, és 

nyugtalanul konstatálni, amit eladdig a szokás elrejtett: hogy milyen sokfélék vagyunk. A 

topográfia helyett azonnal egy táj arcával szembesülünk. 

A Der Turm című vers sajátos feszültséget fejt ki a cím és a versszöveg között. Ha nem 

olvasnánk a címet, a szövegből nem derülne ki, hogy itt egy torony belsejébe hatolunk be. 

A versszöveg két mondat: az első egy tautológiás614 - kötőjeles formában írt, így a belsőt 

kétszeresen kiemelő összetett szó, [Erd-Inneres] a második 23 soros alárendelés-zuhatag. Az 

egyszavas mondatindítás mint felmutatás a rejtettség allegorikus alakja, amelyet a szöveg 

második része ír le. Hogyan hatolunk bele a dolgokba, a világ rejtettségébe? M. Walter-

Schneider615 szerint a vers nemcsak a toronyról szól, hanem arról is, ahogyan a róla szóló 

szöveg eljut hozzá: óriási hintajátékkal kint/bent dimenziói között. 

A sötétség korpusza a torony jelenségében közvetlenül megtapasztalható, mégpedig a 

dimenziók csalóka viszonyában: a felfelé és kifelé a lelki valóságban befelé és lefelé történik, 

egy felfelé haladó kifordított kútként. A haladás iránya, a csigalépcső átlós iránya a schrägen 

614 Pör Péter szerint az Erd-Inneres kifejezés tautológia. 
615 Margret Walter-Schneider: R.M. Rilke: Der Turm. In Symbolik von Ort und Raum. Bern, 1997. 525. 
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Bett der Bäche kontaminációjában nyer alakot. Olyan járat ez a toronyszerű képződmény, 

amelyen a homályló rejtettség közlekedik, s a versben keresztezi egymást ez a kétfajta 

előrenyomulás: 

,, schrägen Bett der Bäche, aus dem suchenden Gerinn der Dunkelheit entsprungen sind, — 

durch die sich dein Gesicht drängt.'''' 

A versszövegezés a keresés átlós mozgásait teremti meg: tapogatózásunk ferde patakokba fut, 

amelyek a sötét kereső vízereiből erednek. A világos, a felszín virtualitása mintha ebből az 

alaptalan mélységből zuhanna alá. A kint és bent, lefelé és felfelé között ez a ferde-átlós-

fonák mozgást épül fel, a két irány, dimenzió egymást keresztezve találkozik közvetlenül 

érzékelhető tapasztalatisággal, ami a torony jelenségében adott. 

A ritmikai és szintaktikai technikai bravúrként megjelenő gyakori enjambement, és ismételt 

cezúra a lépcső spiráljának fordulóját/fordulatát idézi. A mellékmondatok fűzére egyre 

messzebb vezet a kijelentés eredeti középpontjától, egy végtelen csigalépcső folytonosságát 

idézve meg. 

A megfordulás metaforikája az ereszkedés-emelkedés ellentétében realizálódik. A toronyban 

mint a zártság testében amint felfelé emelkedünk, mintha egyre mélyebbre szállnánk: a torony 

egyre inkább magába zár. A második és harmadik sorban szereplő steigen ige egyszerre jelent 

felemelkedést és alászállást. Az ige egy keresztszerkezetben áll: steigst-Erdobenfläche-

steigst- schrägen Bäche. A schräg maga is kétértékű, képviselhet felfelé és lefelé vezető 

lejtősséget is. Ahogyan a latin altus magasságot és mélységet. A lépcső, amely folyómederhez 

hasonlított, felfelé emelkedik, de a metaforika a sötétség lefutásával képiesíti azt meg. A 

mélység-magasság térteste az emberi számára mint sötét-világos realizálódik. (Lakoff 

egymást strukturáló fogalmakról beszél metaforaelméletében: a magas a világosnak, a mély a 

sötétnek felel meg.) 

A szintaxis is vakon ereszkedik alá. A szöveg a dimenziók, irányok éles váltásaival halad a 

mélység-magasság egymásba indázásaként: az alászállás és előrehaladás képzeteivel. A 
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megértés, a tudás metaforáit az alászállás, aláereszkedés, belemerítkezés és a sötétség-fénylés, 

látás-vakság kategóriáival jeleníti meg. A látás igéje kurziváltan izolálódik a szöveg többi 

részétől: mintegy ki-néz az őt körbefogó szöveg-belsőből. Ezen túl a látó arca a sötétségen 

keresztül formálódik, az olvasandó közeg sötétsége/olvashatatlansága ad arcot az olvasónak. 

A világ húsa vagyunk, az olvasottból vagyunk, abból vagyunk, ahogyan a világot olvassuk.616 

A víz mozgásának megszemélyesítése, a víz rejtekező, minden zugba elhatoló mozgása révén 

(„a patakok a sötétség kereső folyásából erednek"), a sötét maga is tekintetté válik, a sötétség 

átható tekintete néz át a világon. 

A fent-lent, kint-bent virtualitásának megfelelően a vers elidegenítő inverziója szerint a 

magasság nem más, mint reflektált mélység: a mélységérzet a vakon érzett világtágasság 

végtelenje. A magasba alászállni, alámerülni: a tiszta térérzet tapasztalata, ez az embert 

körbevevő közeg rettenete, amiből maga az ember is felépül. 

A térérzet mint a közeg közvetlen tapasztalatának rettenete az eszmélés allegóriája, ahol a 

megértés alászállásként való megjelenése kultúrtörténeti toposzA saját szellemi tartalmakkal 

való találkozás az elválasztás művelete: a sötétben meglátni a világosat, a világosban a sötétet. 

Amellett, hogy az emberi test a mélység tapasztalatából épülő torony, az emberi élet a 

mélységből épülő magány, izoláció, az eszmélés nem választható el a mélységbe 

merítkezéstől, a velünk nem-azonosba való alászállástól. „Lehet, hogy a megértés nem más, 

mint hogy a dolgokat lerántjuk a sárba?" - Jung szerint a megvilágosodás nem ideák 

idealizálása, hanem az árnyék tudatosítása. A komplementaritást megtalálni saját 

el veszettségünkkel, a végességgel, tökéletesen elnyerni saját gyengeségünket: arcává válni a 

Semminek, a végességnek. Hogy a semmi jelenlétének terévé válhasson az én. 

616 A Der Leser eimű szövegdarabban az olvasó és olvasott egymás negatívja. 
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A háború tájrajzának keresztszövése 

17 

Fünf Gesänge-1. 

Rilke szinte az első világháború kitörésének napján kezd dolgozni - részben Hölderlin 

nyomán -himnikus ciklusán, az Öt éneken. A ciklusban kifejeződő háborús lelkesültség az 

abban az időszakban keletkezett levelekben józanabb felvezetést kap. Éppen egy 1914-es 

versszöveg, a Hölderlinhez című tematizálja Rilke azon versnyelvi gyakorlatát, amely a 

szükségszerű, a megnehezített, az ínséges tapasztalataként egy költői beszédet alapoz meg, 

amelyben a tűrés/elviselés alakzataként érti magát a nyelvre ráhagyatkozó és személyszerűtől 

eloldott szubjektivitás. "Az én helyzetemben... mindig arról volt szó, hogy a szellemi 

készséget veszélyes lebegésben tartsam, kitegyem ég és föld hatalmainak, kímélet nélkül... "61S 

A ciklus nyelvi építkezésében a medialitásnak ez a fordított, más léptékű poétikája a háború 

valóságalakzatában, az eseményszerű intenzitásának archetipikus képzeteiben éppen 

költészetének poétikai törvényszerűségei miatt (és nem politikai megfontolásokból) találja 

meg a maga adekvát mintázatát. A nyelvi öneszmélés e hiányból teret nyerő költői gyakorlata 

önkéntelenül is rátalál bizonyos tematikus nyomorúságállapotok rajzaira. Krízisidők 

sorjázásának lehetünk tanúi Az áhítat könyvétői619 az ínség legnagyobb ciklusán, a Hangok-

on, a Malte "hanyatlástörténeti epizódjá-"n, "sötét hangú mennybemenetelé"-n keresztül az 

1914-es "furcsa év" válságáig. 

A háború kitörése Rilkénél egy olyan életszakaszt zár le, amelyben a testi állapot ingadozásai 

egy alkotási krízist sejtetnek.620 Anthony Stephens a megosztott Én korszakaként értelmezi az 

1913-14-es alkotói periódust, amelyben az alapvető költői magatartásmód az idegenség 

(Fremdheit) és részesedés (Beteiligung) pólusai között keresi a maga helyét. Elemzésünkben e 

617 A versciklus Marno János fordításában jelent meg az Enigma 29. számában. Enigma, VII. évf. 2001. 29. sz. 74. -78. o. 
6laLevél Lou Andreas-Saloménak, Párizs, 1914. július 4. ford. Báthori Csaba. R. M. Rilke: Levelek III. 1912-1914. Új Mandátum. Bp., 1996. 
261. 

6l9Rilke maga hivatkozik erre egyik levelében: "...egyszerűen megütni a nagyszerű Sors hangjait, a Stundenbuch hangjait, vagy fölidézni 
más, ínség-tapasztalatával ma is érvényes korábbi költeményeim egyikét..."Levél Magda von Hattingbergnek. 1914. okt. 2. ford. Báthori 
Csaba; R. M. Rilke: Levelek, IV. Új Mandátum, Bp., 1997. 28. 

620 "Azt mondani, En, s ezzel egy olyan állandóra gondolni, amelyben a testi elem természetes és szinte észrevétlenül működik, ... ez most már 
esztendők óta nem sikerül. " Levél Lou Andreas-Saloménak. 1914. július 4. Levelek III. i.m. R, M. Rilke Levelek III. ford Báthori Csaba, Új 
Mandátum, Bp., 1996. 260. o. 
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fogalompáros mentén próbáljuk megközelíteni Rilke titokzatos-összetett viszonyát a háború 

jelenségével, amely a tematikus kijelentések ellenére sem egyértelmű, s a háború felvázolt 

tájrajza, melyben a háború a táj testbeszédeként jelenik meg, az organikusba való 

visszatérítés, rekonkretizáció poétikai mozdulatát rejti. 

Az Öt énekben két futam mozgásképe ellenpontozza egymást mint esemény és történés: a 

reflektáló tudat számára a háborúval való szembesülés kizárólag öntudatlan/elfogulatlan 

természeti csapásként, az organikus törvényét beteljesítő irracionális eseményként lenne 

elfogadható, és nem mint kultúrtörténés.621 

Az 1914-es év szellemi tartalmait nem csupán a háború tényével való szembesülés teszi 

nehezen megközelíthetővé, hanem egy évek óta érlelődő fordulat kiküzdése is, amely éppen a 

Wendung c. versszövegben tematizálódik. "Nézd, benső férfi, a leányt, ama bensőt,/ őt, az 

ezer természet / méhéből kivívottat,/ most kivívottat, e még soha-/ sem szeretett teremtést. "622 

A vers az arc/ látás helyett a szív/ test fogalmaival kifejezett korporális nézőpont 

szükségességét hangsúlyozza, a testét, az érzékelhetőnek egy önmagát érzékelni képes 

tartományát, amely egyidőben érzékelt és érzékelő felületként az érintkezés színét és fonákját 

önmagában képes megjeleníteni. 

Ennek megfelelően, ahogyan az Új versekben a színtér-térirány polarizációja, a létezők 

tárgynélküli egymásba ágyazódása révén Rilke a testek létszerű közösségét mutatta fel, úgy a 

háborús ciklus a létezés krizisállapotában képes egy keresztező-átvető, összefonásos 

szerkezetben, valamint a jellemző elvont attribútumok izolálásával, kiemelésével a testek 

történésszerű közösségét megragadni az emberi testek és a háború mint történéstest között: 

a háborút az emberi tettek érlelik, ugyanakkor az emberi maga a háborúnak/ halálnak 

érlelődik. Az önmagában is keretes, visszatérő/chiasztikus szerkezetű életkorleírások623 

621 "...én folyton abban reménykedem, a végzetazonosság egyszeresük hirtelen a szenvedők közösségét ...eredményezi majd, ami már 
régesrég megtörténi volna, ha természeti hatalom (és nem emberi tehetetlenség) állna mindezen pusztítás mögött." Levél Marrianne 
Mitfordnak 1915. március 5-én. R.M. Rilke Levelek IV. ford Báthori Csaba, Új Mandátum, Bp., 1997. 53. 
622 Fordulat. Szabó Ede fordítása. 
625 1. plötzlich erwachsenes, klein, mannshoch steht es schon da, überwächst den Mann; 

2. Kinder, Greise, Frauen, Bräute, Knaben, Jüngling 
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közrefogják azt a központi részt, amelyben az emberit az istenivel összekötő elvont 

attribútum, a növekedés/gyarapodás (Wachstum) izolációjára kerül sor. Ő maga úgy 

növekszik, hogy a növekedést tépi ki: "reisst mit Einem das Wachstum/ aus dem wurzelnden 

Volk... " így a háborúnak kitett emberi és a megszemélyesített Hadúr egyetlen testet formáz, 

a pusztítót és pusztulót, melynek értelemszerkezete a Néző c. 1906-os versszöveghez 

hasonlóan a másik erőtől való leigázva növés paradox tendenciáját mutatja: "Növekedése, 

hogy egyre nagyobb által győzetik le mélyen. "624 

A chiazmus az Öt énekben a harc tett-alakzataként, kozmikus testi történésként, tehát az 

esemény testeként értelmezett háborús cselekmény kiélezett kontextusában a kihegyezettség, 

sarkítottság figurájává válik; a tett valóságához kötötten potencialitás és realizálódás 

keresztezési pontjaként jelenik meg. Az Új versekben kikísérletezett, és az ott teleologikusan, 

előre kiszámított megfordulásmező 1914-re a vonatkozások fokról fokra, az eseményekben 

feltáruló rendjévé válik. Ez a Tandori által félhosszúnak nevezett nyitottabb vers "több 

történésbe von be m i n k e t m e r t "csak az létezésbizonyosság benne, aminek igazolóelemét is 

mi magunk alkottuk meg. A rövidebb versben készre kidolgozott részletek érnek egymás 

közelébe, a félhosszúban formálódóak. "625 

A reflektáltság e folyamatában alakuló természetére vet fényt az a tény is, hogy a ciklus a 

versfolyam végére önnön állításainak kioltását végzi el: "...borzasszátok el a borzalmas 

Istent!"; "Saját tévelyedéstek'' lobbanjon ki e lángban, elborzadt szívetekben." Ebben az 

önelmetsző szerkezetben a ciklus közepe felé körvonalazódik egy elmozdulás attól az 

elképzeléstől, amely a háborút az elfogulatlan természeterő borzalmak közben is bőkezű 

elementaritásaként értelmezte. 

