
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 Doktori disszertáció  

Zsellér Anna 

Természetészlelés és poetológia Rainer Maria Rilke 

és Raoul Schrott költészetében 

Irodalomtudományi Doktori Iskola 

Vezetője: Dr. Kállay Géza 

Germanisztikai Program 

Vezetője: Prof. Dr. Orosz Magdolna 

A bizottság tagjai: Dr. Bacsó Béla DSc, Dr. Schein Gábor PhD, Jun.-Prof. Dr. Torsten 

Hoffmann, Dr. Király Edit PhD, Dr. Csúri Károly CSc 

Póttagok: Prof. Dr. Orosz Magdolna, Dr. Kerekes Amália PhD 

Témavezető: Dr. habil. Imre Kurdi 





TÉZISEK 

Zsellér Anna 

1. Kérdésfelvetés 

Amikor Rilke utolsó alkotói éveinek egyik német nyelvű töredékében (Melyen át madár 

zúdul; ford. Tandori Dezső) a „fa-sors”
1
 lírai sikerültségére kérdez rá, vajon a fák 

természetéhez akar közelebb kerülni? Alig száz évvel később Raoul Schrott a Physikalische 

Optik II (Fizikai optika II) című versében, amely egy esős nap alkonyatáról szól, vajon az 

írást vagy a naponta tapasztalható szürkületet akarja elsősorban tematizálni: „unter den 

fingern zerfällt der abend / wie verbranntes papier” („ujjaim között széthull az este / mint az 

égett papír”)?
2
 Az embert körülvevő természetről vagy a költői tevékenységről szólnak-e 

inkább ezek a verssorok? Vagy inkább a kettő viszonyát érintik? A természeti tárgyú 

poetológiai versek, amelyek mindkét költő életművében nagy számban vannak jelen, 

klasszikus ellentétekre tapintanak rá, ember és természet, élet és művészet, írás és élmény 

vagy művészi látszat és valóság ellentétére. Jelen dolgozat azonban nem ezen ellentétek 

konflikusát szándékozza szövegértelmezések révén kifejteni, hanem azt a kérdést veti fel, 

hogy mi módon képzelik el és hívják életre Rilke és Schrott természeti-poetológiai versei és a 

költői gyakorlatukra reflektáló prózai szövegeik az író ember és az emberrel szemben idegen 

vagy éppen együttérző természet viszonyát. 

Ez a kérdésfelvetés egyebek mellett lehetővé teszi két időben egymástól távol eső irodalmi 

életmű összehasonlítását. Ennek eredményeképpen fény derülhet arra, hogy milyen különféle 

feltételek és alapvetések mentén jelenik meg a lírai módon közvetített természet az 1900-as 

és a 2000-es évek környékén. A dolgozat emellett megkísérli az elsősorban prózai 

szövegekben kidolgozott szerzői poétikák és a két költő verseiben megjelenő immanens 

poétika (vagy poetológia) összehasonlítását is. Rainar Maria Rilke költői életművének utolsó 

szakaszát (az 1924 és 1926 közötti műveket) tekintve ez a megközelítés azért is lehet 

eredményes, mert a német és a francia nyelvű verseket egy egységes kérdésfelvetés keretei 

között vizsgálhatjuk. Raoul Schrott művének kapcsán pedig lehetővé teszi, hogy felvegyük 

azt a fonalat, amelyet aztán a különféle versesköteteken és a monografikus műveken 

keresztül egyaránt nyomon követhetünk. Végezetül jelen dolgozat érinti minden irodalmi 

technika központi kérdését, a figuratív nyelvhasználat, illetve hatásmechanizmusainak 

                                                 

1
 „Dasein eines Baums” Rilke. Rainer Maria Rilke versei Tandori Dezső válogatásában és fordításában. 

Budapest, Eri, 2007, 77.o. 
2
 Raoul Schrott: Tropen. Über das Erhabene. Frankfurt am Main, Fischer, 2002, 17.o. Nyersfordítás, Zs.A. 
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kérdését lírai művek kapcsán. Jelen megközelítés poetológiai versek alapján próbálja meg 

konkretizálni azt, amit Anselm Haverkamp a metaforáról szólva hiperreflexivitásnak 

nevezett. A poetológiai versek figuratív nyelvhasználata nem csak a környező természet lírai 

leírására alkalmas – miközben ez a leírás egyúttal visszautal magára a költői eseményre is 

(reflexivitás) –, hanem a metaforikus nyelvhasználat cirkularitása és performativitása révén 

olyan költői próbálkozások születnek, amelyek egyszerre konstruálják és kritizálják a lírai 

működésmódot az éppen létrejövő vers nyelvi eseménye révén, és a korábbi művekhez képest 

módosítják is azt. 

2. Módszer 

Jelen dolgozat nem támaszkodik kizárólagosan egy irodalomtudományos módszerre sem. 

