
alapokon nyugodott: kísérlet volt a szocialista 
költészet proletkultos és polgári esztéticista mi
nősítésével szemben a marxista értelmezés gon
dolati kidolgozására. A monográfia József Attila 
egyik legértó'bb kritikusát jelöli meg Fejtő Fe-
rencben, olyan műbírálóként jellemzi, akinek 
egész értékrendje középpontjában A város pere
mén, az Eszmélet, a Külvárosi éj költője állott. 
Kommentár nélkül is elég idézni e Fejtő-cikkek-
ből: „ . . József Attila úgy proletárköltő, ahogy 
Gorkij proletáríró. Nem eszményt és tendenciát 
ad, hanem a maga emberi valóságát, nem osz
tálykategóriát, hanem a proletárember totális, 
vajúdó, talán ellentmondó, de őszinte lényeget"; 
„ . . . Költészetén át » egy megszerkesztett, szép, 
szilárd jövő« távoli sugara vetődik lelkünkre"; 
„ . . . Talán elfogultság tőlem József Attilát az 
Ady utáni nemzedék legeredetibb, legősibb s 
egyben legértelmibb költőjének tartani, de . . ." 
stb. A József Attiláról szóló hat cikk és tanul
mány beható elemzése nyomán Agárdi elvitat
hatatlanul szögezi le azt a tézist, hogy Fejtő 
nemcsak felismerte az életmű értékét, hanem a 
lényeget illetően azóta is igazolódott módon 
helyezte el a két háború közti magyar líra fej-
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Már az első két, vaskos tanulmánykötet, s a 
bennük kirajzolódó, határozott felfogás is jelez
te: Kenyeres Zoltán nem egyes esszéket, dolgo
zatokat ír, hanem jól átgondolt élettervet telje
sít S ennek az élettervnek szerves alkotóeleme, 
rég kiválasztott, központi témája Weöres Sándor 
művészete. Ritka jelenség az irodalomtörténet
írásban, hogy valaki mintegy beleszületik egy 
feladatba, családi hagyományok révén; s ugyan
akkor az évek során szakmailag is egyre jobban 
belenő, változatlan kitartással magáénak vallja, 
hűen és tervszerűen munkálkodik méltó meg
oldásán. Erről tanúskodnak 1973-ban közzétett 
Weöres-tanulmányai {Mítosz és játék címen), 
majd az 1977-es, 1980-as újabb írásai. 

A Tündérsípot így, már e folyamatos, alapos 
előkészületek miatt is, joggal fogadhatja foko
zott várakozás. S ez az érdeklődés csak növek
szik olvasása során, hiszen elsőként azzal lephet 
meg, hogy irodalomtörténeti, tudományos 
igényű munkánál szokatlanul, élvezetes olvas-

lődésében - akkor, amikor a kommunista kri
tika még a felszabadulás után is sokáig ellent
mondásosan ítélte meg a költőt. 

Az Értékrend és kritika című munka szín
vonalára leginkább az a minősítő jelző illik, 
hogy „hézagpótló". Teljességgel elfeledett vagy 
torz módon értékelt alkotások egész sorát emeli 
be a köztudatba (a mellékelt bibliográfiában 
265 egykorú Fejtő-írás adatait közli!), s általa 
valósággal átrendezi az erővonalakat a harmincas 
évek kritikatörténeti, sőt részben irodalomtör
téneti mozgásának térképén. Gondolati súlyát az 
is mutatja, hogy felkelti az igényt két további 
vállalkozás iránt Nagy szükség lenne a kommu
nista irodalmi népfront-platform további elemzé
sére, elsősorban Révai József ekkori gondolko
dói útjának a Fej tőéhez hasonló igényességű és 
lelkiismeretességű feltérképezésére, mint aho
gyan a most interpretált Fejtő-tanulmányok, 
cikkek java részének gyűjteményes megjelente
tésére is. Nemcsak a magyar kritika történetét, 
hanem a hazai marxizmustörténetet is gazda
gítaná mindkét vállalkozás. 

Fenyő István 

mányként ragad magával, különösen az első feje
zetekben. 

Ez a sodró erejű próza, később egyre elvon
tabb régiókba emelkedik, s egyfajta irodalom
történészi vizsgamunkának is tekinthető. Sorra
veszi a diszciplína feladatait, lehetőségeit, esz
közeit, forrásfeltárástól filológiáig, korkép és 
nemzedéki törekvés hű felrajzolásáig; majd a 
művek elemzése során különböző, modern iro
dalomelméleti iskolák módszereiből válogat, s a 
hazai hagyományok talaján állva próbálja ki gya
korlati alkalmazásukat, egyénien. Eközben nem 
veszti szem elől közönségét, s minden esetben 
kiindul és visszakanyarodik az élő anyaghoz: a 
művészi alkotáshoz, s a benne rejlő, írott, írat
lan törvények értelmezéséhez, kibontásához. 
Mindezt impozáns fölénnyel, könnyedséggel 
teszi, eleganciával, szellemesen. 

