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Poétikai helyváltoztatások Rilkénél és Adynál 
 
1. A behatárolás problémái.  
 
Ez a munka immár életemnek több mint a felén végigkísér engem. 
Miatta jöttem 1984/85-ben Budapestre a DAAD egyéves 
ösztöndíjával, de akkoriban még egy sokkal szélesebb körű és 
színesebb palettán gondolkodtam. A kései Monarchia irodalmi 
termékenysége elbűvölt, kiváltképp annak markáns sokfélesége. A 
magyar irodalom virágzása egészen másmilyen volt, mint az osztráké, 
Prága teljesen más volt, mint Trieszt, Galícia más, mint Tirol, de 
mindenütt érzékelhető volt ez a meglepő, hatását máig éreztető 
virágzás. A munkámnak eleinte Rilke és Ady mellett más hősei is 
voltak: Hugo von Hofmanstahl és Kosztolányi Dezső, Peter Altenberg 
és Szép Ernő, Krúdy Gyula és Joseph Roth, de Rudolf Kassner és a 
fiatal Lukács György is. 
Több oka van annak, hogy végül Ady és Rilke maradt a 
középpontban. Ők váltak a kedvenceimmé, mert költészetükben 
mindketten sajátos módon szabadultak meg a befolyásoktól, 
lírájukban poétikai autonómiát formáltak meg, az őket körülvevő világ 
zajaitól és beszédeitől markánsan elkülönülő hangon szólaltak meg. 
Ez a megszabadulás az időtől és tértől az alapja tartós hatásuknak, ami 
engem személyesen is megérintett és mind a mai napig gazdagít, 
intenzitásából, erejéből mit sem veszítve. Ennek az erőnek része az 
egyediségük, az ellentétes voltuk, mert az ellentmondásban válnak 
újra és újra élővé. Ez volt az ok, amiért végül is Rilke és Ady mellett 
döntöttem. A magányos hősök nem tűrik az összehasonlítgatást. 
Éppen ezért a kísérletem inkább a kontrasztokat felmutató, mintsem 
összehasonlító filológia. 
Már csak azért is eltér a hagyományoktól e kísérlet, mert mindig tágas 
perspektívákat keres. Munkám mindegyik fejezetét ki lehetne 
dolgozni egy nagyobb tanulmánnyá (disszertációvá), de számomra 
éppen az összehasonlítás és a kontraszt sokrétűsége a fontos, az, hogy 



a huszadik század eleji magyar és a német irodalom két ennyire 
rendkívüli figuráját egy képben mutassam meg. Ady és Rilke a maguk 
irodalmának legjobban kutatott szerzői közé tartoznak, ezért munkám 
előfeltétele a hosszú évekig tartó elmélyülés e kutatásban, amit 
azonban meg is kellett haladnom, hogy összeállhasson az összkép, 
ami nem vész el a részletekben és lábjegyzetekben. 
Amikor fentebb Rilke és Ady bűvöletében arról írtam, hogy éppen 
nekik sikerült költészetükben időtől és tértől függetlenedniük, úgy 
tűnik, mintha súlyos ellentmondásba keverednék munkám 
alaptézisével, hiszen mindkettejükről azt gondolom, hogy nagyon is 
kötődnek bizonyos helyekhez, hogy helyváltoztatásaik döntő 
jelentőségűek voltak poétikai inspirációik áttörései szempontjából. 
Ady Endre nem lenne Érmindszent és Nagyvárad, Párizs és Budapest, 
a szanatóriumok és Csucsa nélkül. Rilke pedig nem lenne Prága és 
Párizs, Oroszország és Worpswede, Toledo és Muzot nélkül. De pont 
ezeknek a helyeknek a súrlódási pontjairól van szó, amelyeknek 
meghaladása a csodálatos nyelvi áttörésekhez vezetett költészetükben. 
Erre a kettős áttörésre gondolok, amikor a címben poétikai 
helyváltoztatásokról beszélek. A költészet felszabadul a már 
felfedezett helyeken, s ebben a felszabadulásban az átalakulás 
kölcsönhatása alakul ki e helyekkel: Rilke és Ady megváltoztatja 
Párizst, szemeikkel és mondataikkal átalakulnak az utcák és a terek, 
költészetük változásaival változnak a helyek is, a helyváltoztatásokkal 
pedig változik a költészetük is. 
 
