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(MAGÁN)VALLOMÁSAI
Rilke levelei magyarul

„Én ezek közé tartozom, a régimódiak közé,
akik a levélformát még az érintkezés eszközének tartják,

a legszebbek és leggyümölcsözőbbek egyikének.”
(Rainer Maria Rilke: Levelek I–IV, 2555.)

A Cédrus Művészeti Alapítvány — Napkút Kia-
dó óriási feladatra vállalkozott, amikor 2014-ben
kiadta Rainer Maria Rilke levelezésének hatalmas
válogatását magyar nyelven. A négy vaskos kötet
mintegy 2450 oldalnyi, több mint 200 címzettnek
írt levelet és 100 oldalnyi apparátust tartalmaz —
és ez persze csupán Rilke teljes, mindmáig rész-
ben még feldolgozatlan levelezésének töredéke.
A válogatás 1894-től, a tizenkilenc éves Rilke le-
veleitől a költő 51. életévében bekövetkezett ha-
láláig, 1926-ig, tehát több mint három évtized pers-
pektívájában enged betekintést Rilke magánéletébe,
művészetébe, művészeti felfogásába, alkotói vál-
ságaiba és a kor történelmi változásaiba. A levelezés
egy olyan korszakot ölel át, amely nemcsak a köl-
tő életében hozott örökös és gyökeres változásokat,
hanem a világtörténelemben is. Rilke az Oszt rák-
Magyar Monarchia — prágai — szülötteként első
alkotói korszakában a századforduló, a fin de siècle,
a dekadencia, az ezerarcú modernség, majd a
„Nyu gat alkonya”, az I. világháború és azt köve-
tően a közép-európai birodalmak felbomlásának
idejét éli meg Európa számos helyszínén Prágától,
Skandinávián, Párizson, Duinón, Spanyolországon,
Németországon és Velencén át a svájci Muzot-ig.
A válogatás, fordítás, szerkesztés, az olvasást se-
gítő, tájékoztató és kiegészítő anyagok: a levelek
bibliográfiai adatai, a címzettek rövid életrajza, a
függelékben szereplő két esszé Rilkéről, a kiadás
szerkesztői elveit tisztázó ismertető és a címzettek
névjegyzékének összeállítása és természetesen a le-
velek kitűnő fordítása Báthori Csaba két évtizedes,
gigantikus munkájának eredménye, aki a költő tel-
jes életművének alapos ismerőjeként állította össze
a köteteket.

A levelezés ebben az időben — is — divatos és
szükséges érintkezési forma, különösen egy olyan
ember esetében, aki egész életében keresi helyét a
világban és úton van. A korszak ismert írói közül
Rilkéhez hasonlóan sokan gazdag levelezést hagy-
tak hátra, tudván, hogy az utókor előbb-utóbb élet-
művük kiegészítéseként megismerheti őket. Tho-
mas Mann vagy Hermann Hesse levelezése sem
kisebb terjedelmű (Hesse mintegy 35.000 levelet írt).
Rilke levelei — legalábbis a válogatásban közöl-

tek — többnyire nem merülnek ki hétköznapi köz-
lésekben, udvariassági formulákban, hanem ma-
gánéleti, hétköznapi-egzisztenciális és még inkább
ezen túlmutató, általános létkérdési és esztétikai
problémákat tárgyalnak. Rudolf Kassner, osztrák
író, műfordító és kultúrfilozófus, a távoli barát és
levelezőtárs a kötet függelékében közölt, Rilke 60.
születésnapjára írt tanulmányában egy hasonlat-
tal azt hangsúlyozza, hogy a levelek a költői mű
szerves részét képezik: „a mű és a levelezés úgy tar-
toznak össze, mint felöltő és bélése, de utóbbi oly becses
anyagból készült, hogy az ember legszívesebben kifor-
dítva hordaná a kabátot.” (2529.) Kassner ekkor, 1935-
ben nem ismerheti Rilke teljes levelezését, és az
esszé poentírozó stílusával élve némiképp eltú-
lozza a levelek jelentőségét, igaz, kétségkívül
hozzájárulhatnak Rilke művészetének alaposabb
megértéséhez.