A kötet egésze hangsúlyozottan hagyomány
vállaló, azt folytató, s ugyanakkor ezen belül 
szinte minden ízében rendhagyó. Elsőként a fel-
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építésnél tapasztalhatjuk ezt. Olyan munka áll 
előttünk, amely kétségtelenül egységes, mégis, 
különböző típusú részletekből, mozaikszerűen 
áll össze. Formailag két nagyobb részre osztó
dik, amelyhez függelékként csatlakozik a Psy-
chéie való kitekintés. Ezek közül az első: Csőn-
gétől Pécsig, a rövidebb terjedelmű, száz oldal
nyi, életrajzi jellegű; a második, a testesebb, 
mennyiségileg kétszer annyi: Az „Elysium"-tói a 
„Tüzkút'-ig című, lényegében Weöres java ter
mésének elemzése. Futó rápillantásra a mono
grafikus feldolgozásmód egyik, ismert változata 
ez, s lényegében hasonlóképpen jár el, mint 
Weöres másik két irodalomtörténész-krónikása: 
Tamás Attila és Bata Imre. Csak a tárgyalt mű
vek határát szabja meg korábban: az 1964-es 
Tűzkútnál, s ezen belül is önkényesebben válo
gat. Közelebbről szemügyre véve azonban fel
tűnhet, hogy voltaképpen, a fejezetek tárgya, 
kutatási iránya szerint - eltekintve a Psyché-
résztól - három különböző fajtával találkozunk. 
Az első, közel száz oldal életrajzi vonatkozásait 
egy „Költői fordulat' című fejezet követi, ame
lyet leegyszerűsítve belső életrajznak nevezhet
nénk, s amely átvezetést képez a következő, 
kétszáz oldalnyi műelemzés-sorozathoz. Ez 
utóbbi a kötet zömét és gerincét képezi. így 
tehát három különböző típusú megközelítésmód 
áll előttünk, amelyek mindegyikében, külön-kü
lön rendhagyó mozzanatokat találunk a kiala
kult irodalomtörténetírási szokásokhoz, eszkö
zökhöz, keretekhez képest, éppen választott té
mája, Weöres költészete belső törvényeinek su
gallatára. 

A biográfiai rész belépője egy remekbe sike
rült gyorsfénykép a 15-16 éves Weöres, a szóm 
bathelyi diákköltő felfedezéséről; egyben e be-
toppanásának történeti, irodalomtörténeti kö
zegéről. S amikor ezután, voltaképpen a hagyo
mányos időrendben és sorrendben a gyermekkor 
eseményei felé fordul, szokatlanul, merészen, 
szó szerint idézett élő szóbeli nyilatkozatot, val
lomást, interjút illeszt egymás mellé; pusztán a 
vágásokkal alakítja ki a részletekből felrajzolódó 
összképet. Az életrajz kibontása közben felku
tatja Csönge s a környék feledésbe merülő, haj
dani irodalomtörténeti vonatkozásait. Okkal, 
külön, kiemelt helyhez jut - a Celldömölkön 
létrejött antropozófiai kör révén - magának az 
antropozófiának s a teozófia lényegének tisz
tázása, rövid ismertetése, a kettő különbségének 
felvázolása. Ez utóbbi, szervesen hozzájárul a 
kötet sajátos lényegét hordozó egységéhez, mél
tán emeli ki Weöres olvasmányainak^ művelődé

sének általános képéből azt, amely alapvetőnek 
bizonyul a későbbiek során: az okkultizmus, ke
leti és misztikus filozófiák erőteljes hatását. S 
már itt jelzi ennek az érdeklődésnek meghatáro
zó szerepét önkényesnek látszó, különös költői 
képei létrejöttében. 