Kérdésfelvetésem kidolgozásánál és az elméleti, valamint a lírai szövegek értelmezésénél 

mindvégig olyan megközelítésekre támaszkodtam, amelyek a mindenkori problémát, 

tematikát vagy az alapul szolgáló szöveget a legközelebbről érintették. Ily módon például a 

Niklas Luhmann, Peter Fuchs és Oliver Jahraus munkásságából körvonalazódó 

rendszerelméleti irodalomfelfogás tette lehetővé, hogy az irodalom történetisége és a kortárs 

irodalmiság ne paradoxonként jelenjen meg, hanem pozitív módon váljék értelmezhetővé. Az 

összehasonlító irodalomtudománytól (Olaf Hildebrand, Uta Maria Oelmann, Rolf Selbmann) 

a „poetológiai líra” fogalmát kölcsönöztem, míg Käte Hamburger és Pór Péter 

fenomenológiai olvasata Rilke térverseinek értelmezéséhez kínált gyümölcsöző 

kiindulópontot. Hogy Rilke Ős-zörejét a kései mű és a médiumtranszpozíció paradigmatikus 

szövegeként olvassam, arra Friedrich A. Kittler médiaelméleti megközelítése tanított. 

Elengedhetetlen előmunkálatokra bukkantam a rendszerelméleti megközelítésekben és 

Herman Meyer összehasonlító tanulmányaiban ahhoz, hogy értelmezni tudjam Rilke 

viszonyulását korának képzőművészetéhez. A dekonstruktív olvasatot, amelyhez Paul de 

Man könyvének (Az olvasás allegóriái) Rilke-fejezete által kerültem közelebb, a költő 

vízverseinek interpretációja kapcsán vezettem tovább. 

Az irodalomtudományos módszereknek ez a – mondhatni – eklektikus sokszínűsége a 

dialogicitás hermeneutikáját eredményezi dolgozatomban. Ez az a viszonyulás, amellyel az 

irodalomhoz közelíteni szeretnék. Ebben elsősorban Paul Ricœur, Hans-Georg Gadamer és 

Pór Péter munkássága szolgál számomra példaként. A kiváló irodalomtudósok által írt, ma 

elérhető Rilke-szakirodalom számos esetben inspirált, és megadta munkámnak a szükséges 

alapokat. Ezek nélkül az előzmények nélkül jelen disszertáció nem születhetett volna meg. 
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3. A dolgozat tagolása és eredményei 

Dolgozatom öt fejezetből és egy konklúzióból áll. Az első fejezetben a központi 

kérdésfelvetést és dolgozatom alapfogalmait vázolom fel. Ezután egy Raoul Schrott 

személyéhez és eddigi irodalmi munkásságához, valamint Rainer Maria Rilke természet- és 

művészetfelfogásához írt bevezető fejezet következik. Rilke művészetfelfogását korának 

művészeti irányzataival való összefüggésében is tárgyalom. Az első fejezet utolsó részében 

eljárásmódom alapvető problémáját járom körül, amely Rilke irodalomtörténeti szerepéből – 

amelyet mint klasszikus költő tölt be – és Raoul Schrott művének kortárs jellegéből adódik. 

Egy olyan megfigyelői pozíciót kísérelek meg felvázolni, – az irodalom rendszerelméleti 

felfogásának segítségével azt elméletileg is megalapozva – ahonnan kiindulva mindkét 

irodalmi tevékenység egyenértékűként tűnhet fel. 

Jelen disszertáció második fejezete, amely egyben az első szövegelemző fejezet is, azt 

tűzte ki célul, hogy a költészetben megjelenő természet viszonylag széleskörű tematikáját 

különböző szinteken való megjelenésében vizsgálja. (1) Rilke és Schrott számos szövegében 

a lírai percepció tárgyává válnak a megművelt vagy az emberi beavatkozástól mentes 

természet jelenségei és tárgyai. Jelen dolgozat szempontjából azonban elsősorban azok a 

szövegek tartanak számot érdeklődésre, amelyek (2) a természetet az emberhez képest vett 

alapvető differenciájában reflektálják (sympatheia vagy a természet radikális idegensége 

formájában); (3) illetve azok a szövegek, amelyek fő poetológiai eszméiket vagy költői 

formában (itt ars poeticákra gondolok) vagy elméleti formában jelenítik meg; valamint (4) 

azok a szövegek, amelyek a természet jelenségeit a lírai alkotás poetológiai 

kiindulópontjaként használják fel. A két szerző műveinek elemző olvasásakor elsősorban azt 

kutattam, hogy a mindenkori műösszefüggésben hogyan jelenik meg a természet e négy szint 

valamelyikén. Mik a legfontosabb különbségek, amelyek a két szerző poétikáját jellemzik? 

Rilke, korának művészetével és művészetelméletével történő legfontosabb találkozásait 

követően, alapvetően kérdőjelezi meg a természeti létező és a mű(tárgy) kategóriáit – ez 

utóbbit az ember által előállított tárgy átfogó értelmében véve. A természet tárgyai  („Dingeˮ) 

és a mű-tárgyak („Kunst-Dingeˮ) egy fogalmi sémává állnak össze Rilke számára. A 

„természet fenségessége és közönyeˮ,
3
 azaz a természet radikális indifferenciája az, amelynek 

kiegyensúlyozására az ember a művészet által törekszik. A természet közönye elsősorban 

                                                 

3
 RMR: Worpswede. Bevezető. KA IV., 309. (Rilke műveit az alábbi kiadás alapján idézem: Rainer Maria 

Rilke: Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden. Manfred Engel, Ulrich Fülleborn, Horst Nalewski, 

