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A szerző esztéta. Leg
utóbbi írását 2003. 4. szá
munkban közöltük.

,Beethoven: F-dúr
vonósnégyes, op. 135.
2PI. a 4. ütemben nagy

szext, a 16. ütemben
szúkItett kvintett,

tritonusz.
3R. M. Rilke: Szerelmes

dal (ford. Kosztolányi
D.); Szerelmes vers

(ford. Nemes 'Nagy Á.)
ln: Rilke versei. Európa,
Budapesl, 1983, 123-124.

4,Mint tartsam az én
lelkem, hogy ne érjen I

a te lelkedhez?'
(Kosztolányi)

,Hogy tartsam lelkemet,
hogy lelkedet I ne

éríntse?" (Nemes Nagy)

Mm MEDrTÁCIÓK

"Erintetten
'Muss es sein?
Es muss sein!"

Tiziano legérzékibben ható festm ényei k öz ött kap helyet a Jézus és
Mária Magdolna találkozását megelevenítő NoU me tangere. A tér
depelő, felfelé néző női alak kezét nyújtja a vele szemközt közelítő,
lefelé pillantó férfi figura felé, találkozik pillantásuk, leheletnyi a
térbeli távolság között ük. közelinek tűnik összetartozásuk. És
mégis: ne érints meg engem, kéri Jézus. Hirtelen éles elutasításként
hat ez mondat és az az ellentét is, amely ily módon a kép ikonog
ráfiája és címe közőtt feszül. Ne érints meg. Ne sajátíts ki magad
nak. Ne birtokolj. Ne élj vissza magaddal és velem. Engedd, hogy
a távolságban legyek közel. Ez az .én testem. És mégis - ne érints
meg. Érted és mindenkiért adatik. És mégse érints meg.

Bach kíséret nélküli hegedű darabjaiban, a három szonátában és a
három partitában szólalnak meg ily módon eggyé váló hangok.
Vagy Beethoven utolsó számozott művében, az F-dúr vonósné
gyes (op. 135) hegedűjének szólamában a két húron (többször is)
egyszerre megszólaló két egy távolságra lévő hang" úgy hangzik
egybe(n), hogy nem érinti (meg) egymást. A két hang válik eggyé,
egyetlen hangban olvad össze: érintés nélkül. A kettősfogás a hú
ros hangszerek sajátossága: a két húr párhuzamos játéka, ami akár
tercnyi vagy kvintnyi különbséggel szólaltat meg párhuzamos
dallamot. Rilke verse azonban a még közelibbet kísérti: "a két iker
húr egy hangot fuvall" - .m int a von6, / mikor két húron egy hangot
zenéltet"? A Liebeslied cím ű vers utolsó előtti két sora így szól:

"Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?"

"Milyen hangszerre von ták szíveinket?
S milyen játékos tart kezébe minket?"

(Kosztolányi fordításában: Szerelmes dal)

"Mily hangszerre vagyunk feszítve ketten?
Mily hang vagyunk mily játékos kezekben?"

(Nemes Nagy Ágnes fordításában: Szerelmes vers)

Ezek a kérdő állítások és / vagy állító kérdések nem választhatóak
el az első sor kérdésfelvetésétőlsem: " Wie soll ich meine Seele halten,
dass / sie nicht an deine ruhrti'"
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5H. G. Gadamer:
Rainer Maria Rilke

létmagyarázata
(Romano Guardini

könyvéhez).
(Ford. Molnár M.)
Enigma 31., 115.