Iskoláinak szabálytalan alakulása során — a 
koraérettséget, magántanulóságot felváltó iskola
kerülés, osztályismétlés idején, majd később -
különös figyelmet szentel Weöres igazi meste
reinek. Először a szombathelyi Pável Ágoston 
alakját hozza közel, a könyvtáralapítóét, a szlo
vén nyelvemlékeket, régészeti tárgyakat gyűjtő, 
verseket író lakásadóét. Ezt követően felele
veníti kezdetétől a Kodállyal való alkotói 
együttműködését; Győrben szövődő, tartós ba
rátságát Illés Árpáddal; a mesterként tisztelt 
Kosztolányihoz, Babitshoz írott leveleit, egyben 
szellemi fejlődése naplóit, hogy végül a pécsi 
egyetemi tanárok mellett Várkonyi Nándor és 
Fülep Lajos kiemelkedő szerepét jellemezze. 
Eközben nem feledkezik meg a középiskolás 
kori irodalmi ivászatokról, a kispityeri kocsmá
ról sem. Itt is tanút idéz: Bárdosi Német Jánost. 
A nemzedéktársak népes tábora, kapcsolataik
nak színes epizódokban bővelkedő alakulása is 
sorra kerül. Valamennyi esetben, a bevett szo
kásoktól eltérően, nemcsak hivatkozik forrá
saira, hanem eredeti mivoltukban szerepelteti is 
nagy részüket. Teljes egészében olvashatjuk pél
dául azt, a szinte elfeledett, rövid lírai novellát, 
amely előbb jelent meg, mint az első közle
gényként ismert versek; a már említett levele
zések részleteit kommentár nélkül montírozza 
egységes képpé. Az ifjú Weöres alakuló, forron
gó gondolatvilágát, életterveinek, érdeklődésének 
csapongó szélsőségeit így a maga legsajátabb 
közegében mutatja be, unitárius papnak készü
léstől új pálinkafajta elméleti lehetségességének 
kidolgozásáig. Mégsem puszta forrásanyaggal 
találkozunk: a kiemelés, megszerkesztés alig ész
revehető mozzanatain keresztül érvényesül a 
szerző jelenléte, a kötet építésének határozott 
iránya. Hasonló módon veszi figyelembe a har
madik nemzedék arculatának felrajzolásához, s 
az első kötetek elemzéséhez a korabeli fogadta
tás és későbbi értelmezés változatait; az érintet
tek nyilatkozatait, fennmaradt mendemondákat. 

A kezdeteknek ebből a színes, új tényeket, 
összefüggéseket feltáró, közvetlen élményt nyúj
tó anyagából bontakozik ki a következő, ké,t 
különböző típusú megközelítésmódot képviselő 
rész. Már a nagy fejezet címe - Az „Elysium" -
tói a „Tűzkúf'-ig - is jelzi, hogy itt nem az 
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életpálya külső, hanem a belső alakulásáról van 
szói a költészet útjáról. Ezen belül - rövidebb 
terjedelme ellenére - külön figyelmet érdemel 
a Kenyeres által kiemelt Költői fordulat Itt 
veszi számba Weöres lírikusi gyakorlatának el-
kanyarodását egyrészt a Nyugattól és követőitől; 
másrészt a társadalmi el-nem-kötelezettség ügyé
ben hasonlóan állást foglaló harmadik nemze
déktől. Pontosan felsorakoztatja azokat a foná
sokat, áramlatokat, amelyek szellemi, eszmei kü
lön ösvényének kialakításához hozzájárulnak, 
ókorkultusztól mitológia kutatásig, ind upani-
sádoktól misztikus panteizmusig; felméri a nagy 
hatású szellemi társak jelentőségét, az eddigie
ken kívül Kerényi Károlyét és Hamvas Béláét. 
Mindez szervesen ízesül az előző részben közel
hozott kamaszkori vonzalmak alakulásának raj
zához. Ugyanakkor az egész, felvázolt bölcseleti 
háttér kellő alapozása, kiindulópontja csupán a 
központi kérdésnek: a Hamvas Béla által meg
fogalmazott „orpheuszi költészet" eszméje, a 
„tiszta" meditáció, a „létegész", a kozmikus 
harmónia filozófiai elvei miként válnak esztéti
kai mértékké, versek szemléletvilágává, poétiká
vá, érték szerkezetté, egyéni alkotásmóddá? S 
ezen a ponton a szerző ismét szokatlan eszkö
zökhöz nyúl. Miközben szervesen beépíti gondo
latmenetébe az irodalomtörténész kollegák kuta
tási eredményeit, úgy lép tovább, hogy megra
gad egy ritkán adódó lehetőséget: felhasználja a 
költő saját, pontos, írásos analízisét egy verse 
születésének folyamatáról. Ez a mű, A sorsan
gyalok így a Weöresre jellemző költemény fajták 
egyik szélsőségét képviseli, s egyúttal bepillan
tást enged a lírikusi műhelybe. Kenyeres ennek, 
az alapos megfontoltsággal kiemelt versnek a 
segítségével e különös poézisnek éppen a külö
nösségét, az elődeitől, kortársaitól megkülönböz
tető lényegét keríti körül. Egyelőre úgy, hogy 
körvonalait, irányát, típusjegyeit jelöli ki. Ahogy 
előbb, már az Öregeknél is arra hívta fel a fi
gyelmet, egy Kosztolányi-művel összehasonlítva, 
miként oson ki Weöres „lábujjhegyen" saját írá
sából; most a már filozófiailag megalapozott, tu
datos személy felettiségnek, az önkifejezést he
lyettesítő általános létkifejezésnek a költészet-
tani meghatározóit keresi. 

