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Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Brigge feljegyzései 
с prózaművének bemutatása 

Bevezető

M
alte Laurids Brigge feljegyzései (Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge) а 20. század elején születtek, de a rendhagyó re-

gény témában és formában messze megelőzte korát és igen mo-

dernnek számít ma is. Nevezhetjük mérföldkőnek Rilke életében, hiszen elő-

ző korszakával számol le benne, nemcsak személyes és alkotói válságát dol-

gozza fel, hanem ezen túlmenően a századvég zaklatott, átmeneti időszakát is

megpróbálja „rendezni" egy modern nagyváros, Párizs világából kiindulva.

A fiktív jegyzetelő alakja mögött a kor legtitokzatosabb és egyik legjelentő-

sebb alkotója rejlik, aki költői-írói pályája csúcsán legpesszimistább művét

írja. E különös könyvbe sűrítette felhalmozódott félelmeit, kétségeit, válaszra

váró kérdéseit, istenkereső próbálkozásait.

Aki Rilke művei közül először a Malté-X veszi kézbe, önkéntelenül is

kíváncsi lesz az író személyére és felteszi magában a kérdést: vajon ki ez az

ember, aki a fény és a művészetek városában csak az árnyékokat látja, milyen

élmények alakították ki benne ezt az újfajta látásmódot, mely a századvég

jellegzetes életérzését tükrözi? Vajon azonosul-e az író hősével? Feljegyzései

elején azt írja Malte, hogy „látni" tanul. Ezt a folyamatot, a költői látni tanu-

lás folyamatát és állomásait szeretném a regényben nyomon követni és bemu-

tatni, egyúttal Rilke személyiségét kissé közelebb hozni a könyv hátteréből,

hiszen maga az alkotó a kulcs ahhoz, hogy Malte sajátos látásmódját megért-

sük. Sokan próbálták már e különös regényt „megfejteni", munkám során

idézek is néhány véleményt az interpretálóktól, azonban idézeteim legna-

gyobb része a műből és Rilke leveleiből való, aki sokszor és szívesen nyilat-

kozott írásairól. A történelmi háttér és Rilke családi körülményei, baráti kap-

csolatai csak annyiban kapnak helyet dolgozatomban, amilyen fontos

szerepet játszottak az író életében. Ezek ismerete bizonyos fokig szükséges a 

könyvet átható életérzés és Rilke személyiségének megértéséhez. A regény

már saját korában is nagy visszhangot váltott ki, s azóta sokféle értelmezése

látott napvilágot, kommentárok születtek róla, melyek mondatról mondatra

elemzik, s megpróbálnak gazdag szimbólumrendszere mögé látni. Ezek után

nem is lehet célom, hogy a műről meghökkentő újdonságot mondjak, egysze-
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rüen egy fiatal érzékeny költő útkeresését és művésszé válásának folyamatát
kísérem végig a századelő változó, átmeneti korszakában, a főhős gondolat-
menetét követő szerkezeti felépítés keretében.

I. Életérzés és irodalom a századfordulón

- Osztrák specifikum -

A századforduló időszaka (1890-től 1920-ig) új korszakot jelent Eu-
rópa történetében, beleértve az irodalmat és a többi művészeti ágat is. Átme-
neti és ellentmondásos periódus ez, tele feszültségekkel és változásokkal. A 
gazdasági élet és a technika terén hirtelen fellendülés tapasztalható. Nagy
iparvárosok alakultak ki, megjelent az elektromosság, új közlekedési eszkö-
zöket, kommunikációs rendszert, s felgyorsult életritmust hozva magával. Az
ember e nagyarányú technikai átalakulás előnyei mellett egyre inkább tapasz-
talta annak hátrányait is. Az egyén a civilizáció fejlődésében személyisége
kibontakozásának és szabadságának korlátait is felfedezte. Ez volt a nagy
társadalmi átrétegződések időszaka. Németország ekkor vált ipari nagyhata-
lommá és Európa meghatározó államává. A „Gründerzeit" azonban nem volt
kedvező az irodalom és a kultúra számára, sőt a művészeket ellenséges lég-
kör vette körül. A társadalmi feszültségek, hatalmi és nemzeti törekvések
hamarosan az első világháborúba torkolltak.

A költők és írók kritikával szemlélték e változásokat, sejtették a fel-
szín mögött lappangó katasztrófát és műveikben kifejezésre juttatták az em-
berek elidegenedésének, tanácstalanságának, bizonytalanságának, veszélyez-
tetettségének általános életérzését, s az illúziók mögötti értékvesztést. A 
korabeli irodalomban két utat figyelhetünk meg: az egyik az általános emberi
értékek örökérvényüségébe vetett hit, a másik egyfajta menekülés a világtól
az individualizmusba és a tiszta művészetbe. Az emberi lét bizonytalannak és
elviselhetetlennek tűnt és az irodalom képviselői új, emberhez méltó életkö-
rülményeket kerestek egy kaotikussá vált világban, s új ábrázolásmódokat,
hogy a felfoghatatlannak látszó valóságot érzékelhetővé tegyék. A 19. szá-
zad 90-es éveitől már bontakoznak azok a stílusirányzatok, melyek az akkor
uralkodó naturalizmust fokozatosan kiszorítják. Az instabil világot nem lehe-
tett többé szenvtelen tárgyilagossággal ábrázolni. A csaknem egymás mellett
futó új irodalmi irányzatoknak volt egy közös jellemzőjük: a kor kritikája. A 
különbség abban állt, hogy e kritikát más és más eszközökkel és eltérő for-
mában fejezték ki.

Az első és számunkra e pillanatban legjelentősebb ilyen stílusirány-
zat a festészetben jelent meg s alapítója tulajdonképpen Monet, aki egyik
festményének 1874-ben egyszerűen a ,,L' Impression" címet adta. E stílust
és elnevezést vette át azután az irodalom, ahol egy új kifejezésmódot jelen-
tett, mely nagyfokú érzékenységet és érzelmi intenzitást követelt. Ez a szim-
bólumokban gazdag irodalmi ábrázolásmód is francia földről származik. Fő
képviselői Charles BAUDELAIRE és Paul VERLAINE. A századvég ezen izmu-
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sai - nevezzük neostiliisoknak, impresszionizmusnak, vagy szimbolizmusnak
- bizonyos közös vonásokat is hordoznak: az irracionalitást és a lelki folya-
matok felé fordulást. Jellemző jegyeik a rezignáció, életuntság, a halál di-
csőítése és egyfajta pesszimista tónus.

Szinte magától értetődő, hogy az impresszionista ábrázolásmód
Ausztriában talált termőtalajra, egy olyan államalakulatban mint az Osztrák-
Magyar Monarchia, mely alapjában véve már maga is szimbolikus, önmagát
túlélt birodalom volt. E soknemzetiségű államban érződött legjobban a fel-
szín pompája mögött megbúvó válsághangulat, hiszen maga is tele volt elfoj-
tott belső ellentmondásokkal. A válság már az 1848-as forradalom után el-
kezdődött, amikor a „Donaumonarchie" összeomlásra lett ítélve. A dualista
államforma 1867 után csak kompromisszumot jelentett Ausztria és Magyar-
ország között. Az egyes népek függetlenségi törekvései nem szűntek meg,
noha Bécsben minden nemzetiségnek megvoltak a saját pozíciói. Ausztria
pedig féltve őrizte hagyományait.

Az osztrák irodalom „annak a monarchiának művészi kifejeződése ...
mely... utolsó harcát vívta a fennmaradásért, a pusztulás ellen. " Ez az iroda-
lom művészi értelemben Európa korabeli teljesítményének csúcsát jelenti.
Ferenc József császár és király már inkább csak jelképes értelemben volt az
utolsó monarcha Bécsben, a birodalmi székvárosban. Bécs világváros képét
mutatta, mégis megőrizte idilli hangulatát, azonban „A ragyogó és derűs 
színfalak mögött a pusztulás sejlett. "' A naturalizmus számára nem kedvező
ez a légkör, a bécsi atmoszféra egyedülálló impresszionista ábrázolásmódot
ihletett, mely ezt a világvége hangulatot finom eleganciával, tökéletes formá-
ban és virtuóz nyelven tükrözte vissza. Az irodalmi élet központjai a jellegze-
tes bécsi kávéházak voltak, s ilyenek a Monarchia más centrumaiban is létre-
jöttek, pl. Budapesten és Prágában. A bécsi, tágabb értelemben osztrák
impresszionizmus teoretikusan Ernst MACH filozófiájára épült. „Mach szá-
mára nem létezett különbség jelenség és tárgy között, a tárgy vagy dolog 
érzékelés adatok összességét jelentette. " Tehát a valóság csak a tudatunkban
létezik a tapasztalás eredményeként. FREUD pszichoanalízisének nyomán a 
korabeli irodalomban előtérbe lépett a lelki folyamatok ábrázolása és az epi-
kában elhanyagolták, vagy el is hagyták a cselekményt. Adalbert SCHMIDT
osztrák irodalomtörténetében Hofmannsthal véleményét idézi: "Manapság 
két dolog tűnik modernnek: az élet elemzése és az életből való menekülés. 
Csekély örömünk a cselekményben. Az ember saját lelki életének anatómiá-

