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Előszó 
 
„A teljesség felé” 
 

Sem hétköznapibb, sem magasztosabb feladat elé nem 
nézhet az irodalomértés, mint hogy tárgyát, az irodalmat a maga 
teljességében vegye szemügyre. Ha az elmúlt évtizedek a de-
konstrukció bűvös csábításának engedtek, mi egyéb dolgunk 
lehet, mint hogy a magyar irodalmi gondolkodást elkezdjük újra-
építeni? Weöres Sándor életművének centrumba állítása több 
szempontból alapvető jelentőségű. Nincs még egy magyar költő, 
akinek a hagyományba illesztése – a kanonizálás alapjául vett 
esztétikai kód szerint – ekkora változatosságot mutatna. Ezért ér-
demes a Weöres-recepcióból kiindulnunk, ha a „kortárs” lírai be-
szédmódokat vizsgáljuk. Ám a weöresi életmű nem csupán líra-
történeti mérföldkő; a zene- és az eszmetörténet számára is esz-
szenciális, sőt drámaköltészete vagy az összetett műfajú Psyché 
szintúgy a magyar irodalom páratlan tüneményei, mindemellett 
a film- és a képzőművészet is reflektál rá. Célunk, hogy Weöres 
Sándor művészetét a lehető legsokrétűbb módon, az életrajzi és 
az összművészeti vonatkozásokkal együtt ragadjuk meg; még 
akkor is, ha ez a velejéig orpheuszi eredetű törekvés nyilvánvaló-
an kivitelezhetetlen. 
     
Falusi Márton 
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Program 

2017. szeptember 18. (hétfő) 
 
9.30 – 10.00 Regisztráció 
 
10.00 – 10.10   Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia 

elnökének köszöntője 
 
Levezető elnök: Windhager Ákos 
„Túl, túl, messze túl”  
 
10.10 – 10.30 Falusi Márton: Modern? Posztmodern? Orfeuszi? 

Próteuszi?  
Fogadtatástörténeti dilemmák a Weöres-
életműben 

10.30 – 10.50 Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor, Nyugat, harma-
dik nemzedék 

10.50 – 11.10 Nagy János: Weöres teremtő nyelve felé 

Hozzászólások 
 
11.20 – 11.40 Kávészünet 
 
„Én is világot hódítani jöttem” 
 
11.40 – 12.00 Sebők Melinda: Weöres Sándor pályakezdése 

12.00 – 12.20 Mezey Katalin: Weöres Sándor és a pályakezdő 
Marsall László levelezése, különös tekintettel 
Weöres kézírásos „ritmikai jegyzetére” 

12.20 – 12.40 Szörényi László: Weöres Sándor Arany János-képe 

Hozzászólások 
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12.50 – 13.30 Ebédszünet 
 
Levezető elnök: Farkas Attila  
„Szétmálló hangerdő” 
 

13.30 – 13.50 Mányoki Endre: Weöres Sándor rajzolt versei 

13.50 – 14.10   Huszár Lajos: Vers és zene, ritmus és forma – zene-
szerzői szemmel  

14.10 – 14.30 Hollós Máté: A szó zenéje Weöres Sándor költésze-
tében 

14.30 – 14.50 Windhager Ákos: „Egy pofon Mozartért”: Weöres 
Sándor és Ligeti György barátsága a klasszicista 
esztétika két oldalán 

Hozzászólások 
 
2017. szeptember 19. (kedd) 
 
9.30 – 10.00 Regisztráció  
 
Levezető elnök: Falusi Márton 
„Szép könyvemet lassan becsuktam” 
 
10.00 – 10.20 Miklóssy Endre: Weöres Sándor – „Felhő-nép” 

10.20 – 10.40 Szirtes Gábor: „Ragyogó porodba vetem szíve-
met…” – Weöres és Pécs, Pécs és Weöres 

10.40 – 11.00 Kende Kata: Weöres Sándor és Várkonyi Nándor 
kapcsolata a Várkonyi-hagyatékban lévő doku-
mentumok alapján 

Hozzászólások 
 
11.10 – 11.30 Kávészünet 
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„Nekem egy fénycsík most több az egésznél” 
 
11.30 – 11.50  Kabdebó Lóránt: Fairy Spring – ima az anekdotá-

ban 

11.50 – 12.10 Farkas Attila: A hatalom képei: politika Weöres 
Sándor drámáiban 

12.10 – 12.40   Szekfü András: Weöres Sándor, Bódy Gábor és a 
Psyché  

Hozzászólások 
 
13.00 – 13.40 Ebédszünet 
 
Levezető elnök: Kocsis Miklós 
„A kőé az istenek halhatatlan kínja” 
 

13.40 – 14.00  Papp Ágnes Klára: Álom és hang összefüggése 
Weöres Sándor kései költészetében 

14.00 – 14.20 Szilveszter László Szilárd: „Barátaim az állatok / s az 
emberfölötti áramok”  
Természet és transzcendencia Weöres Sándor ver-
seiben 

14.20 – 14.50   Bucz Hunor: Weöres Sándor: A kétfejű fenevad 
című drámájának ősbemutatója a Térszínházban – 
1983. 