2. Hiányzó fejezet 
 
Megmaradva a Budapesten szokásos disszertációk keretei között, 
munkámat néhány fejezettel rövidítenem kellett. Így például Rilke és 
Spanyolország viszonyáról a java része hiányzik. Pedig itt érhető 
tetten, hogy Rilkét saját művészi munkájában az irodalomnál gyakran 
jobban befolyásolta a képzőművészet. El Greco felel a spanyol 
vágyakozásokért, az ő toledói képein fedezte fel Rilke azt a helyet, 
amely lehetővé tette, hogy végre folytathassa, talán be is fejezhesse a 
Duinói elégiákat, olyan várost látott, amelyik szépségével az ég felé 
tör és olyan perspektívákat nyújt, amelyek földi és földöntúli 
pillantásokat tesznek lehetővé egy új univerzumba. Rilke nem felelt 
meg saját elvárásainak, belebetegedett a „benyomások sokaságába”, 



de talált Spanyolországban egy helységet, amely melegebb éghajlatú 
és dimenziói áttekinthetőbbek, ám mégis olyan, amelyik nem kevésbé 
csodás módon tör az ég felé: ez a város az andalúziai Ronda. E 
sziklára épült városka olyan momentumokkal és megnyilatkozásokkal 
ajándékozta meg Rilkét, amelyek visszavezették őt az Elégiák 
szellemébe, új lendületet nyújtottak, elsősorban a Spanyol trilógia 
számára, amit kimerítően elemzek, mint a poétikai helyváltoztatás 
érzékileg megragadható dokumentumát. Ezt a spanyol fejezetet fel 
kellett áldoznom, hogy megtarthassam a szintén igen átfogó Párizs-
fejezetet, azt az állomást, amely, még ha alapvetően más vonásokkal 
is, de Ady és Rilke számára is végtelenül sokat jelent. 
Fájdalmasan érint Rilke és Oroszország viszonyának elhagyása is, ami 
hasonlóan radikális átalakulást jelentett számára, mint Nagyvárad 
Adynak. Oroszországban Rilke késznek tűnt gyökeret verni és hazát 
találni, amit szülővárosa, Prága megtagadott tőle. Ebben a fejezetben 
foglalkozom a levelezésben csírázó majd lángra kapó erotikával, ami a 
kései Rilkét Marina Cvetajevával összekötötte. A szavakból és 
papírból álló virtuális szerelmi viszonyból új életre kel a virtuális 
hazának tekintett Oroszország. Egyben létrejön egy poétikai hely is a 
nyelv végtelen terének találkozási pontján. 
Ugyanígy kihagytam munkámból egy nagy fejezetet az Ady-versek 
fordíthatatlanságáról, amivel minden komoly fordítási kísérletnek 
szembe kell néznie, hogy végül megtalálja szerény esélyét arra, hogy 
az idegen nyelvű olvasó számára talán felvillantsa, mit is jelent Ady a 
magyar nyelv számára. Ezt a részt több mint tizenöt éve írtam, azóta 
az én viszonyom is megváltozott, elsősorban a rímekkel kapcsolatban, 
amiket akkoriban teljességgel elvetettem, mert a német nyelvben 
édeskés békét sugallnak, ami Adyra egyáltalán nem jellemző. Legjobb 
versei hadüzenetek az élet minden helytelen formája ellen, nem 
utolsósorban saját élete ellen. Az efféle rímes hadüzenetek a német 
irodalomban a fehér hollónál is ritkábbak, olyan egymástól eltérő 
alkatok értettek valamicskét hozzá, mint Brecht és Rilke, de az Ady-
fordításokba belekeverni tilos őket. Ám ennek ellenére saját 
fordításomban (Endre Ady: Gib mir deine Augen, Bécs-Wuppertal, 
2012) mégis többször is ragaszkodtam a rímeléshez, saját fordítási 
poétikám minden ellenérve dacára, ám most ismét bizonytalanná 
válva, hogy vajon nem vétkeztem-e. A német, és sajnos az összes 
többi Ady-fordítás története a kudarcok története. Sok minden szól 



amellett, hogy ez nem is fog változni. Bizonyos értelemben a Rilke-
fordítások története szintén ugyanilyen reménytelen, ámbár ezek a 
német nyelv határait sikeresebben átlépték, mint az Ady-fordítások a 
magyarét. 
 
