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Könnyek
K O C Z I S Z K Y  É V A

Kommentár 
a Könnyek című vershez

A kilenc Éjszakai dalt Hölderlin kiadója, Friedrich Wilmans felhívására írta, aki 
az 1805-ös zsebkönyvét a szerelem és a barátság témakörének akarta szentelni. 
Az almanachhoz készült ciklusról a költő így ír kiadójának: „Örömet jelent szá-

momra, ha áldozatot hozhatok az olvasónak, s a mi még gyermekkorban leledző kultúránk 
szorosabb korlátai közé lépek.” Hölderlin tehát ezzel egy új egyszerűség és érthetőség felé 
kíván közelíteni, amilyenek például korának szerelmes versei. Eközben azonban a címadás, 
az „éjszakai dalok” elnevezés komorabb témákat sejtet. A korabeli olvasó éppúgy asszociál-
hatott Edward Young melankolikus Éjszakai gondolataira, mint Novalisra, a Himnuszok az 
éjszakához (1800) halálközelségére. Ezenfelül, mint már a Brod und Wein alapján is meg-
állapítható, az éjszaka képe Hölderlinnél ugyan vonatkozhat egy napszakra, a nappal és éj 
természetes váltakozására, de többnyire ez a váltakozás nála egyszersmind történetfilozófi-
ai relevanciával is rendelkezik. Ebben az értelemben az éjszakai dalok a hesperikus korszak 
világéjszakájának termékei.

A fenti bevezetőben említettem, hogy a jelen válogatásban közölt verseket tematikusan 
összefogja az, hogy Európa romjain íródtak. Így van ez azzal az éjszakai dallal, az alkaioszi 
strófában írt Könnyek című verssel, melyet kiemelve kommentálok. A szeretet, szerelem té-
máját maga Wilmans rögzítette az általa kiadandó almanach számára, s ez a vers valóban 
a szeretet kérdéséhez kapcsolódik, az igaz és a helytelen, bálványimádó szere-
tet mibenlétére kérdez rá.

A szeretet hybrisét Hölderlin Patmos töredékei nemcsak a tanítványok és 
Jézus viszonyában, illetve általában a kereszténységben mutatták be a maga 
tragikus kimenetelében. A Hyperión athéni beszédének ama passzusa, mi-
szerint az ókori görögök még egyensúlyban tudták tartani a föld és az ég 
iránti szeretetüket, a Casimir Böhlendorffhoz írt első levél tanúsága sze-
rint egyre inkább megrendül Hölderlinben. Vajon nem hasonlítható-e ösz-
sze a korai kereszténység önpusztítása az Iliás és a tragédiák görögségének 
dionysikus önmegsemmisítésével? Vajon mi a közös az isteni túlzott szerete-
tének pogány és keresztény formái között, ha egyszer mindkettőt megkísér-
ti az isteninek a mértéktelen közelsége, azaz az isteni „abgöttisch” imádata?

E kérdések inspirálták az Éjszakai dalok egyik, fentebbi válogatásunk-
ban is szereplő, az eredeti számozás szerint második darabját, a Thränent 
(Könnyeket), melyet ezúttal németül és a saját prózafordításommal idézek:
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Himmlische Liebe! zärtliche! wenn ich dein
   Vergäße, wenn ich, o ihr geschicklichen,
       Ihr feurgen, die voll Asche sind und
          Wüst und vereinsamet ohnedies schon,

Ihr lieben Inseln, Augen der Wunderwelt!
   Ihr nämlich geht nun einzig allein mich an,
       Ihr Ufer, wo die abgöttische
          Büßet, doch Himmlischen nur, die Liebe.

Denn allzudankbar haben die Heiligen
   Gedienet dort in Tagen der Schönheit und
       Die zorngen Helden; und viel Bäume
          Sind, und die Städte daselbst gestanden,

Sichtbar, gleich einem sinnigen Mann; jetzt sind
   Die Helden tot, die Inseln der Liebe sind
       Entstellt fast. So muß übervorteilt,
          Albern doch überall sein die Liebe

Ihr weichen Tränen, löschet das Augenlicht
   Mir aber nicht ganz aus; ein Gedächtnis doch,
       Damit ich edel sterbe, laßt, ihr
          Trügrischen, Diebischen, mir nachleben.

(Prózaparafrázisban:
1. „Mennyei szeretet! Gyengéd! Bárcsak / elfeledhetnélek, ó ti sorsszerűek / tüzesek, hamu-

val teltek és / pusztán, elhagyatottan állók,
2. Ti kedves szigetek, a szem csodás világa! / Egyedül ti érintetek engem, / ti partok, ahol 

a bálványozó / szeretet az égieknek lakol.
3. Merthogy túlzott hálával szolgáltak / a szentek ott a szépség napjaiban / és a haragos hő-

sök; és sok fa áll, / ott ahol városok lakoztak,
4. Láthatóan, a töprengő elme előtt; most / a hősök halottak, a szeretet szigetei / szinte el-

torzultak. Így kell hogy előnyt élvezzen / botor módon mindenütt a szeretet.
5. Ti lágy könnyek, ne oltsátok ki szemem világát / teljesen; maradjon az emlékezet, / hogy 

nemesen haljak meg, adjátok meg, / ti csalókák, tolvajok, hogy nyomdokotokban éljek.”)