Hozzászólások 
 
15.00 Zárszó 
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Absztraktok 
 
Falusi Márton 
a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézetének tudományos munkatársa, költő, a Hitel folyó-
irat szerkesztője 

Modern? Posztmodern? Orfeuszi? Próteuszi?  
Fogadtatástörténeti dilemmák a Weöres-életműben 
 

Előadásom – főként Bata Imre, Kenyeres Zoltán, Szilágyi Ákos, 
Schein Gábor, Harmath Artemisz és Boros Oszkár könyveit figye-
lembe véve – bemutatja a Weöres-recepció hangsúlyeltolódá-
sát, valamint jelzi az értelmező stratégiák erősségeit, fogyatékos-
ságait. Bármelyik olvasatát üssük is föl az életműnek, a fogalmi 
apparátusok könnyűszerrel besorolhatók egy bináris kódrend-
szerbe, amelynek két szélső pólusán az orfeuszi minőség és a pró-
teuszi minőség taszítják, illetőleg vonzzák egymást. 

A Hamvas Béla által idézett aforizma – „Der Tempel brennt” 
(„a szent hely ég”) – és Nietzsche híres mondása – „Die Wüste 
wächst” („a sivatag nő”) kétféleképpen is értelmezhető. Sarkall-
hat bennünket arra, hogy építsünk új templomot és öntözzük 
romló földjeinket, ám arra is, hogy pusztán bemutassuk a szakrali-
tás hiányát és környezetünk pusztulását. Úgy vélem, hogy – Weö-
res Sándor lírájában – előbbi az orfeuszi, utóbbi a próteuszi straté-
gia. Ha Weöres költészete bármelyik mellett kizárólagosan elköte-
leződött volna, didaktikus alkotóként, netán ideológusként tarta-
nánk számon. Nyilvánvaló a két stratégia közötti átjárás lehető-
sége: Orpheusz sorsa az elbukás, Próteusz magatartása viszont 
tartózkodásában is teret ad a cselekvésnek. Weöres művészeté-
nek értéke, hogy benne és általa az orfeuszi és a próteuszi minő-
ség birokra kel. A recepció hangsúlyai pedig az utóbbi évtize-
dekben áthelyeződtek Orpheuszról – Próteuszra. S az a műfogás is 
a hangsúlyt erre vagy arra fektető értelmezések sajátja, hogy az 
orfeuszi minőséget fontosabbnak tartók Próteuszt is inkább 
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orfikusnak, míg a próteuszi minőséget előbbre sorolók Orpheuszt is 
inkább próteuszinak festik. Okfejtésem azonban nem ezoterikus 
szócséplés: a Weöres-értelmezés révén a kortárs magyar iroda-
lomértés és kanonizáció dilemmáira világítok rá. 
 
 
Kenyeres Zoltán 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, az iro-
dalomtudomány doktora  

Weöres Sándor, Nyugat, harmadik nemzedék 

1929-ben, amikor Európa irodalmi élete dübörgött az avant-
gárd mozgalmak különféle  kiáltványaitól, Budapesten csendben 
és alig észrevéve megjelent egy költői antológia Jóság címmel. 
Ettől a kis verseskötettől számítjuk a Nyugat harmadik nemzedé-
kének a pályaindulását. Erről a nemzedéki indulásról és legna-
gyobb költőjük, Weöres Sándor első költői korszakáról  szól az elő-
adás: milyen irányban indultak el, mi újat hoztak, és hogyan fo-
gadta őket, különösképp Weöres Sándort Babits Mihály és a 
Nyugat. 
 
 
Nagy János 
a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa 

Weöres teremtő nyelve felé 
 

Weöres Sándor költői nyelve legalább annyira sokszínű, mint 
maga az orfikus költészete (Magyar Orpheus, 1990). Bori Imre szür-
realista elemzései (A látomások költészete, 1964), Károlyi Amy 
nyilatkozata a költő avantgárd világáról (Holmi, 2000), a retorikai-
stilisztikai alakzatok weöresi konstrukciói (Petőfi S. 1990, Alakzatle-
xikon 2008), a különböző verselések lüktetései (Fónagy 1999), az 
anyanyelv-változat és a dunántúli regionális köznyelv hatásai 
(Nagy L. J. 2014) egyaránt ezt igazolják. Az irodalomtörténeti 
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megközelítés (Kenyeres 2013, Bata 1979, Tamás Attila 1978, Tüskés 
Tibor 2002, Domokos 2003, Lőcsei 2013, 2014 stb.) és az irodalom-
elméleti elemzések (Kenyeres 2013, a jubileumon Bartal-Kulcsár 
Szabó-Palkó szerk. 2013, Pál József 2013, Szörényi László 2014, Má-
té Zsuzsanna 2014, előbb Schein 2002 stb.), ugyanazon szöveg 
sokoldalú megközelítései (Fűzfa szerk. 2013) jól tanúskodnak erről 
a sokszínűségről. 