3. Tézis-formájú fejezet 
 
Igazság módszer nélkül: A metaforák a költészet nyelvi-misztikus 
erőivel teltek, de ugyanakkor a kritikai megismerés érzéki 
megnyilvánulásai is. A költészetről lehetséges és értelmes költőien 
gondolkodni, mert csakis így lehet elérni, hogy a költészetből 
kiindulva ne róla, hanem vele szóljunk. Így jön létre a közelség 
filológiája, ami a maga részéről közeli, mélyen ható olvasási 
tapasztalathoz vezethet. 
 
Prága, mint akadály: Rilke sokszor beszélt arról, hogy a költészete a 
gyermekkor sebeit próbálja megérteni és a művészet által 
begyógyítani. Prága negatív múzsává válik, a városról írt költeményei 
képeslapok, nem versek. Életrajzában a város felperzselt föld. 
Motívumként csak ritkán jön össze neki valami jól sikerült kitörés, így 
például az Emil Orlikról írt Ein Prager Künstler című szövegében. 
 
Anyák és menekvések: Ady mindig menedéket talál szülőfalujában, 
anyja védelmében. Rilkének ezzel szemben rendkívül problematikus 
az anyához fűződő viszonya. Gyakran keresi az anyát idősebb, gazdag 
mecénásokban, akik munkásságában fontos mentoraivá válnak. 
 
A főváros, mint trauma: Ady nem szereti élete fővárosát, Budapestet, 
de a sebek, amelyeket a magyar fővárosban talál, amelyekkel 
küszködik, a saját sebei. A város éppen Ady korában fejlődik igen 
erőteljesen, a jövőt szem előtt tartva azonban az a veszély fenyegeti, 
hogy megfeledkezik saját gyökereiről, történelméről, sőt, azt meg is 
tagadja. A város feszültségei mély rokonságot mutatnak Ady 
költészetének feszültségeivel. Ha a várossal pörlekedik, akkor saját 
magával pörlekedik egy mazochista szerető módján. 
 



A mozgás, mint inspiráció: Ady és Rilke koruk legnyugtalanabb 
szerzői közé tartoznak, folyamatosan mozgásban vannak, sehol nem 
időznek, sehol nem maradnak. Ez lírai termésük halmazállapota. 
 
Egy falu kísérlete a szecesszióval: Worpswede a maga 
művésztelepével Rilke változásainak jelentős állomása. Itt dolgozza 
fel a hatalmas Oroszországot és a Lou Andreas-Salomé közelsége 
iránti vágyának kudarcát. A falu szecessziója az az oldat, amelyben 
Rilke átalakul. Ő maga nem lesz a szecesszió művésze, ennél többet ér 
el: művész lesz. 
 
Egy szecessziós város: Nagyvárad még jelentősebb Ady számára, 
mint Worpswede Rilke számára. A város Erdély nyugati szélén egy 
érdekes zsidó-polgári kísérlet színtere lesz: urbánus világot teremt a 
senkiföldjén. A kísérlet terepe szecessziós stílusban épül fel. Aki ma 
végigsétál a városon, nem csupán elemeit fedezheti fel ennek a 
zseniálisan kudarcot vallott kísérletnek. Nagyvárad nélkül Ady nem 
lett volna modern. 
 
Párizst nehéz szeretni: A két költő homlokegyenest ellenkező módon 
éli meg a művészetek fővárosát. Rilke kínlódva megy oda, 
tevékenysége centrumává alakítja és megváltja magát kihívásának 
súlya alól. Ady euforikusan érkezik, de eufóriáját nem tudja 
stabilizálni, már csak azért sem, mert a város nagy szerelme 
széthullásának színterévé válik. De mindketten Párizsnak köszönhetik 
sajátosságukat. 
 