A kezdő verssorok egyenesen az „isteni szeretetet” invokálják: „Mennyei szeretet! Gyengéd! 
Ha én téged / elfeledhetnélek…”. Ennek az egykori mennyei, isteni szeretetnek az emléke-
zete fűzi a versbeszélőt az Archipelagus egykor élettel teli szigeteihez, amelyek azóta pusz-
tasággá és hamuvá lettek. Kiknek a szeretete volt ez?

A második strófa a szigetek pusztulásának miértjére kérdezve ezt a  pusztulást „szentek 
bálványozó” szeretetének műveként mutatja be:

Denn allzudankbar haben die Heiligen
 Gedienet dort in Tagen der Schönheit und
  Die zorn‘gen Helden;

(„Mert túlzott hálával szolgáltak a szentek / a szépség napjaiban és / a haragos hősök.”)

A szeretet túlsága, mely mindenkor az isteni iránti felfokozott hálában fejeződik ki, ez töl-
tötte el a „szenteket” és a „haragos hősöket”. Az utóbbiak nyilvánvalóan az Iliás hősei, egy 
Akhilleus például. De kik azok, akiket a költő a „szentek”-nek nevez? Nem valószínű te-
hát, hogy a „szentek” egyszerűen a „görögök” vagy a „hősök” szinonimája lenne. Ez irán-
ti kételyeinket megerősítheti továbbá az a körülmény is, hogy (a) „die Heiligen” kifejezés 
összesen még kétszer fordul elő Hölderlin veseiben. Az egyik utolsó fragmentális versben, 
a Griechenland (Görögország) második vázlatában, ahol ismételten a Föld eszkhatologikus 
pusztasággá válásával kapcsolatban van szó „a szentek kísértéseiről”. A másik, a Beißner ál-
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tal 59-es számmal jelzett fragmentum, mely Hölderlin azon tervének 
a lenyomata, hogy emléket állítson Klopstock halálának: „Nicht ist 
voruaszusagen, / wie Gott hinwegnimmt auf dem Wagen / […] 
einen Heiligen oder Seher.” (Nem megjósolható, / hogyan ra-
gadja magához Isten a kocsiján / […] egy szentet vagy lát-
nokot”.) A szent, a látnok itt azonos a Messiás mélyen val-
lásos szerzőjével, Klopstockkal.

Mindhárom szöveghely azt bizonyítja tehát, hogy 
„a  szen tek” kifejezés hölderlini használatából nem zár-
ható ki az újtestamentumi jelentés. A Könnyek „szent-
jei” és „haragos hősei” mintegy együttesen lakják az 
Égei-szigeteket. Ámde állíthatjuk-e, hogy a költő idő-
szinkróniát hoz létre a hősök és szentek által jelzett 
különböző idősíkok, a különböző pusztulástörténe-
tek között? A versbeszélő megjelöl egy sajátos idő-
dimenziót, amelyben a szeretet szigetei hamuvá 
égtek: a „Szépség napjaiban” történt ez.

A „Szépség napjai” bizonyára az antik görög 
kultúra egészére utalhatnak, a görögök esztétikai 
vallására, a szép ember, a szép istenek ábrázolását 
célzó művészetük korára. Ámde ehhez voltakép-
pen Krisztus ideje is hozzátartozik, akit Hölderlin 
másutt az antik félistenek közé is sorol, aki utol-
sóként zárja le az istenek epifániáját, aki közöttük 
a beteljesítő: Ő az, akin a Patmos-himnusz máso-
dik változata szerint „a szépség leginkább csüngött”: 

„An dem am meisten / Die Schönheit hieng”. Vajon 
nem kapcsolódik-e itt össze a szigetek hamuvá égésé-
ben a görögök kezdete és vége, nem válnak-e az Iliás 
haragos hősei a szenteknek, Jézus tanítványainak az elő-
futárává? A kezdet és a vég összeérne?

Úgy is fogalmazhatunk: a hölderlini történetfelfogás egyetlen törté-
nésnek olvassa a görög világot, a maga kezdetével és végével, az epo-
szi hősök és az evangéliumi szentek mértéktelen szeretetével. Ez te-
hát az egyik szeretet, a szigeteké, amelyek ebben a szeretetben meg-
semmisültek, mert ez a szeretet nem ismerte a mértéket. Ahogyan 
az Ég iránti tüzes szeretet sohasem ismer mértéket, ez a természete. 
A versben azonban ellenpontként szó van egy másik szeretetről, ar-
ról, amelyik e lobbanékony, önfelemésztő szeretet helyébe lépett. 
Ez utóbbiról összesen két sorban szól a költő. Ez az „ostobának” 
nevezett szeretet a hölderlini jelent jellemzi, mint általános 
és mindenütt jelen való: „So muß übervortheilt, / Albern 
doch überall seyn die Liebe.” („Így kell túlhangsúlyozód-
nia, – botorul és mégis mindenütt jelenvalóan a szere-
tetnek”). Vajon arról az „ostoba”, sekélyes, képmuta-
tó szeretetideológiáról van-e itt szó, amit a jámbor 
vallásos kispolgárok a szeretetről mint keresztényi 
elvről mindközönségesen össze szoktak hordani? 
Aminek mint nagyon is emberi szeretetnek vol-
taképpen semmi köze sincs a hősök és a szen-
tek „mennyei”, lángoló, elemésztő szerelméhez? 
A vers zárlatából arra következtethetünk, hogy 
a költői én mindkét szeretetformát visszautasít-
ja. Az emésztő szerelem könnyei helyett az em-
lékezés distanciált poétikáját választja.   
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