August Stahl (szerk.), Frankfurt am Main; Leipzig, Insel, 1996.) 
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azon szenvedés által jut kifejezésre, amelyet az ember akkor érez, amikor saját 

halandóságával és minden élőlény és jelenség mulandóságával szembesül („a halál 

közönyeˮ). Raoul Schrott számára a fenséges esztétikai kategóriája először a Tropen című 

verseskötetben kínálkozott mindazon különbségek megtapasztalására és nyelvi 

megformálására, amelyek az emberi és a természeti szféra között jelennek meg. Azt az 

inherens önellentmondást, amely az elképzelhetetlen elképzeléséből és annak nyelvi 

megjelenítéséből adódik, amely minden nyelvi megformálás alól kivonja magát, a költő az 

ember világra vonatkozásának relativizálásával oldja fel. A fiatal Schrott 

világirodalom-koncepciója, amelyet a Musen című monográfiájában vázol fel először, egy 

tekintetben változatlan marad: a költészet a szerző számára az a dolog, amely „ősi 

félelmünkről árulkodik az univerzális közönyt illetőlegˮ,
4
 de képes meg is szüntetni ezt a 

félelmet. A két szerző irodalomesztétikájának egyik fő különbsége szövegstratégiájukban 

lelhető fel. Míg azok az önmagukra referáló kijelentések, amelyek mindkét költő ars poetikus 

szövegeiben megjelennek (ld. pl. Rilke: Magie; Schrott: Physikalische Optik V), Schrottnál a 

szerző költői stratégiáját hazugságként leplezik le, addig Rilkénél a nyelv magán a nyelven 

keresztül történő radikális átváltozását („Verwandlungˮ) ünneplik. A költői folyamat során a 

természeti konstellációk átváltoztatása Rilkénél egy tisztább érzékiséget valósít meg, amely a 

költészetet, a varázslatot és az ünnepet egycsapásra képes megvalósítani.   

A harmadik fejezetben a fenséges fogalma és esztétikai kategóriája volt egy kettős 

összehasonlító elemzés tárgya. Egyfelől megkíséreltem megragadni a fenséges filozófiai 

történetét annak fontosabb momentumai révén, másfelől Rilke (Das Testament, 

szökőkút-versek) és Schrott műveit (a Tropen-kötet hegy-verseit) értelmeztem a bennük 

megjelenő fenséges nézőpontjából. A 20. századi művészet történetére kifejezetten jellemző, 

hogy a művészet saját eredetiségének problémájával szembesül. A fenséges kategóriájához és 

elméletéhez való odafordulásban Niklas Luhmann és Jean-François Lyotard válaszadási 

kísérleteket látnak, amelyek speciálisan az eredetiség problémájára és a másodrendű 

megfigyelés („Beobachtung zweiter Ordnungˮ)
5
 problémájára válaszolnak a művészi 

gyakorlat terén. Hogyan tud a művészet a keresztény (és nem-keresztény) művészettörténet 

kétezer éve után még autentikus témákat választani, és azokat eredeti módon ábrázolni, 

illetve megvalósítani? Míg Luhmann az eredetiség utáni vágyat ironikusan szemléli, és Die 

Kunst der Gesellschaft című könyvének egy lábjegyzetében gúnyolodik is rajta, addig 

                                                 

4
 Raoul Schrott: Die Musen. Fragmente einer Sprache der Dichtung. München, belleville, 1997, 88.o. 

5
 Vö. Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995. 



7 

Lyotard a 20. század 80-as éveiben több esetben komolyan kíséreli meg, hogy a jelenkor 

művészetének elméletéhez felhasználja a fenséges fogalmát. Számára az avantgardizmus 

minden formája „csírájában bennefoglaltatik a fenséges kanti esztétikájábanˮ.
6
 Lyotard a 

fenséges és a szép közötti különbséget Kant követőjeként transzcendentális különbségként 

tételezi. Ez a különbség az emberi megismerésben gyökerezik: az értelem, az ész és a 

képzelőerő radikálisan másképp reagál a természetben fellelhető határtalan és a 

felfoghatatlanul nagy erő („das Ungestümeˮ) eszméire. A képzelőerő példának okáért nem 

képes az abszolút egész, azaz a kozmikus végtelenség eszméjét kezelni; az értelem révén 

azonban mégis megkísérli paradox módon megjeleníteni a per se ábrázolhatatlant. Az az 

öröm, amely eközben a konfliktusos törekvés közben keletkezik, maga is paradox érzés 

marad. Olyan öröm, amely intenzív fájdalomérzetet rejt magában: „egy másik fajta örömˮ 

keletkezik, amely „erősebb, mint a kielégülésˮ.
7
 Olvasatomban ez a másik fajta öröm, a 

fenséges öröm az, amely Rilke kései verseiben és Schrott verseiben is számos ponton 

felfedezhető.  