Tanszékünk nyelvészei (Csefkó Gyula, Nyíri Antal, Inczefi Gé-
za) az irodalom nyelvének vizsgálatával is kitűntek (Benkő László, 
Török Gábor, Békési Imre). Ezt a hagyományt (Nagy L. J. 2014) 
folytatja az előadás. A szövegnyelvészeti elemzésekhez nonver-
bális (zenei, grafikai) tényezők retorikai-stilisztikai vizsgálata kap-
csolódik (Nagy L. J. 1998, 2011, 2013, 2015 stb.). 

Az előadás kicsengése azokat az utakat vázolja fel, amelyek 
a költő lírai nyelvének minél teljesebb megismeréséhez vezethet-
nek. 
 
 
Sebők Melinda  
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa, 
irodalomtörténész  

Weöres Sándor pályakezdése 
 

Weöres Sándor próteuszi alkatú költő, egyik legfőbb kifejezési 
formája a metamorfózis: minden kortársánál gyakrabban változik 
költészete. Az ősköltészet, a keleti filozófia és a mitológia tájain is 
jártas próteuszi – vagy Hamvas Béla szavaival élve „orpheuszi” – 
költő kalandozásait nem kísérli meg az előadás bemutatni, 
csupán a pályakezdet néhány állomását ismerteti.  

Weöres Sándor hangja tiszta, „csengése hibátlan, a futamok 
tökéletesek, [...] egyéni és elragadó” – 1929. április 14-én Bónyi 
Adorján a Pesti Hírlap vasárnapi számában ezekkel a szavakkal 
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méltatta az akkor tizenhat éves költőt. Már Csöngén töltött 
gyermekéveiben sokféle ritmusszerkezettel, többféle mintára 
visszatekintő stilizációval próbálkozott. Az igazi felfedezést 
azonban Bónyi Adorján méltatásának köszönhette. A Pesti 
Hírlapban jelent meg az Öregek című verse is. Nem ismeretlenül 
került tehát a főváros kulturális életébe: tehetségére Babits, 
Kosztolányi, Füst Milán, Fülep Lajos és Hamvas Béla is felfigyelt. 
Weöres folyamatosan igényelte mesterei visszajelzéseit. 
Személyesen kereste fel Kosztolányi Dezsőt és Babits Mihályt, akik 
„csodagyereknek” tartották a diák-költőt.  
 
 
Mezey Katalin 
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az Irodalmi Tagozat 
vezetője, költő, műfordító 

Weöres Sándor és a pályakezdő Marsall László levelezése, 
különös tekintettel Weöres kézírásos „ritmikai jegyzetére" 
 

Egy huszonkét éves, matematika-fizika szakos egyetemista 
1956 májusában levelet írt Weöres Sándornak, amelyben 
merészen vadregényesítve nem könnyű fiatalságát, kéri, hogy 
verseivel felkereshesse a már jónevű, de hosszú ideje szilenciumra 
ítélt költőt. A negyvenhárom éves mestert megijeszti a sok 
világvárosi kaland és kárhozat, amit a levél felsorakoztat, óvja a 
fiút az elzülléstől, de biztatja, hogy küldje el verseit. Weöres június 
6-i levelét már így kezdi: "Versei sokkal érdekesebbek, mint 
vártam", és saját kézirataiból is küld néhányat az ifjú pályatársnak 
mutatóba. Így kezdődik az a barátság, amelynek a nemrég 
elhunyt, Kossuth-díjas Marsall László köszönhette a legtöbbet. De 
rajta kívül az egész magyar irodalom is köszönheti a legtömörebb 
magyar nyelvű „ritmikai jegyzet"-et (mindössze kilenc és fél 
nyomtatott oldal), amelyben elegendő útravaló van akár egy 
ma induló költő számára is. A leveleket és a kézzel írt Weöres-
verstant  Marsall László felesége, Domokos Kinga találta meg a 
hagyatékban, és adta közre 2015-ben (Marsall László: A világba 
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ágazó ember – posztumusz versek, levelek, dokumentumok, 
Széphalom Könyvműhely). Előadásom ezek alapján mutatja be 
Weöres és Marsall barátságának indulását. 
 