A vad tett-erőn a tudást, reflektáltságot, sőt teleológiát számonkérő szándék ("Világítótornya 

lángot vet-e a vajúdó jövőbe amely rég/ minket keresett? ") az elementáris isteni princípium 

624 Nemes Nagy Ágnes fordításától most eltekintünk, Bonyhai Gábor nyersfordítása pontosabban követi az eredeti mondatszerkesztést és az 
intranzitív ige használatát: "Sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte/ von immer Grösserem zu sein." Bonyhai Gábor összegyűjtött munkái. 
Balassi, Bp., 2000. 229. 

625 Tandori Dezső: Az erősebb lét közelében. Gondolat, Bp. 1981. 25. 
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kettéhasadását eredményezi, f Lehet-e ő a tudós Isten, ez a megvadult Hadúr? "626) ami a 

szemantikai struktúrában új rendet teremt: az egymást logikailag ellenpontozó ellentétek már 

nem képesek/ nem alkalmasak egymásbaépített, keresztbeszerkesztett finom-struktúrákat 

alkotni. A tematizált összeszövődés („halálosan eleven") az emberi oldalról történik a pusztító 

Hadúrral szemben, így nem tekinthető igazi keresztezésszerkezetnek. A 3. résztől azonos-

más, egyéni—közös627 (szív), halálos (an)—eleven kizáró antinómiái jelzik, hogy a finom, 

áttetsző, megfoghatatlan differenciák, a közvetlen egymásba átalakulások (rettenetes - szelíd) 

elnagyolt, durva kontrasztokra váltanak. "Mások vagyunk már, azonossá váltott az idő. " A 

Nyitott terének teleológiaivá válását az Út képzet feltűnése is erősíti. "Látja-é odafönn Isten, 

látja-é válla fölött az utat? "628" 

1914. október 21-én Helene von Nostitznak kelt levele egy mellékletet tartalmaz, amelyben az 

Öt ének parafrázisa található, s amely annak mondandóját a megismerés/ ismeret 

kontextusába helyezi. A két befejezés lényeges pontokon mutat fel különbségeket. A 

versszöveg lezárása önreflektáló, a szubjektum képességeire/ érzékenységére visszaható: a 

káosz terében lévő hely értelmezhetetlen természete, a szűk-ség csak talpalatnyi létet enged az 

emberi létigénynek, ezért szükség van a szív terének, a képzelőerőnek az 

újrastrukturálására.629 Az ismeretlen jelenséggel szemben megfogalmazott hermeneutikai 

alapállás így a saját szív elborzasztó terében kilobbantani a rosszul megfogalmazott 

vonatkozást. A levél megoldása ezzel a szubjektum oldaláról megfogalmazott tükröző/ 

megfordító eljárással szemben inkább az elidegenítő hasonlatokra jellemző izolációval él: 

"...ne ismerjétek őt; teremtsetek kongó űrt körülötte a faggatással, ...éheztessétek ki a nem-

ismerettel!" Az idegennel való adekvát találkozás elvét a szöveg egy paradoxonnal 

626 Báthori Csaba fordítása. Rainer Maria Rilke Levelek IV. Új Mandátum, Bp., 1997. 21. 
627 Egyik szeptemberi levelében " a hirtelen felegyenesedett és megnyílt közös emberi szív kelepcéjébe" kerülésről ír. Levél Thankmar 
Freiherr von Münchhausennek, 1914. szeptember 17-én. Rainer Maria Rilke Levelek IV. id. kiad. 24. Báthori Csaba ford. 
628 Heidegger a wegen (mozogni)és be-wegen (utat nyitni és készenlétben tartani) összefüggése kapcsán azt állítja, hogy "az út-nyitás nem azt 
jelenti, hogy pusztán egy már meglevő úton valamit ide vagy oda kell vinni, hanem azt, hogy legelébb az útnak kell eljutnia valamihez, és 
csak ily módon lesz út." M. Heidegger: Útanyelvhez. uő: "...költőien lakozik az ember..." T- Twins/ Pompeji, Bp., Szeged, 1994. 245. 
629 Gadamer elképzelése az olvasói térben bekövetkező mitopoietikus megfordulásról egy ehhez hasonló reimagináció. Hans-Georg 
Gadamer: Mythopoetische Umkehrung in Rilkes Duineser Elegien. Gesammelte Werke. Ästhetik und Poetik I. Bd. J.C. Mohr Tübingen 
1993. 289-305. 
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érzékelteti: miközben utalásaiban a nem-létezés attribútumainak leválasztásában és 

felmutatásában jelöli meg a feladatot, szövegszerűen nevesíti a létezőt: "S akkor majd — 

hiszen retteg attól, hogy nem létezik — hirtelen kiüvölti a nevét a szörnyeteg, és elsüllyed a 

mélybe. " A nem-ismerttel szemben az egyedül adekvát vonatkozás a nem-ismert felmutatása, 

az idegen megőrzése saját körében. 

A háborúhoz való titokzatos viszony maga is enigmatikusan szerveződik a ciklus első 

részében, amelyben egy visszafelé, ellentétesen feszülő, chiazmatikus hálót alkot a két 

alapvető jelentésösszetevő, a rettenetes (furchtbares) és a szelíd (friedliches). A jelentések 

önmagukban ellentmondásosak, minden fontosabb jelentés önnön ellentétét is felmutatja. Az 

értelemmezők egy szinte szakrális-beavatási értelemrendet takarnak.630 

A dialektikus ellentétformánál azonban radikálisabbat mutat fel a chiasztikus kifordulás, 

amelyben az egymástól különböző jelentéselemek nem a negativitás/tagadás viszonyában 

állnak egymással. (Frucht - Furcht; Willkür - Not; Sommer - Flur, stb.) A chiasztikus 

megfordításban az Egész nem részeinek dialektikus vonatkozásából, harmonikus 

összeillesztéséből áll össze, hanem az egység önmagában megbontott, önmagában 

elkülönböző. 

Ahogyan a dologhoz a tér hozzátartozik, úgy a tetthez a veszély teremt teret, minden tett 

veszély-teret nyit meg. így a vers első része a háború terének mint a tett veszélyterének meg-

alapítása: a háború szabadjára engedett tetteinek történéssorozatában az ember helye a sehol, a 

hely-megvonásban létezés. A veszély terében az ember helye szűken mért: esetlegesen és 

mindig csak ideiglenesen meghagyott élet-hely. "A toposz - a térbeli hely - úgy látszik, 

valami rettentő kell legyen, és nehéz is megragadni. " - írja Arisztotelész. A hely mint szűk-

ség témája explicitté válik a dicht (sűrű, szűk) és Not (szükség) fogalmainak egymásra 

rímeltetésében, különösen, hogy a Not eredetét tekintve testet, holttestet is jelentett631. 

630 A Rilke-recepció máig nem tud mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy a háború ciklusában az értelemrendek igen magas fokú kidolgozottsága 
és meggyőző ereje rászorul az affirmáció különös elemi hevességére. 
631 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Hrsg.W. Pfeifer, Deutscher Taschenbuch Verlag, Berlin, 1995. 932. 
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Ebben a gondolati rendben a rettenetes közvetlenül válik szelíddé, hiszen 1. Az első 

szövegdarab tanúsága szerint a természeti veszély nem erőszak, nem önkény, hanem "boldog 

veszély", 2. a veszély tere már a vers kezdetén chiazmatikusan, - háromszorosan: tartalmi, 

szófaji és hangzásbeli szinteken - szerkesztett: a szelíd, békés (friedlich) és rettenetes 

(furchtbares) jelentéselemeiből ("friedliche Frucht, furchtbares Handeln"). A szerkezet 

középpontjában paronomatikusan érintkező, de szemantikailag inkompatibilis 

jelentéselemekkel. (Frucht - furchtbares). A kert kultúrtoposza, a vallásnak az emberi lét 

teljességét kifejező topológiája, archetípusa, a megszelídített, értelmezett természet632 így a 

veszély (paradox módon boldog) fészke lesz. A vers végén a veszélyből közvetlenül megépült 

hajlék ugyanakkor bár a retteneteshez kötődik ("üvölt a túlcsordult szívek háza felett,/ melyet 

ő mennykőből emel, lobogó éggel. "), de mivel a Közös hajlékát csak a veszély építheti fel, a 

veszély titokzatos közös hajléka a szelíd közvetett beszédeként jelenik meg.633 Mindkét 

civilizációs szimbólum, a kert és a hajlék megerősíti a veszély alapvetően kulturális 

természetét. 

Szétváló/szétválasztó, egymást fel-és lefedő keresztkötések, apokaliptikus jelentésformálás634 

biztosítják a polaritások neutralizálását: a rettenethez közel álló szükség a kipróbált biztos 

révén, amely szintén a rettenet jelentésmezejében található, a szelídhez közelít. A szelíd és 

rettenetes egymáshoz közelítése kétirányú: az anyák és szeretők adakozása, önátadása a 

fájdalomnak mint az igazi szelídség megnyilvánulása elviselhetetlen. Ezt a jelentésátcsapást 

emelik ki a női minőséghez kötött választ/ kiválaszt/ szétválaszt jelentések (Abschied35, 

erwählter). 

632 V.ö. a Pannonhalmi Szemle "a kert" c. tematikus számával. 1995. III/2., valamint Babarczy Eszter: Kertekről, Nappali Ház, 1991.1-2. 
633 v.ö. Hölderlin sokat idézett, titokzatos soraival: "Közeli/s megfoghatatlan az Isten./ De ahol veszély fenyeget,/ fölmagaslik a menedék is." 
Patmosz. Kálnoky László fordítása. Friedrich Hölderlin Versek. Hüperión. Európa, Bp., 1993. 125. 
634 Christoph Jamme szerint a Rilkére elementáris hatást gyakorló Cézanne csendéletei egyfajta apokaliptikus látásmódot valósítanak meg. 
Ch. Jamme: Ahogy a dolgok veszendőbe mennek. Cézanne- Rilke-Heidegger. In: Utak és tévutak. Előadások Heideggerről. A budapesti 
Heidegger-konferencia előadásai, szerk. Fehér M. István. Atlantisz, Bp., 1991. 150. 
635 a scheiden eredetileg vág, szakít, tép. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Hrsg.W. Pfeifer, Deutscher Taschenbuch Verlag, 
Berlin, 1995. 1188. 
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A cím a Nomen actionis grammatikai formájában (Gesang) jelzi: a háború megéneklésének 

folyamatos kibomlása mint hősi ének, kezdetet és létet alapít. A háború létvalósága 

/valósággyakorlata tehát egy olyan tematikai nyersanyagot, tárgyanyagot szolgáltatott Rilke 

számára, amelynek segítségével abból a nézőpontból szemlélhette az elementárisát és 

erőteljest, amely túlterjed a személyesen. 

A háború egy olyan, a tudatot az alkotói válságból kimozdító erő lett számára, amely a Nyitott 

alakzatait keresve a kezére játszott új valóságalakzataival, ugyanakkor mindig kérdéses kell 

hogy maradjon: lehet-e a háborút egy tisztán bölcseleti alapállásból, kizárólag a kockáztató 

jelenvalólétben való kitartásként, tisztán a kockázat feladataként elgondolni. 

A test új reflexióviszonyai a kín állapotaiban 

A Képek könyve egy ciklusa: Die Stimmen 

A Die Stimmen című kilencrészes kínfűzér 1906. júniusában keletkezett, akkor, amikor Rilke 

a Maitét és az Új verseket kezdi írni. Ahogyan a Malte, a Stimmen alakjai is a fájdalom furcsa 

fenoménjai, fenomén helyei, a szenvedés, a kínegzisztencia kilenc megjelenési változata. A 

szerepfigurák tulajdonképpen tárgyakká válnak, dologi egzisztenciává, melyek csakis saját 

lényegükben mint szenvedésben ábrázolhatók. 