Míg a fenséges filozófiai elméletei a szakadékot hangsúlyozzák, amely a szép és a 

fenséges esztétikai minőségét elválasztja egymástól, tehát a kettő között fennálló 

transzcendentális különbséget, addig egy alapvető módon a művészetből kiinduló elmélet, 

mint amilyen Friedrich Schilleré, a fenségest a szép felségterületének kiegészítőjeként 

gondolja el. Schiller a fenségesről szóló első elméleti írásában Immanuel Kant filozófiájára 

alapoz, de az Über das Erhabene címet viselő későbbi írása már önálló esztétikai 

gondolatmenetet tartalmaz. Ha az „ideális szépˮ („Idealschönesˮ) területére érkezünk, 

elvethetjük a morális területén keletkezett transzcendentális törést. Míg a „valóság szépjétˮ 

érzékileg fogjuk fel és „szolgai módon alávetettjei vagyunkˮ,
8
 addig az „ideális szépˮ terén, 

ahol a veszély és a végtelenség tapasztalatai az embert a művészet közvetítésével érik el, az 

ember a fenségessel és ezzel saját szabadságával „tiszta intelligenciakéntˮ
9
 szembesül. 

Meglepő módon Rilke Das Testament (A végrendelet) című írása is lebecsülő módon szól 

arról a szépről, „amelynek ellentéte vanˮ.
10

 Ez a „kis ‚szép‘ˮ Rilke szerint „az ízlés 

fogalmából származikˮ, és szinte kikövetel magának egy ellenkező feltételezést, az „egész 

                                                 

6
 Jean-François Lyotard: Das Erhabene und die Avantgarde. In: Merkur 38 (1984), 151-164., 158.o. 

7
 Uo. 

8
 Friedrich Schiller: Über das Erhabene. In: uő.: Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe in zehn Bänden, 8. Bd., 

Philosophische Schriften. Barthold Pelzer (szerk.), Berlin, Aufbau, 2005, 571-586., 576.o. 
9
 Uo. 

10
 RMR: A végrendelet, ford. Tandori Dezső. In: RMR: Duinói elégiák. Helikon, Gyomaendrőd, 1988, 

91-119., itt:  103.o. 
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iránti szenvedély[t]ˮ,
11

 amely a teljesség esztétikai tapasztalatával jár. E Rilke-szöveg 

értelmezésének általam felvázolt útja szerint ez a tapasztalat a lehető legszorosabban kötődik 

a természetnek az emberi szenvedéssel szembeni közönyéhez, a természet „teljességéhezˮ 

(„Vollzähligkeitˮ),
12

 és emellett rokona Schiller ideális szépjének is. 

Ebben az összefüggésben helyezem el a kései Rilke egyik fontos alakzatát: a szökőkutat. 

A szökőkút Rilke verseink vízalakzataként kimondottan materialitása és dinamikája kapcsán 

válik a felfokozott költői érzékelés tárgyává, emellett ember által létrehozott tárgyként úgy 

válik a költői produktivitás ürügyévé, hogy a zuhanás és a mozgás természeti 

törvényszerűsége teszi egyszerre poetológiai értelemalakzattá is. A természet fenségessége és 

az ember egzisztenciájával szembeni közönye Rilke számára nem kizárólag a halál 

gondolatában jut kifejezésre, hanem nem kisebb egzisztenciális nyomatékkal a megzavart 

produktivitás problémája kapcsán is. A Berg am Irchel-i kastély szökőkútja, amelyet Rilke 

önéletrajzi elemként ír meg, (1) hallható alakzatként, (2) egyenletessége és közönye, valamint 

(3) dinamikussága folytán egyrészt kifejezi a kert csendjének hangzásba való lefordítását, 

amely a művészi fordítás analogonjaként szolgál, másrészt a kívánatos zavartalan művészi 

produktivitást, és harmadrészt a „végrehajtott lemondást ˮ („d’un abandon accompliˮ),
13

 mert 

a költő számára minden teremtő aktus előfeltétele, hogy „szenvedélyesen alávet[i] magát 

tárgy[ának]ˮ.
14

 A szökőkutat Rilke a „súly könnyelműségeˮ-ként
15

 metaforizálja. Ezt az 

összefüggést a szökőkút és a könnyelműség között Pierrrot figurájával hozom összefüggésbe, 

akit Rilke hosszabb időn keresztül tanulmányozhatott Picasso festményén 1915 júliusában 

Marianne von Goldschmidt-Rothschildnél. Pierrot könnyelműsége, aki az alakzatokat „szó 

szerint szokta venniˮ,
16

 Rilke egy korábbi szövegében szintén a művészi érzékelés 

problémáját érinti. Az esztétikai alakok „visszahulltátˮ
17

 („Stürzenˮ), amelyek érzékelése és 

értelmezése művészi szándékkal, tehát egzisztenciális komolysággal történt, egyrészt a 

művészi egzisztencia veszélyeivel (kiszolgáltatottság) és másrészt azon absztrakciós 

folyamattal kötöm össze, amely a művészet avantgárd fordulatát szemlélve Rilke számára is a 

további munka elengedhetetlen előfeltételeként jelent meg. Külön fejezetben tárgyalom Rilke 

                                                 

11
 Uo. 

12
 RMR: Előszó saját verseinek felolvasásához. KA IV., 708. 

13
 RMR an Guido von Salis, 19.11.1920. In: Briefe an Schweizer Freunde. Szerk. Rätus Luck, Hugo 

Sarbach, Frankfurt am Main; Leipzig, Insel, 1994, 132f. 
14

 RMR: A végrendelet, 113.o. 
15

 Uo., 99.o. 
16

 RMR: Über moderne Malerei Mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Martina Krießbach-Thomasberger 

(szerk.), Frankfurt am Main; Leipzig, Insel, 2000, 82.o. Ford. Zs.A. 
17

 RMR: A végrendelet, 99.o. 
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költészetének az absztrakció irányába való eltolódását, amellyel korának képzőművészetéhez 

viszonyult. 

