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Kenyeres Zoltán

Weöres Sándorról másképpen

Az 1920-as évek ben az avant gárd moz gal mak di a da lu kat él ték szer te Eu ró pá ban,

har sány prog ram ja ik ön hitt ma ga biz tos ság gal je len tet ték be vég sô gyô ze del mü ket

a fá tyo los szép sé gû imp resszi o niz mus fe lett, ami kor ná lunk még a Nyugatsze rény

elô-mo dern sé ge is sok ér tet len sé get vál tott ki a na tu ra lis ta re a liz mus nál meg re kedt

úgy ne ve zett mû velt kö zön ség kö ré ben. Ady el is mer te té sé ért még min dig küz de ni

kel lett, Kas sák és kis kö re az íz lés kul tú ra pe rem vi dé kén izo lá ló dott. Márai, aki eb -

ben az idô ben éve ket töl tött Pá rizs ban, ha zul ról ho zott iro da lom tu dá sá val sem mit

nem vett ész re az eu ró pai vál to zá sok ból. Az ak kor meg je le nô má so dik nem ze dék,

Illyés Gyu la, Né meth Lász ló ge ne rá ci ó ja új for mák he lyett új té ma vi lá got ke re sett a

vi dé ki ma gyar ság szo ci á lis prob lé mái kö zött. Az év ti zed for du ló nál, 1929-ben sem -

mi jel nem mu ta tott ar ra, hogy vál to zá sok ké szü lôd né nek, va la mi ha son ló ah hoz,

ami az 1910-es évek ele jén vég be ment. Az a sze rény kis verseskötet, amely ben egy

újabb szín re lé pô nem ze dék adott el sô élet je let ma gá ról, az tán vég képp nem ar ra

val lott, hogy most az tán jön nek a leg újab bak, akik föl ka var ják az ál ló vi zet.

Jóságcím mel köz re adott be mu tat ko zó kö te tü ket a leg jobb in du la tú kri ti kák is bá -

gyadt nak, bá tor ta lan nak és erôt len nek ne vez ték. La ka tos Pé ter Pál, Sükösd Fe renc,

Vaj da Já nos, For gács An tal, Rad nó ti Glatter Mik lós, Dán György, Wagner György,

Kal már Mag da, Fe ke te Alf réd: így kö vet kez tek a ne vek a cím la pon. A na gyobb kö -

zön ség szá má ra kö zü lük csak Rad nó ti ne ve ma radt fenn, né há nyu kat az tán nem is

annyi ra a kö vet ke zô évek ben va ló ban ki bon ta ko zó har ma dik nem ze dék köl té szet -

ta ná ból is mer jük, ha nem más vo nat ko zás ban, mint például Jó zsef At ti la éle té ben ját -

szott sze re pük alap ján. Ilyen volt La ka tos Pé ter Pál, aki rôl leg utóbb Len gyel And rás

írt ki tû nô ta nul mányt. De Rad nó ti Mik lós mel lett a har min cas évek ele jén az tán sor -

ban meg je len tek azok is, akik ve le együtt je len tôs köl té sze tet te rem tet tek, s to vább

vit ték a Nyugat,ha nem is adys, sem mi kép pen nem adys hang ját, ha nem a Ba bits–

Tóth Ár pád és ki sebb rész ben Kosz to lá nyi ne vé vel je löl he tô hang vi lá got, nyelv tó -

nust, ér zel mi hangoltságot. Re mek mí vû köl té sze tek jöt tek így lét re a kö vet ke zô év -

ti ze d ek ben, nagy kár ér tük, mert a je len le gi versolvasótudatban alig sze re pel nek.

Vas Ist ván, Zelk Zol tán, Jékely Zol tán, Kálnoky Lász ló, hogy Rónay Györ gyöt, Takáts

Gyu lát, Haj nal An nát, Devecseri Gá bort már ne is em lít sem.

Ám eb bôl a gaz dag és ki vá ló nem ze dék bôl a leg utób bi év ti ze d ek re, a mai kor ra

egyet len név ma radt iga zán élô, még pe dig min den kri ti kai és iro da lom tör té ne ti un -

szo lás nél kül, és ez Weöres Sán dor. Sôt, tu laj don kép pen a XX. szá zad má so dik fe lé -

nek egész köl té sze té bôl ô szól leg élôb ben a ma gya rul tu dók nak. Pe dig Pilinszkytôl

Ju hász Fe ren cig hosszan le het so rol ni a kö vet ke zô köl tô nem ze dé kek bôl azok nak a

ne ve it, akik a leg ma ga sabb szín vo na lon vit ték to vább a ma gyar köl té szet ha gyo -

má nya it, és te rem tet tek új irá nyo kat. Ju hász Fe renc egé szen új nyel vet ho zott lét -

re, be von ta a bi o ló gi ai vi lág egye te met a köl té szet kép vi lá gá ba, az egy sej tû ek tôl a

nö vény bur ján zá so kig, a te nyé szô élet cso dá it hoz ta el. Ilyen nyelv te rem tô köl tô
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utol já ra Vö rös marty volt, aki di a dal ra vit te Kazinczy nyelv újí tá sá nak nyel vét, ilyen

nyelv te rem tô köl tô volt Ady End re, aki el ta lált va la mi meg ne vez he tet len, ôsi han -

got, amely ben mind nyá jan ma gunk ra is me rünk.

És még is Weöres Sán dor és Weöres Sán dor. Pe dig so kan még a ne vét sem tud ják

pon to san ki ej te ni. Cs. Sza bó Lász ló egy szer egy lon do ni in ter jú ban meg is kér dezte

tô le: azt fe lel te, vö rös, két ö-vel, mint ökör.

És ak kor ev vel el is kez dô dik a ma gya rá zat: a zse ni a li tás, mint meg ma gya rá zó

mi nô ség: ame lyet per sze csak meg ne vez ni le het, de nem le het to vább ma gya ráz ni.

El hin ni sem kell, mert min den ki ér zi, aki ta lál ko zik ve le.

1929 áp ri li sá ban Kardeván Ká roly érez te ezt elô ször, az tán min den ki, má ig. Kar -

deván Ká roly a PestiHírlap szom bat he lyi tu dó sí tó ja volt, az volt a fe la da ta, hogy

leg alább egy szer egy hé ten ta lál jon va la mi em lí tés re mél tót a du nán tú li vá ros ban,

amellyel né hány be kez dés nyi fe hér he lyet be le het töl te ni be tûk kel a nagy ét vá gyú

ol va sók nak. De ezen az áp ri li si hé ten sem mi nem tör tént az ál mos kis vá ros ban, már

el ke se re dett, ami kor föl öt lött benne, be megy az is ko lá ba, hát ha ott ta lál va la mit.

Kis, vá nyadt fi úcs kát ve zet tek elé. – Sanyika, mu tasd meg a bá csi nak ver se i det –

ciró gat ta meg a gye rek fe jét az igaz ga tó. Kardeván Ká roly el ámult. A pak sa mé tát

azon nal pos táz ta a szer kesz tô ség be, Bónyi Adorján, az iro dal mi szer kesz tô (vagy

negy ven re gényt írt, ki em lék szik rá?) pe dig nyom ban be tet te a kö vet ke zô vas ár -

na pi szám ba a ver sek fe lét, egy hét tel ké sôbb kö zöl te a töb bit is. Né hány hó nap pal

ké sôbb, az édes ap ja, kvi e tált ka to na tiszt el vit te ma gá val Bu da pest re, ak kor kap ta

el sô hosszú nad rág ját. Ti zen hat éves volt. Hogy ön tu dat tal tu dott-e ma gá ról va la mit,

nem tud juk, min den eset re sze rét ej tet te, vagy ta lán csak a vé let len mû ve volt, de

ta lál ko zott Kosz to lá nyi De zsô vel. A gú nyos, ci ni kus, dél ceg Kosz to lá nyi néz te a lö -

työ gôs nad rá gú kis ványadékot, és tíz perc alatt meg érez te a cso dát. Ké sôbb Ba bits

is. És min den ki. Weöres volt el sô és egyet len ma gyar köl tô, aki nek sem mit nem kel -

lett har col nia. Har col nia? A kis uj ját sem kel lett ki nyúj ta nia az el is me ré sért. Kodály

kórusmûvet írt el sô ver se i nek egyi ké re, az ÖregekKodály egyik leg szebb kórus-

mûve. Akik ké sôbb, 1947-48 tá ján egy idô re fél re ál lí tot ták és a né pi de mok rá cia el -

len sé gét ke res ték benne, azok sem von ták két ség be rend kí vü li sé gét. Ta nú va gyok

Lu kács György vé le mé nyé re.

Én úgy nôt tem fel a szü lôi ház ban írók, mû vé szek kö zött, hogy ô volt a mér ték,

az össze mér he tet len mér ték. De min den ki így volt ve le. Réz Pál, a ré gi Szé pi ro dal -

mi Könyv ki a dó egyik fô szer kesz tô je – ne ve egy fo ga lom az iro dal mi élet ben – azt

mond ta egy szer, hogy so ha nem irigy ke dett sem mi re és sen ki re, ha csak nem az

olyan ab szo lút zse ni re, mint Mozart. Vagy az olyan fel fog ha tat lan zse ni re, mint a

Weöres Sa nyi. És hosszan le het so rol ni a ha son ló tör té ne te ket. Egy szer Kor mos Ist -

ván nal áll tam a New York ka pu já ban, ép pen in dul ni ké szül tünk, ami kor azt mondta,

tu dod, ha zse ni vel aka rok ta lál koz ni, csak föl me gyek a Weöres Sa nyi hoz.

Weöres köl té sze té nek és nem csak a köl té sze té nek, ha nem egész lé nyé nek jel leg -

adó lé nye ge a zse ni a li tás. Ez át jár ta, de nem úgy, hogy áradt vol na be lô le, ha nem

csak úgy, hogy volt. És a zse ni a li tás mel lett van még egy lé nye ge, még leg alább egy,

mert lé nyeg bôl sem egy van, ha nem sok, és még ugyan an nak a te remt mény nek is

több fé le lé nye ge va ló sul hat meg egy szer re és ugyan ab ban az idô ben. Weöres Sán -

dor sze mé lyes lé nyé nek és köl té sze té nek ilyen má sik és má so dik lé nye ge a de rû.
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A zse ni jel leg adó mi nô ség, de ép pen eb ben a po zí ci ó já ban so ha nem áll egye dül,

ha nem egy szer re lé te zik és van, és ugyan ak kor át tû nik, át csú szik egy má sik mi nô -

ség be, és ezt a ket tôt együtt és egy szer re kell ér zé kel nünk, ha be szél ni aka runk

róla. Ami per sze alig ha le het sé ges, és né ha nem is kell, né ha jobb, ha csak az egyi -

ket ne vez zük meg. A zse ni na gyon gyak ran át csú szik a go nosz ba. És ilyen kor leg -

több eset ben in kább csak azt az utób bit szok tuk em le get ni. Ami kor azt mond juk,

hogy az ôrült Néró, ak kor eb ben a ki fe je zés ben pró bál juk szub li mál ni a két egymás-

ba át tû nô mi nô sé get, a zse nit és a go noszt. Nem va gyunk ké pe sek el vi sel ni a fel törô

kognitív disszo nan ci át, ezért in kább ki ta lá lunk egy har ma dik mi nô sé get, és eb ben

meg nyug szunk. Se nem zse ni, se nem go nosz, ha nem ôrült. A zse ni rôl alig le het va -

la mit mon da ni az ál la pot és po zí ció meg ne ve zé sén túl, a go nosszal pe dig nem szí -

ve sen né zünk szem be.

És Weöres zse ni a li tá sa? Igen, az is át tû nik, át csú szik, egy má sik po zí ci ó ba, de

nem a go nosz ba, ha nem el len ke zô leg, a jó ság nak egy na iv, sze líd és ki csit fur csa,

né ha meg mo so lyog ta tó, né ha meg ha tó és né ha ta lá nyos meg je le né sé be. A jó ság nak

ez az a hét köz na pi tól el té rô for má ja – per sze a hét köz na pok ban na gyon rit kán ta -

lál ko zunk a jó ság bár mi lyen for má já val –, szó val, a jó ság nak ez a faj tá ja az, ame -

lyet Dosz to jevsz kij fél ke gyel mû nek ne ve zett. Nem kell össze húz ni a szem öl dö köt,

nem kell fel csat tan ni, nem kell meg ha ra gud ni ar ra, aki ki mond ja, igen, Weöres Sán -

dor zse ni volt és fél ke gyel mû volt a szó nak miskini, fel emel ke dett, lé gi es, szin te

éte ri és na gyon sze ret ni va ló ér tel mé ben. A re gény ere de ti orosz cí me „Igyiot”, ami

gö rög ere de tû szó, az Ox ford-szó tár két szó val for dít ja, own és private. A ré gi gö -

rö gök nél azt je len tet te, hogy olyas va la ki, aki nem vesz részt az ál lam ügye i ben, aki

ma gá ban van, a ma ga út ját jár ja. Kuncz Ala dár nak van egy na gyon szép Dosz to -

jevsz kij-ta nul má nya, 1924-ben je lent meg a Nyugat ban, eb ben ír ja, ép pen ev vel a

re génnyel kap cso lat ban, hogy Dosz to jevsz kij hit te és min den sza vá val hir det te,

hogy a Jó ság út ban van.

Weöres zse ni a li tá sá nak ez a má sik mi nô sé ge az egy ilyen na iv és idi ó ta hit a

sze líd ség ben és jó ság ban. (A nem ze dék be kö szön té sé nek kis, el enyé szett vers gyûj -

te mé nye is ilyes mi irány ban in dult el.)

Weöres nem volt hét köz na pi lény, per sze az is volt, tud ta, mi tör té nik kö rü löt te,

le he tett po li ti zál ni ve le ak tu á lis ese mé nyek rôl, de a re a gá lá sai né ha egy szer csak

föl dön tú li ak vol tak, ér tel met le nek és tu laj don kép pen meg ha tó ak. Ami kor el sô la ká -

sunk ba köl töz tünk a fe le sé gem mel, meg hív tuk ôket. Kisfiam elé jük fu tott az elô szo -

bá ban (a kisfiam ma az ELTE An gol-Ame ri kai In té ze té nek igaz ga tó ja), szó val elé jük

sza ladt, Sán dor pe dig ked ve sen fe lém for dult: – Mit ol vas? – kér dez te. – Sanyikám,

hát még csak há rom éves! – Na jó, jó, de mit ol vas?… És ô ír ta a vi lág leg éde sebb,

leg szebb, leg tü ne mé nye sebb gye rek ver se it, a gyerekmondókák szá za it. Kodály le -

jegy zett dal la mo kat, dal lam tö re dé ke ket, és el küld te ne ki, hogy ír jon hoz zá juk szö -

veg kí sé re tet. Így szü let tek ezek a gyö nyö rû sé gek. Bé res Ilo na me sél te egy szer,

hogy a rá di ó ban a ren de zô je ar ra kér te, hogy itt és itt, ezt a há rom sort for dít va

mond ja el, há tul ról elô re. Na po kig ta nul ta a szö ve get, de, mond ta, a Weöres-szö veg

így, for dít va is gyö nyö rû volt.

Gyö nyö rû volt, mert a zse ni a li tás elöl rôl hát ra fe lé és há tul ról elô re is át su gá roz

anya gán, és fel emel va la mi meg ne vez he tet len ma gas ság ba. És er rôl a ma gas ság ról

9

Kenyeres Zoltán: Weöres Sándorról másképpen



utak ve zet nek to vább, ki je löl he tô és meg ne vez he tô utak. Az egyik nek az a ne ve,

hogy me ta fi zi kus ér ték vi lág, egy má sik nak az a ne ve, hogy iro ni kus vi lág né zet.

Weöres nem eze ket vá lasz tot ta, ha nem egy har ma di kat, a de rût és já té kot, mert a

fél ke gyel mû be át tû nô zse ni a li tás po zí ci ó já hoz ez il lett leg job ban. Nem a me ta fi zika

ko mor dokt ri ner sé ge és nem is az iró nia két ség be e sett min dent-ta ga dá sa.

A me ta fi zi kus azt mond ja (és itt nem egé szen szó sze rint, de jó for mán még is idé -

zem Richard Rorty fel fo gá sát, hogy az idô fö lött lé tez nek fon tos ins tan ci ák. Ott van

az igaz ság fo gal ma, a szük ség sze rû ség, a lé nyeg, ami hez iga zod nunk kell. Éles vá -

lasz tá sok elôtt ál lunk. Jó és rossz. Igaz és ha mis. Vagy-vagy. A XX. szá zad a me ta -

fi zi ku san té te le zett esz mék je gyé ben in dult ná lunk. Ba bits me ta fi zi kus volt. Lu kács

György me ta fi zi kus volt, igaz, elôbb még rá kér de zett, elôbb még bi zony ta lan ko -

dott, Hebbelt idéz te, ha Is ten kö zém és az ál ta lam el vég zen dô fe la dat kö zé a bûnt

he lyez te, ki va gyok én, hogy el ke rül jem. Le het-e ke resz tül ha zud ni ma gun kat az

igaz ság hoz? 1919-ben az tán vá lasz tott, ha egy szer a bûn és a ha zug ság ve zet a

vég sô igaz ság hoz, a vég sô jó hoz, ak kor ön ma gunk er köl csi bu ká sát vál lal va is vál -

lal nunk kell a ha zug sá got és bûnt. És nem csak a po li ti ká ban, ha nem az esz té ti ká ban

is vál lal ta az éles, kér lel he tet len vá lasz tá so kat: Kafka oder Thomas Mann. Min den

mes si a niz mus me ta fi zi kus, de nem min den me ta fi zi kus messiánikus. If jú ko ri ba rát -

ja, aki tô le el té rô en so ha nem avat ko zott be le a gya kor la ti po li ti ka vi lá gá ba, Fülep

La jos szin tén me ta fi zi kus volt. Év fo lyam tár sa i mat va ló ság gal meg ba bo náz ta, hív -

tak, jár jak az elô adá sa i ra, azt hi szem, élet re szó ló vesz te ség, hogy nem hall gat tam

rá juk, és csak évek kel ké sôbb is mer ked tem meg ve le. Weöres Sán dor és Amy vit tek

el hoz zá. Folyt a be szél ge tés, egy da ra big csak hall gat tam, az tán egy idô után sze -

ret tem vol na én is be kap cso lód ni. Chagall… – kezd tem bá tor ta la nul egy mon da tot,

de a név ki mon dá sán nem jut hat tam túl, mert Fülep La jos, meg ter mett fe hér sza -

kál lú ag gas tyán az asz tal ra ütött nagy, erôs ke zé vel. – Chagall nem fes tô! – ki ál tot -

ta. Aki azt mond ja, Chagall, nem mond hat ja azt, hogy Picasso. Picasso fes tô, Chagall

nem fes tô. Weöres Sán dor áhí tat tal tisz tel te év ti ze d e ken át Fülep La jost, gya ní tom,

Ahallgatás tornyá nak ver se it ô sze lek tál ta, de Weöres so ha nem mon dott vol na

ilyes mit. Weöres nem volt me ta fi zi kus.

De iro ni kus sem volt. Itt megint Rortyhoz for du lok. Az iro ni kus azt mond ja, hogy

az idô fö lött nin csen sem mi. Nincs örök igaz ság. Nin cse nek örök ké ér vé nyes fo gal -

mak. A kulcs jel szó nem az, hogy szük ség sze rû ség, ha nem az, hogy eset le ges ség.

Kon tingencia. Az idô seb bek ta lán em lé kez nek még, hogy a 60-as évek ben, a 70-es

évek ele jén volt egy mû vé szi ér té ke ket el dön tô va rázs szó, a gro teszk. Örkényt a

gro teszk jei mi att sze ret tük, a gro teszk mes te ré nek te kin tet tük. Weöres is meg pró -

bál ko zott ve le, egyik re me ke a LeJournal. Ami ben nem vol tak fel le hel he tôk a gro -

teszk for mák jel leg ze tes sé gei, azo kat fa nya log va fél re tol tuk. Kis vár tat va az tán meg -

je lent egy újabb va rázs szó: az iró nia. Min den ben iró ni át kel lett ke res ni, az ér tôk és

ki fi no mul tak szá má ra ott kez dô dött a kor sze rû mo dern ség, ahol ki le he tett mu tat -

ni az iró ni át. És mi vel a ma gyar iro da lom kri ti ku sok több sé ge fi lo zó fi a i lag nem volt

elég gé is ko lá zott, az iro ni kus be szé det össze ke ver ték a hu mor és gúny kü lön fé le

meg je le né se i vel. Akik vi szont ol vas ták Kierkegaard-t, azok tisz tá ban vol tak av val,

hogy az iró nia egyál ta lán nem vic ces. Az iga zi iró nia egy tra gi kus lét ál la pot ki fe je -

zô dé se.
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A hu mor le lep lez, a gúny ne vet sé ges sé tesz, de min dig va la mi nek a ne vé ben tesz

ne vet sé ges sé, va la mi nek a ne vé ben lep lez le, va la mi nek a ne vé ben ítél el. Va la mi

szi lárd és po zi tív ne vé ben. Az igaz ság ne vé ben, a jö vô ne vé ben, a he lyes élet cé lok

és he lyes tár sa dal mi ki for má ló dá sok ne vé ben te szi. De mi van ak kor, ha ezek az

esz mé nyek meg fa kul nak, ki fogy nak, meg fagy nak, el tûn nek. Mi be ka pasz kod junk,

ami kor úgy érez zük, hogy be le ke rül tünk egy nagy és vég te len gö dör be? Hová for -

dul junk vég sô két ség be e sé sünk ben? Min den szer te fosz lik, el tû nik, meg sem mi sül,

nincs esz me, nincs ér ték, nincs sem mi. És ak kor va la mi be még min dig be le ka pasz -

kod ha tunk, ami kor hul lunk és zu ha nunk. Egy va la mi még min dig meg ma radt. Az Is -

ten még min dig ott van, ôbe le még min dig be lé ka pasz kod ha tunk. És mi van, ami kor

már Is ten sincs? Hát ez a nem sti lisz ti kai, ha nem eg zisz ten ci á lis ér te lem ben vett

iró nia ál la po ta. Té ved nek, akik azt kép ze lik, hogy az iró nia nem egyéb, mint a hu -

mor és gúny egyik for má ja, az a for ma, ami kor mond juk is meg nem is, ami kor mást

mon dunk, mint gon do lunk. Nem, az iró nia az em be ri lét tra gé dia vég sô nyel ve, a

vég te len és ab szo lút negativitás. Kierkegaard így ele mez te, és így ele mez ve el is

uta sí tot ta az eb ben az ér te lem ben fel fo gott iró ni át. És Weöres Sán dor sem ezt a

nyel vet vá lasz tot ta.

De nem volt me ta fi zi kus sem. A Máriamennybemenetele ne kem a leg szebb és

leg áhí ta to sabb ke resz tény vers a ma gyar köl té szet ben, pe dig mi cso da ide tar to zó

köl té sze tünk van. Még sem me ta fi zi kus köl té szet az övé, ha nem a zse ni a li tás fél ke -

gyel mû sé gi ol da lán lét re jö vô, azon az ol da lon lét re hí vott de rû ad ja köl té sze té nek

össze tév esz the tet len jel le gét. A de rû a cél nél kü li és idô nél kü li po zi ti vi tás. Nem vi -

dám, a vi dám ság gal sem sza bad össze ke ver ni. A vi dám sá got min dig va la mi kül sô

hív ja elô. A tré fa, a vicc ép pen úgy, mint a gúny és a sza tí ra, min dig va la mi kül sôre

irá nyul. A de rû pe dig bel sô. Igen, ahogy az idi ó ta gö rög szó je len té sét az an gol ér -

tel me zô szó tár ma gya ráz za: own, private. Inkarnálódhat ver sek ben, fest mé nyek -

ben, akár ipar mû vé sze ti tár gyak ban is, té má já ban pe dig le het szo mo rú, sôt, tra gi -

kus, de a bel sô de rû cso dá val ha tá ros mi nô sé ge meg ma rad benne, és meg érint, ha

megérintjük. És meg ma rad ha tott még ab ban az in fer ná lis év szá zad ban is, amely ben

Weöres élt, ab ban a vi lág ban, ab ban a ször nyû ség bôl ször nyû ség be bu kó év szá zad -

ban? Igen, eh hez kel lett fél ke gyel mû nek len ni, a fél ke gyel mû mo so lya kel lett hoz -

zá, és a zse ni nek a zse ni á lis sze me. Mert a köl té szet min den fél re ér tés el le né re nem

a sza va kat for má ló szá jé, ha nem a je len sé gek mö gé lá tó sze mé. Ahol a je len sé gek

fel old ha tat lan szo rí tá sa mö gött fel tû nik a „min den-le het”, és a „min den-min den né

át vál toz hat” di men zi ó ja, ahol min den for ma le dob hat ja alak ját, és át ala kul hat, és le -

het be lô le egy má sik. Ahol a min den egyes egy szer smind azo nos min den má sik kal.

És ahol nincs is egyik és nincs is má sik. A vi lág egy nagy Próteusz, aki már nem is

a par ton ala kos ko dik, ha nem mi ben nünk, mind nyá junk ban. Az át vál to zá sok és át -

vál tozhatóságok vég sô re ményt adó de rû jé ben.

Amit nem tu dok meg fej te ni, az Weöres mai rop pant nép sze rû sé ge. Mi ért ôt ol -

vas sák ilyen so kan, mi ért ró la tar ta nak most és ép pen itt tu dós kon fe ren ci át, ami -

kor sok nagy köl tônk kö zül ô a leg ke vés bé ide – a mai vi lág ba – il lô köl tô. Ha újabb

ko ri po li ti ku sa ink tönk re nem tet ték vol na, ak kor itt le ír nék egy eu ró pai szót, ame -

lyet eleink, a ré gi ma gya rok, Kos suth, Eötvös, Ke mény, De ák a sza bad el vû ség ma -

gyar sza vá val kap csol tak össze, és ez a szó: a li be ra liz mus. Weöres egész köl té sze -
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te a li be rá lis sza bad ság „min den le het” má mo rát su gá roz za. Ha a li be ra liz mus nak

zá ró jel be tesszük a gaz da ság po li ti kai és zá ró jel be tesszük a ma nap ság el tor zí tott

po li ti kai je len té sét, ak kor azt le het mon da ni, hogy Weöres köl té sze te a li be ra liz mus

köl té sze te, a li be ra liz mus meg tisz tult, öndogmatikájától is meg tisz tult köl té sze te.

Ez a min den ke se rû sé get is ma gá ba fog la ló, fél bo lond de rû nem más, mint az át vál -

to zá sok, for ma cse ré lé sek és az élet le he tô sé gek sok sze rû sé gé vel és össze vissza ke -

vert sé gé vel meg va ló sí tott sza bad ság vi lá ga, mely a po li ti kai ha ta lom nál min dig na -

gyobb szel le mi ha ta lom te rü le tén tel je se dik ki, és érin ti meg sze lí den, és még is át -

for má ló erô vel az ol va sók ge ne rá ci ó it.
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Falusi Márton

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

Sem hét köz na pibb, sem ma gasz to sabb fe la dat elé nem néz het az iro da lom ér tés,

mint hogy tár gyát, az iro dal mat, a ma ga tel jes sé gé ben le gyen ké pes szem ügy re

ven ni. Ami kor ku ta tó in té ze ti kon cep ci óm ban1 azt a ki hí vó fel té te le zést fo gal maz -

tam meg, hogy Weöres Sán dor köl té sze te af fé le „ôs to jás”, amely bôl a ké sôb bi po é -

ti kai szem lé let mó dok mind ki bont ha tók, va ló já ban a kor társ ma gyar iro da lom ér tés

lát vá nyos tö re de zett sé ge, sôt tö re dé kes sé ge mö gött hal vá nyan de ren gô tel jes ké -

pért je len tet tem be igényt – ta lán nem csu pán a magamét. Hal lom ám a tu dós pen -

gék fe ne ke dé sét, s a ru hák ziz ze né sét, ahogy ki-ki edzett ké se után kap. Ugyan, mi -

fé le tel jes kép raj zol ha tó ki a nagy el be szé lé sek és ko he rens mo nog rá fi ák utá ni XXI.

szá zad ban? Olyas fé le, amely az iro da lom tör té né szi ér ték íté le tet nem szol gál tat ja ki

min de nes tül az ural ko dó iro da lom tu do má nyi pa ra dig má nak. A Weöres-élet mû rôl

ugyan is el mond hat juk, hogy tu do má nyos fel dol go zott sá ga – je len tô sé gé hez mér ten

– meg le he tô sen sze gé nyes, ugyan ak kor nincs még egy ma gyar köl tô, aki nek a ha -

gyo mány ba il lesz té se – a ka no ni zá lás alap já ul vett esz té ti kai kód sze rint – ek ko ra

vál to za tos sá got mu tat na. (Le szá mít va Ady End rét, ô vi szont ke vés bé po é ti kai, in -

kább esz me tör té ne ti bá zis ról mu tat ja kü lön bö zô ar ca it. Arany Já nos meg íté lé se pe -

dig in kább al ko tói kor sza kai és mû fa jai sze rint mó do sul.) No ha a Weöres-re cep ció

alap fo gal mai rögzültek, e fo gal mak ér tel me zé se és tör té ne ti ana lí zi se – va gyis an -

nak be mu ta tá sa, hogy e lí ra mi bôl me rít és ki ben ta lál örö kö sé re – azon ban nyi tott,

ál lan dó an ala kul, sôt bát ran hoz zá te het jük: tisz tá zat lan. Ha át te kint jük a Weöres-

sza ki ro dal mat, ta pasz tal juk, hogy ugyan az a sti lá ris is mérv gyak ran hom lo ke gye -

nest el len té tes kö vet kez te té sek hez ve ze ti az elem zôt. (Jól le het Ady köl té sze té bôl

is ki ol vas ták már „az önál ló vi lág gá fel nö vesz tett szub jek tu mot”2 és a „fel fo ko zott

in di vi du a li tás kri ti ká ját”3 egya ránt, a századelô nagy köl tô jé nek oe uv re-je még is in -

teg rán sabb ma rad ha tott.) En nek ma gya rá za ta el sô sor ban nem Weöres köl tôi gaz -

dag sá gá ban, több szó la mú sá gá ban ke re sen dô – ilyen re bô ség gel akad nak pél dák a

ma gyar iro da lom tör té net ben –, ha nem az élet mû po zí ci ó ját a másodmodernség és

a (ko rai) poszt mo dern kö zött ki je lö lô ha tár hely ze ti sze rep ben.

A Psyché ugyan ab ban az év ben lá tott nap vi lá got, mint Oravecz Im re Héj cí mû

kö te te, 1972-ben, majd egy esz ten dô vel ké sôbb ki ke rült a nyom dá ból Tandori De -

zsô emblematikus köny ve, az Egy ta lált tárgy meg tisz tí tá sa. Ez a sû rû sö dé si pont

szin te fel kí nál ta ma gát: a kor szak al ko tó mû vek egy új kor szak nyi tá nyát ve zé nyel -
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jék. Weöres po é ti ká ját emi att kel lett az utób bi év ti zed ben ak ként azo no sí ta ni, hogy

poszt tex tu sai a par excellence poszt mo dern mû al ko tá sok ban ma ni fesz tá lód ja nak –

avagy el len ke zô irány ból: a Weöres-ver sek re egyes poszt mo dern mû al ko tá sok pre-

textusaiként is mer jünk rá –, ami egy szer re be fo lyá sol ta a nagy elôd, a kor társ utó dok

és e két di men zió kö zé hi dat ve rô iro da lom ér tés ka rak te rét. Sôt a Weöres-ér tel me -

zé sek nek al kal ma sint de monst rál ni uk kel lett, hogy a modernitás és a poszt mo dern

kö zöt ti tö rés mind a köl té szet tör té net ben, mind az iro da lom ér tés ben rop pant éles.4

E kon tex tus ban Weöres – a „ket té vált mo dern ség” el mé le té nek meg fe le lô en5 –

radikalizálta a versszelf Jó zsef At ti la és Sza bó Lô rinc po é ti ká i ban tet ten ért cent rum -

vesz té sét és poszthumanista eg zisz ten ci á ját. Ahogy Schein Gá bor el vi él lel pa pír ra

ve ti: „[Weöres köl té sze te] Sza bó Lô rinc és Jó zsef At ti la után még gyö ke re seb ben

sza kít a ma gyar köl té sze tet mind ad dig meg ha tá ro zó hu ma nisz ti kus el kép ze lé sek -

kel, ame lyek az em be ri mi nô ség ural ma alá ren del tek min den lé te zôt.”6 De ugyan -

így mar káns pél da, amit Harmath Artemisz a Psychérôl ír. „A Psyché gaz dag ér tel -

mez he tô sé gé nek kul csát, egy ben posztmodernitását ab ban lá tom, hogy a mû [a]

mo dern ség re jel lem zô nyel vi-esz té ti kai ele me ket meg tart va, azt poszt mo dern

szem lé let mód ba át ve zet ve a két pa ra dig mát egy szer re hagy ja ér vé nye sül ni, akár

egyet len ol va sás al kal má val is. Így vi szont a nyelv nek egy, még is in kább a poszt -

mo dern nyelv fel fo gást tük rö zô tu laj don sá ga ke rül elô tér be, va gyis a szö veg kontin-

genciája és az ér tel mez he tô ség koc ká za tai, az írás és a pa pír Derrida ki je len té se i re

vissza ve zet he tô ide á ja.”7 De csak ugyan ilyen mér vû vál to zás ment-e vég be, s a ma -

gyar iro da lom tör té net ra di ká li san új irány vé te le új disz cip li ná ris nyel vet kí ván-e,

mely kor sze rû és kor sze rût len mû vek fö lött ítél? Nem in kább ar ról van-e szó itt,

hogy a Psyché re mek mû ként ki vá ló te rep a te ó ria gya kor la toz ta tá sá ra, egy ként al -

kal mas lé vén akár en nek, akár an nak is az iga zo lá sá ra, mi köz ben va la mennyi mû -

vé szi pro duk tum szö ve gé rôl szük ség sze rû en és koc ká zat men te sen ki je lent he tô,

hogy ér tel me zé se kon tin gens és koc ká za tos? S csak ugyan el fo gad hat juk-e – mi ként

a kor társ iro da lom ér tés bur kol tan ál lít ja –, hogy a gaz dag ér tel mez he tô ség a poszt -

mo dern nyelv fel fo gás sal ek vi va lens? Így pe dig va jon ele gen dô-e egy al ko tás nak a

poszt mo dern nel szem be ni el len ál ló ké pes sé gét bi zo nyí ta ni ah hoz, hogy mû vé szi

ér té két két ség be von juk?

Ta nul má nyom rö vi den be mu tat ja a Weöres-re cep ció hang súly el to ló dá sát, va la -

mint jel zi az ér tel me zô stra té gi ák eré nye it és fo gya té kos sá ga it. Bár me lyik ol va sa -

tát üs sük is föl az élet mû nek, a kö vet ke zôk ben váz la to san is mer te tett fo gal mi ap -

pa rá tu so kat könnyû szer rel be so rol hat juk egy bi ná ris kód rend szer be, amely nek két

szél sô pó lu sán az orfeuszi mi nô ség és a próteuszi mi nô ség ta szít ják, il le tô leg vonz -
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zák egymást. Csak hogy az orfeuszi és a próteuszi prin cí pi um is két ér tel mû. Két ség -

te len, hogy az orfikusság ere den dô en a köl tô ar cha i kus esz mény ké pe, pla tó ni ideá ja.

Ham vas Bé la a „poeta sacer” fo gal má ban fej ti ki alap vo ná sa it: „A pil la nat tól, hogy

a szent kör ben a köl tô egye dül ma radt, a ki rály ural mát, a fô úr mél tó sá gát, a pa pi

rí tust, a ka to na har ci ösz tö nét, a bí ró igaz ság tu dá sát, a tu dós ismerésszenvedélyét

vál lal nia kel lett, a mû vész, a lo vag, az or vos, a jós, a gon dol ko dó min den fe la da tát

– at tól a pil la nat tól kezd ve a köl tô túl nôtt a tu laj don kép pe ni köl tôn.”8 Az egy szer re

át ko zott és fen sé ges köl tô ôsi funk ci ó ja, hogy a cso port em lé ke zet ôr zé sé vel a ká -

non kul tu rá lis ko he ren ci á ját biz to sít sa9, va la mint köz ve tít se az el ve szett arany kor

szubsz tan cia él mé nyét. A ham va si ezotéria „az ôsi is ten ki rály ság sacer-mél tó sá gát”

ru ház za a köl tô re, aki nek tiszte, hogy „utód”, „jel kép” és „ôr” gya nánt verbalizáljon

me ta fi zi kai tar tal ma kat. Ham vas – itt és most nem il let ve a ne ki más kü lön ben ki -

járó szi go rú bí rá lat tal – a he ro iz mus és a krizeológia két apos to la, Sza bó De zsô és

Ni etzs che szel le mi örö kö se. A poeta sacer ugyan is a köl tôt a nem ze ti szel lem ki fe -

je zô je ként szá mon tar tó po li ti kai és esz té ti kai kí vá nal mat – ezt rög zí ti Sza bó De zsô

Ady-ké pe10 – emel te a tradicionalizmus és az antropozófia egye te mes – jól le het in -

ga tag – fi lo zó fi ai szint jé re. A Weöresre ha tó „orfikus im pul zu so kat” Bartal Má ria

mu tat ta ki leg al apo sab ban11; s a köl té szet „Ho mé rosz elôt ti »ôs ál la po tát«” – Ham -

vas ha tá sá tól füg get le nül is – a lí ra transz cen dens ta pasz ta la tá val hoz hat juk össze -

füg gés be, va la mint Ril ke és Mallarmé po é ti ká já val12. Csak hogy a ke reszt re fe szí tett

Dionüszosz, a gnosz ti kus ha gyo mány ba pe dig Krisz tus analogonjaként be emelt

Orpheusz ro man ti ká ban to vább élô alak ját Ni etzs che det ro ni zál ta. Nem vé let len,

hogy Schein Gá bor – Pór Pé ter té má ban írott köny vét ele mez ve – ép pen a „ki me -

rült” Orpheusz-mí toszt hang sú lyoz za, ami dôn „Ni etzs che Orpheusza A vi dám tu do -

mány ban két ség te le nül meg sza kít ja a vi lág hoz fû zô dô mi ti kus vi szo nyát, és el hall -

gat”13. Teremtôhatalmától im már meg foszt va Orpheusz az arany ko ri szubsz tan ci át

nem köz ve tít he ti töb bé, csu pán a nyelviségben ôr zi an nak em lé két. Nota bene Hei -

degger Ni etzs che-kom men tár ja is ki tün te tett mó don fog lal ko zik az orfikus mi nô -

ség gel, ám kü lö nös kép pen el len ke zô elô jel lel: Heidegger sze rint ugyan is a fi lo zó fia

fe la da ta, hogy új ra ar ti ku lál ja a „köl tôi la ko zást”, a nyel vi gon dol ko dás kon ven ci ó i nak

meg rom lott vi szo nyát a szubsz tan ci á hoz. E fe la da tá hoz kell szö vet sé ge se ket ke res -

nie a köl té szet ben, mint pél dá ul Hölderlint, az orfeuszi mi nô ség meg tes te sí tô jét.14
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Ek ként a Ham vas Bé la ál tal idé zett afo riz ma – „Der Tempel brennt” („a szent hely

ég”) – és Ni etzs che hí res mon dá sa – „Die Wüste wächst” („a si va tag nô”) két fé le kép -

pen is ér tel mez he tô. Sar kall hat ben nün ket ar ra, hogy épít sünk új temp lo mot, és ön -

töz zük rom ló föld je in ket, ám ar ra is, hogy pusz tán be mu tas suk a szakralitás hi á nyát

és kör nye ze tünk pusz tu lá sát. Úgy vé lem, hogy – Weöres Sán dor lí rá já ban – elôb bi

az orfeuszi, utób bi a próteuszi stra té gia. Ha Weöres köl té sze te bár me lyik mel lett

ki zá ró la go san el kö te le zô dött vol na, di dak ti kus al ko tó ként, ne tán ide o ló gus ként tar -

ta nánk szá mon. Nyil ván va ló a két stra té gia kö zöt ti át já rás le he tô sé ge: Orpheusz

sor sa az el bu kás, Próteusz ma ga tar tá sa vi szont tar tóz ko dá sá ban is te ret ad a cse -

lek vés nek. Weöres mû vé sze té nek ér té ke, hogy benne és ál ta la az orfeuszi és a pró-

teuszi mi nô ség bi rok ra kel. A re cep ció hang sú lyai pe dig az utób bi év ti ze d ek ben át -

he lye zôd tek Orpheuszról – Próteuszra. S az a mû fo gás is a hang súlyt er re vagy arra

fek te tô ér tel me zé sek sa ját ja, hogy az orfeuszi mi nô sé get fon to sabb nak tar tók Pró -

teuszt is in kább orfikusnak, míg a próteuszi mi nô sé get elôbb re so ro lók Orpheuszt

is in kább próteuszinak fes tik.

Bata Im re és Ke nye res Zol tán, a weöresi po é zis el sô nagy ha tá sú ta nul má nyo zói

– Heidegger Ni etzs che-kom men tár já nak ál lás pont já val meg egye zô en – az orfeuszi

mi nô sé get an nak a tö rek vés nek a szol gá la tá ba ál lí tot ták, amely ki fe je zi, hogy „a je -

len ko ri em ber nek vissza kell ta lál nia ôsi alap ja i hoz”15 (Bata), lét és élet, lé te zô és

élô, azo nos ság és nem-azo nos ság egy sé gé hez, il le tô leg meg kell va ló sí ta ni „a koz -

mi kus har mó nia esz té ti ká ját”16 (Ke nye res), ami kor „a tu do mány és mû vé szet ha zája

nem a lét, az »es se«, ha nem a le he tô ség, a »posse«, s ha a lét ben meg nyil vá nul, attól

a lét lesz gaz da gabb”.17 (Weöres) Ez zel szem ben Schein Gá bor Walter Benjamin

allegóriafogalmával kap csol ja össze – igaz, Ril ké rôl szól va – az orfeuszi mi nô sé get.

A Baudelaire-rôl el mél ke dô Benjamin sze rint pe dig „a mo dern köl té szet po é ti kai fel -

té te lei közt meg je le nô al le go ri kus in ten ci ó ra min de nek elôtt épp úgy az élet össze -

füg gé se i bôl, az az a ter mé sze tes kap cso la tok ból va ló ki sza kí tott ság jel lem zô, mint

ma gá ra az al le go ri kus jel re, amely így nem egy fel té te le zett össze füg gés ren det, ha -

nem ko ráb bi el be szé lé sek rom ja it, az írás em lé ke zet sze rû nyo ma it hoz za já ték ba”18.

Schein te hát úgy vé li, hogy a „baudelaire-i al le go ri kus ság” és a „ril kei orfikusság”

olyan stra té gi ák, ame lyek nem va la mi fé le har mó nia vá gyat jut tat nak szó hoz, nem

az el ve szí tett egészlegességet, tel jes sé get für ké szik, ha nem – a lí ra vi lág sze rû sé gé -

rôl le mond va – az új ra írt mí to szok csu pán szö veg elôz mé nye ik kel, architextusaikkal

lép nek pár be széd be.19 Két per dön tô je len tô sé gû ki té te le az orfikus mi nô ség dekon-

16

a lé te zôt. A koc ká zat ként fel fo gott lét min den lé te zôt mint koc ká ra tet tet eb ben a vo nat ko zás ban tart.
Ugyan ak kor a von zó vo nat ko zás e kö zép pont ja min den lé te zô bôl vissza vo nul. Ilyen for mán a kö zép -
pont át en ge di a lé te zôt a koc ká zat nak, a lé te zôt, amely koc ká ra van té ve.” Uo., 244., vö. „Orpheusz szá -
má ra, aki is ten, és vég te le nül a nyi tott ban idô zik, könnyû az ének, az em be rek szá má ra azon ban nem.”
Uo., 275.