A kitüntetett találkozások - amelyek nem a találkozók akara
tából kitüntetettek, nem akaratuk révén különböznek más talál
kozásoktól, hanem ajándékként történnek meg - egyik legfon
tosabb kérdésére vonatkozik a vers első mondata. Hogyan óvja
lak meg magamtól? Hogyan vigyázzak rád? Hogyan lehet meg
őriznem téged, miképpen volna lehetséges, hogy nem árasztalak
el a magam hirtelen túláradó érzéseivel, örömével, soha nem re
mélt boldogságával? Hogyan tegyem - vagy inkább ne tegyem
-, hogy az erősebb lét ne sodorjon el se téged, se engem, hogy
ne terheljelek meg magammal, amelynek kísértése olyannyira itt
van közel, amióta ismerlek téged? Miként hagyhatom meg sza
badságod? Miként tarthatod meg szabadságom? Hogyan lehetek
terheim súlyosságával is könnyű neked? 'Mit szabad remélnem?
Mit nem szabad kérnem és elvárnom? Mit kell cselekednem, és
mit nem szabad semmiképpen tennem? Meddig lehet elmen
nem, és hová nem követhetlek már?'

Ezek a kérdések a valódi szeretet kérdései, és akkor fogalma
zódnak meg, amikor az ember hirtelen egészében megtapasztal
hatja a kozmosz teljes kiterjedtségét - magasságát, mélységét,
szélességét, hosszúságát -, a pléromát, ahogy Szent Pál nevezi.
Bár mindezek mellett még megelőző kérdések: hiszen ha való
ban a szeretet van, akkor ezek a kérdések fel sem merülnek. Ak
kor benne vagyunk a 'magától értetődóben', amikor már nincs
'tükör, mely által homályosan látnánk.' Akkor a tiszta / tisztán
látás van, agapé, mely bár magában foglalja erószt és filiát is,
mégsem karcolódik be, sem nem homályosul el tőlük. Vajon em
ber képes-e ilyen szeretetre?

A rilkei kezdőmondat az erre vonatkozó kételyt fogalmazza
meg; és nem szabad lekicsinyelnünk ezt a kételyt, és nem lenne
helyes, ha kevésre becsülnénk a szeretetet megelőző létállapotot;
hiszen ezek a kérdések már azt jelentik, hogya kérdező tud a
szeretetről, és / de tisztában van az emberi szeretet-szerelem
(legtöbbször) akaratlan és tehetetlen önzésével is. Gadamer
nagyszerű megfigyelése szerint "Rilke szerelemtana a szerelem
tanulásának tana",S és valóban, a Liebeslied végig ennek a tanulá
si vágynak, a 'jól szeretni' kívánságának ad kifejezést - igaz,
rejtetten, hiszen kimondottan ennek lehetetlenségéről ír. Míg a
Tékozló fiú rilkei értelmezése annak a története, aki nem akarta,
hogy szeressék, itt a valódi szeretet-szerelem keresése, megtalá
lásának lehetősége-Iehetetlenségea téma.

Hisz az önhittség és elbizakodottság, a büszkeség és a hival
kodás éppen akkor lehet leginkább jelenvalóvá, éppen akkor tör
het elő, amikor a kitüntetett szeretet révén (éppen engem szeret,
és éppen ő az 'emberek milliói közül' - és vice versa), amikor
kiválasztottnak érzi magát az, aki benne él ebben az ingyenesen
adományozott szeretetben. Nagy a kísértés arra, hogy elhiggye:
mindez az ő érdeme, méltó mindarra, ami most elérkezett hoz-

872



BA 'nézés' Rilke
költészetében játszott

szerepéröl vö. Kate
Hamburger: Rilke

költészetének
fenomenológiai

struktúrája.
(Ford. Asztalos É.)

Enigma, 31., 40-58.

7W. Shakespeare:
LXXV szonett

(ford. Szabó Lörinc).

BJózsef Attila: Óda

9VÖ. egzisztencialisták

l0Elbocsátó szép üzenet

zá, mindarra, amire valaha is vágyott vagy vágyni sem mert, és
megfeledkezik arról, hogy ennél sokkal többről és másról van
szó: hogy ő (rnost) megajándékozott. A legnagyobb ajándék leg
rémisztöbb csapdája, hogy minden áron meg akarja tartani azt,
amiről úgy gondolja, hogy az övé. És a birtoklásra törő vágy át
fordulhat valódi birtokílásl-tudatba és birtokílásl-érzetbe, mely
aztán mindent lerombolhat. Látszólagossá és felszínivé változtat
hatja, megcsúfolhatja és elárulhatja a valódi szeretetet.