Ezek után kerül sor a költészet mélyebben 
rejtőző összefüggésszálainak felfejtésére, a mű
vek elemzésére. Ennek során derül ki igazán, 
hogy Kenyeres Zoltán olyan vezérfonalra lelt, 
amelynek nyomán egyszerre követi a Weöres-líra 
legsajátabb képződményeit, vívmányait, módo
zatait és a világirodalom, magyar líratörténet fo-
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lyamatába való illeszkedését. Nagyívű átkaroló 
mozdulattal a romantikára mutat, mint olyan 
stílusirányzatra, amely utoljára fogja egységbe az 
individualitást és-kollektivitást; azaz személyes
séget és tárgyi-érzéki közvetlenséget - bár már 
az én-központúság jegyében. Majd felvázolja az 
utána következő időszakok költészettörténeti 
vonulatait, amelyek hol a személyesség, hol a 
tárgyiasság-érzékletesség elérésére törekszenek, 
megfelelően váltogatva a reflexív és nem-reflexív 
kifejezésmódot. E két utóbbi megnevezés Ke
nyeresnél kulcsfontosságúvá növekszik; mert 
éppen abban látja Weöres jellegzetességét s egy
ben líratörténeti jelentőségét, hogy a lényegét 
tekintve eszménykereső és ezt sugárzó művésze
tével egyszerre kiiktatja a hitelét vesztett sze
mélyiséget (de csak az izolált én-t!), s egy maga
sabb rendű, egyetemesség felé nyitott alanyt te
remt így a könyv fogalmi rendszerének gyújtó
pontjába kerül a - filozófiai, pszichológiai, iro
dalomelméleti oldalról egyaránt megvilágított -
reflexív tudat - amelyet Weöres verseiben vagy 
elkerül („Hosszúénekek", „Játékversek"), vagy 
áttör („Szonettek"). Kenyeres ennek alapján 
alakítja ki az általa meghatározónak tekintett 
három fő verstípus körét, egyben három fő feje
zete témáját. 

A „Hosszúvers" az, amely egyenesen a tárgy 
felé fordul, s amelyben az alany háttérbe szorul. 
Hiszen mitikus történetek narratív, oratórium
szerű, drámai parafrázisairól van szó (Mahruh 
vészese, Medeia, Orpheus stb.). Kenyeres pon
tosan megkeresi e műfajnak az antropológiai 
mítoszkutatással való kapcsolatát, egyezteti a 
meghatározásokat, s rámutat, hogy az irodalom 
e téren megelőzi a társadalmi, filozófiai tudatot. 
Figyelmeztet arra is, hogy Weöres „hosszúéne
kei" Juhász Ferenc, Nagy László hasonló művei 
előzményeinek bizonyulnak. Hangsúlyozza a 
Weöresre jellemző vonást, azt, hogy ő a „míto-
szi gondolkodásmód belső szerkezetét" parafra-
zálja; őt a mítosz „viszonylatnyalábjai" (Lévi-
Strauss) foglalkoztatják, maguk az „alapfunk
ciók". A későbbiekben is ezért és így lesznek 
főmotívumai: a peregrináció (vándorlás), szere
tet, áldozat, költészet (dal, alkotás). A legfon
tosabb mozzanat az, hogy mindezeket saját esz
ményítő értékszerkezetévéi itatja át. Kenyeres 
Zoltán ennek jegyében elemez hét mitikus 
„hosszúéneket". Itt fejti ki először másik, új, 
önmaga által kialakított kategóriájának, a „ro
mantikus-esztéta" szemléletnek az értelmezését. 
E névvel jelöli Weöresnél a „magasabb erkölcsi 
elv szerint formálást", amely itt a többes szám 



1. személy révén az olvasó érzelmi bevonását, 
érdekeltté tevését is magában hordja, miközben 
a szellemi cselekvést, teremtő alkotást eszményí
ti. Mindezen belül alapvető jelentőségű az a tény, 
hogy a költőnél kezdettől eredendő, spon
tán vonzalomként bukkan fel az, ami a mitéma-
tikus szerkezet karakterjegye: a szakadatlan me
tamorfózisok szerepeltetése, s a legalapvetőbb 
ellentétek megragadása és feloldása (1. mái A sors
angyalokban is.). 