Az Új verseket (1907-8) megelőző évek előkészületei, A képek könyve637 versgyűjtemény 

(1902-6) az a kötet, amellyel Rilke beleírja magát az irodalomtörténet nagy képeskönyvébe. 

Az ezen időszakra jellemző énvesztés (Cár-versek) voltaképp csak a német nyelvű 

au(k)toritás énlétesülési folyamatának másik oldala. A ciklus így az ön/éngenerálódás 

gesztusaként figurálódik. 

6,6 A koldus, a vak, az iszákos, az öngyilkos, az özvegy, az idióta, az árva, a törpe és a leprás dala. 
617 Erika Greber az 1899-es orosz úttól datálja azt a szellemi átváltozásívet, amely az Új versek személytelen beszédmódját kialakítja, 
valamint a dolog centrális problémakoncepcióját körvonalazza, s amelyben az ikonfestészet mediális esztétikáját, az ikonszemiotika fordított 
perspektíváját, befogadásközpontú, receptivikus műfelfogását irodalomesztétikailag kiérleli. 
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A Stimmen szenvedéspozíciója, a szerencsétlenség a szenvedésnek azt a radikalitását 

képviseli, amelyet Simone Weil körvonalazott a Szerencsétlenség és istenszeretet- c. 

r r 638 * 

tanulmányában . Akivel szerencsétlenség történik, annak semmi része nincs az eseményben. 

Ezen megokolhatatlanság/indokolatlanság közben azonban a névtelen, vak erő "megszállja és 

örökre megjelöli a lelket. Ezért egészen más valami, mint az egyszerű szenvedés." Gyökeres 

kiszakadást jelent az életből, megfoszt a személyiségtől, tárgyakká tesz, és kialakít egyfajta 

cinkosságot a saját állapot iránt. "Akiket szerencsétlenség sújt, ... nincs szavuk arra, mi is 

történt velük." S mert akiket megcsonkított, eleve képtelenek arra, hogy másokon segítsenek, 

illetve hogy segítséget kérjenek, az együtt-érzés és együtt-lét velük (a weili érvelés 

konklúziójaként) lehetetlen. 

A szövegfűzérnek feltett kérdésünk tehát az, hogy miből ered az a titokzatos személytelen 

identitás, amellyel Rilke A képek könyvében a személyes megszólalás álarcában kísérletezik, 

hogy mennyiben érinti ez a személy-elhagyó identitás-formálódás azt az újfajta reflexió-

állapotot, amely a kultúrkritika fontosabb elméleteiben mint megfordító alakzat tűnik fel, s 

hogyan képes Rilke a személyes szenvedést a chiazmus permutációja révén egy átforgató 

mozdulattal a szenvedés/őrület világtesteként láttatni? 
r 

Az Uj versek áttörését megelőző (ill. azzal szinte egyidőben zajló) időszak - A képek könyve -

kísérlete arra kérdez rá, hogy a tárgyversek alternatívájaként jellé/szó-vá tehető-e a szubjektív 

minőség a saját test reflexiója révén, amely mint a maradék639 homályos jele, maga a jeltestté 

tett differencia. A saját testnek a lényegszerű szenvedésminták révén felerősített alapvetően 

ismeretlen alaptapasztalata mentén alakulhat ki a szubjektívnek egy új önértelmezési módja, 

amely az emberi minőségből a tűnékenységében ellenőrizhetetlent, mint illékony differencia-

testet állítja elénk. 

638 Simone Weil: Szerencsétlenség és istenszeretet. In Kegyelem és nehézkedés. Budapest, Vigilia Kiadó, 1994. Pilinszky János fordítása. 
639 Julia Kristeva: A szubjektum mikrodinamikája Pompeji 1994. 1-2. 191. o. Bocsor Péter fordítása. 
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A test új reflexiója: a belső intencionalitás 

"Van valami a transzcendens Természet, a naturalizmus magánvalója és a szellem 

immanenciái és noémái között, ami mindkettőnél eredendőbb. A természet az emberi test 

jelentéses-kifejező-kulturális mozgásaiban (az érzékiségben) tárja fel saját jelentéseit. "640 Ez 

a 'között' a szenvedés641 tartománya, mint az érzékenységben felerősített érzékelés, amely a 

hang önkéntelen-affektív modalitásában642 (hiszen a kín erőszakossága bármilyen lehetséges 

szó-jelentést megelőzve mondatja ki a hanggal a mindent megelőző első élményt) testesül 

meg egy eredendőbb reflexiós állapotban. A hang ezen "szemiotikus"643-testszerű 

jelgenerálása révén a személyként elgondolt szerep-alanyok helyett az alanyivá emelt 

szenvedés mint világ-én testesíti meg azt a szubjektív-objektív, ill. objektív-szubjektív 

állapotmódot, amelynek Lévinas és Merleau-Ponty oly nagy fontosságot tulajdonít644 Az 

affektivitás értelemben elgondolt képzelőerő fenomenológiai értelmezése a költészetet mint 

affektív-imaginatív modalizációt a képzeleti-nyelvi eredethely megnyílásaként érti. E teória 

elébemegy a beszélés-hallgatás ellentétének, hiszen mindkettő abban a hangban gyökeredzik, 

amely bennünk folyvást szólásra vár. A képzelőerő mint affektivitás így nem más, mint az 

önmagát-mondani-akarás [sich-selbst-sagen-wollen], mint primordiális modalizáció. Eme 

mondásra kész létforma Rilkénél egy kifordított, más léptékű poétikai magatartásban 

tudatosul. 

így az én-állapotok Stimmen-beli határhelyzeti létmódja két kötet érintkezési felületét, 

találkozási pontját is jelzi, azt a határt, ahol a Buch der Bilder (második könyvének második 

640 Emmanuel Lévinas fogalmaz így Maurice Merleau-Pontyról írott tanulmányában. Enigma 1994. 2. sz. 
641 Egyes elemzők különbséget tesznek a fájdalom belső, kimondhatatlan, személyes és a szenvedés külső, kulturális természete között. 
642 Rolf Kühn a hölderlini költés keretében beszél az affektivitás értelmében vett képzelőerőről, amely a bennünk folyvást készenlétben álló 
önmagát-mondani-akarás (sich-selbst-sagen-wollen) késztetésétől ösztönzött. Rolf Kühn: Affektivität als Ursagen. Existentia 1999. 1.-4. 122. 
o. 

643 Julia Kristeva kifejezése, ami alatt az elsődleges ösztöntörekvéseket érti. 
644 E. Lévinas: A megjelenítés csődje. Athenaeum 1993. II. 1. 115. o. ford. Harmati Gergely; M. Merleau-Ponty: A látható és láthatatlan. 
Athenaeum 1993. 4. 27-42. o. ford. Betegh Gábor. A dinamikus "között" kapcsán merül fel náluk a szenvedély, a pathos fogalma: az 
egymásbanlét dinamikus között-jének mint mozgó differenciának a kiugratására alkalmas chiazmus és a "pathos" kapcsolatának elemzésében 
Petra Herkert Nietzschéig vezeti vissza a problémát: „ A patetikus cserestruktúra nem a tiszta énszerű aktivitás, és nem is a tiszta passzív 
elszenvedés esete, hanem egyidejűleg énlét és énen-kivúl-lét, a külső és belső, én és más, én és világ reverzibilitása, amely alapstruktúrája 
annak, amit Merleau-Ponty „a világ hús"-ának nevez:' Petra Herkert: Das Chiasma. Zur Problematik von Sprache, Bewusstsein und 
Unbewusstem bei M. Merleau-Ponty, Verl. Königshausen, Würzburg, 1987. 110. o. 
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részének) test szempontú témakezelése a Neue Gedichte dolog szempontú líranyelvébe vált át 

mint az egymás modelljeként felfogható test és dolog645. Míg az Új versekben a közvetlen 

érzékelési regiszternek a személytelen dolog-formák tropikus realizációjával való 

megfeleltetésével kísérletezik, A képek könyvében a személytelenedés szubjektumon belül 

megjelenő formáit, a testet mint intencionalitást, a befelé ható intencionáltság646 problémáit, 

a lét szenvedéskarakterének szubjektum-vetületeit kutatja; hogy a szerencsétlenség mint hely-

teremtő vak-pont, a feltártságként meghatározható tudat konstitúciója a hagyományos 

szubjektum-tudat helyett milyen szövegalakító elvekkel történhet. 

A szubjektum mint bensőség, illetve a szubjektum-objektum reflexiós struktúrája helyett 

Rilke a Stimmen-ben egy a létkrízisben saját test felé irányuló intencionális látásformát próbál 

kialakítani, amelyben a tudat létmódjánál fogva eleve a tárggyá tett testnél van.647 Ebben a 

tárgyak számára modellül szolgáló test-koncepcióhoz köthető 1. egyrészt a látens 

• • • 648 

intencionalitás , amit Merleau-Ponty a lét benső intencionalitásának nevez, 2. másrészt az 

a kétirányú intencionalitás, amely az egymásbanlét [Ineinander] - már Husserlnél 

megtalálható - terminusával jelölt.649 A versek mélyebb analízise azt mutatja, hogy a 

gondolat tétje a tárgyi létmódból felszabadított, a létfolyamban résztvevő, eleven test65d 

intencionalitásban való jelenlétének felmutatása. 

A kilenc részes dal-ciklusban tehát a szubjektív lét identitása a szenvedéstapasztalat 

fenomenális létmódja felől a reflexió egy új (az önreflexió hagyományos ismeretelméletétől, a 

tudatosság alapelvétől eltérő) formájában tűnik kidolgozhatónak. Ezen új reflexió átütemezi 
645 "Testem mint a dolgok modellje, és a dolgok mint a testem modelljei...mindez azt jelenti:... a világ nem tények összessége, hanem az 
igazság belródásának helye." M. Merlaeu-Ponty: A látható és láthatatlan. Enigma 13. 129.0. ford. Szabó Zsigmond és Lőrinszky Ildikó 
646 Lévinas szerint Husserl filozófiája nyomán nyitva áll az út a saját test filozófiája előtt, amelyben az intencionalitás felfedi igazi 
természetét, "mivel a megjelenitetlre irányuló mozdulata benne gyökerezik a megtestesített egzisztencia minden velejáró - azaz meg-jelenített 
horizontjában. " A konstituált lét itt saját konstitúcióját határozza meg: "A fenomén önmagát feltáró, és feltárt egyszerre, lét és hozzáférés a 
léthez." E. Lévinas: i.m. 115. o. 

647Lévinas a husserli intencionalitás fogalmáról írja: "...egy minden objektívnél objektívabb szubjektív tartományhoz folyamodunk" E. L.: 
i.m. 113. o. 

648 M. Merleau-Ponty: i.m. 
649 "A kölcsönösség esete - látó-látott/érintő-érintett - az elsőrendű és tökéletes eset, ahol quasi-reflexió (Einfühlung, Ineinander) van, az 
általános eset egy számomra látható illesztése egy számomra tapinthatóhoz, és a számomra látható illesztése egy a Másik számára 
láthatóhoz." Maurice Merleau-Ponty: i. m. 30.o. 

650 "Az eleven test eszteziológiájának feladata, hogy megismerje fizikai testünk eleven testté válásának specifikus konkretizálódási 
móduszait. " Helmuth Plessner: Az érzékek antropológiája. In Az esztétika vége. Id. kiad. 249. o. 
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az én önmegragadási mozgásfolyamatát, és az én létmódját világcsereállapottá változtatja. 

A Másik általi kényszeritettségben az én képességgé válik a medialitás tereként.651 

A lírai én újraszituáltsága mint kölcsönállapot így A képek könyvé ben, az Áhítat könyve és az 

Új versek között a szubjektív pólus reflexiós módjának átrendeződését artikulálja, amelyben 

fokozatosan körvonalazódik az a léptékváltás, amelyben az én térnyerése, az énhez való 

hozzáférés világállapotként áll elő. "A munka korlátlan egeiben ez az első boldogság: hogy 

újfent részesévé válunk egy dolognak, ... akkor kezdődik a megcsontosodott lélek-talaj 

fellazítása, amikor úgy tér vissza a múlt, mintha a jövőből jönne.652 (kiem. H.E.); valami 

egykor beteljesedett dolog a jövőben teljesítendő kihívásként jelenik meg." - írja Rilke egyik 

levelében. Ez a presque vu653 -hoz hasonlatos idő-jelenség jelzi Rilkénél egy újfajta reflexiós 

állapot beálltát, érvényességét. 