A válogatás csak Rilke-leveleket közöl, vála-
szokat vagy előzményeket nem, de ez többnyire
nem zavarja az összefüggések megértését. A szer-
kesztési elveket taglaló utószóban Báthori Csaba
említi, hogy a válogatásban négy személy kapott
hangsúlyos szerepet, akik a költő életében külö-
nösen fontosak voltak: 1. Lou Andreas-Salomé, 2.
Marie Fürstin von Thurn und Taxis, akinek duinói
kastélyában eltöltött hónapok alatt kezdi el írni Ril-
ke az elégiákat, melyeket majd csak tíz évvel később,
1922-ben fejez be Muzot-ban, 3. Nanny Wunderly-
Volkart, Rilke svájci mecénása, levelezőpartnere,
szellemi-lelki támasza a költő haláláig és 4. Anton
Kippenberg, a költő kiadója, támogatója, az Insel
Verlag alapítója. E négy, kétségkívül meghatározó
személy mellett mindenképp megemlítendő Sido -
nie Nádherny von Borutin bárónő, „Phia” (Sophie)
Rilke, a költő édesanyja, Clara Westhoff-Rilke, szob-
rász- és festőnő, Rilke felesége, Ruth, Rilke lánya,
Magda von Hattingberg, berlini zongoraművész -
nő, akihez 1914-ben viszonylag rövid, ám inten-
zív érzelmi kapcsolat fűzi Rilkét, és végül Rudolf
Kassner, a tisztelt barát, akihez csak két levelet kö-
zöl a válogatás, akit azonban Rilke számos leve-
lében említ, érdeklődik utána, követi életútját és
munkásságát.

A levelezőpartnerek elsősorban arisztokrata
höl gyek: bárónők és bárónék, grófnők és grófnék,
illetve gazdag nagypolgárok, bankárok, akik
ugyancsak támogatják a költőt, mint például Karl
von der Heydt író és bankár. Rilke és von der Heydt
kapcsolatának érdekessége, hogy a bankár igyek-
szik „polgári” életre terelgetni a művészt, aki egy
alkalommal egész éves apanázst kér tőle. Von der
Heydt a kívánt összegnél szerényebb mértékben tá-
mogatja ugyan, egyúttal azonban meg is feddi a
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hontalanul hánykódó költőt. Rilke erre kissé
sértetten így felel: „Én a Malte (…) óta még ma is
ott tartóz kodom, ahová évszakok el nem érnek, a tisz-
ta világűr ben.” (831.) Rilke különös vonzódását a
közép-európai arisztokráciához (elsősorban nők-
höz!) motiválja származása — leveleiben gyakran
hivatkozik nemesi őseire —, elitista életszemlélete
és — nem utolsósorban — az arisztokrácia ekkor
még viszonylag jól működő mecénási hajlama,
mert Rilke bár örökösen ostorozza magát élet-
idegensége és életképtelensége miatt: „én sem sze-
retném elszakítani egymástól a művészetet és az életet;
tudom, hogy ezeknek valamikor és valahol azonos értelme
van. De én az élet balekja vagyok” (202.), valójában iga-
zi életművész, hisz haláláig sikerül eltartatnia ma-
gát, biztosítania megélhetését, még ha sokszor vi-
szonylag szűkös körülmények között kell is élnie.
E hajlamát és kötődését igazolja Stefan Zweig 1917.
decemberi naplóbejegyzése is. Egy bizonyos Frau
Albert „Sokat mesél Rilkéről. Keménységéről és kife-
lé fordított apró hiúságairól. Arisztokrata-mániájáról.
Gyöngeségeiről.” (1261.) Rilke életidegensége és élet-
képtelensége ellenére életművész, ám nem bohém,
dilettáns, hanem igazi, nagy költő, aki megfe szí-
tetten keresi helyét, szenvedve küzd az „igazi
munkáért”, és sosem adja el magát — ezért is ki-
szolgáltatott mecénásainak: „Aki — a művészetben
— valaha is megelégedett azzal, hogy pillanatnyilag
legmagasabb tudásszintje alatt cselekedjen, az soha töb-
bé nem fogja a legnagyobbat teljesíteni.” (980.) „Én
soha nem akartam bűvészkedni” (980.) „Művésze-
temben tiszta vagyok, hiszen pihentem meddő korsza -
kokban, és nem csikartam ki erőszakkal soha egyetlen
tollvonást.” (981.)