A vers első két .sora tud erről az ember bensejéből leselkedő

veszélyről. Éppen ezért teheti föl ezt az előre tekintő, már többet
tudó, óvó és védelmező kérdést: "We sol! ich meine Seele halten,
dass / sie nicht an deine rührt?", mellyel a 'ne érints meg' felszólí
tás hangzik össze. Itt - ha jól vélem - a birtokló és kisajátító
érintés elutasításáról van szó, és arról, hogya kérdező kimondja
attól való félelmét, hogy szeretetével elárasztja a Másikat, túl
árad a Másikon, és ezzel összetöri a szeretetet - vagy éppen a
Másik túláradása sodorhatja el az ő szeretetét. Éppen abban a
helyzetben, amikor a legnagyobb az egymást szeretők kitettsége
annak, hogy tiltott határokat lépnek túl, akkor kellíene) a legjó
zanabbnak és legkiegyensúlyozottabbnak lenniük. Ezt az oda
adó, mind a Másikra tekintő, mind a fölfelé is figyelő tekintettel
lehet /Ienne I lehetséges megtenniük.

Úgy, hogy az érintés, az érintkezés egyszerre legyen elég kö
zeli és elég távoli ahhoz, hogy a szeretet-szerelem megmarad
hasson. Az érintés a taktilitás legvisszafogottabb formája: nem
csupán összetapadó összeérés lehet, hanem leheletnyi, alig észre
vehető megjelenülései is vannak. Érinteni - érintésben lenni és
érintettnek lenni - lehetséges úgy is, hogy azok, akik megkap
ták a szeretet ajándékát nem (csak a) tapintásukkal, bőrükkel,

testükkel érintik meg egymást. Van másfajta érintés is: például a
szemek érintése." A tekintetek találkozása. Ahogy például Tizi
ano festményén Jézus és Mária Magdolna egymásra néz.

Képmutatás lenne, ha lecsupaszítanánk a szemek összepillan
tását, és nem vennénk tudomást a találkozó tekintetek erotikájá
ról is. Hiszen a szem nem csupán a lélek otthona, hanem az élő,

mozduló, vágyódó test is lakhelyet talál benne. Nem véletlenül
mondják: megperzsel a tekintete, megsemmisít a tekintete, életre
kelt a tekintete (és: "egy pillantásodért is sorvadokr", vagy: "ó
hát miféle anyag vagyok én, hogy I pillantásod metsz és ala
kít?,,8). A szemek pillantása - érintése hatalom: ki vagyok téve
a tekinteteknek," egyszerre vagyok voyeur és áldozat. A szere
lem-szeretetben a kitettség és kiszolgáltatottság érzése még job
ban felerősödik. Az a tekintet, amely számomra a legfontosabb,
életet adhat, és életet vehet el. Ady kegyetlen mondata (sajnos)
igaz: "Általam vagy, mert meg én láttalak, / s régen nem vagy, mert
már régen nem látlak."lO A tekintet hordozhatja a hódítás, a kacér
ság,lJ és a kihívás pillantását. - Mindezt akkor, ha önzés és ön-

873



11Georg Simmel: "Ha
fogalmilag rögzíteni

próbálnánk a kacérság
szélső pólusait, kiderül,
hogy három lehetséges
szintézis adódik. A hí

zelgő kacérság: bár
meg tudnál hódítani, én

mégsem hagyom; a
megvető kacérság: én

ugyan hagynám magam
meghódítani, te azonban

erre nem vagy képes;
és a kihívó kacérság:

talán meg tudsz hódíta-
ni, talán nem - próbáld

meg!" ln: A kacérság
lélektana.

(Ford. Berényi G. és
Bognár V.) Atlantisz,
Budapest, 1996, 13.

12"Nehéz dolog, hogy
önmagunk legyünk, s

még nehezebb megőriz

nünk önnön magunkat
a szerelmi ösztön
névlelenségében."

ln: Gadamer: i. m. 116.