Shoshana Felman654 szerint Lacan Freud-interpretációja miközben reaktivizálta Freud 

idegenségéhez való visszatérést, tudatossá tette egy újfajta, kétszeri, kétirányú visszatérés 

jelentőségét az értelemképzésben, amelyben "az igazság korrelativ azzal a meghasonlással, 

mely szükségessé teszi a visszatérést." A reflexivitás ezen új módja feltételezi a Másikon való 

állandó áthaladást, amely olyan helyként interpretálódik, amelyben "a beszélő én azzal együtt 

teremtődik meg, aki hallgat, vagyis az, amit az egyik mond, már eleve válasz." Az önmagához 

való visszatérésnek ez a folyamata alapvetően aszimmetrikus (a chiasztikus szerkezethez 

hasonlóan), hiszen a hallgató Másikon való áthaladás nem az én reflexiójaként, hanem az 

éntől való radikális különbözésként megtapasztalt. Ezért nem totalizálható, redukálhatatlanul 

dialogikus és radikálisan elliptikus reflexivitás; s amelyben az, ami a Másikbői visszatér az 

énhez, nem más, mint saját üzenetének elfelejtése,... amelyben maga a tudatlanság válik 

strukturálisan informatívvá. Rilke egy levelében kísértetiesen ismétlődnek ugyanezen 

651 "s csak ha majd megfogod a labdát,/ melyet egy örök játszótársnő vetett/ épp a kezed közé, pontosan kimért röppályán, (...) akkor lesz a 
fogni tudás képesség, - / nem a tiéd, egy világé" Márton László fordítása. 
652 Levél Clara Rilkének, 1908. szeptemberber 4.-én, R. M. Rilke Levelek II., Új Mandátum Kiadó, 1995. 64. o. Báthori Csaba fordítása. 
653 Szép literatúrai ajándék. "Déja vu - presque vu" - szám, 1999. Pécs, Szeged. (Különszám) 
654 Shoshana Felman: Freud eredetisége - avagy miben áll a pszichoanalízis különbözősége? Műhely - Pszichoanalízis szám 1992. 53.-57. o. 
ford. Bókay Antal 
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fogalmak: "Párizs a világ egyetlen olyan pontja, ahol az emberi élet összes irányának és 

feszültségének bizonyos keresztezó'dési pontja kialakulhatott, - annak az élet nevű ellipszisnek 

egyik titokzatos gyújtópontja, amelynek másik fókusza nyilván csak tükörképe egy messze 

felénkboltozódó, megszilárdított másik élettérnek "655 (kiem. H. E.) 

Ez a keringő reflexivitás az, amely a versek végére felépíti azt az eredetiséget, amely mint 

meglepetés jelentkezik, amelyben "a reflexív mozgás önmagához visszafordulva felbomlasztja 

önmagát, mert mást talál, mint amit akkor remélt, amikor keresni indult. Olyan út, melyen a 

válasz arra szolgál, hogy megváltoztassa a kérdést.1,656 

A chiazmus mint a nyelvtest alakzata. 

A szenvedés e megkettőzött identitás-természete (a nem-látott s a hangzás révén látottá tett, az 

elvilágtalanított és a megszólaltatás révén a világösszefüggésbe újra beállított kín-lét) 

értelmezhető az Új versek megfordításon alapuló tárgy létmódjának előképeként is. A saját 

testet olyan belső, tárgyiatlanított intencionalitássá teszi, amely az Új versek számára a 

tárgylét modellje, modell-helye lesz. A versalakítási tudatosságnak ezen a szintjén a látás 

átalakításához tehát a reflexió transzformációján keresztül vezet az út. Rilke itt kísérletezi ki 

azt a pillantást, amit névtelen vagy teljes látásnak nevez, miközben a szenvedéstapasztalat 

szubjektumát keresi, azt az alanyit, amely ezt a létminőséget elviseli. A versek úgy 

dekomponálják a szenvedést megélő ént, hogy magát a szenvedéstapasztalatot avatják 

alannyá/ alanyivá. 

Az én helyett a reflexió a nyelvibe helyeződik át, (a forma mint tudat) mint keringő elliptikus 

reflexivitás, és a rilkei gondolati figurativitásban megtestesülő nyelvtest önreferenciájaként a 

chiazmus alakzattestében, a személytelen nyelv diaphragmájában657 az én viszontláthatja azt a 

655 Levél Erwin Freiherr von Aretinnek, 1921, március utolsó napján, R. M. Rilke Levelek V. Új Mandátum Kiadó, 1999. 282. o.ford. 
Báthori Csaba 

656 Sh. Felman: i.m. 57.o. 
657 Merleau-Ponty kifejezése a nyelvire: rekeszt, válaszfalat, szűrőt jelent. P. Herkert: Das Chiasma. i. m. 113. o. 
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részét, amely benne önmagát nézi. Különös párhuzam bomlik így ki a lacani kettős 

visszatérés keringő reflexiója mint aszimmetria, és a Merleau-Ponty-féle nem-korrelatív, 

diakritikus658 viszony érintő és érintett, látó és látott között. 

Tehát a szövegiség mint kétirányú visszatérés, az ismétlés mint (a meghasonlottság talaján 

álló) igazságot teremtő erő, megtalálja a maga párhuzamát a test prereflexív elméletében. 

A feladatunk tehát: a világhoz való eredendő odatartozás feltétlenségének és 

megkerülhetetlenségének kibontása egy olyan reflexiós rendből, amely alapvetően nem a 

tudat korrelációs elvéhez köthető, amely nem az intencionális aktív éncentrumból indul ki, 

hanem preegzisztenciális megelőzöttségi módok alakzaterőiben realizálódik. 

Titelblatt: a chiazmus mint az olvasás alakzata. Chóra, chiazmus. 

A versciklus a szöveg befogadóra való ráutaltságát éppen a szenvedés természetéből 

eredezteti. Ez a címlap előfeltevéséből ered: a szenvedők csak a befogadásban lesznek 

egyáltalán 'látható fenoménné', hiszen tudatunk hozzá való viszonya a tagadás, hárítás, 

menekülés. Mivel szenvedő részünk elfojtásra kerül, annak valódi megtestesülése számára 

nem marad hely az észlelés terében . így a láthatóság vakpontjában léteznek egy új hatodik 

érzékké avatva a szenvedést, hiszen a megszólalók saját képességük, érzékszervük hiányán 

keresztül látnak. 

A beszédhelyzet kettős-ellentmondásos problematizálásában csak isten látja őket, az olvasó 

arra az oldalon áll, ahonnan nem láthatók, csak a hangjuk szökik ki a vershelyzetből. A 

szenvedők nem észrevehetőek, ezért beszédük a számunkra nem létező, a semmi hangja. A 

Stimmen a szenvedés hangja, a Semmiben transzformálódó hang, amelyben az olvashatatlan 

transzparenssé lesz a hallgató Másik paravánja előtt, felügyelete alatt. A kín-fűzér így: a 

Másik-teremtő hely, amely arról a részről beszél, akit elfojtunk. A szólás/nem szólás 

egyidejűségét kifejező fogalom, amely a Másikat rejti, csak körülírással és 

keresztbeszerkesztéssel teremthető meg. A nem-létező hangja, amely mégis (tudattalanul) 

658 Tengelyi László: Élettörténet ésa sorsesemény id. kiad. 125. o. 
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létező: az abszolút, a par excellence idegen tapasztalat. Nincs rá szavunk, de valahonnan 

érkezik egy hang, amely két részre hasad, egy kívülről és egy belülről érkezőre.659 

E létállapot olvashatatlansága/értelmezhetetlensége miatt e tárgyakká lett lények olyan 

határhelyzeti fenomének, akik az érzékelhetőség/érzékelhetetlenség határán állnak. A 

cikluskezdő Titelblatt utolsó sorában a kurzívval szedett diese deixis lét-résében időznek 

(nyommá, tractummá váltan). De mivel a fenomén önbejelentő bemutatkozása660 Istennek 

szól, hiszen a versvilág belső terében a többiek nem láthatják a "létről lemetszetteket" ("diese 

Beschnittene'"), mert számukra láthatatlanok ("niemand will wissen, was sie sind"), akkor az 

olvasó-pozíció is megkérdőjelezett. Mint távolság-lények661 a létezés közvetlen nyelveként a 

kívülség nyelvét beszélik. A szenvedés a saját kíméletlenségünk (ön)reflexív test-hangja. A 

kíméletlenség az a szövegmagatartás, amivel a hang visszahozza a látottság tartományába a 

létet. A szegénységszerep mögül szóló hang az, ami láttat. A látás már egy visszatérő látás: a 

hang révén teremtő ismétlés, keringő reflexivitás, amely egy másik nyelv révén, a hallgató 

Másik révén születik meg662, a látás újfajta visszatérése a test belső láthatatlanságába. A hang 

(dal) itt az elfojtott (a látvány) jelölője, szimbolikus helyettesítője. Létértelmező alakzata a 

másikon (a titkok földjén) való kötelező dialogikus áthaladás miatt csak a chóra lehet: a 

szenvedésnek nincs, nem lehet szószerinti evidens neve. Ez egy más(ik) nyelv. A vers 

reflexivitása tehát nem az öntudat reflexivitása. 

Rilke tárgyköltészetét (Új versek, A képek könyve) az elméletírók többnyire a (statikus, 

homogén) tér költészeteként értelmezik. Éppen a Stimmen igazolja (az Új versek felé is), hogy 

a térképzetnek egy sokkal összetettebb - a befogadói viszonyt is tudatosító, katalizáló -

formációja van kialakulóban, amely talán az antik chóra (a létesülés időhelye) fogalmához 

659 "A költemény olyan beszéd, amely folytonos kapcsolatot követel meg és teremt a meglevő hang, illetve azon hang között, amelyik jön és 
jönnie kell. "(Valéry) 

660 Louis Marin szerint a reprezentáció-jel mint jeientésadó folyamat kétirányúságában (reflexivitás és tranzitivitás) a keret (v.ö. Titelblatt!) 
alakzatai hozzák létre az autoprezentáció reflexív alanyszerűségét. L. M.: A reprezentáció kerete és néhány alakzata. Enigma 18-19. 
661 "A szerencsétlenség létezését csak úgy fogadhatjuk el, ha távolságnak tekintjük." Simone Weil: i.m. 14.0. 

('62"Mert akkor szól tisztán a húr,/ ha némaság kiséri mélyen, /mikor a hang mögé zenétlen, / vér-lüktetésű nesz simul; / s riadt és esztelen a 
század, /ha hívsága mögött nem állhat / valami mozdulatlanul. " (így lettünk A képek könyve.) 
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közelíthető leginkább, amelynek megfogalmazása Platón Timaioszához kapcsolódik. "Ez az a 

felmérhetetlen hely, melyhez képest minden jelenlévő korlátozott. Az időben kifejlő tér, s a 

térben kifejlő idő. "663 E "válaszoló érzelem"-ként, "női alakzatú ismeretlen"-ként 

aposztrofálható, alapjában befogadói pozíciójú rilkei líranyelv talán e magába fogadó, magába 

gyűjtő, a keletkezésnek helyet adó tér-kezelés felől adekvátabb módon magyarázható.664 

'A modern létértelmezés szerint a társadalomnak ki kell rekesztenie nyomorultjait,„665 A 

tilalomsértés arcaiként nincs helyük a létezésben. De a testi-lelki nyomorúság mint az elemi 

tapasztalattér fundamentális megfosztottsága nem más, mint a helyet adó (a lét)666a 

látszatlétükkel a kiterjedésként felfogott teret ki-töltők (a létezés) számára, abban a 

létmódban, ahogyan el/kivonulóban van a létezésből (x©pstn: utat enged, hátrál, eltávozik, 

kezdődik (!)). A Stimmen ciklusa a létezés, a tér üresen hagyásában nyomként létező 

nyomorúság "hely"-ét, pozícióját, státuszát keresi, azt a helyet, amely a (látszat) létezés 

normál regiszterében élők számára nem létezik 667 A versciklusban így a hang (Stimme) lesz 

az az időkép, amely a névtelen szenvedés hely-fosztottságának nyoma-ként lép fel. A hang 

így a névtelent az időbe kiléptető jel-egzisztencia nyoma. Nietzsche a fájdalmat A hatalom 

akarásában a félelemmel köti össze. Ez a fájdalom megtapasztalásában a testet ellenállásra, 

egyfajta összehúzódó megrekedésre, aggódásszerű merevségre készteti, s éppen ez szorítja ki 

a tudatból a fájdalommal való puszta szembesülést, a felismerést. Akit fájdalom ért, az 

szembeszegülve, önmagában kapaszkodik meg. A Rilke-ciklusban a fájdalomtapasztalattal 

való szabad szembesülés éppen a kényszeres önmegmutatás, a hang-teremtésére (a dalra) van 

663 Bacsó Béla: „The age of secondary orality" és a filozófia. In B.B.: Határpontok. Budapest, T-Twins Kiadó, 1994. 113. o. 
664 "A görögöknek nincsen szavuk a térre. Ők a térbelit nem az extensio felől tapasztalják, hanem a hely (topos) mint chóra felől, amely sem 
helyet, sem teret nem jelent, amelyet azonban az ott álló elfoglal, betölt. A hely magához a dologhoz tartozik.. Nem jelenthetné a chóra a 
következőt: a minden különöstől magát elkülönítő, a kitérő, amely ily módon éppen valami mást enged meg, valami másnak csinál helyet. " 
Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikába. Budapest, Ikon Kiadó, 1995. 33.0. Vajda Mihály fordítása. 
665 Michel Foucault: Az őrület, a mü hiánya, in A fantasztikus könyvtár. Id. kiad. 28.-35. o.; M. Foucault: Őrület és társadalom, in M. F.: 
Nyelv a végtelenhez. Debrecen, Latin Bertűk, 1999. 251.- 269. o. ford. Sutyák Tibor 
666 Heideggernél a khoriszmosz a lét és létezés elválasztottságát jelenti. Idézi J. Derrida: Esszé a névről. Pécs, Jelenkor, 1993. 156. o. ford. 
Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán 
667 A hely-nek ez a mélyebb értelmű, a létet/létezést elválasztó jelentése jelenik meg Lévinasnál is: a világban való létezés mint hely-foglalás 
nem más mint ki-tettség, kiszolgáltatottság, ki/megfosztottság. E. L.: Nyelv és közelség. Pécs, 1997. 215.0. ford. Tarnay László 
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bízva, amely csak a hangot adja meg/ a hangot üti meg a tiszta, chóra-szerű 

értelemteremtéshez. 