Rilke szinte egész életén át keresi azt a helyet,
ahol önmagára találhatna, az ideális helyet, a
belső és külső körülményeket az „igazi munká-
hoz”, az alkotáshoz. Csak kevesen ismerik ezt az
intenzív, mindenről való lemondást követelő, tel-
jes értékű munkát — mint például Rodin vagy Cé-
zanne, aki anyja temetésére sem megy el, mert meg-
zavarná alkotói tevékenységében —, a legtöbben
hamis munka foglyai, amely elől annak fonákjába,
a szórakozásba menekülnek, míg az igazi mun ka
igazi pihenést nyújt. Rilke saját „munkáját” a gyü-
mölcs magjához hasonlítja, amely sötétben, belülről
kifelé dolgozik, és édes ízzé változtatja a körülöt-
te lévő keserűséget. Ehhez a munkához keresi hát
a „helyet” Skandináviától Itálián át — itt különö-
sen fontos Velence, ahol többször is tölt rövidebb-
hosszabb időt — Spanyolországig, ahol Toledo
nyűgözi le, sőt Egyiptomig, Tuniszig, és Francia-
országtól Oroszországig, amit szellemi és lelki ha-
zájának tekint, de ha vonattal jutna el oda, az in-
kább elszakítás volna, mintsem közeledés, írja Lou
Andreas-Salomének 1903 augusztusában, pedig a
két oroszországi út meghatározó élmény: „Orosz -

ország tett azzá, ami vagyok, bensőleg onnan szár-
mazom, egész benső eredetem ott van!” (1469.) A fe-
lületes és felszínes Amerikával szemben Orosz -
ország a mélység: „az az érzés, hogy van hazám,
először 1899-ben Moszkvában lepett meg: az orosz lé-
lekben egy csapásra fel kellett ismernem a hamisítat-
lan rokon vonáso kat, s meg kellett tapasztalnom, mi-
csoda kétes és zűr zavaros világban töltöttem el addigi
életemet.” (1496.)

A külső életút állomásainak leírásai lenyűgö-
zőek (egyes helyeken több levélben is ismétlőd-
nek). Rilke eleinte idegenkedik Párizstól, de ké-
sőbb az „igazi városnak” tartja. Németország és
Ausztria — az Osztrák-Magyar Monarchia —
(nagy)városait többnyire gyűlöli, főleg Münchent,
mert a világháború utolsó éveit ott tölti, de nem
szereti Bécset sem, kiváltképp azért, mert ide hív-
ják be polgári szolgálatra a Kriegsarchivba, ahol
naponta ugyan csak hat órát kell töltenie többnyire
munka nélkül, ám épp ezért képtelen saját alko-
tói munkájára összpontosítani. De nem szereti Prá-
gát, Budapestet, ahol a millennium évében, 1896-
ban jár, hogy meglátogassa rokonait: „ez a pesti pár
nap egyenesen száműzetésnek tűnik” (20.), írja Rudolf
Christoph Jennynek. A külső hely állandó, nyug-
hatatlan keresése a magánéleti és történelmi ese-
mények-krízisek mellett különösen az 1910-es évek
eleje és 1922 között intenzív, mert ebben a több
mint tíz évben Rilke komoly alkotói válságban
szenved, szinte semmit nem ír, illetve nem tudja
befejezni megkezdett munkáit. Így érlelődnek a
Duinói elégiák is majd egy évtizedig. Muzot-ban az-
tán megnyugszik, megtalálja az alkotáshoz szük-
séges helyet, és élete utolsó négy esztendejében
újra feltámad alkotói ereje. Muzot-t leszámítva Ril-
ke egyetlen hellyel sem elégedett igazán, még ha
eleinte lelkesedik is érte, hamar kiábrándul, és pa-
naszkodik, még azoknak is, akik rövidebb-hosz-
szabb időre rendelkezésére bocsátják lakásaikat,
házaikat, kastélyaikat.