 
Szörényi László 
a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, író, 
irodalomtörténész, műfordító 

Weöres Sándor Arany János-képe 

Weöres Sándor sosem titkolta, hogy a legnagyobb magyar 
költőnek Aranyt tartja. Leszögezi ezt egy – datálatlan, de utalása-
iból kivehetően 1973 után írott – portréjában is, amely úgy tűnik, 
hogy valamely nyugati folyóirat felkérésére készült. Valószínűleg 
francia lapról lehet szó, mert a Buda halála elejét, amely egyik 
példája, francia fordításban közli. De röviden és szinte megföl-
lebbezhetetlenül ilyen értékeléssel indítja a Három veréb hat 
szemmel antológia Arany-fejezetét is. Előadásomban megpróbá-
lom kimutatni Weöres állításának alapjait, forrásait és igazságát; 
vagyis azt, hogy Arany úgy volt képes mind a mai napig ihletőjé-
vé válni költészetünknek (hozva példát Füst Milántól vagy Tando-
ritól is), hogy hatalmas világirodalmi műveltségéből kiindulva fel 
tudta emelni, és a szó eredeti értelmében klasszikussá, tehát min-
taszerűvé, továbbadhatóvá tenni a magyar költői nyelvet. Ter-
mészetesen nemcsak Weöres értekező prózájából, hanem szá-
mos, Aranyról vagy Aranyra írott költeményéről is beszélni fogok. 
 

 
Mányoki Endre 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa, író 

Weöres Sándor rajzolt versei 
 

Weöres Sándor rajzai, rajzolt szövegei, versei ismertek és nép-
szerűek az – elsősorban a gyermekirodalmat – olvasók körében. 
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Ám a játék, a firka, a gesztus a Weöres-életmű jellegzetes, állan-
dóan visszatérő eleme, noha a kép mint megragadható ábrázo-
lat a legkülönbözőbb formákban szervezi a verset: „nem gondo-
lok semmire", de ebben a semmire se gondolásban számtalan 
emlék-törmelék csillámlik. „A hintázó körbe-járkálás narkotikus 
hatására az ernyedt és rendszertelen gondolat-gomoly kezd jel-
legzetes hangulattá válni, határozott irányba rendeződni; szín-, 
forma- és hang-képzetek bizonytalan érzése támad bennem, 
annyira fátyolozottan, hogy pillanatra sem tudnám megrögzíteni 
őket, alakzatukról sejtelmem sincs, csak jellegüket érzem – írta 
Weöres 1939-ben A vers születése című esszéjében. 

Előadásomban a kép-szövegelemzés eszközeivel megvizsgá-
lom a költő Véletlen könyve című, Mayer Árpádnak ajánlott au-
tográf könyvét (1941) és a Magyar etűdök című kötetét (1951), 
melyet Károlyi Amynak rajzolt („Fiatal házas korunkban W. S. raj-
zolta és írta számomra, annyiféle tintával, ahányféle színt kapott. 
Ezért lett olyan tarka, mint a színes tojás.") – valamint olyan kép-
verseket is, melyek nem kézírással, hanem tipográfiával és törde-
léssel alakítják a textust képpé (Kereszt, Tapéta és árnyék, Kínai 
templom, Néma zene, Őszi zápor); ezek a vizuális költészet más-
nemű hagyományrendjébe ágyazódnak be. 

Ennek kapcsán szükséges – ha csak vázlatosan is – kitekinteni 
a huszadik század képverskultúrájára a korai orosz futurizmus 
egyedi kivitelezésű kézműves könyveitől a dada vers-képein át az 
európai és tengeren túli konkrét költészetig (concrete poetry) – és 
tovább, az előző századvég magyar vizuális líráját jellemző for-
mavilágokig. Rendkívül fontos két kortárs művészt kiemelni az 
összehasonlítás és az abból fakadó következtetések érdekében: 
Tandori Dezső képvers-kötészetét és Várnagy Ildikó vizuálisnyelv-
teremtő munkásságát. 

„1983 júliusában, a Mozgó Világban megjelent kilenc rajz 
Weöres Sándor Kézírásos könyvéből Várnagy Ildikó motívum-
elemző esszéjével társítva. A rajzok (Tandori skicceihez hasonló-
an) valójában versek, Weöres költészetének autentikus részei. 
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Miként a Képzelt város – szöveg voltával egyetemben – rajz is, 
ezek a firkák költemények. Olvasatuk van, s úgy épülnek föl a 
képzetekhez/ábrákhoz társított szavakból, mint a vers. Az Oh egy 
bohócsapkás, varázslósüveges fejet formáz, aki éppen az önma-
gát összerakó szót, az ’Oh’-t ejti ki. A csodálkozás, a vágyakozás 
leheletnyi szavát, amely éppen a kimondás során „lecsúszik” a 
papírról, megsérül, eltörik – ekként az ’Oh’-ból ’Ah’ válik. Sem-
micske, jelentéktelen eltérés, de talán érzékelteti a különbséget, 
ami a vágyakozás és a csalódás között remeg." (Mányoki Endre: 
SzóKép, A Mozgó Világ viszonya a vizuális költészethez 1975–1983, 
Új Forrás, 2017. április) 

 
Mányoki Endre 

Weöres Sándor: OH‐rajz 
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Huszár Lajos 
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, zeneszerző, a Sze-
gedi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára 