A fenséges különféle értelmezései, amelyhez Schiller és Lyotard számára is Immanuel 

Kant biztosította a fő tájékozódási pontot, még a precíz filozófiai értelmezések 

váltakozásában is váratlan módosulásokon ment át. Raoul Schrott költészete kapcsán szintén 

a fenséges fogalmának számottevő módosulását figyelhetjük meg a klasszikus 

előzményekhez képest. A „velünk szemben álló természet és a pozíció [révén], amelyet hozzá 

képest felveszünkˮ Schrott számára a fenséges „egzisztenciális tartás[t]ˮ jelent.
18

 E tartás 

morális kizárólagosságának állítása elől Schrott többoldalú, posztmodern metaforahasználat 

segítségével tér ki. Schrott szerint transzcendentális módon minden intellektuális tartásunk a 

perspektíva esetlegességéből fakad, és ezt a szerző azzal a gondolattal egészíti ki, hogy a 

fenséges végső soron nem más, mint a stílus produktuma. Ha azonban a nyelvi 

megformáltság során keletkező stílus maga a fenséges, akkor ez azt kell, hogy jelentse – mint 

ahogyan a Wildspitze című vers elemzése megmutatja –, hogy a retorika váltja ki a fenséges 

révén érzett paradox örömöt. Ugyanez a vers utalásként is olvasható a radikális idegenségét 

megőrző fenséges természet ábrázolhatatlanságának paradoxonára. 

A Petrarca – Mont Ventoux című vers Petrarca hangján szólal meg, aki a hegyet Szent 

Ágoston írásaival a zsebében mászta meg. Raoul Schrott, akit egy költő barátja a „test 

költője” címmel aposztrofált,
19

 és aki verseivel a mentális események szilárd nyelvének 

keresésére indult, a benső világ fenséges tapasztalatát radikálisan másképp valósítja meg 

lírájában, mint ahogyan Petrarca tette azt. A hagyománynak ezt a radikális átértelmezését 

Torsten Hoffmann járta körül alaposan. Érvelésem a korábbi értelmezésekkel szemben abba 

az irányba mutat, miszerint Raoul Schrott a spirituális hegymászás textuális és kulturális 

hagyományát eredeti módon fizikalizálja, és ezzel újra is formálja azt. A szekularizált és 

fizikalizált beszédmód ellenére felfedezhető a hagyománnyal közös, redukálhatatlan pont a 

versben: „das verborgene in uns” („a bennünk lévő elrejtett”). A philosophy of mind által leírt 

explanatory gap a szubjektív átélés és az objektív magyarázat között az, amely Schrott 

versének költői motivációját adja. A versbeli én, egy erősen átértelmezett Petrarca, 

fenségesélményét majdnem kizárólag a test érzetei által éli meg. Véleményem szerint mégis 

megtörténik a Petrarca-alak autentikus hagyományozása, mivel Schrott verse a 

                                                 

18
 Schrott: Tropen, 8.o. 

19
 Franz Josef Czernin: Über die Übertragbarkeit der Welten. Dialog für und wider Raoul Schrotts „kognitive 

Poetik”. In: Raoul Schrott. Text+Kritik, 176., Torsten Hoffmann (szerk.) 2007, 53-63., 55f. 
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hegyélménynek egy különösen produktív reaktualizálását nyújtja, miközben a hagyomány 

kontinuitását éppen a kontinuitás megtörésének eredetisége biztosítja. 

A negyedik fejezetben olyan prózai szövegeket értelmezek, amelyek a két szerző 

poétikájának feltárásához nyújtanak segítséget. Rilke, aki főként fiatalabb éveiben alapvetően 

a látás költője volt, utolsó költői korszakában – a látható megéneklése felől – az érzékek 

egymás általi kölcsönös megvilágításának irányába vett újabb fordulatot. A rövid, de annál 

fontosabb prózaszöveg, az Ős-zörej (Ur-Geräusch) ennek a fordulatnak a 

dokumentációjaként is olvasható. Tézisem, hogy Rilke Elégiákon kívüli költészete számára a 

legutolsó alkotói éveiben ennek a szövegnek a kísérleti koncepciója maradt érvényben. A 

koponyavarratok fonográffal történő lejátszásának felvetése – Rilke elképzeli, hogy fenséges 

zene szólalna meg ezáltal – véleményem szerint paradox módon már e poetológiai kísérlet 

megvalósulásának tekinthető. Többek között ezért állíthatja Pór Péter, hogy Rilkének ez a 

szövege parabolikusan minden olyat helyettesít, amit Rilke kései művei nem valósíthattak 

meg, de ami a költő szándékában állt; Friedrich Kittler Lejegyzőrendszerek 1800/1900 

(Aufschreibesysteme 1800/1900) című könyve pedig a szöveg intermediális értelmezésének 

nyitott teret. Kittler médiaelméleti módon tesz lehetővé egy olyan olvasatot, amely szerint a 

koronavarrat végső soron nem más, mint a test és a szellem között húzódó törésvonal. Ennek 