15 BATA Im re: Weöres Sán dor közelében. Bp., Mag ve tô, 1979, 25.

16 KE NYE RES Zol tán: Weöres Sán dor. Bp., Kos suth, 2013, 92–95.

17 Uo., 93.

18 SCHEIN: Ril ke köl té sze té nek... i. m. (2001)

19 A tér po é ti ká nak a poszt struk tu ra liz mus szö veg sze rû ség-kon cep ci ó já hoz va ló fel hasz ná lá sá ról ál ta lá -
ban lásd RICOEUR, Paul: Az élô me ta fo ra. Ford. FÖL DES Györ gyi, Bp., Osiris, 2006. Ricoeur idé zi Gérard



strukciójának, hogy az ily mó don szi tu ált po é ti ka „le mond a nyel vi al ko tás demiur -

gikus igé nye i rôl”, va la mint hogy „a tö ké le te se dés, a ki fej lés, te hát mind az, ami re az

orfikus alak zat me ta fo ri kus moz gá sai irá nyul nak, va ló ban csu pán tö rés ként ér tel -

mez he tô”20. Eb bôl pe dig az kö vet ke zik, hogy „kí sér le te nem a mallarméi esz mény

meg va ló sí tá sá ra, ha nem iro ni kus-hu mo ros új ra ját szá sá ra irá nyul”21. Ah hoz te hát,

hogy Weöres köl té sze tét a dekonstrukció alap ján, az „el kü lön bö zô dés és a meg fe -

le lés so ro za ta it” lét re ho zó poszt mo dern mûegyüttesként mu tat has sa föl, Schein Gá -

bor nak dekonstruálnia kel lett az orfeuszi mi nô sé get, ami nek köz vet len elôz mé nyét

a Ba bits klasszi kus-esztétista mo dern sé gé tôl el té rô „jel hasz ná la tú” Füst Milán-i lírá -

ban ta lál ta meg. (Meg jegy zen dô, hogy Ta más At ti la vi szont ép pen Ba bits Mi hály po -

é ti ká já hoz ve ze ti vissza Weöresét.)22 Mint egy for du ló pont ként meg ha tá roz va pe dig

e mo dern ség utol só nagy lob ba ná sa – az iro da lom tör té nész sze rint – a Tûz kút cí mû

kö tet (1964). A Weöres-re cep ci ó ban vissza-vissza té rô to posz, hogy az orfeuszi mi -

nô ség a kép vi se le ti lí ra mo del lel sza kí tó, elszemélytelenítô ars po e ti ca, s a jö vô be

lá tó Próteusz is meg sok szo roz za sze mé lyi sé ge it, el bi zony ta la nít ja szub jek tu mát –

sá padt vissz fé nye csu pán a ho mé ro szi fi gu rá nak. Ez a meg kö ze lí tés té ve dé sen,

ideo ló gi ai fel te vé sen ala pul; a kép vi se le ti lí ra és a tel jes elszemélytelenítés ugyan -

is pusz ta ideologémák. Aho gyan Orpheusz sem vet kô zi le sze mé lyi sé gét, Próteusz

sem ol vad föl a min den ség ben. En nél azon ban ter mé ke nyebb op po zí ció fe szül az

orfeuszi logocentrizmus, szubsztancializmus és a próteuszi szupplementaritás, anti-

szubsztancializmus kö zött, amit az elô adás gon do lat me ne te ve zér fo nál nak vá laszt.

Itt vi szont mind járt tár gyal hat juk a próteuszi mi nô ség mi ben lé tét. Az „alak vál -

toz ta tó köl té szet ként” nagy kar ri ert be fu tó – és Orpheuszhoz ha son ló an ugyan csak

a weöresi vers vi lág ból ki emelt – fo ga lom alap já ban vé ve szer ves el len té te mind an -

nak, amit az ôsi lét hez „tra gi ku san oda tar to zó” éne kes ar che tí pu sa23 kép vi sel. Ez az

el len tét két sé ges azon ban, ha a lí rai szub jek tum iden ti tá sát kezd jük fir tat ni. Ke nye -

res Zol tán a „lét egy ség”, a „létegész” meg kö ze lí té sé re vál lal ko zó, a „dol gok szubsz -

tan ci á já ba” ha to ló orfeuszi köl té sze tet „az ön nön ha tá ra in túl ter jesz ke dô, ta go lat -

lan nak föl fo gott min den ség be be le si mu ló új sze mé lyi ség esz mé jé vel” azo no sí tot -

ta.24 Úgy foly tat ja, hogy Weöres a modernitás – ro man ti ka utá ni – azo nos ság vál sá -

gá ra gyö ke re sen új sze rû vá laszt adott: si ke rült össze egyez tet nie a lí rai énközpon-

túságot, sze mé lyes sé get a tár gyi-ér zé ki köz vet len ség gel25. A mí tosz pa raf rá zi sok ál -

ta lá nos ala nya ugyan úgy „át tö ri” a ref lex ív lí ra ke re te it, mint a ze ne i ség re össz pon -

to sí tó rit mus kép le tek, tisz ta nyel vi for mák; ám a „szin té zis szin té zi se” az Át vál to -
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Genette-et: „Az iro da lom – a gon do lat – ma csak is a tá vol ság ra, a ho ri zont ra, az uni ver zum ra, va la mi -
lyen táj ra, hely re, fek vés re, út ra, lak hely re vo nat ko zó sza vak kal fe je zi ki ma gát: ezek na iv, de még is -
csak jel lem zô, par excellence alak za tok, ahol is a nyelv szét ter jed a tér ben, még hoz zá a cél ból, hogy
maga a nyelv vé vált tér be szél ve és ír va le gyen.” Uo., 220.

20 SCHEIN: Ril ke köl té sze té nek... i. m. (2001)

21 SCHEIN: Weöres Sán dor. i. m. (2001), 89.

22 Lásd TA MÁS At ti la: Weöres Sán dor. Bp., Aka dé mi ai, 1978

23 BATA: i. m. (1979), 39.

24 KE NYE RES: i. m. (2013), 83–92.

25 Uo., 123–231.



zá sok cí mû szonettciklus. Ke nye res szem lé let mód ja ek ként a weöresi esz té ti kát

nem a tö rés, a sza kí tás vagy a for du lat ki fe je zé se i ben éri tet ten, ha nem a ro man ti -

kus-esz té ta ha gyo mány hoz vissza nyú ló egyen súly ke re sés ben. Próteusz alak ja pe -

dig a vá tesz köl tô és a poeta sacer ma ga tar tá sát egya ránt el há rít ja: „nem pusz tán

alak ját vál to ga tó, ra vasz, öreg va rázs ló, aki mu tat vá nya i val el káp ráz tat ja né zô jét,

de nem is sors fag ga tó, sors mon dó vá tesz, ha nem in kább Jé zus sal ro kon”26, sôt a

lírai én – leg tö ké le te seb ben a Tûz kút cí mû kö tet ide jén! – „vég sô so ron még is igent

mond ar ra a kér dés re, hogy az em ber nek van-e még esé lye a tel je sebb és ma ga -

sabb ér té kû élet re”27. Ke nye res Weöres-re cep ci ó ja te hát az orfeuszi mi nô ség be ve -

tett tö ré keny hi tért foly ta tott küz de lem je gyé ben mu tat ja fel a lí ri kust, aki a „köz -

tes lét” kép vi se lô je ként sem az élet vi lág ab szo lút meg is me ré sét, sem a „ma guk ban

va ló dol gok” to tá lis meg is mer he tet len sé gét nem fo gad ja el. Ô te hát – szem ben a

poszt mo dern ér tel me zôk kel – nem ér zi úgy, hogy Orpheuszt ki kel le ne ját sza nia

Próteusszal szem ben; a mû vé szet eg zisz ten ci á lis vi ga szát, a re mény el vét nem zár -

ja ki a retoricitás, a nyel vi meg elô zött ség té te le. A ké sôb bi in terp re tá ci ók hoz ké pest

fon tos kü lönb ség, hogy nem csak implicite utal ez a meg kö ze lí tés a neokantiánus

böl cse let re, de fo lya ma to san hi vat ko zik is a szel le mi irány zat mód szer ta nát kö vetô

Nicolai Hartmann on to ló gi á já ra.28 Olyannyi ra, hogy az elô adás prob lé má ja – ne mes

egy sze rû ség gel – így is föl vet he tô: va jon szük ség sze rû en ki kell-e szo rí ta ni Derrida

Weöresének Hartmann Weöresét?

A Ke nye re sé vel egy be vá gó szem lé let mó dot ér vé nye sít Bata Im re. Bata Weöres -

nek a mí to szok és a ke le ti fi lo zó fi ák irán ti csil la pít ha tat lan von zal mát a vi lág ma -

gya rá zó elv ke re sé sé vel in do kol ja. Az elénk va rá zsolt „ôs vi lág ok” a hartmanni lét -

ré te ge ket (ô ugyan nem ci tál ja a né met fi lo zó fust) egy ség ben lát tat ják, s for ma al -

ko tá suk ezért pél da sze rû. Ami kor Weöres köl té sze te a szel le mi va ló ság és a lét ré -

te gek mo dern meg osz lott sá gát tu da to sít ja, ek ként ér zé ki és esz mei, élet és ha lál,

va ló ság és álom, nôi és fér fi prin cí pi um, animus és anima, nap pal és éj sza ka, azo -

nos ság és nem-azo nos ság, ká osz és rend bi ná ris op po zí ci ó i ból szer vez szekven-

ciális struk tú rá kat, egy szer smind lá zad a pszi ché szét szag ga tá sa el len. Bata te hát

ugyan csak va la mi fé le orfikus ide ál áhí tá sá nak szol gá la tá ba ál lít ja a mí to szok és a

ze nei for mák absztrahálóképességét; az énközpontúság el ve té se nem ve zet az is -

me ret el mé le ti két ke dés apo te ó zi sá hoz. Amit Ke nye res a ref le xi vi tás és a tár gyi-ér -

zé ki köz vet len ség szin té zi sé ben for mu láz, Bata Im re a kö vet ke zô kép pen fo gal mazza

meg. „A fi lo zó fi ai je len tés úgy le beg a köl te mény ér zé ki alak ja fe lett, mint a min -

den na pi élet fö lött a sors, amely amazt lét té sú lyo sít ja.”29 Szó sincs ar ról, hogy

Weöres Sán dor köl té sze te Ham vas Bé la (és a ko ra be li) krizeológia – má ra ta lán

meg mo so lyog ta tó an ka te go ri kus – alap ve té se it parafrazeálná; mind össze mû vé sze -

té nek alap él mé nye re zo nál rá juk – akár csak sok te kin tet ben az újplatonizmusra és
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26 Uo., 267.

27 Uo., 268.

28 Lásd STEGMÜLLER, Wolfgang: Ko runk hat né met fi lo zó fu sa. VI. fe je zet. Kri ti kai re a liz mus: Nicolai Hart -
mann. Ford. HORN And rás. http://nemetfilozofia.hu/filozofia_re a liz mus_hartmann.html

29 BATA: i. m. (1979), 46.



a neokantiánus is me ret el mé let re –; a ki in du ló pont egye zik meg. „Az em ber nek kell

olyan bel sô ma gas lat ra jut nia, ahol azo nos tud len ni a vi lág gal”30 – ír ja Bata Im re

Weöres po é ti ká já ról. Orfeusz az a mi nô ség, amely ben „az ôs köl tô szel le me in kar -

nálódott”, s „még kap cso lat ban van a Saturnus-kor ral, de meg va ló su lá sá nak kö re

már a lét ben tu da tos élet”31. Em lé kez zünk vissza, mennyi re egye zik ez a kép Weöres

köl tôi imá gó já ról Ke nye re sé vel, aki azt Jé zus is ten em be ri (theantropikus) eg zisz -

ten ci á já hoz kap csol ta. Ám Orpheusz, a for ma adó szel lem tra gé di á ra van kár hoz tat -

va, ami ért a sok fé le kép pen meg nyil vá nu ló, rej tôz kö dô anya gi prin cí pi um, Eurüdiké

az al vi lág ban re ked.

Ke nye res és Bata Weöres-ér tel me zé se e köl té sze tet ki nyit ja mind a modernitás

és a poszt mo dern, mind a sze mé lyes ség és az in di vi du um fel ol dó dá sá nak irá nyá ba,

amit az a fi no man ár nyalt ál lás pont is ki emel, hogy Orpheusz vol ta kép pen Próte -

usz nak egyik in kar ná ci ó ja32. A be szé lô né zô pont já nak meg több szö rö zé se nem von -

ja két ség be a be szé lô lé te zé sét, csu pán au ten ti kus (arany ko ri) eg zisz ten ci á já nak el -

le he tet le nü lé sét nyo ma té ko sít ja. A re cep ció tör té net ké sôb bi fá zi sa i ban az orfeuszi

mi nô ség nek a próteuszi mi nô ség ja vá ra tör té nô hát tér be szo rí tá sa ko ránt sem ma -

rad meg az ezo te ri kus je len tés ré teg ben; ép pen el len ke zô leg: ez a Weöres Sán dor

köl té szet tör té ne ti kon fi gu rá ci ó ját meg sza bó egyik leg fon to sabb il lesz ték. A nagy

köl tô mi ben lé tét ugyan is meg ha tá roz za, hogy más köl tô ket – elô de it, kor tár sa it és

utó da it – hoz zá ké pest mi lyen re lá ci ó ba he lye zünk. Ke nye res Zol tán és Bata Im re

még a weöresi mí tosz pa raf rá zi sok el já rá sá nak ha son ló sá gát pil lant ja meg Nagy

Lász ló és Ju hász Fe renc hosszú ver se i ben. De nem csak a mí tosz al ko tás ars po e ti cai

ka rak te re mu tat ro kon sá got, ily mó don az in di vi du um és a kollektívum, a szub jek -

tív él mény és az ob jek tív le írás, a sze mé lyes élet és az egye te mes lét, az eset le ges

ta pasz ta la tok és a tör té nel mi cselekvésminták össze egyez te té sé ért ví vott nyel vi

for ra da lom, a köl tôi szó tár ki bô ví té se a „mik ro- és makrovilág nyel vé nek” va la -

mennyi lét ré te gé re33, ha nem a bo nyo lult, szi mul tán rit mus kép le tek és a több szó la -

mú ki fe je zés mó dok egyi de jû al kal ma zá sa is. Ke nye res pe dig nem csak a weöresi po -

é zis ben mun ká ló Nagy Lász ló-it és Ju hász Fe renc-it mu tat ja fel, hi szen az Át vál to -

zá sok szonettciklusát „Weöres új hol das vers tí pu sá nak” te kin ti. Az el vont tár gyi as -

ság a sze mi o ti kai vi szo nyo kat ugyan úgy át ren de zi – csak ép pen más kép pen te szi

ezt –, mint a lá to má sos-me ta fo ri kus vers nyelv;34 esz té ti kai szem pont ból egyik sem

ala cso nyabb ren dû, nota bene mind két for ma nyelv meg küzd ref le xi vi tás és tár gyi-

ér zé ki köz vet len ség, logocentrizmus és szupplementaritás, vi lág sze rû ség és szö -

veg sze rû ség apóriáival.

Sem mi fé le nya ka te kert iro da lom tör té ne ti okos ko dás nem szük sé ges an nak ki -

mu ta tá sá hoz, hogy a Weöresével nagy já ból pár hu za mo san fej lô dô, új köl tôi szem -
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30 Uo., 105.

31 Uo., 170.

32 Uo., 172.

33 KE NYE RES: i. m. (2013), 134., 190.

34 Uo., 280.



lé let mó dok – Nagy Lász lóé épp úgy, mint Ne mes Nagy Ág ne sé, Pilinszky Já no sé

vagy Rá kos Sán do ré – mind töltekeztek az ô lí rá já ból; így ki vált kép pen me rí tet tek

a sze mé lyes ség nek – és ezen ke resz tül az is me ret el mé let nek – a Nyu gat el sô nem -

ze dé ké tôl kü lön bö zô fel fo gá sá ból. Ki vált, ha fel idéz zük Né meth Lász ló hí res esszé -

jét, a Ma gyar mû helyt, amely a bar tó ki mo dell al ko tás pél dá ja ként em lí ti Weöres

lírá ját.35 Más szem pont ból tesz kí sér le tet egy ilyes fé le, ki egyen sú lyo zot tan tel jes

Weöres-kép meg raj zo lá sá ra Szil ágyi Ákos, ami kor „or na men tá lis lí rai sze mé lyes ség -

rôl”36 ír. Ér de kes, hogy Szil ágyi nem Orpheusszal, ha nem Prométheusszal kon fron -

tál ja Weöres próteuszi ka rak te rû lí rai lé nyét. Prométheusz nem más, mint a „pa te -

ti kus-ro man ti kus” lí rai hôs, az ô „egyé ni sé gé nek szi lárd mag ja van”. Próteusz ez zel

szem ben a te rem tett lény, a ter mé sze ti vál to zá sok szen ve dô ala nya – Szil á gyi  nál

már vég képp nem lát nok! –, lé nye ge sze rint foly ton az em be ren tú li vi lág felé

transz cendál. Szil ágyi egy ér tel mû en a lí rai tar tal mat a lí rai sze mé lyes ség „im ma nens

élet tar tal má tól” el sza kí tó szim bo liz mus ban gyö ke rez te ti a weöresi versszelfet37.

Meg hök ken tô ál lí tás ez, ha ar ra gon do lunk, hogy a szim bo liz mus hoz és a sze cesszi ós

or na men ti ká hoz az Ady-lí ra fel nö vesz tett egóját szok tuk tár sí ta ni. Szil ágyi Ákos

prob lé ma föl ve té se már nem csak a Weöres-re cep ció for du la tát el ôzi meg, ha nem a

poszt mo dern pa ra dig ma vál tás nak a vers szub jek tum le bon tá sát szá mon ké rô pre -

skripcióját is. „Mi vé vá lik hát a lí rai ha tás, ho gyan épül het föl a lí rai mû vi lá ga, mi

lesz a lí rai sze mé lyes ség gel, ha az ér zés fan tasz ti kus sá vá lik, ha az »ént« ka ta pul -

tál ja ma gá ból, ha az egyén hi ány zik kö zép pont já ból, vagy csak le he tô ség-egyén -

ként je le nik meg, más kor pe dig el tû nik a nem vál to zó Lét nyug vó azo nos sá gá nak

örök hul lá ma i ban?”38 A „retorikus-ornamentikus pom pa” Szil ágyi szá má ra az a stra -

té gia, ame lyet a mo dern mû vészt a mû vé hez fû zô „na iv”, „har mo ni kus” – mond hat -

nánk: orfeuszi – vi szony meg bom lá sa után, de va la mely új, au ten ti kus mû vé szi for -

ma ki ala kí tá sa he lyett vá laszt Weöres. A weöresi po é zis e fény tö rés ben a kö zép-ke -

let-eu ró pai „köz tes” lét tel épp úgy bir kó zik, mint az el ide ge ne dés él mé nyé vel. Sem

tel je sen val lá sos (misz ti kus) nem le het töb bé, ám a mallarméi „tisz ta mû vé szet” esz -

té ti ká ját sem vá laszt hat ja (mint Eliot vagy Kavafisz)39.
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35 „Ké sôbb Weöres Sán dor lí rá ja (az, amit ak ko ri ban is mer tünk be lô le) mu ta tott pél dát rá, hogy a nyu gati
tö rek vé sek vak me rô kö ve té se s az Eu ró pa alat ti vi lág föl idé zé se mi lyen ter mé sze te sen és ter mé ke -
nyen ta lál koz hat egy ma gyar lí ri kus köl tôi vi lá gá ban. De mi nél töb bet for gat tam magamban – a for dí -
tás kény sze rû csönd jé ben – az egy re nö vô fe la da tot (rész ben ta lán a magam vi gasz ta lá sá ra is), egy re
több ma gyar írót so rol tam be azok kö zé, akik aka rat la nul is a mel lem re gör dült kö vet fe sze get ték, gör -
get ték to vább.” NÉ METH Lász ló: Ma gyar mû hely. = Uô: A fe le lôs ség szo rí tá sá ban I–III. Bp., Püski, 2001,
III., 164.; Vö. „Fel tû nô egyéb ként, hogy A te rem tés di csé re te kö tet – nem szem be he lyez ked ve Weöres
ko ráb bi el ve i vel – igen nagy mér ték ben ha gyat ko zik kü lön bö zô po é ti kai ha gyo má nyok ra, az ame ri kai
spirituálétól a ma láj áb rán do kig, va la mint töb bek kö zött a ma gyar nép köl té szet re: de mint a ko ráb bi,
Bartókot idé zô Bartók suite jel zi, alig ha nem a ma gyar nép ze nét nyers anyag nak te kin tô ze ne szer zô höz
ha son lít ha tó mó don nyers anya gá hoz Weöres is az egyé ni át ér tel me zés, az át dol go zás, át lé nye gí tés
mód sze ré vel nyúl.” PRÁ GAI Ta más: Weöres Sán dor Gnómái = Kor társ, 2015, 1. sz.
http://www.kortarsonline.hu/2015/01/arch-weores-sandor-gnomai/26218

36 SZIL ÁGYI Ákos: Az or na men tá lis lí rai sze mé lyes ség he lye Weöres Sán dor élet mû vé ben = Uô: Nem va gyok
kri ti kus! Bp., Mag ve tô, 1984, 485–673.

37 Uo., 548–551., 617.

38 Uo., 567.

39 Uo., 551.



Nem vé let len hát, hogy e „dí szí tô mû vé szet” esz té ti kai alá tá masz tá sát az elem zô

szin tén Nicolai Hartmann rend sze ré ben ta lál ja meg. Az ornamentikus sze mé lyes ség

lé nye ge, hogy olyan vi lág sze rû sé get fe jez ki, amely ben „mind a va ló ság lét te len sé -

ge, mind a lét valóságnélkülisége meg szûnt”40. A – gyak ran az ér ve lés be nem szer -

ve sülô – Hegel- és Lu kács György-idé ze tek kel zsú folt, di a lek ti kus ok fej tés konk lú -

zi ó ja, hogy Weöres köl té sze té ben az or na men sek – ma úgy mon da nánk: je lek – egy-

nemûsítése és al le go ri kus je len té sük tôl va ló el tá vo lí tá sa ré vén nem a vi lá got rep -

re zen tál ják – ta gad ják vagy al kot ják új já –, ha nem egy egé szen új, eled dig a kép ze -

let ben sem élô utó pia ké pét fes tik.41 Szil ágyi Ákos te hát az „esz té ti kai fel idé zés”

cél já nak nem a „va ló sze rû sé get”, ha nem a „lét sze rû sé get” ne ve zi meg, amit af fé le

köz ve tí tô irány zat ként is el he lyez he tünk a Weöres-oe uv re mo dern és poszt mo dern

re cep ci ó já nak határmezsgyéjén. Az or na men tá lis lí rai sze mé lyes ség be széd mód já -

ban a szó kon tex tu sát ve szí ti, az eldologiasulástól me ne kü lô in di vi du um a dí szí tô -

ele mek ben (ara besz kek ben) szemiotizálódik, de nem disszeminálódik.

Az imén ti gon do lat me net föl ve ti vi szont azt a distinkciót, amely ké sôbb – több -

fé le meg fo gal ma zás ban – a prog resszív lí rai meg nyi lat ko zás is mér ve ként vo nul be

az iro da lom tör té net be: szem ben a ko ráb bi, al le go ri kus-retorikus köl té szet dí szí tô -

mo tí vu ma i val – az ef fé le jel hasz ná lat ban a dí szí tô elv ér zé ki sé ge külsôdleges volt a

szel le mi tar ta lom hoz ké pest –, az „or na men tá lis irá nyult ság” im már az „új lí rai sze -

mé lyi ség tí pus” bel sô szer ve zô el ve.42 Az így kép zô dô lét mód nak vi szont igen is van

igaz sá ga, episztemológiai ha tal ma; „az ál ta lá nos és ne ut rá lis lí rai sze mé lyes ség” ér -

té kel, va la mi kép pen az orfeuszi autenticitás közelébe fér kô zik. Sôt traktátusának

vé gén a szer zô még af fé le ro man ti kus (orfeuszi) nyelvfilozófiához is vissza haj lik,

ami kor ar ról ír, hogy „Weöres Sán dor ban, aki Arany Já nos és Jó zsef At ti la után a

leg mé lyeb ben fe jez te ki a nem ze ti nyelv nek ezt a te vé keny szel le mi sé gét [...], e fo -

lya mat, úgy lát szik, utol só hô sé re lelt”43. Per sze nem mind egy, hová he lyez zük a

hang súlyt, hi szen e meg ál la pí tás ból ki ol vas ha tó, hogy – amint Szil ágyi ezu tán fo -

gal maz – „az önál ló élet re kel tett nyelv ön ma gá ra irá nyu ló pil lan tá sa, ön ma gá val

va ló já té ka és ön ma gá ban va ló gyö nyör kö dé se” ér vé nye sül e lí rá ban44. Ily mó don

az egyén anya nyel vé ben ér vé nye sen nyi lat ko zik meg; ki fe je zést nyer és fel sza ba -

dul. Ám egyút tal az is ott rej tô zik e mon dat mé lyén – derridai „re dô ze té ben” –, hogy

Weöres Sán dor köl té sze te utol só ként tart ha tó szá mon mint ame lyik a mo dern ség

orfeuszi mi nô ség irán ti tö rek vé sé rôl nem mond le egé szen. Orpheusz nem bír ha tó

szó lás ra töb bé.

A re cep ció fô szó la mát azu tán „a lí rai alany des ta bi li zá lá sa” és „az én el tün te té -

se” (Kul csár Sza bó Er nô) vet te át.45 Az orfeuszi elszemélytelenítés poszt mo dern fel -
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40 Uo., 588.

41 Uo., 592.

42 Uo., 616.

43 Uo., 671.

44 Uo., 672.

45 Lásd er rôl BARTAL: i. m. (2008), 7., va la mint KUL CSÁR SZA BÓ Er nô: A ma gyar iro da lom tör té nete 1945–
1991. Bp., Ar gu men tum, 1993, 66.



fo gá sát – hû nek ma rad va az elô adás gon do la ti ívé hez – a próteuszi mi nô ség hez kell

so rol nunk. Nyil ván va ló a kü lönb ség a sze mé lyes ség ki fe je zé sé nek út ke re sé se, va -

la mint az iro da lom ér tés nek a weöresi út ke re sés le írá sá ra irá nyu ló erô fe szí té se és

a sze mé lyi ség „des ta bi li zá lá sa” kö zött. Bo ros Osz kár és Harmath Artemisz az elô -

zô ek nél jó val szû kebb fény kört von nak Weöres ha tás tör té ne té hez, s azo kat az al -

ko tó kat ér tik be le, akik a lí rai én to tá lis des ta bi li zá lá sát vé gig vi szik: az iro da lom -

tör té ne ti prog resszió en nél fog va mél tá nyol ja ôket. Harmath a mí to szi köl te mé nyek

el já rá sa it Bor bély Szi lárd, Ko vács And rás Fe renc, Oravecz Im re, Marno Já nos, Kuko -

relly End re és Térey Já nos po é ti kai meg ol dá sa i ban lát ja vi szont, és Nagy Lász ló,

Ju hász Fe renc – va la mint az ô szem lé let mód ju kat új ra- és új ra ar ti ku lá ló köl tôk –

nem fûz he tôk föl er re a lánc sor ra töb bé. Szem pont jai, a „lí rai én sze mély te len sé ge”,

„a mí to szi nyelv köz pont nél kü li me ta fo rái” és a „bi ná ris op po zí ci ók kép szer ve zô

lo gi ká ja” az in do kolt nál meg szo rí tóbb ér tel me zés ben emel nek köl tô ket az ér dek lô -

dés hom lok te ré be.46 A „szét írt” hang vé tel, a szö ve gen kí vü li va ló ság re fe ren cia hi á -

nya, a he te ro gén, el lent mon dá sos „vi szony nya lá bok” hasz ná la ta – mint ka te gó ri ák

– va ló já ban nem is a weöresi po é ti ka ma gya rá za tát se gí tik, sok kal in kább a par

excellence kor társ ma gyar iro da lom tu do mány és iro da lom tör té net-írás sa ját sze rû

sze lek ci ós kri té ri u mai.

Az elem zé sek ár nyé ká ban – komp le men te ré ben? – ott kí sért egy más fé le po é ti -

ka, amely nek hang vé te le meg ha tá ro zott, szö ve gen kí vü li vi lá go kat ter mel, avagy az

élet vi lág be szü rem ke dik a szö ve gek be, s nem csu pán az intertextualitás do mi nál.

Ki szo rul nak a weöresi köl té szet ro kon sá gá ból mind azok, akik a „bi ná ris op po zí ci ók -

kal” a lét és az élet szét tö re de zé sét al le go ri zál ják, s írás mû vé sze tük nem ké pes iga -

zol ni, hogy „az iden ti tás za vart to vább éle zik az egymásra ra kó dó, palimpszesztként

mû kö dô, kü lön bö zô ko rú iro dal mi szö veg ré te gek”47. Pe dig hát – hogy konk rét el len -

ve tést is te gyek, s né hány pél dát hoz zak – Térey A Nibelung-la kó park ja na gyon is

ren del ke zik va ló ság áb rá zo ló, sôt kul túr kri ti kai funk ci ó val, és Oravecz kö te te i rôl

(Héj, A hopik köny ve) is ne héz be bi zo nyí ta ni, hogy el len áll ná nak bár mi ne mû va ló -

ság el vû ol va sat nak. Hoz zá juk ké pest vi szont Or bán Ot tó sok kal „próteuszibb” al kat,

Ba ka Ist ván sze rep ver sei és nyel vi já té kos sá ga pe dig szin túgy mind ket te jük nél

„weöresibb” textuális uni ver zu mot hív nak élet re. Harmath Artemisznél jel lem zô en

elô for du ló to po szok „fi lo zo fi kus ság és köl tôi ség fe szült köl csön ha tá sa” és az iden -

ti tás „ki moz du lá sa”48, ame lyek ré szint bár mi lyen mû al ko tás ra rá fog ha tók – ilyen fo -

gal mak lesz nek az „egymást köz ve tí tô mé di u mok”49 és a rop pant za va ros „koc ká -

zat”50 is –, ré szint a weöresi po é ti kát csu pán fe le má san ve szik szá mí tás ba. Ef fé le

fe le más sá got ér zé ke lünk pél dá ul a mí tosz pa raf rá zi sok orfeuszi mi nô sé gé nek fi gyel -
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men kí vül ha gyá sa kor. Mi lye nek is a nem orfeuszi mí to szok? Le szá mol nak a ro man -

ti kus mitokritikával, mely sze rint „az al ko tá sok az egyes tôl és a tör té nel mi-nem ze -

ti tôl az ál ta lá nos em be ri fe lé tá vo lí ta nak”. Nem az a cél juk, hogy „egy tá gabb kon -

tex tus ban fo gal maz zák meg a szub jek tum szá má ra ér té ke len dô em be ri-szel le mi

tar tal ma kat”, el ve tik az „omnipotens böl cses sé get”; ehe lyett egy „köl tôi ter ri tó ri um

fel épí té sé ben” vesz nek részt, de úgy, hogy „lí rai-re to ri kai immanenciák” ma rad nak51.

Ek ként a „mí tosz” locuszát min de nes tül a poszt mo dern vá ra ko zá sok fog lal ják el,

kire keszt ve a derridai szupplementaritásnak nem en ge del mes ke dô mû ve le te ket.

Ho lott a mi ti kus hosszú ver sek jó ré sze bi zo nyá ra nem ef fé le „mí tosz” hypertextusa

– így pél dá ul Nagy Lász ló „azo nos va gyok a szó val” ars poeticus ki je len té se al kal -

ma sint orfeuszi, ám nem próteuszi mi nô sé get hor doz. Harmath el is uta sít ja Kerényi

Ká roly ro man ti kus mí tosz fel fo gá sát, amely „a mí toszt az ön meg is me rés hez ve ze tô

út nak lát ja”, mert for má ja „az ész »fel épí té sét« tük rö zi”, hogy Lévi-Strausst idéz ze

egyet ér tô en, aki „a je lö lôk el sôbb sé gét hang sú lyoz za”52. Orpheusz mí to sza en nél -

fog va – mint lát tuk, a re cep ció tör té net ben fo ko za to san – a posztmodernitás al le gó -

ri á ja ként be szél he tô el, a hôs csak „a lát szat vi lá got éne kel he ti”, nem dal nok töb bé,

csu pán ön fe ledt vir tu óz, „já té kos te rem tô”. A mi ti kus ság át ér tel me zé se ho va to vább

„fi lo zó fia” és „köl té szet” el len tét pár ját is di na mi zál ja, mert a köl té szet fej lô dés tör -

té ne te – a poszt mo dern mû kri ti ka sze rint – a mí to szi és val lá sos re mi nisz cen ci ák (ne

fe led jük, hogy a nem zet is sze ku la ri zált val lás!) tör lé sén ke resz tül ve zet a csúcs ra,

a fi lo zo fi kus episztéméig. An nak ér de ké ben, hogy Weöres mí tosz pa raf rá zi sa it a ká -

non ban le hes sen tar ta ni anél kül, hogy egyéb magánmitológiák is be bo csá tást kér -

hes se nek, az iro da lom ér tés dekonstruálja azo kat; a medialitás, a szin tak ti kai és fo -

ne ti kai per mu tá ci ók (re to ri kai koc ká zat), az ural ha tat lan ság és el bi zony ta la ní tás

Próteusz mel lôl el tá vo lít ja Orpheuszt. Harmath Artemisz eb bôl a pers pek tí vá ból

Ne mes Nagy Ág nest is le ér té ke li, ami ért ô „a ke resz tény mí tosz ha gyo má nyos ér tel -

me zé se it sze man ti ka i lag ta gad ja, ám sti lisz ti ka i lag a rend és a ha gyo mány mel lett

te szi le a vok sát”53, sôt „a meg szé pí tés stra té gi á ját vá laszt ja a lét ér tel me zés hez”54.

Ez zel szem ben Weöres „fel éke sít”, imi tál és hal lu ci nál, tisz tá ban van te vé keny sé ge

il lu zó ri kus sá gá val – Próteusz ala kos ko dik. A poszt mo dern iro dal mi mí tosz fel fo gás

szö ges el len té te pél dá ul a Já no si Zol tán-fé le remitologizációs el já rás55, amely szin -

tén a mí to szok új ra írá sá ra utal; olyan köl tô ket is „lát ha tó vá tesz”, mint Szil ágyi Do -

mo kos, Ratkó Jó zsef, Csoóri Sán dor, Kiss An na és Tor nai Jó zsef, de nyil ván va ló an

– az elô adás szó hasz ná la tá ban – az orfikus mo dell sze rint.

Hogy a Weöres-re cep ci ót mennyi re el ural ta a logocentrizmus ta ga dá sa, sôt a mû -

elem zé sek nél fon to sabb a fonocentrikus sé mák ál lan dó al kal ma zá sa, a mo nog rá fia

va la mennyi mon da tá ból ki tet szik. Idéz zük fel Harmath Artemisz vé le ke dé sét a
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55 Lásd töb bek kö zött JÁ NO SI Zol tán: Bar bá rok hang sze rén. Bp., Hol nap, 2010



weöresi tel jes ség re tö rek vés rôl, „az egész-el vû lé te zô” fenomenalizálásáról.56 Mi vel

a tel jes ség re tö rek vés a „kí sér le te zés” stá di u má ban ma rad, az iro da lom tör té nész ab

ovo a poszt mo dern iden ti tás vesz tés alak za ta i hoz so rol ja. A Rongy szô nyeg, a szö -

vet, a szö veg „fel fes lé se” és tö re dé kes sé ge azon ban tör vény sze rû, a köl té szet mint

techné so ha sem le het tö ké le tes – a tu dós pe dig hi á ba va ló an bi zo nyít ja, ami vel úgyis

tisz tá ban va gyunk, ha lan dó em be ri mivoltunkat, tö ké let len sé gün ket. A McLuhan-i

té tel – „min den mé di um tar tal ma csu pán egy má sik mé di um” – ugyan úgy nem bír

ma gya rá zó erô vel Weöres Sán dor köl té sze té re vo nat koz tat va, mint az a fel is me rés,

hogy bi zo nyos mo tí vu mok – pél dá ul a kan ca és a céd rus a Le Jo ur nal cí mû vers ben

– az is mert szim bó lu mo kat ér vény te le ní tik.57 E meg ál la pí tá sok ugyan is nem az ér -

tel me zen dô szö ve gek hez, ha nem a dekonstrukciós ér tel me zôi ak tus hoz ta pad nak.

„... a weöresi lí ra ugyan azt vi szi szín re a medialitás szint jén, ami je len tés ta ni lag

olyan ké zen fek vô nek tû nik: ez pe dig a nyelv tö re dé kes sé ge, meg szi lár dít ha tat lan -

sá ga, el il la ná sa, ki szá mít ha tat lan sá ga. A koc ká zat nak ki tett je len tés al ko tás mind un -

ta lan em lé kez tet a tá vol le vô re, a le he tô sé gek má si ká ra.”58 De va jon a nyelv tö re dé -

kes sé gé re ép pen az a weöresi po é zis a leg jobb pél da, ame lyik az eu fó ni át, a kö tött

for mát, a bo nyo lult rit mus kép le te ket, sôt a po li fon szer kesz tést tö kély re csi szol ja?

És va jon ke ring-e olyan szö veg a Gutenberg-ga la xis ban, amely nek je len té sét koc -

ká zat men te sen re konst ru ál hat nánk?59 Az iden ti tás tá vol le vé se, a több szó la mú ság és

a dialogicitás – lé nye gi leg ugyan azon je len sé gek, ame lye ket a ko ráb bi ér tel me zôk

is rög zí tet tek – Harmath Artemiszt el len té tes kö vet kez te té sek re ra gad tat ják: „Ép pen

nem a tel jes sé get, s még úgy sem, mint az egé szet ön ma gán ke resz tül meg csillantó

részt, ha nem sok kal in kább az omnipotencia »im po ten ci á ját« [köz ve tí tik]”.60

Egé szen más in terp re tá ci ós stra té gi át kö vet Bo ros Osz kár, aki a ke le ti fi lo zó fi ák

és az ôs egy ség-ta pasz ta lat meg bom lá sa fe lôl (Harmath Artemisz fon tos nak tart ja

azt is, hogy a ke le ti fi lo zó fi ák relevanciáját ki kezd je a Weöres-in terp re tá ci ó ban),

klasszi kus vers ta ni elem zés sel a weöresi po é zis mé lyé re ás. „A weöresi lí ra nyelv

szá mos pon ton ta lál ko zott a nagy ke le ti fi lo zó fi ai rend sze rek gon do la ti sá gá val,

amellyel sok eset ben konf lik tus ba is ke rült. Eme tény bôl azon ban nem a pár hu za -

mos dis kur zus ren dek egymást ki ol tó, alá ásó ter mé sze te és a lí rai dik ció disszemi-

natív jel le ge kö vet ke zik, ha nem egy olyan több ré te gû sze man ti kai há ló meg lé te,

amely bi zo nyos szem pont ból foly tat ha tat lan ma radt.”61 Emi att Bo ros – Bata Im re és
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61 BO ROS Osz kár: Vers rit mus, textualitás és köl té szet fi lo zó fia Weöres Sán dor lí rá já ban, va la mint an nak
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Kar, Piliscsaba, 2013, 34.
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Kabdebó Ló ránt modernista meg kö ze lí té se it el fo gad va62 – ép pen úgy fo gal maz, hogy

amennyi ben e lí ra még is csak „foly ta tó i ra ta lált”, „a mo dern ség után meg ta pasz talt

je len tés szó ró dás sal szem be ni ka pasz ko dót” nyúj tot ta63. Té zi sét bi zo nyí tan dó a

Har ma dik szim fó ni át és A vers szü le té se cí mû Weöres-disszer tá ció – a re cep ci ó ban

nagy részt szál ló i gé vé vált – ki je len té se it össze ol vas va az orfeuszi mi nô ség, a

„szub jek tum ön azo nos sá gá ért” foly ta tott küz de lem je gyé ben mu tat ja be az élet mû -

vet. Ám mi köz ben ma gát Weöres Sán dor mû vé sze tét mint egy az utó mo dern ség pa -

ra dig ma rend sze ré ben konstituálja az iro da lom tör té nész, e po é ti ka „foly ta tó i ként”

csu pán „a nyelv jakobsoni ér te lem ben vett kom mu ni ka tív funk ci ó já nak ra di ká lis

fel szá mo lá sát”64 vé gig vi vô, s „a for ma hor doz ta szemantikummal sza kí tó”65 Par ti

Nagy La jos és Ko vács And rás Fe renc köl té sze tét idé zi. Jo gos el len ve té sünk te hát

nem csak azt fog lal hat ja ma gá ban, hogy va jon fel szá mol ha tó-e a nyelv kom mu ni ká -

ci ós for má ja egyál ta lán, és va jon el ho má lyo sít hat ja-e bár mi lyen for mai stí lus bra vúr

a tar tal mat; de mind un ta lan föl te het jük a kér dést: a ha gyo mány hoz va ló vi szo nyu -

lás nak a versszelfet ra di ká li san kri ti zá ló mi ként je, az intertextualitással, a nyelv

tör té ne ti sé gé vel va ló ál lan dó szem be sü lés, az iro da lom „bel po li ti ká já nak” és „kül -

po li ti ká já nak” kollíziója, a me ta fo ra il lé kony ter mé sze te – s a nagy el mé le ti to po szok

mind egyi ke – nem te szi-e va la mennyi mû al ko tást problematizálhatóvá? A Bo ros

Osz kárt fe nye ge tô csap da hely zet ugyan is szimp to ma ti kus. Egy fe lôl ál ta lá nos el mé -

le ti prob lé má kat mu tat ki élet mû vek ben úgy, mint ha va la mi ért azok nem len né nek

ki mu tat ha tók bár me lyik má sik élet mû ben is. Vég sô so ron pe dig el lent mond an nak

a ro kon szen ves ki té te lé nek, hogy ne dekonstrukciós bá zis ról vizs gál ja a ver se ket:

szá má ra a mû vek ép pen azért re le ván sak, mert – ál lí tó lag – az ala nyi sze mé lyes sé -

get fel szá mol ták és a be szé lô po zí ci ó ját el bi zony ta la ní tot ták. Még Kul csár-Sza bó

Zol tán né mi képp doktrinér KAF-kri ti ká ját is föl em le ge ti: „Ko vács And rás Fe renc ki -

vé te les biz ton ság gal, egyen le te sen ma gas szín vo na lon »tel je sít«. Ha si ke rül ne vál -

to za to sab bá ten ni a szö ve gek ben imp li kált ol va sói sze rep szer ke ze tét, min den bi -

zonnyal tar tó sít hat ná he lyét a XX. szá za di ma gyar köl té szet ká non já ban.” Hát bi -

zony sen ki nek sem könnyû, an nak pe dig vég képp nem – só haj tunk föl né mi rész -

vét tel –, aki a be szé lô és az ol va só sze re pét és po zí ci ó ját foly ton el bi zony ta la ní ta -

ni, míg he lyét a ká non ban tar tó sí ta ni igyek szik.

Ta lán elô adá som töb bet nyúj tott hol mi íze lí tô nél a Weöres-re cep ci ó ból; ar ra tett

kí sér le tet, hogy a cso mó pont ja i nál ra gad ja meg. A poszt mo dern ér tel me zôk nem -

csak más ho vá he lye zik a hang sú lyo kat, mint a modernisták, de Weöres Sán dor élet -

mû vét a kor társ ka no ni zá lás le gi ti má ci ós bá zi sá nak is rend re fel hasz nál ják, alig-alig

lep lez ve a mû ve let sor egy ol da lú és ki zá ró la gos ság ra tö rô jel le gét.
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Kabdebó Lóránt

Fairy Spring 1

Ima az anek do tá ban.2 A ver ses je le net, amely – ön ma gá ban – in kább il le ne Ba bits

Eratójába (ott is in kább a Ba bits, mint a Sza bó Lô rinc for dí tot ta da ra bok kö zé), va -

ló já ban a Fres kók és stuk kók egy vi dám szín ház ba al cí met vi se lô tün dé ri ki nyí lás

so ro zat egyik da rab ja. Ami kor ki emel te és köz lés re kü lön cím mel le ad ta, nem is tu -

dom, mi ért je löl te az ec lo gát az an tik jel zô vel. A disz ti chon mi att? Amely ak ko ri ban

nem volt di va tos köl tôi for ma? Vagy iro ni ku san: a té ma és té nyek kü lönb sé gét hang -

sú lyo zan dó? A bi e der me i er-di ák idill nek ér té ket, súlyt, em be ri mél tó sá got ad va. Ez -

zel ki von ta a tel jes kom po zí ci ó ból, de egy ben ki emel te „re a lis ta” szín he lyé bôl, az

úri-kö zép osz tály be li ját sza do zá sok vi lá gá ból is. Já ték me ta fi zi kai me zô ben. Nem

úgy, mint Móricz, Kosz to lá nyi vagy Márai di ák vi lá got idé zô re gé nye i ben (Forr a bor,

Arany sár kány, Bé bi vagy az el sô sze re lem), ahol a kör nye zet von ko mor ke re tet a
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1 Megjelent WEÖRES Sándor: Fairy Spring I–VII. = Uő: Tűzkút. Párizs, Ma gyar Mû hely, 1964, 95–104.; Bp.,
Mag ve tô, 1964, 111–119.