A szüntelenül keresett ideális hely mellett Ril-
kének szüksége van a — szerzetesi — magány-
ra, vagyis a külső és a belső függetlenségre min-
dentől és mindenkitől: „Ó, munkanapokra éhezem
(…), hogy műhelyként és cellaként és mentsvárként ol-
talmazzon szívem legtitkosabb kis kamrája, hogy ala-
pítson kolostort bennem a remeteség, munkám és áhí-
tatom érdekében (…) Hogy föltámadjak (…).
Valamiképpen nekem is dolgokat kell teremtenem; nem
plasztikai, hanem írásos dolgokat — valóságokat, me-
lyek a kézművességi tudás eredményei (…) nekem is
meg kell találnom művészetemnek legkisebb alapelemét,
a sejtet, az egyetemesen érvényes, megragadható,
nem anyagszerű kifejezési eszközt.” (199.)

Rilke gyakran ostorozza magát, amiért rossz férj,
rossz apa, rossz szerető, rossz barát. Őt csak távolról
lehet és szabad szeretni (no meg támogatni) anél-
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kül, hogy ő bármilyen kötöttséget vállalna — a le-
velezés ennek a szeretetnek és szerelemnek kitű-
nő formája lehet. Bizonyos levelek sokszor ezért
vallomásosak és nagyon őszinték, sőt néha nem-
csak érzelmi, de erotikus töltésűek is. Magányos
életéről legtömörebben talán egy kései levelében
számol be már betegen Marina Cvetajeva orosz köl-
tőnőnek 1926. május 17-én. Saját lánya kapcsán —
Rilkének ekkor már unokája is van! — írja: „aztán
meg már fel is bomlott a — kissé akaratom ellenére lét-
rejött — család, háztartás és megalapított együttlét; a
házasság is, bár soha nem szűnt meg törvény szerint,
csak természetes egyedüllétemnek adott vissza (alig két
esztendő után); majd megkezdődött Párizs: ez 1902-ben
volt.” (2390.)