értelmében a „benső világtér” („Weltinnenraum”) az a hely, ahol az agy által tárolt 

információ megleli a szellemileg és technikailag is az írásba, azaz az irodalomba 

konvertálhatóság terét. Rilke olyan művészi gyakorlatért szállt síkra, amely „a 

legelszántabban dolgozik az egyes érzék-területek kibővítéséért”.
20

 Értelmezésem szerint a 

költő által elképzelt őszörej az összes érzéki tapasztalat találkozásának eredménye. Az 

általában érzékszervek alapján széttagolt megismerésnek a tökéletes versben úgy kellene 

kicsúcsosodnia, hogy az érzéki tapasztalatformák szerencsés összeolvadásának fenséges 

őskavalkádja jöjjön létre.  

Raoul Schrott szerzői poétikái, ahogyan az a korai poétikaelőadások és a Weissbuch című 

verseskötet kísérőszövegei alapján felvázolhatóak, hasonlóan radikális és perfekcionista 

követelmények elé állítja a verset mint Rilke Ős-zöreje. Schrottnak az az 1997-ből származó 

öntudatos kijelentése, hogy a „költészet az, ami megismerés és érzékelés között közvetít”,
21

 a 

tudományossággal kapcsolatos gondolatai kontextusában állt. Az előadásban a fizika 

tudományága helyettesítette a természettudományok összes ágát, valószínűleg azért, mert a 

                                                 

20
 RMR: Ur-Geräusch, KA IV., 704.o. 

21
 Raoul Schrott: Über die Symmetrie der Poesie. In: uő.: Die Erde ist blau wie eine Orange. Polemisches. 

Poetisches. Privates. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999, 29-48., 43.o. 
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„természet physise” jelenik meg mint a költészet „egyetlen igazi tárgya”
22

 a költő számára. A 

költőiség a tudományok számára is pótolhatatlan jelentőséggel bír, mert Schrott szerint új 

belátás csak analógiák, tehát új metaforák teremtése révén keletkezhet. A metaforát eközben 

perfekcionista módon szimmetrikusnak és kristályszerűnek írja le, sőt, a Musen (Múzsák) 

című kötetben isteni tulajdonsággal is felruházza. A metaforába mint „teremtő eszközbe” 

(„demiurgisches Werkzeug”)
23

 vetett hit az, ami Schrott korai poétikáját mozgatja. Míg a 

Grazban tartott poétikaelőadások kulcsfogalma a metafora, és ezzel az analógiateremtés 

jelentősége kerül a középpontba, addig a Weissbuch kísérőszövegei a szent fogalmát a 

költőivel való összefüggésében tematizálják.  

A költészet univerzáléinak nyomában Schrott a Weissbuch kísérőszövegében a tudomány 

helyett a vallást állítja párhuzamba a költészettel. A szentről, a vadászatról és a nőről I. 

és II.
24

 a szentet tekintik tulajdonképpeni valóságnak, míg a korábbi szövegekben a természet 

töltötte be ezt a szerepet. Az „elemi valóság nyers fogalma[ként]”
25

 a szentnek egy 

radikálisan profán jelentése bontakozik ki, miközben a költő a metaforának továbbra is 

központi helyet szán. Schrott nem kisebbet, mint isten fogalmát redukálja a metafora 

fogalmára.
26

 E szöveg következtetései szerint a költői agy új kategóriákat és vonatkozásokat 

teremt, ám az előbbi gondolatkör újabb gondolattal egészül ki. A verseskötet kísérőszövegei 

alapján az eredeti módon költői nem más, mint az az erő, amellyel a már megnevezettet és 

kategorizáltat magunk mögött hagyhatjuk, hogy felfedezhessük a szentet (a nyerset, a 

kategorizálatlant, a megnevezetlent). Találni kell azonban valamit, ami képes a nyelvi és a 

nyelv előtti közvetítésére. A mágia lesz az a valami, és ily módon a költészet modern 

mágiaként jelenik meg. A szent és a költői közötti közvetítő elem szerepét az imaginárius 

tölti be: „a szent úgymond az i imaginárius szám” helyén áll.
27

 Belátásom szerint a 

kísérőszövegek értelmezése során a verseskötet belső ellentmondása tűnik elő: úgy áll 

szándékában ábrázolni a természetet, ahogyan az a fogalmak és a kategóriák előtt jelenik 

meg; ezáltal a líra nyelvén keresztül az ábrázolhatatlant akarja kifejezni. Véleményem szerint 

ez az önellentmondás részben feloldható, ha az olvasó felismeri, hogy a tulajdonképpeni 

kérdés nem az, hogy hogyan ismerhetjük meg a költészeten át a természetet. Ehelyett arra a 

                                                 

22
 Uo. 

23
 Harald Weinrich: Die Semantik der kühnen Metapher. In: Theorie der Metapher. Anselm Haverkamp 

(szerk.), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983, 316-339., 331.o. 
24

 Über das Heilige, die Jagd und die Frau I., II. (A szentről, a vadászatról és a nőről I., II.) In: Schrott: 

Weissbuch. München; Wien, Hanser, 2004, 7-9., 179-188.o. 
25

 Schrott: Weissbuch, 9.o. 
26

 Uo., 182.o. 
27

 Uo., 181.o. 
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felismerésre juthatunk, hogy Schrott lírája megismerésünk természetét teszi kérdésessé, 

miközben a kulcsszó a képzelőerő lesz. Ebből az okból kifolyólag dolgozatom utolsó fejezete 

középpontjában a költői képzelőerő áll. 