2 1964. má jus 24-i dá tum mal le ve let kap tam Weöres Sán dor tól. A le vél meg ér té sé hez né hány em lé kez -
te tô adat kor tár sa im nak, és ma gya rá zó szó azok nak, akik ak kor még nem is él tek: ek kor je lent meg a
Tûz kút, Weöres köl té sze té nek egyik leg je len tô sebb ál lo má sa, egy szer re – kü lön ki a dás ban – Pá rizs ban
és Bu da pes ten. Benne a Fairy Spring cí mû vers cik lus sal, mely nek VI. szá mú, disz ti chon ban ké szült da -
rab ját ak kor tájt köz li az Új Írás cí mû, még elég gé új ke le tû, a Ká dár-fé le kon szo li dá ci ót rep re zen tá ló
fo lyó irat – óri á si or szá gos föl há bo ro dást ki vált va. A bal- és jobb ol da li prü dé ria egy ként el sza ba dult,
egymást fel erô sít ve majd el sö pör te a szer zôt és szer kesz tôt egya ránt. Na po kig csen gett a te le fon a
szer kesz tô ség ben – mond ják –, és han gok csak annyit or dí tot tak be le: Ec lo ga.
Az 1956-os vá lo ga tás, A hall ga tás tor nya óta a Tûz kút volt az el sô meg je lent új Weöres-kö tet. A köl tô
nem tar to zott a kul túr po li ti ka ked velt jei kö zé. Bár egy re töb ben pró bál ták-pró bál tuk – így-úgy – tu da -
to sí ta ni, hogy sze mé lyé ben egyik leg na gyobb élô köl tôn ket tisz tel het nénk. Magam ré szé rôl a Nap ja ink
cí mû fo lyó irat ban, amely nek so ká ig vers ro va tát szer kesz tet tem, szin te mind egyik szám ban kö zöl tem
ek ko ri ban egy-két Weöres-ver set. Ez út tal az idét len or szá gos fel há bo ro dás sze lét is igye kez tem a jó
ügy vi tor lá já ba fog ni. Ha min den ki be szél az An tik ec lo gá ról, ak kor könnyû szer rel tu dok kö zön sé get
sze rez ni, akik nek – „csap dá ba” csal va ôket – a nagy köl tô rôl be szél he tek. Jó szí né szek nagy ver se ket
mond tak (pél dá ul a tel jes Istár po kol já rá sát), egy mon dat el is hang zott az ink ri mi nált vers rôl, az tán
sok ér dek lô dô em ber nek mél tó tá la lás ban be mu tat tuk Weöres Sán dor pá lyá ját. Min dent meg ír tam az
ál ta lam sze mé lyé ben még nem is mert köl tô nek, el küld tem a he lyi la pok ha son ló ér te lem ben fo gant saj -
tó vissz hang ját, je lez ve, saj nál tuk, hogy vé gül nem tett ele get meg hí vá sunk nak, és nem vett részt a –
mond ha tom: – mél tó ün nep lé sén. Er re ér ke zett a vá lasz:
„Ked ves Kol lé gám, meg bo csás son, hogy egy hó na pos ké sés sel kö szö nöm meg ér te sí té sét a sze ren csét -
len vers kö rü li boxmeccsrôl. – Tu laj don kép pen vers-rész let, s az egész vers, ahogy a „Tûz kút” kö tet ben
meg je lent, már nem ilyen ol csó di ák cse me ge, mely tôl száz ezer kis pol gár egy szer re vers ol va só vá és
meg fel leb bez he tet len hoz zá ér tô vé vá lik.
Job ban sze re tem a nem konk rét, le be gô, meg fog ha tat lan ver se ket: mert aki be lé jük akar ha tol ni, fel
kell hogy ajz za az in tel lek tu sát, fan tá zi á ját, in tu í ci ó ját, tel jes em be ri re gisz te rét. A so kat kár hoz ta tott
„ér tel met len” vers tôl, ha va la ki még is meg akar ja ér te ni: gaz da gab bá lesz az ol va só, fel kell, hogy emel -
ked jék. De az a nyo mo rú sá gos konk rét vers nem dol goz tat ja meg az ol va sót, nem kí ván tô le erô fe szí -
tést, ál do za tot, le fek szik ne ki, mint... Na hagy juk.
Azt hi szem, az idén még lesz al kal mam Mis kolc ra lá to gat ni; fe le sé gem ott akar ja ke zel tet ni ma gát Petró
Sán dor dok tor ba rá tunk kal. Re mé lem, hogy be szél ge tünk sok min den fé lé rôl. Ad dig is kö szö net tel sok -
szor üd vöz löm Telesi Györ gyit, Szekrényesit és a töb bi e ket. Min den jót kí ván sze re tet tel Weöres Sán -
dor.”
(Telesi Györ gyi, ak kor a Mis kol ci Nem ze ti Szín ház mû vész nô je mond ta az Istár po kol já rá sát, Szek ré -
nye si La jos szer kesz tô tár sam 1956 óta is mer te a köl tôt, ô kér te szá mom ra köz lés re a ver se ket.) A tör -
té net po én ja azu tán a kö vet ke zô. Nem so ká ra, ami kor sze mé lye sen is meg is mer ked tünk, elô hoz tam saj -
nál koz va az ese tet. Mi re azt vá la szol ta: nem fé le lem bôl nem jött el, ha nem at tól tar tott, hogy ha kér -
de zik, el kell mon da nia, hogy a vers nem is ero ti kus je le net, ha nem va ló já ban val lá sos köl te mény. És
hát ez, 1964-ben még na gyobb „bûn nek” szá mí tott vol na. Má ra mind ez mo so lyog ni va ló anek do ti kus
tör té net. Anek do ta, ame lyet – már mint a mû fajt – Weöres Sán dor nem sze ret, sôt egy éle ten ke resz tül
küzd vers al ko tá sá ban el le ne. Még is ez út tal ép pen köl té sze te lé nye gi sa ját sá gá ra döb bent het rá.



sze re lem mel ka cér ko dó if jak egymást is mer ge tô ját sza do zá sá nak. Weöres ki eme li a

je le ne tet. Sza ba don le beg a tör té net: já ték tól a be tel je sü lé sig. A be tel je sü lés ben is

meg tart va a já ték hang ne mét. Di a dal ra jut tat va ez zel itt, eb ben a „nyo mo rú sá gos

konk rét vers ben” is azt a de rût, ame lyet mo nog rá fu sa, Ke nye res Zol tán a Weöres-

köl té szet leg fon to sabb ki küz dött sa já tos sá gá nak te kint, jog gal.3 A de rût, amely az

itt-lét ben ke re si meg az au ten ti kus idô lé nye gét: az anek do tá ban az ima meg tes te -

sü lé sét.

Mert mi rôl is szól – az An tik ec lo gát is ma gá ban fog la ló tel jes ív – a Fairy Spring?

Egy eu ró pai ka masz a sze rel mi élet idil li je le ne te i ben ön ma ga lé te zé sé re éb red rá,

és ez zel egy ben az em ber nek a lé te zés be ágya zott sá ga is tu da to so dik a szá má ra;

tör té ne tet pre zen tál és me ta fi zi kát te remt ez ál tal. Egy szü zes ség el vesz té sé nek a

tör té ne te és a szü zes ség el vesz té sé nek tör té ne te: be avat ta tás a lé te zés be. Nem li -

ne á ris el be szé lés, ha nem a ki tel je se dô ero ti kus ese mé nyek ki vál tot ta bol dog ság és

gyö nyö rû ség, bor za dás és el si e tés egymást ki egé szí tô fo lya ma tá nak né hány tör té -

net tel va ló je lö lé se. Psyche elô ké pe. Ez út tal fiú sze rep ben. A „mo cor gó”, „éb red ni kí -

vá nó” sze re lem tôl ível a vers cik lus a „ta pasz ta ló össze si mu lás”-ig. Je le ne tek bôl tör -

té net, tör té net bôl élet, ero ti ká ból a lé te zés tit ka it ér zé ke lô mi to ló gia. Mind ez egy -

szer re e vers cik lus, és ál ta lá ban a vers Weöres köl té sze té ben.

A köl tô nek sa já tos em lé ke ze te van. Rit mus ér zék? Szó má gia? Asszo ci á ci ós kész -

ség? Kép al ko tás? A Fairy Spring ese té ben is nép dal ih let tôl az an tik köl té szet met -

rum ja i ig, né pi je le net tôl a pol gá ri „úri szo ba” is me re té ig benne min den ha gyo mány

és ta pasz ta lat. De mind ez csak tech ni kai adott ság, amely nek se gít sé gé vel – mû vé -

szet el mé le te sze rint: – „az alak ta lant for más sá épí ti tu da tos aka rat tal”, amellyel „az

ered mény szép sé gé ért fe le lôs”.4 Ná la kö zeg el len ál lás csak mind ez (más nál röp te tô

köl tôi adott ság, sok szor az al ko tói le he tô ség ma xi mu ma). Weöres mind ezen szük -

sé ges adott ság bir to ká ban olyan ôsi meg ha tá ro zott ság ra éb red rá mind un ta lan,

amely ben a lé te zés össze füg gé sei, kap cso ló dá sai fel szik ráz hat nak.

Az evidenciák ter mé sze tes sé gé vel vi lá go sít fel olyan össze füg gé sek rôl, ame lyek

pe dig benne él nek az em ber ben, csak nem mer te tu da to sí ta ni a ha gyo mány ban je -

len lé tü ket. Vagy még in kább: egy ol da lú ide o ló gi ai-val lá si ti lal mak ko ráb ban ki is zár -

ták a tu dat ból azo kat. A gyer mek na i vi tá sá val fel sza ba dul tan mond ja ki mind azt a

Weöres-vers, amit a böl csek év ez re dek óta is csak bi zony ta la nul fo gal maz nak. Per -

sze nem na iv mû vész ô: tud ja pon to san azt is, amit a „böl csek” le ír tak. Ter mé sze te -

sen „doctus” poeta ô is – a ja vá ból. Csak hogy ami kor a vers szü le tik a szá má ra, ak -

kor egy olyan em lé ke zô me cha niz mus kezd dol goz ni, amely a me sék, mí to szok, nép -

da lok, bar lang raj zok lét re jöt tét is ih le ti. Olyan lé nye gi össze füg gé sek éled nek benne,

ame lyek rôl a ha gyo má nyos gon dol ko zás ban – és en nek kö vet kez té ben a hét köz napi

élet ben – már tu do má sunk sin csen, pe dig még is ezek sze rint cse lek szünk. Így ala -

kult ki a ha gyo mány ban a bûn tu dat egy for má ja, amely a cse lek vést szem be ál lí tot -

ta a nor ma tív gon dol ko zás sal. Weöres nem cse le ke de te ket jel le mez, ha nem a cse -
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3 KE NYE RES Zol tán: Tün dér síp. Weöres Sán dor ról. Bp., Szé pi ro dal mi, 1983

4 WEÖRES Sán dor: A vers szü le té se (Me di tá ció és val lo más). Pécs, 1939. Az idé zet Uô: Egy be gyûj tött írá sok
1–3. Bp., Mag ve tô, 1986, 1., 221., 223.



lek vé se ket meg ha tá ro zó össze füg gé sek szem lé lé se alap ján fel sza ba dít ja az em ber -

nek a lé te zés ben va ló hely ke re sé sét.

Mint pél dá ul a Fairy Spring ese té ben a „cso dás ki nyí lás” ese mé nyé ben ün nep li a

min den kor meg lé vô arany kort, ame lyet bár ki el ér het, ha a cso dás ki tel je se dést élet -

elv vé, „imá vá” va rá zsol ja: „Ámor mond ja: Bol dog, aki az élet min den ál la po tá ban

ugyan úgy küzd, sért, ha rag szik, mint az el sô egye sü lés ben: foly ton a bi za lom per -

ce it éli, az ôs-örök Arany kort”. Azt hi szem, ez zel iga zo ló dik az egyet len vers re vo -

nat koz ta tott „an tik” jel zô. A tes tek nek egyes sé ge. De Weöres nem áll meg itt; fel fe -

dez-meg idéz eb ben az idil li je le net ben va la mi mást is, le het, hogy Ke let ih le te is

kel lett hoz zá, vég ered mé nyé ben én még is a ke resz tény vi lá got ér zé ke lem benne és

ál ta la. Il le tô leg a benne ki fej tet le nül ma radt „hé za go kat”.

„Ámor mond ja: – En gesz te lô mág lya tûz min den bán ta lo mért és bá na tért: ez a két

sze re tô nek ro ha ma egy más el len, va la mennyi gá tat át tör ve, csak egy las sít ja: aka -

rat lan kí mé let a má sik iránt, ô ma ga sem tud ró la. De pár ja sem mi tôl sem szen ved

in kább, mint ép pen e kí mé let tôl, pe dig benne is ugyan ez la kik. Vé gül a ket tô eggyé

ol vad, és még sem egy: nem ma rad más fel ol dat lan, mint ez a té to va moz du lat: fá -

tyol-vé kony, még is pán cél-erôs ha tár mind örök re; ti tok, mely ben az ir ga lom a sze -

re lem nél is ha tal ma sabb. Ez a pil la nat nyi megin gás, pa rá nyi kés le ke dés ve ti bo rú -

ba, vi szály ba és szen ve dés be a vi lá got; még is nél kü le a sze re lem min dent rög tön

el ham vasz ta na, tü zét az ér zé ket len por szem se bír ná – mond ja Ámor.”

A ve le kor társ ma gyar re gény iro da lom is jel zi ép pen ezt a „hé zag”-szind ró mát,

de még a disz har mó ni át hang sú lyoz va: Szentkuthy ma ga tar tás kép le té ben a ke resz -

tény ha gyo mány meg kö tô erô ként el len pon toz za a vi lág ero ti kus át élé sét (lásd a

Prae cí mû re gény zá ró har ma dá nak eti ká ját, és a Fe je zet a sze re lem rôl cí mû „masz -

kos” re gé nyé nek te ma ti ká ját); Né meth Lász ló pe dig utol só re gé nyé nek cí mé be is

emel ve (Ir ga lom) ál lít ja szem be (hosszas al ko tói ví vó dás ered mé nye ként) az ir gal -

mat a sze re lem ero ti ká já val; a nyu ga ti vi lág ban ugyan ak kor – ez zel el len tét ben – a

sze xu á lis for ra da lom né ven elhíresült szem lé let vál to zás, ta ga dás és lá za dás egzal -

tá ciója zaj lik. Weöres mind ez zel egy idô ben a sze xu a li tás szü le té sé nek, a test ki nyí -

lá sá nak apo te ó zi sá ban har mo ni ku san ta lál ja meg a ke resz té nyi lé te zés archetipikus

meg ha tá ro zott sá gát. Az ir ga lom – Szentkuthynál a Prae zá ró har ma da ví vó dó eti -

ká já nak kulcs sza va – Weöresnél be le épül, ré szé vé vá lik a sze xu á lis kap cso lat ban

meg szü le tô val lá sos lét ál la pot nak. Weöres a har mo ni kus lé te zés elô va rá zso ló ja: a

ke resz tény kor szak an ti nó mi á ját ter mé sze tes ma gá tól ér te tô dés sel old ja fel. Egy -

szer re, egya zon moz du lat tal sze ret ke zik és imád ko zik.

Joyce az em ber min den na pi éle té ben a hé ro szi ka lan dok je len lé tét fe dez te fel.

Weöres a je len em be re szá má ra a me ta fi zi kus él mé nye ket te szi ér vé nyes sé. Még -

hoz zá a leg min den na pibb tény ke dé sé ben. „Csak” az ál tal, hogy e tény ke dés nek mél -

tó sá got ad: dignum et iustum est. Ar ra éb reszt rá, hogy min den em be ri moz du lat a

rí tus ré sze, más részt ez ál tal min den egyes em ber min den egyes moz du la ta me ta fi -

zi kus meg ha tá ro zott sá gú. Ön ma gunk mél tó sá gá ért har co lunk, ha tet te ink rang ját

ön ma gunk kal el is mer tet jük.

Az zal a rá cso dál ko zás sal néz szét min den ver sé ben, amellyel a tu da tá ra éb redt

em ber elô ször te kint he tett vi lá gá ra. Ami kor fel bon tot ta a lát ványt és ne vet adott

tár gyak nak, rög zí tet te a je le ne te ket, ke res te a kap cso ló dást eb ben – a tu dat rá ve -
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tett fény csó vá ja elôtt – hir te len fel bom ló vi lág ban. A haj szá ból, amely a mo dern

em ber re rá sza kadt, ô tu da to san lép az idôn kí vü li be. A tett ben nem a le zaj lás, de a

moz du lat ér dek li, a je le net ben nem a tör té net, de a ka tar ti ku san meg szü le tô lé te -

zés. Ô nem a tör vény könyv vel ér ke zô Mó zes, de a tán co ló Dá vid.

*

Ver sek át ér té ke lé se az élet mû kom po zí ci ó já ban. Ha nem csak egyes ver sét néz zük,

ha nem a kom po zí ci ót, amely be kü lön bö zô al kal man ként más- és más ként he lye zi

be le az adott köl te ményt – sa já tos al ko tás-lé lek ta ni ta nul sá got is le von ha tunk. Az

Egy be gyûj tött írá sok ta nú sá ga sze rint ma ga a Fairy Spring is ere de ti leg 1946 és 1961

kö zött ke let ke zett kü lön ál ló ver sek kom po zí ci ó ja, de en nél az össze ge zés nél sem áll

meg. Az An tik ec lo gát (a Fairy Spring da rab ja i val együtt) egy év ti zed múl va te ma ti -

ku san szer kesz tett vá lo ga tott ver se i nek kö te té ben, a 111 vers cí mû ben5 a 10 vers

a sze re lem rôl cik lus ba épí ti. A há bo rút kö ve tô kö tet, A sze re lem ábé cé je Aján lá sá val

in dít ja a sort, be le épí ti a Grá di csok éne ke cik lus ten ge lyé bôl is mert, a sze ret ke zés

rí tu sát rög zí tô Ket tôs szo bor cí mût, a Me rü lô Saturnus kö tet bôl pe dig a Carmina

Mystica cí mû, kö zép ko ri ör mény szer ze tes nek „tu laj do ní tott” ének cik lus sal zár ja: A

lé lek éj sza ká ja cím mel. Bata Im re (ak ko ri ban Weöres kö tet-össze ál lí tá sa i nak se gí tô je)

köny vé ben6 jel zi a ver sek át ér tel mez he tô sé gét a cik lus-szer ke zet vál tás ha tá sá ra: a

cik lus ban egye sül nek a sze re lem rôl leg fon to sab bat el mon dó ver sek. A va rázs la tos

ki nyí lás fo ko za tai he lyett itt el sôd le ge sen a sze re lem me ta fi zi ká ja vá lik nyil ván va -

ló vá. Ahogy a Fairy Springben az „Ámor mond ja” kez de tû pró za ver sek ad ják a „táv -

la tot”, az „imát”, most a ver sek együt te se szö vi ön ma gá ból ezt az egy szer re „je le -

ne tet” és „me ta fi zi kus ta pasz ta la tot”. Az élet tel jes ívét és az em ber koz mi kus el he -

lyez ke dé sét. A vers így egy szer re lesz a tes ti sze re lem éré sé nek, át élé sé nek és mu -

lan dó sá gá nak konk rét meg je le ní té se és em lék mû ve.

„Imá dot tam ban al szom,

mag za ta és ha lott ja.”

Az együ vé tar to zás friss örö me fog ja ke ret be a kez det és a vég, az al fa és az ómega

jel zé sét. A lé te zés alap ve tô lé nye gé rôl vall ez zel a ke ret tel a köl tô. Mint ahogy tette

va la ha egy ter mé sze ti fo lya ma tot idéz ve ko ráb ban Sza bó Lô rinc.

„Nézd, út ra ké szül a pi ciny szu lák…

Em ber, ne félj,

te vagy min den ôsöd és uno kád!”

Ír ta ezt Sza bó Lô rinc sze mé lyes lé te zé se de le lô jén, har minc nyolc éve sen, az idô sö dô

író nak, Móricznak aján lott ver sé ben. Weöres a 10 vers a sze re lem rôl cik lus össze ál -
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lí tá sa kor össze ge zô sze mé lyes „al ko nyi” lét ál la pot ban ezt a Sza bó Lô rinc-i meg osz -

tott sá got (de li fér fi – bú csú zó öreg) már egye sí ti. Egy szer re idé zi az él ményt, éli át

az em be ri sors ívét és bú csú zik – imád sá gos gló ri á ba fog va – a tes ti gyö nyört is

ma gá ban fog la ló lé te zés tôl.

Mint ha Sal va dor Dalí cso dá la tos fi a tal akt ja elô te ré ben fel ré ve dô bölcs öreg ele -

fán tot lát nánk. Így bú csú zik Weöres is, fen sé ges de rû vel – és köz ben új ra kez di az

éle tet. A tör té net idô be li, me lyen át süt az idôt len lé nyeg. Mert eb ben a köl tôi vi lág -

ban egy szer re van je len a fo lya mat, a tett és an nak „égi má sa”. Egy szer re bu ko li kus

tör té net (an tik mez ben bi e der me i er idill), Erato-beli iz zó sze ret ke zés és me ta fi zi -

kus esz mél ke dés. Bukolika – me ta fi zi kus erô tér ben.

*

Bal la dás álom ból a sze ret ke zés ben imád ko zá sig. Ami kor úgy tûnt fel, hogy a nagy

Nyu gat-kor szak le zá rult, 1947-ben egy ak kor in du ló if jú köl tô, La ka tos Ist ván új stí -

lus kor szak ról ál mo dott, ha tá ro zott gesz tus sal egy be fog ta az ôt (és ôket) meg elô zô

nem ze dé ke ket. Egy sé ges nek lát ta az Ady tól Weöresig íve lô „stí lus kor sza kot”. Szo -

kat lan, még is fi gyel mez te tô szem lé let mód. Ál ta lá ban a kü lönb sé ge ket szok tuk

hang sú lyoz ni. Magam is job bá ra in kább azt tu dom, mi vá laszt ja el, mond juk, Sza bó

Lô rinc tôl Weörest. Még is most, egyet len – bár lé nye ges – mo tí vum ban össze fog tam

ôket. Mi ért ne me het nénk to vább! Akár csak egyet len öt let ere jé ig! Íme: Ady és

Weöres. Sza bó Lô rinc cel a bú csú zás bölcs ér zé ke lé se rí mel tet te össze, Adyval ép -

pen el len ke zô leg: a ki nyí lás haj szák tól, sze re pek tôl meg sza ba du ló koz mi kus buko-

likája.

Az el sô iga zi Ady-kö tet, az Új ver sek el sô ver se (A mi gye re künk) mint ha ép pen

az An tik ec lo ga Weöresét idéz né meg.

„Ha jön nek az új is te nek,

Ha jön nek a nem sej tett órák,

Va la mi kor, va la mi kor,

Ki pat tan nak a tu ba ró zsák

S el csat tan hosszú cso da-csók.

Má sok lesz nek és mink le szünk:

Egy nap vi rág-sze mû meny asszony

S egy nap su gár-lel kû le gény.

A tu ba ró zsa il la toz zon

S ál dott le gyen a má mo ruk.”

De ha ez csak csa ló ka öt let nek tûn nék fel, idé zem a má sik Ady-ver set, ugyan e kö -

tet bôl: A má sik ket tô cí mû ép pen a hé ja-ná szos, fel old ha tat lan iz zá sú sze re lem mel

szem ben a Fairy Springet elô le ge zi, egész sé ge sen ön ma guk kap cso la tá ra éb re dô

sze rel me se it lát tat ja.
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„S pi ros ker tek bôl, úgy tet szik ne künk,

Közelg egy le ány és egy ifju em ber

S mi, ím, egy szer re for rón öle lünk,

Nagy sze re lem mel.”

Ha így ol vas suk Adyt, benne van már ek kor is köl té sze té ben az – oly sok szor ki -

csiny lett – Csinszka ver sek po é ti ká ja, az idil li em be ri lé te zés re mény sé ge is. Az ek -

kor még büsz kén vál lalt – az Arany Já no sé ra ket tôs ér te lem ben vissza ütô (ütô és

ha son lí tó) – bal la dás té pett ség, haj sza mö gött az ih le tô, ér te lem adó ôs kép, amely -

ben em ber em ber rel ta lál koz hat is.

Weöres köl té sze té ben ép pen ez az egy ség él még. Bár ha már tu da to so dik a rész -

let is, a szét vá lást bi zo nyít va (pél dá ul az An tik ec lo gá ban: óko ri for ma, hang nem, úri

di ák idill). De a köl tô em lé ke ze té ben az egy ség él, ami kor nincs kü lön szó, rit mus,

kép, tör vény. Ez ad ja a vers össz ké pét, egy szer re ero ti kus-val lá sos su gal la tát.

Meg idé zi a konk ré tat is, hogy ki bont sa a le be gôt, a meg fog ha tat lant. Csak hogy a

ket tô rit kán vá laszt ha tó szét ennyi re könnyen egymástól. Mint ahogy – ô ma ga írja

– kom po zí ci ó ba szer vez ve már az An tik ec lo ga sem ilyen „konk rét” vers. Ugyan ak -

kor nép raj zi, mi to ló gi ai, kul túr tör té ne ti is me re tek bir to ká ban szin te min den „le be -

gô, meg fog ha tat lan” Weöres-vers konk rét tá is vá lik.7 Ne is a konk rét ság el le né ben

ke res sük a le be gést, a meg fog ha tat lan sá got. Ép pen a ket tôt egy ben. A me sék ben, a

je le ne tek ben a lé nye gi meg ha tá ro zott sá got, az „em lé ke zés” cso dá ját. Em lé ke zést a

rend re, amely ép pen fel bom lá sá val tes te sül élet té, hogy a tu dat ban is mét je lent -

kez ve a je len éle tet han gol ja har mo ni kus sá. Így a vers ná la ál lan dó át tû nés a konk -

rét ból a meg fog ha tat lan ba és vissza. Le be gés: az ar che tí pus és a me se kö zött. Ebbe

a le be gés be von be, ol va só it, át élô it, akik be lé je akar nak ha tol ni ver sei vi lá gá ba.

De nem csak ver sei vi lá gá ba ha tol ha tunk ez ál tal, ha nem a sze mé lyes lé te zés rej -

tel me i be is. És sze mé lyes ön ma gun kon át – a vi lág la bi rin tu sá ba. Ott hont te remt ve

az egyes nek a vég te len ben. Mond jam: hermeneutikai él ménnyel ke cseg tet, ha idé -

zett le ve lé nek ta ná csát meg fo gad juk: „aki be lé jük akar ha tol ni, fel kell hogy ajz za

az in tel lek tu sát, fan tá zi á ját, in tu í ci ó ját, tel jes em be ri re gisz te rét”.

A köz tu dat ban azért cso dál juk a köl tôt – tech ni ká já ért: a köl tôi min dent tu dá sért

–, ami tôl épp sza ba du ló ban van. Mert ô ép pen azért lesz köl tô, hogy vissza ve zes sen

ab ba az idil li ál la pot ba, ami kor nem a rész le tek pok lá ban él tünk, és az em ber va la -

mi lyen tel jes ség ben, koz mi kus har mó ni á ban lé tez he tett. Volt ilyen? Vagy lesz ilyen?

Em lé ke zet va ló ban ez, vagy a nosz tal gia egy sa já tos ese te? A nyu ga ti gon dol ko zás

hé za ga i nak ki töl té se? Min den eset re az em ber lét nagy sze rû esé lye. Ame lyet a mi

iro dal munk ban ép pen a tra gi kus élet hely ze tek köl tô je, Ady ál mo dott meg szín re lé -

pé se pil la na tá ban. A Weöres ál tal be tel je sí tett esély hi te le sí tet te az Ady-köl té szet

sors ba ágya zott, haj szá nak ki tett, a tör té ne lem ben esz mél ke dô tra gi kus sá gát. Ady

jós la ta pe dig be je len ti, fel ve ze ti, ál dá sá val kí sé ri a sze rel mi ki nyí lás kor fo gant em -

be ri imád sá got, a Weöres köl té sze té ben tra gé di á kon túl ka tar ti ku san ér vé nye sü lô

har mó ni át, koz mi kus bukolikát.
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Szilveszter László Szilárd

„Barátaim az állatok / s az emberfölötti áramok”

Természet és transzcendencia Weöres Sándor verseiben

Weöres Sán dor köl té sze té ben a nö vény- és ál lat vi lág nem csu pán af fé le de ko rá ció,

az én el ide ge ne dett sé gé nek áb rá zo lá sát, az uni ver zum ka o ti kus sá gá nak XX. szá za di

ta pasz ta la tát szol gá ló al le go ri kus / me ta fo ri kus hát tér, sok kal in kább a szub jek tív

tu dat tól füg get len lé te zôk va ló sá ga, mely ma gá ban hor doz za a te rem tett vi lág em -

ber ál tal el fe le dett tit ka it, il let ve ha tá ro zot tan egy transz cen dens ér te lem, vég sô cél

fe lé mu tat. Azt is mond hat nánk, hogy fló ra és fa u na eb ben a lí rá ban – bi zo nyos mó -

don – el len sú lyoz ni ké pes lét és in di vi du um alap vi szo nyá nak mo dern ko ri prob le -

ma ti kus sá gát, hi szen min den szen ve dés vagy ké tely el le né re egy is me ret len har -

mó nia, szak rá lis egy ség meg lé tét ér zé kel te ti. A Weöres-köl té szet ben az em ber egy -

szer re sze rep lô je és né zô je Is ten di csô sé ges, örök szín há zá nak (Theatrum Gloriae

Dei), ha lan dó sá ga foly tán ré sze, ha lál tu da tá ban és üd vös ség hi té ben vi szont kül sô

szem lé lô je is a pre- és ext rahu mán di men zi ók nak. Ta lán túl zás nél kül ál lít hat juk,

hogy ez a transzcendenshez fû zô dô sa já tos vi szony ér he tô tet ten az olyan ver ses -

könyv-cí mek ben, mint A kô és az em ber (1935); A te rem tés di csé re te (1938); A hall -

ga tás tor nya (1956); Tûz kút (1964); Ének a ha tár ta lan ról (1980) stb. Amint azt Ke -

nye res Zol tán mo nog rá fi á ja a Weöres-lí ra el sô kor sza ká hoz kap cso ló dó an meg jegy -

zi: Weöres Sán dor a „ver set nem a sze mé lyes ön ki fe je zés, ha nem az ál ta lá nos lét -

ki fe je zés esz kö zé nek szán ta, nem az él mény tü né keny cso dá it kí ván ta rög zí te ni,

ha nem az em bert és ter mé sze tet össze fog la ló koz mosz jel adá sa it ke res te, az eset -

le ges sel szem ben a nem vál to zót ku tat ta, az egy szer meg je le nô he lyett a min dig je -

len le vôt akar ta meg ra gad ni, és a vég sô dol gok bi zo nyos sá ga vagy ép pen bi zony ta -

lan sá ga gyúj tot ta fel kép ze le tét.”1

Az ás vá nyok vi lá ga a szenv te len kö zöm bös ség ben, a panasznélküliség, a fel tét len

szol gá lat ál la po tá ban na gyobb jó zan ság ra in ti az em bert, a nö vé nyek a szün te len

nö ve ke dés, bur ján zás és ter mé keny ség fe la da tá ban töl tik be föl di lé tük cél ját, az

álla tok egymást pusz tí tó har ca pe dig egy je len va ló, de ki is mer he tet len tel jes ség,

uni ver zá lis ér te lem ré sze ként a szü le tés és meg sem mi sü lés szük sé ges sé gé re em lé -

kez tet. A ter mé szet ki szol gál ta tott sá gá ban is bol do gabb, ok ta lan sá gá ban is böl csebb,

ösz tön-ve zé relt sé ge foly tán is nyi tot tabb az em ber nél, adó dik te hát a le he tô ség: az

élô vi lág ból vett ana ló gi ák kal tar tal ma sab bá, tö ké le te seb bé ten ni az em be ri éle tet,

meg is mer ni ér tel mét olyan mély sé gé ben, amennyi re egy ha lan dó szá má ra egyál ta -

lán meg ada tik. Egy ilyen kon tex tus ban az ál la tok és a nö vé nyek vi szo nya a te rem -

tés hez és a Te rem tô höz prob lé mát lan, az em ber az egye dü li lé te zô, aki test és lé -

lek szün te len tu sa ko dá sá ban, a föl di és szel le mi meg ha tá ro zott ság el lent mon dá sos -

sá gá ban utat nyit a hit és a ta ga dás, az öröm és a szen ve dés, a gör csös él ni aka rás
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és a ha lál vágy ket tôs sé gé nek. A Weöres-köl té szet ben a kez de tek tôl je len van ez a

gon do lat, pél dá ul A kakuk cí mû 1938-as köl te mény ben:

„Ide gen éle tek zúg tak kö röt tem,

ide gen fé szek ahol nö ve ked tem

s amint a szár nyacs kám pely het vál tott,

el hagy tam én min den tár sa sá got,

nincs fész kem, nincs ba jom, nincs örö möm,

ne le gyen sem mi hez sem mi kö zöm –

míg száll nak a vá gyak, aka ra tok,

hol to mig sen ki se lás son en gem...”

A ka kukk-lét ta nul sá ga az élet cél ját ke re sô em ber szá má ra alap ve tô: a (ma dár)vi -

lág nyüzs gé sé tôl, ki csi nyes, si rán ko zó min den na pi sá gá tól va ló tá vol ma ra dás, szem -

lé lô dés, el kö te le zô dés-men tes ség, mind an nak az el uta sí tá sa, ami ezt a kívülállás

biz to sí tot ta har mó ni át, a min de nek fö löt ti tel jes ség és sze re tet át élé sét meg za var -

hat ná. Ez az esz té ti kai-fi lo zó fi ai at ti tûd nem ide gen a kor szak köl té sze té tôl, Jó zsef

At ti la vagy Sza bó Lô rinc gon do la ti ver se i ben egya ránt je len van. Ami ben Weöres

kö ze lí tés mód ja még is kü lön bö zik a két vi lág há bo rú kö zöt ti lí ra ha son ló meg nyil vá -

nu lá si for má i tól, az az iro ni kus fel hang já ban is op ti mis ta vég kö vet kez te tés, hogy

mind ez nem a vi lág ban ural ko dó ká osz, ne tán va la mi fa tá lis té ve dés ered mé nye,

sok kal in kább a te rem tés lé nye gé hez, igaz sá gá hoz tar to zik, il let ve hogy tu laj don -

kép pen így is van ez rend jén, hi szen egy vég sô, transz cen dens ér tel met szol gál:

„Nagy tör vény terped a fû-fa fe lett, / mely min ket ví gan egymással etet / s a ne ve:

sze re lem és sze re tet. / (Rossz? – ne hidd: / cél ja it / nem is me red.)” Egy Filep La jos -

hoz cím zett le ve lé ben ezt a meg gyô zô dé sét Weöres Sán dor a kö vet ke zô kép pen ír -

ja le: „Ed di gi éle tem ben a leg több, hogy ide el ju tot tam: nem hit tem vol na, hogy az

élet lát vá nya, fe lül rôl, ilyen vég te le nül szép; itt nem prob lé ma töb bé, hogy mi ért

kell lé tez ni a sok zûr za var nak, ha tel jes össze fo gott sá gá ban ennyi re za var ta lan. In -

nen néz ve, a leg szennye sebb dol gok sem ijesz tô ek töb bé, mert nyil ván va ló a hi te -

les sé gük, a ho va tar to zá suk. S a leg cso dá la to sabb, ahogy meg érez tem, hogy itt már

mi lyen za var ta la nul le het sze ret ni min dent, kü lönb ség és fo ko zat nél kül [...] Akik,

egyen ként, egymást ölik-mar ják, együtt vé ve a sze re tet nek csak nem ak ko ra mág -

lyá ja, mint a Te rem tô ma ga.”2

A gon dol ko dó, ér zé keny, a ha lál el ke rül he tet len sé gé nek tu da tá ban lé vô em ber

szá má ra ta lán a leg na gyobb bot rány az egymásból táp lál ko zó, egymást pusz tí tó

élô vi lág ke gyet len sé ge, il let ve a ter mé szet kö zöm bös sé ge mind az zal a fáj da lom mal

és szen ve dés sel szem ben, amely a lét fenn tar tás – lát szó la go san ön cé lú – min dent

fö lü lí ró ösz tö né nek mû kö dé sé ben tet ten ér he tô. Weöres Sán dor köl té sze té nek ez a

kér dés kör egyik ori gó-pont ja, vissza-vissza té rô mo tí vum ként, vál to zó for má ban és

konk lú zi ók kal ugyan, de ál lan dó an fel-fel buk kan az élet mû mind egyik idô sza ká ban.
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A kakuk idé zett szö ve ge az ér zel mek tôl men tes, tá vol ság tar tó, szem lé lô dô ma ga -

tar tás sal old ja fel ezt a prob lé mát, an nak a tu da tos – és nem kis mér ték ben ci ni kus

– fel vál la lá sa ál tal, ahogy a köl te mény ben sze rep lô ka kukk az utód gon do zás, faj -

fenn tar tás ter he it ép pen a zsi bon gó, le né zett ma dár vi lág ra há rít ja. Az 1942-es De

profundis a „ször nyû la ko ma” szen ve dé se it, az éle tért egymást ölés so ha meg nem

szû nô, po ko li kör for gá sát az egész vi lág ra ki ter jeszt ve áb rá zol ja: „hol Is ten nek bar -

ma és vi rá ga / to long egy más ele ve nét rág va”, ugyan ak kor nyil ván va ló vá te szi, hogy

mind ez csak az em ber, a gon dol ko dó én szá má ra bír va la mi fé le je len tés sel. Az öt

év vel ko ráb bi kel te zé sû Herakleitos pe dig ugyan ezt az uni ver zu mot át fo gó fáj dal -

mat a ta pasz ta lás szub jek tív kor lá to zott sá gá nak, az in di vi du a lis ta szem lé let ki csi -

nyes sé gé nek tu laj do nít ja:3

„Ne mondd, hogy rossz az élet és az Is ten.

Ne kol dulj tô le kel le mest. Vi lá ga

nem a bol dog ság lan gyos po cso lyá ja

[...]

Azért hogy néked ká sa nem ju tott,

kár a vi lá got rossz nak mon da nod:

te vagy ôér te és nem ô te ér ted.”

Az élet örök kör for gá sá nak, az élô lé nyek lét re jöt té nek és meg sem mi sü lé sé nek misz -

té ri u má ra, a II. vi lág há bo rú elôt ti Weöres-lí rá ban a Rongy szô nyeg 79. ver sé nek sorai

ad ják a leg au ten ti ku sabb vá laszt, mely sze rint a ter mé sze ti lét alap ja a szen ve dés.

A fû mag ja, a fa gyü möl cse, az ál la tok szü le té se és az em be ri al ko tás is mind-mind

a vál to zás fáj dal ma árán ér le lô dik. Az élet cél ja te hát nem a bol dog ság, ha nem a

ter mé keny ség, rész vé tel Is ten ál lan dó mun kál ko dá sá ban, a te rem tés so ha meg nem

szû nô ak tu sá ba va ló be le ol va dás le he tô sé ge. Egy ilyen né zô pont ból az em be ri szen -

ve dés sok kal ma gasz to sabb, mint a nö vé nye ké vagy az ál la to ké, hi szen meg ada tott

ne ki, hogy az egye di, a pil la nat nyi he lyett az egész ha tár ta lan sá gá ban, az örök ké -

va ló ság ban osz toz hat: „Most mint gallyat a mág lya égé se / be fo gad az Is ten szen -

ve dé se – / nem vé ges kín, mint vá gott-li báé: / ha tár ta lan, mint a ter mô tá jé.” Az
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3 Az újabb szak iro da lom ból Schein Gá bor kismonográfiája, il let ve rész le te seb ben Bartal Má ria köny ve is
ki tér an nak az elem zé sé re, hogy a II. vi lág há bo rú elôt ti Weöres-lí rá ra mi lyen ha tás sal vol tak a Stemma
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a ko ra be li for dí tás ból er re vo nat ko zó konk rét szö veg rész le te ket. SCHEIN Gá bor: Weöres Sán dor. Bp.,
Elektra, 2001, 49. BARTAL Má ria: Át hang zá sok. Weöres Sán dor mí tosz po é ti ká ja. Po zsony–Bu da pest,
Kallig ram, 2014, 155–157. Íme né hány Hérakleitosz-gnóma az 1936-os két nyel vû ki a dás ból, amely
kap cso lat ba hoz ha tó az em ber és ter mé szet, em ber és Is ten vi szo nyá nak weöresi ér tel me zé sé vel: „Ha
bol dog ság vol na a test gyö nyö rû sé ge i ben, az ök rö ket mon da nók bol do gok nak, mi kor bor sót ta lál nak,
hogy egye nek. [...] Ne lát szat ra ta lál gas suk a leg na gyobb dol go kat. A ter mé szet rej te kez ni sze ret. Ha az
em ber nem re mé li a nemremélhetôt, ki ta lál ni nem fog ja, mert ne he zen ki ta lál ha tó és hoz zá fér he tô. [...]
Az is ten nek szép min den és jó és jo gos, em be rek gon dol ják ezt jog ta lan nak, amazt meg jo gos nak. Nem
ér tik meg, mint van az, ami el len ke zik, ön ma gá val még is össz hang ban: vissza csa pó il lesz ke dés, mint íjjé
és lan té. [...] Az út fel és le ugyan az. A hi deg dol gok me leg sze nek, a me leg kihül, a ned ves meg szá rad,
a szá raz meg ned ve se dik. Be teg ség te szi az egész sé get édes sé és jó vá, éh ség az el telt sé get, fá rad ság a
meg pi he nést. Az el len té tes re csi szolt il lik össze (és) az el len ke zôk bôl a leg szebb il lesz ke dés. Össze il lô
pá rok: egész és nem egész, egye zô el len ke zô, össz hang zó szét hang zó, és min den bôl egy és egy bôl 
minden.” HÉRAKLEITOSZ: Mú zsái vagy a ter mé szet rôl. Pon tos irá nyí tás az élet cél ja fe lé. Bp., Stemma,
1936, 39–49.



1936-os Aurora combattans ugyan ezt a célt az ál lan dó moz gás ban, szü le tés ben és

pusz tu lás ban, a küz de lem ben és ön zet len ön fel ál do zás ban lát tat ja.4 A nyolc szó ta -

gos, két üte mû vers so rok len dü le te, a pa te ti kus, ar cha i zá ló be széd mód, az al le go ri kus

áb rá zo lás, il let ve a sa já tos metaforika a ke resz tény ókor, ko ra kö zép kor, Aurelius

Prudentius Clemens vagy Szent Amb rus him nu sza it idé zi:

„Bal ga az, ki föl di s égi

örö mét Te tô led ké ri

a bol dog ság so se fô,

so se cél csak pi he nô.

Hogy tar tós le gyen Egé szed,

vál ta koz nak mind a ré szek.

Nem a meg nyug vás a cél:

mind mo zog jon, ami él.”

„Weöres vi lág ké pé ben – jegy zi meg Alföldy Je nô – az ál lan dó, a vál to zat lan, a moz -

du lat lan, az örök az zal a min dent össze fog la ló lé nyeg gel azo nos, amely nek meg -

nyil vá nu lá sa min den, ami vál to zik. A vál to zás a min den ség leg jel lem zôbb sa já tos -

sá ga, de mi köz ben min den vál to zik a csil la gos ég makrokozmikus vi lá gá ban épp -

úgy, mint a pa rá nyok mik ro koz mo szá ban, a vál to zók összes sé ge nem vál toz tat a

min den ben benne le vô, kö zös lé nye gen: az örök ké va ló sá gon.”5

Az em be ri lép ték kel mért idô ben örök nek tar tott, va ló já ban vi szont mu lan dó,

illet ve pil la nat nyi nak tû nô, még is ma ra dan dó paradoxona Weöres Sán dor több ver -

sé ben is meg je le nik. Ezek kö zül ta lán leg is mer tebb az 1979-es kel te zé sû Örök lét,

mely ben a lát szó lag fe le dés re ítélt él mény, az át élt ese mény, az egy szer meg tör tént

„gyík-kú szás” vagy „szárny ve rés” örök ké va ló sá gát ál lít ja szem be a koz mi kus idô -

ben elôbb-utóbb meg sem mi sü lés re kár hoz ta tott anya gi vi lág, az égi tes tek vagy ép -

pen a „min dent el nye lô sír ve rem” idô le ges vol tá val. Ugyan ez a szem lé let vi szont a

ko rai ver sek ben is meg ta lál ha tó. Nem más ról van itt szó, mint lát szat és va ló ság,

ma te ri a liz mus és transz cen den cia ra di ká lis kü lön bö zô sé gé nek hang sú lyo zá sá ról,

ar ról a jel leg ze te sen weöresi, eg zisz ten ci á lis és egy ben esz té ti kai-fi lo zó fi ai alap ál -

lás ról, amely a szakralitás és racionalitás szem be ál lí tá sá ban min den kép pen az

elôb bi mel lett te szi le a vok sát:
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4 Ta lán nem fö lös le ges itt Weöres kor tár sá nak, Mar tin Heideggernek az egyik 1939-es fi lo zó fi ai szö ve -
gét is fel idéz ni, amely sze rint a ko rai gö rög gon dol ko dás ban em ber és ter mé szet nem egy rész–egész
vi szony egy-egy al ko tó ele me ként ér tel mez he tô, ha nem a min den ség egy sé gét adó moz gás ban. Ön ma -
gá ban te hát sem mi sem ab szo lút és vál to zat lan ér vé nyû, sem mi sem ál lan dó, csak is az uni ver zum mal,
a má sok kal va ló együtt vál to zás ban: nö ve ke dé sé ben vagy csök ke né sé ben, fej lô dé sé ben vagy fel bom -
lá sá ban is mer he tô fel. Heidegger sze rint ez az a mû kö dés, amely min den elem nek csak a tel jes ség hez
fû zô dô kap cso la ta függ vé nyé ben tu laj do nít je len tô sé get: „Nö vé nyek és ál la tok moz gás ban van nak még
ak kor is, ha moz du lat la nul áll nak és pi hen nek. [...] A φύσις [phüszisz] ki in du lá sa és el ren de lé se is a moz -
gás nak és nyu ga lom nak.” HEIDEGGER, Mar tin: A φύσις lé nye gé rôl és fo gal má ról. Ford. VAJ DA Ká roly =
Uô: Út jel zôk. Szerk. PONGRÁCZ Ti bor, ford. ÁB RA HÁM Zol tán et al., Bp., Osiris, 2003, 225–282.