1 Vö. FRENZEL, H. A. und E.: Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriß der
Deutschen Literaturgeschichte. Bd. 2. München: Taschenbuch Verlag, 1990. 484. p.
2 Vö. MÁDL Antal: Auf Lenaus Spuren. Beiträge zur österreichischen Literatur. Wien, Buda-
pest: ÖBV, Akad. Kiadó, 1982. 307. p.
3 SCHMIDT, Adalbert: Dichtung und Dichter Österreichs im 19. und 20. Jahrhundert. Bd. 1.
Salzburg, Stuttgart: Verlag das Bergland-Buch, 1964. 321. p.
4Uo. 321. p.
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jávai foglalkozik, vagy álmodik. Reflexió vagy fantázia, tükörkép vagy álom-
kép. "5

A francia szimbolistákon kívül nagy hatást tett az osztrák irodalomra
Lev TOLSZTOJ és DOSZTOJEVSZKIJ lélekábrázoló művészete, továbbá a 
skandináv irodalom, pontosabban a belga Emilé VERHAEREN és Maurice
MAETERLINCK lírája, a dán Jens Peter JACOBSEN elbeszélő művészete és a 
norvég IBSEN drámái. A bécsi impresszionizmus újromantikus elemeket is
hordoz, s jellemző rá az erős zeneiség és mélabús alaphang. Hallatlanul gaz-
dag ábrázolásmódokban: Peter ALTENBERG vázlataitól, melyek a bécsi han-
gulat pillanatképei, SCHNITZLER a bécsi látszatmorált bemutató színdarabja-
in át Hofmannsthalig, akinek művészetében az impresszionizmus olyan
magasságot ért el, melyet már ő maga sem tudott túlszárnyalni. Az emberi
nyelv nem volt már elég gazdag ahhoz, hogy a kor valóságát kifejezze. Erről
szól a híres fiktív Lord Chandos-levél.

A legnagyobb osztrák nyelvmüvész és szimbolista azonban a prágai
születésű Rainer Maria Rilke volt, aki a korszak általános válsághangulatát
egészen új módon mutatta be Malte Laurids Brigge feljegyzései с könyvé-
ben. Az ő fiktív költő hőse egyesíti magában a korabeli költők minden félel-
mét, fájdalmát és bizonytalanság érzését.

II. A hazátlan világpolgár

Rilke életének és művészetének néhány jellemző vonása

Rilke élete jellemző példája az osztrák írók életének, „akik a Mo-
narchia peremvidékéről jöttek ... és vándorrá váltak... Ezek a költők és írók... 

szükségszerűen hazátlannak és gyökértelennek érezték magukat. E 
„vándorköltők" sora úgyszólván LENAUtól Ödön von HORVÁTH-ig tart, és
éppen ezért az osztrák irodalom különösen a század végén nemzetközi jelle-
get hordoz. Rilke alakja így az osztrák irodalomban és önmagában véve is
jelképes értelmű. Azonban ő nemcsak a hazátlanságot és a világpolgár ka-
raktert példázza, hanem a modernséget is jelenti a korszak költészetében.
Nem csatlakozott egyetlen stílusirányzathoz sem az avantgárd izmusai közül,
noha életműve a naturalizmusból kiindulva az expresszonizmusig ível.7 Ezek
csak színezték alkotásait, mert modernsége sajátos stílusában és az önmaga
alkotta, szimbólumokban gazdag költői nyelvében rejlik. Mondhatnánk, hogy
saját fogalomrendszerében élt, melyben egyes szavaknak sajátos és jelképes
értelme van. Nem új szavakat alkot, hanem az egyes kifejezések jelentését
bővíti, mint magyar „lelki rokona" ADY. Erre most csak két példát említek:
Rilke az überstehen szót átfogó jelentéssel ruházza fel, nem egyszerűen túl-
jutni egy krízisen, válságon, betegségen, tehát egy nehéz életszakaszon, ha-

5 Uo. 234. p.
6 MÁDL im. 26-27. p.
7 Vö. HALÁSZ Előd: A német irodalom története. Budapest: Gondolat, 1987. 627. p.
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nem átvészelni, kibírni magát az életet. „Győztest ki említ? Minden csak 
kitartás. " - írja Requiem Wolf von Kalckreuth gróf emlékére с költeményé-
ben.8 Ugyanígy a leisten igen fogalomkörét is kitágítja, egészen a 
„gyermekkor teljesítéséig" a Malté-Ъап. (Erre később visszatérek, munkám
IV. részében) Rilke tehát úgy alakította, formálta a nyelvet, mint a szobrász
az agyagot, oly plasztikusan és kifejezően. Ebben bizonyára nagy szerepet
játszott érdeklődése a képzőművészet iránt, s ezen túlmenően szoros kapcso-
lata a korabeli művészekkel, pl. a Worpswede-i művészkolóniával, melynek
későbbi felesége Clara WESTHOFF is tagja volt. A döntő élményt kétségkívül
RODIN személyisége és művészete jelentette számára. Az ő hatása alatt fej lő-
dött Rilke kifejezőeszköze a költői nyelv oly virtuózzá és nüanszokban gaz-
daggá.

A sors furcsasága, hogy a századvég egyik legnagyobb német nyelv-
művésze tulajdonképpen Prágában született (1875-ben) és apai részről cseh,
anyai ágról bizonyos értelemben francia volt, mert édesanyja egy Elzászból
bevándorolt család gyermeke. Hozzátehetjük még, hogy Rilke maga sem
töltött néhány évnél többet egy földrajzi helyen, s élete nagy része nem né-
met nyelvterületen telt. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy költői nyelve
olyan magasságokat ért el, mert a németet leginkább az irodalomban, művei-
ben használta, vagy éppen mert több idegen nyelven is beszélt és fordított, pl.
franciául, dánul, oroszul. Édesanyja franciául tanította és ezen a nyelven
beszélt vele otthon. Neveltetése több mint ellentmondásos, anyja sokáig
lányként kezelte, öltöztette, mert lánya a kis Sophie korán meghalt, s René
(később maga választotta a Rainer nevet) elvesztett lányát pótolta számára.
Tízévesen viszont a St.Pölteni katonai reáliskolába íratják apja kívánságára,
mely egész más környezet, s nem is csoda, hogy igen nehezen illeszkedett be
az új életforma szigorú szabályosságába. E két alapvetően ellentétes élmény
is hozzájárulhatott állandó identitás- és otthonkereséséhez. Édesanyja előkelő
nevelésben részesítette, noha a család szerény anyagi körülmények között élt.
Ennek köszönhetően később nem okozott számára gondot, hogy nemesi csa-
ládokhoz, körökhöz csatlakozzék, akik örömmel látták vendégül a már befu-
tott költőt. Művészete amúgy is csak szűk és kifinomult olvasóközönségnek
szólt.

Korán, talán túl korán kezdett el írni és publikálni, már az iskolában
tízévesen írt verseket és szavalta el osztálytársainak. Később is szívesen tar-
tott felolvasóesteket, ahol saját költeményeit adta elő, jóllehet a magányt
szerette, mégis nagyon jó előadó volt. Életrajzírói szerint e költői esteket
érdekes külsőségek vették körül: elsötétített terem, gyertyafény, olvasópult.
Ezek hozzátaroztak az est hangulatához és Rilke személyiségéhez, ö így ne-
vezte „ Gebärde " azaz „ egy belső ráhangolódás külső kifejezése, egy lelki-

szellemi ünnep, amikor a világgal találkozik. Vágyakozás a szép és értékes 

Rainer Maria Rilke versei. Válogatta Szabó Ede. Budapest: Európa, 1983. 230. p.
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után egy olyan világban, ahol minden egyhangú és tömeges " Rilke úgyszól-
ván kora „költő jelképe" lett, aki valóban egészen a költészetnek szentelte
magát, még az egyetemet sem fejezte be. Korai műveit maga sem értékelte
sokra, később elvetette őket. Ezek a századvég divatos újromantikus stílusá-
ban íródtak, de erényük a hazaélmény ábrázolása Prágával és a cseh tájjal
kapcsolatban, mely ezután soha nem tér vissza verseiben. Ettől kezdve már
csak a haza- és otthonkeresés motívumával találkozunk nála. Voltak még
naturalisztikus drámapróbálkozásai is, de a korai darabok közül csak a Rilke 
Kristóf szerelmének és halálának legendája (Die Weise von Liebe und Tod
des Cornets Christoph Rilke) impresszionisztikus prózaverse említésre méltó.
1899-ben írta és többször átdolgozta, míg 1906-ban megjelent, majd 1912-
ben önálló kötetként nyitotta meg az Insel-sorozatot és egymilliós példány-
számot ért el. Ez volt a legnépszerűbb müve saját korában.