Ezért nem értelmezhető Rilke tárgyköltészete tisztán a statikus, metafizikai értelemben vett 

térköltészetként, hiszen az antilineáris és decentrális chiazmus (mint a chóra létezés-jele) 

mindig új, saját egyedi teret (új értelmezést) szül a tárgyhoz, azzal, hogy a véletlenben 

megfordítja és megismétli saját létsorrendjét, úgy, hogy az azonost és a mást egymás 

* r • • r * 668 ' f * T 

sajátjaivá teszi. így találkozik %ropa és xiotajj-oq a közös keresztező %-ben. így válik a tér a 

helyet-adás differenciatestévé. 

Julia Kristeva líraelméletében669 a poétikai nyelvet az általa bevezetett kettős modalitás, az 

emberi léthelyzetet megalapozó szimbolikus és szemiotikus vonatkozásában elemezve azt 

állítja, hogy az a szemiotikus szimbolikusba való állandó ritmikus visszatéréseként670 

értelmezhető. A szemiotikáit mint az ösztöntörekvések elsődleges szervezettségét, amely 

ritmusok, intonációk és elsődleges folyamatok (áthelyezés, eltolás, sűrítés) formájában 

nyilvánul meg, belső összefüggés köti a chórához, amely nem más, mint fogékonyság és 

alkalom az Egész vágyteli szótagolására, a létezés ritmikus ki-betűzésére. Ha a vágy egyedüli 

autentikus artikulációja a gesztus és a hang ritmusa, akkor Kristeva intencióit követve itt az én 

a hang "provizórikus, mobilis artikulációja"671 révén, annak visszatérő ritmikus kényszerében 

a chóra terét nyitja meg. A hang az (időben) teret, léthelyet nyitás kényszerállapota, az idő 

létterének megnyitása. Ugyanakkor mivel e mondás ereje a lét ritmusát a nyelv keresztkötéses 

csereállapotában mint chiazmatikus gesztust ragadja meg, a csereállapotok e folyvást 

megújuló ciklicitása allegorizálja azt a folyamatot, amelyet maga a költészet képvisel, illetve 

azokat a "jelölő gyakorlatokat, amelyek a társadalom és a szubjektivitás szélsőséges eseteit 

668 Merleau-Ponty értelmezésében a saját-nak csak kontraszt-értéke van. Tengelyi László i.m. 126. o. 
669 Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978. 36. o. 
670 "A próbára tett értelem és szubjektum éppen e két modalitás interakciójából nyernek erőt önmaguk artikulálásához. A visszatérés, a 
szemiotikai megjelenése a szimbolikuson belül,...mind közreműködnek a transzcendentális ego egységének és a hozzá tartozó homogén 
értelem rendszerének leépítésében, továbbá szabadjára engednek mindent, ami az értelemben heterogén, vagyis a késztetést 
(ösztöntörekvést). Ez a heterogenitás ...a jelólőláncban csak az általam szemiotikainak nevezett jelenségeken keresztül manifesztálódik. " 
Julia Kristeva: A szubjektum mikrodinamikája. Pompeji 1994. 1.-2. 194. o. ford. Bocsor Péter 
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reprezentálják, a pszichotikus állapotokat, és az azokhoz kapcsolódó diskurzust éppúgy, mint 

azokat a szublimációs formákat, amelyek kiterjesztik a jelölhető' határait"612 

S a chóra-alakzat tematizálásaként indítja majd Rilke az Új versek első kötetét is a Korai 

Apollón című verssel, ahol a megfordító művelet pólusai 1. a még készületlen ante-állapot és 

2. a beteljesülés terhes teljessége: az archaikus, még szólalatlan "korai'Vidő előtti istenségben 

már "minden költemény tüze járja át szivünk szinte már halálként." így lehet a chóra-elv a 

prereflexív, a test quasi reflexiójának idő-képlete, realizációja. A továbbiakban az elviselés 

alakzataiként értett, a Stimmen-ciklus néhány anyagán és textuális környezetéből válogatott 

versanyagokon vizsgáljuk a chiazmus elvonatkoztatási regisztereinek poétikai 

alkalmazástechnikáit. 

A kulturális metaforika rekonkretizálása: Das Lied des Bettlers 

A koldus dala példaértékű a ciklusban, mert a chóra értelmében elgondolt hely tematizálásával 

indítja a ciklust. A befelé tartó intencionális látásmódban a kizárt beszédmódok területén az 

újonnan feltáruló értelemkezdetek a testhez, a sajátként felismert, de alapvetően idegen 

entitáshoz kötődnek. Ha a versciklus - címében - azt a helyet673 keresi, amely helypontról a 

szubjektum beszédét (dalát) hallani, értelmezni lehet, akkor a koldus szégyenérzete, mint a 

Magam identifikációs energiája ("Damit sie nicht meinen ich hatte nicht, wohin mein Haupt 

tu. ") egy olyan általános tudatot képes kiépíteni, ahol a keresett világhelyet (ahol a kivetett 

helyet találhat) a test, egy sajátos test-chóra képviseli. A koldus a kezére hajtja a fejét, hogy 

ne higgyék azt, hogy nincs hova lehajtania. A verset egy önmagára visszahajló szerkezetépítés 

jellemzi, ahogyan a szégyen "a magunkról alkotott érzés egy formája", az "önmagára való 

visszavetettség. "674 A kivetett szégyenében saját testéhez fordul vissza, abban találja meg a 

671 J. Kristeva: Die Revolution...id kiad. .36. o. 
672 Julia Kristeva: A szubjektum mikrodinamikája 190.O. Bocsor Péter fordítása. 
673 Lacan szerint az én (je) úgy van adva mint egy pozíció, mint egy hely egy adott struktúrában; az önmagának tudatában levő, reflektáló én, 
az ego (moi) csak másodlagos ehhez a pozicionális én-hez képest. Erős Ferenc: Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája. Thalassa 1993. 2. o. 
674 M. Scheler: Über Scham und Schamgefühl. ín Scheler: Schriften aus dem Nachlass. 1957. 
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számára egyedül föllelhető világ-helyet. A test mint saját idegenség és szenvedésteli menedék 

negatíve a világban való helyet-nem-találás jelölője, az üresség kifordított jele. Az önidentitás 

megfogalmazása a hely-megvonáson keresztül történik. Ugyanakkor a testben valósul meg a 

tér és test elidegenítettségét felfüggesztő szemléletmód, mert a test teremti a teret, a test 

teremti a saját hajlékot. 

A koldus dalában az evangéliumi példa átírása révén ("De az ember Fiának nincs hova fejét 

lehajtani"f15 lesz az én változó hely a szimbolikus rendszerben, azzal, hogy negatív módon 

megalkot/kifordít egy mitológiát, s amivel bizonyít, azzal cáfol. A kultúra a "van/nincs hova 

lehajtani a fejét"- metaforáját, a hajlék metaforájának referenciáját a testen kívüliben, az 

építményben ragadja meg. A testben lakozás metaforája ezzel a kultúr-mátrixszal szemben 

teremti meg a maga modelljét, így a két regiszter más-más értelmezési alapra épül. Az Én 

lakozása a testben van, a test belakása a hang révén történik meg. A szubjektum leírható 

narratívája a saját(on belüli idegen) testben lakozó saját(on belüli idegen) hang metaforája 

lesz. A kérdés csak az, hogy a testben mint saját idegenben lakozás a test - én - hang 

viszonyában a hang-gal mennyiben tehető transzparenssé/evidenssé? 

A versvilág a kultúra által legitimált ("van hova lehajtani") metaforikusát annak 

tulajdonképpeni, közvetlen, megfogható, testiesített jelentésével ütközteti: az, hogy a saját 

kezemre hajtom le, nem azt jelenti, hogy van hova lehajtani. A versképlet tehát: saját kezére 

hajtja a fejét=saját test mint hajlék (tulajdonképpeni jelentés, idegen/ véletlen referencia) 

versus "van hova lehajtani" (kulturális metafora, vélt jelentés, ismert referencia). A metafora 

szó szerintivé válása történik itt meg, s ami olvasásra indít, az olvashatatlan, nem más, mint a 

vers végi félrevezetés. A saját testben lakozás legitimációja (mely eleve a saját idegenen 

alapul) egyrészt közvetlenné teszi a mozgást (az ember a saját testében közvetlenebbül lakik, 

mint bármilyen térben), másrészt a sajáton belüli idegen kiemelésére képes. Az utolsó 

mondatban a személy azonosságtere képződik meg, az álarcosság, a persona, az én 

675 Máté 8.20 és Lukács 9.58 . 
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szerepjátszó mesterkéltsége, amihez a saját test nyújt segítséget, amelynek egyébként a 

leleplező szerepet kellene eljátszania. így a test az el-leplezés-és le-leplezés dinamizmusává 

válik. A test olyan hajlék, melyben megtörténik a reflexió a "hús"-ra, a világgal való 

összeszövöttségre, amely így lesz egy prereflexív és preobjektív chiazmus-állapot.676 

A térből való kizártság helyének elfoglalása: Das Lied des Aussätzigen 

"Szűk a jelenlét és felmérhetetlen a 

hely. "(Blanchot) 

A kizárt lét- és beszédmódok (elzártak, szentek, rettegettek területe, az önmagukra 

függőlegesen építő, haszontalan és tilalmakat megszegő, önmagára utaló elhajlás területe677) 

azon típusa testesül itt meg, amely állandó mozgásban van, s amely Rilke szerint a 

kiterjedésben, az extenzióban, a térben elfoglalt hely metaforájával tűnik konstituálhatónak. A 

leprás a kultúra és önmaga kölcsönös és eredendő elhatárolódásának topológiaira, lokálisra 

sarkított regiszterében, mégpedig a végtelenített térben van ki/ elzárva. A tér úgy van itt a 

leprás személyére bízva mint egy komplex spacializálódott emlékezet, amely az einer és alles 

névmások kontrasztjában villantja föl a versteret: "Ich bin einer, den alles verlassen hat. " A 

dologi- személytelen "alles" használata (az emberi világra utaló alle helyett) az 1908 telén írt 

Ima az őrültekért és fegyencekért című vers elhagyatottságának univerzalitásához 

hasonlítható: "Ti, akiktől a lét/ hatalmas arca lágyan/ elmúlt: ..." A ki-mozdultság, meg-

rendítettség pillanatközében, köztes létben utaznak, tehát az identitás megfogalmazása a 

helymegvonás jelentésmozzanatával történik. A mások számára garantált nem-jelenlét 

legitimálja (betegségétől el nem szakítható) identitását. Az őt szintúgy nem-jelenlétükkel 

körülvevők azzal semmisítik meg jelenlétét, és alkotnak számára egy kifordított prezenciát, 

hogy érinthetetlenné teszik. így veszíti el belső jelentéstartományát egy létmód, amely csupán 

676 Merleau-Ponty rendszerében a "chair", a "Fleisch" ontológiai fogalma (szemben a "Leib" ontikus jellegével),"a világ húsa", a quale 
„annak az érzékelhető létnek az osztatlansága, ami én vagyok, és mindannak, ami érzi magát bennem." M. M.-P.: A látható és a láthatatlan. 
Id. kiad. 38. o. 

677 Foucault: Az őrület, a mű hiánya. Id. kiad. 34. o. 
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a hely kívülségében létezik. A problematikát örökli az Új versek kötet is: a Der aussätzige 

König című vers az érintés közvetlen testközelségében előálló iszony-élményt678 az ütés-

érintés egymásban megképződő értelempotenciáljában és a kétféle méltóság (mindkettő az 

érinthetetlenség miatt!) feszültségében villantja fel: „Kivárta, hogy valaki megüsse, de nem 

volt erre férfi egy se, mintha egyre érinthetetlenebbé tenné új méltósága, mely lassan 

elborította,"679 Ugyanakkor a távolság és távollét perspektívájából konstituálódó metaforika 

visszakonkretizálja680 a szenvedést mint életutat az út tulajdonképpeniségébe: az ő esetében az 

életút valóban megtett szenvedés-út. De mint találkozások/keresztutak és végcél nélküli út ez 

a sors az ellen-út allegóriájává válik. Tehát a mozgás (sich bewegen) és az út (Weg), az 

életút/sorsút abban a mozgásban valósulhat meg, amelyben az önközlés, önprezentáció egy 

személytelen hanggal közvetített. A lepra mint jel utalókarakterrel rendelkezik, és ez a 

rímösszefüggésen keresztül válik világossá (Werk - Merk), melyen keresztül hang és látvány 

kapcsolódik össze: a leprás egy fordított, felmérhetetlen térben van jelen, amelyet saját 

jelenlétének közlésével teremt maga köré elijesztésül. 