5 ALFÖLDY Je nô: Két köl tô. Ta nul má nyok Weöres Sán dor ról és Kálnoky Lász ló ról. Bp., Orpheusz, 2014, 18.



„Mit mál ló kô re nem bí zol:

min tázd meg le ve gô bôl.

Van né ha olyan pil la nat,

mely ki lóg az idô bôl,

[...]

Mint für dô zô comb ját ha hal

sú rol ta, s to va bil lent –

így né ha meg érez he ted

ön nön-magadban Is tent”

(Örök pil la nat)

Az 1943-as Há rom ré szes ének, avagy ké sôb bi cí me sze rint Har ma dik szim fó nia a

fent és lent, égi és föl di, örök ké va ló és pil la nat nyi ket tôs sé gé nek áb rá zo lá sá ban fûzi

to vább ezt a gon do lat sort. Ma ga a köl te mény még a Weöres Sán dor-lí rá ra te kint ve

is rend ha gyó szer ke ze tû, há rom pil lé rû konst ruk ció, ze ne mû sze rû en vissza-vissza -

té rô mo tí vu mok kal, va ri á ci ók kal, ref rén nel. A vers kí sér le te zô könnyed sé gé ben

egy szer re van je len a len dü let és meg-meg tor pa nás, vi dám ság és fáj da lom, ki szol -

gál ta tott ság és ha ta lom, szü le tés és ha lál. A tö ré keny szép ség fe szül szem be az

örök lét sú lyá val, moz gás az ál lan dó ság gal, ének a hall ga tás sal, cse lek vô, ér zô lét az

idôt len és vál to zat lan is te ni szem lé lô dés sel: „Ma dár ka sír, ma dár ka örül, / míg pi ros

ge ren dái kö zül / néz a ha tal mas –”. Amint a csend a ze nét, a nyu ga lom a moz gást,

úgy hor doz za a múl ha tat lan a mu lan dót: a Te rem tô a te rem tett vi lág so ha meg nem

szû nô tán cát, kör for gá sát. Egy ilyen vi szony ban a lát szó lag egymástól kü lön bö zô

dol gok va ló já ban egy lé nye gû ek („magad vagy a va dász, meg a vad”), az én, az egye -

di fel ol dó dik a min den ség egy sé gét adó mû kö dés ben. „A tel jes ség hez ve ze tô úton

– ál la pít ja meg a Há rom ré szes ének kap csán Ke nye res Zol tán – már nincs jó és rossz,

itt már lé nye gé ben min den a jó kö zé tar to zik, de a ket tô zô, fel bon tó szem lé let to -

vább ra is ele ven ma rad. A tel jes ség–cson ka ság di men zi ó já ban min den ér ték vá lasz -

tás er köl csi pa rancs ra tör té nik, a köl té szet esz té ti kai ér té kei en nek az er köl csi im -

pe ra tí vusz nak a »há tán« je len nek meg.”6

A ter mé szet itt az em be ri lé lek rez dü lé se it kö ve ti, a lét él mé nyek mint egy az

álom sze rû, szürreális, bel sô vi lág ki ve tü lé se kép pen az ál la ti han gok ban, moz du la -

tok ban, tánc ban és ének ben ta lál nak társ ra. A meg-meg is mét lô dô ref rén, a kü lön bö -

zô va ri á ci ók ezt a tö ké le tes egymásra hangoltságot, em ber és ter mé szet együtt-létét

ér zé kel te tik: „Ri kolt a pá va ve led, / ti peg az éj be ve led, / el vesz ti nyúlt vo na lát a

fu tó ró zsa ve led”. El len té tek és pár hu za mok já té ka fû zi egy be a köl te mény so ra it,

erô és gyen ge ség, cse lek vés és nyu ga lom, for tis si mo és pi a no vál ta ko zá sa, amely

még sem zár ja ki egymást. „A Há rom ré szes ének ben az élô át vál to zik lé te zô vé; a lírai

hôs nek ez az át vál to zá sa a tel jes em ber szü le té sé nek misz té ri u ma. De az élet ben is

meg ta lál ja Weöres a tel jes em bert. Az apá cá ban, aki ki lenc cso mag já hoz ma gát tize -

d ik nek szá mol ja, va gyis ma ga is tárgy. A tel jes em ber az élet ben ma gát azo nos nak
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tud ja min den nel, a tár gyak közt ma ga is tárgy. Itt vá lik nyil ván va ló vá ezen élet fi -

lo zó fia cél ja” – jegy zi meg a vers kap csán Bata Im re.7

A II. vi lág há bo rú utá ni Weöres-lí rá ban meg sza po rod nak a hosszú ver sek. Ezek

kö zül a kü lön bö zô mi to ló gi ai té má kat fel dol go zó köl te mé nyek mel lett, mint a

Mahruh vesz té se; Medeia; Minotauros; Orpheus stb., Az el ve szí tett nap er nyô el sô sor -

ban azért emel he tô ki, mert köz vet le nül nem az ógö rög vagy a tá vol-ke le ti ha gyo -

mány ra és sze rep lôk re épít, ha nem egy köz na pi idil li tör té ne tet vá laszt ki in du lás -

pont ként, mellyel – bi zo nyos ér te lem ben – az egész Weöres-élet mû esz té ti kai-fi lo -

zó fi ai szin té zi sét va ló sít ja meg. Ma ga a köl te mény csak nem 400 sor ból áll, az el sô

Weöres-kis mo nog rá fia szer zô je, Ta más At ti la sze rint „a va ló sá gos nál egy fok kal

nai vabb ra sti li zált” vi lág kép jel lem zi.8 Az epi kus szál lé nye ge a ter mé sze ti légy ott

me men tó ja ként a va don sû rû jé ben ha gyott nap er nyô, mely nek to váb bi „sor sa” lét

és ter mé szet, szü le tés és ha lál tit ka it je le ní ti meg. A sze rel mi ta lál ka he lyén fe lej -

tett tárgy ide gen test ként ke rül a ter mé sze ti vi lág ba, túl a gya kor la ti hasz ná lat ál -

tal mo ti vált té nye zô kön – mint min den em ber ál tal lét re ho zott pro duk tum – az uni -

ver zum ban ural ko dó ká osz el le ni idô le ges til ta ko zás me ta fo rá ja ként is fel fog ha tó.

Weöres Sán dor köl té sze te mind vé gig ref lek tál az is te ni mun ka tö ké le tes sé gé re,

ki is mer he tet len sé gé re, de egy ben en nek be fo gad ha tat lan sá gá ra, vég te len iga zsá -

gos sá gá ra és jó sá gá ra is. Az al ko tás fo lya ma tá ban a ha lan dó em ber a te rem tett vi -

lág szép sé gét, rend szer sze rû sé gét, funkcionalitását kí ván ja meg kö ze lí te ni. Ezt a pár -

hu za mot eme li ki a vers ben az a ki té rô, mely – mint egy tör té ne tet a tör té net ben –

a nap er nyô anya gát, szár ma zá sát, meg mun ká lá sá nak fá ra dal ma it rész le te zi. Leg több

eset ben te hát, még egy ilyen egy sze rû hasz ná la ti esz köz – egy nap er nyô – el ké szí -

té se is fel té te lez esz té ti kai cé lo kat: „lom bard se lyem, raj nai bí bor fes ték / ele fánt -

csont ját küld te In dia, / va sát Pittsburg, fá ját Bra zí lia; / ré sze it mennyi kor dén vit ték

/ hány vas út ra, ha jó ra tet ték: / egy vi lág mû ve! ezer kéz fia!” A nap er nyô az em ber

ál tal lét re ho zott XX. szá za di élet te ret, a glo bá lis ci vi li zá ci ót jel ké pe zi, a köl te mény

szö ve ge ezt ál lít ja a te rem tett vi lág, a he gyek, a völ gyek, ál la tok és nö vé nyek mellé.

Ta lán az sem vé let len, hogy funkcionalitásában ép pen a ter mé szet egyik lét fenn -

tartó for rá sá tól, a nap fény tôl óv ja az em bert.

Ma ga a tör té net vi szont egy ben azt is iga zol ja, hogy a mes ter sé ges és ter mé sze -

tes va ló ság még sem tel je sen ide gen egymástól. Az em ber ál tal lét re ho zott rend,

mely a hasz ná la ti esz köz el ké szí té sé ben tel je se dett ki, a le bom lás fo lya ma ta so rán

lát szó lag az ent ró pia gyô zel mét ál lít ja elô tér be, ami ként azon ban a nö vé nyek és ál -

la tok las san bir tok ba ve szik az im már funkciótlanná vált tár gyat, a sze re tet tör vé nye

vé gül ural kod ni ké pes a ká osz fe lett. A két vi lág kö zöt ti kez de ti tá vol ság ugyan is,

mely az ott fe le dés pil la na tá ban lét re jön, a nap er nyô pusz tu lá sá val, ré szek re bom -

lá sá val vissza von ha tat la nul meg szû nik. Ta núi le he tünk an nak, ahogy a nap er nyô

me ne dé ké ben sar ja dó új élet nö vé nyi, ál la ti és em be ri szin ten egya ránt le gyô zi a

pusz tu lást, a ha lált:

38

7 BATA Im re: Weöres Sán dor közelében. Bp., Mag ve tô, 1979, 98.

8 TA MÁS At ti la: Weöres Sán dor. Bp., Aka dé mi ai, 1978, 92.



„Pá ra tu li pán fel ve ti fe jét,

vil log kris tály-zöld más vi lá gi rét,

li la tö vis gyûl a lá tó ha tár ra;

tá vol szi ge tet kör nyez a sö tét;

mint nô-pil lan tás ját szik egy sugárka,

il lan va meg si mít ja ked ve sét,

ra gyog va röp pen el szunnyadt fi á ra,

míg örök mo soly de reng a vi lág ra,

vo nul nak és ha jol nak ívei

híg par tok közt, Theatrum Gloriae Dei.”

Egy ilyen né zô pont ból min den csu pa já ték és könnyed ség. Az örök lét, az üd vös ség

a pil la nat nyi ban lé te zik. A ki csiny dol gok szép sé ge és tö ré keny sé ge, se bez he tô sé ge,

az élet leg ap róbb meg nyil vá nu lá sa i ban ki tel je se dô vég te len sze re tet, ko no kul fe lül -

ke re ke dik min den pusz tí tó erôn. Mint Is ten szín há za, úgy mû kö dik a vi lág egye tem,

csu pán azt kell fel is mer ni benne, hogy cél ja nem az egyén ben, ha nem a nagy egész -

ben, a tel jes ség ben ke re sen dô. „[A] Min den ség gel azo no sí tott Sem mi nek – jegy zi

meg Al föl di Je nô – nincs kö ze a ni hi liz mus hoz, csu pán az örö kös vál to zás ban mind -

un ta lan más sá ala ku ló Va la mi vagy Va la ki sor sá ra vo nat ko zik, ar ra, hogy ami a min -

den ség be vissza tér, is mét más Va la mi vé, Va la ki vé ala kul az idô vé ge ze té ig. Nem re -

in kar ná ci ó ról van szó, csu pán az egye di lét ki vá lá sá ról és vissza té ré sé rôl az örök

kör for gás ba, de ezt Weöres a min den sé get át ha tó sze re tet tel azo no sít ja, mely egy -

ként buddhai és jé zu si vo nás.”9

És va ló ban: Az el ve szí tett nap er nyô be fe je zô vers sza ka a min de nek fö lött gyô ze -

del mes ke dô hit és sze re tet / sze re lem apo te ó zi sa – Jó zsef At ti la köz is mert Óda

címû köl te mé nyé nek mel lék da lá hoz ha son lít ha tó an –, a rej tett iró nia el le né re is op -

ti mista vég ki csen gé sû, hi szen az élet igen lé sét hir de ti. A sár ga ri gó-ha son lat pe dig –

mint a Há rom ré szes ének ref rén je, az örö me it és fáj dal ma it vi lág ba-da lo ló ma dár ka

ké pé ben – itt egy szer re az ár tat lan ság, a fel tét len esz té ti kai szol gá lat ki fe je zô dé se.

Lé te zik, mert lé té nek cél ja, ér tel me van, hoz zá já rul az uni ver zum szép sé gé hez, a

soha meg nem szû nô te rem tés ki tel je se dé sé hez: „Most már uj jong va töl töm éle tem,

/ mint sár ga ri gó az er dei lomb ban: / míg le nem hull egy vén fa törzs elé / har sá nyan

éne kel, majd meg sza kad be lé!”

Az el ve szí tett nap er nyô op ti mis ta já té kos sá gá val el len tét ben a II. vi lág há bo rú

utá ni Weöres-lí rá ban az em ber alat ti lé te zôk áb rá zo lá sa sok eset ben az el ide ge ne -

dett ség vagy a XX. szá za di tár sa da lom ból va ló ki áb rán dult ság meg je le ní té sé hez

kap cso ló dik. A túl zott ra ci o na liz mus, a tech ni kai ci vi li zá ció dehumanizáló ha tá sa,

vagy a mo dern tu do má nyos ság ör ve alatt a transz cen den cia min den le he tô sé gé tôl

meg fosz tott va ló ság gyil kos iró ni á val je le nik meg az öt ve nes-hat va nas évek ver -

sei ben:
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„Az em ber a ma jom tól szár ma zik?

Nem tu dom – de ma jom má vál to zik:

már meg sza kad a kap cso lat,

mely össze köt em bert és an gya lo kat.”

(El érünk olyan jó zan sá got...)

Az iró nia mel lett azon ban, Weöres Sán dor köl té sze té ben a ma jom má (vissza)fej lô -

dô em ber, a (d)evo lú ció gro teszk öt le te sok kal több egy sze rû me ta fo rá nál. A köl tô

kö ze li ba rát ja és mes te re, Várkonyi Nán dor ugyan is 1942-es Sziriat osz lo pai cí mû

kö te té ben – eh hez ké szí ti Weöres a ma ga Gilgames-for dí tá sa it az 1937-es, 1938-as

év ben10 – a fej lô dés el vû vi lág kép pel szem ben Edgar Dacqué el mé le té re és az em -

be ri ség ré gi mí to sza i ra ala poz va egy má sik, bi zo nyos szem pont ból for dí tott ala ku -

lás tör té net le he tô sé gét is fel vá zol ja. Várkonyi az em ber ôs tí pu sá nak az idôk so rán

egy faj ta sa já tos (de)for má ló dá sá ról, (vissza)fej lô dé sé rôl be szél, amely vég sô moz -

za nat ként elô re ve tít he ti akár a ho mo sa pi ens tra gi kus szel le mi vissza hul lá sát az ál -

lat vi lág ba.11 Lé nye gé ben egy ilyen né zô pont ér vé nye sü lé sé rôl ta nús ko dik Weöres

Sán dor 1940-es évek ben írt Én, a ha tár ta lan szel lem cí mû, 49 da rab ból ál ló vers -

cik lu sá ban az a gon do lat sor, amely vi lá go san ki fej ti, hogy a szakralitás for rá sa i tól

egy re in kább el tá vo lo dó mo dern em ber, il let ve az el ál la ti a so dott tár sa da lom vég -

ér vé nyes pusz tu lá sa mind má ig csak az is te ni ir ga lom nö ve ke dé sé nek kö szön he tô en

ma rad ha tott el: „Is ten vég te len tü rel me / le szállt a leg al só fok ra // Mert az emész -

tô ma lom-to rok ban / sen ki se tér het jobb ra vagy bal ra. [...] Az eszük tôl meg fosz tot -

tak ra / az ész nél kül gyil ko lók ra, / nem ha rag gal: mo sollyal te kint, // mint ma ra kodó

ál la tok ra.” Ugyan eb ben a kör ben fo gal ma zó dik meg a szen ten cia: a hús evés nem

más, mint ter mé szet el le nes erô szak té tel az ál lat vi lá gon, tu laj don kép pen ez a gon -

do lat is kap cso lat ba hoz ha tó a Sziriat osz lo pai meg ál la pí tá sá val, mely sze rint az

em be ri ség az ôs idôk so rán csak kény szer bôl tért át a nö vény evés rôl a hús evés re.12
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faj kü lön bö zô for má i nak vál to zá sa i ra vo nat ko zó – tu do má nyos szem pont ból ma már két ség te le nül kor -
sze rût len – ér ve it: „Saxo Grammaticus csak nem szó sze rint meg is mét li az in di án mon dá kat: »Az idôk
elôtt há rom fé le em ber faj ta volt: ször nyû kül se jû em be rek, ha tal mas test al ka tú ak, óri á sok. Az tán nagy -
szel le mû em be rek él tek, akik nek meg volt a ké pes sé gük az igaz lá tás ra, a jós lás ra. Az tán jöt tek a kö zön -
sé ges em be rek. Ezek már nem ren del kez tek az elôb bi faj ták tu do má nyá val: a mû vé szet tel, hogy meg -
vál toz tas sák a sa ját alak ju kat és meg csal ják az em be rek sze mét. Még is le gyôz ték a töb bi faj tát, ki ir tot -
ták ôket, s a föld ura i vá let tek.«” VÁRKONYI Nán dor: Sziriat osz lo pai. El süllyedt kul tú rák. Bp., Ki rá lyi Ma -
gyar Egye te mi Nyom da, 1942, 282. „Az ôs né pek mon dái egy for ma ha tá ro zott ság gal jel zik a mû velt ség
ví zö zön elôt ti har mad ko ri ere de tét; a nagy ok ta tó mes te rek mint is te nek vagy fé lis te nek (Cson, Oannes,
Thot), és mint ki rá lyok, fe je del mek (Kenan, Xisuthros stb.) je len nek meg. [...] Ha son ló sza ba tos ság gal
em lé kez nek meg az új faj, a »kö zön sé ges«, va gyis a ké sôbb ál ta lá nos sá lett, vad, mû ve let len, ple be jus
szín vo na lú em ber rôl. A mi ne gyed ko ri na gya pánk ról. Az elôbb kö zölt ha gyo má nyok ró luk is szól nak:
ôk a csú szó-má szó fé lis te nek ta nít vá nyai. A zsi dó mí tosz tár gyi la gos ôszin te ség gel mond ja: »Henoch
ide jé ben ... az em be rek olya nok let tek, mint a maj mok.«” Uo., 285. „Íme te hát a mí to szok egy egész kis
fej lô dés tör té ne tet ad nak elô, amely fel tû nô en egye zik az élet tan leg újabb ered mé nye i vel: az el sô fok
a fé lel me tes, óri á si ál lat sze rû, hom lok sze mû ôs lény, a hül lô és két él tû em ber-törzs kép vi se lô je, el ne -
ve zé sünk sze rint: a protohomo; – az tán a nyúj tott fe jû, össze nôtt uj jú, dé mo ni erôk kel és va rázs tu do -
mánnyal ren del ke zô har mad ko ri em ber, a ho mo magus; – és vé gül a kis ter me tû, mû ve let len, de ér tel -
mes, szor gal mas és sza po ra »kö zön sé ges« ho mo faber.” Uo., 287.

12 Uo., 163.



Várkonyi Nán dor kon cep ci ó já ban a tech ni kai fej lô dés és a kul tú ra, a test és a

szel lem, az em ber ér zel mi, kép ze le ti és ér tel mi ol da la el len tét ben van egymással,

az egyik di men zió túl zott ki tel je se dé se min dig ma ga után von ja a má sik el csö ke vé -

nye se dé sét. Sze rin te míg az ôsi pre hisz to ri kus né pe ket a transz cen den tá lis kap cso -

la tok irá nyí tot ták, a gö rö gök nyom do ka in ki ala ku ló eu ró pai tár sa da lom in kább az

anya gi vi lág meg szál lott ja, ho lott az em ber csak a szakralitásra va ló nyi tott ság, a

fej lett kép ze let és az ér zel mi viszonyulásai ré vén kü lön bö zik az ál la tok tól, ez ál tal

ké pes meg ha lad ni föl di lé té nek kor lá ta it: „A ci vi li zá ci ót meg te rem tô mû kö dés ben –

ál la pít ja meg a Sziriat osz lo pai el sô ki a dá sá nak utó sza va – az ér tel mi ké pes sé gek az

ural ko dó ak, a kul tu rá lis cse lek vés ben az ér zel mi ek és kép ze le ti ek. Ezek az utób biak

két ség kí vül ma ga sabb ren dû ek, a tá vol ság, mely el vá laszt ja ôket az ál lat kép ze le ti

és ér zel mi ké pes sé ge i tôl, na gyobb, mint az a kü lönb ség, mely az ál la ti és az em beri

ér te lem közt fenn áll [...] az em ber el sô sor ban val lá si lény, ez te szi em ber ré.”13 Ez a

lét- és lé lek ál la pot azon ban a XX. szá za di mo dern, ra ci o na lis ta tár sa da lom szá mára

– úgy tû nik – vég le ge sen el ve szett. A te rem tés cél ja it ke re sô in di vi du um egyet len

me ne dé ke, amely bôl ta lán még re konst ru ál ha tó a szakralitás, Weöres Sán dor emb -

le matikus két so ro sá nak ta nú sá ga sze rint, a prehumán, il let ve extrahumán di men zi ók -

hoz fû zô dô kap cso lat új ra al ko tá sa, az em ber ön kul tu szá nak fel adá sa: „Ba rá ta im az

ál la tok / s az em ber fö löt ti ára mok” (El ha gyott di men zi ók).

Az egyik ké sei köl te mény, az 1980-as Natura szö ve gé ben vi szont ez a le he tô -

ség már nem ada tik meg töb bé. Hi szen a prehumán szfé ra, mely me ne dé ket nyújt -

hat na, lát szó lag ön ma ga is sú lyos komp ro misszu mok kal ter helt, a ra ci o ná li san egy -

re in kább meg is mert és „bir tok ba vett” koz mosz hi deg kö zöm bös sé ge pe dig a ká -

osz tól, a vég le ges meg sem mi sü lés tôl va ló fé le lem el ke rül he tet len fe nye ge té sét

hoz za egy faj ta „aján dék kép pen” az em ber nek. Eb bôl a né zô pont ból min den lát szat

és ha zug ság, a ter mé szet ön fe ledt, tu dat ta lan bol dog sá ga ugyan úgy, mint a létnél -

küliség il lu zó ri kus biz ton sá ga az ás vá nyok ese té ben:

„Az ég ököl csa pá sai

pi ros se bek a szív ben,

a nem lét ka la pá csai

alatt ver gô dik min den.

Az ál lat tet te ti, hogy él,

de hom lo ká ban álom.

A kô szín le li, hogy ke mény,

és rend van a vi lá gon.”

A ké sei Weöres-lí ra ver se i nek pesszi miz mu sa mint ha a XX. szá zad bi zony ta lan ság-

ér zé sé nek, ide gen ség-ta pasz ta la tá nak, eg zisz ten ci á lis szo ron gá sa i nak el ural ko dá sá -

ról ta nús kod na a szakralitásra nyi tott – ko rá nak nyo masz tó föld höz ra gadt sá gá val

ra di ká li san szem ben ál ló – al ko tói je len lét fö lött. Bár az utol só évek köl té sze te, né -
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hány da rab ere jé ig azért lát még okot a re mény te len ség és fáj da lom vi lá gá ból való

fel emel ke dés re, el sza ka dás ra (Odatúl, oda át; Vál to za tok egy Narekaci-té má ra; Angelus

Silesius). A szer ves és szer vet len lé te zôk, az ôs ele mek ki fogy ha tat lan tü rel me, befo-

gadókészsége, anyag és szel lem, test és lé lek egy más el len tu sa ko dó, még is egy -

más tól el vá laszt ha tat lan ket tôs sé ge – eb ben a kon tex tus ban – bi za ko dás ra ad al -

kal mat a sa ját lé té nek vé ges sé gé vel, a mu lan dó ság gal szem be néz ni kény te len, de a

föl di és égi va ló ság ra tu da to san ref lek tá ló in di vi du um szá má ra. Amint azt az 1987-

es Lé pé sek szen ten ci a sze rû so rai ta lá ló an meg ál la pít ják: „Lé pé sek ko pog nak leg alul

/ de min dig akad út föl fe lé / emel he tô. Vi gyáz ni kell. // A víz, a tûz vá ra ko zik / nem

vol tat vár, vagy vissza vár / a ket tôs ter mé szet sze rint.”

Egy do log bi zo nyos: Weöres Sán dor ver sei, min den re mény te len ség és ké tely el -

le né re, az is te ni prin cí pi um je len lé tét és a te rem tés cso dá ját hir de tik az Is ten nél -

kü li, Is ten tôl el for dult vi lág ban. A Weöres-élet mû höz egy ilyen né zô pont ból ta lán

csak Dsida Je nô vagy Pilinszky Já nos köl té sze te mér he tô.
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Nagy János

Weöres Sándor teremtô nyelvéhez

 „Vi gyázz, hogy világosat gon dolsz-e, vagy sö té tet;

mert amit gon dol tál, meg te rem tet ted.”

Weöres Sán dor: Agondolatokvisszájaésszíne

Sa já tos kö tet pár je lent meg Ko lozs várt ugyan ab ban az év ti zed ben: Cs. Gyimesi Éva

Teremtettvilág (1983),1 Pén tek Já nos pe dig Teremtônyelv (1988)2 cím mel kö zöl te

mo nog rá fi á ját. E ta nul mány Weöres Sán dor köl tôi nyel vé rôl mint a szö veg vi lá got

meg te rem tô-lét re ho zó, az ol va só szá má ra meg je le ní tô anya gi és szel le mi erô rôl szól.

Weöres Sán dor köl tôi nyel ve leg alább annyi ra sok szí nû, mint orfikus köl té sze te

ma ga.3 Bo ri Im re szür re a lis ta elem zé sei,4 Ká ro lyi Amy nyi lat ko za ta a köl tô avant -

gárd vi lá gá ról,5 a re to ri kai-sti lisz ti kai alak za tok weöresi konst ruk ci ói,6 a kü lön bö zô

ver se lé sek lük te té sei,7 az anya nyelv-vál to zat és a du nán tú li re gi o ná lis köz nyelv

ha tá sai8 egya ránt ezt iga zol ják. Az iro da lom tör té ne ti meg kö ze lí tés9 és az iro da lom -

el mé le ti elem zé sek,10 a Valsetriste sok ol da lú meg kö ze lí té sei11 jól ta nús kod nak er -

rôl a sok szí nû ség rôl.

Weöres köl té sze té nek ôs köl tôi, orfikus jel le gé hez kap cso ló dik a má sik alap sa já -

tos sá ga, a próteuszi sok ar cú ság. „Van haj la mom er re a sok sze mé lyû ség re: ki ta pin -
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9 BATA Im re: Weöres Sándor közelében. Tanulmányok, visszaemlékezések. Bp., Mag ve tô,1979; WEÖRES
Sán dor: Egyedülmindenkivel:Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai. Szerk., saj tó alá
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DomokosMátyás,KerényiFerencésTüskésTiboremlékének. Vasszilvágy, Ma gyar Nyu gat, 2014; TA MÁS
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ta ni ön ma gam ban a min den ki ben ott élô könnyel mût és fu kart, jó szán dé kút és rossz

szán dé kút, he te ro sze xu á list és ho mo sze xu á list, fér fit és nôt stb.; egy em ber csu pa

an ti nó mi á ból, csu pa kont raszt ból áll, és ön ma gá ban tu laj don kép pen min dent meg -

ta lál, ami em be ri leg le het sé ges, a szent tôl a tö meg gyil ko sig...”12 En nek tér ben és

idô ben ha tár ta lan meg je le né si mód ja jól szem lél tet he tô egyik, 1946-ban írt szö ve -

gé nek so ra i val.

„Ki mi nek gon dol, az va gyok an nak...

Mért gon dolsz kü lönc ro kon ta lan nak?

Je let látsz gyûl ni a hom lo kom ra:

Te vagy magad, ki e je let von ja

S vi gyázz, hogy fény be vagy árny ba ját szik,

mert fé nye-ár nya terád su gár zik.

[...]

Sze mem ta vá ban ma ga dat lá tod:

Mint tük röd, va gyok leghûbb ba rá tod.”

(Rongyszônyeg127)

Tan szé künk nek, a Ju hász Gyu la Ta nár kép zô Fô is ko la Ma gyar Nyel vé sze ti Tan szé ké -

nek ku ta tói az iro dal mi nyelv vizs gá la tá ban is ki tûn tek (Benkô Lász ló, Tö rök Gá bor,

Bé ké si Im re). Az évek so rán a szö veg nyel vé sze ti elem zé sek hez nonverbális (ze nei,

gra fi kai) té nye zôk re to ri kai-sti lisz ti kai vizs gá la ta kap cso ló dott.13

Lô csei Pé ter ta nul mány kö te te sa já tos te rem tett vi lá go kat is mer tet meg az ol va só -

val: egyik fe je ze te Weöres kép zelt bi ro dal ma it mu tat ja be.14 Ezek a kép zelt bi ro dal -

mak a köl tô gyer mek ko rá ba visz nek vissza. Kép zelt vi lá gok Weöres köl té sze té ben

meg je len nek, akár kép zelt nyel ven is; eze ket itt csak rö vi den je lez zük. Ká ro lyi Amy

1990-ben fon tos cik ket kö zölt Weöres és az avant gárd kap cso la tá ról.15 A sza vak ra,

szó ré szek re ta go ló, majd ezek bôl új ra meg új ra va ri á ci ó san épít ke zô avant gárd el -

já rá sok ban je lö li meg Weöres egyik meg ha tá ro zó kész te té sét: „Weöres Sán dor for -

ra dal már – nyel vi for ra dal már. Nyelv te rem tô és meg ôr zô. Ge ne rá ci ók be szél né nek

rosszab bul nél kü le. S az utá na kö vet ke zô nem ze dék, ha jól hasz nál ja a mon dat -

hang súlyt, nem tud ja, hogy ne ki le het há lás. Ezért van sok kö ze az avant gárd hoz.

Esz köz nek te kin tet te, nem cél nak.”16

Weöres bi zo nyos egy so ros ver sei avant gárd ha tás ra ve zet he tôk vissza. A Csilró-

lagzsa,az AfeurikaEurafriópa és a Haladás.Adás.Ás.Hal. egya ránt er rôl ta nús ko dik;

idéz het jük a KézírásoskönyvPokolitánc cí mû szö ve gét is.
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15 KÁR OLYI: i.m. (1990)

16 Uo., 1008.



„Mit ker get tem? A cif ra sö tét sé get. A cif ra sö tét ség ker ge tett en gem. Így ta lál -

koz tunk. Mit sö té tí tet tem? A cif ra ker ge tést. A cif ra ker ge tés sö té tí tett en gem. Így

sö té ted tünk. Így va ló já ban nem sö té ted tünk. Mit cif ráz tam? A ker ge tô sö tét sé get és

a sö tét ker ge tést. Így cif rá zód tunk. Így va ló já ban nem cif rá zód tunk. De még is. De

még sem. Rá zód tunk. Sem. Is.”

Azáramlásszobra szö ve gé ben né hány szó mo za ik ra gad ja meg az ol va só fi gyel mét.

Ha son lí ta nak a fen tebb idé zett egy so ro sok ra is.

„nyugmozgás siethez in dul sietben ab la kik

fe je is te nek ár nyék szé ke vág tat

árnyékvillámszék nyers tün dér hús cse peg

ló pusz ta pa ri pa si va tag

pulószta sipavaritagpa

[...]

éj kert hold pad

üres szív do bo gás

dobéjdob dobkertdob dobholddob dobpaddob

...”

Weöres az avant gárd kí sér le tek, más köl tôk (pél dá ul René Char) mun kái, Fónagy Iván

Wawiricí mû gyûj te mé nye ha tá sá ra is írt hang zás kí sér le te ket. Ezek re vo nat koz tat -

ha tó egyik nyi lat ko za tá nak mon da ta („Min den ujj gya kor lat, és sem mi sem ujj gya -

kor lat...”). A Dalné hány so rá nak hang köl té sze ti já té ká ból:

„hon nan ahon nan

honnana hunnana hon nan

in nen emin nen

elinneme immene in nen

immon hommi enommon hennon monnini...”17

Az egyik leg is mer tebb rit mus já ték szö ve ge a Táncdal.En nek elô adá sá val Latinovits

Zol tán hív ta fel a fi gyel met a szö veg re.

„panyigai panyigai panyigai kot ta kudora panyigai

ü panyigai ü kudora kot ta ü

panyigai panyigai panyigai kot ta panyigai kudora

ü panyigai ü panyigai kot ta ü
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kudora panyigai panyigai ház panyigai kudora

kudora ü ü kudora kot ta ház

panyigai kudora kudora kudora ház panyigai

panyigai ü ü panyigai ház kot ta”

Szom bat he lyen élt egy PanyigaiSándor ne vû fu va ros, Weöres is mer het te is. Ugyan -

ak kor nyil ván va ló, hogy a Táncdalszö ve gé hez a név nek mint név nek sem mi kö ze

(ha csak az nem, hogy a köl tô nek szük sé ge volt az adott he lye ken négy rö vid szó -

tag ra). Ugyan így nincs kö ze a szö veg ben lé vô házés kottasza vak je len té sé nek a

Táncdal hoz, ki vé ve hogy kel lett egy áma gán hang zós egy szó ta gos elem meg egy

két szó ta gos elem, mély, rö vid ma gán hang zók kal, hosszú el sô szó tag gal. Weöres

sza va i val: „Ezek nek sem mi fé le szó tá ri vagy szó tá roz ha tó je len té sük nincs; csak

hang zá si, di na mi kai és struk tu rá lis je len té sük van.”18

3. A köl tôi nyelv ben alap ve tô di lem ma rej lik: a min den na pi nyelv hasz ná lat és a köl -

tôi nyelv hasz ná lat meg is egye zik egymással, el is tér egymástól. Weöres egyik nyi -

lat ko za ta sze rint: „A köl té szet ben csak egy iga zi me ta fi zi kai ele met is me rek: a nyel -

vet... Hogy ugyan azok kal a sza vak kal, me lyek kel egy do boz ci ga ret tát kér he tek, vagy

egy vi gyá zat lan ut cai já ró ke lôt össze szid ha tok; s tán nem is bo nyo lul tabb mon da -

ni va lót ki fe jez ve: oly tel jes re mek mû vet le het lét re hoz ni (sic!), mely tôl az ol va só -

ra de le jes su gár zás árad és egész lé nye más erô vi szo nyok sze rint ren de zô dik, ez

olyan cso da, mint ha egy tün dér tes tet-öl te ne elôt tünk.”19 (Aköltészetmetafizikája.

Steinert 1999: 45). A gon do lat egy be vág Hegel is mert vé le mé nyé vel: a köl tô min -

dig ar ra tö rek szik, hogy egyé ni, má sok ál tal még meg nem írt, szub jek tív ér zé se ket,

han gu la to kat, vé le mé nye ket fo gal maz zon meg. Te hát az ál ta lá nos esz kö zök kel pa -

ra dox mó don egyé ni tar tal ma kat kí ván kö zöl ni. Hegel pa ra do xon ja a hét köz na pi

nyelv hasz ná lat ra is áll: „... az em ber min den al ka lom mal va la mi sa já tost, egyé nit,

egy sze rit akar kö zöl ni, a fo gal mak azon ban csak az ál ta lá nost tud ják ki fe jez ni, »s

így nem tud juk nyel vi esz kö zök kel ki fe jez ni, amit mon da ni aka runk«.”20

Weöres a köl tôi nyelv meg ol dá sa i nak fon tos sá gá ra így utal: „Min dig ugyan úgy

vi a dal ban, vi as ko dás ban vol tam ve le, mint min den nel, ami ér de kelt, és vaj mi ke vés -

sé fog lal koz ta tott az, hogy a fi a tal ság nak mi lyen prob lé má ját tar tal maz za az a vers.

Hogy mi lye nek a hang zói, mi lyen a struk tú rá ja, ez ér de kelt, ez fog lal koz ta tott... Aki

a ver set ír ja, az á-t meg í-t, ó-t ír...”21 Túl azon, hogy ma ga a nyel vi ki fe je zés pon -

to san ho gyan si ke rül, a köl té szet nek szük sé ge van a nyel vi szö vet ál tal kel tett fo -

gal mi, ér zel mi, han gu la ti ha tás ra is: „Azt hi szem, a köl té szet egyik cél ja ez, hogy egy

tar tós és igen rá zós ára mot ve zes sen, vigyen.”22 Ezt a leg utób bi gon do la tot – egy -
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21 WEÖRES: i.m. (1993), 216.
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szer re be tû sze rint és át vitt ér te lem ben – hang sú lyoz za Weöres le ve le Fülep La jos -

hoz: „Az ér tel met len vers hí ven ve ze ti az is me ret len bôl ér ke zô ára mo kat – a tu dat -

alat ti ösz tön vi lág, a tudatfeletti in tu í ció, is te ni su gal lat ára ma it –, ha ezek az ára mok

je len van nak; s az ér tel met len vers be lül rôl su gár zó je len tést nyer ál ta luk. De ahol

az ára mok nin cse nek je len: ott az ér tel met len vers csu pán ér tel met len, sem mi más.

Kép zelj el egy szer elô mun kást, aki vil lany dró tot csa var az áll vány ra, hogy a drót

ára mot ve zes sen; utá na fel má szik a póz ná ra egy ma jom, ô is fa hán csot csa var, ko -

moly kép pel, lá zas és mu tat vá nyos fon tos ko dó moz du la tok kal. A ma jom nak bi zo -

nyá ra na gyobb kö zön ség si ke re van, mint a szer elô mun kás nak; de a vil lany áram

még is a mun kás drót ján bír csak áramlani.”23

Mind eh hez még egy tö rek vés já rul: az egyé ni, má sok ál tal meg nem for mált ki -

fe je zés igé nye. Illyés Gyu la így ír er rôl: „Nem le het elég szer le ír ni: a köl té szet nek

egy ko moly el len sé ge van, az iro da lom. Mi hát rál tat ja egy re ki sebb te rü let re, vé gül

egy fel leg vár ba vagy sze gény le gény ta nyá ra a köl té sze tet? Az, ami annyi más té ren

di a dal: a ma ga-meg is mét lé se. Kronoszt nem eszik, nem ül dö zik úgy a nemzettjei,

mint a Mú zsá kat.”24

4. Az ed di gi ek hez tar to zik az a gon do lat, amely Weöres két so ro sá ban így fo gal ma -

zó dott meg: „Ba rá ta im az ál la tok / s az em ber fö löt ti ára mok.”25 Az a de le jes ha tás,

amely annyi ra ti pi kus Weöres szö ve ge i re, az a ha tá ro zott lük te tés, amely annyi ra

sa ját ja a MagyarOrpheus ver sei hang zá sá nak. Ez a vers hang zás játssza a fô sze re -

pet ab ban, aho gyan több ször nyi lat koz ta a köl tô: cél ja a lé lek iz ma i nak edzé se, erô -

sí té se.

Szôcs Gé za a MagyarOrpheusban – elôbb a Korunk ban – ki eme li Paul Valéry vé -

le mé nyét az attitude centrale-ról. Ez a köl tôi alap ál lás vissza-vissza tér Weöres el -

kép ze lé se i ben is: „Van attitude centrale, az em be ri ér te lem nek olyan cent rá lis ma -

ga tar tá sa, ame lyet ha az em ber el ér és el fog lal, eb bôl a meg is me rés min den ne mû

vál lal ko zá sa le het sé ges.”26 Ez a ma ga tar tás az extramundiális pont hely ze té ben le -

het sé ges: „azon a pon ton ál lok, ahon nan min den tar ta lom be lát ha tó és fel fog ha tó.

Ez az extramundiális pont, és ez a ma ga tar tás az attitude centrale.”27 Köz is mert to -

posz: szi lárd pont a Föl dön kí vül, ez zel Arkhimédesz ki moz dít hat ja a föld go lyót sar -

ka i ból.

Hogy pe dig Weöres ki moz dít has sa sar ka i ból a vi lá got, ah hoz sa já tos sze man ti -

kai / sze mi o ti kai bra vúr ra van szük sé ge. Szôcs Gé za sze rint: „Ez Weöres te rü le te, a

va ló ság és a szó kö zöt ti sen ki föld je, a do log és a kép, a lét és a lát szat kö zött, Phü -

szisz és Nómosz kö zött: a né ven túl, a dol gon in nen: aki ott van, a ne vek fo nák ját

is lát ja, a név va ló ság fe lé for dí tott ar cát. A ne vek nek er rôl a mö göt tes ar cá ról is

47

Nagy János: Weöres Sándor teremtő nyelvéhez

23 Weöres Sán dort idé zi KÁR OLYI: i.m. (1990), 1006.

24 ILLYÉS Gyu la: Bevezetôa Dôlt vi tor la címûciklushoz (1965) idé zi BENKES Zsu zsa – NAGY L. Já nos –
PETÔ FI S. Já nos: Szövegtanikaleidoszkóp1.Antológia.Amagyarnyelvésirodalomtanulásáhoza14–18
éveskorosztályszámára. Bp., Nem ze ti Tan könyv ki a dó, 1996, 32–33.

25 WEÖRES: i.m. (2013), 16.
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be szél Weöres; né ha – mint aki nek mind egy – össze is ke ve ri ôket. [...] Gon do lat és

Kép egy be esé se, elô ször a ma gyar vers ben...”28 Sa já tos ér de kes ség, hogy Ká ro lyi

Amy az Egyedülmindenkivel cí mû kö tet egyik ri port já ban olyan könyv ter vé rôl nyi -

lat ko zik, amely nek a cí me Között...

5. Weöres anya nyel vi vál to za ta, a szociolingvisztika mû sza vá val vernakuláris

nyelv vál to za ta a mû velt du nán tú li köz nyelv: ezt ta nul ta édes any já tól (ver(n)a ling-

va = ’iga zi nyelv’). Pén tek Já nos így vé le ke dett er rôl: „A vernakuláris több nyi re in -

kább hang zá sá ban vá lik nyil ván va ló vá, és az a ma ra dan dó (»ar ti ku lá ci ós bá zis«),

fel te he tô, hogy a köl tôk ál ta lá ban is a vernakuláris hang zá sá ra építenek. Még annyit:

én a vernakulárist ál ta lá no san ér tem. An nak is van vernakuláris nyelv vál to za ta, aki -

nél ez sztenderdközeli. Kér dés, hogy nyel vi ins pi rá ci ó ban vagy a nyel vi gát lás ban

mi je len ti a több le tet, a »hát rányt« vagy az »elônyt«. De min den kép pen más sá got

je lent, más han got. És ez lé nye ges.”29

Weöres sa ját ver se it ol vas va ezen a nyel ven han goz tat ja so ra it, pél dá ul a szó -

vé gi rö vid ma gán hang zók kal, a zárt ë hang ked ve lé sé vel.30 Bi zo nyí ték a Valsetriste

„dreiachtel Takt”-ja – aho gyan a köl tô ol vas sa.