13R. M. Rilke versei.
I. m. 251.

14UO.

élvezet áll a középpontban, amely bár álcázza és mímeli a szere
lem-szeretetet, és rövid távon éltet(het)i, de hosszú távon inkább
összetöri, mintsem megtartja.

A szeretet-szerelem pillantása az érintettség tekintete, a cs0

dálkozásé, a meglepettségé, a belefeledkezésé: megszűnik az ad
dig ismert világ és az én, a köztük lévő különbség is, és ugyan
ebben a pillanatban születik meg a világ, amelyben az egység és
az egyezés válik létélménnyé, az én megszabadul metafizikai
magányától. Az önélvezet (hajszolása) helyett a teremtésnek és a
teremtményeknek a csodálata születik meg - abban a másik
szempárban és azon a másik szempáron keresztül, amelynek át
változtató és újjá alakító pillantása ajándék, kivételes életese
mény. Kairosz. Ebben az ajándékozott létállapotban válik egé
szen nyilvánvalóvá (még a legnagyobb szkeptikusok számára
is), hogy létezik az eddig megtapasztalttól valami különböző,

ami / aki a szeretet révén ad hírt magáról, egy nagyobb, egy
hatalmasabb erő, amely magához és magába von, és amelyre
nem lehet nem válaszolni, nem lehet nem tudomást venni róla.

És a vers első sora így ér az utolsó előtti két sorhoz, mely
erre a foglyul ejtő, az addig megszerzett tapasztalatok szerint
érthetetlen, mindent átalakító erőre kérdez rá. A metafora erőtel

jesen érzékelteti a bizalom és a félelem közötti szerelmes-szere
tetít) lét állapotát. A kiszolgáltatottság felismerése már ténnyé
vált, a kérdések arra vonatkoznak, hogy ki / mi az, aki uralja a
kíszolgáltatottságot.P Pontosabban: átfordítható-e, átfordulhat-e
ráhagyatkozássá és bizalommá a kiszolgáltatottság érzése? Kire
bízattak az egymást szeretők, milyen szándék vezérli őt, és mely
szándék felé vezéreli őket? Maguk a szöveg szerint értett kérdé
sek nyitottság és zártság között vannak: határozottan és vissza
vonhatatlanul állítják az egymást szeretők kiszolgáltatottságát az
ismeretlennek és függőségét a névtelentől; a kérdés éppen arra
vonatkozik, hogy ki / mi, milyen ez az ismeretlen, megnevezhe
tetlen erő, amely / aki az érzelmek és érintettségek legszélesebb
skáláján képes megszólaltatni azt, aki szeret és azt, akit szeret
nek. A két sor - úgy tűnik - már előlegezi a sokkal későbbi

Duinói elégiák létre vonatkoztatott rettenete és öröme, félelme és
szabadsága, iszonyata és szépsége együttes jelenlétének érzékelé
sét. Ennek megtapasztalása az emberi közelség és távolság éles
észlelésében - "A kiizelléi: / ellenségünk." - hangzik föl a Negye
dik elégiaban13

-, valamint a kinn és a benn - "Nem ismerjük az
érzés / kontúrját, csak mi kintró1 alakítja.,,14 - dimenzióiban lehet a
legintenzívebb Rilke versvilága szerint. A külső és a belső egy
mást átjárja, erősítve a szeretet-szerelemben megtapasztalt
transzcendens áttűnését az immanensen. Mégis: mintha a transz
cendens adománya, bár belsővé válik, a valódi bensőségességhez
nem tudna eljutni. Az elragadottságtól nem lenne képes eljutni
az elragadtatottságig Rilke szeretet-szerelem tapasztalatában. Az
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15R. Guardini: .Sehol
világ csak belül..."
Rainer Maria Rilke

Duinói elégiáiról.
(Ford. Görföl l)

Új Ember, Budapest,
2003, 128.

16H. G. Gadamer:
i. m. 120.