Rilke tudatosan távol tartja magát a politikától,
a közélettől és egyáltalán a hétköznapi élettől. Nem
olvas újságot — akárcsak Goethe, aki attól tartott,
hogy a világesemények aktuális hírei kizökken-
tenék és eltántorítanák munkájától —, ennek el-
lenére igen jól látja és találóan jellemzi az elide-
genedett tömegkor jellegzetességét, a valóság és
álság között feszülő ellentétet leveleiben is. Mag-
da von Hattingbergnek 1914. február 13-án kelt le-
velében Andersen Császár új ruhája című meséjé-
nek modern változatával szemlélteti korát: „(…)
lenn az utcán létrára mászik egy férfi, és — ország-vi-
lág szeme láttára — márványra mázolja (…) egy bolt
faburkolatát (…) én is körülbelül ebben a korban von-
tam tűnődéseim körébe azt: mi a különbség az igazi és
a festett márvány között (…)” — És ekkor egy kislány
a festett márvány láttán csúfondárosan felkiált:
„Ah, que c’est beau!” (969.) A paradox módon el-
dologiatlanodott világban, melyben a dolgok —
a dolog (Ding) és vele összefüggésben a tér
(Raum) Rilke költészetének sarkalatos fogalmai —
„szellemivé”, megfoghatatlanná váltak: a pénz,
mint általános fizetőeszköz is anyagtalanná (fe-
dezet nélkülivé) vált, túlnőtt a megragadható bir-
 toktárgyakon, szinte teljesen független a birtokló
személytől. A középkor aranya „láthatatlan anyag-
gá” változik. Ezért a modern szerzetesi szegény-
ségnek is új Szent Ferencre van szüksége. A leve-
lek itt — is — hozzájárulhatnak Rilke költészetének
megértéséhez, mivel a „Kunst-Ding” — Báthori for-
dítja például „művészi tárgy”-nak —, vagyis a
„művészi dolog” a konkrét, kézzelfogható anya-
gi valóság, amelyben és amelyen keresztül meg-
ragadható a dolgokon túlmutató örök és állandó.
Kassner azt állítja Rilkéről, hogy Nietzschével el-
lentétben, aki a fül embere, Rilke a szem embere,
és nem idealista, mármint hogy nem az ideákból
indul ki, hanem a valós dolgokból, és azokban,
azok saját terében (Raum) akarja elérni az örök-
kévalót és állandót. A tiszta, szent tér a lélek és az
átváltozás tere — az átváltozás (Verwandlung)
Rilke költészetének másik meghatározó eleme —,

a test és a lélek a világtérben kapcsolódik össze. Ril-
ke képei nem esztétizáló képek, nála a képek tér-
világgá, a tér pedig lélekké lényegül át.

Rilke a politikával szemben tanúsított közö-
nyével ellentétben az I. világháború után némi
politikai affinitásról tesz tanúságot. 1918 őszén
beszámol a változásokról is, a munkás- és kato-
natanácsok működéséről, a Bajor Köztársaság
megalakulásáról, sőt közbenjár egy pedagógiai
lap megszervezésében is, mert szerinte az ifjú-
ság újraformálása lehet a forradalom egyik leg-
fontosabb feladata. A forradalom pezsdítő esz-
méje eleinte lelkesíti, ám hamar kiábrándul a
forradalom valóságából, mert a hatalmat egy ki-
sebbség ragadja magához, és a szellemnek nincs
beleszólása az eszmények alakításába: a politikát
„politikai dilettanties”-ek „csinálják”. A forrada-
lomról alkotott naiv és idealista elképzeléséről így
ír Dorothea von Lebedur bárónőnek 1918. de-
cember 19-én: „Egyébként én forradalmon azt értem,
hogy az ember képes megszüntetni a visszaéléseket egy
mély értelmű hagyomány megőrzése érdekében.”
(1316.) Rilke konzervatív forradalmi felfogása
szerint az alsóbb osztályok társadalmi utópiája (a
proletáriátus diktatúrája, melyben egyenlő min-
den ember) a világvéget jelenti, és csak ez után
kerülhetünk újra Isten látókörébe: „Az az új kezdet,
amely egy ilyen kiegyenlítődéssel venné kezdetét, maga
volna a világvég. De talán épp azáltal kerülünk ismét
Isten látókörébe, hogy egy ilyen nagyon is emberi
módon kiókumlált ‘kezdet’ semmi más, mint a vég,
amelyet Neki kell kézbe vennie.” (1365.)