„Hüvös és öreg az es te. ti-ti ti ti-ti ti tá-ti

Remëg a ve nyi ge tes te. ti-ti ti ti-ti-ti tá-ti

El hull a szü re ti ének. ti-ti ti ti-ti-ti tá-ti

Kuc kó ba bujnak a vé nek. ti-ti-ti ti-ti ti tá-ti

Köd ben a temp lom domb ja, ti-ti ti tá-ti tá-ti

vil log a to rony gomb ja, ti-ti ti ti-tá tá-ti

gyors zá po rok sö té ten tá ti-ti-ti ti-ti-ti

sza lad nak át a rétën. ti-ti-ti tá ti tá-ti

El hull a nyá ri ének, ti-ti ti tá-ti tá-ti

elbujnak már a vé nek, ti-ti-ti tá ti tá-ti

hüvös az árny, az es te, ti-ti ti tá ti tá-ti

csö rög a cser je tes te. ti-ti ti tá-ti tá-ti

Az embër szí ve ki vá sik. ti ti-ti tá-ti ti-tá-ti

Ëgyik nyár, akár a má sik. ti-ti ti ti-ti ti tá-ti

Mindëgy, hogy rég volt, vagy nëm-rég. ti-ti ti ti ti ti tá-ti

Lyu kas és fa gyos az em lék. ti-ti ti ti-ti ti tá-ti

A fá kon pi ros láz van. ti ti-ti ti-tá tá ti

Lá nyok sirnak a ház ban. tá-ti ti-ti ti tá-ti

Hol a szád ról a fes ték? tá ti ti-ti ti tá-ti

kék re csí pik az es ték. tá-ti ti-ti ti tá-ti
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Mindëgy, hogy rég, vagy nëm-rég, ti-ti ti tá ti tá ti

nem ma rad sëmmi em lék, ti ti-ti tá-ti tá-ti

az embër szí ve vá sik, ti ti-ti tá-ti tá-ti

ëgyik nyár, mint a má sik. ti-ti ti tá ti tá-ti

Mëgcsörren a cser je kon tya. ti-ti-ti ti ti-ti tá-ti

Ko lom pol az ôsz ko lomp ja. ti-ti-ti ti tá ti-ti-ti

A dér a kö kényt mëgeste. ti ti ti ti-tá ti-ti-ti

Hüvös és öreg az es te.” ti-ti ti ti-ti ti tá-ti

A hüvös,bujnak,elbujnak,sirnak mel lett fi gyel met ér de mel nek az ë han gok. (Még

ak kor is, ha oly kor kö vet ke zet len: nëm és nem kö ve ti egymást. El ront ja a rí met is:

sötéten – rétën – a vernakuláris vál to zat rögzült szo ká sai mi att.) A hang zás ban a

gyors há rom egy ség nyi (tái) vol na sza bá lyo san. A lük te tés ér de ké ben a Hol, a rész

el sô szó tag ja csak hosszan szol gál ja a tá ti háromnyolcadnyi üte mét, bár a szó tag

rö vid kel le ne le gyen; a Mindëgy,hogyrég,vagynëm-rég sor nak min den egyes szó -

tag ja hosszú, de a hár mas rit mus ban ti-ti ti/ tá ti/ tá-ti ér té kek re van szük ség – elôbb

a Mindëgy,hogyrégvolt,vagynëm-rég csu pa hosszú szó tag já nak rit mi ká ja ti-ti ti/ ti

ti ti/ tá-ti stb.

6. Pe tô fi S. Já nos át te kin té se – „Nonscholaesedvitae...”Megjegyzésekazoktatási

/nevelésireformokhozaharmadikévezredküszöbén – a mo dern és poszt mo dern

iro da lom szö veg al ko tó té nye zô it so rol ja.31 Ezek rend re a já ték, a vé let len, a kom bi -

ná ció, a szórt ság, az interszöveg, az antiforma, a fel szín tér hó dí tá sa.

A já ték mint szö veg szer ve zô té nye zô meg fe lel Weöres kí sér le te zô el ve i nek is.

Ide vág nak is mert so rai: „Csak já ték, mond ja da lom ra a kor társ, / a jö vô mit se tud

ró la, el fe led...” (Rongyszônyeg116.). Eh hez kap cso lód va fel tû nô sze re pe van a költô

konst ru á ló haj la ma i nak (a hang zá so kat is szi lárd szer ke zet be igyek szik épí te ni).

Aversszületése cí mû ér te ke zé sé ben Weöres a ki dol go zás fá zi sá ban ki eme li an -

nak a sze re pét, aho gyan a köl tô agyá ban min dig je len lé vô rész le tek, tö re dé kek be -

épül nek a for má ló dó szö veg be: „... a köl tô agyá ban min dig nagy szám mal (sic!) van -

nak kész mo tí vu mok; vé let le nül lét re jött fosz lá nyok vagy elôb bi ver sek bôl ki szo rult

rész le tek – és több nyi re akad köz tük né hány, ami a kialakulófélben lé vô köl te mény -

be épen (sic!) be le il lik. Ezer szám ra lappanganak bennünk a kész és fel hasz ná lat lan

mo tí vu mok...”32 Az ele mez he tô al ko tó fo lya ma tot ki egé szí ti a spon tán al ko tó erô: 

„... (esz kö ze va gyok én is) olyan erôk nek, ami ket nem egé szen tu dunk de fi ni ál ni,

nem egé szen tu dunk ne vén ne vez ni. Van úgy, hogy amit meg ír ni, meg for mál ni nem

tu dok, az egy szer re csak zá por esô sze rû en meg je le nik az em ber agyá ban, meg for -

mál tan, ké szen. Ezek nek az erôk nek a mû kö dé se na gyon ne he zen kö vet he tô, na -

gyon ne he zen fejt he tô meg. Vagy se ho gyan sem.”33
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Mint az ed di gi ek is bi zo nyít ják, öt vö zô dik Weöres vers al ko tó el já rá sa i ban a vé -

let len és a kom bi ná ció. A Mallarmé-ha tás ra írt Kockajáték,a Variáció,a GazdagErzsi

köszöntése, a Korniss-motívum,a Szélés lomb, a Gravitációta nús ko dik er rôl; de a

Talizmánele me i nek rend je, az Ünnepfélsorainak is mét lé se Weöres ter ve zôi meg -

for má lá sát jel zi.

A szórt ság és az interszöveg al kal ma zá sá ra a disszemináció (Jézus),az Automa-

tikusírás; más rész rôl a zsol tár for dí tás szö ve gei vagy a Harmadiknemzedék ele mei

jó pél dák.

Weöres fi a tal köl tô ko rá tól ked vel te az el len té tek pro vo ka tív al kal ma zá sát (ez

per sze avant gárd ha tás is), igen gyak ran nyi lat ko zott az zal a szán dék kal, hogy ki -

zök kent se a kör nye ze tét, hall ga tó it, ol va só it ké nyel mük bôl, meg szo kott vé le mé -

nyük bôl. Ezt szol gál ták azok a ki fe je zés for mák is, ame lyek a kép te len tar tal mak anti -

formáiban je len tek meg. A kép zelt vi lá gok kép zelt nyel vû szö ve gei, a Szembeszét

egy so ro sa, a Marionett(és mot tó ja), az Önéletrajzegy-két sza vas mon da tai, az Ellen-

tétekegymásnak meg fe le lte tett azo nos sá gai mind-mind eb be az irány ba mu tat nak.

A poszt mo dern iro dal mi ki fe je zés ma gát a ki fe je zést eme li a kö zép pont ba: akár

a lé nye gé ben re to ri ka i nak mi nô sí tett nyelv hasz ná lat alap ján, az al le gó ria mint meg -

je le ní té si mód ked ve lé sé vel. Weörest a fel szín fon tos sá gá ra egy részt az avant gárd

örök ség, más részt a ver se i ben a fi zi kai meg for má lás meg ke rül he tet len, lé nye gi sze -

re pe ve zet het te.

7. A vers, így Weöres te rem tô nyel vé nek ér tel me zé sé hez idéz zük Ne mes Nagy Ág -

nest, Do mo kos Má tyást (a MagyarOrpheus szer kesz tô jét) és Szôcs Gé zát.

Ne mes Nagy Ág nes a vers szö veg te rem tô ak tu sá ról: a vers „... nap vi lág ra hoz

bennünk, ol va sók ban olyan is me ret len je len té se ket, ér ze lem cso mó kat, ame lye ket a

vers je len ség nél kül nem kö ze lít het nénk meg, ame lyek a vers ál tal jön nek lét re. Nin -

cse nek, vagy szintenin cse nek vers (mû vé szet) nél kül. Úgy hoz za lét re a vers az

emó ci ót be fo ga dó já ban, ahogy a le ve gô lét re hoz za a lé leg zést, vagy az utak ke resz -

te zô dé se a vá rost. Egy szer re van va la mi, ami aze lôtt nem volt.”34

Do mo kos Má tyás Lô csei Pé ter rel be szél get ve fej ti ki a kö vet ke zô ket: „Azt mon -

da nám, hogy az ô vers be szé de, va kí tó evidenciája: ma gá tól ér te tô dô nyelv, ame -

lyet min den ki nyom ban meg ért vagy meg ért het. De ezt a nyel vet csak ô be szé li.

Olyan sze mé lyes nyelv, amely nek a ki su gár zá sa az egész vi lág ra vo nat ko zik, és az

egész vi lág ra ér vé nyes.”35

Szôcs Gé za rej té lyes nek tart ja Weöres nyel vét: „... mint ha a szö veg mö gött egy

má sik tex tus is ott hú zód nék, mint ha. [...] Né ha az a be nyo má sunk Weöres Sán dor -

ról, mint ha ál ta lunk is me ret len ige idôk, ige mó dok és lo gi kai vi szo nyok tu dó ja len -

ne, be szél ne künk ezen a nyel ven, s mi ért jük is, egyet len pi ci ke moz za nat hí ján,

mint ami lyen ki csi ke, és nem is na gyon föl tû nô a »ha« meg a »de«.”36
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Ma ga Weöres a szö veg egé szé ben el len té tek mû kö dé sét lát ja: „... min den köl té -

szet bel sô el lent mon dás ból szü le tik, és a vers nem más, mint a két el len té tes elem,

a po zi tív és a ne ga tív ide ig le nes ki egyen lí tô dé se, akár csak az elekt ro mos ki sü lés –

en nél fog va egy köl té szet lel ki-ar cát csak vib rá ló és el lent mon dó mo za ik da ra bok ból

tu dom össze rak ni.”37

Fónagy Iván a szó moz gá sá val hoz za össze füg gés be a te rem tô ha tást: „A köz -

nyel vi szó rend köl tôi mó do sí tá sa rep ro du kál ja a táj ta go zó dá sát és a gon do lat fo -

ko za tos ki ala ku lá sát. A sze man ti kai tér ben moz gó szó se gít sé gé vel új ra át él jük a te -

rem tést, a nyel vi uni ver zum ki ala ku lá sát. Hang gal, rit mus sal, sza vak kal meg tud juk

ra gad ni, szin te a szó szo ros ér tel mé ben, a tár gya kat és esz mé ket.”38

Ezt a gon do la tot erô sí ti Hankiss Ele mér oszcillációelmélete: „A me ta fo rá ban, lát -

tuk, a kép és a je len tés közt vib rál a tu dat, a rím ben a rím hí vó szó és a rím kö zött,

a meg sze mé lye sí tés ben az élô és az élet te len je len sé gek sík ja közt... a fe szült sé gek

alatt tu laj don kép pen to váb bi s ta lán alap ve tôbb sí kok, el len tét pá rok: az em be ri tu -

dat alapkategóriái hú zód nak meg.”39

8. Ami pe dig a köl tôi szub jek tum és kör nye ze te egy sé gét il le ti, le gyen a be fe je zés

Weöresnek 1934-ben ke let ke zett, 1987-ben kö zölt szö ve ge – Hakérdezik,kivagy,

eztmondd:

egy ne mû va gyok a szél lel,

fo lyó sod rá val,

esô csepp hul lá sá val,

ma dár röp té vel,

fa pad lón já ró fa ci pôs em ber lá ba za já val.

Le ve gô-e a szél?

Víz-e a fo lyás és a csöp pe nés?

A rö pü lés ma dár-e

és fá ból van-e a fa pad lón já ró fa ci pôs em ber ko po gá sa?

Meg szû nik a szél,

a le ve gô nem szû nik meg,

de szél nél kül ha lott.

El hull a ma dár,

a tes te új mez be öl tö zött,

száz új alak ba szét ivó dott –

de a röp te nem ma radt meg

és el sem ve szett.

Töb bet nem is tu dok magamról

és mi re tud nék,

már több le szek an nál,
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hogy sem tud hat nék bár mit is.

Még nem va gyok egész

és mi re az le het nék,

már több le szek an nál,

hogy sem magamban le hes sek egész.

Még nem is élek,

nem is fo gok él ni:

élet nél tel je sebb

le szek a hol tom után. –

Ezt mondd, ha kér de zik, ki vagy.40
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Farkas Attila

A hatalom képei: politika Weöres Sándor drámáiban

A po li ti kai fô ha ta lom ké pi áb rá zo lá sa ha gyo má nyo san két tí pus ban je le nik meg: az

egyik az or ga niz mus, a má sik a gé pe zet. Ezek a ké pek nem csak le író jel le gû ek, ha -

nem ér ték tu laj do ní tá sok is szo ro san kap cso lód nak hoz zá juk, po zi tív és ne ga tív ér -

té ke lé sek mind két tí pus hoz. Egy vo nat ko zást ki emel ve ezek kö zül azt lát hat juk, hogy

so kan az élô szer ve zet ana ló gi á já ra el kép zelt ál la mot – mi vel az szer ves fej lô dés

ered mé nye ként elô ál lott, ter mé sze tes kép zôd mény – lé nye ge sen ked ve zôbb nek,

em be ribb nek tart ják, mint a mes ter sé ges, elidegenült ma si né ri át: „ro hadt az ál lam -

gép ben va la mi”. Ugyan ak kor az is köz is mert, hogy at tól, hogy va la mi ter mé sze tes,

még ko ránt sem biz tos, hogy ne künk, em be rek nek jó is, és hát el sô meg kö ze lí tés -

ben, s ta lán el sô sor ban, más ál lás pon tot, mint em be rit, nem fog lal ha tunk el. De mit

is je lent az, hogy ter mé sze tes? Er re nincs egy ér tel mû vá la szunk, így nyu god tak sem

le he tünk. Weöres Sán dor szín mû ve i ben – leg rész le te seb ben az Octopusban és A két -

fe jû fe ne vad ban – döb be ne tes dra ma tur gi ai, po é ti kai és re to ri kai össze tett ség gel

fog lal ko zik ez zel a kér dés kör rel, nap vi lág ra hoz va az eb bôl kö vet ke zô fel old ha tat -

lan el lent mon dá so kat. A kö vet ke zôk ben an nak a ké pi vi lág nak az ele me it vizs gá -

lom, amely bôl a po li ti ka tör té nel mi ab szur di tá sa ki bon ta ko zik. Te szem min dezt a

tör té ne lem fi lo zó fia és a po li ti kai fi lo zó fia fo gal mi esz köz tá rá nak fel hasz ná lá sá val

an nak a re mé nyé ben, hogy ez az in terp re tá ció hoz zá já rul Weöres Sán dor köl té sze -

té nek meg ér té sé hez.

Oswald Spengler ter je del mes mû vé nek igen csak hosszú be ve ze tô fej te ge té se it

ol vas va az a be nyo má sunk tá mad, hogy A Nyu gat al ko nyá nak szer zô je az I. vi lág -

há bo rú után ér tet len sé get szín lel és fel há bo ro dást tet tet afö lött, hogy nem csak az

ô nem ze dé ké ben, ha nem a fi a ta lab bak kö zött is tö ret len a fi lo zó fia és a köl té szet

irán ti von za lom. Pe dig job ban jár ná nak, ha a ver sek he lyett a gé pek kel, a fes té szet

he lyett a ten ge ré szet tel, a me ta fi zi ka he lyett a po li ti ká val fog lal koz ná nak.1 De saj -

nos nem ezt te szik, a tör té ne lem rôl ki ala kult ké pük ha mis bál vá nya i nak ha tá sa alatt

áll nak. Úgy vé lik, hogy az in di vi du á lis sza bad ság a tör té ne lem bár me lyik sza ka szá -

ban si ke res sé te het bár mi lyen vál lal ko zást, így a fi lo zó fi át és a mû vé sze tet is. De

ez nincs így. A nyu ga ti kul tú ra szük ség sze rû en el ér te azt a sza kaszt, amely ben már

ki ve szett be lô le az élet fel fe lé vi vô len dü le te, ci vi li zá ci ó vá vált. Eb ben az ex ten zív

vég sô pe ri ó dus ban a ma ga sabb lel ki mû kö dé sek meg fe le lô te re pe nem a ko ráb bi

böl cse let és mû vé szet, ha nem a tech ni ka és a po li ti ka. Ez utób bi Spengler szá má ra

nem a kor lá tolt anak ro nisz ti kus párt po li ti kát je len ti, ha nem a fo lya ma to kat át lá tó,

azok kal össz hang ban mû kö dô cse lek vést. Er re is vo nat ko zik a köny vet le zá ró,

Sene cától szár maz ta tott szál ló ige, mely ben a la tin klasszi kus össze fog lal ja az an tik

szto i kus élet fi lo zó fia lé nye gét: Ducunt fata volentem, nolentem trahunt. Ezt Spengler
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úgy in terp re tál ja, hogy „Sok min dent nem vá laszt ha tunk sza ba don, de azt igen,

hogy a szük ség sze rût te gyük-e vagy sem mit.”2 A fel is mert szük ség sze rû ség ként

meg ha tá ro zott sza bad ság a he ge li fi lo zó fi á nak is egyik to po sza, de ezt Spengler

figye lem re sem mél tat ja, mi vel Hegelt a meg ha lad ni kí vánt li ne á ris eurocentrikus

tör té ne lem fi lo zó fia is ko la mes te ré nek tart ja. De mi ez a fá tum, ami el len nem küzd -

he tünk, ami vel együtt kell mû köd nünk? Ha utal ni sze ret nénk Spengler ere de ti szak -

má já ra, a ma te ma ti ká ra, ak kor azt mond hat nánk, hogy egy tör té ne lem fi lo zó fi ai

kép let, ami az élet cik lu sok bi o ló gi á ját ír ja le, s ami be csak be kell he lyet te sí te nünk

a ta pasz ta la ti ese mé nye ket. Er rôl a na iv po zi ti viz mus ba ha nyat ló spengleri de ter -

mi niz mus ról ír ja Né meth Lász ló 1934-ben a sza bad cse lek vés le he tô sé gé nek meg -

men té se ér de ké ben, hogy „Han da ban dáz ni a tör té ne lem el len: ne vet sé ges; han da -

ban dáz ni a tör té ne lem mel együtt még ne vet sé ge sebb.”3 Az a tör té ne lem fi lo zó fi ai

mi liô, amely ben Weöres Sán dor drá má i nak alak jai meg je len nek, a klasszi kus né met

fi lo zó fia és egyút tal a spengleri szük ség sze rû ség bí rá la tát idé zi fel. Olyan vi lág ez,

amely ben antinómikus ten den ci ák ka va rog nak, ezek idôn ként egy-egy kép lét mód -

já ban me re ví tôd nek ki, hogy az tán új ra moz gás ba len dül je nek, pél dáz va a szin té zis

át me ne ti idô le ges sé gét. De mi ért is lesz va la ki köl tô és fi lo zó fus a mo dern ci vi li zá -

ci ó ban, és nem po li ti kus? A ho mo politicusnak nem csu pán az a há rom cse lek vé si le -

he tô sé ge van, amit Spengler em lít a ci vi li zá ció ko rá ra vo nat ko zó an. Az ide o lo gi kus

párt po li ti ku son, a prag ma ti kus tech nok ra tán és a cezarizmus hí vén kí vül le het sé ges

olyan meg gyô zô dés is, ame lyik nem kí ván ja ve zet ni a tö meg mé dia ál tal mû köd te -

tett tö meg po li ti zá lást, ha nem csat la ko zik a po li ti ka mû vé szi ref le xi ó já nak ha gyo -

má nya i hoz.

Weöres Sán dor az 1941-ben el ké szült A hold bé li csó na kos cí mû drá ma mû fa ját

ka lan dos já ték ként ad ja meg, s cse lek mé nyét húsz kép re oszt ja. Ezek kö zül a he te -

dik ben, me sés me ne kü lô ka lan do zá sa ik nak in kább még az ele jén, két fi gu ra egy

csepp kô bar lang ban ta lál me ne dé ket. Itt vár nak a töb bi ek re, a vá ra ko zás bi zony ta -

lan ide jét rö vi dí ten dô Bo lond Istók így szól Pá va szem hez:

„Oda nézz: ké pe ket mu zsi ká lok ne ked a bar lang fa lá ra.”4

A ze ne, a köl té szet és a fes té szet, a mo dern mû vé szet ve ze tô ága i nak, töb bek sze -

rint az iga zi mû vé szet nek az össze kap cso lá sa je le nik itt meg. Ugyan ak kor uta lás -

ként is fel tû nik ez Pla tón bar lang ha son la tá ra, amely az Ál lam he te dik köny vé ben

ol vas ha tó. Az an tik böl cse lô azt ál lít ja, hogy az in tel lek tu á lis ne ve lés ben nem ré sze -

sült, az ide á kat nem is me rô el mét úgy kell el kép zel nünk, mint azt a le kö tö zött bar -

lang la kót, aki a há ta mö gött moz ga tott, tûz ál tal meg vi lá gí tott tár gyak nak a ve le

szem ben lé vô bar lang fal ra ve tü lô ár nya it va ló ság nak hi szi. Az ide ák kal meg is mer -

ke dô el mét pe dig úgy, mint azt a sze ren csés bar lang la kót, aki kö te lé ke i tôl meg sza -
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ba dul va fel jut a nap vi lág ra.5 Pla tón ha son la ta igen össze tett, fi gyel jünk ar ra, hogy

a bar lang ban moz ga tott tár gyak ma guk is ké szít mé nyek, pél dá ul szob rok. Nyil ván,

mert mond juk, ál la to kat kö rül mé nyes len ne ilyen cél irá nyo san ke zel ni. A szob rok

kap csán vi szont el ju tunk a pla tó ni mû vé szet on to ló gi á hoz, ami sze rint a mû vé szet

pusz ta után zás, még pe dig az után zás után zá sa, mi vel a va ló sá gos tár gyak ma guk is

után za tok, még pe dig az ide ák után za tai. A mû vé szet is mert szer zé si ér téke cse kély,

mo rá li san pe dig ká ros, mert va la mi lyen fél re ve ze tô ma ni pu lá ció pusz ta inst ru men -

tu ma. Mind annyi an jól is mer jük Raffaello At hé ni is ko la cí mû fres kó ját. A kép kö zép -

pont já ban Pla tón és Arisz to te lész ta lál ha tó, Platón fel fe lé mu ta tó uj jal, Arisz to te lész

elô re nyúj tott kéz zel, le fe lé for dí tott te nyér rel az ide a liz mus és a re a liz mus, il let ve

a nor ma tív és a deskriptív tu do má nyos ság di dak ti kus szem be ál lí tá sá nak al le gó ri á -

ja ként. A hely zet azon ban nem ilyen egy sze rû. Arisz to te lészt sem ér de mes a föld -

höz ra gadt ság fi lo zó fu sa ként ôriz nünk em lé ke ze tünk ben. Több ok ból sem. A szá -

munk ra most fon tos mû vé sze ti szem pont ból sem. Ab ban ugyan egyet ért Platónnal,

hogy a mû vé szet után zás, de ab ban már nem, hogy a mû vé szet on to ló gi ai és episz -

te mológiai rang ja ala csony len ne. Po é ti ká já ban úgy ér vel, hogy a köl té szet mé lyebb

és ma ga sabb, egy szó val fi lo zo fi ku sabb a tör té net írás nál, mert a tör té net írás csak

az egye di eset le gest ve szi szám ba, a köl té szet vi szont az ál ta lá nost és szük ség sze -

rût is áb rá zol ja.6 A hold bé li csó na kos je le ne te eze ken túl még az zal sza po rít ja a mû -

vé szet ér ték tar to má nyát, hogy mint egy mel lék ter mék ként ki mu tat ja, hogy a mû vé -

szet tisz ta in tel lek tu á lis je len tô sé ge mel lett még uti li ta ris ta ér te lem ben vé ve hasz -

nos is. Nem csak könnyeb bé te szi a vá ra ko zást, mert gyor sít ja az idô fo lyá sát, ha -

nem tény le ge sen el is hoz za a várt ese mé nye ket: a tár sak meg is ér kez nek.

Nem ön ké nyes az ilyen fi lo zó fi ai to po szok kal kap cso la tot te rem tô in terp re tá ció,

és nem el len té tes a szer zô in ten ci ó i val sem. Weöres Sán dor fel fo gá sa sze rint a vers

ér tel me nem a vers so rok bel sô linearitásából bon ta ko zik ki, ha nem az ál ta luk lét -

re ho zott asszo ci á ci ók há ló za tá ból, il let ve az így ke let ke zô han gu la tok ból.7 Az ilyen

ars po e ti ca össze cseng Kant esz té ti ká já val, aki Az ítélôerô kri ti ká ja cí mû könyv ben

a szép él mé nyé nek ke let ke zé sét a kép ze let sza bad já té ká nak és az ér te lem bi zo nyos

mû kö dé se i nek egy sé gé bôl szár maz tat ja. E fo lya mat so rán ke res sük a fo gal ma kat,

amik kel az él ményt azo no sít hat juk, de meg ha tá roz ni nem tud juk azo kat, mi vel nem

te o re ti kus vi szo nyu lás sal ál lunk szem ben. A drá ma azon ban nem „csak” köl té szet,

ez a mûnem lí rai és epi kus ele me ket egya ránt ma gá ban fog lal. Ha a mo dern fi lo zó -

fia ma te ma ti ka irán ti tisz te le tét akar juk né mi iró ni á val ki fe jez ni, ak kor azt az

egyen lô sé get vagy egyen lôt len sé get ál lít hat juk fel, hogy drá ma ≥ lí ra ´ epi ka, ki -

hasz nál va a szor zás mû ve le té nek azt a sa já tos sá gát, hogy adott eset ben az na gyobb

ered ményt hoz, mint az össze adás. Ter mé sze te sen az ol da la kat más képp is ren dez -

het jük, mi vel a lí ra szin tén egye sít drá mai és epi kus ele me ket, ha son ló kép pen az

epi ka drá mai és lí rai ele me ket. Más fe lôl a drá ma egy szer re po é ti ka és re to ri ka is.
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Sha kes pe a re-nél és Weöresnél min den kép pen, még ak kor is, ha tisz tá ban va gyunk

a re to ri ka hul lám zó kar ri er jé nek mint egy két és fél ezer éves tör té ne té vel. A meg -

gyô zés re tö rek vô be széd mû vé sze té nek vagy mes ter sé gé nek hí vei és bí rá lói egy -

aránt szép szám mal akad tak már a ré gi ség ben is. Modernitásban Descartes és

Hobbes óta a több ség el vi tat ja tô le tu do má nyos relevanciáját, a XIX. szá zad tól fog -

va pe dig – nem kis mér ték ben Kantra tá masz kod va – ki zár ják a sza bad mû vé szet

uni ver zu má ból. A re to ri ka re ha bi li tá ci ó já ra a XX. szá zad má so dik fe lé ben több tö -

rek vés irá nyult, ame lyek kö zött a leg je len té ke nyebb nek va ló szí nû leg a Gadamer-

fé le hermeneutikai fi lo zó fia bi zo nyult. Sze rin te „a hermeneutika a re to ri ka és a poé -

ti ka egy faj ta meg for dí tá sa”.8 A hermeneutika, a meg ér tés és az ér tel me zés tu do má -

nya vissza fe lé jár ja be azt az utat, me lyet a szö veg lét re ho zá sa so rán a re to ri ka és

a po é ti ka már meg tett. Eb ben az össze füg gés ben kö zel ke rül egymáshoz a re to ri ka

és a po é ti ka, me lyek a mo dern esz té ti ká ban el vál tak egymástól. En nek az el vá lás -

nak az okai az abszt rakt esz té ti kai tu dat ban és a zseniesztétika ha tá sá ban ke re sen -

dô ek. Ha a mû al ko tást az ön tu dat lan zse ni hoz za lét re, és ô ad sza bá lyo kat a mû -

vé szet nek, a be fo ga dó pe dig csak ezek re a mo men tu mok ra fi gyel, ak kor a re to ri ka

ál tal le írt el já rá sok ir re le ván sak a mû vé szi szö veg meg ér té sé ben. Hermeneutikai

meg kö ze lí tés ben azon ban a po é ti kus és a retorikus kö zöt ti ha tá rok fo lyé ko nyak ká

vál nak. Egy má sik fi gye lem re mél tó re ha bi li tá ci ós kí sér let Quentin Skinner ne vé hez

fû zô dik. Ô a po li ti kai fi lo zó fia szem pont já ból igyek szik igaz sá got szol gál tat ni a

klasszi kus re to ri ka mo rá lis alap el vé nek, amely így szól: Au di alteram partem! – amit

a karteziánus és Hobbes-kö ve tô gon dol ko dók az egye dü li, s min den ki ál tal meg ért -

he tô ra ci o ná lis igaz ság esz mé jé nek je gyé ben a tár sa dal mi és po li ti kai ar gu men tá -

ció ból ki ik tat tak. Skinner elem zé sé ben a klasszi kus re to ri ka lé nye ge az inventio, a

dispositio és az elocutio egy sé ge, mert ezek a „gyô ze del mes stí lus” zá lo gai.9 Az ér -

vek el ren de zé se és meg fo gal ma zá sa so rán az a szó nok cél ja, hogy a hall ga tó ság ban

ér zel me ket kelt sen, bi zo nyos ethoszt ala kít son ki; ar ról akar ja meg gyôz ni a hall ga -

tó kat, hogy az ügy, ami rôl be szél, a kö zös ség egé szét érin ti.10 Ez úgy fog si ke rül ni

ne ki, ha a hall ga tó kat né zôk ké vál toz tat ja me ta fo rák elô adá sá val. Ar ra kell tö re ked -

nie, hogy olyan szó ké pe ket al kal maz zon, me lyek nem szok vá nyo sak és unal ma sak,

de nem is túl ide ge nek és szo kat lan ok, mert ezen utób bi eset ben a szó nok lat ha tá -

sa rejt vény fej tés lesz. Az még jobb, ha a né zô vé vált hall ga tó ne vet is. A ne ve tés

elô idé zé sé hez, sôt ki pro vo ká lá sá hoz él ni kell az iró nia, a sza tí ra és a gúny stí lus -

esz kö ze i vel. A „gyô ze del mes stí lus” és ál ta lá ban az ékes szó lás im ma nens ele me

Sha kes pe a re drá ma mû vé sze té nek, de szin túgy el vég zi a re to ri ka ref lex ív vizs gá la -

tát, és be mu tat ja a sza vak ha tal má nak kor lá ta it is. Weöres Sán dor nál nem kü lön ben.

A retorikus ab szurd kö vet kez mé nye in de rül het az ol va só vagy né zô az 1968-ban

el ké szült A két fe jû fe ne vad el sô ré szé nek ne gye dik je le né sé ben, mi kor az ot to mán

ve ze tôk ha di ta nács ra gyûl nek össze Pé csett, meg szó la lá sa ik ban a leg messzebb me -
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nô kig kö vet ve azon re to ri kai alap el vet, hogy min dig az al ka lom nak meg fe le lô en

kell be szél ni. Ami kor a diván in téz mé nyes ke re tei ér vé nye sek, Dzserdzsis ja ni csár-

aga így for dul Orkhán pé csi szan dzsák-bég hez:

„Orkhán bég, vanilát és szeg fû sze get le he lô szív szom jú hoz ta tóm! mek ko ra kéj -

má mor ne kem, hogy vé led él del he tek a pa ra di cso mi fé nyû Pecsevi vá ro sá nak

balsamumligetjei és nárduskertjei kö ze pett...”11

Mi helyt azon ban szü ne tet ren del nek el, oda hagy ja a homoerotikus át hal lá so kat sor -

jáz ta tó protokolláris nyel vet – ami nek kon tex tu sá ba egyéb okok mi att Szondi ap -

ród jai sem kí ván tak be kap cso lód ni Arany nál –, s így foly tat ja:

„... a csatornátlan kátyus Pécs nek lapulevelei s csollánjai kö ze pett, ahol ka to nák

holt ré sze gen hen te reg nek – ám bá tor a Ko rán megtiltá a bor ivást – mert a rác,

so kác, bu nye vác szô lôs gaz dá kat és bor áru so kat nem en ge ded föl ag gat nom a

ker ti fáik ra. Mustosat fos nak a fe jed re, te hüle! Értvel!”12

A „Vál toz tas suk a hall ga tó kat né zôk ké!” re to ri kai im pe ra tí vu sza és im ma nens po é -

ti kai esz kö ze nem csak A hold bé li csó na kos bar lang je le ne té ben ke rül a kö zép pont ba,

ha nem az 1972-ben meg je lent Psyché egyik ver sé ben, a Katitzához ke se rû sé gem ben

cí mû ben is. Ahol a két fe jû cí mer ál lat he ral di kai-po li ti kai al le gó ri á ja a sze xu a li tás

szim bo li ká já val ját szik egy be, le he tô sé get ad va a fre u di élet ösz tön di rekt és in di -

rek ten szub li mált meg nyil vá nu lá sá nak egyi de jû meg je le ní té sé re: a ti zen éves köl tô -

lány a sze rel mi egye sü lést a két fe jû sas egy sé gé vel áb rá zol ja, ami a tes ti-lel ki öröm

in ten zi tá sá nak ér zé kel te té se mel lett asszo ci á ci ót kelt az an tik toposszal, mely sze -

rint az em ber zoon politikon, ab ból az egy sze rû tény bôl ki in dul va, hogy az egyén a

faj fenn tar tá sa cél já ból kény te len együtt mû köd ni má sok kal:

„Nékem ké ne sirnom, hát te se bánkódgyál,

Hogy vé le két-fe jû tzímer állatvóltál,

Szí ves sé ged mi án eggy kis vért ál doz tál,

Azt hi szem, meg-ér te, igen szó ra koz tál.”13

A két fe jû cí mer ál lat kap csán a ma gyar ol va só el sô sor ban a Habs burg-cí mer re gon -

dol, ame lyen I. Li pót ko rá ban, ami kor A két fe jû fe ne vad ját szó dik, a fô paj zsot fe kete,

ki ter jesz tett szár nyú, fel röp pe nô, arannyal fegyverzett, vö rös nyel vét ki nyúj tó

oszt rák két fe jû sas tart ja a mel lén. A két fe jû ként áb rá zolt sas tör té ne te – bár sok

vi ta öve zi az egyes elô for du lá sok ha tás össze füg gé se it – majd hogy nem egy idôs az

em be ri ci vi li zá ci ó val. Már su mér le le te ken is meg je le nik, majd fel tû nik a hettita bi -

ro da lom ban, egye sek sze rint a sztyeppei lo vas bi ro dal mak is al kal maz ták, ma rad tak
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fenn le le tek az ár ja hó dí tás utá ni In dia ko rá ból (itt Nagy Sán dor is ta lál koz ha tott

ve le), Af ga nisz tán ban is is mert, az tán a bi zán ci bi ro da lom ban va ló szí nû leg hi va ta -

los rang ra emel ke dett. A ke resz tes há bo rúk so rán a né met fe je del mek át ve szik

szim bo li ká ját, az tán Lu xem bur gi Zsig mond ki rá lyunk né met–ró mai csá szár ként be -

eme li a bi ro da lom rep re zen tá ci ói kö zé, amit a csá szá ri trón meg szer zé se után a

Habs bur gok is ma gá tól ér te tô dô en foly tat nak. A po li ti kai ha ta lom cí mer ál la tai ál ta -

lá ban fen sé ges te remt mé nyek, több nyi re ra ga do zók, de ta lá lunk pél dát bé kés ál la -

tok meg je le ní té sé re is, ami lyen a mo gyo rót szá já hoz eme lô fe ke te mó kus egy ké sô

kö zép ko ri ma gyar ne me si csa lád cí me rén. A he ral di kai je len tés adás szem pont já ból

a két fe jû sas fö löt tébb elô nyös, mi vel ho ri zon tá lis ol va sat ban ar ra utal, hogy ha

ma gá nak jobb ra te kint, ural ja a Nyu ga tot, ha bal ra, ak kor a Ke le tet, te hát az egész

vi lá got; ha son ló kép pen, ha jobb ra néz, ural ja a múl tat, ha bal ra, a jö vôt, te hát az idô

egé szét. Ezen túl tu laj do ní ta ni szo kás a cí me rek nek egy, az im ma nenst a transzcen -

denssel össze kö tô, ver ti ká lis je len tést is, ami a fe ke te és az arany szim bo li ká já ból

kö vet ke zik. Ese tünk ben a fe ke te sas utal a föl di vi lág ra az arany fegy ver zet és ko -

ro na pe dig az égi re. Bi zánc osz má nok ál ta li meg hó dí tá sa után azon ban a két fe jû sas

fel tû nik a har ma dik Ró mát fô vá ro suk ként bí ró orosz cá rok jel kép tá rá ban is. Több -

fé le szín vál to zat ban, rend kí vül össze tet ten és idôn ként kris tály tisz ta egy sze rû sé -

gé ben is: arany paj zson fe ke te két fe jû sas, mel lén Moszk va cí me rét áb rá zo ló vö rös

mel lék paj zson ezüst Sár kány ölô Szent Györggyel. Eb bôl kö vet ke zik egyéb iránt

Orosz or szág ha tá lyos cí me re is, csak ott vö rös paj zson lát ha tó az arany két fe jû sas.

A cá ri cí mer több nyi re arany és fe ke te, a Szov je tu nió zász la ja vö rös, bal fel sô sar -

ká ban arany öt ágú csil lag és arany sar ló, ka la pács. A két fe jû fe ne vad meg írá sa a hi -

deg há bo rú ide jé re esett, hi te les ség re tart igényt az a ké pi ér tel me zés, hogy a vi lág

és Ma gyar or szág fe let ti ki zá ró la gos ura lom ra, anya gi és lel ki ér te lem ben egya ránt,

két ha ta lom, a Nyu gat és a Ke let tart igényt. A két fe jû sas a Habs bur gok és Orosz -

or szág cí me re mel lett meg ta lál ha tó Ör mény or szág, né hány bal ká ni ál lam, de pél dául

Fiume vá ro sá nak cí me ré ben is, va la mit a ki tû nô gö rög fut ball csa pat, az AEK At hén

is ôt tisz te li, még pe dig sal lang men tes fér fi as ság gal, arany paj zson fe ke té vel, mé lyen

ki ak náz va a sport és a po li ti ka kö zöt ti funk ci o ná lis ana ló gia le he tô sé gét, és meg -

mu tat va a több év ez re des civilizatórikus fej lô dés egy le het sé ges ki me ne te lét.

Badeni La jos ôr gróf, a Ma gyar or szá got fel sza ba dí tó ko a lí ci ós ha dak egyik ve zé -

re a szín da rab zá ró mo no lóg já ban meg kí sér li ki fej te ni azo kat a kö vet kez te té se ket,

ame lyek sze rin te utat nyit hat nak nem csak a da rab ban tör tén tek, ha nem a tör té ne -

lem ra ci o ná lis in terp re tá ci ó ja szá má ra is:

„A his tó ria oly két fe jû fe ne vad, mely ha to já so kat rak, egyik csô ré vel anyai he -

vet le hel rájok, má sik csô ré vel mind meg vag dal ja, össze tö ri. Te hát: le a vi lág tör -

té ne lem mel! Le a fujtogató ál-er kölccsel, a fo goly tá bor ra ha son la tos ál-bé ké vel,

a ret te gô ál-ha ta lom mal! Le a po li ti ká val, dip lo má ci á val, s a pak tu mok kal, me -

lye ket az ural mak a la kos ság el len ko hol nak! Én, a har cos, ezen nel en nen magam

el len szó lok: a há bor gó tör té nel mi kor sza kok után im már a tör té ne lem-utá ni bé -

kés idô nyíl jék!”14
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Baden a tör té ne lem vé gét hir de ti. Akár csak a Hegel–Marx–Fukuyama trió (el né zést

ké rek azok tól, akik ki ma rad nak a fel so ro lás ból, de ha gyo má nyo san há rom elem ele -

gen dô pél da szo kott len ni a nyu ga ti kul tú rá ban), mind azon ál tal zurück zu Kant,

ahogy a neokantiánus aka dé mi ku sok in dít vá nyoz ták, mi kor ki fej tet ték min den idôk

leg unal ma sabb fi lo zó fi á ját, ami vel eset leg az uti li ta riz mus kel het ver seny re, leg -

alább is a rossz nyel vek sze rint, akik nek azért csak bi zo nyos össze ha son lí tá so kat

ala pul vé ve van iga zuk. A kanti tör té ne lem fi lo zó fia transz cen den tá lis né zô pon tot

kép vi sel. A tör té ne lem meg ér té sét a tör té ne lem nek tu laj do ní tott cél sze rû ség alap -

ján tart ja ki vi he tô nek. Ez nem je len ti az em pi ri kus tör té ne lem neg li gá lá sát, de az

em pi ri kus ál lás pont mel lett, vagy in kább fö lött a mo rá lis kel lést ve ze ti be. A te le o -

lo gi kus nak te kin tett tör té nel mi fo lya mat cél ja az em ber adott sá ga i nak ki fej lô dé se,

ide ért ve a mo rá lis adott sá go kat is. A gond vi se lés nek vagy a ter mé szet nek ez a ter -

ve csak a nem ben si ke rül het, az egyén ben (saj nos) nem. Eh hez a cél hoz el en ged he -

tet len a jog ál lam és a vi lág ál lam egymással össze füg gô kö ve tel mé nye. Az ál la mok

bé kés ko a lí ci ó ja fe lé tar tó hosszú fej lô dés so rán az egyé nek és a cso por tok rossz

tö rek vé sei is jó ra ve zet het nek. A há bo rúk ha tá sá ra be né pe sül a Föld, mert a há ború

szét szór ja az em be re ket és a né pe ket, s a vér vesz te sé gek után az át me ne ti bé kés

pe ri ó du sok ban sza po rod nak. Kant még nem szá mol a boly gó túl né pe se dé sé vel. Az

egy re több vér ál do za tot kö ve te lô há bo rúk és az egy re sú lyo sabb ál lam adós sá got

ma ga után vo nó hi deg há bo rús ké szült ség rá éb resz ti az em be re ket, hogy ez így nem

me het to vább, és lét re kell hoz ni a vi lág bé ke rend sze rét. A társiatlan társiasság

(kanti fo ga lom egy ant ro po ló gi ai jel lem zô le írá sá ra, ami egy ben a gond vi se lés esz -

kö ze is) má sik meg nyil vá nu lá sa a nem zet kö zi ke res ke de lem, amit a pénz és a ha -

ta lom utá ni haj sza jel le mez ugyan, de ha tá sa i ban ez is a bé két szol gál ja. Kant itt

sem em lí ti a ne ga tív kö vet kez mé nye ket, a gyar ma to sí tást, a gyar ma ti há bo rú kat, a

ke res ke de lem vi lág bi ro dal má nak el nyo mó mû kö dé sét.15 En nek a so kat emel ge tett

kanti ter ve zet nek a pa ró di á ja ként ér zé kel het jük Baden sza va it, már csak azért is,

mert egy olyan va la ki mond ja eze ket egy tisz ta pil la na tá ban, aki sze xu á lis úton ter -

je dô agy lo tyo gást ka pott a szép kantinoslánytól. A mél tá nyos ság ked vé ért ar ra is

em lé kez tet nünk kell a tisz telt kö zön sé get, hogy az örök bé ké rôl írt kanti prog ram

sem biz tos, hogy tel je sen ko mo lyan ve en dô, te kin tet tel a be ve ze tô so rok ban le írt

kép re, amely egy né met al föl di fo ga dó cég táb lá ját idé zi fel, raj ta fel ira tként az ér -

te ke zés cí mé vel és egy te me tô vel, jelezvén, hogy örök bé ke csak a sír ban.16 Baden

a tör té ne lem vé gé vel együtt ér te lem sze rint a po li ti ka vé gét is hir de ti. De ez vég -

le te kig ki csa vart regulatív prin cí pi um ként, mond hat ni már majd nem em pi ri ku san is

meg je le nik a drá má ban. A po li ti kai egy köz is mert spe ci fi kus de fi ní ció sze rint nem

más, mint a ba rát és az el len ség meg kü lön böz te té se. Ezt an nak az ana ló gi á já ra kell

el kép zel nünk, ahogy az er köl csi meg kü lön böz te ti a jót és a rosszat; az esz té ti kai a

szé pet és a rú tat; a gaz da sá gi a hasz no sat és a ká rost.17 Az ere de ti po li ti kai meg kü -
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lön böz te tés za va ra ak kor lép het fel, ami kor más meg kü lön böz te té sek rá te le ped nek,

ha az el len sé get mo rá li san rossz nak vagy/és esz té ti ka i lag rút nak bé lyeg zik. A mo -

der nitásban azon ban elô áll a tel jes za var, mi vel a gaz da sá gi mo tí vum ki szo rít ja a

po li ti ka it. Ez szi tu á ció áb rá zo ló dik A két fe jû fe ne vad má so dik ré szé nek ele jén ab -

ban a kons pi rá ci ós szte re o tí pi á ban, amely a ke resz té nyek és a muszlimok har cá nak

iga zi moz ga tó ját a zsi dó gaz da sá gi kö rök ér de ke i ben ha tá roz za meg. De ezen túl -

me nô en mi vel szem be sü lünk a da rab el sô szí né nek ötö dik je le né sé ben? Mehmed

szul tán és Li pót csá szár – ha son ló an a pé csi diván-je le net hez – ab ban a meg gyô zô -

dés ben, hogy sen ki sem hall ja ôket, ki fej tik po li ti ká juk ér tel mét és vég sô cél ját. Ez

nem az ál ta luk uralt te rü let meg tar tá sa, il let ve a má sik ál tal meg hó dí tott vissza fog -

la lá sa. De hogy is, az csak a had ve zé re ik am bí ci ó it se gí te né, s en nek ará nyá ban a

kor mány zást ne he zí te né. Épp el len ke zô leg, mind ket ten ve szí te ni akar nak, még pe -

dig min dent. Mehmed ezt így je len ti ki:

„Millen idôk! Leg he lye sebb vol na nemzetjeink az utol só ig ki ir ta ni, hogy ne fáj dí -

ta nák szí vün ket.”18

Amit Li pót csak he lye sel ni tud:

„Biz a! Csu pán mink ket ten ma rad nánk, és vég re za var ta lan sze ret het nénk

egymást.”19

A ba rát – el len ség op po zí ció ki ke rül az ere de ti kon tex tus ból, nem ál la mok egy más

kö zöt ti vi szo nyá ra vo nat ko zik im már, ha nem az ural ko dók ko a lí ci ó ja áll szem ben a

nem ze tek kel, s ha az ural ko dók gyôz né nek, ak kor tény leg meg va ló sul na az örök bé -

ke ha lá los csend je. Baden mo no lóg ja ér tel mez he tô a drá ma mûnemének tör té nel mi

vé ge ként is. Ez a konk lú zió je len tô sé gé ben vé le mé nyem sze rint va la me lyest el ma -

rad az elô zô ket tô tôl, mi vel csak ak kor ér vé nyes, ha a drá ma lé nye gi szer ve zô ele -

mé nek a tettváltás-so ro zat ban meg je le nô egymásnak fe szü lô aka ra tot, rö vi den a

konf lik tus tar juk, ahogy ki in du lá si pont já vá tet te – má sok mel lett – Lu kács György20

vagy mes te re, Hegel21. A két fe jû fe ne vad alak jai nem hô sök a konf lik tu sos drá ma el -

mé let ér tel mé ben, ha nem a kö rül mé nyek nek és egymásnak ki szol gál ta tott szen ve dô

és szen vel gô fi gu rák, akik egy részt az op por tu nis ta „komp ro misszu mok ro bo to sai”,

más részt, a szul tán és a csá szár kö zös utó pi á já ban, a tel jes kon szen zus hí vei. Ha el -

len ben a drá ma kons ti tu tív ele me i ként epi kus és lí rai jel lem zô ket is szám ba ve -

szünk, ak kor ter mé sze te sen nem ér vé nyes a drá má ról ké szült ha lot ti je len tés.