A „Játékversek" á „Hosszúénekek"-hez ha
sonlóan, szintén közös múltunkra építenek. Ez a 
fajta múlt valamennyiünk gyermekkorában rej
tezik, maga az egészséges játékösztön, s ennek 
nyelvi megnyilvánulásai. Kenyeres joggal hang
súlyozza, hogy a játék, akárcsak a mítosz: mik
rokozmosz, egyféle teljesség. A „Hosszúéne-
kek"-nél a mitikus szerkezet, a „Játékversek" 
esetében viszont ritmus és kép egyedi kapcsolata 
ad módot a reflexív tudat elkerülésére. Bemutat
ja a versfajta kialakulásának fokozatait: a 
Rongyszőnyeg találóan „lírai jegyzettömb"-nek 
tekintett sorozata még hagyományos, reflexív 
dalokat tartalmaz; a Magyar etűdök viszont már 
egészen más, merőben új, egységes kísérletek 
ciklusa. Pontosan és igen differenciált, világos 
fogalmakkal, - Roman Ingarden kutatásainak 
alkalmazásával — határozza meg e művek kivált
ságos költői lényegét. Azt, hogy a „Játékvér-
sek"-ben a tárgyi réteg („ábrázolt tárgyiasság") 
minimálisra zsugorodik; a költő szélsőséges mó
don kísérletezik a hangzásréteg törvényeivel, gaz
dagítva a meglevő lehetőségeket, különösen a ma
gyaros verselés változatait; ugyanakkor ritmus és 
kép („sematizált látványosság") kapcsolódását, 
közelségét és eltávolítását pazar leleménnyel va
riálja. Kiemeli - Hajdú Andrást igazolva, s néze
tét továbbfejlesztve - , hogy itt teljesen új vers
rendszerről van szó. Dallamos kíséret nélkül is ze
nei-táncszerű hatást kelt ez a fajta líra. Alapos s a 
szakterületen egészen kivételesen elmélyült, vers
tani elemzésekkel mutatja be, hogy a ,Játékver
sek" az egész magyar verselés továbbgazdagodását 
képviselik. Jó érzékkel figyelmeztet arra, hogy 
ez a költői gyakorlat mintegy elébevág az elmé
letnek, s meggondolásokra késztetheti. Mindezt, 
az önmagában is felfedezésértékű fejtegetést, 
további, igen megalapozott, ugyanakkor üdítően 
invenciózus megfigyelésekkel, gondolatmenetek
kel egészíti ki, a versritmusról általában. Gondo
san elkülöníti az alkotáslélektani, illetve befoga-
dásbeli objektív/szubjektív szerepet, a szublogi-
kus fázishoz kapcsolódását. Szabolcsi Bence 
nyomán és folytatásaként megállapítja, hogy 

József Attila „ultimus movens"-ével szemben 
Weöresnél mintegy „primus movens"-ről beszél
hetünk. Kitér a ritmus szemantikájának kérdé
seire, figyelmeztetve az elemzések komplexitá
sának nélkülözhetetlenségére, a ritmus és nyelvi 
jelentés közvetlen összekapcsolásának, a kira
gadott költői sorok példáinak megtévesztő vol
tára. Roman Jacobson tételéből kiindulva meg
győző okfejtéssel beszél a ritmus versbéli szere
péről, arról, hogy „fölcserélhetetlen sorrendbe 
szervez". Külön gondot fordít a ritmus „jelen
tési határhelyzetére", az említetteken kívül 
Hartmann, Tinyanov, Lukács, Fónagy idevágó 
nézeteinek közös lényegét egybefogva, s egyez
tetve magának a költőnek, Weöresnek írásos val
lomásával a verskeletkezésről. így kap kellő 
hangsúlyt a hangzás funkciója, mint alapvető 
strukturáló tényező. Nem a „ritmusnak van kü
lön jelentése, hanem a ritmikai rendszerbe beál
lított szó" az, amelynek különös képességei van
nak. Ezek után különbözteti meg azt az esetet, 
amikor a ritmus szinte „önállósul"; s megköze
líti azt, hogy Jelentsen valamit". Ezen a pon
ton csupán jelezni lehet a szerző elmefuttatá
sainak sokágú bőségét, műértői és elméleti érzé
kenységének árnyaltságát, gondolati, felfedezői 
telítettségét. Ily módon tud pontos határt vonni 
például Weöres játékversei és Szép Ernő, Kosz
tolányi hasonló művei között Utóbbiaknál a 
vágy él a játék után (amely a reflexív tudat se
gítségével formálódik verssé), míg Weöres magát 
a játék derűjét, szabadságát valósítja meg lírá
ban, a ritmussal eloldott szavak, lebegő képek 
útján. 