A francia, hugenotta családból származó, Orosz -
országban született és felcseperedett Lou Andre-
as-Salomével Rilke 1897-ben ismerkedett meg.
Lou elkísérte a költőt mindkét oroszországi útjára.
Lou ekkor már ismert személyiség a német, közép-
európai kulturális körökben, túl van a Nietzsché-
hez fűződő viszonyon, és Rilke mellett hamarosan
Sigmund Freuddal is szorosabb szakmai kapcso-
latba kerül. A Louhoz címzett, sokszor igen hosszú
és kimerítő levelek vallomások, sőt gyónások, aho-
gyan Rilke is megerősíti ezt egyik levelében. Lou
a távoli szerető, anya, szellemi társ prófétikus sze-
repét tölti be Rilke életében, akire a költő szinte min-
dig hallgat. Korai párizsi időszakaiból neki tudó-
sít a leggyakrabban és a legrészletesebben a
bálványozott Mesterről, Rodinről, akiről nemcsak
monografikus esszét ír, de mintegy fél évig a szob-
rász magántitkára is, mindaddig, amíg Rodin 1906
májusában elbocsátja (vö. Rilke 1906. V. 12-i, sértett
hangvételű levelét). Rilke Rodinben látja a mes-
teremberből lett, megtestesült, igazi művészt, ami-
lyen ő is szeretne lenni — vagy inkább Rodinbe ve-
títi önnön művészről alkotott, idealizált képét: „Ó,
micsoda nagy magányos ez az aggastyán (…) Csupa
mélység (…) s egészen nyitott, ha dolgokkal foglalko-
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zik, vagy ha állatok és emberek csöndben, mintegy dol-
gok formájában megérintik.” (191.) „Mivel megada-
tott neki, hogy minden jelenségben dolgokat lásson, ke-
zében van az a lehetőség, hogy dolgokat építeni is
képes” (191.) „S az ő feladata (…) hogy a dolgot még ben-
sőségesebben, még szilárdabban, ezerszer pontosabban
hozzáigazítsa egy tágasabb térhez (…) A dolgoknak he-
lye van, a műalkotásban megtestesült dolgoknak azon-
ban (Kunst-Ding) mozdíthatatlan talapzata; megfoszt-
va minden véletlentől, megtisztítva a homálytól, kihántva
az időből és beleoltva a térbe: a műalkotás maradandó-
vá vált, képes az örökkévalóságra (…) a művészet a leg-
alázatosabb szolgálat és a törvényszerűségek leghitele-
sebb foglalata.” (192.) „Rodin (…) látta (…) hogy a
szépség (…) veszélybe került a kor viszonyaiban, hogy
a szépség csupán egy pillanat, ifjúság, mely minden élet-
korban keletkezik és elmúlik, de nem maradandó (…) Azt
akarta, hogy a szépség valóságosan létezzen, s feladatát
abban látta, hogy dolgokat illesszen (mert a dolgok ma-
radandók) a térnek kevésbé fenyegetett, nyugodtabb és
örökebb világába.” (192.) „Egyszerűen dolgokat csinált,
rengeteg dolgot, s csak azután formált új egységet belőlük;
hagyta érlelődni őket, és művészetének összefüggései azért
válhattak bensőségesen törvényszerűvé, mert abban
nem eszmék, hanem dolgok kapcsolódtak össze.” (193.)
Ezekből a Rodinről szóló, Louhoz írt levélrészle-
tekből Rilke megint csak a dolog, mint a természet
és a művészet konkrét és transzcendens térben lé-
tező tárgyait emeli ki. A konkrét tárgyban az iga-
zi alkotó képes megragadni az örökkévalót a dol-
gok belső törvényszerűségei szerint. Rodin ezt a kő
és a bronz matériájában tudta megformálni. Rilke
egy új, tiszta — költői — nyelven igyekszik meg-
ragadni ezt az anyagszerűséget: „Talán magában a
nyelvben rejlik ez a kézművességi tudás? Talán segíte-
ne belső életének és akaratának, fejlődésének és múltjá-
nak megismerése? (A nagy Grimm-szótár ezt a lehető-
séget sejteti; láttam egyszer Párizsban…) (…) nekem
ellenségesen szembe kell fordulnom minden örökséggel.”
(200.) A dolgok lényegi magja elzárkózik a világ kí-
váncsiskodó — felületes — szemétől és szemléle-
tétől, mert „[A] látszat mögött rejlő dolgokban érvé-
nyesülnek legártatlanabb formában a törvényszerűségek:
ott egyedül a dolgokkal vélnek összeszövődni, őrizked-
ve a világ kíváncsiságától.” (201.) A látszat mögött rej-
lő és a költői szem előtt feltáruló dolgok nemcsak
a mindenkori jelenben, a mikro- és makrokozmosz -
ban lelhetők fel, hanem a történelmi múlt nyomai-
 ban is, ám ezeket nem rekonstruálni kell, hanem
megtalálni bennük az örökkévalót: „a múltban rej-
lő belső jövőt akarjuk kiásni, amelyben oly tömérdek örök-
kévalóság pihen” (204.), éppúgy, mint a névtelen gó-
tikus katedrálisokban vagy Rodin művészetében:
„Rodin munkái vezettek el minket a legtávolabbi korok
műtárgyaihoz a görögség előtti kor művészetéhez, mely-
nek fő jellegzetessége egy bizonyos szobrászati kímélet-
lenség, dologiság, ólmos nehézkesség, kemény szikla-