Vers és zene, ritmus és forma  –  zeneszerzői szemmel 

Az előadásban a szöveg és a zene kapcsolatát a Weöres 
Sándor-költemények megzenésítése során megnyilvánuló kérdé-
sek alapján elemzem. A szöveg a nyelvhez és a fogalmakhoz 
kötött, a zene elvont, mégis konkrétan kifejező. Az esztétikai mi-
nőségek irodalmi és zenei megjeleníthetősége örök kérdés, de 
Weöres kapcsán erre konkrét példák révén lehet érvényes választ 
adni. A költemények erős zeneisége szintén klasszikus toposz, ám 
egy megzenésítés során a dallam, a többszólamúság, a harmó-
nia és a hangszín révén a zene kitágítja a szöveg akusztikus vilá-
gát.  

Weöres ritmusvirtuozitásában kiemelkedő szerepe volt annak, 
ahogy az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselést együttesen 
használni tudta, a szimultán verselésben összeolvasztotta. Ez 
azonban a megzenésítések szempontjából komoly kihívást jelent, 
mert mindegyik külön jellegzetességgel bír, tekintettel arra, hogy 
a zene szimmetriára törekszik. Ismert, hogy Weöres a népdalstró-
fákból alakította ki játékverseinek alapképletét. Nagyszabású 
költeményeinek modelljeiben azonban utalást találunk a klasszi-
kus periódusra, a különböző visszatéréses formákra és a rondóra 
is. Ugyanakkor felvetődik az a kérdés, valóban lehet-e fúgát, szo-
nátát, szimfóniát írni versben.  

A variációs versekben pedig a klasszikus hagyományok köve-
tése mellett érdemes megfigyelni Anton Webern szeriális techni-
kájának alkalmazását. Végül saját kórusművem, a Két madrigál 
elemzése során hozok példákat az előzőleg tárgyalt jelenségek-
re.  
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Hollós Máté 
a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke, a Hungaroton Mu-
sic Zrt. vezérigazgatója, az Akkord Zenei Kiadó művészeti vezetője 

A szó zenéje Weöres Sándor költészetében 

Mit ért egy óvodás korú Weöres Sándor Bóbitájának Szán 
megy el ablakod alatt verséből? Szót, verbalizált konkrét tartal-
mat alig. A „Éj-mélyből fölzengő...” magán- és mássalhangzóiból 
előkúszó varázsige jellegű dallamot azonban „fogja”. Weöres 
költészete egyszerre szó és zene. Ahogyan saját verseit mondja, 
az is az ősi recitálás akusztikumát és szellemét idézi. Innen már 
csak egyetlen lépést tesz, amikor értelmes szöveg nélküli verset ír. 
Meghallgatjuk Barbár dalát – a Képzelt eredetit és képzelt fordí-
tást – a költő hangján, s eljutunk a már „fordítást” nem kínáló 
Hangcsoportokig, amelyet Vántus István zenésített kórusművé, 
vagy inkább „értelmezett” hangzók misztikumából többszólamú 
hangzásokká.    
 

 
Windhager Ákos 
a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézetének  tudományos munkatársa, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának óraadó oktató-
ja, művelődéstörténész  

„Egy pofon Mozartért”: Weöres Sándor és Ligeti György barátsá-
ga a klasszicista esztétika két oldalán 

Weöres Sándor és a magyar zeneirodalom kölcsönhatása az 
egyik legtermékenyebb hazai összművészeti folyamat volt a hu-
szadik század második felében. A Kodály által felkarolt költő nyel-
vi-tematikai világa meghatározónak bizonyult az egymástól igen 
eltérő felfogású zeneszerzők számára is; volt, aki operát írt egy 
darabjából (pl. Ránki: Holdbéli csónakos), volt, aki nagyszabású 
kantátát (Szokolay: Istár pokolra szállása), s volt, aki alt-cselló cik-
lust egy Weöres-szimfóniából (Kósa: Ének a Teremtésről). 
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Az előadás most egyetlen mozzanatot ragad ki a költő és a 
zeneirodalom kapcsolatából: Ligeti Györggyel való barátságát, s 
abból is különösen a klasszicizmusról szóló vitájukat. Weöres – leg-
inkább talán avantgárdnak nevezhető, korai esztétikai horizontja 
révén – szemben állt az újklasszicista eszményekkel, de ezek kö-
vetkeztében az óklasszicizmust, jelesül a mozarti életművet is elve-
tette. Sőt, azt a kultúra frivol kitérőjének tekintette, s bizonyos érte-
lemben megvetendőnek tartotta. Ligeti, márcsak elhunyt édes-
apja pánklasszicizmusa miatt is, kiállt a bécsi korszak esztétikája és 
főként a nagy előd mellett.  