A nézőpontállapotok keresztező mozgásalakzata: Das Lied des Idioten 

Eletünk ismeretlen történetében "minden pillanatban új borzalom kezdődik és ismétli meg 

magát." A pszichotikus állapot, az őrület képtana Rilkét szinte minden korszakában 

foglalkoztatta. Különös módon Rilke fontosnak tartja leválasztani megközelítésének 

fogalomterét a pszichoanalíziséről, amely akkortájt még nem foglalkozik a pszichózis 

képtanával: "a pszichoanalitikus az eredendő bűnnel mesterkedik...az én legbensőbb 

hivatásom és minden művészet gyakorlati origója viszont ezzel az eredendő bűnnel 

szembesíteni az ellenvarázst. "68! 

678 "Da trat auf seiner Stirn der Aussatz aus/ und stand auf einmal unter seine Krone/ als war er König über allen Graus... " („És akkor 
kiütött homlokán a lepra,,' és hirtelen a korona alá ültV mintha minden iszony királya volna. ") 
679 "erwartete, dass einer nach ihm schlug;.' doch noch war keiner Manns genug;/ als machte ihn nur immer unberührter/ die neue Würde, 
die sich übertrug." 
680 Adorno Hölderlin költészetében az absztrakt-konkrét jelentésszinteknek egy ugyanilyen visszakonkretizálásáról beszél. Th. W. Adorno: 
Parataxis Hölderlin kései költészetéről, in Th W. Adorno: A művészet és a művészetek. Budapest, Helikon Kiadó, 1998. 89-90. ford. Bán 
Zoltán András 

681 Levél Lou Andreas-Saloménak, Párizs, 1914. július 4. R. M. Rilke: Levelek. III. Id. kiad. 262. o. 
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A bolond érzékelésállapota, világléte - aki "nem beszéli a külvilág nyelvét", aki "eltérő 

beszédek találkozási pontján áll, "682 - alkalmas tartomány az ellenerők, az ellenvarázs, az 

egymásban részeltetés műveletének kifordító tendenciája számára. Az Új versek idejére az 

idegen léttartományokban való részesedés, a szubjektum azokba való bevezethetősége 

lényeges elemmé válik Rilke gondolkodásában.683 A kérdés az elfojtás-hárítás és az elviselés, 

az érzésben való legtovább-kitartás (Ertragen, Leisten), a fájdalomerők elviselésének pólusai 

között dől el. 

Az erők megsokszorozódását implikáló kitartott tartamnak ez a pregnánsan rilkei 

gondolata, a léttartományok átmeneteinek felerősített megélése a tét: hiszen "az iszonyat is 

csak álarc." S az érzésben való kitartás olyan ismétlésállapotokat tart fönn a lélek anonimitás-

tartományában, amely leginkább a Másikon, a Semmin áthaladás keringő reflexivitásának 

lacani modelljével közelíthető meg. 

Az őrület szisztematizált illúziójában, a felépített alternativitásban684 máshogyan működő az 

én elhárító mechanizmusa, az elfojtás: az Id/Es eluralkodása révén a normális elme hasadt 

önreflexiója egy homogén egyneműségbe685 billen át. "És hallgatnak, mert a válaszfalakat 

lebontották az értelmükben,/ És az órák, amelyben megérthetnék őket, felemelkednek és 

elillannak. "686 A vershelyzet úgy hitelesíti a tilalomsértés látható arcaként az idiótát, hogy a 

tudatos és tudattalan mezőt egy perspektivikus kifordításba helyezi: a beszélő én hangja egy 

olyan tartományból szólal meg, amely a tudaton kívüli psziché ismeretlen mezejeként 

artikulálódik. Lacan szerint a szubjektum bifokális centrumrendjében, ahol többé nincsenek 

középpontok, csak egymásnak ellentmondó gravitációs vonzások léteznek, "mindkettő lehet a 

Másik." 

682 Bókay Antal - Jádi Ferenc: A képek nyelve és a lélek nyelve. Műhely. 1992. 7.o. 
685 Kulcsár Szabó Ernő: Mérték és hangzás. Orpheus 1991.1-2. 153.; 155. o. 
684 Andrzej Warminsky Hölderlin költészetével kapcsolatban beszél az alterálás chiazmatikus kapcsolatairól. A. W.: Readings in 
Interpretation. Hölderlin, Hegel, Heidegger. U ni vers ity of Minnesota Press, Minneapolis 1987. 39. o. 
685 Bánfalvi Attila: Tudomány ás pszichózis, in B. A.: A szabadság arcai a pszichoanalízisben. Bp., Osiris Kiadó, 1998. 92. o. 
m "Und sie schweigen, weil die Scheidewände/ weggenommen sind aus ihrem Sinn,/ und die Stunden, da man sie verstände/heben an und 
gehen hin. "(Die Irren) 
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A tudatos belső nézőpontját az önvédelem (s egyben az elfojtás) konstituálja, amely a veszélyt 

alapvetően a külsőben látja.687 A tudattalan belső nézőpontúvá válásában a veszély a belsőbe 

helyeződik, a terra incognita specifikus jelentésmozzanata az önveszély(es)ben ragadható 

meg, s ez úgy artikulálódik, hogy a többiek, a külvilág nem állít akadályt az én elé, a hagyás 

mozzanatával jellemzett, de nem is védi meg önnönmagától. Ez a veszély elem az első strófa 

törésvonalaiban ragadható meg: a történés modális differenciáját (Konjunktivus-Indikativus) a 

kettő közé ékelődő anonim-üres közép-elem, a wie gut teszi szemmel láthatóvá, szinte 

megfoghatóvá. Az őrület beszéde "a szóra jellemző hasadékba fészkeli be magát."688 

Az idióta dala versszövegtestében minden a "Wie gut" körül kering, amely egyszerre 

összekötő és cezúra. Tematikus szinten a "heiliger Geist " képezi ezt a centrális tengelyt: 

"Alles kommt und kreist /immerfort um den heiligen Geist". A fájdalomerők központozását a 

cezúrás strófák (Wie gut) végzik el, amelyek az elviselés, a nehézkedés fogvatartását, keringő 

visszatértét jelzik. Ebben a homogén forgásban a két tartomány egymásban való részesedése 

differenciálatlanul történik meg. Ami a normalitás szintjén úgy működik, hogy a mindenkori 

másik oldal szenvedésminősége vágyteljesülés, öröm, itt a jelentéselemek egy rejtélyes 

játékot folytatnak, amelynek során szétválaszthatatlan kétértékűségre tesznek szert: 1. a 

mosoly szubsztancialitásának tűnő wie gut refrénelem a Blut-tal alkot kísérteties 

(:Unheimlich)689 rímvisszhangot, (a gut-Blut-ruft alapkötéseiben az örömelv, a Másik 

cezúrázza és cenzúrázza az ént) 2, ami körül strukturálisan keringenek a mondottak (wie gut), 

az tematikusan a levegő elemű, lebontó funkciójú Szentlélek, amely másodszori 

előfordulásában kétszeresen, deiktikusan-aposztrofikusan ("ama lélek körül (tudod)") 

homogén örömelv, 3. az ismétlődő elem tárggyá váló, talaját vesztett szóként, maradékként 

hullik vissza a beszéd törékeny rendjéből: "a bolond bezárult abba, fátumszerűen, tárgyként 

687 "Az eredeti öröm-én introjiciálni akarja mindazt, ami jó és kivetni magából mindazt ami rossz. A rossz, az éntől idegen, a rajta kivüli 
számára nagyjából azonos fogalmak. Sigmund Freud: Ösztönök és ösztönsorsok. GW XIV. 13. o. 
688 Michel Foucault: i.m. 31. o. 
689 Freud szerint „ bármi, ami a belső ismétlési kényszerre fiogyelmeztet, kísértetiesként (das Unheimliche) észlelhető. S. Freud: A kísérteties. 
In Bókay Antal - Erős Ferenc: Pszichoanalízis az irodalomtudományban. Bp., Filum, 1998. ford. Bókay Antal és Erős Ferenc. 
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hordozva önmagában azt, amiről nekünk csak homályos sejtéseink vannak. "69° (kiem. H.E.) A 

Blut" (az akarattól eloldott amorf likviditás, organikus sötétség, a ciklikus visszatérés képe) 

átfordul a gut formáiba, amelyek a vers végén maguk is dologgá váltan már talajukat vesztett 

szavak. 

Ebben az egyneműsitett, homogén örömtermészetű rendben, ahol az én és a Másik egyazon 

oldalon szabadul fel, az én számára egyetlen résnyire nyitott sor marad, körülbelül a vers 

felénél. Az illető sor egy olyan strófában található, amely a Nein tagadóelemmel indít. A 

versben ez előtt és ez után is az énen kívüli elemek látják el az alany szerepét, ahol a Másik 

éli az én-t, nem az én a Másik-ot (Sie hindern mich nicht; es kann nichts geschehn; es sei 

keine Gefahr dabei; wenn man ruft; wie sich alles seltsam benimmt). Az elviselés 

alakzataként megjelenő teljes, névtelen személyiséggel szemben az elfojtó instancia, az "én" 

akkor jelenik meg alanyként, amikor a nein tagadóelem feltűnik, (a veszély tematizáltsága 

mellett) amely feltétlen, személyhez kötött, az Ich-hez tartozó, szemben a nicht feltételes, 

tárgyhoz kötött jellegével. És nem véletlenül kerül itt zárójeles jelölésmódba az abszolút 

azonosulást jelző (Wie gut). A szövegvilág szinte paralitikus neutralitásában kiderül, ahol 

veszély van, ott megjelenik a wie gut. 

A wie gut - a Selbst, az Önmagához való visszatérés tematizációjaként - a rímrendben minden 

strófában a rímsorozatot megtörő bemetszésként van jelen, ahogyan az Idiot jelenségét a maga 

"id" gyöke mint "saját"-ot, "egyéni"-t, " különálló"-t egy bevágásként értelmezi. így lesz a 

bolond beszéde "a jelölő megrendítő erejű alakzata", egy "önmagát implikáló beszédmód, 

amelyben kimondódik maga a nyelv is, amelyen megszólal1,691, mint szerkezetileg ezoterikus 

beszéd, az egyetlen közös tudásként egy más(ik) paradigmáról. 

690 Bókay Antal-Jádi Ferenc: i.m, 7. o. 
691 Michel Foucault: i.m. 33. o. 
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A hely kioltása a saját testben: Das Lied des Zwerges 

A kilenc szégyen-alakzat közül az előbbiekben megfigyelt sajátos test-értelmezés mint a 

helyet-adás lehetősége a törpe dalában függesztődik fel. Ha a koldus dala a saját testben való 

helyet keresésben merült ki, a leprás dala más-más értelemben, de egy sajátos helymegvonó, 

helykiüresítő szerkezetben értelmeződött, akkor a törpe daláról elmondható, hogy a hely-

megszüntetés folyik a saját testben. Az én/magam differencia ebben az esetben áttevődik a 

test/lélek tengelyre. A kétségbeesés terében önmagához mint a testéhez viszonyuló én egy 

alapvető elmozdulásban képződik meg: a lélek iszonytató szárnycsapásokkal lóg a merev 

csontvázon. Az én képtelen viselni önmagát: a léleknek nincs helye, nincs ágya, se kertje. A 

kert a kultúra egyik legteljesebb létmetaforájaként, archetipikus alapképeként a lélek otthona: 

"az emberi lét teljességét kifejező topológiája a kertben inkarnálódik."692 De a lét eredeti 

topológiai rendje felcserélődik: az eredetileg a test bensejében elképzelt lélek a testen kívül 

jelenik meg, a lélek lóg a test vázán, az átlelkesítettség lehasad a hordozóról.693 

Az énleges identitást tehát a test mozdítja ki, mégpedig a test mint látvány: a varangyosbékára 

emlékeztető kéz, a torz/vicsorgó száj. A testtől elszakadó, funkcióját vesztett lélek az arccal 

való összefüggésében az utolsó strófában egy visszaforduló szerkezetben fedi fel emberi-

állati, a test és lélek összefüggéseit. Az állati létmód értelemképző tendenciájának a 

felerősödése azt a feledést interpretálja, amely az ember léthez való viszonyát irányítja: a 

törpe esetében ez az arc-felejtésben nyilvánul meg, s a test elnehezedésében. A feledés 

alakzatához pedig egy elszivárgó értelemtendencia szolgál alapul, amely az utolsó 

versszakban alapvetően elliptikus kijelentésegységeket képez. Emblematikusságuk alapjaként 

elsősorban a versciklus egészének intertextuális értelemirányai szolgálnak: a kutyáknak a 

"Stimme" értelemben vett (artikulált) hangjuk, arcuk, lelkük, a Stimme-n keresztül 

megszólaló personá-juk nincs. 

692 v.ö. Pannonhalmi Szemle Kert-száma I995.III.2. 
693 Freud az Unheimlich kategóriáját határozza meg eképpen: valaminek rejtve kellene maradnia, mégis előtérbe nyomul. 
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A kutya képe válasz az én hiányzó legitimációjára: "aber nichts kam je so dicht, wie die 

grossen Hunde." Kassner szerint az állat illetve ember-arc különbségének lényege, hogy a 

szem-orr (idea és lelkiismeret feszültségének) derékszöge csak a homo sapiensre jellemző, 

ahogyan a profil - frontális arclátvány drámaisága is. A versvég ezt az arc-léthez tartozást 

kérdőjelezi meg. A kutyához kötött "dicht"-és az archoz társuló "licht" rímhelyzete jelzi: az 

arc-nak az a lehetőségtere, hogy a felfénylő megnyílásban a Nyitott felé mutasson, - mint 

tekintet és arculat alany-tárgy összeszövöttsége, amelyben az énnek önmagával való tiszta 

viszonya megteremtődhet, mert ő a Selbst üres, folyvást feltöltődő helye, - elveszett. A törpe 

arca (ami a verszövegben es!-ként jelenik meg) a kutyáéhoz áll közel: látja (mint tekintet) és 

láttatja (mint arculat) a hasonlóságot. 