szerűség.” (205.) Így rokonságok tárulnak föl múlt,
jelen és jövendő között, és „Ebbe a történelembe fog
majd, Lou, talán egyszer beilleszkedni az orosz ember,
aki — mint Rodin alkotóként — türelmes, arányosan fej-
lődő emberként a dolgoktól származik (…) lehet, hogy
az orosz ember arra született, hogy hagyja elzúgni maga
mellett az emberi történelmet, hogy aztán később dalo-
ló szívvel foglaljon helyet a dolgok harmonikus rendjé-
ben.” (205.) Rilke látni véli a célt, de az utat nem is-
meri hozzá, ezt kutatja minduntalan: „a szintézis,
a végső s legtávolabbi cél örökké kiindulópontnak tűnik:
s nekem onnan kell visszatámolyognom, utat-módot ta-
lálnom, csak homályosan sejtve a lezajló folyamat mi-
nőségét, csak a cél titkaiba, a lezáró, a végső összefüg-
gésbe és apoteózisba beavatva (…) Az út nem ismerése,
ez a csupán a végső, legtávolabbi célok környezetében ér-
zett biztonság teszi összes léptemet olyan súlyossá.” (208.)
A művészet Rilke számára visszaút a cél felől, a vég-
telenből. A művészet nem utánzás, hanem aktív
jámborság, a zseni kapcsolata Istennel (616.). A mű-
vészi alkotás — a már említett, ominózus „Kunst-
Ding” — pedig úgy szembesül az emberekkel, mint
a természet, önmagában kiteljesedve, részvétlenül,
mint egy szökőkút (1370.). A „Kunst-Ding” nem job-
bít, nem válthat meg, egyszerűen csak van, és ha
részvétlenül, azaz érdek nélkül szemléljük, benne
rejlik a mindenség — a „Kunst-Ding” olyan, mint
a természet: teremtett valóság, valóságos térbe he-
lyezve, ami túlmutat a valóságon.