Kenyeres gondolatmenetének súlypontja, s a 
kötet legkimagaslóbb fejezete a „Szonettek "-ről 
szóló. Tovább bontakozik és mélyül a már meg
hirdetett koncepció. Hangsúlyozza, hogy miköz
ben Weörestől távol áll a hagyományos közéleti 
költészet, aközben e „cselekvéselutasítással" 
szemben újfajta eszményhirdetést vállal, amely a 
versekben „romantikus-esztétának" nevezett 
szemléletként jelenik meg. Az egész életművön 
végigpillantva, fényt vet egyféle belső korsza
kolásra, amely megfelel az általa kialakított vers
típusok, uralkodó szerepük váltakozásának. E 
szerint a kezdetek és az egyénivé alakított szür
realizmus (1. A sorsangyalok-féle műveket), 
lírai dalok és tételes jellegű bölcselkedések után 
a „Hosszúénekek" és a „Játékversek" főként 
1948-1956-ban, a „Szonettek" pedig 1956-
1964-ben válnak a költői kísérlet fő hordozóivá. 
A legtöbb szonettet tartalmazó Tűz kutat 
(1964) a fent kiemelt eszményhirdetés és szem-
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lelet jegyében szintéziskötetnek tekinti. Köze
lebbről „szakrális szintézisének, szemben a 
Psyché (1972) „profán szintézisével". így az 
egész líra esszenciájaként elemzi, igen körülte
kintő és egyéni módon. Egységes kompozíció
ként fogja fel, amelynek kulcsa a legutolsó, Ne
héz óra című prózavers. A kötet anyagának tár
gyalásakor kiemelési rendszert alakít ki. A jel
zett elvek alapján az első három nagy ciklust he
lyezi középpontba (Graduale, A hang vonulása, 
Átváltozások), mint a „romantikus-esztéta" 
szemlélet lehetséges kifejtésének, emberi helyze
teinek, alakváltozatainak végigpróbálását. A szer
ző úgy látja, hogy ez a ciklussor Weöres költői 
kísérleteit a nem-reflexív lírával, a legmagasabb 
szinten képviseli. S a három verscsoporton belül 
is az Átváltozásokat tekinti a „szintézis szinté
zisének". így gyakorlatilag az Átváltozások har
minc szonettjével foglalkozik, kétféle módon. 
Egyrészt az elméleti, fogalmi vonatkozásokat 
tisztázza elmélyülten; másrészt konkréten elemzi 
az egyes műveket, indokolva a sorozaton belül 
is folytatott tipizálást, hogy végül összefussanak 
a fő szálak — az egész gondolatmenet, az egész 
kötet, az sgész Weöres-értelmezés fő szálai -
egyetlen, legkiemeltebb mű: az In Aeternum in
terpretációjába. 

Az elméleti beágyazás során úgy ad a szonett 
lényegéről, történetéről körképet, hogy miköz
ben széles körű szakirodalmi tájékozódás alapján 
mesteri összefoglalót ad a műfaj világirodalmi és 
hazai múltjáról, jelenéről - külön-külön figyel
met fordítva a Nyugat nagy lírikusaitól József 
Attilán, Illyésen, Ujholdasokon, Juhász Feren
cen, Nagy Lászlón át Tandori Dezsőig a szo
nett-történet eltérő szakaszaira - , aközben azt 
emeli ki, hogy ez a műfaj, általában a „reflexív 
gondolkozásba ágyazott érzelemközlésnek" ked
vez. Külön figyelmet szán annak a fordulatnak, 
amikor a szonett önmegszólító formával társul. 
Itt ismét visszautal a már vázolt irodalomtörté
neti folyamatra: a romantika felbomlása, óta -
az azonosságválságból, szerepkrízisből adódóan 
- általában kényszerűen fellép a reflexivitás, s 
ez a versbéli személyesség és tárgyi érzékletesség 
elvesztését jelenti. Az önmegszólító verset hősi 
kitörési kísérletnek tekinti e „bekerített helyzet
ből", egyben a reflexió áttörése, személyesség, 
tárgyi közvetlenség helyreállítása példáját is látja 
benne. 