A dolgozat utolsó fejezetében az imaginárius fogalmán keresztül verek hidat a két költő 

közé. Rilke különösen szigorú, új értelemben használja ezt a szót: az imaginárius az olyan 

költői világban jelenik meg, amelyet úgy konstruáltak, hogy annak elvileg sem felelhet meg 

realitás. Kifejtem az imaginárius összefüggését a Rilke poétikája számára oly fontos szóval, a 

„tiszta”, „rein” illetve „pure” kifejezéssel, valamint az absztrakcióval és totalizációval (Klee 

fogalmai), vagy más néven a „láthatatlan” („Unsichtbares”) megteremtésével az olyan, Rilke 

számára jelentős kortárs művészeti törekvések kapcsán mint a francia szimbolizmus és a 

festészetben megjelenő avantgárd. Rilke közelsége a Mallarmé-féle szimbolizmushoz azt 

jelenti, hogy a „nyelv átváltoztatása” a versben és a vers által a referencialitással való 

szakítást implikálja. A nyelv és a szó közötti reláció alapvetően változik meg: „a lényegi szó 

emancipálja magát a nyelv jelölői teljesítményétől”.
28

 Ezt az elszakadást a leglátványosabb 

módon az ún. „kódolt” költői szavakon („Chiffren”)
29

 lehet megfigyelni. A természeti 

jelenségek „emfatikus” (Herman Meyer) vagy „evokáló” (Ulrich Fülleborn) nyelvbe öntése a 

költői mágia egyik legfontosabb stíluseszköze, amely a „költészet metafizikai tradíciójában” 

gyökerezve Rilke számára a „legfőbb poétikai ideált”
30

 képviselte. A nyelv poétikus nyelvbe 

való átváltoztatása annak felfokozását jelenti, amely lehetővé teszi egy „másodrendű 

szemantika” („Übersemantik”, Pór Péter) kialakulását a lírai nyelvben. Az én állításom az, 

hogy Rilke „absztrakt appercepciója”
31

 szintén élesebben látható és pontosabban 

értelmezhető, ha közelebbről szemügyre vesszük Rilke viszonyulását korának 

képzőművészeti tendenciáihoz. Eközben alapvető körülmény, hogy hogyan értelmezzük és 

értékeljük Rilke és Klee viszonyát. A „tárggyal szembeni közöny” irányultsága, amelyet 

Cézanne valósított meg, Rilke szerint olyan festőegyéniségek után kiált, akik „valóban meg 

tudják valósítani” azt.
32

 Az ábrázolt tárgy közönyössé válik („Madonna és az alma 

egyenértékűek”),
33

 ami az „ábrázolás közönyé[ben]” (Bernhard Böschenstein) csúcsosodik 

ki. Rilke kései műveinek költészettörténeti jelentősége véleményem szerint abban áll, hogy 
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 Niklas Luhmann / Peter Fuchs: Vom schweigenden Aufflug ins Abstrakte: Zur Ausdifferenzierung der 

modernen Lyrik. In: Uő.: Reden und Schweigen. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989, 138-177., 172. o. 
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számos vers révén megvalósulást nyer a „művészetek kommunikációja a természet háta 

mögött” (Rilke 1921. február 23-án írt levelében, Wilhelm Hausensteinnak): az ábrázolás 

multimedialitása (vö. Klee „politechnika” fogalmát) az Ős-zörejben megkövetelt 

médiatranszpozícióval és a „kódolt szavakkal” feldúsított költői nyelv absztrakt 

közvetlensége. A képzelőerő tevékenységének tisztasága és szándékmentessége vezet a 

„totalizációhoz” (Klee szavával), Rilke nyelvhasználatában a „láthatatlan” létrehozásához a 

költői művekben. Rilke utolsó verseiben mindezek szerint úttörő lírát hoz létre, amely a 

„tárgy szétzúzása” nélkül, tehát a költői nyelv mimetikus aspektusának megőrzése mellett 

teszi lehetővé a radikális lírai absztrakciót.  

Ezeket a belátásokat az ötödik fejezetben verselemzésekben is kamatoztatom: a Quatrains 

Valaisans szövegelőzményein és némely darabján, mint pl. a Beau papillon près du sol... 

kezdetű versen, amelyet az Új versek közül a Die Gazelle (A gazella) című versével 

hasonlítok össze. Az összehasonlítás során abból az előfeltételezésből indulok ki, hogy ezek a 

versek implicit módon saját nyelviségükhöz és műfajiságukhoz is teremtő módon 

viszonyulnak. A versírás folyamatát reflektálják a költői alakzat keletkezésével 

párhuzamosan. Állításom szerint a versnek magában a versben reflektált keletkezése alakítja 

és okozza a természeti fenomén (az állat) átváltozását nyelvi jelenséggé. 