Egyéni hangját két nagy, életre szóló élmény hatása alatt találta meg,
e két élmény Oroszországhoz és Párizshoz kötődik és két híres személyiség-
hez, akiknek barátsága Rilke művészete számára merőben új lehetőségeket és
utakat nyitott. Lou Andreas SALOMÉ, apai ágról orosz származású írónő volt
az első asszony Rilke életében, aki nemcsak a nagy szerelmet jelentette egy
nála jóval idősebb barátnő személyében, hanem egész életére szóló bensősé-
ges és szeretetteljes barátságot is. Feleségén kívül Lou volt az az asszony,
akihez a legtöbb levelét írta és akivel haláláig kapcsolatban maradt. Ez a 
müveit asszony korának több jeles személyiségét ismerte és kissé kalandos
életet élt. Az Andreas-házaspárral utazott Rilke először 1899-ben
Oroszországba, majd egy évvel később Louval együtt látogatták meg a híres
orosz városokat. Rilke számára azonban az orosz vidék, a táj és az igen egy-
szerű, jámbor, mélyen vallásos emberek jelentették a megrázó élményt. Az
egyszerű parasztok, távol minden civilizációtól és annak ártalmaitól. Meglá-
togatták az öreg Tolsztojt és megismerkedtek egy parasztköltővel, Spiridon
DROSINnal, akinek verseiből Rilke többet fordított is és szorgalmasan tanult
Lou segítségével oroszul. Később maga is írt néhány orosz verset.
Oroszországot „lelki hazájának" nevezi, ahová nem ment vissza többé, de
ahová egész életében vágyott. Volt néhány orosz barátja is, pl. a festő Leonid
PASTERNAK és a szobrász Paul TRUBECKOJ, velük levelezett. Az
Oroszország-élmény művészi kifejezése az Áhítat könyve (Sundenbuch)
/1905/, de Imádságos könyv-пек, is fordították már, hiszen valóban egymásba
fűzött imák ezek, egy fiktív orosz barát fohászai, akinek alakjában maga az
Istent kereső költő van jelen. E képszerű, impresszionista versek magára
találásának első állomását jelentik, s már itt megjelenik későbbi müveinek
egyik központi gondolata, a „saját halál", mely valóban az élet része és amit
minden ember magában hordoz. E szokatlan gondolat Rilkénél tágabb érte-
lemben egy személyes élet szimbóluma is, egy emberhez méltó „saját élet" 
jelképe egy elgépiesedö világban. Az Áhítat könyve 3. részében megjelenik a 

9
 GLASER, H. - LEHMAN, J. - LUBOS, A.; Wege der deutschen Literatur. Eine geschichtliche 

Darstellung. Ullstein, 1986. 588. p.
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nagyváros is teljes vigasztalanságában és sivárságában, s ez a kép majd a 
Malté-b&n, későbbi regényében bontakozik ki teljesen.

Párizs az a város, mely Rilke igen ellentmondásos nagyváros-
élményét meghatározta. Itt ismerte meg „nagy mesterét" Rod int, akinek ta-
nítványa Clara Westhoff Rilke felesége lett. Rodin személyisége és művésze-
te egészen új irányt adott Rilke lírájának. Mellette ismerte meg a kemény
munkát és egy számára új látásmódot, mely a tárgyak lényegét emeli ki és a 
törvényszerűt hangsúlyozza bennük. Ezután Rilke nem ír már olyan impresz-
szionista verseket, táj- és lélekábrázol ásókat, mint a Képek könyve {Buch der 
Bilder) с. ciklusban, melyek szinte az Áhítat könyvé-пек darabjaival egy idő-
ben születtek /1898-1902/ , a worpswedei atmoszféra hatására. Rodin új szín
az életében, új hang, új világ, melyet legjobban az Új versek ( Neue
Gedichte), példáznak. Ezek az ún. tárgyversek /Dinggedichte/ ugyan szintén
impresszionista technikával íródtak, de már mind egy-egy jelképet sűrítenek
magukba. Talán a leghíresebb darab a Párduc (Der Panther), mely az állat-
kerti vadállat alakjában a bezártságot, szabadságvágyat és a kilátástalanságot
is szimbolizálja tömör mondatokban, nagy megjelenítő erővel. A verseskötet
a Malte idején született és a regény előtt 1907-ben jelent meg.

Rilke írt már a Malte előtt is néhány prózaművet, úti élményeit rögzí-
tette a Firenzei Napló (Florenzer Tagebuch) с. írásában (1898), összefoglalta
tapasztalatait a képzőművészetekről Worpswede с. tanulmányában (1902),
Rodinról szóló monográfiája a mesternek állít emléket (1903). Hosszabb
elbeszélése az Ewald Tragy (1898) szubjektív családi hátterével már előre-
vetíti a későbbi regényt. Rilke 1904. február 8-án Rómában kezdte írni a 
Malte Laurids Brigge feljegyzései (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids
Brigge) с könyvét, ahol feleségével Clarával időzött. Hat évig dolgozott a 
könyvön, s ez az időszak jó és rossz élményeket egyaránt hozott számára.
Ekkor volt Rodin titkára, akivel egy ostoba félreértés miatt megszakadt a 
kapcsolata, majd újra jó viszonyba kerültek, megismerte CÉZANNE műveit,
barátságot kötött olyan hírességekkel, mint COCTEAU, MATISSE,
VERHAEREN. Erre az időszakra esett apjának és a fiatal festönőnek Paula
MODERSOHN-BECKERNEK halála. Sokat utazott; Belgium, Svédország,
Capri, Prága, Velence után mindig visszatért rettegett és mégis szeretett vá-
rosába Párizsba, s végül Lipcsében fejezte be a könyvet a KlPPENBERG-
házaspár otthonában, akik nemcsak kiadója voltak, hanem őszinte barátai is.
A Malte írása közben nagy hatást tett rá skandináv útja. Egy nyarat töltött el
a Borgeby-gard nevű birtokon svéd fordítója Ellen KEY meghívására. Elbű-
völte a svéd táj, s később Dániát is meglátogatta, ahol legkedvesebb írója
Jens Peter JACOBSEN született, akinek kedvéért megtanult dánul, hogy ere-
detiben olvashassa könyveit. Malte is az ő emlékére lett dán. A regényhős
nagyon sok tapasztalatból, élményből összegyúrt figura. Alakjában Rilke
gyermekkori és családi emlékei, utazásai és régi nemesi családok levéltárai-
ban összegyűjtött adatok ötvöződnek.
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III. A Maite-könyv bemutatása

1. „Mert a vers ... tapasztalat"

„ Lehetséges, hogy az ember nem látott, nem ismert és nem mondott 
még semmi igazán fontosat?... Lehetséges, hogy a haladás, találmányok, 
kultúra, vallás és életbölcsesség ellenére az élet felszínén ragadtunk? ... Le-
hetséges, hogy.a világ egész történelmét félreértették? ... "I() - ezeket a kér-
déseket teszi fel magában a fiatal Malte háromheti párizsi tartózkodása után,
amikor szegényes szobájában az életről elmélkedik.

Nehéz kérdések ezek, az emberi lét fontos kérdései, melyek különle-
ges módon törnek fel Maltéból. О ugyanis egész másképp látja a világot mint
a többi ember, akik csak a „felszínt" észlelik. Hamisnak tartja az eddigi vi-
lágfelfogást, mert: "mindig csak tömegeiről beszéltek, ahelyett, hogy az 

Egyetlent tekintették volna, akit mindenki körülállt, mert idegen volt és meg-

halt. " /19.р./ О is idegen ebben a városban, sőt ebben az országban is, egy
túlérzékeny költő, aki nem tud alkalmazkodni a modern nagyvárosi élethez.
Helyzete nem túl kellemes, hiszen külföldi, szegény, és nemcsak egy új hely-
hez, hanem egészen új életkörülményekhez is hozzá kell szoknia. Vidékről
érkezett egy gazdag dán nemesi család utolsó fiaként. A birtok már más
kezén van, szülei és rokonai meghaltak. О maga elhagyta hazáját, Párizsba
jött, hogy új életet kezdjen. A művészek és a fény városába érkezett és csaló-
dott: „ Hát igen, ide verődnek az emberek élni, pedig én inkább azt hinném, 

meghalni jönnek. " IS.p./ - ezzel a megállapítással kezdi feljegyzéseit. A 
nagyváros ellenségként áll vele szemben és mindenfelöl a félelem veszi kö-
rül. Igen, ez már modern nagyvárosnak számít a század végén, ahol az embe-
rek más körülmények között élnek, más a gondolkodásmódjuk, mint régen,
vagy mint vidéken. Ez a változás Malte esetében is három hét alatt végbe-
megy, elveszíti korábbi énjét, saját maga számára is idegenné válik egy el-
idegenedett világban. Elölről kell tehát kezdenie, ezért írja, hogy látni tanul
és e látni tanulás folyamán merülnek fel benne az előbb idézett kérdések.
„Lásson neki az, ... akiben ez a nyugtalanító gondolat megszületett, legalább 
valamit pótoljon a mulasztottakból !" és mint egy kívülálló személy úgy
buzdítja magát az írásra: „Brigge, ez a fiatal jelentéktelen idegen kell majd, 
hogy az Ötödik emeleten leüljön, és éjjel-nappal írjon..." /20.p./ Van már
életcélja: az írás, hiszen tulajdonképpen költő. A „látni tanulás" előfeltétele
az írásnak - véli Käte HAMBURGER." Malte maga is megállapítja: „Mert a 
vers nem valami érzés, ahogy az emberek hiszik, ... hanem tapasztalat. " 
/17.p./