Mindezeken az összefüggéseken belül helyezi 
el Weöres külön útját, ö saját pszichikai alkatá
hoz, lírikusi, elmélkedői hajlamaihoz, szemléleté
hez illő módon teremti meg a maga egyéni szo-
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nettfajtáját. Nála különösen fennáll - korábbi 
szonettjeiben követhető - a tiszta reflexió, téte-
lesség. vagy a pillanatnyi élményszerűség véglete
in való megrekedés veszélye (1936-38-as szo
nettek, a Medúza-kötet, 1943; Elysium, 1946; A 
hallgatás tornya, 1956 megfelelő darabjai). Ke
nyeres gondosan figyelemmel kíséri a versek 
gondolatiságának Hamvas Bélától, keleti, indiai 
filozófiából való elemeit; pontos párhuzamot 
von Weöres és Babits szonettjei között, s joggal 
taglalja kiváltságos érdeklődéssé' - a köteten 
belül is speciális elismerést érdemlően - Mallarmé 
inspirációját. Mindegyik esetben részletes kü
lönbségtevések útján válogatja ki a sajátosan 
Weöresre jellemző vonásokat. Fokozódik ez a 
pontosság akkor, amikor rátér a harminc szonett 
elemzésére. Nem gépiesen halad versről versre. 
Betartja ugyan a kötetbeli egymásra következés 
sorát, mivel az egész sorozatot egymásra épülő 
kompozícióként értékeli, de különböző arányú 
idő, hely erejéig áll meg az egyes daraboknál. 
Természetüktől függően változtatja a megközelí
tés eszköztárát, módszerét. Az Ünnepélyes szó
noklatnál kép és fogalom egyensúlyára, lánc
szerű összekapcsolódására hívja fel a figyelmet; 
Proteusz-nál a „lebegő köztes lét" jelentőségére, 
a társadalmi-történelmi, mitológiai, szonettsoro
zathoz kapcsolódó képzettársításokra, mondat-
és szonett-szerkezet összefüggéseire; a Történe
lem, Népvándorlás esetében a „filozofáló élet
kép" megjelölés fogalmát tisztázza, a képpel 
egybeépült gondolatot mutatja fel. Az utóbbiak 
kapcsán értékes összehasonlítást végez Weöres és 
az Ujholdasok költészete között, s állást foglal a 
lírikusi nyelvújítás, szókincs-gyarapítás kérdései
nek, lényegének, változatainak ügyében. A Met
ropolisnál - a költő levélbeli álomelbeszélését 
használja fel - s kiemeli a szokásos álomképek
től való eltérést, a „spirituális rokokó" megjele
nését. Másutt egymás mellé állítja a párverseket 
(Suhanás a hegedűkön — Aidos a múzsával; Ani-
mus - Anima). Az Animus — Anima analizálásá
nál részletesen számbaveszi a kritikusi vélemé
nyeket, majd a motívum történetének, Weöres 
forrásainak momentumait: C G . Jung mellé a 
korban divatos Otto Weiningert, a kínai jin-jang 
váltakozáshoz az antropozófia, Sziget-mozgalom 
hatását illeszti. Valamennyi esetben a Weöres
vers (itt a szonett) érték szerkezetének specifi
kuma kerül új és új megvilágításba. Az a mód, 
ahogyan - akár a Hamvas-féle „poéta sacer"-rel 
szemben - a „homo faber" eszményét hirdeti, a 
teremtő erő fölényét. Nem egymással összeüt
köző, hanem egymást kiegészítő: komplementer 



értékek drámai, képszerű megjelenítésével a 
„derűs lét ősi titka" kerül középpontba, a „ha-
'álköltészet halálfélelem nélkül" (A barlang 
ívei). Nemcsak az egyes szonetteket, hanem 
konkrét szövegeiken át az egész ciklust, illetve 
az egész kötetet, voltaképpen a Weöres-líra lé
nyegét, szerkezetét tárgyalja. Különösen vonat
kozik ez az In Aeternumia, a sokoldalú, mik
roszkopikus alaposságú elemzésmód különleges 
példájára. 