Az ötödik fejezet második felében Schrott poétikájának természetvonatkozását a metafora 

problematikáján keresztül tárgyalom. Míg Rilke műve nem mutat fel explicit tudást a nyelv 

figuralitásával kapcsolatban, addig Schrott prózapoétikái hemzsegnek a metaforára és az 

analógiateremtés költői képességére való hivatkozásoktól. Ismeretterjesztő műve, a Gehirn 

und Gedicht [Agy és vers] a metafora egy pszichologizáló elméletével szolgál, de 

véleményem szerint Schrott verseinek ennél az elméletnél összetettebb metaforológiai alapja 

van. Már hangsúlyoztam, hogy Schrott természetre nyíló költői perspektívájának 

komplementere a természettudományos perspektíva. A költészet előnyét a 

természettudományokhoz képest a metaforikus nyelvhasználatban látja a költő. A metaforát 

„pszichikailag érezhető, háromdimenziós tér[ként]”
34

 írja le, és mellette Rilke gyakran idézett 

szavát is alkalmazza a metaforára: „Weltinnenraum” („benső világtér”). Kognitív poétikája 

azt a belátást is megfogalmazza, hogy a metafora megrövidítése lenne, ha a metaforikus 

nyelvet kizárólag „képi nyelvként” értelmeznénk. Schrott tudja és reflektál is arra, hogy a 
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 Raoul Schrott / Arthur Jacobs: Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren. 

München, Hanser, 2011, 197.o. 
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költői „kép” „a nyelv révén nyelvelőtti folyamatokat”
35

 képes feltárni. A Rilke-elemzések 

nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a nyelv figuralitása egyúttal biztosítja a nyelv 

médiatranszpozícióra való képességét, tehát a képességet a különböző érzékterületek közötti 

átmenet létrehozására. Ez a tudás sokféle módon íródott be Schrott lírai műveibe.  

Telertheba, Pulchra et Luna, Ut pictura című verseit poetológiai versekként olvasom és 

értelmezem. A Telertheba nevű sivatagi hegység és a holdfelszín materialitása a költői 

nyelvet az ismeretlen és az elképzelhetetlen ábrázolásának kihívása elé állítják, miközben 

éppen ez az ábrázolhatatlanság és a természeti jelenségek radikális idegensége válnak 

hangsúlyossá a versben. A Telertheba nevű hegy megkövült, minden további jelentést 

nélkülöző anyaga és a vulkánok által barázdált holdfelszín nyelvi feldolgozása anélkül 

történik meg, hogy a vers antropomorfizációt venne igénybe. E cél elérése érdekében Schrott 

versei saját médiumukat teszik kérdésessé: az észlelés médiumát, a fényt, és ezzel egyidőben 

a lírai ábrázolás médiumát, a nyelvet is. A hold szépségén keresztül a numinózust magát 

szólítja meg, „valami határtalanul idegen[t], ami az ember felé fordul”.
36

 Az Ut pictura című 

vers alapvetően elidegenítő metaforicitása, amely a tükörteleszkópokon keresztül újonnan 

tapasztalt valóság radikális kép-telenségét hivatott kifejezni, végső soron olyan 

természetviszonyt körvonalaz, amely a természetben az idegenséget, az elérhetetlenséget és a 

természet radikális opacitását hangsúlyozza az emberi képzelőerő számára. Elemzésem végén 

megmutatom, hogy ezeknek a verseknek a performatív igazságát saját figuralitásuk ássa alá. 

Ha egy lírai műalkotás a képiség végét, a nyelvileg megragadható határait akarja kifejezni, 

akkor ez elkerülhetetlenül feloldhatatlan ellentmondáshoz vezet. 

Rilke versei nem teremtenek alapvető különbséget a természeti jelenség és a műalkotás 

között. Sokkal inkább egy olyan természetet poetizálnak, amely már mindig is egy poetizált 

világ vonzáskörében értelmezi és jeleníti meg önmagát. Az ember és a természet közé nem 

teremt áthidalhatatlan törésvonalat; hanem maga a természet az, ami teremt, a költőn, sőt, 

minden kreatív emberen keresztül. Ily módon Rilke kései művében a költői nyelv valami 

olyat hoz létre, amit reflektált módon sosem szándékozott létrehozni: a nyelv és az ember 

megművelt környezetének átváltoztatását érintetlen, mert érinthetetlen, kozmikus természetté. 

Rilke természete már mindig is költészet volt, és az is marad. A költőiség határait nem akarja 

áthágni egy független és radikálisan idegen természet irányába. Egészen másképp van ez 

Raoul Schrott esetében. Az ő költői világában az ember és a természet közötti törés jelenti az 

                                                 

35
 Uo., 204.o. 

36
 Schrott: Weissbuch, 9.o. 
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állandó kiindulási pontot. Hogy ezt az állítását versein keresztül erősíthesse meg, szüksége 

van arra, hogy olvasóit messzire vezesse megszokott életviláguktól. Tájai a sivatag és a 

látszólag érintetlen természet. A verseken keresztül az ember és a természet radikális 

idegensége szelídülhetne, illetve egyre erősebb demonstrációk után is kiálthatna. Schrott 

metanyelve és a fenséges, valamint a szent elméleti tárgyalása közvetítést ígérnek ember és 

természet között, ám ez olyan ígéret marad, amelyet Schrott versei nem képesek beváltani. 
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