10 Malte Laurids Brigge feljegyzései. Ford. Görgey Gábor. = Rainer Maria Rilke válogatott
prózai müvek. Válogatta Halasi Zoltán. Budapest: Európa, 1990. 19. p. ( A továbbiakban az
oldalszámokat az idézett részletek után a szövegben zárójelben közöljük.)
" HAMBURGER, Käte: Der Malte-Roman. = Rilke. Eine Einführung. Stuttgart: Ernst Klett
Verlag, 1976. 73. p.
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2. A „látni tanulás" lépcsői

Tehát a látni tanulás Malte számára gyakorlatilag egy tapasztalása és
megismerési folyamat, sőt önmegismerési folyamat is, amikor választ keres a 
kérdéseire. Legfőbb kérdése röviden és tömören egy „saját élet" lehetősége,
melyben az ember szabadon megőrizheti egyéniségét. О nem akar az élet
felszínén maradni, a valóság után kutat, látni tanul és ír. Ez a folyamat főleg
Malte lelkében megy végbe, hiszen jegyzetei nemcsak párizsi élményeit tük-
rözik, hanem a világot mutatják meg az ő szemével nézve, amikor gondolata-
it, emlékeit, elképzeléseit regisztrálja. Ennek megfelelően állapíthatunk meg
különböző lépcsőket, melyeket Malte a regényben bejár: a párizsi valóság, a 
gyermekkor emlékei és olvasmányvilága azok a lépcsőfokok, melyeken ez a 
sajátos megismerési folyamat végbemegy. Ám ezeket Malte egész lazán és
asszociatív módon kezeli úgy, hogy nem választhatjuk el őket mereven egy-
mástól. Van azonban egy közös vonás, mely mindhárom szinten jelen van, ez
pedig a félelem; félelem a külvilágtól.

2a. Párizs, a nagyváros

Kövessük hát Malte útját Párizsból kiindulva, mely látni tanulásának
első állomása és amely bizonyos értelemben egy reális kiindulópontot jelent
e folyamatban. Azért csak bizonyos értelemben, mert ez a világ is Malte
szemszögéből mutatkozik meg. Nagy sétákat tesz a városban, alaposan meg-
figyeli az embereket, egyes épületeket és mindenből levonja saját szubjektív
következtetéseit. Feljegyzései nem egyszerűen a városi emberekről és életkö-
rülményeikről, saját közvetlen és tágabb környezetéről szólnak, hanem
egyúttal benyomásait, gondolatait is közli a látottakról. Tulajdonképpen a 
könyv Malte impresszióit tartalmazza. A nagyváros figurái és intézményei
úgy jelennek meg Malte tükrén át, mint a számkivetettség, nyomorúság,
szenvedés és elidegenedett lét megannyi szimbóluma. Hogy miért lát ilyen
sötéten, arról egy fiktív levelében így ír: „Emlékszel Baudelaire elképesztő 
versére, A dög-re? ... Mit is tehetett volna, ha már ez megesett vele? Az volt 
a feladata, hogy abban a szörnyűségben, látszólag merő undorban meglássa 
a minden létezőben ható eleven valóságot" /56.p./ Ennek megfelelően a 
költő feladata nemcsak a szépség, hanem a visszatetsző és szörnyű, tágabb
értelemben a valóság ábrázolása lenne. Azonban Malte nem lát Párizsban
semmi szépet, sőt nem egyszerűen a szörnyűségben próbálja meglátni a való-
ságot, hanem a létező valóságban lát mindent szörnyűnek: „A borzalom je-
lenléte a levegő minden elemében. Belélegzed ... és lecsapódik benned ..." 
/57.p./ Minden lépésnél az élet árnyoldalaival találja magát szemben: kórhá-
zak, halál, félelem; egy gyerek aki „hullazöld", homlokán jókora kiütéssel;
az utcák Jodoform és zsírszagtól bűzlenek, s az emberek belélegzik ezeket a 
szagokat, de a legfontosabb maga a puszta élet. /vö. 5-6.p./

Szuggesztív képsorok mutatják be az illúziók nélküli életet, az embe-
rek izoláltságát és elidegenedését egy nagyvárosban a 20. század elején.
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Malte az emberi élet harmóniáját és értékeit keresi, de csak fájdalmat és ösz-
szeomlást talál. Hangja pesszimista, együtt szenved a szenvedőkkel a kor
valósága miatt, de nincs abban a helyzetben, hogy segítsen rajtuk, bármeny-
nyire is szeretne. Csak szemlélő marad, aki megfigyeli és aprólékos részle-
tességgel ábrázolja a nagyvárosi életet: a túlnépesedést, zsúfoltságot, mely
lehetetlenné teszi az egyéni életet; a bérházak vékonyfalú lakásait; az állandó
közlekedési zajt, melynek közepette úgy tűnik számára, mintha az autók rajta
keresztül rohannának, s az egész emberi kiszolgáltatottságot egy mechanizált
világban.

Emeljük ki Malte néhány megfigyelését.

Egy alkalommal megáll egy lebontott ház még megmaradt falánál és
elképzeli az egykori lakókat, beszívja a ház szagát és hallani véli az ott élt
generációk hangját, neszeit. Egy szánalmas életforma tárul fel előtte.

A másik különös példa, amikor arról elmélkedik, hogy „mennyi arc 
létezik". П.р./ Feljegyzi, hogy látott egy asszonyt, aki kezébe temetve arcát
ült egy padon az utcán és amikor felállt kezében maradt az arca, s ő iszo-
nyodva látta a helyét. / vö.7-8.p./ Megállapítja, hogy minden embernek több
arca van: „vannak, akik ugyanazt az arcot hordják egy életen át ... Mások 
félelmetes gyorsasággal váltogatják arcukat, ... és hamarosan el is hordják 
mind. "/7.pJ Ez az „arcváltogatás" és „arcnélküliség" jelképezi az emberek
szerepjátszását az élet során, tehát sokféle arcot mutatnak, vagy már arc nél-
kül járnak a világban, mert egy arcnélküli tömeg részei csupán. Tágabb érte-
lemben a modern korban nincs többé individuum, hanem Brigitte L.
BRADLEY szavaival: „az ember a saját világát uraló szubjektumból objek-
tummá tárgyiasul... "u Malte felvonultatja előttünk a nagyváros nyomorult-
jait, a „kitaszítottakat": a vak gyümölcsárust, aki karfiolt kínál fennhangon,
holott nem látja, hogy mit árul; a vak rikkancsot a Luxembourg kertből, aki-
nek számára az újság csak árú, hiszen nem lát olvasni. Ez egy szociális
probléma: az elidegenedett munka. A sétálóknak mindez nem tűnik fel, nyu-
godtan tovább mennek, de Malte tudja, hogy ezek az emberek az élet kitaszí-
tottjai, akik nem képesek sorsukon változtatni.