A dolgokban önmagát kereső ember, de önmagát elveszejtő, a lélek kertjéből kilépő létmód a 

törpéé, ahol a személytelen performativitást ez az önelveszejtő gesztus képviseli. A 

kitörlődés, megszűnés, elveszés viszont éppen ezen konstituensek révén játszik szerepet a 

Nagyobb, a Nyitott létmódok általi érintettségben, az abban való részesülésben. Megtagadja 

az önarchoz tartozást, ami a Nyitott felé mutatna, de a nem-arc egy másfajta nyitottba való 

bevezetést tesz lehetővé. így válik Rilkénél a Nyitott-nak a test is arc-ulatává. 

Értelemteremtésünk antropológiai természetének alapvető' csereállapota: Schlußstück694 

A kötet záródarabja azért megkerülhetetlen retorikailag, mert annak az "ainigmahálónak" az 

alakzata, amely minden szöveg rejtélyes egységének funkciója. Az emberi ittlétben és 

végességben megnyilvánuló két tartomány tükröződő, ugyanakkor egymáson elmozduló, 

egymás elől bujkáló természete, az egymást átellenben meghatározás a vers elliptikus 

kisszerkezetében695 egy többszörös bennfoglaltsági, tartalmazottsági, részesedési szerkezetet, 

694 "Der Tod ist gross./ Wir sind die Seinen / lachenden Munds/ Wenn wir uns mitten im Leben meinen,/wagt er zu weinen /mitten in uns. " 
Szabó Ede fordításában: ,/í Halál nagy./ S bár nevet a szánk,,' el nem ereszt./Ha életünk dele köszönt reánk:/ merészen a szivünkbe ráng/ s 
zokogni kezd." R. M. Rilke versei, Budapest, Európa Kiadó, 1983. 119.o. 
695 Bárdos László Kosztolányi azon rövid verseit nevezi így, amelyek az egyéni egzisztencia határhelyzeteit ragadják meg. B. L. Változatok a 
búcsúzásra, in Számadás. ELTE, 1985. 66. o. 
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egy nem-lineáris tériesített hiperbaton696-formát állít elő. A halál szája ás az alanyi "wir" 

azonosítása a "die Seinen"-ben történik meg: a nagybetűs ellegorikus Seinen nem egyszerűen 

birtokviszonyt jelez: annak a léte(i) vagyunk, ahogyan nevet a halál szájként, mint a 

legnagyobb befogadó. Az enigmaszerkezet perspektíva- és irányváltásokkal részelteti 

egymásban az életet és halált: chiasztikusan szerkesztve697: kulisszák mögé kényszeríti a 

mindenkori túlsó állapotformát, a Másikat. A halál - élet - élet - halál szerkesztés ellenére, 

amelyben a halál körbekeríti az életet, a versszöveg írásképében a közép és szél pontjain a 

Mund és az uns szerepel, vagyis az énleges létező és a halál funkciójának azonosítása: csak a 

Másik beszéde vagyunk. A jelölők előzetes nyelvébe lépünk, vágyainkat a körülöttünk élők 

szövege határozza meg. Mindezen összefüggések keretében bontható ki az a modalitás, 

amelyen keresztül a halál síráshoz fog a mi középpontunkban (wagt er zu weinen). A wagen, 

a mérés módja annak a kockáztató lényegnek a megtestesülése, ami védtelenné teszi az 

embert: "A lények (a növények és az állatok) közül egy sincs különösebben védve, de ők 

belebocsáttatnak a nyitottba, és ott biztonságban vannak. Ezzel szemben az embert, aki 

önmagát akarja, a létező teljessége nem védi különösebben, sőt valójában védtelen."698 

Ugyanakkor az eltárgyiasulás védtelenségében éppen a kockázat az egyensúly leglényegesebb 

eleme 699 s így a halál sírásra merészkedése az, ami megtartó erejű az emberi létfolyamatban. 

Ennek a dehumanizáló tendenciának a szubjektumértelmezés átalakuló humanista 

perspektívájában a hermeneutikai végkövetkeztetése szerint az individuum nem lesz más, 

mint az idő hermeneutikai jelenléte.700 Oldás és kötés rejtélyes differencia-állapotában Rilke 

( m A hiperbaton jellegzetesen átlépés-forma, transzgresszió. Egymással összefüggő részeket bont meg, választ szét. Világirodalmi Lexikon. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988. 478.0. 

697 Tod-Leben-Leben-Tod, Tod - 1. Seinen 2. (Leben) 3. Mund 4. Leben -5. Er (Tod) 
698 Martin Heidegger: Költők mire jók? Enigma 20-21.51.0. ford. Schein Gábor 
<m A wagen etimológiailag a Waage-val rokon. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Hrsg. von Wolfgang Pfeifer, Berlin, Deutscher 
TaschenbuchVerlag, 1995. I530.O. 

700 "Az idő anyagából vagyok. Az idő folyó, mely magával ragad, ám én vagyok az a folyó."Jorge Luis Borges: Az idő újabb cáfolata. In J. 
L. B.: Az idő újabb cáfolata. Bp. 1987. 269. o. 
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megkísérel ellentállni annak a láthatatlan harmonizációnak, amellyel végleg összebékíthető 

lenne a szétválasztatott. Az új reflexió itt azt a terra incognitát hivatott felvillantani, ami 

bennünk önmagát egy hallatlan kitartás boldogtalan türelmével és "sziderikus távolságával"701 

nézi. így a teljes Természet tárgyiatlanságaként tapasztaljuk meg a Nyitottat. 

A szubjektum-objektum szembenállás eliminálásával kísérletező Új versek intencionális 

látásmódjának tárgyiatlanító, szubjektumot lebontó sokperspektívás tendenciája felé tehát 

vezet egy út, amely az én-állapotok határhelyzeti megnyilvánulási módjaiban - egy nem 

hagyományos értelemben vett reflexiós struktúrában - látja ábrázolhatónak az ént konstituáló 

dimenziók, minőségek, rétegek dinamizmusát. A kilencrészes "hang-sorozat" variációrendje 

az én-leépítő tendenciát tekintve az Új versek tárgyverseinek sokperspektívás, nézőpont-váltó 

rendjét előlegezi. A ciklus tulajdonképpen A képek könyvében (a világ nagy képeskönyvében 

- (Blumenberg)) a szenvedés könyve, ahol a létről lemetszettek sorsának szemlélését (hiszen 

A képek könyve) és olvasását (hiszen A képek könyve) vetíti egymásra. 

A chiazmus és a lét összeszövöttsége 

A képek könyve tehát már az Új versek előtt felveti a chiazmus-alakzat többszintű 

értelmezhetőségének kérdését. Az alakzat egyrészt a szövegtest generálódásának, 

eredetmozgásának702 figurája, másrészt a kétirányú reflexió mozgásfigurája mint a test 

hermeneutikájának alakzata, és olvasás-alakzatként is értékelhető. 

A Stimmen az abszolút olvasandót prezentálja, mert az olvasó tudattalanjának elfojtott 

tartalmának perem-állapotait allegorizálja, ahonnan a Másik olyan jeleket küld, amely a saját 

semmi tartományát olvashatatlanként állítja elénk. Ez kényszerít a keresztezések nehezen 

701 Rilke levele 1924. aug 11.-én Muzot-ból. Gesammelte Briefe I- VI hrsg. von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. Leipzig, 1936-1939. 
702 v. ö. Maurice Blanchot: Merre tart az irodalom0 Helikon 1983. 3.-4. 409. o. 
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feloldható, ezért újra és újra kényszerűen meginduló olvasására, a nagy hypolepszisben703, 

melyben olvasóról olvasóra újrakezdődik a továbbadás folyama, ahol a "tudatlanság válik 

strukturálisan informatívvá ". Ebben a vonatkozásban A képek könyve szenvedés-ciklusa a lét 

sorsritmus-variációiban, a kín léptékváltásaiban kívánja felmutatni a fenomenálisnak azt a 

katarzisát, amelyet az Új versek a közvetlen tárgymegragadás perspektíva-csere állapotaival 

kíván hozzáférhetővé tenni. "Meg kell vallanom, számomra (minden fájdalom ellenére) ezek a 

hallatlan viszonylatok teszik felségessé az itt-tartózkodást, s minél inkább öregszem, annál 

szükségesebbnek vélem, hogy kitartsak helyemen, s az utolsó betűig rögzítsem a létezés egész 

diktátumát.1,704 

703 Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Atlantisz Kiadó, Budapest, 1999. 279.-282. o. ford. Hidas Zoltán 
704 Levél Ilse Erdmann-nak, Párizs, 1913. dec. 21. R.M. Rilke: Levelek III. Id. kiad. 160. o. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Értekezésünk Rilke Új versekben körvonalazódó hermeneutikai teljesítményét a 

tárgyilagosság tiszta látására orientálódó lírapoétikai szakaszként és markáns líratörténeti 

váltásként értelmezi. 

Vizsgálatunk célkitűzése az volt, hogy a Rilke-líra középső szakaszának lírai 

fenomenológiájában feltárja a tárgyversek dolog-képzetének retorikai-poétikai hátterét. 

Ez a megközelítés az objektív líra és a dolog fogalmának poétikai megképzésében az ún. 

nyitott alakzat [offene Figur] specifikus Rilke-koncepciója újraértelmezésének felel meg. 

Heurisztikus kiindulópontként azt a feladatot fogalmaztuk meg, hogy a Figur képzetét a 

gondolat implicit alakzatosságán keresztül közelítsük meg. Rilke e szellemi-nyelvi 

mentalitása a lírai fenomenológia és a chiasztikus megfordítás általánosabb 

összefüggéseket is felvillantó, mélyebb kapcsolatára derített fényt. 

Elemzéseink új szempontokat kívántak nyújtani ahhoz az átértelmezett költészetelvhez, 

amely egy megfordított líratapasztalatot feltételez, amelyben a dolog a nyelvvé válás 

módjaként értelmeződik. 

A dolgozat négy fejezetében a névtelen átváltozás folyamatát I. a 'dolog' és a 

'képződménnyé való átváltozás' vonatkozásaiban; II. Cézanne és a tapasztaló látás 

összefüggésében; III. a kategorialitás és az átfordító ismétlés viszonyában; IV. és a 

korporalitás és a chiazmus viszonyának természeteként vettük vizsgálat alá. 

1. A tárgyiasság kifinomult formáival új költészetbeszédet teremtő Rilkének a dolog-

koncepció lírai műfajával, a paradox módon tárgyversnek705 nevezett alakulattal sikerült 

megalkotnia azt a szövegrendező erőt, a chiasztikus megfordítást, amelyben a vizsgált 

tárgy elemi dologként rávezeti a befogadót önmaga elemi dolgaira, arra, ahogyan lenni 

kényszerül. 

7115 A tárgy-dolog elkülönülése a német nyelvben etimológiai szinten is beszédes: a szemben-állásra épülő Gegenstand jelentése és az 
összegyűjtésre visszavezethető Ding jelentése között. 
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Rilke költészetképének adekvát poétikai formáját egy olyan alakzatban találtunk meg, 

amelynek archaikus vetületei vannak, ősi tartalmak aktiválását indítja el. A keresztezés által 

megképzett retorikai mobilitás lehatol a grammatikai kategoriális szintjére, és új oldaláról 

mutatja fel a nyelvi materialitás problémáját. 

A chiazmus alakzati fenomenológiája egy sajátos kettősséget, ellentmondásosságot jelez: a 

kiforgatott ismétlés a szerves körforgás egységességét és az érintkezés laterális 

elkülönböződését is megjelenítheti. Ezzel köti össze a preszokratikus és (poszt)modern 

gondolkodás kérdésfeltevését. 

A keresztbefordítás kultúrtörténetből ismerős funkcióit a Rilke-lírában betöltött szerepei 

alapján értelmeztük újra. 

Mivel Rilke tárgyverseiben közvetlen módon csak egy titokzatosan megképzett vers-felszín 

poétikai képletével szembesülünk, ahol a tárgy neve mindvégig talányos marad: mert 

kialakulásában felmutatott, és mert e kialakulás a Névtelenség enigmatikus struktúráiba 

rejtett, ezért értelmezésünkben nagy hangsúlyt helyeztünk a chiasztikus szerkezet és a 

rejtvényképző keresztezés enigmastruktúrája, valamint az archaikus négyesség 

összefüggésének. 

Elemzésünkben a chiazmus elvének a vizsgálat fókuszába állításával új megvilágításba 

helyeztük az objektív líra és a megfordítás összefüggéseit; a képződmény és chiazmus 

újraértelmezett viszonyát a füzisztermészet révén; a keresztszövés összekötését az 

intranzitivitással, a medialitással; a chiazmus és a metafora megkülönböztetését; a chiazmus 

és kategorialitás összekapcsolását a perspektívakezelés szempontjából; a chiazmus és a test-

elv összefüggéseit; a chiazmus enigmatermészetét stb. 