Az 1965-ös Octopus avagy Szent György és a sár kány his tó ri á ja cí mû da rab szin -

tén a po li ti kai-tör té nel mi cse lek vés le he tô sé ge it fir tat ja egy köz is mert és rend kí vül
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erôs kép bôl ki in dul va. A mû 2002-es ki a dá sa elô szó ként hoz za Weöres Sán dor in -

terp re tá ci ó ját, ahol a szer zô meg ál la pít ja, hogy a té má nak sok kép zô mû vé sze ti, de

ke vés iro dal mi fel dol go zá sa van.22 A kép zô mû vé sze ti áb rá zo lá sok kö zül a leg is mer -

tebb va ló szí nû leg Raffaello fest mé nye, a Szent György le gyô zi a sár kányt 1506-ból.

A ké pen a lo va got sö tét pán cél ban, fe hér lo von ül ve lát juk, amint ép pen lán dzsá val

ha lá los dö fést mér a ló lá ba i nál vo nag ló sö tét sár kány ra, hát rébb a térd re bo rul va

imád ko zó szûz szô kén, pi ro sas ru há ban, még hát rébb ki ve he tô ek a vá ros tor nyai.

Az Octopus azon ban ví zi ál lat, akár csak az a bib li ai sár kány, a Le vi a tán, akit Thomas

Hobbes az zal tisz tel meg, hogy 1651-ben ki adott fi lo zó fia fûmûvének cí mé be emel,

a fi gye lem fel kel té sé nek egy ér tel mû re to ri kai cél já val. Az ér te ke zés ere de ti ki a dá -

sá nak cím lap ján egy bo nyo lult met szet ta lál ha tó, Abraham Bosse mun ká ja, aki a kor -

szak hí res il luszt rá to ra volt. A fô alak egy de rék tól fel fe lé lát ha tó fér fi, aki egy ci vi -

li zált táj fö lé emel ke dik, fe jén ko ro na, jobb já ban kard, bal já ban pász tor bot, az alak

tör zse és kar jai több mint há rom száz kis em be ri alak ból áll össze, akik a né zô nek

hát tal he lyez ked nek el és a fej re néz nek, a met sze tet fö lül egy szö veg zár ja le: Non

est potestas Super Terram quae Comparetur ei – Nincs e föl dön hoz zá ha son ló ha ta -

lom. Az ószö vet sé gi hely Károli Gás pár for dí tá sá ban: „Nincs e föl dön hoz zá ha son -

ló, amely úgy te rem te tett, hogy ne ret teg jen.”23 En nek a két kép nek az egymásra

ve tí té sé bôl szár ma zó asszo ci á ci ók se gít sé gé vel meg kí sé rel het jük a drá ma ér tel me -

zé sét. A bo nyo lult cse lek mény so rok ered mé nye úgy össze gez he tô, hogy Szent

György a sár kányt te o ló gi ai ér te lem ben le gyô zi ugyan, de Giorgio lo vag az Octopust

po li ti kai ér te lem ben nem. De mi ért is kell le gyôz ni az Octopust? Mert az még sem

az a Le vi a tán, ami ben Hobbes össze fog lal ja po li ti kai ta ní tá sá nak lé nye gét.

Hobbes köny vé ben a Le vi a tán a szu ve rén ké pi rep re zen tá ci ó ja, aki meg óv ja a

pol gá ri tár sa dal mat at tól, hogy vissza zu han jon a ter mé sze ti ál la pot ba, ahol em ber

em ber nek far ka sa, il let ve a pol gár há bo rú ba, ahol szin tén. A szu ve re ni tás osz tat lan

és ál lan dó ha tal mat je lent, ami úgy jön lét re, hogy az em be rek – be lát va azt, hogy

ter mé sze ti ál la pot ban éle tük fo lya ma tos ve szély nek van ki té ve – szer zô dés re lép -

nek egymással, min den ki min den ki vel, az zal a cél lal, hogy lét re hoz zák azt a fô ha -

tal mat, amely biz to sí ta ni ké pes a bé két. A Le vi a tán mint a szu ve rén szim bó lu ma

több me ta fo rát fog lal ma gá ban: je lent mes ter sé ges em bert, ha lan dó is ten sé get, me -

cha ni kus gé pe ze tet, és ter mé sze te sen ször nye te get, sár kányt is. De ez utób bit nem

el sô sor ban ne ga tív tar ta lom mal. Má sok mel lett Carl Schmitt hív ja fel a fi gyel met ar -

ra, hogy Hobbes fi lo zó fi á já ban a Le vi a tán a rend meg je le ní tô je; a ká osz, a pusz tu -

lás ké pi áb rá zo lá sá ra Jób köny vé nek egy má sik fi gu rá ja, a Be he mót, a szá raz föl di

szörny szol gál, ahogy az Hobbes egy má sik mû vé nek, az 1670 kö rül írt Behemoth

or the Long Parliamentnek cí mé ben is meg je le nik.24 Weöres Sán dor nál Silene vá rosa

egy olyan ren det tart fenn Inganga anya ki rály né ve ze té sé vel, amely tá vol tart ja a

pol gár há bo rú kí sér te tét, de ezt manipulatív mód sze rek kel, sôt egy komp lex mani -
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pulatív uni ver zum ki épí té sé vel old ja meg. Hobbes po li ti kai fi lo zó fi á ja az im ma nens

le gi ti má ció el mé le te, ná la a transzcendensre va ló hi vat ko zás, az „Is ten aka ra tá ból...”

tí pu sú ar gu men tá ció, ki ik ta tó dik az ér ve lés bôl. Az per sze igaz, hogy ezen a föl dön

vég sô so ron min den Is ten aka ra tá ból tör té nik, de ez a „vég sô so ron” nem tar to zik

a tu do má nyos ma gya rá zat ha tás kö ré be. Silene ese té ben az a hely zet, hogy a

transz cen dens le gi ti má ció manipulatív mó don im ma nens sé van té ve, az Octopus

aka ra ta min den nek az al fá ja és óme gá ja.

A manipulatív uni ver zum fel té te le zé se a XX. szá zad ese mé nye i nek el mé le ti ma -

gya rá za tá ból szü le tô ko mor ví zió. Az el mé let sze rint a mo dern ipa ri ter me lés ci vili -

zá ci ó ja a tár sa da lom, a kul tú ra és az em ber egé szét sa ját ké pé re for mál ja kü lön bö zô

csa tor ná kon tör té nô ma ni pu lá ció se gít sé gé vel. E csa tor nák kö zül ki tün te tett sze re -

pet kap a tá gan ér tel me zett mo dern tö meg kul tú ra, s ezen be lül a po pu lá ris mû vé -

szet ha tá sa. Eb bôl az ál lás pont ból az kö vet ke zik, hogy nem csak a XX. szá zad dik -

ta tú rái vol tak to ta li tá ri u sok, ha nem a de mok rá cia is az mind a mai na pig. A mo dern

tömegdemokráciában is az zal ál lunk szem ben, hogy a meg sze mé lye sí tett, de lé nye -

gé ben sze mély te len és elidegenült ha ta lom a tár sa da lom egé szét, il let ve az em be -

rek kész te té se i nek tel jes sé gét ural ja. Az el mé let leg kö vet ke ze te sebb kép vi se lôi,

Her bert Marcuse és Theodor W. Adorno a Frank fur ti Is ko lá ból ke rül tek ki, de szá -

mos ele me meg ta lál ha tó nem csak Ge or ge Orwell, Aldous Huxley és Anthony Burgess,

ha nem pél dá ul André Gide, Philip K. Dick vagy Thomas Pynchon re gé nye i ben is. 

A szá mos nagy si ke rû fil mes adap tá ció pe dig mu tat ja azt, hogy a tö meg kul tú ra kri -

ti ká ja ho gyan ol vad föl a tömegkultúrában, di a lek ti kus iga zo lá sát ad va az ere de ti

el mé let nek. Ugyan ak kor az ilyen iga zo lás nem men te sí ti az el mé le tet ere den dô mo -

rá lis prob lé má já tól, at tól, hogy el vi tat ja a mo dern em ber min den racionalitását és

in di vi du a li tá sát. A ma gyar iro dal mat te kint ve min den kép pen meg kell em lí te ni Illyés

Egy mon dat a zsar nok ság ról cí mû köl te mé nyét, mely ben a sztá li niz mus ha tal mi gé -

pe ze te egy részt ter ror ral, de más részt min den fé le szo ci a li zá ci ó val, indoktrináció-

val és ma ni pu lá ci ó val el éri, hogy „esz mél nél, de esz me / csak az övé jut eszed be”

– akár csak Winston Smithnek az 1984 vé gén.25

Giorgio lo vag az zal a cél lal ér ke zik, hogy meg öl je a ször nyet, il let ve hogy fel szá -

mol ja a bar bár ba bo nát, amit szá má ra a transz cen dens manipulatív im ma nens sé té -

te le je lent, ten né min dezt a pol gá rok éle te és sza bad sá ga ér de ké ben. Az Octopust

nem tud ja el pusz tí ta ni, mert nagy va ló szí nû ség sze rint az nem is lé te zik fi zi kai va -

ló já ban, a manipulatív rend szert megin gat ja ugyan, de en nek ára a pol gár há bo rú,

ami fel kel ti az új rend igé nyét, de a pol gá rok más le he tô sé get nem na gyon lát nak,

mint új manipulatív rend del he lyet te sí te ni a ré git. Szent György si ke re üdv tör té neti

szem pont ból meg kér dô je lez he tet len, Giorgio kül de té se vi lág tör té ne ti egyént té te -

lez fel, de en nek ô lé nye gé ben nem ké pes meg fe le lni. Az ötö dik fel vo nás má so dik

szí né ben, kö ze led ve a drá ma vég ki fej le té hez, Giorgiót két sé gek gyöt rik, nem el sô -

sor ban azért, mert a nem lé te zô ször nyet nem tud ta meg öl ni, még csak nem is azért,

mert a csa lást nem tud ja fel szá mol ni, ha nem azért, mert túl sok az ál do zat. Hû sé ges

tiszt je, Redvulfus az zal vi gasz tal ja, hogy em lé kez te ti a gond vi se lés ter vé re, ar ra,
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hogy tu laj don kép pen az ál ta lá nos aka rat ki cse lez te a had ve zér egyé ni ra ci o ná lis

szá mí tá sa it, mi több, esz köz ként hasz nál ta azo kat:

„Sor sod böl csebb, mint fe jed.

Mind ég imád ko zol, hogy Is te ned

szán dé ka tel je sül jön, ne ti ed –

nos ez tör tént!”26

Majd, mi kor a lo vag alud ni tér, nem el ég szik meg ez zel a ma gya rá zat tal, s kol lé gái -

nak fi gyel mé tôl kö vet ve meg pró bál ja behaviorista mó don, a cse le ke de tek bôl ki in -

dul va meg fej te ni a Giorgio-je len sé get:

„Fur csa em ber! Még fur csább ka to na!

Orosz lán test ben bá rány a lé lek,

sôt má lé bir ka, sok szor azt hi szem –

de vé gül min dig gyôz tes had ve zér,

csá szár ked ven ce! Amit más el ve szít,

ôt kül dik vissza vív ni. Hogy csi nál ja?

hisz foly ton hát rál, harc elôl ki tér

bát ran, nem fél gyá vá nak lát sza ni,

meg tá mad ják, rá ver nek csú fo san,

si ke res csa tá ja egy se volt, de még is

foly ton tal pon ma rad, míg ül dö zôi

szét szó ród nak, s övé a di a dal –

mel let te élek, s meg nem fejt he tem

fo nák stra té gi á ját.”27

Redvulfus nem ér ti Giorgio „fo nák stra té gi á ját”, nyil ván még ke vés bé ér ti tak ti ká ját,

mi vel azt még mond hat ná, hogy a stra té gi ai cél a gyô ze lem és a hír név, de hogy a

tak ti kai esz kö zök, a hát rá lás és a ki té rés, ho gyan ve zet nek eh hez, az vég képp meg -

ha lad ja ka to nai is me re te it. Mond hat juk, hogy Redvulfus ér tel me zé si ho ri zont ja szû -

kös. Hegel az ilyen né zô pon tot egy köz mon dás sal ha tá rol ja be: „sen ki sem hôs a

saját ko mor nyik ja elôtt”, de azt is hoz zá te szi, hogy „nem azért, mert ez nem hôs,

ha nem azért, mert amaz ko mor nyik”.28 Itt nem el sô sor ban a ko mor nyik tár sa dal mi

rang já ból adó dik a kor lá tolt ság, ha nem a táv lat hi á nyá ból. Ö közelrôl, ma gán em ber -

ként lát ja a hôst, mi lát hat juk vi lág tör té nel mi egyén ként is. A vi lág tör té nel mi egyén

moz dít egyet a tör té nel mi ész cél ján, ami Hegel sze rint nem más, mint az em be ri

sza bad ság tu da tá nak fej lô dé se. Két fé le mó don te he ti ezt, úgy, hogy tud ja, mit tesz,

de úgy is, hogy nem. Ez utób bi cso port ba tar toz hat na Giorgio. De va la mi mi att még -
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sem. Hegelnél a vi lág tör té nel mi egyé nek olyan hó dí tók, mint Nagy Sán dor, Julius

Ca e sar vagy Na pó le on, mind annyi an szen ve dé lye sen ha ta lom ra tö rô, vagy azt meg -

tar ta ni igyek vô po li ti kai cse lek vôk. A ha tal mi szen ve dély cél já hoz ren del nek ra ci o -

ná lis kal ku lá ció után ered mé nyes nek te kin tett esz kö zö ket. Az más kér dés, hogy a

cél el éré se ma ga is esz köz csu pán a tör té nel mi ész ma ga sabb spe ku la tív cél já hoz

ké pest, ily mó don tör té nel mi leg ôk is át van nak ver ve. Giorgio lo va got nem fû tik

ha tal mi szen ve dé lyek, ra ci o ná lis kal ku lá ci ói sem ered mé nye sek. Egy va la mi ben

azon ban ô is osz to zik a cé zá rok sor sá ban, ôt is fel hasz nál ja és be csap ja a tör té ne -

lem. Pa rancs ér ke zik Maximianus társ csá szár tól: a se reg azon nal in dul jon Silene alól

Carthago érin té sé vel Numidiába. A csá szá ri pa rancs mö gött szin tén a tör té nel mi

észt sejt het jük: Ami ért Silene ér de kes volt, az meg ol dó dott, Szent György si ke re ál -

tal a ke resz tény ség tör té nel mi ügye jól ha lad, a vi lág szel lem át csap más, fon to sabb

hely re. Ami ezu tán Silene vá ro sá ban tör té nik, az il lesz ke dik a dol gok ál ta lá nos me -

ne té be, ami nek szem pont já ból úgy az Octopus, mint a pol gár há bo rú, vagy an nak

ilyen-olyan le zá rul ta tûn het akár vé let len nek is, mind egy. Giorgio el hagy ja a vá rost

és el hagy ja a da rab né zô it, a vá ros Uttanganga ki rály nô szak rá lis ural ma alatt szer -

ve zô dik új já, de mö göt te a va lós ha tal mat a ré gi ad mi niszt rá ció tart ja a ke zé ben, a

szo ká sos manipulatív mó don ki hasz nál va most már nem az Octopus lé tét, ha nem

an nak pusz tu lá sát, ugyan ak kor op ti má li san ki zsák má nyol va Uttanganga egy ügyû -

sé gét. Hogy a Hegel-pa ró dia le ke re ked jék, de az is vi lá gos sá vál jék, hogy a tör té -

nel mi szin té zis „nem ke rek”, ugyan ak kor még is nyíl jék va la mi le he tô sé ge az élet -

nek is, a da rab zá ró je le ne té ben az új ki rály nôt lát juk, amint hoz zá lát ah hoz, ami ben

ad dig meg aka dá lyoz ta ôt a szá má ra tel je sen ért he tet len nagy po li ti ka, ép pen pi sil ni

ké szül.
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Huszár Lajos

Vers és zene, ritmus és forma – zeneszerzői szemmel

Be ve ze tô

Mint gya kor ló ze ne szer zôt min dig iz ga tott a szö veg és a ze ne össze füg gé se. Mi ért

vá laszt ja a ze ne szer zô meg ze né sí tés re épp azt a szö ve get, amit ki vá lasz tott? És mit

tesz olyan kor, ami kor nincs sza bad vá lasz tá sa, és még is ze nét kell rá ír nia? Ho gyan

vi szo nyul a ze ne szer zô az év ez re des li tur gi kus szö ve gek hez? Ho gyan vi szo nyul a

gon do la ti tar tal mú, nem ér zel mi szö ve gek hez? A ze ne nem ké pes gon do la tok, fo -

gal mak ki fe je zé sé re – mi vel pó tol ja ezt a „hi á nyos sá gát”? Ho gyan il luszt rál ták a ze -

ne szer zôk a szö veg tar tal mát, ké pe it a gre go ri án ének tôl a ba rokk fi gu ra-ta non ke -

resz tül Kurtágig? Mi az, ami ben a ze ne töb bet mond hat, és mé lyebb re ás hat, mint

a szö veg? Ho gyan vi szo nyul a vers rit mu sa a ze nei rit mus hoz? És ho gyan vi szo -

nyul a vers for má ja a ze nei for má hoz? Ilyen és eh hez ha son ló kér dé sek min dig ott

go mo lyog tak bennem, mi köz ben min dig szí ve sen, sôt ra jon gás sal ze né sí tet tem meg

a szá mom ra von zó, en gem megin dí tó szö ve ge ket. A tel jes tu da tos sá gig nem ju tot -

tam el, és már nem is fo gok. Most még is kí sér le tet te szek ar ra, hogy – Weöres Sán -

dor ver se i bôl ki in dul va – né hány rész let kér dést meg vá la szol jak, vagy leg alább a

kér dés fel ve té sig el jus sak.

Mi vel a fel ve tett prob lé mák in ter disz cip li ná ri sak, mind két ol dal hoz – a ze ne i hez

és az iro dal mi hoz – egy for mán kel le ne ér te nem. Azon ban saj nos ez nincs így! A ze -

ne szer zé si, ze ne el mé le ti prob lé mák kö zött jól ki iga zo dom, az iro da lom tu do má nyi,

vers ta ni te rü le ten vi szont csak ama tôr va gyok, aki – bár igye ke zett tá jé ko zód ni

ebben az irány ban is – in kább meg ér zé se i re tud tá masz kod ni, mint eg zakt is me re -

te i re.

Ez a dol go zat két té mát pró bál ki ra gad ni az elôbb fel so rolt prob lé ma hal maz ból.

Mi lyen a rit mus, a se bes ség lé te zés mód ja vers ben és ze né ben, konk ré tab ban: Weö -

res Sán dor ver se i nek rit mi ká ja ho gyan vi szo nyul a ze nei rit mi ká hoz, met ri ká hoz?

Más részt a vers for mák és a ze nei for mák ho gyan függenek össze, és ho gyan kí sér -

le te zett Weöres a ze nei for mák köl té szet be va ló át ül te té sé vel? Füg ge lék gya nánt

elem zem sa ját kórusmûvemet, a Két mad ri gált, vizs gál va a rit mi kai, for mai és har -

mó ni ai szem pon tok ér vé nye sü lé sét és a köl tôi szö veg gel va ló össze füg gé sét.

Rit mus, se bes ség, idô vers ben és ze né ben

A ma gyar nyelv kvan ti ta tív nyelv: éles kü lönb sé get tesz a rö vid és hosszú ma gán -

hang zók és más sal hang zók kö zött, s en nek kö vet kez té ben a rö vid és hosszú szó ta -

gok kö zött is. Két óko ri nyelv, az ógö rög és a la tin is kvan ti ta tív volt, ugyan olyan

éle sen meg kü lön böz tet te a rö vid és hosszú szó ta go kat, mint a ma gyar. Ugyan ezt a

tu laj don sá got ta lál juk a cseh és a szlo vák, va la mint a finn és az észt nyelv ben is.
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A vers rit mus te hát rö vid és hosszú szó ta gok ból áll. A tu do mány morának ne ve zi

a rö vid szó ta got, mint rit mi kai alap ele met, a hosszú szó ta got pe dig en nek két sze -

re sé nek te kin ti. E két alap elem kom bi ná ci ó já ból jön lét re a sok fé le vers rit mus,

vers láb, ezek vers so rok ká áll nak össze, a vers so rok pe dig vers sza ko kat al kot nak. A

ze nei rit mu sok ha son ló kép pen va la mi lyen alap ér ték több szö rö zô dé se ál tal jön nek

lét re, egy nagy kü lönb ség gel: a rö vid alap ér ték hossza bár mi lyen le het, idô tar ta ma

(leg alább is mi ó ta met ro nóm lé te zik) eg zakt mó don mér he tô. Az alap ér ték több szö -

rö se i nek szá ma is szin te vég te len, s így a rit mi kai ér té kek egymáshoz mért ará nya

is vég te le nül sok fé le. A ze nei rit mus gaz dag sá gát to vább nö ve li a tem pó vál toz tat -

ha tó sá ga és a több szó la mú ság is.

A vers tan meg kü lön böz te ti az ütem hang sú lyos és az idô mér té kes ver se lést. Ez

a kétfajta köz is mert ver se lés nem csak kü lön-kü lön for dul elô, ha nem össze ke ver ve

is. Hol az egyik, hol a má sik vá lik ural ko dó vá, mi köz ben a má sik is je len van. (Arany

Já nos Toldija pél dá ul ütem hang sú lyos ver se lé sû, fe le zô ti zen ket te sek bôl áll. De ha

szem ügy re vesszük az el sô vers sza kot – „Mint ha pász tor tûz ég ôszi éjtszakákon”

–, azt lát juk, hogy két vers láb vál ta ko zik benne: a tro che us és a spon de us – így ez

a vers szak, ha nem is tö ké le te sen, de idô mér té kes nek is te kint he tô.) A szi mul tán

ver se lés ak kor jön lét re, ha a vers egy szer re tesz ele get mind két ver se lé si mód nak,

más szó val: az üte mek és a vers lá bak tö ké le te sen fe dik egymást.

Vé le mé nyem sze rint a vers lá bak há rom fô cso port ba oszt ha tók. 1. a 4 morások

(dak ti lus, anapestus, spon de us, prokeleusmaticus), ame lyek nek ze nei meg fe le lôi a

pá ros üte mek, 2/4, 4/4 stb. 2. a 3 és 6 morás vers lá bak (jam bus, tro che us, tribrachis,

ionicus, molossus, choriambus), ame lyek hár mas lük te té sû üte mek ké vál toz nak: 3/4,

3/8, 6/4, 6/8, 9/8 stb. 3. jó val rit káb bak az aszim met ri kus, 5 és 7 morás vers lá bak

(bacchi us, creticus, paeon, epitritus). Eze ket mi, ma gya rok bol gár rit mu sok nak ne -

vez zük, ám a bal ká ni tánc rit mu sok nál jó val ko ráb ban, az ógö rög iro da lom ban is

hasz ná la to sak vol tak. Ze nei meg fe le lô ik az 5/8, 7/8, 5/4, 7/4 üte mek.

Weöres Sán dor Rongyszônyegés Magyaretûdök cí mû gyûj te mé nye i bôl elô ször

két olyan ver set idé zek, ame lyek négymorás vers lá bak ból áll nak:

Magyar etûdök18. „Szunnyadj, kis ba ba, / ôríz halk szo ba, / zson gó éj sza ka, /

csil lag fény.” (A vers min den so ra két üte mes, min den ütem egyút tal vers láb is: spon -

de us és dak ti lus.)

Magyaretûdök46. „Pa ri pám cso da szép pej kó, / ide lép, oda lép, hejhó! / He gyen

át, vizen át vág tat, / nem adom, ha igérsz szá zat.” (Min den sor há rom üte mes, vers -

lá bak: anapestus, anapestus, spon de us.)

A kö vet ke zô pél dák hatmorás vers lá bak ból áll nak:

Rongy szô nyeg 91. „Ha vi har jô a ma gas ból, / ne bo csáss el, ki csi bá tyám. / Ha

fa lomb közt te li hold lép, / ki csi né ném, te vi gyázz rám.” (Min den sor két üte mes,

min den vers láb ionicus a minore.)

Ma gyar etû dök 54. „Égi csi kón lép tet a nyár, / tar ka idô ün ne pe jár, / tánc ra való,

für de ni jó, / nagy hegy alatt hû söl a tó.” (Min den sor két üte mes, min den vers láb

cho riambus.)

Amint ezt a két cik lust, a Rongyszônyeget és a Magyaretûdöket át néz tem, rá jöt -

tem, hogy a tö ké le tes egy be csen gé sû szi mul tán ver sek mel lett sok az olyan, amely -

ben egyik-má sik vers láb el tér a meg szo kot tól, egy morával hosszabb vagy rö vi debb
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lesz, rit mu sa „meg bil len”. Ezt a tí pust el ne vez tem „tö ké let len szi mul tán” vers nek. Ez

utób bi, ha „meg bil le né se i nek” szá ma meg nô, egy re in kább el vesz ti idô mér té kes mi -

vol tát, és az ütem hang sú lyos ver sek kö zé lesz so rol ha tó.

Magyaretûdök4. „Fut, ro bog a ki csi ko csi, raj ta ül a Ha ra go si, / din dondiridongó.

/ Ha ki bo rul az a ko csi, le bo rul a Ha ra go si, / din dondiridongó.” (Az 1. és 3. sor négy -

üte mes, a 2. és 4. sor két [vagy há rom?] üte mes. A vers lá bak: 1. sor: paeon1, pro ke -

leusmaticus, paeon1, prokeleusmaticus, a 2. és 4. sor: spon de us és ionicus a mi nore

[vagy spon de us, anapestus, cson ka láb?]. A 3. sor ban mind a négy vers láb pro ke -

leusmaticus, s a to váb bi ak ban ez utób bi mo dell ál lan dó sul, te hát az 1. sor paeonjai

je len tik a „ki bil le nést”. Min den vers láb 4 morás, csak a paeonok 5 morások.)

Magyaretûdök38. „Arany ágon ül a sár mány, / ki csi dalt fúj fu vo lá ján, / arany

égen ül a bá rány, / be le zen dít ci te rá ján.” (Min den sor két üte mes. Az 1. és 3. sor

vers lá bai: paeon3, ionicus a minore. A 2. és 4. sor min den vers lá ba ionicus a minore.

A to váb bi ak ban a ionicus-os so rok nor mál kép let nek, te hát az 5 morás paeon3 szá -

mít a 6 morásionicus egy morával va ló meg rö vi dü lé sé nek.)

A kö vet ke zô vers ben már annyi a „ki bil le nés”, hogy nem ve zet he tô vissza va la -

mely egyen le tes kép let re, így a vers in kább ütem hang sú lyos nak te kint he tô:

Magyaretûdök114. „Csili-csa li ez a nó tám, / ötös-ha tos ára volt ám. / Ad hatsz

ér te ko pasz bir kát, / még se ka pod el a far kát.” (Min den sor két üte mes, ám a vers -

lá bak mind vé gig igen kü lön bö zô ek: prokeleusmaticus, ionicus a minore, több faj ta

paeon és több faj ta epitritus. Mi vel a szó tag szám ál lan dó, a szó ta gok hosszú sá ga

rend szer te len, ezért itt ütem hang sú lyos vers rôl van szó.)

Az ed di gi ek ben lo gi kai sor rend ben ha lad tunk a tö ké le tes szi mul tán vers tôl a tö ké -

let len szi mul tá non ke resz tül az ütem hang sú lyo sig. Mi kö vet kez het ez után? A pró za,

amely ben sem üte mek, sem vers lá bak nin cse nek, rit mu sa tel je sen sza bad. A pró zai

szö ve gek meg ze né sí té sé nek vizs gá la ta azon ban már nem en nek a dol go zat nak a

fela da ta.

A vers rit mus át ala kí tá sa ze nei rit mus sá, avagy:

az írott vers ho gyan ala kul át kot tá vá?

Elô ször az idô mér té kes ver sek rôl. Ha a vers lá bak alap ján is ko lá san skan dál juk a

ver set, egy han gú, me cha ni kus rit must ka punk, amely nek hang sú lyai nin cse nek te -

kin tet tel az ér tel mi hang sú lyok ra. A ze ne szer zô nek, ha idô mér té kes vers hez nyúl,

a vers lá bak lük te té sé re és az ér tel mi hang sú lyok ra egya ránt te kin tet tel kell len nie,

a két szem pont kö zött egyen súlyt kell lét re hoz nia. Kodály több idô mér té kes ver set

meg ze né sí tett, leg is mer tebb Amagyarokhoz cí mû kó rus-ká non Berzsenyi Dá ni el ver -

sé re: „Forr a vi lág bús ten ge re, ó ma gyar!” konst ruk ci ós re mek mû. To váb bi kórus -

mû vek idô mér té kes szö ve gek re: Magyarországcímere (Vö rös marty), Békességóhaj-

tás (Vi rág Be ne dek), Jelige(Jankovich Fe renc).

A szi mul tán ver sek meg ze né sí té se ke ve sebb prob lé mát je lent. Bennük a szó tag -

szá mok és a hang sú lyok annyi ra egy ér tel mû ek, hogy szin te nem is le het ôket el té -

rô rit mus ban meg ze né sí te ni. Ez a ze ne szer zô nek könnyebb ség, de gúzsbakötöttség

is, hi szen könnyen az egy han gú ság csap dá já ba es het.
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Ér de kes ese tet je len te nek a „tö ké let len-szi mul tán” és az ütem hang sú lyos ver sek.

Ezek nél a ze ne szer zô – mint ha son ló eset ben a nép dalt szer zô nép – rit mus kor rek -

ci ót hajt vég re (már ha ez a cél ja!). En nek oka a ze ne szim met ria-vá gya, szim met -

ria-ösz tö ne. Ez úgy nyil vá nul meg, hogy a ze ne a vers aszim met ri kus rit mu sa it szim -

met ri ku sak ká egye ne sí ti ki, konk ré tan: a 3 és 5 morás vers lá ba kat 4 morások ká, a

6 és 7 morásokat 8 morásokká te szi, hogy lét re hoz za a szim met ria-ösz tön ál tal kí -

vánt kvad ra ti kus rit mi kát.

Lás suk pél dá ul, mi lyen vál to zá son megy ke resz tül az „Ug ró tán cot jó ked vem bôl...”

kez de tû Weöres-vers (Magyar etûdök27.), míg egyen le tes lük te té sû, tánc rit mu sú

dal vá lik be lô le. A vers szó tag hosszú ság sze rin ti („idô mér té kes”) rit mu sa a kö vet ke zô:

A szim met ria-ösz tön (szim met ria-kon ven ció?) kö vet kez té ben min den vers sor

ar ra tö rek szik, hogy 2×4/4 idô tar ta mú le gyen, ezt szol gál ja a rit mus-kor rek ció:
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A 4, 6 és 7 morás üte mek (2/4, 3/4, 7/8) 8 morásokká (4/4) vál toz tak. Ér de ke sebb

prob lé mát vet fel a kot ta 11. üte me, eb ben hat egyen lô hosszú sá gú hang van 3+3

ta go lás ban („Rozika, Terike” – két tribrachis). En nek a hat hang nak egy 4/4-es ütem -

be kell be le fér nie, ez pe dig csak két tri o lá val meg old ha tó.

Akékszakállúhercegvára aláb bi rész le té ben Bartók a szó tag hosszú ság hoz nem

iga zo dó, kor ri gált, ki egyen lí tett rit must hasz nál ta, az éne kes re bíz va az egyen le tes

nyolcadok ma gya ros rit mi zá lá sát:

Ha ezt az élô be széd rit mu sá ban kot táz nám le, nagy já ból így néz ne ki:

Az egy for ma ér té kek el len té te ként a ze ne szer zô vá laszt hat ja a be széd sze rû

 ritmus pon tos (?) le jegy zé sé nek mód sze rét is. En nek il luszt rá lá sá ra hadd idéz zem

sa ját mû ve met, a 69.zsoltárt, amely ben Károli Gás pár pró zai szö ve gét így ze né sí -

tet tem meg:
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For ma prob lé mák

Mi ad ja a vers for má ját? A vers rit mu sok, vers lá bak, rí mek rend je, a so rok ból a vers -

sza kok kü lön bö zô tí pu sa i nak ki épü lé se, majd ezek bôl az egy re na gyobb egy sé gek

lét re jöt te. A gon do lat, cse lek mény ta go ló dá sa is hat a for má ra.

Ami a ze nei for má kat, ze ne faj tá kat il le ti, vé le mé nyem sze rint két alap ve tô, ôsi

tí pust kü lön böz tet he tünk meg: az egyik a nép dal lal, a tánc cal, az em ber egyen le tes

moz gá sa i val kap cso la tos szim met ri kus-met ri kus for ma, a má sik a be széd del ro kon

ze nei pró za. A szim met ri kus, dal sze rû-tán csze rû for mák ból ala kult ki a klasszi kus

for ma vi lág, míg a ze nei pró za a parlando-rubato nép da lok ban, a gre go ri án éne kek

bi zo nyos faj tá i ban, a re ne szánsz po li fó ni á ban, a ba rokk és klasszi kus re ci ta ti vók -

ban, majd a kor társ ze né ben je le nik meg.

A klasszi kus ze nei for ma de fi ní ci ó ját sa ját sza va im mal a kö vet ke zô kép pen tud -

nám meg fo gal maz ni: a ze nei egy sé gek azo nos sá ga és kü lönb sé ge, is mét lô dé se és

vissza té ré se ál tal al ko tott rend szer, a té ma jel le gû és az át me net–fej lesz tés–fel dol -

go zás jel le gû sza ka szok egyen sú lya.

A ze nei for má kat – ter je del mük sze rint – há rom cso port ba so rol hat juk. 1. az el sôd -

le ges, kis for mák: pe ri ó dus, nép dal stró fa, 2. 2–3–5 ta gú for mák: két ta gú ság, há rom -

ta gú ság, ron dó, 3. több té más, komp lex for mák: szo ná ta for ma, szo ná ta ron dó. Weöres

Sán dor köl té sze té ben csak nem min den ze nei for ma tí pus ra akad pél da, ezek iro dal -

mi al kal ma zá sá ra if jú ko ra óta tu da to san tö re ke dett. Sa ját meg fi gye lé sem még is az,

hogy míg a ki sebb for mák ese té ben a meg fe le lés konk ré tabb, a bo nyo lul tabb,

össze tett for mák nál az össze füg gés el von tabb, intuitívabb, a ze nei sza bá lyo kat ke -

vés bé kö ve tô. Van nak olyan Weöres-ver sek is, ame lyek a XX. szá za di ze ne új sze rû

kom po zí ci ós el já rá sa it (do de ka fó nia, aleatória) hasz nál ják fel.

Lás suk a pél dá kat, az egy sze rû bôl ki in dul va és az össze tet tebb, bo nyo lul tabb fe -

lé ha lad va:

a klasszi kus pe ri ó dus hoz ha son ló vers szak: ABAB

Magyaretûdök41. „Volt ne kem egy cim bo rám, / mo sa kod ni restelt, / ké mény -

sep rô fog ta meg, / vit te a kis em bert.”

Négy so ros, vissza té ré ses for ma (a ze ne el mé let ezt hol vissza té ré ses két ta gú ság -

nak, hol szû kí tett há rom ta gú ság nak ne ve zi): AABA

Magyaretûdök37. „Mély er dôn / ibo lya-vi rág, / el rejt jól / a bo ró ka-ág. // Mi nek

is rejt az az ág, /gye re, tá gas a vi lág, // mély er dôn /ibo lya-vi rág.”

Aszim met ri kus vissza té ré ses for ma:

Rongyszônyeg154. „Je lek ti, vi lág je lei, / ki tud ti te ket ér te ni, / egy ágacs kát meg -

fej te ni? // El vet jük a ma got a föld be: / ki sej ti, hogy lesz szár be lô le? // Je lek ti, világ

je lei, / biz to san bá nunk ve le tek, / de nem bí runk meg fej te ni.”

Több vers sza kos vissza té ré ses for ma (a vers vé gén a tel jes 1. vers szak vissza tér

– itt a be tû jel zé sek már egy-egy vers sza kot je löl nek)

Rongyszônyeg76. „A hárs fa mind vi rág zik” (négy vers sza kos, ABCA for ma)

Rongyszônyeg136. „Sí kos bá do gon zá por só ha ja” (mint az elôb bi)

Rongyszônyeg27. „Száz pon ton zör get a ke zem” (öt vers sza kos, ABCDA for ma)

Rongyszônyeg14. „Ró zsa, ró zsa, ren ge teg” (mint az elôb bi)
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Ron dó for ma: ABACA (a ron dó té ma leg alább há rom szor je le nik meg, a té mák közt

köz já té kok van nak).

Parainesis,Télidal,Ariel,Pavane,Csíja,csicsíjarózsa,Betlehem

A ron dó for ma ro ko na a ba rokk ból is mert con cer to-for ma, ez a Haláltánccí mû

vers ben je le nik meg (Elsôszimfónia,IV.tétel): A-B-acadaeafagaha-B-A. (Bach Olasz

koncertjé nek I. és III. té te lé ben pél dá ul ezt a for mát ta lál juk, jel lem zô je, hogy a té -

ma rö vi dít ve és más hang nem be transz po nál va is vissza tér het.)

Em lít sünk meg egy ba rokk po li fon for mát is (nem is el sô sor ban for ma, ha nem in -

kább szer kesz té si mód): a fu gát. Ez egy (rit kán ket tô vagy há rom) té ma po li fon fel -

dol go zá sa, több nyi re 3 vagy 4 szó lam ban. Jel lem zô rá a té más sza ka szok és a köz -

já té kok vál ta ko zá sa, va la mint a mo du lá ci ós rend, amely az alap hang nem bôl in dul

ki, kü lön bö zô ro kon hang ne me ket érint, vé gül vissza tér az alap hang nem be. A ze nei

fu ga össze ha son lí tá sa Weöres Fuga cí mû ver sé vel igen prob le ma ti kus, konk rét

meg fe le lést ne héz ta lál nunk. A ket tô kö zött in kább csak szim bo li kus, tá vo li és in tui -

tív ro kon ság áll fenn. Az egyi de jû el len pont, a több szó la mú ság, a hang ne mek lé te és

rend je – vers ben mind meg va ló sít ha tat lan. Ezek hi á nyát a köl tô másfajta el já rá sok -

kal, iro dal mi in tu í ci ó val pó tol ja. Sze rin tem ez a vers nem te kint he tô a ze nei fu ga

köl tôi meg fe le lô jé nek.

Eh hez ha son ló an ké tel ked ve ol va som a Fughettací mû vers hez fû zött ma gya rá -

za to kat, mi sze rint ez a vers meg fe le lne egy fu ga ex po zí ci ó nak, az egy más alat ti vers -

so rok meg fe le lné nek a ze nei szó la mok nak, az el len té té re for dí tott nyel vi ki fe je zés

meg fe le lne a ze nei tü kör for dí tás nak. Mint ze nész, vi tat ha tó nak, ön ké nyes nek tar -

tom eze ket a ma gya rá za to kat. Ezen a pon ton nem ér zem cél ra ve ze tô nek a ze nei

meg ol dá sok kal va ló ro ko ní tást.

A fu gá hoz ha son ló an szim bo li kus a kap cso lat a szo ná ta-szim fó nia mû faj és Weöres

12szimfóniá ja kö zött. A ze nei szim fó nia mag va az úgynevezett szonátaformájú té -

tel. Ez há rom nagy rész bôl áll: leg alább há rom té mát tar tal ma zó ex po zí ció hang nem -

vál to zás sal – sza ba dabb ki dol go zá si rész – a há rom té más ex po zí ció vissza té ré se

hang nem vál to zás nél kül. A négy té te les klasszi kus szo ná ta-szim fó nia cik lus leg gya -

ko ribb mo dell je a kö vet ke zô: 1. gyors kez dô té tel szo ná ta for má ban, 2. las sú té tel há -

rom ta gú vagy szo ná ta for má ban, 3. me nü ett vagy scher zo tri ós for má ban, 4. gyors

zá ró té tel szo ná ta- vagy ron dó for má ban. Weöres Sán dor szim fó ni á i ban azon ban

nem sza bad a klasszi kus-ze nei for ma kép le te ket a ma guk tan könyv sze rû konk rét sá -

gá ban ke res ni. Ezek 3–4–5 té te les vers cik lu sok, ame lyek ben a leg sú lyo sabb mon -

da ni va ló hol a szél sô, hol a kö zép sô té tel ben kon cent rá ló dik. Olyan so ro za tok ezek

a szim fó ni ák, ame lyek egy sé gét kez det ben te ma ti kai-gon do la ti össze füg gés biz to -

sít ja, ké sôbb pe dig egy re in kább ké pi mo tí vu mo kat al kal ma zó, ze nei lo gi ká ra épü -

lô cik li kus ság. Ez utób bi nak mes te ri pél dá ja a Tizenegyedikszimfónia.

A Ti zen egye dik szim fó nia el sô té te lé nek elem zé se

A Csillagzenecí mû té tel a 12-es szám osz tá sa in (4, 3) és meg két sze re zô dé sén (24)

alap szik. Ez a kom bi na to ri kus tech ni ka erô sen em lé kez tet Anton Webern Konzert
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(op. 24.) cí mû mû vé re. Webern a 12-han gú sort négy hár mas cso port ra oszt ja, ezek

a há rom han gú cso por tok pe dig egy más for dí tá sai: úgy vi szo nyul nak egymáshoz,

mint alap sor, tü kör, rák és rák tü kör for dí tás. Weöres ver sé nek kom bi na to ri kus

össze füg gé sei a kö vet ke zôk: min den vers sor 12 szó ta gú, és négy há rom szó ta gú

szó ból (szó cso port ból) áll. Az 1. vers szak ban há rom sor tar tal maz új sza va kat.

1. sor: vég te len vo na lak ha tal mas ára ma,

2. sor: go moly gó ben ti éj ör vény lô ira ma,

4. sor: zárt kap csú híd-ívek messzi kék kar mai

E há rom sor sza va it 1-tôl 12-ig ter je dô szám sor ral je löl tem. A szám sze rû össze -

füg gé sek ma te ma ti kai rend je: 3 szó tag × 4 szó (szó cso port) = 12 szó ta gú vers sor, 3

sor × 4 szó (szó cso port) = 12 szó (szó cso port).