A legmegrázóbb élmény egy farsangi esten éri Maitét, - találkozás
egy öreg haldokló férfival, aki egy kis tejbárban ült egy asztal mellett és
várta a halált: „S már nem is védekezett". /40.p./ Malte úgy érezte, mintha a 
farsangi kavalkád haláltánccá változott volna. Ám ő még „védekezik", nem
tartozik ugyan a jómódúak közé, de még nem számítja magát a 
„kitaszítottak" közé sem. Kívülállónak érzi magát és fél az elidegenedéstől:
„ De eljön a nap, mikor a kezemet nem tudom elérni majd, s ha azt akarom, 
hogy írjon, nem azt írja, amit én gondolok" /41.p./ Nem tudja, hogy mi a 

BRADLEY, Brigitte L.: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Thematisierte Krise 
des literarischen Selbstverständnisses. = Zu Rilkes Make Laurids Brigge. Bern, München:
Francke-Verlag, 1980. 43. p.
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költő szerepe saját korában és nem látja a művészet értelmét a világon. Gyak-
ran jár a Bibliothéque Nationale-ba és „egy költőt" olvas, bár ö külföldi és
szegény, mégis van egy költője. /vö.30.p./ Azt nem árulja el, hogy ki ez a 
költő, talán Verlaine, akinek a nevét később említi /vö.33./ „... a Feljegyzé-
sekben Malte saját munkáját, az írást önigazolásként tekinti, egyénisége szét-
rombolása elleni eszköznek."'3 Távol tartja magát tehát a nagyváros nyomo-
rultjaitól, de mégis valahogy segíteni szeretne nekik, ez azonban csak
egyfajta belső, lelki segítség, saját képzelőereje által együtt szenved velük,
anélkül hogy ők tudnának erről. Két példát ragadnék ki ennek bemutatására:
az epilepsziás esetét, akit meglát az utcán és követi, hogy „erejét" átadja
neki, mellyel a beteg ember egyenes tartását megőrizhetné. /vö.54.p./ A má-
sik példa az orvostanhallgató szomszéd, aki vizsgáira készül és kimerült.
Malte saját „akaratát" ajánlja fel számára gondolatban a falon keresztül.
/vö.l35.p./

A fiatal költő megpróbálja mély pesszimizmusát és félelmét gyer-
mekkori emlékeinek felidézése által legyőzni.

2b. A gyermekkor, mint ellenpólus

A gyermekkor emlékképei a párizsi „valóság" leírásával váltakoz-
nak. A modern tucathalállal szembeállítja apai nagyapjának, Christoph
Detlev Brigge kamarásnak halálát, aki Ulsgaardon, a családi birtokon életé-
hez „méltón" hunyt el. Két hónapig tartó haldoklása rettegésben tartotta az
egész falut: „... gonosz, fejedelmi halál volt ez, amit a kamarás egész életén 
át magában hordozott... " /14.p./ Malte keserűen jegyzi meg: „Nemsokára ez 
is olyan ritkaság lesz, mint hogy valakinek saját élete legyen ... meghalunk, 
ahogy éppen adódik. " 19.p./ Malte számára az ipari társadalom előtti kor az
ideális, melyet a modern élet ellenpéldájaként hoz fel. A nagyvárosokban
kórházban halnak meg az emberek, s haláluk „tömeges", egyfajta „termék". 
A különbség szegények és gazdagok között csak annyi, hogy a jobb körök
első osztályú temetést kapnak. /vö.9.p./

Malte sorra megidézi elhalt nagyszüleit, szüleit és rokonait. Nekik
még saját életük és saját haláluk volt. Megidézi anyai nagybátyját BRAHE
grófot is Urnerklosterből, ahol a birtoka volt. Pontosan emlékszik a közös
vacsorákra a nagy ebédlőben, ahol az egész család jelen volt, még a halottak
is, akik a nagyapának alkalmanként megjelentek. Számára ugyanis összefolyt
a múlt, jelen, jövő, s az idő egyáltalán nem létezett. Az öreg Brahe gróf egy
időtlen világban élt: „... ha valakit egyszer emlékezetébe iktatott, mindig ott 
élt benne, akkor is, ha az illető már régen elhunyt. " /25.p./ Itt, ebben a kas-
télyban élt át a fiatal Malte néhány spiritiszta szeánszra emlékezhető vacso-
rát. Érzékletesen és aprólékosan meséli el, hogyan jelent meg halott nagynén-

13 SCHILLER, Dieter: Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Der 
Einsame und seine Welt. = Rilke-Studien. Zu Werk und Wirkungsgeschichte. Berlin und
Weimar: Aufbau-Verlag, 1976. 151. p.
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je Christine Brahe az egyik vacsora alkalmával. Malte tulajdonképpen párizsi
nyomorúsága ellensúlyozására hozza fel példának gyermekkorát. Visszatér
őseihez, hogy megtalálja identitását. De amint néhány epizódot életre kelt,
rájön, hogy gyermekkora éppoly magányos és félelmekkel teli volt, mint
jelenlegi élete, még akkor is, ha előkelő környezetben nőtt fel. Az érzékeny
gyermek számára a félelem alakot öltött, melyet „Rémnagy"-nak (der Große)
nevezett el. /vö.48.p./ Az anya, a finom és szép „Mamán " az egyetlen, aki a 
biztonság és védelem jelképes alakjaként tűnik fel a könyvben, s csak ő ké-

pes a kisgyermek éjszakai csendtől való félelmét legyőzni: „Ó, anyám, te 
egyetlen, ki egykor gyermekkoromban útját álltad e csöndnek. Édesanya, ki 
... így szól: ne félj. Elég bátor, hogy egész éjjel annak csendje legyen, aki 
retteg... te vagy a fény a megszokott drága holmikon ... " /58.p./ De az anya

meghalt és a gyermek egyedül maradt félelmével, mely Párizsban is fogva

tartja: „Lármaéj. De valami még rémületesebb itt - a csend... Mindenki csak 
áll, s ... várja az iszonyú robajt. Itt ilyen a csend. " /6.p./

Malte gyermekkorába visszatérve sem találja meg identitását, ezt

mutatja a tükörjelenet, amikor olyan sokáig próbálgat különböző ruhákat,

amíg maga sem tudja, kicsoda is valójában. Ehhez az identitásválsághoz hoz-

zájárult még, hogy nővére Ingeborg korán meghalt és anyja szívesen öltöztet-

te Maitét kislányruhákba. Gyermekkorának vége, a nagy nemesi család ki-

halt, ezt fejezi ki a tradicionális tűszúrás apja szívébe, a halála után: „A 
vadászmester most már halott volt hát, s nemcsak egyedül ő. Átszúrták a 
szívét, szívünket, a nemzetség szívét ...A saját szívemre nem is gondoltam, ... 
e tekintetben nem is számított. Különálló szív volt. " /120.p./ Malte tehát vég-

érvényesen egyedül maradt apja halála után, nemcsak lelkében, de valóságo-

san is, - új életet kellett kezdenie.

2c. Az olvasmányok világa. A „zöld könyvecske" 

Malte megismerési és önmegismerési folyamatának harmadik lépcső-
foka az olvasmányok világa lehetne, különösen a „zöld könyvecske", mely
még tulajdonképpen a gyermek- és kamaszkor része és Malte számára érde-
kes történeteket tartalmaz. Négy teljesen különböző sorsú figurát vonultat fel
a világtörténelemből: Grisa Otrepjov, a hamis cár, aki az emberi álnokságot
és hazugságot példázza; Merész Károly király, mint ellenpélda: „... aki egy 
életen át mindig egy és ugyanaz maradt, kemény volt és rendíthetetlen, akár 
a gránit. " /144.p./ Majd VI. Károly francia király következik és XXII. János
pápa a középkorból. A francia király története az önfeláldozó szeretet „a 
szeretet misztériuma" /163.p./ ábrázolásaként került a könyvbe, s pápa esete
a fogság miatt. Ezek mind önálló történetek, csak egyes motívumaik állnak
összefüggésben Malte párizsi élményeivel és pillanatnyi lelkiállapotával.

Malte e három szakaszt asszociatív módon bebarangolja és feljegyzi
impresszióit, emlékeit, azonban e régiókban sem talál kérdéseire megnyugta-
tó választ. A nagyvárosban embertelen, tömeges, nyomorult életet talál,

248



gyermekkorában és a történelemben egyéni tragédiákkal találkozik. Egyre
tudatosabban tér vissza életcéljához, a művészetekhez, hogy itt lelje meg a 
kiutat mély lelki válságából, s ebben a körben is nagy egyéniségek példája
után kutat. A művészet halhatatlanságának igazolására hoz fel olyan nagysá-
gokat, mint BEETHOWEN, IBSEN és Eleonóra DUSE. Ám meg kell állapítania,
hogy a korabeli publikum nem méltó e művészekhez. Tiltakozik a művészet
árúvá silányítása ellen, mert ezzel magát a művészetet rombolják le. Mi ma-
rad hát Malte számára megoldásként, - a tiszta, önmagáért való művészet,
vagy a teljes magány?