A Weöres-szövegek és azok hangzása paradox módon a kö-
zel egy évtizedig tartó vita kapcsán váltak igazán súlyos 
hangmonolittá a Ligeti-életműben. A budapesti időszakhoz köt-
hető Istár pokolra szállása című dodekafón kantáta éppenúgy 
erre adott válasz, ahogy a hangtömbökkel kísérletező Éjszaka és 
Reggel (1955) is. A kései alkotói válság után megszülető Magyar 
etűdök (1983) nyelvfölöttisége, dramatikus cluster-technikája és 
konszonáns félbeszakadása pedig azt sugallja, hogy a költő és a 
zeneszerző álláspontja közeledett egymáshoz. 
 
 
Miklóssy Endre 
író, esztéta, építészmérnök 

Weöres Sándor – „Felhő-nép” 
 

A XX. század előtt a magyar magaskultúra jórészt a Nyugat 
perifériája volt. 

Sajátosságainkat ekkortól kezdtük felismerni és realizálni. Ez 
nem elszakadást jelent, hanem ellenkezőleg, szintetizálást. Kará-
csony Sándor szavával: ázsiai tartalmat európai formában. 

A változás egybeesik a nyugati világszemléletnek a para-
digmaváltásával, a platonizmus végével, ahogy Fülep Lajos írta: 
„a szellemnek kell az anyagba leszállni.” Weöres „végigjárta” e 
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gondolkodás iskoláit. Fülep Lajos, Hamvas Béla, Karácsony Sán-
dor, Várkonyi Nándor műhelyében is tanult. Költészete: egy kis-
gyerek szeme és egy aggastyán bölcsessége. Rendező formája 
pedig az anyaméhből magával hozott Orpheus világrendező 
elve: a ritmus. 
 
 
Szirtes Gábor 
a Pro Pannonia Kiadó igazgatója, irodalomtörténész, szerkesztő, 
kritikus  

„Ragyogó porodba vetem szívemet…” 
Weöres és Pécs, Pécs és Weöres  
 

Előadásom három témakört mutat be. Elsőként a „korai kor-
szakban” (1933–1943) vizsgálja Pécs és Weöres viszonyát, a várost 
mint „az irodalmi felnőtté válás színterét”. A következő tényezőket 
emelem ki: az erőteljes hatású és maradandó város-élményt (a 
csöngei „üres latyakfészek”, „az örök mitcsináljak-mitcsináljak” és 
az atyai konfrontálódások évei után/mellett a folytonos tenniva-
lók, az inspiratív szellemi környezet, a jó közérzet, a „felségesen 
érzem magam” pécsi éveit). Ezután szemügyre veszem Weörest 
Pécs szellemi, irodalmi életének áramában: az őt ért egyetemi 
élményeket és hatásokat; a Janus Pannonius Társaság és a Sor-
sunk intézményeiben (szerkesztőként, szerzőként, munkatársként) 
betöltött szerepét. Kiemelem továbbá, hogy milyen személyes 
kapcsolatok tágították a költő horizontját: Bajcsa (Holler) András, 
Csorba Győző, Fülep Lajos, Makay Gusztáv, Halasy-Nagy József, 
Martyn Ferenc, Takáts Gyula, Tatay Sándor stb., részletesebben 
Várkonyi Nándor és Lovász Pál alakján keresztül. 

Másodjára a Pécs-élményt Weöres műveiben dokumentá-
lom: a már ifjan a zseni közelébe emelkedő tehetség emléknyo-
mait, az öt, itt megjelent könyvet, valamint az életmű legjelentő-
sebb Pécs-verseit. 
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Előadásom harmadik részének „Az emlékőrző Pécs” alcímet is 
adhatnám: Weöresről szóló írásokat, könyveket idézek meg. 
 
 
Kende Katalin 
grafikus, Várkonyi Nándor unokája 

Weöres Sándor és Várkonyi Nándor kapcsolata a Várkonyi-
hagyatékban lévő dokumentumok alapján 

Családi örökségként – Várkonyi Nándor unokájaként – tulaj-
donomban van Várkonyi Nándor fotó-, dokumentum- és levél-
hagyatéka. 

Előadásom célja a Várkonyi-hagyatékban lévő levelezések, 
beszélgetőcédulák és egyéb kordokumentumok alapján történő 
és évtizedekig tartó írói és baráti kapcsolat megismertetése. A 
megismerkedésüktől halálukig tartó kapcsolat írásos anyagai 
irodalomtörténeti örökség. Ennek feldolgozásaként első lépésben 
elkészítettem a Várkonyi Nándor élete képekben c. életrajzi köte-
tet, amelynek anyagát válogattam, szerkesztettem és a könyv 
tervezését is elvégeztem. Előadásom kultúrtörténetünk egy fontos 
korszakát és metszetét is megvilágítja, egy eddig nem publikált, 
fel nem tárt és kevésbé ismert területét az irodalomtörténetünk-
nek, Weöres és Várkonyi munkásságának egymásra hatását. 
 