A költészet, mint mennybemenetel: Az első világháború mindkettejük 
kései költészete szempontjából döntő jelentőségű bélyeg. Saját 
nyelvük a világégéstől való elhatárolódásban válik tűhegyessé, egyre 
inkább megszabadul az adott hely befolyásától, mindketten a 
költészetbe való visszavonulással találják meg szilárd pontjukat. 
 
A helyek transzcendentálása: Mindketten megteremtik saját 
metafizikájukat, amit továbbadnak olvasóiknak. Evangéliumaik 
azonban nem iránymutató utak a megosztható menny felé, hanem 
individuális kitörések. 
 



A póz, mint igazság / Rilke, és az ő küzdelme a képekkel: A 
fényképeken a két költő diametrális különbözősége meglehetősen jól 
észlelhető. Rilke képtelen pózolni, szinte mindegyik képén látható a 
kelletlenség, Ady ellenben úgy játszadozik a kamerával, mint a 
nyelvvel, saját természetének megfelelően pózol és eléri a lehetetlent. 
A pózai igazsággá válnak. 
 
4. Kitekintés és visszatekintés. 
 
Amint már említettem, kész fejezeteket hagytam ki, hogy a 
rendelkezésemre álló terjedelmet ne haladjam meg még vészesebben. 
Munkám ebben az évben könyv formájában is megjelenik hasonló 
formában, mint a fordításaim, ugyanannál a kiadónál (Arco, Bécs-
Wuppertal). A Rilke és Svájc viszonyát tárgyaló fejezet mellett még 
egyet meg szeretnék írni, mégpedig Adyról, a különféle 
szanatóriumok makacs lakójáról, amelyekben ugyan kúrálta magát, de 
mindent megtett azért is, hogy a következő lépéseivel még 
radikálisabb módon veszélyeztesse saját egészségét. 
 
Nekem nagyon fontos, hogy elmondhassam, mennyire hálás vagyok 
választott hazámnak, Magyarországnak, ami lehetővé tette számomra 
azokat a sajátos fejleményeket, amelyek Németországban nem lettek 
volna lehetségesek. Doktori cím nélkül taníthattam egyetemen 
Goethét, Hölderlint, Celant, Benjamint, Adyt, és nem utolsósorban a 
bevezetést a kávéházak mágiájába a Monarchia szellemében, immár 
jóval több, mint huszonöt éve. Elképzelhető, hogy a dolgozatot 
elolvasása után néhányan elgondolkodtatónak találják majd, de az is 
akar lenni: elgondolkodtató. Semmiképpen sem kockázatmentesen. 
Nem feltétlenül a legrövidebb út az eljövendő munkahelyekhez, pont 
az olyan diákok számára nem, akik felfogják, miről van szó. Az 
Andrássy Egyetem jelszavát, amellyel a diákokat toborozza, offenzív 
kapitulációnak, valamint a szabad kutatás és oktatás végének tartom: 
„Wir machen Sie fit für Europa!” A tudomány, és éppenséggel a 
filológia az én értelmezésemben pont az ellentéte a fitnesztréningnek, 
amely végső soron arról szól, hogy az ember a fennálló valóságokban 
jól, és jó fizetésért elboldoguljon. A tudomány, amelyik az 
értékesíthetőség aspektusait mérlegeli, vagy egyenesen ahhoz 
igazodik, olyan, mint a költő, aki megrendelésre ír: rossz. Az egyetem 



az én értelmezésemben kihívás a szabad gondolkodásra, magáért a 
gondolkodásért, elgondolkodtató, érdemes az elgondolásra. Ha a 
filológia, és kifejezetten a külföldi germanisztika nem újul meg 
radikálisan, hamarosan vége lesz. Ezért valaminek történnie kell. 
Ebben az értelemben. 
 
Az, hogy e munkát itt védem meg, és nem a berlini FU Szondi Péter 
Intézetében, logikus következménye az életemnek. Gert Mattenklott, 
akinek ismét meg szeretném köszönni hosszú évekig tartó 
fáradozásait, amelyeket – az ő szavait idézve – „ferdére billent 
egzisztenciám” érdekében tett, jól fogja érezni magát odafent.  