3. „Legenda arról, aki nem akarta, hogy szeressék" 

Malte útja a végéhez ért. A külvilágban nem talált kiutat, visszatér
saját egyéni világába, s utoljára olyan alakokat idéz meg, akik szintén ma-
gukba zárkózva, egyedüllétben éltek, úgy mint ő: ezek a „nagy szeretők" 
/Große Liebende/. Asszonyok mind, akikhez Abelone alakja vezet át.
Abelone Malte anyjának húga és Malte fiatalkori szerelme. A „szép 
Abelone", aki csak „Egyvalakit szeretett", akit sohasem felejtett el
/vö.97.p./, s aki a fiatal fiú számára szintén egy beteljesületlen szerelem volt,
mely éppen ezért örök maradt. Olyan szerelmeseket vonultat fel, olyan asz-
szonyokat, akik reménytelenül szerettek, vagy elhagyták őket, pl. Sappho,
Héloise, Marianna Alcoforado, Bettina Brentano, akinek Goethéhez írt leve-
lét Abelone-val együtt olvasták a parkban. Horst Nalewski szerint ezt Malte
részéről: „... egy nagy érzés megmentésére szánt utolsó próbálkozásnak te-
kinthetjük. "u Malte levonja a végső következtetést, hogy a legfontosabb
maga a szeretet, egész pontosan a szeretni ige: „Akiket szeretnek helytelenül 
élnek, s életük csupa veszedelem ... Aki szeret; csupa biztonság övezi." 
/176.p./ Majd a későbbiekben pontosan kifejti, hogy mit ért ezalatt: „Akit 
szeretnek: felperzselődik Aki szeret: kifogyhatatlan olajjal világít. Akit sze-
retnek: elenyészik. Aki szeret: maradandó. " /187.p./ Eszerint tehát az ember
csak úgy őrizheti meg identitását, ha szeret és nem vár viszontszeretetet.
Azonban az emberi kapcsolatokban ez aligha realizálható, ezért vezeti Rilke
hősét végül Istenhez, hogy elkerülje az önimádatot.

Az író a bibliai tékozló fiú történetét formálja át, hogy Maitét köze-
lebb hozza Istenhez: „Engem ugyan nehezen győznek meg afelől, hogy a 
tékozló fiú története nem annak az embernek a legendája, aki nem akarta, 
hogy szeressék." /188.p./ Egész idáig Malte személyesen beszél hozzánk,
most azonban feljegyzései egyes szám harmadik személyben fejeződnek be,
talán azért, mert Rilke az utolsó részben valami általános érvényű igazságot
akart közölni, vagy pedig azért, mert Malte ekkor már nem élt. Az utolsó
lapokon Rilke röviden összefoglalja Malte életútját, s ennek tükrében saját
vágyát is megfogalmazza egy olyan szerető társ iránt, aki mellett megőriz-
hetné szabadságát és egyéniségét anélkül, hogy a másik tulajdonává válna. A 

14 NALEWSKI, Horst. Rainer Maria Rilke in seinerzeit. Leipzig: Insel-Verlag, 1985. 134. p.
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fiú, azaz Malte elhagyta otthonát és „ lassan megtanulta, miként kell a mási-
kat a szerelem sugárzásával átvilágítani, ahelyett, hogy elroncsolná" 
/190.p./ Azonban egyetlen olyan nőt sem talált, aki hasonlóan vélekedett
volna a szerelemről, mint ő. Elhagyta a családját, mert nem akart „szeretetük 
sugalma szerint" élni /vö.l89.p./, s Istenhez közeledett, mert ő „csak egyik 
útja és nem tárgya a szerelemnek. " /187.p./ Ámde Isten még nagyon messze
volt tőle. Elkezdett hát dolgozni és megváltozott. Ez valószínűleg a látni
tanulás motívumára utal. Hallott egy „fölséges nyelvet" és ezen akarta írni
költeményeit /vö.l92.p./, közben megtalálta gyökereit a gyermekkorában,
mely eljövendőnek tűnt számára. „Nem tudjuk otthon maradt-e, csak annyit 
tudunk, hogy hazatért." /194.p./ Ez annyit jelent, hogy lelkében hazatért,
vagyis elfogadta saját magát, de már magasabb fokon, hiszen megtalálta a 
„fölséges nyelvet", mely itt a tiszta művészetet jelenti, amelyben végre har-
móniát talált egy idegenné vált világban. A művészet vezette el Istenhez is,
mert ebben a földöntúli kapcsolatban megőrizheti egyéniségét: „... érezte, 
hogy csak Egyvalaki képes erre a szeretetre. De ő még várakozott. " /194.p./

így ír erről maga Rilke: „... hosszabb ideje úgy tűnik nekem, hogy 
Malte Laurids nem pusztult el, sokkal inkább egy sötét űrben jutott el az égbe 
... "15 (Lou Andreas Saloménak, 1911.XII.28.) Dieter Schiller véleménye
szerint Malte fizikai halála lényegtelen: „Nem a halál a döntő, hanem az a 
magatartás, melyet Malte végül szükségesnek tartott... Ez a viselkedés egy 
más élet előfeltétele lett és a művészi alkotó tevékenységet jelenti. " Tehát a 
bibliai példázat egy fiatalember belső fejlődési, költővé érési folyamatát
mutatja be, egy olyan emberét, aki az élet értelmét keresi és a választ kérdé-
seire az alkotó munkában találja meg, melynek feltétele a magány és mely
végül elvezet Istenhez.

A könyv mégis egyfajta várakozással zárul, ha az utolsó mondatra
gondolunk, valószínűleg azért van ez így, mert Rilke ezt a megoldást maga
sem tartotta egészen megnyugtatónak és kielégítőnek, de pillanatnyilag ő sem
talált még egyértelmű kiutat saját válságából.

4. A regény formai és elbeszélésbeli újszerűsége

A Feljegyzések Malte alakján keresztül valójában Rilke útkeresését
mutatják, aki saját alkotói válságából keresi a kiutat a századvég általános
társadalmi krízise közepette. Ezért nem véletlen, hogy a regény hőse a fiktív
jegyzetelő éppen egy fiatal költő, akinek túlérzékeny lelke felfogja és köz-
vetíti a kor jelenségeit. „A könyv áttörtést jelent a 20. század modern német 
nyelvű irodalmában ... Új formája oly elválaszthatatlanul kapcsolódik a 

15 Rainer Maria Rilke. Briefe. 2 Bände. Hg. vom Rilke-Archiv in Weimar, in Verbindung mit
Ruth Sieber-Rilke, besorgt durch Karl Altheim. Wiesbaden: Insel-Verlag. 1950. Bd. I. 325. p.
(Id. a továbbiakban: AB I-II.)
16 SCHILLER, Dieter: Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. =
Rilke-Studien. Berlin und Weimar: Autbau-Verlag, 1976. 163. p.
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tartalomhoz, hogy kifejezőereje, mondanivalója csak ebben a formában ke-
rek egész. " - véli Hildegard EMMEL.17 Käte HAMBURGER „prózai költemény-
ről" beszél.18 Rilke szerint: „Ez úgy van, mint amikor az ember egy csomó 
papírt talál egy fiókban ...Ez művészileg rossz egység, de emberileg lehetsé-
ges. " ,9 (Manón zu Solms Laubach grófnőnek, 1910.IV.11.) Rilke leveleiben
egyszerűen csak „könyv"-пек, vagy „Malté"-пак emlegeti a művet. Ami a 

műfajt illeti „feljegyzések" kategóriát nem találunk az irodalomtörténetben,

ezért a könyvet a regények közé sorolták, noha hagyományos értelemben

nem regény. A cím valakinek a „feljegyzései" teljes egészében megfelel a 

tartalomnak, hiszen ez nem napló, noha naplószerű, de nincs benne folyama-

tosan időpont meghatározás; nem fejlődésregény, azonban mégis egy fejlő-
dési folyamatot mutat be; nem is családregény, mert nem vonultat fel egy-
mást követő generációkat. A továbbiakban a regény meghatározás mellett
maradok, hiszen próza és terjedelme szerint regényszerű.

Ez a rendhagyó regény 71 fejezetet, inkább talán szakaszt tartalmaz,

s az egyes szakaszok eltérő terjedelműek. A szerkezet is követi Malte látni

tanulásának folyamatát. Cselekményről nem beszélhetünk igazán, az egyetlen
cselekmény az lehetne, hogy Malte elkezd írni, a többi mind lelkében megy
végbe: „Én itt mindenre ráismerek, s ezért hatol belém minden olyan köny-
nyedén: otthon van nálam idebenn." /37.p./ „Rilke a mű szerkezetével is 
hősének lelkivilágát jeleníti meg."20 Ha saját koncepciómat szeretném kö-
vetni a látni tanulás folyamatának lépcsőfokairól, megállapíthatom, hogy
Malte Párizs valós színhelyeiről indul ki, majd gyermekkori emlékeit és ol-
vasmányainak világát egészen szubjektív módon kezeli. Ez azt jelenti, hogy
Malte Párizs valóságát részletesen festi le, ismeretlen, de többé-kevésé a 
nagyváros tipikus figuráit vonultatja fel, akik csaknem mind a szegényekhez
tartoznak, s ezzel párhuzamosan mintegy ellenpéldaként megidézi szüleit,
nagyszüleit, rokonait, akik a nemességhez tartoztak. A polgárság nem kap
szerepet a regényben. Epizódokat mesél gyermekkorából, majd itt-ott törté-
nelmi alakokat hív életre, akik valamilyen módon összefüggésbe hozhatók
gyermekkori emlékeivel, vagy párizsi nyomoríiságával, esetleg csak egy
fontos tulajdonságot, magatartásformát testesítenek meg. Malte gazdag fan-
táziája és erős empátiája nyomán a regény is rendkívül gazdag motívumok-
ban.