 
Kabdebó Lóránt 
a Miskolci Egyetem professor emeritusa, irodalomtörténész, kritikus  

Fairy Spring – ima az anekdotában 
 

Az Antik ecloga verses jelenet, amely – önmagában – in-
kább illene Babits Eratójába, valójában a „Freskók és stukkók egy 
vidám színházba” alcímet viselő tündéri kinyílássorozat egyik da-
rabja, amely a diákidillnek értéket, súlyt, emberi méltóságot ad. 
„Tulajdonképpen vers-részlet, s az egész vers, ahogy a Tűzkút kö-
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tetben megjelent, már nem ilyen olcsó diákcsemege, melytől 
százezer kispolgár egyszerre versolvasóvá és megfellebbezhetet-
len hozzáértővé válik.” Ekként szól Weöres levelének meghatáro-
zása. Szabadon lebeg a történet: a játéktól a beteljesülésig. Dia-
dalra juttatva ezzel, ebben a „nyomorúságos konkrét versben” is 
azt a derűt, amely az itt-létben keresi meg az autentikus idő lé-
nyegét: az anekdotában az ima megtestesülését. Egy kamasz a 
szerelmi élet idilli jeleneteiben önmaga létezésére ébred rá, és 
ennélfogva az embernek a létezésbe ágyazottsága is tudatoso-
dik számára: a beavattatás a Teremtés világának létezésébe. 
 

 
Farkas Attila 
a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézetének  tudományos munkatársa, filozófus, a Szent 
István Egyetem adjunktusa 

A hatalom képei: politika Weöres Sándor drámáiban 
 

A politikai főhatalom képi ábrázolása hagyományosan két 
típusban jelenik meg: az egyik az organizmus, a másik a gépezet. 
Ezek a képek nemcsak leíró jellegűek, hanem értéktulajdonítások 
is szorosan kapcsolódnak hozzájuk, pozitív és negatív értékelések 
mindkét típushoz. Egy vonatkozást kiemelve ezek közül azt láthat-
juk, hogy sokan az élő szervezet analógiájára elképzelt államot − 
mivel az szerves fejlődés eredményeként élőállott, természetes 
képződmény – lényegesen kedvezőbbnek, emberibbnek tartják, 
mint a mesterséges, elidegenült masinériát: „rohadt az állam-
gépben valami”. Ugyanakkor az is közismert, hogy attól, hogy 
valami természetes, még korántsem biztos, hogy nekünk, embe-
reknek jó is, és hát első megközelítésben, s talán elsősorban, más 
álláspontot, mint emberit, nem foglalhatunk el. De mit is jelent az, 
hogy természetes? Erre nincs egyértelmű válaszunk, így nyugod-
tak sem lehetünk. Weöres Sándor színműveiben − legrészleteseb-
ben az Octopusban és A kétfejű fenevadban − döbbenetes 
dramaturgiai, poétikai és retorikai összetettséggel foglalkozik ez-
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zel a kérdéskörrel, napvilágra hozva az ebből következő feloldha-
tatlan ellentmondásokat. Előadásomban annak a képi világnak 
az elemeit vizsgálom, amelyből a politika történelmi abszurditása 
kibontakozik.       
 

 
Szekfü András 
címzetes egyetemi tanár, filmesztéta 

A megfilmesíthetetlen megfilmesítése 
Weöres Sándor, Bódy Gábor és a Psyché  
 

„Az a tény, hogy Weöres Sándor könyvéről létezett egy kultu-
rális köztudat, elismerés, vitathatatlanul segített a forgatókönyv – 
mint terv – elkezdésében. Ugyanakkor mindenki, aki olvasta Weö-
res könyvét, tudja, hogy megfilmesíthetetlen. Mellesleg Weöres 
könyve, azt hiszem, abban is hasonlít az Ulysseshez, hogy sokkal 
többen tudnak róla, mint ahányan valóban olvasták... A köztu-
datban inkább egy-két motívum él elevenen: egy félig cigány, 
félig arisztokrata származású, a társadalmon hol fölül, hol kívül élő 
gyönyörű nő szerelmeinek története, aki sokkal nagyobb szabad-
ságot valósít meg életével, mint amit az ő – és a mi – kortársaink 
megélnek, vagy aminek a vágyát egyáltalán tudatosítani mer-
nék önmagukban.” (Bódy Gábor, 1980.) 