Kenyeres Weöres-könyve rendkívül értékes és 
gazdag munka. Nem tárgyát „kimerítő" - erre 
nem is törekszik, nem is törekedhet - , hanem 
egy bizonyos, igen határozott, egyéni felfogást, 
gondolatmenetet nagyon alaposan, következete
sen, egységesen kifejtő. Ez annál tiszteletremél
tóbb, mivel egyrészt messzemenően számol a 
felvetődő kérdések szakirodalmával; nem kerüli 
meg a kitérések veszélyét hordozó alapkérdések 
tisztázását (például a szonett-tel kapcsolatosaa-
kat); másrészt arra vállalkozik, hogy a Weöres-líra 
lényegét, egyedi vívmányait lehetőleg mindig 
adott művekhez, sorokhoz, kontextusokhoz köt
ve érzékeltesse., poétikai, verstani, nyelvi stb. 
meghatározottságaikban - s ugyanakkor mind-

Béla Köpeczi: Staatsräson und christliche Soli
darität. Die ungarischen Aufstände und Europa 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Über
setzt von Maria Borbély. Bp. 1983. Akadémiai K. 
4231. 

A késő barokk kor egyik legnagyobb hord
erejű eseménye, az egyesült keresztény seregek 
élére állt Sobieski bécsi diadala (1683), három 
évszázad múltán is alkalmul szolgál a nemzet
közi politikai irodalmi és historiográfiai viták 
fölélesztésére. A császárváros felszabadítását a 
„respublica chrístiana" s a „keresztény szolidari
tás" győzelmeként méltatta az európai publicisz
tika; ám korabeli Habsburg-barát és császárellenes 
megnyilvánulásai fölfedték, hogy a „keresztény
ség védfalába" ütközött iszlám félhold késői le
hanyatlásának hátterében a keresztény hatalmak 
ellentétes politikai érdekei húzódtak meg. A szá
zadunkig tartó polémiába kapcsolódott bele a 
szerző „Magyarország a kereszténység ellensége" 
A Thököly felkelés az európai közvéleményben 
c. (1976) könyve, amely német nyelvű fordítás
ban a külföldi szakemberek számára is hozzáfér
hetővé vált. Sokrétű publicisztikai, irodalmi for
rásanyagának értékelő feldolgozása révén új ele-

ezeknek nemcsak irodalomtörténeti, hanem tör
ténelmi, társadalmi, filozófiai hátterét, mélyeit 
is feltárja. S végezetül: attól sem riad vissza, 
hogy szembenézzen a szakma legfogasabb kérdé
seivel. Például a megnevezések problémáival, s 
azzal, amikor olyan jelenséget érzékel, amelynél 
azt kell vallania: az „irodalomtörténet fogalmi 
eszközeivel megmagyarázhatatlan". Erényét és 
bátorságát látom abban, hogy így ő is, mint in
terpretációja" szerint a költő, többször jut el 
ilyen „határhelyzetekre", s úgy vélem, jó né
hányszor sikerül - óvatossággal, szakszerűség
gel - , tágítania e határokat, új pászmákat hódí
tani a racionalizálhatóság számára. Másfelől eb
ből erednek vitára ingerlő vonásai is: például az 
általa kialakított „romantikus-esztéta" szemlélet, 
a „reflexív", „nem-reflexív" megjelölés nem lát
szik igazán szerencsésnek. De igazán nem köny-
nyű ellenjavaslatot tenni. 

A Tündérsíp így is nagy nyeresége irodalom
történetírásunknak. Az elmélyült, lelkiismeretes, 
sokoldalú szakszerűség és kifinomult műértés ta
lálkozásáról tanúskodik. 

Széles Klára 

meket visz a politikatörténeti, diplomáciai, esz
metörténeti problémák kritikai vizsgálatába. 

A témakör újdonsága az „antemurale christi-
anitatis" történetfilozófia és az államrezon által 
befolyásolt korabeli politikai eszmék megnyilvá
nulásának tanulmányozása. Ilyen eszmetörténeti 
összefüggésben kerül megvilágításra a magyar ne
mesi függetlenségi küzdelmek folyamata, a 
Thököly-felkelés, a francia orientáció és a török 
szövetségkeresés, a pogánnyal kötött szövetség 
végzetes következményeivel együtt. Az „ante
murale" humanista színezetű ideológiája kitágítja 
a kérdéskomplexum fejlődéstörténeti távlatait. 
A török kiűzésének és az iszlám feltartóztatásá
nak programja a barokk kor egyik leghatáso
sabb, sok népet érintő uralkodó eszméje volt. 
Az „antemurale" elmélete korábban sem volt 
mentes a politikai propagandától, s már a XVI. 
századtól az európai hatalmi küzdelmek eszkö
zévé, a törökellenes „keresztény egység" fikció
jának szólamává, a Bourbon-Habsburg nagyhatal
mi politika függvényévé vált. A több évszázados 
törökellenes harcok hagyományát, a „Magyaror
szág a kereszténység védőbástyája" fennkölt 
gondolatát magába olvasztó nemesi történetfilo
zófia a barokk hőskorában, Zrínyi munkásságá-
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