Jegyzeteiben mindig egy konkrét párizsi látványból, találkozásból,
eseményből indul ki, melyhez hasonló vagy ellenpéldát állít gyermekkorából

EMMEL, Hildegard: Neue Romanweise in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts. Rainer 
Maria Rilke. = Geschichte des deutschen Romas. Bd. 2. Bern, München: Francke-Verlag,
1975.234. p.
18 HAMBURGER, Käte: Der Malte-Roman. = Rilke. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1976, 70. p.
19 Rainer Maria Rilke. Gesammelte Briefe in sechs Bänden. Hg. Ruth Sieber Rilke und Carl
Sieber. Leipzig: Insel-Verlag, 1936-1941. Bd. 111. 99. p. (Id. a továbbiakban: GB I-VI.)
20 SCHILLER, Dieter: Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. =
Rilke-Studien. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1976. 167. p.
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vagy a történelemből, megvilágítva párizsi tapasztalatait. Az előbbire jó pél-
da lehetne a félelem érzése, mely gyermekkorától elkíséri és annyira elural-
kodik rajta, hogy az emberi életnek már majdnem minden pillanatában va-
lami borzasztót, elrettentőt lát. Az utóbbira az élet és halált motívumát
említeném példának, amikor rokonainak egyéni életét és halálát állítja szem-
be a nagyvárosi emberek tömeges életével és olcsó, termékszerű halálával. A 
halálmotívum egyébként átszövi az egész művet, elénk tárul családtagjainak
és a történelem egyes ismert személyiségeinek halála. Az olvasónak Malte
gondolatait kell követni, az ő asszociációit kell felismerni, ami ebben az
esetben nem olyan egyszerű. Az egyetlen vezérfonal Malte közlése a mű
elején, hogy látni tanul, tehát mindent az ő optikáján átszűrve, szubjektív
módon közvetít számunkra, s nekünk is az ő szemével kell látnunk. A Fel-
jegyzések-re jellemző az idősíkok állandó váltakozása. Az emlékképek és a 
történelmi események - a német időszemléletben - elbeszélő múltban, a pá-
rizsi megfigyelések jelen időben íródtak, de a különböző idősíkok szinte
észrevétlenül csúsznak át egymásba. „A beszélő személy és az elbeszélt ese-
mény a Malte-regény minden részletében összefolyik. "2I A feljegyzések idő-
tartama mintegy fél évet fog át, de az elbeszélt idő messze visszanyúlik a 
történelembe, Malte gyermekkorán át, történelmi korszakokba, egészen a 
középkorig. Az elbeszélés idejének van egy bizonyos kronológiája, noha
Malte nem közöl pontos dátumokat csak erre utaló megjegyzéseket:
„Szeptember 11. 'V5.p./; „... még csak három hete vagyok itt. " /7.p./; „... este 
volt már és farsang..." /38. p. /;„... a tavasz már bontakozott. " /15 8.p./, majd
a feljegyzéseinek vége felé: „... most éj van és tél, fázom... " /161 .p./ A szín-
hely főleg Párizs, de a város neve érdekes módon csak a hatodik szakaszban
kerül említésre. Gyermekkorának színhelyei a két családi birtok dán hazájá-
ban: Ulsgard és Urnerkloster, a többi hely a megidézett történelmi személyi-
ségekhez kapcsolódik. A színhelyek az időstruktúrával párhuzamosan válta-
koznak, Párizsé a jelen, a többié a múlt különböző fokozata a német
időszemlélet szerint.

Végül megállapíthatjuk, hogy a regény gondolati és motívum béli
összefüggéseket hordoz, ellentétekre és párhuzamokra épül. Aki ezt az egész
mozaikszerű művet összefogja az valójában maga Malte, mert minden tőle
indul ki és rá hat vissza. Mialatt követjük a látni tanulás folyamatát, megis-
merjük a főhős személyiségét, mert a naplószerü regény alapjában véve
Malte „ön-ábrázolása".22 A regény egyes szám harmadik személyben feje-
ződik be a tékozló fiúról szóló példázattal. Az elbeszélés menete bizonyos
emelkedést mutat, ugyanis Malte a valóságból kiindulva úgyszólván a végte-

21 EMMEL, Hildegard: Neue Romanweise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Rainer 
Maria Rilke. - Geschichte des deutschen Romans. Bd. 2. Bern, München: Francke-Verlag,
1975.227. p.
22 Vö. HAMBURGER, Käte: Der Malte-Roman. = Rilke. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1976. 70.
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lenbe jut el. Rilke nyelve erősen képszerű és árnyalatokban gazdag, de
hangja mélyen pesszimista.

IV. Rilke és Malte.

Rilke viszonya regényhőséhez és művéhez

KERESZTÚRY Dezső a Maite-könyvet Rilke lírai önéletrajzának ne-
vezi, mert témája a költői megismerési folyamat, de rögtön hozzáteszi, hogy
Rilke tiltakozott az önéletrajz megnevezés ellen.23 Wolfgang LEPPMANN

véleménye szerint a regény cselekményfonala erősen önéletrajzi színezetű és
Rilke félreérthetetlen modellje Malténak.24 így ír erről a kérdésről Lou
Andreas-Salomé, aki a szerzőt személyesen is jól ismerte: „Malte nem port-
ré, hanem egy önarckép felhasználása, éppen az önmaga ábrázolásától való 
elhatárolódás céljából. "25 Lou véleményét Rilke is osztja, ez derül ki a hoz-
zá írt leveléből: „A jóságos Ellen Key összetévesztett engem Maliéval... de 
senki sem bizonyíthatja ezt jobban mint Te, kedves Lou, hogy ő hasonlít-e és 
milyen mértékben hasonlít hozzám. Vajon ő, aki részben félelmeim szülötte, 
abba pusztul bele ..., hogy megakadályozza az én pusztulásomat, vagy ma-
gam e Fel/egyezések által olyan áramlatba sodródom, mely elragad és túljut-
tat e válságon."26 (Lou Andreas Saloménak, 1911.XII.28.) Többen leírták
már, hogy ez a regény Rilke életében Goethe Wertherének szerepét tölti be,
hozzátenném ehhez, hogy nemcsak a személyes, hanem a kor válsága is éle-
sebb hangsúlyt kap itt. Rilkéhez természetesen nagyon közel áll Malte figurá-
ja, jóllehet gyakran említi, hogy nem azonos vele, sőt önálló személyként
beszél hőséről. Szívesen és részletesen nyilatkozott leveleiben a műről még
írás közben, sőt a kiadás után is évekig. Malte alakja Rilkét haláláig fogva
tartja. Malte nem Rilke, ezt el kell neki hinnünk, de az is letagadhatatlan,
hogy e túlérzékeny figura nagyon sok hasonlóságot mutat alkotójával, noha
csak eszköz ahhoz, hogy Rilke saját félelmeit, fájdalmait és válaszra váró
kérdéseit kifejezze. Malte kérdései a regény elején tulajdonképpen Rilke
kérdései, amiről ő maga így ír: „Amit Malte Laurids Brigge...kifejez, inkább 
megszenved az csak ennyi: Hogyan lehetséges úgy élni, ha még az élet alap-
elemei is felfoghatatlanok számunkra? Ha nem tudunk szeretni, elhatározá-
saink bizonytalanok és értetlenül állunk a halállal szemben, hogy lehet így 
létezni?"21 (Lotte Hepnernek, 1915. XI.8.)