Weöres műve már megjelenése idején, de különösen Cser-
nus Mariann 1972-es előadóestje után kihívást jelentett a magyar 
filmszakma számára. Aktualitást ad témánknak, hogy a Magyar 
Nemzeti Filmarchívum megjelentette a teljes, háromrészes Psyché 
digitálisan restaurált DVD-lemezét. 
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Papp Ágnes Klára 
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Magyar nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet vezetője, 
egyetemi docens  

Álom és hang összefüggése Weöres Sándor kései költészetében 

„Talán az álmon túli csöndben ébredek" – ezekkel a szavak-
kal fejezi be Weöres Sándor Az élet végén című költeményét, 
ráébresztve arra a bonyolult kapcsolatra, ami e költészetben az 
álom és ébrenlét, az élet és a halál motívuma, én és nem-én közt 
épül ki.  Az álom ebben a költészetben ugyanis egyfajta határát-
lépő tapasztalat képe lesz Az éjszaka csodáitól az Ötödik szimfó-
nián át egész az olyan költeményekig, amelyek nem az álomról, 
hanem az álomból beszélnek, annak képi világát belülről teremt-
ve meg („Szemhéjam alá befér az egész világ"). Mindez az álom-
nak trópusként való használatán túl megalapozza az álomnak a 
mű fiktív-metaforikus terévé, a versírás folyamatává, történéssé, 
hangzássá válását. Emögött a Weöres-költészet egyik alapélmé-
nyének mondható szubjektumtapasztalat mutatkozik meg: a mű, 
a szöveg, a nyelv elsőbbségének érzete a vers alanyával szem-
ben, és ennek következtében a nyelv teremtő erőként, 
energeiaként való érzékelése. Az előadás, egy megkezdett kuta-
tás folytatásaként, ennek a problematikának a kései költészetben 
való kibontakozásával foglalkozik. 
 

 
Szilveszter László Szilárd 
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, iroda-
lomtörténész  

„Barátaim az állatok / s az emberfölötti áramok”  
Természet és transzcendencia Weöres Sándor verseiben  

Weöres Sándor költészetében a növény- és állatvilág nem 
csupán afféle dekoráció, az én elidegenedettségnek ábrázolá-
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sát, az univerzum kaotikusságának huszadik századi tapasztalatát 
szolgáló allegorikus/metaforikus háttér, sokkal inkább a szubjektív 
tudattól független létezők valósága, mely magában hordozza a 
teremtett világ ember által elfeledett titkait, illetve határozottan 
egy transzcendens értelem, végső cél felé mutat. Azt is mond-
hatnánk, hogy flóra és fauna ebben a lírában – bizonyos mérték-
ben – ellensúlyozni képes lét és individuum alapviszonyának mo-
dern kori problematikusságát, hiszen minden szenvedés vagy 
kétely ellenére egy ismeretlen harmónia, szakrális egység meg-
létét érzékelteti. A Weöres-költészetben az ember egyszerre sze-
replője és nézője Isten dicsőséges, örök színházának („Theatrum 
Gloriae Dei”), halandósága folytán része, haláltudatában és üd-
vösséghitében viszont külső szemlélője is a pre- és extra-humán 
dimenzióknak. Előadásomban azt vizsgálom, hogy én és termé-
szet eme különleges viszonyrendszere miképpen hozható össze-
függésbe a Weöres-líra sajátos létszemléletével, transzcenden-
cia-élményeivel. 
 

 
Bucz Hunor 
a Térszínház igazgatója, színházi rendező  

Weöres Sándor: A kétfejű fenevad című drámájának ősbemuta-
tója a Térszínházban – 1983. 

Weöres Sándor művének előadása volt ötvenéves rendezői 
pályafutásom egyik legemlékezetesebb bemutatója. A színre 
hozatalt előkészítő, javarészt dramaturgiai munkám során talál-
kozhattam a szerzővel, aki mértékadó volt számomra. Már A hall-
gatás tornya óta vártam és ujjongtam minden megjelenését. 
Iskolatársaimmal gimnáziumban, majd az egyetemen baráti kör-
ben olvastuk fel verseit, kézről kézre járt egy-egy új kötete. Hallot-
tam ugyan, hogy milyen szívesen fogadja a hozzáforduló fiatal 
költőket, de én nem merészkedtem addig. Amikor azonban lehe-
tőségem nyílt A kétfejű fenevad megrendezésére, felhívtam We-
öres Sándort, és kértem, fogadjon, hogy elmondhassam tervei-
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met. A találkozó rövidesen megtörtént. Leírhattam a dráma hely-
zeteit, tér- és időmetszeteit érintő rendezői elképzeléseimet, a 
dramaturgiai változtatásokat és a játékstílust. Weöres Sándor fi-
gyelme, kérdései és élénk megjegyzései a történet mélycselek-
ményének sodrára figyelmeztettek. Beszélgetéseink megerősítet-
tek, és abba az irányba terelték képzeletemet, hogy a történelmi 
panoptikum és a cselekmény „menetessége” paradoxon felisme-
rése a legfontosabb. Weöres Sándor az Újpesten működő Térszín-
házba is eljött a próbákra, sőt a premieren az előadás prológusa-
ként felolvasta a Majomország című versét, amelyet aztán a 
többi előadáson képmagnóról, televíziós adást mímelve adtunk 
közre. Lehetetlen visszaadni azt az örömöt és életre szóló élményt, 
amit az jelentett számomra, hogy Weöres Sándor „bűvészinasa” 
lehettem A kétfejű fenevad ősbemutatójára készülődvén.  
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