Megközelítésünk újszerűsége az, hogy a hermeneutikai értelmezés radikális megfontolásait 

követve a chiazmust egyszerre értékeljük archaikus és posztmodern figuraként, figyelembe 

vesszük enigmatikus, talányképző természetét, és számolunk a kettősség- illetve 

négyességtermészet strukturálisan feszítő egyidejűségével. A chiazmust mint a szimultaneitás 
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alakzatát, a képződmény fűzisztermészetével összefüggő figurát, a tudást a tapasztalat felé 

haránt átvágó elmozdító alakzatot és mint talányképző figurát értelmezzük. 

2. Vizsgálatunkban e lírai fenomenológia adekvát alakzata, a poétikai megfordítás igazolta, 

hogy Rilke a dologgal való viszonyában egy egészen újfajta művészetelméleti kontaktust 

alakított ki, a tárgyalkotás egy új, alapvetően antimimetikus kontextusát. Ebben a 

kontextusban a dolog az állandó átváltozás eseménye a megértésben, jelenvalólétünk 

alapvető létmódjában, melyben az a befogadó egzisztenciává válását garantálja. 

A dolog tervezete azonban csak az átváltozás belső természetének artikulálódása nyomán 

válhat poétikailag értelmezhetővé. A dolog nemcsak a tárggyal való bánásmódban elénk álló, 

nemcsak a gondolat intencionális tárgya, hanem maga az átváltozás objektuma, maga az 

átváltozástest. így a vele való viszony vonatkozásainak hordozójaként lesz a nyelvi artikulácó 

tárgya. Rilke Gestalt-ja nem az apollóni alak-adás, hanem a mérték-vétel képződménye, s a 

bevésődés technikájának e mediális szempontját éppen a kategoriális nüanszírozás és a 

chiazmus retorikája jelzi. 

A dolog rilkei létmódjának feltérképezéséhez a képződmény Dingwerdunghoz kötött 

fogalma és a dolog poétikai összefüggéseit, a dolog képződményen keresztül való 

strukturálódását interpretáltuk. 

Ezen a ponton lényeges kérdésként fogalmazódott meg, hogy a képződmény által 

strukturált chiazmus hogyan szervezi meg a jellegzetesen rilkei gondolati figuralitást, 

amely Rilkénél a nyelv ősi névképző szintjein is megmutatkozik. 

Van Rilke nyelvében a ciklikusság mellett valami, ami egy erős keresztbe átszelő mozdulat, a 

törésvonalak átlósságának, haránt megképződésének nyelvi ösztönéhez hasonlít. A fogalmat 

keresztirányban átszelő, a mondandóra merőleges, a fogalmi mozzanatokat a törésvonalaikon 

fonák illesztéssel egymáshoz igazító eljárás talán abból fakadt, hogy Rilke „nem direkt 
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módon, hanem a szeme sarkából odanéző alkat volt", s a dolgok testétől körbeölelt létezés 

lenyomatait a binokularitás egymásracsúszó képeiből próbálja megalkotni. 

A megfordítás reduktív természete a tudástól az eredeti tiszta tapasztaláshoz átvágó haránt 

útként képződik meg. Ezen fonák pillantás kidolgozásához segítségünkre volt a tapasztalásról 

szóló Rilke-recepció értelmező megidézése: a tapasztalás tiszta formája és a cézanne-i 

névtelen látás relációja. A chiasztikus szerkesztés Új versekben tetten érhető gyakori 

jelenlétét a nézőpont státusának hangsúlyozottságával és felfüggesztésével kötjük össze. 

A rilkei versszövéstechnika kulcsaként értelmezett perspektívakezelést három szinten 

vizsgáljuk: 1. a filozófiai (fenomenológiai) értelemben vett kategorialitás, a grammatikai 

kategóriák 2. a retorikai megfordítás, a keresztező ismétlés retorikai szintjén; 3. a 

korporalitás dimenziójában. 

A perspektíva szerepének újradefiniálásában sikerült egymással összefüggő , egymásra épülő 

poétikai jelenségként feltárni a kategoriális nüanszírozás és a chiasztikus megfordító 

technika eljárását. 

Az elemzések bebizonyították, hogy a fogalmi figuralitás poétikai mechanizmusát a chiazmus 

retorikájának és a kategória grammatikájának integrációja biztosítja. 

A rilkei munkamódszerre ható Cézanne-t illető vizsgálataink arra a következtetésre vezettek, 

hogy az elemi érintetlenség látszatának folyamatos előidézését, aktiválását a tónus 

permanens nüanszírozása, az átmenetiség fokozatisága, egy iteráló mozgás valósíthatja 

meg. Ezen eljárás segítségével Rilke az Új versekben olyan versalakítási gyakorlatot épít ki, 

melyben a befogadó minduntalan más vonatkozásaiban látja a tárgyat. A testi jelenlét számára 

a dolog megjelenítésének, inszcenálásának kinesztikus érzékenysége az átütemező 

illesztésben, a nüanszírozásban ragadható meg. 

A modern költészetben a kategoralitás fenomenalitása éppen a fogalmi figuralitás talán 

egyedül Rilkére jellemző kezelésében érhető tetten: költészetbeszédében az előállás módja, a 

láthatóvá válás mikéntje szerveződik meg létként, amit a megpillantás hogyanjaként állít 
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elénk a lét chiasztikus keresztezési nyomaiban. A kategoriális keresztező összefűzésében 

Rilke képes azt is adottként láttatni, ahogyan a dolog elénk áll. Ebben a keresztező 

alakulatban az elvont, a kategoriális a hangzásszekvenciák átalakuló műveleteiben válik 

közvetlenül érzékelhetővé, hiszen az eufónia imperatívusza az alakzatokra is kiterjedő. Ez a 

gondolatiság közvetlen tapasztalata Rilkénél. 

A chiasztikus szerkesztés Új versekben tetten érhető gyakori jelenlétét a nézőpont státusának 

hangsúlyozottságával és felfüggesztésével kötjük össze. A vizuális befogadás 

problematizálása a költészetben mint a szóval való konfrontáció vállalása jelenik meg, 

Rilkénél pedig elsődlegesen a kategoriálisra való sarkítást és a chiasztikus megfordítás 

retorikáját j elenti. 

A kategoriális differenciálás árnyalatképző alakzatai a fogalom ritmizált megjelenítését 

körvonalazzák. Nyelvi megjelenésmódjában a nézőpontnak ez a határállapoti képződménye a 

kategoriális váltások chiazmatikusan átlós összeszővésében jelentkezik, amellyel Rilke a 

legpontosabbat, a szükségszerűt véli kirajzolni. Az iterációs chiazmus, az elidegenítő 

hasonlat, a nüansz parataxisa a közöttet méri, s így mindegyik a maga módján hoz létre egy 

iteratív/ közelítő hermeneutikát. 

E vizsgálatban az a mozzanat bizonyult a legjelentősebb összetevőnek, hogy a szubjektum és 

objektum között létrejövő folytonos ide-odamozgás új költői poétikai formát kap, így az Új 

versekben sikerül elsőként e cserestruktúrát mint kifejlést leírni. Megközelítésünkben ezzel a 

magát a kifejlést tematizáló struktúrával, a szerkezet e szétteregető kibomlásban tartásával 

sikerül Rilkének az igazságot mint az el-nem-rejtettség műben való működését felmutatni. Az 

Új versek cím maga is olvasható allegorikusán, amely a minden eddigi versalkotási módhoz 

képest megszülető új tárgyolvasatokat emblematizálja. 

Ahogyan a Maliéban Rilke az ismeretelméleti tudat átlépését, a tiszta intencionális tudat 

létrehozását, a szubjektum magabiztos megismerőerejének a tagadását tűzi ki célul, úgy a 

Neue Gedichte két kötete a fogalmaknak a létrejövés szenvedélyében történő 
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átdolgozását, a készen kapott ítéletek helyett a jelenségeknek a lét alakzatai felől való 

szukcesszív újraírását kísérli meg megvalósítani. 

E nyelvivé váló kibomló explikálásban tehát a lét és megjelenés kategóriái a szétválasztás és 

összekötés elvére helyezik a hangsúlyt. Grammatikai-retorikai eljárásaival (főnevesítéseivel, 

a nyelvi kategóriák sajátos egymást implikáló használatával) Rilke éppen e 

szimultaneitásban rejlő robbanóerőt képes felmutatni, lét és jelenség egyébként a nyelvben 

kategoriálisán elkülönülő képzetét. 

3. A fogalmi alakzatosság plaszticitását új szempontokkal támasztja alá a chiasztikus 

megfordítás ősalakzatának a képessége arra, hogy a mondandót szövegtestként is 

megszervezze. A versalkotási technikának ezt az érzéki felé allegorizált, állapotok 

szekvenciájává dramatizált megjelenésformáját éppen a chiasztikus megfordítás törésvonalai 

mentén történő összeillesztő eljárás teszi lehetővé. 

mai líraértés szempontjából úgy tűnik, a baudelaire-i allegorikusság mellett a rilkei 

orfikusság a másik nagy modell, amely a legtermékenyebb válaszokat képes megfogalmazni 

arra a nietzschei tapasztalatra, hogy a tárgyi világ helyét a beszéd foglalja el. "706 

Rilke költészete eleven üzenet arról a XX. századi felismerésről, hogy „a szépség nyelve 

egyenrangú a logoszéval.,,1°1 A szépség nyelvét alkotó fogalmi alakzatiság belső természete a 

gondolkodás pereméig feszítése708: hogy a költői lakozás közegévé, lakhelyévé válhasson. A 

chiazmus ezt a kifeszítést a maga archaikus négyirányúságában közvetlenül teszi láthatóvá e 

költészetbeszédben, szabad utat adva a megértés költői irányának egy keresztirányú fonák 

átpillantásra, a megértés haránt átmetszésére a lét szövedékén. Az emberi állapot felnyitására 

706 Schein G.: Rilke költészetének térkoncepciója. Id. kiad. 
707 G. Boehm: A lét gyarapodása. Vulgo, 2000. 3. 4. 5. sz. 71. o. Kukla Krisztián ford. 
708 A speciálisan nyelvi, a jelentés nem más, mint a bizonyos irányokból való sarkíthatóság. 
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tett kísérlet, a lét eredendő költői módon való megértése ezen villanásszerű átmetszés 

gyakorlása, ahol szabadon találkozik az iszony a széppel. 

E lírai beszéd végső céljaként említett elemi összetevője, poétikai kvintesszenciája, a "tiszta 

hasonlat", amely „a végtelenül holtakból serkenhet szivünkben," amely nem alkalmas arra, 

hogy benne megmelegedjünk, maga a nyitott Figur, a keresztezés elidegenítő ereje. Az az 

alakzat, amelyben közös színpadra léphetünk a dologgal a verssé alakulásban. Amelyben a 

dolog tiszta nyelvként, a merő idegenség számunkra érthető megformázásaként adja át magát 

a befogadónak. 

A tárgy titkos neve709 a képződmény szinte cselekvésszerű kibomlásában nyeri el életét. 

A lét rajza úgy íródik, hogy a fogalmak/gondolatok talányos alakzatai egy olvashatónak 

álcázott minta ígéretét hordozzák. A tárgy titkos neve a gondolat alakzatának, a képződmény 

fűzisszé bomlott sorsmintájának arabeszkje. A tárgy a fűzisz ciklicitásába testesített, 

cselekménnyé tett, dramatizált gondolati-logikai összefüggéseket testesít meg. A gondolat 

fűzisze a cselekmény, a mozgás dramatizálása, a gondolatgenerálás formai energiáit téve 

láthatóvá. A lét fűzisz-mintája a gesztussá vált mozgás, cselekmény, cselekedet, történés. 

A tiszta hasonlat: a Névtelen formája, hiszen minden egyedi, nem hasonlítható, a hasonlítás 

csak az idegenséget ugratja ki. Ez a nagy létmetafora, - a létnek a létezőn keresztül való 

bemutatásának - lebontása. A nyitott játék, a tiszta hasonlat testté válása, a reine Bezug, a 

merő vonatkozás inkarnációja. Az a költészettörténeti remény, hogy a dolgok/történések 

ívének kiszámíthatatlanja, véletlenje megjeleníthető. 

így a cézanne-i kapcsolat nemcsak azt a belátást teremti meg Rilke számára, hogy a vers 

értelme nem szakad el keletkezésének folyamatától, sokkal inkább azt, hogy a lebomlásétól 

sem. A chiazmus felépítő-lebontó perspektívát egyként megjelenítő keresztező technika éppen 

a dologszerűben rejlő elemit és váratlant képes jelenvalóvá tenni. 

709 „ Képzeljen el valami olyan valóságot, mely hallatlan, fölfoghatatlan nyelvet beszél, és szinte egy jelenés küldetéstudatával rendelkezik. " 
Levél Elsa Bruckmannak. 1912. november 28-án. R. M. Rilke: Levelek III. Új Mandátum Kiadó, Bp., 1996. 79. o. 
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Rilke szavai a Weltinnenraumban a külső világfolyamat fíízisz-részévé válnak a név belső 

mágiájának zártsága helyett, ami azt sugallja, hogy úgy kell bánnunk a dolgokkal, mintha 

csak úgy öntudatlanul értenénk hozzájuk, hiszen bennük saját idegenségünket tanuljuk. Mert 

ha nincs semmink, akkor is körbevesz a dolgok aránya. 
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