Amikor Malte látni tanul, Rilke kérdéseire keresi a választ, aki Pá-
rizsban először éppoly idegen és tanácstalan volt, mint hőse. Amikor Rilke

Vö. KERESZTÚRY Dezső: Rilke. = Világirodalmi Figyelő. 1958/3. 243. p.
24 Vö. LEPPMANN, Wolfgang: Rilke. Sein Leben, seine Welt, sein Werk. 2. Aufl. Bern, Mün-
chen: Scherz-Verlag, 1981. 289-290. p.
25 ANDREAS-SALOMÉ, LOU: Lebensüberblick. Grundriß einiger Lebenserinnerungen. Aus dem
Nachlaß hg. Ernst Pfeiffer. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 1974. 131. p.
26 ABI. 324-325. p.
27 GB IV. 86.p.
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1902. augusztus 28-tól 1903. június végéig Párizsban időzött, egy olcsó kis
bérlakásban lakott a rue Toullier 11. számú házban és ezt a szállást jelölte
meg Malte számára is.28 Hasonló korú volt mint hőse és Párizs számára is
egy új élet kezdetét jelentette. Természetesen a többi helyszín is Rilke párizsi
életéhez kötődik: a Jardin du Luxembourg, a Louvre, a Bibliothéque
Nationale, etc. Első párizsi tapasztalatai is összecsengnek Malte véleményé-
vel: „Párizs nehéz. Egy gályarabság. El nem mondhatom, mennyire unszim-
patikus itt minden számomra ... " (Heinrich Vogelernek, 1902. IX.27.) Ám
négy évvel később már egész másképp vélekedik: „Párizs, a fényes, a sely-
mes, az egyetlen ... Párizs májusban, fehérbe öltözött bérmálkozóival ... 
Malte Laurids Briggejut eszembe, aki mindezt úgy szerette volna mint. én, ha 
félelmét túlvészelte volna ... " (Clara Rilkének, 1906.V.13.) Rilke tulajdon-
képpen Rodint meglátogatni érkezett Párizsba és élete folyamán többször
visszatért, de mindig ellentmondásos viszonyban maradt a várossal. A Malié-
ban nemcsak első párizsi élményeit dolgozta fel, hanem beleszőtte saját
gyermekkora és fiatalsága emlékeit, sőt mint költő belső vívódásait és útke-
resését is egy új művészi kifejezésmód irányába. így könnyen fedezhetünk

fel párhuzamosságokat az alkotó és hőse között, ha Malte gyermekkori emlé-

keit, életmódját és részben gondolkodásmódját is alapul vesszük. E hasonló-

ságokat Rilke levelei is alátámasztják. Jó példa erre feleségének írt levele,

melyben Baudelaire „A dög" с verse kapcsán fejti ki véleményét a modern

francia művészi ábrázolásról.31 (Clara Rilkének, 1907.X.19.) Malte már idé-

zett levélvázlatában ugyanez szóról- szóra olvasható. Rilke az utolsó nagy

levélírók egyike volt. Levelei visszatükrözik egész életét.

Kiemelnék néhány hasonló motívumot a könyvből és Rilke levelei-

ből, hogy személyiségét kissé közelebb hozzam a regény hátteréből. Rilke

saját életének olyan elemeit dolgozza fel a Maltéban, melyektől szenvedett és

e figura segítségével szeretett volna túljutni gyötrelmein. Közben megismer-

hetjük felfogását az emberi lét nagy kérdéseiről: életről, halálról, szerelem-

ről, munkáról. Malte gyermekkori emlékeiben, különösen a tükörjelenetben -

amikor különböző női ruhákat próbálgat - Rilke saját identitását keresi, hi-

szen őt lánynak várták. A nemesi család és környezet nem található meg

olyanformán Rilke életében, mint a regényben. Ez az életmód már csak édes-

anyja elképzeléseiben élt, aki jómódú nagypolgári családból származott.

Ingeborg alakjában korán meghalt húgát idézi meg. „Bizonyos fokig még а

gyermekkort is be kéne fejezni... " /121.p./ Malte kijelentése Rilke gyermek-

korára is érvényes: „ Talán hozzájutok egyszer, hogy írjak egy könyvet, egy 

könyvet a fiataloknak, nem mintha abban bíznék, hogy valamit jobban tudok 
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mint ők. Ellenkezőleg, azért mert számomra minden sokkal nehezebb volt, 
mint más fiatalembereknek, gyerekkoromtól és egész fiatalságom idején. "' 
(Friedrich Westhoffnak, 1904.IV.29.) A Malté-га gondolt ebben a levélben?
Valószínűleg, hiszen ezidőtájt kezdte el írni a regényt. Az anya alakja ideali-
zált formában jelenik meg a könyvben. Rilke ugyanis végig feszült viszony-
ban volt édesanyjával. A költőt olyan emberként ábrázolja, aki feláldozza
magát a művészetért. Rilke esetében ez teljes mértékben igaz, ő költőnek
született." Valóban a művészetnek szentelte magát és az alkotó tevékenység
határozta meg egész életvitelét. Nem volt a kötöttségek embere, nem tudott
folyamatosan családban élni. Szinte mindig úton volt és emberek között, de
állandóan a magányt kereste. Malte alkotói módszere és felfogása a szere-
lemről, munkáról teljes egészében Rilkéé. Müveivel szemben nagyon igényes
volt, s a függetlenség és a magány tulajdonképpen a művészi munka feltételét
jelentette számára. Álljon itt egy levélrészlet ennek igazolására: „Az emberek 

mint sok mást, a szerelem helyét is félreértik az életben, játékot és élvezetet 

csinálnak belőle ... ; ám nincs boldogítóbb mint a munka és a szeretet... Aki 

szeret, annak meg kell próbálni úgy viselkedni mintha nagy munkája lenne: 

sokat kell egyedül lennie és magába szállni...; dolgoznia kell; valakivé kell 

válnia! "M (Friedrich Westhoffnak, 1904. IV.29.)

Említettem, hogy a Feljegyzések tulajdonképpen válságregény, ez a 
válság egyrészt a külvilágban gyökerezik, másrészt Rilke saját alkotói és
személyes útkeresése. Túl kell lépnie eddigi stílusán, ezért írja feleségének:
„... segíts nekem, nyugalomra van szükségem, hogy Malte Laurids elkészül-

jön: csak rajta keresztül juthatok tovább, utamban áll ... "35 (1908.IX.7.)
Majd így ír a regény megjelenése után: „... fellélegzem, ha arra gondolok, 

hogy kész a könyv, itt van, elmondhatatlanul akartam, nem is volt más vá-

lasztásom. ' (Lili Kanitz-Menar grófnőnek, 1910. IX.7.) Ami saját válságát
és ennek Malte általi legyőzését illeti, erről Rilke hol pozitív hol negatív
értelemben nyilatkozik. így ír pl. kiadójának: „Szegény Malte oly mély nyo-

morúságból indult és eljutott ...az örök lelkiségig; egy szív ő, mely egy teljes 

oktávot fog át: utána már szinte minden dal lehetséges." (Anton
Kippenbergnek, 1910.III.25.) Egy évvel később így szól levele Lili
Schalkhoz: „Ez egy nehéz, nehéz könyv ... Amikor annak idején megpróbál-

tam kitekinteni ebből a munkából, arra gondoltam, ha befejezem, valami 

mást csinálok majd, nem írok többé. "38 (1911.V.14.) Rilke maga is tudta,
hogy a „Feljegyzések ... bizonyos értelemben inkább félrevezetnek, mint jó 

irányba..., hogy e könyv egy pusztulás részleteit tartalmazza ... ". Remélte
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azonban, hogy az emberek „felemelkedő értelemben " látják Maitét és óvott
attól, hogy a Feljegyzések-ben analógiát találjanak saját életükre, s ezt való-
sítsák meg, mert „aki enged a csábításnak és a könyv példáját követi, szük-
ségszerűen tönkremegy; ez csak azok számára lesz öröm, akik bizonyos fokig 
ár ellen olvassák. "39 (Artúr Hospeltnek, 1912.11,11.)

Malte révén azonban Rilke nem lépett még túl alkotói válságán. Új
hangját csak két évvel a regény megjelenése után írt első Duinói elégia hozta
meg, amikor ő is megtalálta „a fölséges nyelvet", amelyen tovább alkotha-
tott.

Végezetül megállapíthatjuk, hogy Malte a regényhős a költő Rilke
lelkiállapotának, életérzésének, s ezen túlmenően a századvég egész világné-
zetének és krízishangulatának megtestesítője. Gondolatai és kérdései egy
emberhez méltóbb életről mai zaklatott ezredvégi világunkban még mindig
időszerűek.

Die Kunst des Sehens. Rainer Maria Rilke:
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge

- Eine Interpretation -

"Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" wurden am Anfang des 20.
Jahrhunderts geschrieben, aber sie sind in Thema und Form seiner Zeit weit voraus. Hinter 
dem fiktiven Schreiber der Notizen steht einer der geheimnisvollsten und bedeutendsten 
Autoren der Epoche, der im Zenit seiner dichterischen Lau/bahn sein pessimistischstes Werk 
schrieb. In diesem Buch dichtete er alle seine bisher aufgehäuften Ängste, Zweifel, 
unbeantworteten Fragen und Gottsuchen ein. Der Roman hatte schon in seiner Zeit ein großes 
Echo und er hat auch seitdem viele verschiedene Deutungen. In dieser Arbeit wird den 
"Sehenlernenprozeß" eines jungen, überempfindlichen Dichters in der widerspruchsvollen 
Übergangsperiode der Jahrhundertwende verfolgt und dessen Stationen aufgrund des Romans 
interpretiert. Die geschichtliche Situation, die familiären Umstäde und Rilkes Beziehungen 
haben in der Arbeit insofern nur soviel Platz, wie diese Kenntnisse nötig sind, Rilkes 
Persönlichkeit und die im Malte ausgedrückte Weltstimmung zu verstehen. 
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