HA német 'hegedűs',

'hegedűjátékos' szó
pozitívabb értelmű, mint

a magyar fordítások
'játékos' megoldása,

így ez is beleértendő

az értelmezésbe.

laH. G. Gadamer:
i. m. 120.

érzelmekhez történő viszonyulás térbeliségének ambivalenciája
veszélyt hordoz a szeretet-szerelem megragadottságában lévő

ember számára: "az ember nézővé alakulhat, s nem él, hanem szem
lél. Ám amit szemlél, az éppen tulajdon önmaga, s így minden távoli
vá, idegenné válik.,,15 A legbensőségesebb válik így a legkülsóbbé,
a szenvedés előlegezőjévé, majd okozójává. A 'feszítve' /
gespannt szó erre a proximitásban meglévő feloldhatatlanságra
- a feszesség és a szakadás határán-létre - mutat rá. A feszes
ség a szeretet és a gyűlölet egymásban létét, szinkronitását is ál
lítja, "a két szerető egymással szemben feszülő, s a 'gyűlölség'

által veszélybe kerülő szabadságát"," amelyre sem a Liebeslied
két sora, sem Rilke költészete nem ad feloldást. Itt maga a gon
dolat és a rilkei szerelern-szeretet tapasztalat is kifeszül. Titok
marad a Játékos / Ceíger" kiléte is, minden azon múlik, hogyan
szólaltatja meg az egymást szeretők érzelmeinek húrjait. A zenei
metafora utalása szintén kiterjedhet a legcsodálatosabbtól a leg
rútabbig, a legszebbtől a legiszonyatosabbig. A kiszámíthatatlan
ság nem jut el a feloldasig. a transzcendens Játékos / Geiger ki
léte bizonytalan (vágyik a bensőségességre, de mégsem talál utat
hozzá), s így a Te, a Másik is a legveszélyesebb és a legbizony
talanabb határára sodródik, bármennyire is - vagy' éppen azért,
mert annyira - bevonódott a szerelern-szeretet terébe.

Mégis: talán lehetséges, hogy tovább keressünk a vers igazsá
gának irányában, "ami talán a legtávolabbi s a legnehezebb egyúttal.
Egy olyan igazság, amiró1 Rilke nem beszél: a megbocsátás és megbéké
lés. Ez a szerelem tulajdonképpeni igazsága."18 Ez a bizalom azon
ban, mely a ráhagyatkozást és az elengedettséget előidézhetné és
valósággá tenné, nem kerül kimondásra ebben a két sorban, és a
vers többi sorában sem; de mint tudjuk, mindig lényeges az is
hogy mi az, ami nem mondódik ki: mindenkor fontos a híányrr
és a kimondatlanra figyelnünk. Meglehet, hogy egy hipotetiku:
feloldás, a feszülésben-feszültségben és a feszességben tartott lé
feloldása a vers hiány- és vágyterében rejtőzik el. Úgy tűnik

hogy az érintettségnek-érintésnek az elengedettségbe és bizalom
ba fordulását, a 'két ikerhúr harmóniájának meg- és kitartható
ságát, megbékélő egybeolvadását a vers kimondatlan tere vágy
ként, kívánságként, hiányként, betöltendőként - akármiképper
is, de megírja. Hisz a kérdésre - 'meg kell-e lennie?' - válaszol
ni szükséges: belebocsátkozzunk-e vagy sem a felkínált ajándék
lehetőségeibe? Van-e módunk arra egyáltalán, hogy kitérjünk
előle? Van-e mód arra, hogy Jézus és Mária Magdolna ne pil
lantson egymásra? Ki lehet-e térni a vágyakozóan érintő tekinte!
elől? Vissza lehet-e, vissza szabad-e utasítani a kiváltságos kívá
lasztottság pillanatait? Az opus 135 válasza: igen 'meg kell, íg);

kell lennie'. A belebocsátkozás mersze megadatik, az immanen:
révén magát hírül adó transzcendens megnyilatkozik és meg
ajándékoz ingyenes és feltétlen szeretetével.
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