A töb bi vers szak ban együtt is mét há rom olyan sort ta lá lunk, amely új sza va kat

tar tal maz:

2. vers szak, 2. sor: ele ven hul ló kô tág ra nyílt éne ke

3. vers szak 1. sor: ha lá los nagy ma dár ha lo vány ár nyon át

4. vers szak 1. sor: ve zér lô csil la god ki olt ja mé cse sét

E há rom sor sza va it a 13-tól 24-ig ter je dô szám sor ral je löl tem.

A tel jes vers ben te hát össze sen 24 szó (szó cso port) ta lál ha tó, ami két do de ka -

fon sor nak, vagy még in kább egyet len 24 sza vas sor nak fe lel meg. A vers na gyobb

ré sze sza bad fel épí té sû so rok ból áll, ezek a már ex po nált sza va kat sza bad sor rend -

ben tar tal maz zák, a nyelv ta ni rend nek és az ér tel mes je len tés szem pont ja i nak en -

ge del mes ked ve. Ez a sza bad sor rend el té rést mu tat Webern do de ka fon tech ni ká já -

tól: ná la ugyan is egy so ron be lül nincs sza bad sor rend, sza bad ság ott mu tat ko zik,

hogy me lyik sor vál to zat után me lyik kö vet ke zik. El té rés to váb bá, hogy Weöresnél

a tel jes „sor” 24 elem bôl áll – ez Webernnél nem for dul elô, de a ké sôb bi ge ne rá ció

ze ne szer zô i nél már elô for dul nak 12-nél több (né ha ke ve sebb) han gú so rok.

Be fe je zé sül es sék szó a va ri á ci ós mû faj ról. A klasszi kus ze ne va ri á ció so ro za ta egy

té mát ír kö rül kü lön bö zô figurációkkal, de úgy, hogy a té ma for má ja és har mó ni ái

mind vé gig fel is mer he tôk ma rad ja nak. Ez a klasszi kus va ri á ci ós tí pus Weöres sok

ver sé ben meg je le nik, bennük az egymást kö ve tô vers sza kok egy más va ri án sai:

Csónakok,Dalháromalakban,Ellentét,Ünnep,Talizmán,Gravitáció. Ide tar to zó nak

vé lem azon ban a Rongyszônyegés a Magyaretûdök bi zo nyos ver se it is. Rongyszô-

nyeg19. („Ó, ha cin ke vol nék”); 49.(„Még most sem szok tam meg egé szen”); 51.(„E

vi lág szûk ne kem”); 79.(„Ami kor még ki csi fiú vol tam”); 138.(„Bol dog ha jós”); Ma-

gyaretûdök69. („A vi lág nak ne ki vá gok”); 75.(„Hét-pupu zi va tar”).

A má sik va ri á ci ós tí pus nem mu tat ja sem a klasszi kus, sem a ba rokk va ri á ci ós

tech ni ka nyo ma it. Leg in kább egy XVIII. szá za di koc ka já ték ra em lé kez tet, amely do -

bás út ján ha tá roz ta meg a dal lam ré szek (üte mek) sor rend jét. Ez az el já rás a per mu -

tá ció, amely nek lé nye ge a vers ele me i nek-sza va i nak a fel cse ré lé se. Weöres Sán dor

ver sei kö zül a kö vet ke zôk ben ta lál juk ezt a kom bi na to ri kus tech ni kát: Variáció,

Mozgóoktaéder-kristály,GazdagErzsiköszöntése,Tengerfelhô,Témaésvariációk.
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A Té ma és va ri á ci ók cí mû vers (pró za) elem zé se

E mû kö tött sé gei – mi vel pró za – nem vers ta ni ak, ha nem kom bi na to ri ku sak. El sô ol -

va sás ra vicc nek, mu lat ta tó szó já ték nak, pa ró di á nak tû nik ez a szö veg. Ha azon ban

fi gyel me seb ben szem ügy re vesszük a sza vak sor rend jé nek vál to zá sát, ki de rül, hogy

e szö veg mö gött ma te ma ti kai lo gi ka rej tô zik. Né hány kons tans elem tôl (ma, van,

csu pa, és, még, is, a, az) el te kint ve 12 szó játssza a fô sze re pet, s ezek sor rend je fo -

lya ma to san vál to zik. A va ri á ci ók szá ma is (a té má val együtt) 12. Ha szám táb lá za tot

ké szí tünk a sza vak ál lan dó an vál to zó sor rend jé bôl, 12×12 szám ból ál ló négy ze tet

ka punk. Az el sô sor (a „té ma”) ere de ti sor rend ben tar tal maz za a 12 szót. A 2. sor a

„té ma” má so dik sza vá val in dul, a har ma dik sor a har ma dik szó val, és így to vább. A

má so dik sor tól kezd ve te hát a sort kez dô szó kö tött, az ezt kö ve tô sza vak sor rend -

je sza bad, de egyik szó sem for dul hat elô két szer. Itt is Webern sor tech ni ká já val

va ló rész le ges ha son ló ság ról van te hát szó.

A ti zen két kulcs szó a kö vet ke zô:

1 – nap, 2 – su gár zás, 3 – fut kos, 4 – ku tya, 5 – árok szél, 6 – min den ki, 7 – re mek,

8 – tölt, 9 – idô, 10 – rabkocsi, 11 – nó ta, 12 – hang zik.

A sza vak sor rend jét tar tal ma zó tel jes szám táb lá zat a kö vet ke zô:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 9 4 5 3 1 11 8 6 12 10 7

3 6 2 5 4 9 7 8 1 12 11 10

4 3 10 11 8 6 12 7 5 1 9 2

5 11 7 12 4 10 8 6 1 9 2 3

6 7 3 10 5 4 12 2 9 1 11 8

7 12 3 5 1 9 10 2 4 6 8 11

8 4 2 11 1 7 9 6 10 3 12 5

9 10 7 12 3 4 8 6 5 11 2 1

10 8 2 7 1 4 5 12 3 9 11 6

11 5 4 7 8 12 3 6 2 1 10 9

12 1 3 11 5 7 10 2 9 8 6 4

Két mad ri gál – elem zés

Ezt a két Weöres-meg ze né sí tést pá lyám ele jén ír tam. A „Ha nap süt a rét re” kez de -

tû té tel ke let ke zett elôbb: már 1970 kö rül meg ír tam gyer mek kó rus ra, zon go ra kí sé -

ret tel. A má sik té tel – „Száll ni, száll ni” – 1982-ben ké szült ve gyes kar ra. Ugyan ek -

kor az elôb bi té telt is ve gyes kar ra dol goz tam át, így ala kult ki ez a té tel pár. Mi ért

ke rült el sô hely re a „Száll ni, száll ni”? Mert benne a lá gyabb rit mus, a hárommorás

tro che us az ural ko dó vers láb. Ezu tán kö vet ke zett a „Ha nap süt a rét re”, ke mé -

nyebb rit mu sa i val, éle sebb hang sú lya i val, is mét lô dô dak ti lu sa i val.
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Rit mus

I.tétel: „Száll ni, száll ni”. A trocheikus lük te tés nek meg fe le lô en a té tel ural ko dó ütem -

neme a 6/8 (idôn ként a ve le ro kon 9/8). Ezek tôl el té rô met rum csak rit kán je le nik

meg, és min dig a szö veg gel össze füg gés ben. A „meg-meg áll ni” sza vak nál (6. ütem)

a rit mus is „meg tor pan”, az ütem 7/8-ossá bô vül. A má sik il luszt ra tív pil la nat a 21.

ütem ben ta lál ha tó, ahol a „so ha nem volt” sza vak egy szin tén „so ha nem volt” 4/4-

es ütem mel pá ro sul nak.

A II.tétel ütem jel zô je ál ta lá ban 2/4, ural ko dó rit mu sa a dak ti lus – a vers kö vet -

ke ze te sen is mét lô dô dak ti lu sa it nem is le het ne más ze nei rit mus sal vissza ad ni. A

vers min den so ra ütem elô zô vel (fel ütés sel) kez dô dik, amely nek vál to zá sa it ze ne -

szer zô i leg fi gye lem be kel lett ven nem: ha az ütem elô zô rö vid szó tag, a ze né ben

tizen ha tod ér té kû fel ütés je le nik meg (ha nap süt a rét re, a rét kö ze pé re), a hosszú

ütem elô zô pe dig nyol cad fel ütés sé ala kul (és es te). Van azon ban eset, ami kor az

ütem elô zô az erôs (szóeleji) ér tel mi hang súly mi att hang sú lyos sá vá lik és meg szû nik

ütem elô zô nek len ni (hoz zuk ki a lab dát, rak junk gü zü-csap dát, csat tog jon...), ilyen -

kor az ütem 5/8-ossá hosszab bo dik (13–15. és 17–19. ütem). A to váb bi ak ban

vissza áll a 2/4-es ütem és a hang súly ta lan ütem elô zô – hol ti zen ha tod, hol nyol cad.

For ma

A két té tel for má ját – a vi lá gi vo ká lis ze ne ha gyo má nya i nak meg fe le lô en – a szö -

veg ta go ló dá sa szab ja meg.

Az I. té tel egy sze rû há rom ta gú for ma: A1 („Száll ni, száll ni... jó dol god van, szép

ma dár”), B („... én meg, lá tod...”), A2 („hol a lé lek...”). A II. té tel for má ja bo nyo lul tabb,

jel lem zôk rá az is mét lô dé sek: A1, A2 („Ha nap süt...”), B1, B2 („... hoz zuk ki a lab -

dát...”), C1 (es te), D1 („éj jel”), C2 („es te”), D2 („éj jel”) – és vé gül a coda, amely a D mo -

tí vum anya gát hasz nál ja fel.

Rö vi den a hang ne mek rôl és a har mó ni ák ról

En nek a dol go zat nak a cent ru má ban az iro da lom áll, vi szont egy ze ne mû elem zé -

se kor el ke rül he tet len a hang ne mek és a har mó ni ák át te kin té se, már csak azért is,

mert ez utób bi ak is szer ve sen kap cso lód nak a szö veg ké pe i hez, szim bó lu ma i hoz.

Mind két té tel tar tal maz el len tét pá ro kat: az I. té tel a ma dár sza bad röp tét ha son -

lít ja össze az em ber be ha tá rolt lé te zé sé vel, amely ben a fan tá zia, az áb rán do zás pó -

tol ja a va ló di sza bad sá got. A ma dár sza bad sá gát a vi lá gos, dúr-jel le gû modusok (líd,

mixolíd) jel ké pe zik, a zárt tér ben élô em ber áb ránd ja it pe dig egy sö tét, moll-jel le -

gû modus, a fríg. Hadd emel jek ki né hány jel leg ze tes har mó ni ai je len sé get: 1. a re -

pü lés vég te len táv la ta it a kez dô F-dúr és a po lá ris h-moll (4–5. ütem) tá vol sá ga

szim bo li zál ja, 2. a 14–17. üte mek ben meg je le nô ultratercrokon for du la tok (F-dúr–

cisz-moll és d-moll–b-moll) az álom ti tok za tos sá gát, ir re a li tá sát szim bo li zál ják, 3. a
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fríg for du la tok pe dig a be zárt ság mi at ti fáj dal mat ér zé kel te tik (10–11., 25–26–27.

ütem).

A II. té tel ben a nap sü töt te rét, a gyer mek já té kok nap pa li vi lá ga és az es ti-éj je li

ál mo do zás ké pe zi a két el len pó lust: is mét a dúr-jel le gû (mixolíd) és a moll-jel le gû (fríg,

dór) modusok áll nak szem ben egymással. A coda (53. ütem tôl) több ször is mét lô dô

mixolíd for du la ta a két vi lág ta lál ko zá sát, „ki bé kü lé sét” su gall ja: az éj sza ka ál mai

vissza idé zik a gyer mek já té kok nap pa li fé nyét.
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Kende Katalin

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

Ah hoz, hogy meg ért sük en nek a két szel lem óri ás nak a kap cso la tát és ba rát sá gát,

rö vi den meg kell is mer ked nünk Várkonyi Nán dor ral. Pé csen szü le tett 1896-ban,

Nyitrán járt is ko lá ba, ott is érett sé gi zett. Érett sé gi után a Pázmány Pé ter Tu do mány -

egye tem böl csész ka rán vég zett ma gyar, fran cia és fi lo zó fia sza kon. 1924-ben vissza -

köl tö zött Pécs re, és éle te vé gé ig nem hagy ta el szü lô vá ro sát. Idô köz ben (1929-ben)

le dok to rált ma gyar–fran cia–né met iro da lom tör té net bôl, sum ma cum laude mi nô sí -

tés sel.

Né meth Lász ló sze rint: „Pécs szent em be re”. Író, köl tô, szer kesz tô, ma gán ta nár,

egye te mi könyv tá ros, meg bí zott könyv tár ve ze tô. Iro da lom- és kul túr tör té nész, esz -

me tör té nész. Ennyi idô táv la tá ból már tud juk: szel le mi po li hisz tor. Ke nyér ke re sô

mun ka he lye 1924–1956-ig, nyug díj ba vo nu lá sá ig a Pé csi Ma gyar Ki rá lyi Tu do mány -

egye tem Könyv tá ra volt1. 1941–1948-ig szer kesz tet te (mö göt te a Janus Pannonius

Tár sa ság gal) a Sorsunkcí mû kul tu rá lis, iro dal mi fo lyó ira tot, mely a za va ros (há bo -

rús) évek el le né re – rö vid meg sza kí tás sal – nyolc évig fenn tud ta tar ta ni ma gát. Irá -

nyí tot ta és meg ha tá roz ta a vá ros iro dal mi éle tét, mely ál tal egy idô re a Du nán túl

szel le mi fô vá ro sá vá tet te. A Sorsunkle he tett vol na a du nán tú li Nyugat.Szá mos is -

mert té vált köl tô és író al ko tá sa itt je lent meg elô ször. Nem csak szer kesz tô je, de

lel ke is volt a lap nak. 1948 után, az egy re gya ko ribb po li ti kai tá ma dá sok mi att tel -

je sen vissza vo nult az iro dal mi élet tôl. Ek kor kezd te el fel dol goz ni azt a ha tal mas

for rás anya got, mely az éle te fô mun ká já nak tar tott, el süllyedt kul tú rák kal fog lal ko zó

tet ra ló gi á já nak meg írá sát ered mé nyez te (Sziriatoszlopai,AzelveszettParadicsom,

Varázstudományés Azötödikember).

Várkonyi ha gya té ká ban a Weöres Sán dor ral va ló kap cso la ta kor sza ká ból fenn ma -

rad tak gon do san meg ôr zött le ve lek, ké pes la pok, beszélgetôcédulák és beszélge tô -

fü zetek, ver sek kéz ira tai, de di kált köny vek és fény ké pek. Ezek rend sze rez ve, szin -

te hi ány ta la nul meg van nak. Saj ná la tos vi szont, hogy Várkonyi re a gá lá sa it, vá la szait

nél kü löz nünk kell (fel té te lez he tô en nem má so lat tal ké szí tet te, mint aho gyan Weöres

sem), de óri á si se gít sé get je len te nek ön élet írá sá ban, a Pergôévek ben2 le írt vissza -

em lé ke zé sei, ma gya rá za tai. Négy év ti ze d es kap cso la tuk em lé kei nem csak szo ros

ba rát sá guk bi zo nyí té ka, ha nem egy köl tôi élet mû fok ról fok ra, nap ról nap ra va ló

ala ku lá sá nak tör té ne te is – ezen hi te les for rá sok alap ján. Mi le het ne hi te le sebb a

köl tô sa ját sza vá nál, il let ve írá sá nál? Így el sô kéz bôl kö vet het jük egy más mun ká já -

nak se gí té sét, fi gye lem mel kí sé ré sét, épí tô bí rá la tát. Nem mi kö vet kez te tünk és
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talál juk ki gyöt rô dé se i ket egy-egy mû meg szü le té sé nél, nem mi ele mez zük ôket,

min dezt ôk ma guk ír ják le.

Kap cso la tuk több volt ba rát ság nál. Egy szer re csa lá di as, ta nít vá nyi és mun ka tár si

is: „Társ és ba rát a lét for gan dó sá ga i ban” – em lé ke zik Várkonyi.

Sze mé lye sen 1933-ban ta lál koz tak elô ször, ami kor Weöres, az ak ko ri böl csész hall -

ga tó fel ke res te Várkonyit az egye te mi könyv tá ri dol go zó szo bá já ban: „ki csi, so vány

em ber, di á kos, ar ca is so vány, sá padt, de nagy fe ke te sze me kar bun ku lus ként ra -

gyog. Moz gá sa csen des, szin te fé lénk, pil lan tá sát nem ve szi le ar ról, aki vel be szél”3

– így ír ta le Várkonyi be nyo má sa it az ak kor húsz éves csöngei fi ú ról. Az el sô be -

szélgetôcédula4 tar tal ma sze rint Berda Jó zsef5 kér te ôt, hogy üd vöz le té vel ke res se

fel Várkonyit. Ez a könyv tár szo ba lett az el kö vet ke zô évek ben a pé csi fi a tal író -

nem ze dék szel le mi szen té lye, ahol ér dek lô dés sel gyûl tek kö ré je. Az egye te mi évek

alatt ki ala kult ál lan dó ba rá ti tár sa ság tag jai: Weöres Sán dor, Takáts Gyu la és Tatay

Sán dor6 rend sze res lá to ga tó já vá vál tak, nem kis bosszú sá got okoz va Várkonyi fe -

let te se i nek. A nagy kor kü lönb ség el le né re – Várkonyi ek kor har minc hét éves volt –

„paj tá suk ká fo gad ták” ôt. Takáts Gyu la így em lé ke zik ezek rôl a pé csi évek rôl: „Pé -

csen a meg hitt ott hont ne künk, az al bér lô böl csé szek nek há rom hely je len tet te: az

egye te mi könyv tár, a böl csész ka ri fo lyo só és a Kor zó ká vé ház. [...] Várkonyi Nán dor

és Albin, a hi te le zô ká vé há zi fô úr vol tak »csa lá dunk« össze tar tói [...] ahol mind nyá -

junk ta nács adó ba rát ja, Várkonyi Nán dor volt az ôr. [...] Várkonyi nagy, táv la tos,

nap ra kész tu dá sá ból, sok ol da lú ér dek lô dé sé bôl és iro dal mi ér zé keny sé gé bôl töb bet

ta nul tunk, mint a böl csész ka ri elô adá sok ból.”

El sô le vél vál tá suk is eh hez az év hez köt he tô. Weöres az egye tem ka rá cso nyi

szü ne tét Csöngén, szü lei há zá ban töl töt te, in nen szá mol be Várkonyinak min den -

nap ja i ról, szü le ten dô ver se i rôl, egyéb mun ká i ról. Töb bek kö zött Azüresszoba cí mû

vers cik lu sá ról. 1934 ja nu ár já ban már sze mé lye sen vi szi Pécs re Várkonyinak a sa -

ját ta lál má nyú runó-be tûk kel raj zolt, ini ci á lék kal dí szí tett és há zi lag össze fû zött (22

fek te tett ol dal, 17×10,5 cm mé re tû) fü ze tecs két, amit az óta is a Várkonyi-jog utó -

dok ôriz nek fél tô gond dal. A köl tô sza va it idéz ve a vers cik lus „ar ról szól, hogy egy

lány te her be esett, és ezért a szo bá já ból ki köl tö zött – a fu tó lag érin tett eset kap -

csán el aka rom mon da ni, hogy az em ber mi ért ne lá zad hat na föl a ter mé szet ál tal

rá kény sze rí tett tes ti él ve ze tek el len, hi szen a szel le mi él ve ze tek bô sé ge sen kár pó -

tol ják; cél ja ne a faj fönn tar tás le gyen, ha nem a meg sem mi sü lés.”7 Az ide tar to zó

beszélgetôcédulákból pon to san tud juk, va ló já ban mit je len te nek ezek a stan ca-stró -

fák. Weöres ma ga ír ja egy cé du lán, hogy ezért a ver sért még „pör be fog hat ná nak”8.
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3 VÁRKONYI: i.m. (2004), 359.

4 Várkonyi Nán dor tel je sen sü ket volt, ezért be szél ge tô part ne rei cé du lák ra ír ták köz len dô jü ket. Eze ket
ô meg ôriz te, né me lyi ket gon do san rend sze rez te is. En nek kö szön he tô, hogy a Weöres ál tal te le írt pa -
pír da ra bok hi ány ta la nul meg ma rad tak.

5 Berda Jó zsef (1902–1966) Jó zsef At ti la-dí jas köl tô.

6 Tatay Sán dor (1910–1991) író. A Lôdörgésekkora cí mû re gé nyé ben ír Várkonyi Nán dor ról és er rôl a
ba rá ti iro dal mi kör rôl.

7 WEÖRES Sán dor VárkonyiNándornakírtlevelé bôl. Csönge, 1933. de cem ber 28.

8 WEÖRES Sán dor meg jegy zé se az eh hez kap cso ló dó beszélgetôcédulák egyi kén (1934).



Le ve le zé sü ket kö vet ve tisz tán raj zo ló dik ki elôt tünk ket te jük „szak mai” vi lá ga és

élet út ja, an nak el le né re, hogy csak a Weöres ál tal ír tak áll nak ren del ke zé sünk re.

Tar tal muk ból még is ki de rül, mi re re a gál ha tott ép pen, mert vé le mény nyil vá ní tá sa a

vá la szok ban tel jes ké pet ad. Min den le vél kéz zel író dott, ce ru zá val, fe ke te vagy kék

tin tá val (nem go lyós tol lal). Raj zo la tuk nem csak tisz tán ol vas ha tó, ki fe je zet ten esz -

té ti kai él ményt nyújt. So kan meg em lí tik elô adá sok ban, írá sok ban kéz írá sát. Ne kem

a fecs kék far ká nak szép ívét jut tat ja eszem be, Várkonyi ve réb fej hez ha son lí tot ta.

Várkonyi a Sorsunk fô szer kesz tô je ként is ko moly se gít sé get ka pott Weörestôl,

aki ne megy szer kü lön le vél ben kö zöl te ve le, mely mun kák ra tart igényt Le vél vál -

tá suk a fo lyó irat meg szû né sé ig (1948) volt na gyon in ten zív. Ez ért he tô, és ab ból

kö vet kez tet he tô, hogy Weöres 1943-ban köl tö zött Pécs rôl Bu da pest re, mes te re,

Ba bits és a Nyugatközelébe. Az ô koz mi kus sá gá nak min den föl di tér szûk nek bi zo -

nyult, fô leg Pécs, a fô vá ros hoz ké pest, ahol a fi a tal író nem ze dék tö mö rült. Azon ban

eb bôl a tá vol ság ból is ugyan úgy részt vett a lap sor sá ban, és küld te ha sáb ja i ra ver -

se it. Össze sen negy ven egy ver se, két mû for dí tá sa és két re cen zi ó ja je lent meg a lap

fenn ál lá sa alatt. Ezen kí vül még meg je len tek ró la mél ta tá sok, kö tet is mer te té sek,

arc ké pek és raj zok.

Nem csak a le vél vál tá sok ból kö vet het jük együtt mû kö dé sü ket, de Várkonyi rend -

sze re sen meg kap ta ver se i nek kéz ira tát is. Ter mé sze te sen nem egész ön zet le nül.

Kri ti kát, vé le ményt, ki iga zí tá so kat kel lett cse ré be ad nia: „né mi vi tánk tá madt kö rüle:

for mai disszo nan ci á kat érez tem benne, a ba bi lo ni mel lett gö rö gös ré szek vál ta koz -

tak nép bal la da-stí lu sú ak kal, s akad tak kor sze rût len szö ve gek is. Éj sza ka ol vas tam

a kéz ira tot, s a zûr meg ijesz tett: az ügy tisz tá zan dó.”9 Ami kor 1943-ban Weöres Bu -

da pest re köl tö zött, nem csak éle té ben, de köl té sze té ben is új ál lo más hoz ér ke zett.

Fi gye lem re mél tó „val lo más sal” szá molt be er rôl a for du ló pont ról az 1943. jú li us 8-

án kelt le ve lé ben. Egy vers rész le ten10 ke resz tül pél dáz za: „köl té sze tem köz ben egé -

szen át ala kult; új ver se im már alig ha son lí ta nak mind ah hoz, amit köl té szet nek ne -

vez nek. A for ma mel lé vég re meg je lent ná lam a tar ta lom, de min den ed di gi tôl el té rô

mó don. [...] Most vég re meg ta lál tam a csak vers ben kö zöl he tô tar tal mat, mely a for -

má tól el sem vá laszt ha tó: a gon do la tok nem az ér te lem rend je sze rint, ha nem az

érte lem re mint egy me rô le ge sen je len nek meg. A vers so rok az ér tel mü ket nem ön -

ma guk ban hord ják, ha nem az ál ta luk szug ge rált asszo ci á ci ók ban; az össze füg gés

nem az ér te lem-lánc ban, ha nem a gon do la tok egymásra-vil la ná sá ban és a han gu lati

egy ség ben rej lik. Ez zel el ér tem azt, hogy ver sem nek nin cse nek töb bé »meg tûrt«

ele mei, ha nem min den elem egyen ran gú vá és szét bont ha tat lan egy ség gé vá lik.”11

Pár ada lék ah hoz, hogy a két ba rát mi ként ins pi rál ta egymást: Várkonyi ezek ben

az évek ben nem csak a Sorsunkat szer kesz tet te, ek kor dol go zott az el süllyedt kul -

tú rák kal fog lal ko zó tet ra ló gi á já nak el sô köny vén, a Sziriatoszlopain12. Ké szü lô köny -
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9 WEÖRES Sán dor Gilgames-epo szá ról van szó. VÁRKONYI: i.m. (2004), 367.

10 WEÖRES Sán dor a Harmadikszimfónia cí mû köl te mé nyé nek el sô ré sze.

11 WEÖRES Sán dor VárkonyiNándornakírtlevelé ből. Pécs (Csönge?), 1943. jú li us 8.

12 VÁRKONYI Nán dor: Sziriatoszlopai. Bp., Ki rá lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da, 1942



vé hez for rás anyag ként szük sé ge volt a su mér-ba bi lo ni ôs eposz ra: Weörest kér te

meg a Gilgameseposz ma gyar ra for dí tá sá ra, aki rög tön ott hon érez te ma gát a ba bi -

lo ni hit vi lág ban, és a for dí tá si mun ká la tok köz ben ked vet ka pott egy sa ját Gilgames

eposz meg írá sá hoz. „Vissza tér ve III. táb lám ra: min den mû ér tô fül nek ször nyû le het,

ahogy a kez det Ba las si-han gu la ta után shakespeare-i átok, majd sophoklesi filo-

zoféma, az tán szé kely bal la da, majd dantei álom, vé gül fe ne-tud ja mi kö vet ke zik. A

pes ti ház so rok mu tat nak ilyen zagy va stí lus ké pet. [...] Fülep L. és le vél ben Vas I.

szin tén sze mem re ve tet ték az esz mei, tar tal mi és for mai hût len sé get”13 – jel le mezte

öniróniával sa ját epo szát. Várkonyi is ko moly hely re iga zí tá so kat esz kö zölt. Az egy -

sé ges stí lu sú vá át dol go zott Gilgamesvé gül a Fogaktornáca cí mû kö tet ben sze re pel

majd, 1947-ben.

1942-ben je le nik meg Azújabbmagyarirodalom1880–1940 is, mely ben Vár ko -

nyi már sze re pel te ti Weörest a kor szak lí ri ku sai kö zött: „Kü lönc, az el sô tô rôl met -

szett kü lönc iro dal munk ban, de olyan szertelenül já té kos kép ze let és sza bad já ra

bocsájtott, sze szé lyes gon do lat vi lág rug da ló zik benne, hogy kül föl dön sem ta lá lunk

sen kit, aki hez ha son lít hat nók. [...] nem az egy fé le ség, az egy sí kú ere de ti ség a becs -

vá gya, ha nem a sok sze rû, a min dig vál to zó; amit meg ra gad, kí vül esik az egyén s a

tár gyak ha tá ra in. [...] ô a bû vész inas, aki önál ló sí tot ta ma gát, s a cél ja ép pen az, hogy

sza bad já ra bo csás sa a szel le me ket. [...] for mai ne héz sé gei egy sze rû en nin cse nek,

át vál to zó-ké pes sé ge szin te ha tár ta lan, [...] a pa pír ih let épp úgy el rö pí ti, mint egy régi

mí tosz ôs ins pi rá ci ó ja.”14 Töb bek kö zött Várkonyi a keresztapja há rom Weöres-ver -

ses kötetnek is. Ezek: Ateremtésdicsérete, a Medúzaés a Theomachia.Szá mos kö zös

ter vük vi szont vé gül nem va ló sult meg. Terv ma radt egy iro dal mi fo lyó irat öt le te

Öttoronycí men, mely a pé csi egye te mis ta fi a ta lok írá sa it kö zöl te vol na. Nyi tó cikk

meg írá sá ra Babitsot kér ték fel, aki ele get is tett en nek a ké rés nek.15 To váb bá ter -

vez ték egy DunántúliAntológia lét re ho zá sát, me lyet Pável Ágos ton öt le te alap ján

Várkonyi szer kesz tett vol na. Ô el is ké szült a be ve ze tô ta nul mánnyal, ám a pénz te -

len ség és a la bi lis, há bo rú utá ni gaz da sá gi hely zet mi att a meg je le né sig nem ju tott

el a több mint hat van köl tôt és azok élet raj zi ada ta it tar tal ma zó kö tet.

Ter mé sze te sen kri ti ku sak vol tak egymással. Ha kel lett, a mû ér de ké ben kí mé let -

le nül bí rál tak, ugyan ak kor mind ket ten a ma guk esz kö ze i vel, in tel li gen ci á já val, kul -

tu rál tan ele mez ték és ol dot ták meg a prob lé má kat. Az egyik erô tel je sebb egymás-

nak ug rá suk egy „fél re ér zé sen” ala pult, ami kor 1963-ban Pécs kul tu rá lis ve ze tô sé -

ge fel kér te Várkonyit, hogy ír jon egy vissza em lé ke zést Weöres 50. szü le tés nap ja

al kal má ból, a köl tô Pé csen töl tött éve i rôl. Várkonyi meg ír ta ta nul má nyát – „He lye -

seb ben esszé, az az kí sér let: le hán ta ni és föl mér ni, mi a for mai szép sé gek ra gyog -

vá nya i ba bur kolt, örök ér té kû lé nyeg, sen ki más tól föl nem fe dett lí rai igaz ság?”16

– no vel lá nyi ter je de lem ben. Szá má ra ez nem csak egy meg bí zás volt, vég re szá mot
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13 Rész let egy nyolc ol dal ter je del mû beszélgetôcédulából.

14 VÁRKONYI Nán dor: Azújabbmagyarirodalom1880–1940. Bp., Szukits, 1942, 393–394.

15 Várkonyi Nándor ezt az írást később közli – Babits halálának hatodik évfordulója alkalmából. BABITS
Mihály: Üdvözlet [1935] = Sorsunk, 1947, 7–8. sz., 385–386.

16 VÁRKONYI: i.m. (2004), 399.



vet he tett av val, hogy mit je len tett ne ki ket te jük ba rát sá ga. Egy, Nagy Pál nak – aki

ek kor Pá rizs ban a Magyar Mûhely szer kesz tô je ként dol go zott17 – írott le ve lé ben

egy sze rû en fo gal maz va tört fel be lô le: „Ami en gem il let, egy bi zo nyos: ab ban a meg -

gyô zô dés ben fo gok el ha lá loz ni, hogy Sa nyi a leg na gyobb min den lí rai köl tô közt,

aki ezen a föld go lyón él, sôt élt.” A meg em lé ke zés WeöresSándorpécsiévei cím mel

je lent meg elô ször 1964-ben az Életünkcí mû fo lyó irat ban, majd ugyan eb ben az év -

ben a MagyarMûhely ben is. Ez a cikk oko zott – ha csak rö vid idô re is – ket tô jük kö -

zött egy kis össze tû zést. Eh hez tud ni kell, hogy Weöres so sem sze ret te má sok fö lé

emel ni (emel tet ni) ma gát. „Egy szer-két szer össze rúg tuk a pat kót, go rom ba vol tam,

és kü lö nös, ô kért bo csá na tot” – em lé ke zik Várkonyi. A mél ta tó ta nul mány meg je -

le né sét kö ve tô „vád irat”-jel le gû, meg ro vó han gú le ve le zés ben így re a gált Várkonyi

egyik vá la szá ra: „Úgy érez tem, fü lig mocs kos-ko szos va gyok, s így is van.” De ahogy

fel ad ta le ve lét, rög tön Pécs re uta zott, hogy sze mé lye sen vall ja be ba rát já nak a fél -

re ér tést és meg bá ná sát, ami ért oly gyor san pos tá ra ad ta el ke se re dett le ve lét. Ez év

vé gén már így vá la szolt a ró la, a koz mi kus köl tô rôl mint kép te rem tô rôl és kép lá tó -

ról szó ló Várkonyi-esszé rôl: „Vég te len táv la tot nyitsz írá sod ban, és sem mi ki fo gást

sem emel he tek el le ne. Hogy az én sze gény ver se im kap csán mon dasz el ek ko ra mé -

re tû gon do la to kat, Teilhard de Chardin kon cep ci ó já nak ro ko nát – ezt tu do má sul kell

ven nem és vég te le nül meg tisz te lô szá mom ra.”18 Vi szon zá sul egy szo net tet írt Vár -

ko nyinak A belsô végtelen cím mel „Nán dor nak Sa nyi”. „Benne van az egész nagy

Vég te len, aho gyan én sze ret tem vol na lát ni. ... Ez az én ok le ve lem.” – mond ta

Várkonyi, aki éle te vé gé ig dol go zó szo bá ja fa lán, be ke re tez ve ôriz te a kéz zel írt

ver set.19

A beszélgetôcédulák „mû fa ja” köz vet le nebb a le ve le ké nél is, mert kont rol lá lat la -

nul köz li rög tön az el sô be nyo mást, gon do la tot és vé le ményt. So kan ér tet le nül áll -

nak eme „mû fa ji” meg ha tá ro zás elôtt. Tel jes sü ket sé ge mi att Várkonyi be szél ge té sei -

hez min dig hor dott a zse bé ben cé du lá kat, ame lye ket elô hú zott, és oda tolt be szél -

ge tô tár sa elé, ha az nem tu dott kel lô kép pen ar ti ku lál ni, vagy le ve gô ben ír ni úgy,

hogy ô meg ért se. Weöres ele ve nem volt haj lan dó ezek re az akrobatikus mu tat vá -

nyok ra, hi szen sze re tett ír ni: „... Sa nyi un ta a ta golt, tá to gó be szé det és az ákom bá -

ko mok fir ká lá sát a le ve gô be; szí ve seb ben írt, erôl te tés nél kül, hi szen élet for má ja

volt az írás.”20 En nek a saj ná la tos fo gya té kos ság nak kö szön he tô, hogy be szél ge té -

se ik fenn ma rad tak, me lyek ôszin te, ken dô zet len val lo má so kat, vé le mé nye ket és

be szá mo ló kat tar tal maz nak a be szél ge tés té má i ról. A száz nál is több cé du la és fü -

zet idô rend ben kö ve tik al ko tói pe ri ó du sa i kat, az ép pen ha tal mon lé vô kul tu rá lis ve -

ze tô ség hi e rar chi á ját, dik ta tú rá já nak min den nap ja it és gé pe ze té nek mû kö dé sét, a

tör té nel mi hely zet ak tu a li tá sát (II. vi lág há bo rú), na pi-perc nyi han gu lat ra bon tá sát.

Nem csak iro da lom tör té ne ti do ku men tum nak számítanak, ha nem a tör té nel mi hely -

87

Kende Katalin: Weöres Sándor és Várkonyi Nándor kapcsolata...

17 A MagyarMûhely 1962-tôl Pá rizs ban in du ló iro dal mi, kri ti kai és mû vé sze ti fo lyó irat. A la pot az 1956
után nyu gat ra kény sze rült fi a tal mû vé szek ala pí tot ták, egyik ala pí tó-szer kesz tô je Nagy Pál volt.

18 Rész let WEÖRES Sán dor levelébôl. 1964. no vem ber 2.

19 Je len leg a Várkonyi Nán dor Em lék szo ba fa lán ta lál ha tó, a pé csi Bel vá ro si Könyv tár épü le té ben.

20 VÁRKONYI: i.m. (2004), 359.



zet rôl, han gu lat ról, az ál lam gé pe zet mû kö dé sé rôl „hely szí ni ri port ként” is szol gál -

hat ná nak: „Hit ler egy sú lyos-be teg kul túr ál lam ból csi nált szá mot te vô, vi ru lens anti -

kul turális ál la mot. Le het, hogy a be teg kul túr-Né met or szág meg kre pált vol na, ha ez

a bar ba riz mus fel nem ráz za...” – ír ja Weöres. Ez csak egy ki ra ga dott cé du la a be -

szél ge té sek özö né bôl. A beszélgetôcédulák sok – ma már – is mert em ber rôl, írók -

ról-köl tôk rôl szó ló gon do la to kat, vé le mé nye ket tar tal maz nak, ám Várkonyit job ban

ér dek li, amit Weöres mond, mint az, aki rôl szó volt. Ezek a cé du lák ôszin te, ki tá rul -

ko zó val lo má so kat is rejtenek éle tük min den pe ri ó du sá ból.

He lyük volt egy más ma gán- és csa lá di éle té ben is. Ami kor Weöres nem Pé csen

tar tóz ko dott ép pen, Várkonyi in téz te hi va ta los ügye it: „szí ves vol tál föl aján la ni, hogy

el in té zed a füg gô ben-lé vô egye te mi ügye i met: szégyenlem, hogy tény leg igény be

kell ven nem a szí ves sé ge det, fá ra do zá so dat. In de xe met itt kül döm, ez zel egyi de jû -

leg 163 pen gôt utal vá nyon. Kér lek, az in de xet add át va la me lyik al tiszt nek, ta lán

Ma nó bá csi nak és adj ne ki egy pen gôt a 163-ból: ô majd alá írat ja a hát ra lé vô pro -

fesszo rok kal. Ha az alá íra tá sok meg van nak: meg kell kér vé nyez ni a rek to ri hi va tal -

ban, hogy a múlt fél évi 80 P. és mos ta ni fél évi 80 P. (össze sen 160 P.) be fi zet he tô

le gyen. Ezért itt kül dök egy kér vényt a rek to ri hi va tal hoz: kér né lek, ha az alá írá sok

meg van nak, légy szí ves 50 f. ok mány bé lye get ten ni rá, 1 P.-t mel lé kel ni hoz zá, az

az na pi dá tu mot rá ír ni és a rek to ri hi va tal ban be ad ni. Ak kor, ha a kér vény el in té zô -

dött, kér lek fizettesd be a 160 P.-t az al tiszt tel a quaesturában; az tán még a két fél -

év dé ká ni alá íra tá sa ké ne.”21 Kap cso la tuk ban ke ve re dett a ba rát a mun ka társ sal.

Szá mon tar tot ták egy más csa lád ját. Egyet len le vél vál tás ból sem ma rad ha tott el a

csa lád ta gok üd vöz lé se és ér dek lô dés irántuk. Túl a szo ká sos ud va ri as sá gi for ma sá -

go kon, fi gye lem re mél tó meg jegy zé se ket is ta lá lunk. Pél dá ul az egyik beszélgetôcé-

dulán Weöres ôszin tén le ír ja édes any ja ag gá lyát ba rát já ról: „ami kor Csöngén vol tál,

anyám mond ja: »Mi tör tént Nán dor ral, hogy ennyi re ra jong K.-ért22, mint egy bak fis

az ön kén te sért«”. Is me re tes, hogy Weöres nem jó szem mel néz te Várkonyi Kodo lá -

nyihoz fû zô dô kap cso la tát, óv ta tô le: „so se hú zott, so se vitt ma gá val; akár Ko má ro -

mi, Ke mény Zs., Eötvös, Gárdonyi, Tö mör kény, Móra [...] Kár, hogy amíg az ér tel -

med ben meg fe le lô hely jut min den ma gyar ér ték nek, a szí ved ben csak egyet len egy

ural ko dik. Az ész és szív most egyen súly ta lan Ná lad.” To váb bá a le ve lek bôl ér te sü -

lünk ar ról is, ami kor Ká ro lyi Amy tár sa lesz Weöresnek. Et tôl kezd ve a Várkonyinak

írott le ve lek vé gén ol vas hat juk Amy üd vöz le tét, né ha rím be szed ve. Meg szó lí tá sai

tisz te let rôl és há lá ról árul kod nak, itt-ott hu mo ro san. 1968-ban Amyval együtt lá to -

gat nak el Várkonyiék Kürt ut cai ott ho ná ba.

Utol já ra sze mé lye sen 1973-ban ta lál koz tak, a pé csi Ná dor ká vé ház ban, ahol „te -

le be szél ték” egy egész A5-ös spi rál fü zet min den ol da lát. Na gyon ér de kes ész re ven -

ni benne, ho gyan ala kult Weöres vé le mé nye az idôk fo lya mán: „Ma gyar köl tô ket

tanu lás vé gett ol vas ni igen ve szé lyes. A ren ge teg szó val né hány ob li gát tar ta lom

(ha za, nép, sze re lem, po li ti ka) min dent el hí gít. Ba bits nem a leg na gyobb; de az
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egyet len szûk sza vú köl tônk – bár a Nyugtalanságvölgye kö tet után ôt is elsodorta

a szo ká sos szó-ár víz. A ko rai Ba bits, meg Arany: is ko lá nak ma gya rul csak ez a ket -

tô hasz nál ha tó. A töb bi mind a mil lió szó hortobágyára so dor.” – és így to vább, tele -

ír va az egész fü ze tet. Eb ben az idô ben dol go zott Várkonyi sa ját ön élet írá sán23,

mely ben egy tel jes fe je ze tet szen telt köl tô ba rát já nak A kozmikus költô cím mel.

Weöres ezt kü lön le vél ben kö szön te meg, és egy ben sum máz za ba rát sá gu kat: „kö -

szö nöm ön élet rajz-rész le te det, ami ket tônk élet rajz-rész le te. [...] Jó le sett, írá so don

át, a haj da ni ke dé lyes évek be vissza zök ken ni, ve led új ra együtt len ni, ab ban a ba -

rát ság ban, ami az óta se vál to zott; csak ak kor idô be li volt, most pe dig idô nél kül sta -

bil.”24 Ez az utol só, Várkonyihoz írt le ve lé nek zá ró mon da ta...

Várkonyi 1975. már ci us 11-én meg halt. Író tár sai és ba rá tai hoz zá írott meg em -

lé ke zés sel, vers sel és pró zá val bú csúz tat ták, me lye ket sa ját ma guk ol vas tak fel a

Kos suth Rá di ó ban. Itt mond ta el Weöres Sán dor VárkonyiNándoremlékezete cí mû

ver sét.25

„Hol tod tud ni ne héz.

Hi á nyo don to vább-él ni ne héz.

Nem lé te den vagy más lé te den ten gôd ni ne héz,

mint a ta laj ból ki emel ve vi rág cse rép be fé rô ki csi föl dön

a vi ha rok és csil la gok lo bo gá sá ban

a menny érin tet len par tú me den cé je alatt

a pa lán tá nak, mely ne vét se tud ja

s hogy ne ve van, azt se tud ja

és hogy lé te zik, azt se tud ja.

Év mil li ók mil li ói el ôz ték meg ezt az éle tet

és kö ve tik év mil li ók mil li ói.

Nem lé ted vagy más lé ted ott van

az év mil li ók ban. Töb bé nem ne ked ne ve ze tes,

csak ne künk, ki mért kis élet idônk

pa pír csó nak ján úsz va szám lá lat lan idô-óce á non.

Ahol te vagy, ott a ha tár ta lan,

s lét nek vagy nem lét nek ne vez zük-e,

plusz vagy mí nusz je let te szünk elé je: at tól

a vég te len nem vál to zik.

Lét és nem lét: ne künk el len tét,

ne ked azo nos ság.

Teg nap még öre gebb s if jabb

a kö röt ted im boly gók nál,

ma már egy idôs vagy
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24 WEÖRES Sán dor VárkonyiNándornakírtlevelé bôl. Bu da, 1973. szep tem ber 16.

25 Jelenkor, 1975, 6. sz., 520.; VárkonyiNándoremlékkönyv. Bp., Széphalom Könyv mû hely, 1993, 257.



az ének lô kö vek kel, az adamant li ge tek kel,

a hab ba me rült Atlantisszal

és Sziriat osz lo pa i val

és a te rem tés dá tu má val,

át nem tör he tô, nem vál toz ha tó

és aki át lé pett a ha lá lon:

íme a hal ha tat lan!”