A Rilke-levelekből kibontakozó, művészetről al-
kotott felfogáshoz kapcsolható az — ugyancsak a
levelek alapján körvonalazódó — Istenről alkotott
kép is. Miként a modern korban az arany, a szép-
ség stb. devalválódik, úgy az ember Istenhez való
viszonya is gyökeresen megváltozott: kiürült, fedezet
nélkülivé vált. Emlegetjük ugyan Isten nevét, de nem
értjük, ezért újra kell keresnünk a gyökerek nél, a for-
rásnál, jegyzi meg a költő a Stundenbuch (Az áhítat
könyve, 1905) kapcsán (vö. 616.). A keresztény-
ségben Krisztus mint közvetítő, mint „telefon”
működik: „Halló, kivel beszélek?” (794.), és senki
nem válaszol. Életünk isteni térben zajlik ugyan, de
nagyon távol Istentől, voltaképp a háta mö gött, ám
mégis az ő „terében”. Rilke szerint az egyház, mely-
be minden felekezet beletartozik, még őrzi ugyan
a kapcsolatot az isteni szférával, ám, mint intéz-
mény, erre csupán periférikusan képes. Az érzék-
feletti Isten és az ember között közvetítő Krisztus
korlátozza mind az emberi, mind az isteni titkának
megfejtését. Bach Máté-passiója kapcsán írja: „És
Istennek épp ez az elemi túltengése annyira rokon a zene
természetével, hogy én e legnagyobb protestáns megnyi -
latkozásában pontosan azt a programatikusan korlátozott
szellemi alapállást hibáztatom, amelyből keletkezett.”
(1492.) Az intézményesített egyházzal szem ben Ril-
ke szerint a teozófia nyithat teret az Istennel ápolt
kapcsolat közvetlen megtapasztalásához.
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A magyar Rilke-levelezés hiánypótló vállalko-
zás, ragyogó fordítói és szerkesztői munka, amely
minden, Rilke költészete és élete iránt érdeklődő ol-
vasó és szakember elengedhetetlen olvasmánya.
A levelekhez útmutató Báthori Csaba nagy ívű, Ril-
ke költészetének és életének fő kérdéseit tárgyaló
esszéje (A peregrinus magánya) és a már említett Ru-
dolf Kassner-féle tanulmány Deréky Géza fordí-
tásában. Báthori Csaba írásában kiemeli a költő hon-
talanságából fakadó idegenségét, gyökértelenségét,
pénztelenségét, irtózását a kötöttségektől, vágya-
kozását az arisztokratikus létformára, a hely és a
tér szerepét az egész rilkei életműben.

A kiadással kapcsolatban felmerül néhány apró,
kiadói-szerkesztői hiányosság. A kötetek nem tün-
tetnek fel belső (kiadói) szerkesztőt, lektort, aki el-
sősorban az apparátus kezelésében segédkezhetett
volna. Az életrajzi jegyzetek jók, fontosak és hasz-
nos információkat közölnek, néha azonban kissé ál-
talánosak. Hofmannsthalnál például jó lett volna
a Rilke–Hofmannsthal, vagy másutt a Rilke–Rodin,
a Rilke–Kassner viszonyra röviden kitérni, mint
ahogy az számos esetben megtörténik (Lou And-
reas-Salomé, stb.). Az életrajzi jegyzetek között nem

szerepelnek olyan fontos személyek nevei, akikhez
a válogatás közöl leveleket (Erika Mitterer, Marina
Cvetajeva, Paula Modersohn-Becker), ők egyébként
szerepelnek a névmutatóban. Előfordul viszont
olyan személy életrajza is, akit nem tüntet fel a név-
mutató (Harry Graf Kessler vagy Ledebur báróné,
aki „Ledebur, Dorothea Freifrau von” néven is elő-
fordul ugyanitt). Egy — Ilse Blumenthal-Weissnek
1921. december 28-án kelt — levél közvetlenül
egy más után két változatban is szerepel, mind-
kettő Báthori Csaba fordításában (a két magyar ver-
zió között egy év telt el). Ennek létjogosultságát
megma gyarázza ugyan a fordító a szerkesztési el-
veknél, de egy ilyen kötetben mégis redundánsnak
tűnik, mert a Levelek elsődleges célja Rilke, nem pe-
dig a fordítói pálya alakulásának bemutatása.

Összegzésként még egyszer hangsúlyozandó,
hogy a négy kötetes magyar Rilke-levelezés iro-
dalomtörténeti és fordításirodalmi szempontból pá-
ratlan értékű vállalkozás. (Rainer Maria Rilke: Le-
velek I–IV. 1894–1926. Cédrus Művészeti Alapítvány
— Napkút Kiadó, Budapest, 2014)
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