Né hány ér de kes adat a szá mok vi lá gá ból. Ezek re az év szá mok ra mun kám köz ben

fi gyel tem fel. Nem tu dom, van-e je len tô sé gük, de ab ban biz tos va gyok, ha meg kér -

dez nénk ôket, ta lál ná nak rá vá laszt a szám misz ti ka kö ré bôl.

1913: Weöres szü le té si éve

1923: Várkonyi vissza köl tö zik Pécs re

1933: El sô le vél vál tá suk

1943: Weöres el hagy ja Pécset

1973: Utol só le vél vál tá suk és ta lál ko zá suk

Az utol só két dá tum kö zött harmincév a kü lönb ség.

E rö vid ke ta nul mány lé nye ge egy mon dat ban össze fog lal ha tó: Weöres Sán dor tel -

jes meg ér té sé hez Várkonyi Nán dor sze mé lye meg ke rül he tet len.26 Az itt ki ra ga dott

rész le tek csak tö re dé kei egymásra ha tó kap cso la tuk do ku men tu ma i nak.
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Szirtes Gábor

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

„Ne kem Pécs az iro dal mi fel nôt té vá lás szín te rét je len tet te” – fo gal ma zott a köl tô a

70 éves ju bi le u mán ké szült in ter jú ban, 1983. jú ni us 18-án.1 Az 1933 és 1943 kö -

zöt ti pé csi év ti ze d é rôl több ha son ló tar tal mú meg ál la pí tá sá val ta lál ko zunk le ve le i -

ben, in ter jú i ban. Szá mos té nye zô ered mé nyez te azt, hogy év ti ze d ek kel ké sôbb így

em lé kez he tett pá lya kez dé sé nek éve i re. Min de nek elôtt az, hogy szü lôi meg fon to lás -

ból Pécs re (és nem egy má sik vá ros ba) ke rült, nem akar ták ugyan is tel je sen ide gen

kör nye zet ben hagy ni egye te mi éve i re a gim ná zi u mot négy kü lön bö zô te le pü lé sen,

Pá pán, Gyôr ben, Szom bat he lyen és Sop ron ban vég zô, tes ti leg gyen ge, gyak ran be -

te ges ke dô, a könnyel mû sé gek re is haj la mos fi út, aki a csa lá di dön tés ered mé nye -

ként Pé csett ta nul ha tott to vább, és be irat koz ha tott 1933 ôszén elôbb böl csész nek,

majd fél év múl va, 1934 ta va szán jog ra a pé csi egye tem re.

A szü lôi elô re lá tás sze ren csés nek bi zo nyult. Édes any ja pé csi le ány volt, any ja

test vé re, Blaskovich Iván fô is pán, a me gye el sô em be re pe dig csa lád já val itt élt, és

sa já tos „vé dô er nyôt” je len tett a ké sôb bi ek ben va ló ban ko moly if jon ti csí nye ket el -

kö ve tô, ese ten ként sér tô ma ga tar tá sá val még a jo got is ma ga el len ki hí vó fi a tal em -

ber szá má ra. So kat meg ôr zött ezek kö zül a Weöres-le gen dá ri um, Csor ba Gyô zô és

má sok vissza em lé ke zô írá sai2, egy rôl pe dig ô ma ga is „val lott” 1970-ben a Bertha

Bulcsunak adott in ter jú já ban.3 Esze rint a Fe ren ce sek temp lo má ban el kö ve tett ka -

land ja, a hí vô ket meg bot rán koz ta tó vi sel ke dé se után a val lás gya lá zás vád ja he lyett

– fô is pán nagy báty ja és Tö rök rend ôr ka pi tány köz ben já rá sá nak ered mé nye ként –

meg úsz ta it ta san el kö ve tett ki há gás sal és öt pen gô bír ság gal. Ter mé sze te sen nem a

„vil lo ni kis kocs mák és élet vi tel, a vil lo ni kör nye zet, a bot rá nyok és ka lan dok” (aho -

gyan fo gal maz 1938. feb ru ár 1-jei, Jékely Zol tán hoz írott le ve lé ben4) ered mé nyez -

ték azt, hogy a mecsekalji vá ros ban töl tött éve it éle te vé ge fe lé az iro dal mi fel nôt -

té vá lás esz ten de i nek te kint het te. Ezek ugyan is leg fel jebb szí ne sí tet ték pé csi éve -

it, gaz da gí tot ták iro dal mi kap cso la ta it, el mé lyí tet ték egye sek kel (pél dá ul egye te mi

tár sa i val, Takáts Gyu lá val, Tatay Sán dor ral és má sok kal) a ba rát sá gát.

Erô tel jes ha tá sú nak, dön tô je len tô sé gû nek, ma ra dan dó nak bi zo nyult a Pécs nyúj -

tot ta város-élmény,mind az, ami el tért szü lô föld jé tôl, Csöngétôl, el len té tét je len tet te

a szü lô fa lu ál ta la egy han gú nak ne ve zett vi lá gá nak, és moz gal mas sá gá val, foly ton
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I–II. Szerk. BATA Im re, NEMESKÉRI Eri ka, Pes ti Sza lon – Mar fa Me di ter rán, 1998



je lent ke zô fe la da ta i val, ál lan dó ki hí vá sa i val meg vál toz tat ta az éle tét. Itt ér tet te meg

Karinthy mon dá sá nak igaz sá gát – ír ja Várkonyi Nán dor nak 1933. de cem ber 28-án

–, ne ve ze te sen, hogy „min de nütt rossz, de a leg rosszabb ott hon”. „Itt [az az Csöngén

– Sz. G.] az ön emész té sen kí vül saj nos sem mi dol gom nincs. Ta lán ép pen ez a do log -

ta lan ság nyom annyi ra en gem, amit vesefájdalmak, szé dü lé sek, ideg za va rok súlyos -

bítanak, hogy se ol vas ni, se ír ni, sem mit se bí rok” – pa nasz ko dik egy ko ri ta ná rá nak,

szom bat he lyi szál lás adó já nak, Pável Ágos ton nak 1934. ja nu ár 8-án Csöngérôl. Ha -

son ló él mé nyek rôl szá mol be Bárdosi Né meth Já nos nak is 1935. ja nu ár 15-én: „A hó

már nagy já ból el ol vadt, min den te le van kosszal, mint az ol va dás kor szo kott len ni.

Ih le tem nincs: pe ga zu som nak szék re ke dé se van...” Csönge a ko rai le fek vést, a dé lig

tör té nô al vást, majd dél után vál to zat la nul megint csak az al vást tud ja nyúj ta ni szá -

má ra, a mér ték te len unal mat, a tét len sé get, az ál lan dó nyo mott sá got – ol vas ha tó a

Várkonyinak, Fülep La jos nak, Takáts Gyu lá nak a har min cas évek ben írott le ve le i ben.

Mit nyúj tott szá má ra ez zel szem ben az ak kor negy ven öt-öt ven ezer la ko sú, egye -

tem mel, iro dal mi tár sa ság gal, élénk szel le mi élet tel ren del ke zô mecsekalji vá ros? A

csöngei „üres la tyak fé szek kel” szem ben, a gya ko ri atyai konf ron tá ló dá sok he lyett

inspiratív szel le mi kör nye ze tet, ba rá ti tár sa sá got, iro dal mi ter ve ket, szak mai meg -

bí zá so kat, foly to nos ten ni va ló kat, jó köz ér ze tet. És ta lán a leg je len tô seb bet: azurbs

világát,avárosélményét. Szé pen vall er rôl Jékely Zol tán nak 1935. ok tó ber 29-i le -

ve lé ben: „Szép hely ez a Pécs, leg alább is ma gyar vi szony lat ban; ér de mes le jön nöd.

Két tö rök me cset, he gyek a vá ros kö ze pén, kö rös-kö rül er dôk, Ár pád-ko ri dóm, pa -

ti na stb.” To váb bá a vá ra ko zá sa i nál is jobb egye te met je len tett, hi szen az zal jött

ide, hogy „na gyon kor lá tolt em be rek tôl fo gok hal la ni na gyon unal mas elô adá so kat”,

ez zel szem ben kel le me sen csa ló dik, ki vá ló ok ta tók kal is mer ke dik meg: a mû vé szet -

tör té nész Fülep La jos sal, a dok to ri disszer tá ci ó já nak té má ját ja vas ló, majd dol go za -

tát szó be li szi gor lat ként el fo ga dó Halasy-Nagy Jó zsef fi lo zó fus sal, Princz Gyu la

föld rajz tu dós sal, Tol nai Vil mos iro da lom tör té nésszel. Kap cso lat ba ke rül a vá ros írói -

val: a pap Ko csis Lász ló köl tô vel, a tu dós könyv tá ros sal, Várkonyi Nán dor ral, Lo -

vász Pál köl tô vel, a Janus Pannonius Tár sa ság be fo lyá sos, te kin té lyes tit ká rá val,

Surányi Mik lós és Sásdi Sán dor író val, Bajcsa (Holler) And rás író val, mû for dí tó val,

Blaskovich Iván le á nyá nak, Han ná nak ké sôb bi fér jé vel, te het sé ges egye te mi tár -

sak kal, Tatay Sán dor ral, Takáts Gyu lá val és Zsikó Gyu lá val. Mél tán összegzi úgy

Pávelnek 1933 no vem be ré ben a hely ze tét, hogy „jól ér zem foly ni az idôt, majd nem

min dig van ten ni va lóm. Ál dott jó ez a csöngei örök mitcsináljak-mitcsináljak után,

hogy itt nem kell na po kat a dí vá nyon átdögleni és az asz tal kö rül sé tál ni az una -

lom tól.”

A fa lu si csönd és egy han gú ság után mi várt rá Pé csett? Ho gyan ke rült be le Pécs

élénk, szín vo na las iro dal mi, mû vé sze ti éle té nek ára má ba? Mi lyen fe la da tok nak, mi -

lyen je len tôs fo lya ma tok nak vált ré sze sé vé? El sô sor ban Lo vász Pál nak5 kö szön he -

tô en fo ko za to san be kap cso ló dik a Lo vász kez de mé nye zé sé re 1931-ben lét re jött,

ide ha za és a tri a no ni ha tá ro kon túl is egy re te kin té lye sebb Janus Pannonius Iro dal -
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mi és Mû vé sze ti Tár sa ság mun ká já ba; fel ajánl ja Lo vász nak, hogy ese ten kén ti pé csi

tá vol lé té ben, Csöngérôl szí ve sen vesz részt „Janus ügyek” in té zé sé ben; mint ön ér -

té ke lé se sze rint is pon tos, fi gyel mes kor rek tor, több könyv, így pél dá ul Bajcsa

(Holler) And rás Verhaeren-versekcí mû for dí tás kö te tét kor rek tú ráz za; több al ko tó -

társ kéz ira tát vé le mé nye zi; fe la da tok ban, meg bí zás ban tel je se dik ki mi to ló gi ai ér -

dek lô dé se a har min cas évek má so dik fe lé ben, ami kor Várkonyi fel ké ri, hogy a Sziriat

oszlopaihoz for dít sa le szá má ra a su mér-ba bi lo ni ôs eposzt, a Gilgamest; már fi a ta lon

meg le pô en szé les kö rû iro dal mi is me ret sé gét ka ma toz tat ja a Tár sa ság kap cso lat -

épí té se, a fel ol va só ülé sek re tör té nô fel ké ré sek, meg hí vá sok ér de ké ben; ren ge te get

le ve lez, so kak kal, min de nek elôtt köl tôk kel tart fenn kap cso la tot, „kik nek elit ré szét

sze ret ném egy tá bor ba össze hoz ni” – ír ja Takáts Gyu lá nak 1935. má jus 24-én. Le -

ve le zé se meg le pô en ak tív iro da lom szer ve zôi – és mint ké sôbb lát hat juk, iro dal mi –

te vé keny sé gé rôl ta nús ko dik. Majd 1938. áp ri lis 23-án, Dé nes Gi zel la és az er dé lyi

Berde Má ria író nôk kö zött, hu szon öt éves fi a tal em ber ként, ô ma ga is egy fel ol va só -

ülés részt ve vô je, sze rep lô je lesz Pé csett. Töb be ket, köz tük a leg job ba kat igyek szik

be von ni a Tár sa ság mun ká já ba: Jékely Zol tánt, Rády Ele mért, Ágos ton Juliánt, Dénes

Gi zel lát, Ger gely Már tát és má so kat ajánl Lo vász Pálék fi gyel mé be. Jékely nek ír ja:

„Pé csett elég ak tív részt vet tem az ot ta ni Janus Pannonius iro dal mi tár sa ság ban,

terv be vet tük, hogy Té ged is le trom bi tá lunk Pest rôl, hogy ol vass föl ver se ket egy

iro dal mi es ten.” (1938. má jus 27-i le vél)

Évek kel ko ráb ban, Pécs re ke rü lé sét kö ve tô en, a har min cas évek ele jén-kö ze pén

tár sa i val, Takáts Gyu lá val, Tatay Sán dor ral, Ba rá tos End re köl tô vel, Ficzkó Gyu la re -

gény író val fo lyó irat-ala pí tá si ter ve ket szö vö get nek, Öttorony cím mel fo lyó irat in -

dí tá sá ról ál mo doz nak6, Várkonyi Nán dor jó in du la tát is meg nyer ve az ügy nek, vé gül

ôt bíz va meg az zal, hogy Ba bits Mi hályt kér je fel elô szó meg írá sá ra. Ezt a fe la da -

tát is si ker rel tel je sí ti, a fo lyó irat azon ban nem je le nik meg. 1938-ban és 1939-ben

Pávellel és Várkonyival a Dunántúliköltôkantológiájának vá lo ga tá sát, össze ál lí tá sát

vég zi. Vé le mé nye zi Várkonyi meg szü le tô mun ká it, 1939 ele jén a MagyarDunántúl -

ról, 1939 de cem be ré ben a Pe tô fi da ger ro tí pi á ról ír rész le tes vé le ményt, utób bit igen

nagy ér té kû iro dal mi dol go zat ként Lo vász Pál fi gyel mé be ajánl va, meg je le né sét

szor gal maz va a Tár sa ság kis könyv tá ra so ro zat ban, ahol az 1940-ben nap vi lá got is

lát Petôfiarca cím mel; ja vas la to kat tesz a fel ol va só ülé sek elô adó i ra, ta go kat je löl

fel vé tel re a Tár sa ság ba. Várkonyi Nán dor nak szó ló 1941. már ci us 8-i le ve lé ben

pél dá ul a kö vet ke zô ket ajánl ja: „Jankovichot, Takátsot, Hollert, Pavelt, Csor ba Gyô -

zôt; ha Sôtér du nán tú li, ak kor ôt is. Er dé lyi Jó zsef tag-e?... És Tatay! A leg job bak

egyi ke.”– ír ja. A Sorsunkelô ké szü le tei so rán, majd a fo lyó irat 1941-es in du lá sát kö -

ve tô en is szorgosirodalomszervezônek, Várkonyi és Lo vász se gí tô jé nek, a fo lyó irat

hasz nos szer kesz tô jé nek bi zo nyul.7 Várkonyi, a kez det ben PécsiSzemle cím mel ter -

ve zett lap kon cep ci ó ját meg oszt ja ve le, ô 1940-1941 for du ló ján Várkonyihoz írt
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leve le i ben vé le mé nye zi az el kép ze lé se ket, öröm mel vál lal ja a szer kesz tôi fel ké rést,

to váb bá a meg bí zást, hogy Ba bits tól ver set kér jen a fo lyó irat szá má ra, amely nek

el sô, 1941. ja nu ár-áp ri li si szá ma Ba bits Mi hály, Tö rök Sophie, Jankovich Fe renc és

Takáts Gyu la ver se i vel je le nik meg. Az in du ló szám köz li Theomachiací mû drá mai

köl te mé nyét is, ezt a Lo vász Pál 1957. ok tó ber 27-i, Weöresnek írt le ve lé ben „ôs -

ele mi ere jû, mo dern ra gyo gá sú, an tik szép sé gû kom po zí ci ó nak” ne ve zett, ta lán a

köl tô ál tal el ért el sô csúcs nak te kint he tô mû vét is.

Az if jú Weöres, akit ké sôbb gyak ran „szem lé lô dô nek”, „vissza hú zó dó nak” ne vez -

tek, pé csi év ti ze d é ben sok ol da lú te vé keny sé get vég zett, amit nem csu pán a se gí tô -

kész ség, a köl tôi in du lá sát Lo vász Pál és Várkonyi Nán dor ré szé rôl nyúj tott se gít ség

mi at ti há la mo ti vál t, ha nem a Janus Pannonius Tár sa ság ve ze tô i hez, Klebelsberg

Kunóhoz, Surányi Mik lós hoz, Lo vász Pál hoz ha son ló fel fo gá sa is, az a fel is me rés,

hogy a Tri a non után a gaz da sá gi hát or szá gát el vesz tett vá ros a kul tú ra te rü le tén

mu tat hat ja meg iga zi ere jét, va ló di ké pes sé ge it, ami nek ered mé nye ként Deb re cen

és Sze ged mel lett a szük sé ges „de cent ra li zá ció” har ma dik kul tu rá lis fel leg vá ra, szel -

le mi cent ru ma le het. En nek szel le mé ben tö re ke dett Esztergár La jos, Pécs pol gár -

mes te re, Fischer Bé la, Ba ra nya me gye al is pán ja ér té kes al ko tók meg nye ré sé re, Pé -

csett tör té nô le te le pí té sé re. Ha son ló el kép ze lé se volt az if jú Weöresnek is. 1941. áp -

ri lis 2-i Várkonyinak szó ló le ve lé ben pél dá ul ja va sol ja Jankovich Fe renc és né hány

tár sa Pécs re „szip pan tá sát”, „ily mó don megbomlana a ma gyar iro da lom egész ség -

te len cent ra li zá ci ó ja és Pécs is iro dal mi köz pont tá fej lôd het ne” – ír ja. A vá ros ve -

ze tôi ôt is vég leg Pécs hez sze ret ték vol na köt ni, ami nek it te ni iro dal mi mun kás sá -

ga, itt szü le tett mû vei, itt meg je lent köny vei, 1941-tôl a Sorsunkszer kesz té sé ben

va ló rész vé te le 1942 au gusz tu sá ig, min den ala pot meg ad tak. Igaz, a Sorsunk nál Lo -

vász Pál lal és Makay Gusz táv val csak az 1942. 7. szá mig volt a lap társ szer kesz tô -

je, ak kor a né pi irány túl zott nak ítélt sze re pe, be fo lyá sa mi att Makay, Csor ba és ô

ki lép tek a szer kesz tô ség bôl, majd né hány hó nap el tel té vel Csor ba és ô je lez ték,

hogy sze ret nék az el len té tek el si mí tá sát, vissza tér tek a lap hoz. Lé nye gé ben meg -

ma radt a lap mun ka tár sá nak, bár a szer kesz tés ben töb bet nem vett részt.

A Sorsunk– meg je le né sé nek nyolc éve, 1941 és 1948 kö zött – ki emelt je len tô -

sé gû volt, a leg fôbb fó rum nak bi zo nyult szá má ra.8 Tüs kés Ti bor szám ba vet te, hogy

há rom hosszabb köl te mé nye, hu szon há rom ver se, két mû for dí tá sa, két kri ti ká ja és

egy ta nul má nya je lent meg a lap öt ven nyolc szá má ban, és csak nem min den

1941–1948 kö zött ki adott kö te tét is mer tet te, mél tat ta a fo lyó irat ban Bajcsa (Holler)

And rás, Csor ba Gyô zô vagy Takáts Gyu la. Ami kor a vá ros ve ze tôi el ha tá roz ták a vá -

ro si könyv tár lét re ho zá sát, az elô ké szí tô mun ká la tok kal – Lo vász és Várkonyi köz -

ben já rá sá ra – ôt bíz ták meg, fel ké szü lé se ér de ké ben pe dig elôbb a pé csi egye te mi

könyv tár ban, majd a fô vá ros ban, a Széchényi könyv tár ban ré sze sült kép zés ben. A

könyv tá ri anyag gyûj té sét, össze ál lí tá sát rend ben el vé gez te, ám a könyv tá ro si

apró mun ka, a ve le já ró ügyes-ba jos dol gok in té zé se már tá vol áll tak tô le. Az 1943

ok tó be ré ben meg nyí ló könyv tár ból 1943 no vem be ré ben va ló ság gal „el me ne kült”,
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egy hó na pos mû kö dés után fel men té sét kér ve, át ad va an nak ve ze té sét Csor ba Gyô -

zô nek.

Elsôötkötetének is Pécs volt a szü lô he lye.9 Itt je le nik meg az el sô verseskötete

a köl tô költ sé gén és ki a dá sá ban, 1934-ben, Hidegvan cím mel. Benne a szin te gyer -

mek- és ka masz ko rá tól szü le tett ver sek kel, élü kön a tizenöt éve sen írt Öregek kel,

mely bi zo nyí tot ta cso dá la tos te het sé gét, és amely Kodály Zol tán meg ze né sí té se ré -

vén vált is mert té; a Pavel Ágos ton nak aján lott Krisztus-szemüasszonyok; a Várkonyi

Nán dor nak aján lott Disszonancia,vé ge ze tül itt ol vas ha tó ak a Pécs-él mény kör el sô

ver sei is, a Groteszkés a négy so ros, emblematikussá vált Pécs.Elôb bi egy be teg

ma gá nyá ról, ki szol gál ta tott sá gá ról szó ló le írás, amely va la me lyik konk rét pé csi

kór há zi él mé nye alap ján szü le tett, benne a vers be li va ló ság vál to zá son megy át, éj -

sza kai kép zel gés sé, ví zi ó vá, álom má transz for má ló dik. Az utób bi ban, a mind össze

négy so ros Pécs ben a vá ros föld raj zi sa já tos sá ga i nak, tör té nel me lé nye ges moz za -

na ta i nak, az az ter mé sze ti és tör té ne ti jel leg ze tes sé gei fel vil lan tá sá nak le he tünk ta -

núi: „A hul lá mos vá ros fe lett / ha ran gok hang-le ve folyt. / De mind föl it ta a Hold, /

hogy éj sza ka lett.” – szól nak a he gyes-dom bos, az az a hul lá mos, Pécs rôl szó ló so rok,

me lyek meg idé zik a sok temp lom va la me lyi ké nek – a vers ben a múlt, a tör té ne lem

jel ké pé vé vá ló – ha rang sza vát is, az ar ról köz szá jon for gó gon do la tot, hogy eb ben

a püs pö ki vá ros ban szin te min dig szól nak a ha ran gok. El sô kö te te – az utó szó sze -

rint – va la mi újat, ed dig ide gent ho zott a ma gyar lí rá ba, ami alig ha nem an nak ered -

mé nye, hogy egé szen köz na pi ér dek lô dé sé vel, te ma ti ká já val pár hu za mo san rop pant

idô be li és tér be li tá gas sá got tu dott te rem te ni ver se i vel, egy egé szen sa já tos élet-

és vi lág szem lé let ve le já ró ja ként. A könyv re Weöres Baumgarten-ju tal mat ka pott,

amely anya gi lag le he tô vé, er köl csi leg pe dig ér de mes sé tet te ar ra, hogy má so dik

verseskötete, Akôésazember 1935-ben meg je len hes sen, a Nyugathí res emb lé -

má já val a bo rí tó ján, je lez ve, hogy a nagy te kin té lyû fo lyó irat már a sa ját ja ként vál -

lal ja a köny vet. A kö tet ke le ti von zal má ról is ta nús ko dik, ami a ké sôb bi ek ben köl -

tôi vi lág szem lé le té nek egyik meg ha tá ro zó ele mé vé vá lik. Bra vú ros köl tôi fel ké szült -

sé gét mu tat ja, hogy parasztballadát, Füst Milán sa já tos stí lu sá ban a mes te ré hez írt

köl tôi le ve let, ame ri kai né ger spiritual son go kat és ka to li kus-ke resz tény val lá sos

éne ke ket egya ránt tar tal maz a kö tet. Úgy tû nik, hogy a fi a tal köl tô már mû vé sze -

té nek csak nem tel jes bir to ká ban van, bra vú ros min den tu dás jel lem zi, amit bizonyí -

ta nak a Dunántúliképek cik lus ti zen öt ver sé nek imp resszi o nis ta re mek lé sei, il let ve

Azüresszoba cí mû, ter je del mes, pé csi vo nat ko zá sú fi lo zo fi kus ver se is. 1933. de -

cem ber 28-án ír Várkonyinak e vers szü le té sé rôl: „El kezd tem pisz mog ni egy hosszabb

ver sen... Cí me: »Az üres szo ba«. Ar ról szól, hogy egy lány te her be esett, és ezért a

szo bá já ból ki köl tö zött – a fu tó lag érin tett eset kap csán el aka rom mon da ni, hogy az

em ber mi ért ne lá zad hat na föl a ter mé szet ál tal rá kény sze rí tett tes ti él ve ze tek el -

len, hi szen a szel le mi él ve ze tek bô sé ge sen kár pó tol ják; cél ja ne a faj fönn tar tás le -

gyen, ha nem a meg sem mi sü lés.” A po é ma olyan erô tel jes ha tás sal van Várkonyira,

hogy an nak ere de ti kéz ira tát – a Pergôévek sze rint10 – „vé dô ôri zet be” vet te, ami -
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nek kö vet kez té ben a vers ki ma radt el sô kö te té bôl, a Hidegvanból. Egy köl tôi em lék

szép lí rai elem zé sé tôl, a hi ány él mé nyé tôl in du ló vers fi lo zo fi kus jel le gét mu tat ja,

hogy benne a köl tô fo lya ma to san va la ki hez, egy csak köz ve tet ten, csak vir tu á li san

je len lé vô sze mély hez szól, va la kit, vé gül azem bert ma gát szó lít ja meg, és a szoba

egy ko ri, nyo ma it ma ga után ha gyó la kó ja, egy el tá vo zott, el vesz tett nô és sa ját ma -

ga har mó nia-hi ányt, örök kön ke re sô ma ga tar tást ki fe je zô ön arc ké pé nek meg raj zo -

lá sa után az em ber lét alap ve tô kér dé se i ig, az élet és ha lál gon do la tá ig jut el. Meg -

fo gal maz za az el ha gyott szo ba em lék nyo mai kel tet te vesz te ség ér zé sét, a szo ba

egy ko ri la kó já nak már csak vir tu á lis je len lé tét, majd az él ményt az ál ta lá nos ság

szint jé re emel ve ki mond ja a pusz tu lás egye te mes sé gé nek, a ha lál el ke rül he tet len -

sé gé nek té te lét. Így vá lik a vers a je len kor em be ré nek lét szim bó lu má vá. Igaz – mu -

tat rá elem zé sé ben Tüs kés Ti bor11 –, a vers vé gén a „de hi szem” kez de tû zá ró so -

rok ba sû rí tett re mé nyé nek is han got ad: „De hi szem: lesz szó más fé le ha lál ról! / eljô

az idô gyémántkoronája, / mi kor az Em ber szôr te len nya ká ról / le hull a faj fönn tar -

tás zöld igá ja, / így vá lik meg a vál to zó vi lág tól / az Is me ret len Cél csú csá ra hág va,

/ a kü szö bön böl csek-kö vé re lel ve / az is te nek kel egy-dalt éne kel ve!” Azüresszoba

konk rét tör té ne té bôl és él mé nyé bôl fi lo zó fi ai prob le ma ti ka for má ló dik, a mo dern

kor em be re lét ál la po tá nak és lét ér zé sé nek me ta fo ri kus ki fe je zô dé se ként.

Lo vász Pál és Fischer Bé la al is pán ka rol ják föl – az ak kor már a Baumgarten-ju -

ta lom után a dí jat is el nyert köl tô – har ma dik kö te tét, az 1938-ban, a Janus Pan -

nonius Tár sa ság ki a dá sá ban, könyv so ro za tá nak 8. kö te te ként (is mét Várkonyi cím -

adá sá val) meg je le nô Ateremtésdícséretét. A még min dig csak hu szon öt esz ten dôs

köl tô ki vé te les te het sé gé nek el is me ré sét jel zi, hogy a könyv „fi nom és drá ga ki ál lí -

tá sú” lett, hogy a ter je de lem nö ve ke dés költ sé ge it a Tár sa ság ma gá ra vál lal ta, és hogy

nagy ál do za tot ho zott a ki a dás sal, „hisz a ver sek irán ti ér dek lô dés mi ni má lis a mai

vi lág ban” – ír ja Lo vász Pál nak 1938. de cem ber 10-i, a ki a dást, a tö rô dést meg kö -

szö nô le ve lé ben. Az ál ta la meg kom po nált kö tet át gon dolt, fi gyel met ér dem lô szer -

ke ze tû, benne mint ha bi zo nyí ta ni akar ná, hogy már a köl té szet sok fé le húr ján ké -

pes ját sza ni. A könyv tar tal maz za a sze mé lyes han gú Anyámnakcí mû ver sét, a Har-

madiknemzedék cí mû ars po e ti ca jel le gû nem ze dé ki val lo má sát, ke le ti uta zá sá nak

né hány do ku men tu mát, a Várkonyival és Lo vásszal foly ta tott le ve le zés ered mé -

nye ként ki ma radt vi szont be lô le a Pastorale,je lez ve egy részt az ô nagy vo na lú sá gát,

más részt az ero ti ká val, a sze xu a li tás sal kap cso la tos szó ki mon dás sal össze füg gés -

ben az el té rô ha tár vo na la kat ná la, il let ve a Tár sa ság ve ze tô i nél. „Be lá tom: a Janus

Pannonius Tár sa ság nem vál lal hat ja olyan vers ki a dá sát, amit az ol va só eset leg még

por nog rá fi á nak is mi nô sít het. Igaz, hogy ma ga Janus Pannonius is írt drasz ti kus

köl te mé nye ket; de a ró la el ne ve zett tár sa ság nem ezen a té ren akar a nyom do ka in

ha lad ni; két ség te le nül na gyon he lye sen” – ír ta 1938. de cem ber 10-én Lo vász nak. A

Tár sa ság csak tisz te let díj nél kül vál lal ta köny vek ki a dá sát, a szer zôt a ki nyom ta tott

mû pél dá nya i val ho no rál ta. Weöres Ateremtésdicséreté bôl 100 tisz te let pél dány -

ban ré sze sült.
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Ne gye dik pé csi köny ve dok to ri disszer tá ci ó ját tar tal maz za. Fi lo zó fia pro fesszo ra,

Halasy-Nagy Jó zsef pró bál ko zott ve le ugyan kü lön bö zô esz té ti kai té mák kal, de rá

kel lett jön nie, hogy „ki üt kö zött be lô le min dig a szub jek tív ösz tön em ber, aki ob jek -

tív gon dol ko dás ra nem al kal mas. El uta sí ta ni még sem akar tam. S így szü le tett meg

en nek a disszer tá ci ó nak az esz mé je. Ha má sok disszer tál hat tak úgy, hogy is ko lás

gye re ke ket fag gat tak ki, gon dol tam: Weöres fag gas sa ki ön ma gát, ho gyan szü le tik

ná la a lí rai vers... Mun ká ja sok ér de kes ada lé kot hoz a köl tôi al ko tás lé lek ta ná hoz,

s több ere de ti ség van benne, mint sok szor gal mas tu do má nyos bön gész csi nál má -

nyá ban”– ír ta a disszer tá ci ó ról szó ló ér té ke lé sé ben. Ezek alap ján Halasy-Nagy és

má sik bí rá ló ja, dr. Bog nár Ce cil ben cés szer ze tes, pszi cho ló gus, egye te mi ta nár az

ér te ke zést a szó be li szi gor lat alap já ul el fo gad ták. Az 1939-ben meg vé dett dol go -

zat, amely ere de ti, val lo má sos, ön meg fi gye lés jel le gû, ön ma gát val la tó, fi nom pszi -

chi kai elem zést és önál ló al ko tás-lé lek ta ni gon do la to kat tar tal ma zott, Aversszüle-

tése cím mel, Meditációésvallomás al cím mel 1939-ben a Fi lo zó fi ai In té zet ben ké -

szült 15. dol go zat ként, Weöres Sán dor ki a dá sá ban je lent meg, va la mint a Pan nó nia

egye te mi fo lyó irat ban is meg vé dé se után rö vi de sen ol vas ha tó vá vált. Ötö dik, Pé -

csett meg je lent mû ve a Theomachiací mû drá mai köl te mény (a mo nog rá fu sa, Ke nye -

res Zol tán ál tal hosszú ének nek ne ve zett mû), ame lyet Várkonyi Nán dor a Sorsunk

fô szer kesz tô je ként az irán ta va ló nagy ra be csü lé se je le ként a fo lyó irat 1941. ja nu -

ár–áp ri li si nyi tó szá má ban tel jes ter je del mé ben kö zölt, majd a Janus Pannonius Tár -

sa ság ugyan eb ben az év ben kü lön nyo mat ként is köz zé tett.

Az élet mû aPécs-élménynekmégszámosjelentôsalkotását tar tal maz za. Az 1940-

es évek ele jén több pé csi kö tô dé sû ver se szü le tett. 1940-es da tá lá sú a ke re tes

szer ke ze tû, a va ló sá got és a lá to mást öt vö zô, nagy, szürrealisztikus ver se, Azéjszaka

csodái, mely ben egy városvégi ház ban egy kis lány nak me sé li el lá to má sát, il let ve a

Kosz to lá nyi Hajnalirészegségé hez ha son ló lá to más ban együtt van ré szük. Az éj sza -

ka sze rep lôi va ló sá go sak, a kö vér Va kos né ni, a fer de szá jú Vigláb né ni, a Gôs pék,

a cir kusz-kis asszony, Balogh úr, a va su tas és a töb bi ek, min de nek elôtt – a pen ta -

me tert je len tô hí res cég fel irat sze rep lô je – Tóth Gyu la bá do gos és víz ve ze ték-sze -

re lô, akik mind las san át vál toz nak a vers ben, fo ko za to san át lép nek a kép ze let, az

álom vi lá gá ba. Va rázs lat ta núi le he tünk, „meg ren de zés re ke rül” az éj sza kai lé nyek

kar ne vál ja. Az tán vé ge a cso dá nak, las san szer te fosz lik, szét fosz lik min den, a haj -

nal ban, az ut cán meg je le nô söprôgép tom pa mo ra já val is mét a va ló ság kö szönt rá

a köl tô re és a kis le ány ra. Pé csi éve i nek re á lis ele me i bôl és sze rep lô i bôl, egy cég -

táb lán fel lelt név bôl és fog lal ko zás ból, lé te zô sze mé lyek ne vé bôl, vá ro si kör nye ze -

té nek ér de kes fi gu rá i ból lí rai lá to mást al ko tott, meg te rem tet te a pé csi em lé ke ket

ôr zô éj sza ka cso dá it. Uno ka hú gá hoz, Blaskovich Iván lá nya i nak egyi ké hez, aki gya -

ko ri be teg sé ge so rán oda fi gyelt rá, se gí tet te a gyen gél ke dô fi a tal em bert, ír ta a Han-

nánakcí mû ver sét 1942-ben. Élet hely ze té nek le írá sá val kez dô dik ez a vers: be teg -

ágy ból ír, nyúj tó zik, pi hen, ma gány ve szi kö rül, ab la ká ból a „nagy temp lom tömb jét”

lát ja, a lány ál tal kül dött te át kor tyol gat ja, és köz ben fel sej lik benne kö zös gyer -

mek ko ruk, Han ná ra és há rom nô vé ré re, az ô sor suk ra gon dol. Ag go dal mas ko dó kér -

dé sek me rül nek fel benne Han na sor sá val kap cso lat ban, majd a vers vé gén meg -

szó lít ja a lányt: „Lá tod, így tû nô döm, lonc-ágacs ka, Han na. / Ki esett be lô lem a sors

ôr lô mal ma: / mint ha nem is vol nék, csak mon dat lan em lék, / szô ke ha jad kö rül
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fátyol ként le beg nék.” – szól nak a vers utol só so rai. Lo vász Pál Ahallgatástornya

kö tet ver se i rôl ké szí tett fel jegy zé se i ben „Nô nek írt leg szebb, leg gyön gé debb ma -

gyar vers nek” ne vez te ezt a Weöresnek írt, 1957. ok tó ber 7-i le ve lé ben12. Az 1942-

ben szü le tett Amálomiút egyi de jû leg a Me csek alatt el te rü lô vá ros, a be lô le dé li

irány ba ki ve ze tô, az ég pe re mé vel va ló ság gal össze forrt, ôsszel „csil lo gó por-ru hát”

öl tô, „fe hér ho mo kú or szág út”, a málomi út me se sze rû ele mek kel át szôtt raj za, me -

lyen ôsszel nyu lak sza lad nak át, me lyen sze ke rek ha lad nak, és amely az év sza kok

vál ta ko zá sá nak, az idô mú lá sa fe let ti ke se rû, bá na tos han gu lat nak, va la mint a vá ros -

hoz va ló oda adó hû ség nek egyi de jû ki fe je zô jé vé vá lik. A ref rén sze rû en meg is mé -

telt so rok a va ló sá gos lát ványt, a raj ta el ha tal ma so dó ér zést és han gu la tot, to váb -

bá a vá ro sá hoz va ló hû sé gét erô tel jes köl tôi kép pel fe je zik ki: „Ra gyo gó po rod ba

ve tem szí ve met, / Sír jon mint el nem kül dött izenet, / szél jár ta málomi út!” Amálomi

út nál ter je del me sebb, a va ló sá got és a kép ze le tet, az em lé ke ket és a me se sze rû ele -

me ket öt vö zô 1943-as Széltornyá nak hely szí ne ként, va ló sá gos szín te re ként a vers

va la mennyi ér tel me zô je Weöres ti zen há rom (!) pé csi al bér le te i nek egyi két, a hegy -

re fu tó, ma is a Me csek ne vet vi se lô me re dek ut ca egyik vad szô lô vel bo rí tott hegy -

ol da li há zát ne ve zi meg, ahol „fél kör ben alat ta / mész kô-sza ka dé kok al ján / füs töl

a vá ros”, ahol a szar vas agan csos fo lyo só ra szí nes ab la ko kon át szû rô dik be a fény,

ahol a fák alatt a gye re kek vizs lái fut nak, ugat nak. Így szól nak Tatay Sán dor és

Takáts Gyu la vissza em lé ke zé sei, így Tüs kés Ti bor vers ma gya rá za ta egya ránt. A ház

tu laj do no sai, Jusztika né ni és Gazsi bá csi, al bér lôi Lénárt/Leonárd, a csak Szöcs ké -

nek ne ve zett An na-Marie mind egyi de jû leg va ló sá gos és fur csa tör té né sek ré sze sei,

hi szen eb ben a ház ban, a Szél tor nyá ban nem csak cso dás dol gok tör tén nek a hét -

köz na pi ak mel lett, ha nem kü lö nös, lá to má sos ala kok is meg je len nek, ame lyek és

akik a múlt ba ka la u zol ják el ôt, és a vál to zá sok ra, a sze mé lye sen meg élt idô vé ges -

sé gé re, va la mint a vál to zat lan sá got ered mé nye zô ob jek tív idô vég te len sé gé re em -

lé kez te tik. A vers be fe je zé se is er re utal: „Szél tor nya, / vál to zat lan ság or ma, / kö -

röt te égi de rû-bo rú, / hom lo kán vad szô lô ko szo rú, / elôt te a hegy mész kô-sza ka dé ka,

/ és lenn a vá ros, mint tó ban a bé ka – // ô fenn a le ve gô ben / csak tû ri el né zô en /

idôt len zsá mo lya elôtt / az ön ma gá ba ma ró idôt...”

Ez, a Széltornyá ban is meg je le nô mo dern idô fel fo gás vé gig kí sé ri köl té sze tét,

mint aho gyan pá lyá ja el sô év ti ze d é nek él mé nyei meg je len nek ké sôb bi ver se i ben is.

Az öt ve nes évek ele jén – több szö veg vál to zat ban fenn ma radt – Azerkély cí mû em -

lék ver se – az éj sza ka cso dá i ban már sze re pelt – pé csi mo tí vu mok kal van te le. A Me-

rülôSaturnus (1968) kö tet ben meg je lent, szin tén Azéjszakacsodáival ro ko nít ha tó,

LovászPali bátyámnak aján lás sal szü le tett Áloma régiPécsrôl pe dig olyan pé csi

em lék vers, me lyet a köl tô „legpécsibb” ver se ként tart szá mon a he lyi iro dal mi köz -

tu dat. Al kal mi ver se i nek so ra kö tô dik még a ki vá ló köl tô társ hoz, ba rát hoz, Csor ba

Gyô zô höz (CsorbaGyôzônek,Gyôzônek,AmikorCsorbaGyôzôvelhatvanéveseklet-

tünk); ver se ket írt el sô fo gal maz vá nyai szi go rú íté szé hez, if jú ko ri írá sa i ból a ger ma -

niz mu so kat kí mé let le nül ki gyom lá ló, ôt egész éle té ben nagy ra be csü lô és mes te ré -
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nek szó lí tó Fülep La jos hoz (Arcképvázlat,Üdvözlôkártya,HimnuszFülepLajoshoz);

Várkonyi Nán dor nak – aki igen so kat tett ér te pá lya kez dé se év ti ze d é ben, és aki vel

ter mé keny szak mai vi ták ban for má ló dott, erô sö dött kap cso la ta, ba rát sá ga – két

ver sét aján lot ta (Disszonancia,Abensôvégtelen);LovászPálemlékére cí mû ver sé -

vel bú csú zott 1976-ban az 1975-ben el hunyt, min dig tisz telt, sze re tett men to rá tól;

MartynFerencnek cím mel ver set írt, kö zös köny vük is szü le tett, mely ben a fes tô -

mû vész 32, a vá rost és kör nye ze tét áb rá zo ló gra fi ká já hoz – a le gen da sze rint – a

gra fi kai él mé nyek és a benne mé lyen élô ré gi em lé kei alap ján egy ül tô he lyé ben írta

meg a négy so ros ver se ket 1979-ben, a Baranyaiképek cím mel meg je lent al bum hoz.

A Vá ros so sem fe led te, min dig be csül te, sze ret te köl tô jét, aki vel a he lyi ha ta lom,

az iro dal mi nyil vá nos ság (Weöres hi va ta los iro da lom po li ti kai meg íté lé se vál to zá sai -

nak meg fe le lô en) a Pécs rôl tá vo zá sát kö ve tô más fél év ti zed ben ugyan mos to hán

bánt, ám a Pé csett élô köl tôk (Csor ba Gyô zô, Bertók Lász ló, Lo vász Pál, Galambosi

Lász ló) ver se ket ír tak hoz zá; in téz mé nyek, fi a tal al ko tók hív ták pé csi ta lál ko zók ra;

ün ne pi könyvheti és más kul tu rá lis ren dez vé nyek nek volt meg be csült ven dé ge; az

egy ko ri Ba ra nya Me gyei (ké sôbb Csor ba Gyô zô) Könyv tár fa lán em lék táb la ôr zi ne -

vét és pé csi sé gét; a könyv tár új szár nyá nak át adá sa kor a Martyn Fe renc ter vez te

üveg ab lak ra Weöresnek a pil la nat mu lan dó sá gá ra és a lé te zés örök mi vol tá ra fi gyel -

mez te tô négy so ro sa ke rült: „Elôbb el fúj hatsz há zat és he gyor mot, / mint egy teg -

nap-el ham vadt toll pi hét. / Örök ar cu kat mu tat ják a dol gok / a múlt ban. Nem má sít

raj tuk a lét.” Szü le té sé nek 90. év for du ló já ra, 2003-ban val lo má so kat, do ku men tu -

mo kat, em lé ke ket tar tal ma zó ki ad ványt je len te tett meg – Tüs kés Ti bor szer kesz té -

sé ben – a pé csi Csor ba Gyô zô Me gyei Könyv tár. Tüs kés Ti bor ugyan eb ben az év ben

Ahatártalanénekese cí mû ta nul mány gyûj te mé nyé vel em lé ke zett rá. A cen te ná ri um

al kal má ból Bertók Lász ló te kin tet te át a köl tô és a vá ros kap cso la tát.13 2017-ben

sok éves kény sze rû vá ra ko zás után a Pro Pannonia Ki a dó nál meg je len he tett „Fenn

az idô tû he gyén...” felcímmel a Weöres Sán dor és Lo vász Pál kö zel négy év ti ze d es,

1938 és 1975 kö zöt ti le ve le zés gyûj te mé nye, meg erô sít ve a Martyn Fe renc üveg -

ab la kán ol vas ha tó négy so ro sá nak iga zát. Azt, hogy tel het nek az évek, év ti ze d ek, el -

múl hat akár egy év szá zad is, ám egy ko ri pé csi év ti ze d é nek em lék nyo ma in mit sem

vál toz tat a „lét”, mit sem vál toz tat az idô, hi szen ma, hol nap és hol na pu tán is „örök

ar cu kat mu tat ják a dol gok”. Az ô pé csi éve i nek az élet mû be be épült, a vá ros ál tal

má ig ôr zött „dol gai” is.
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