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In memoriam Weöres Sándor

nA bölcs a beM mélységekbe néz, nem kell neki, mi szemmellátható, nem kell nekiaz
-egyik-,csak a -máslk-. " (Hatvany Bertalan forditása) Lao-ceszavaijutnak eszünkbe,
amikor a huszadik század egyik legnagyobb 4Jit6ját61, Weot-es Sándortól búcsúzunk.
Neki. sem kellett az, ami "szemmel Iáthat6~ viszont makacs k6vetkezetességgel
igyekezett megragadniazt a mélyebb, csaka lélekben éM és tetten érbet6 mozdulatot,
melynek kifejezésére minden kmt6 t6rekszik, de csak a legnagyobbak tudják nyilván
valóvá tenni. We6resSándorezek közéa legnagyobbak közé tartozott. Voltaképpegész
életműve hatalmas kísérlet: a huszadik század sokat szenoedeu embere számára
felidézni, nyelvén kifejezni mindazt, amit a bölcsesség tőrténetének hosszú évezredei
alatt fölhalmozott és bizonyossággá érlelt. Ezért játszott k6ltészetében oly nagy
szerepet az "áthallás': amikor újrafogalmazott végérvényesnek vélt műfajokat, azt
bizonyítva, hogy lírai teremt6 erlJ számára ezek sosem váJnak élettelen kövületekké.

Elemi kapcsolatot tartott a léttel. Nemcsak azáltal, hogy kifejezte, "leirta" annak
tartalmait. hanem makacsul kísérletezett egy a feladathoz ilM, s annak megfelellJ
forma kimunkálásával is. Meggy(JztJdése volt, hogy minden emberben érintetlenül
élnek az 6si élmények, születés és elmúlás kett6ssége, a formátlanságból a forma
fegyelméig tőrekvó rendteremtés sugallata, az érintetlen gyermekség princípiuma
éppúgy, mint a baláI komor, de belenyugvásra, elfogadásra késztet6 sejtelme. Ezért
lehetett a magyar gyermekk6ltészet balbatatlan klasszikusa, aki felfedezte a ritmus
élményében rejlő győnyörúséget, s bebizonyította, hogy mindenkiben szinte érintetle
nüljelen van azaranykorígérete, mígnem azta komorfeln6tt évek vissza nem vonják.
Így szűlettee meg azok a hangkísérletei és -kombinádó~ melyek azt bizonyítják, hogy
azértelmetlennek vélt jelenségek mögött is a rendés biztonságrejlik, csak vennünk kell
magunknak a fáradságot az értelmezés és felfedezés örömének megtalálására.

We6res Sándornak kellett elJönnie ahhoz, hogy a magyar líra szemléletmódja,
kifejezési készsége alapvetően változzék meg. Az extenzív korszak után 6 kezdemé
nyezte az intenzívet, amikor a költő nem kifelé, a jelenségek irányába tájékozódott,
hanem egyre mélyebbre igyekezett hatolni a lélek belvilágába. S e szemlélődő

tevékenysége végpontján örömmel és boldogan fedezbette fel azoknak a valóságele
meknek még teljesebb és szebb képét, amelyeket a hétköznapi lét gyakran összekuszál
és elcsúfít.". . . befelé, az eseményen és káprázaton túl" tágította a kifejezés lehetőségeit.

"De tudsz-e fölszállni oly másvilágba, I ahol te nyugszol?" - kérdezi egyik sejtelmes
versében. Mert az igaziköltőnekés embernek csak efelé a világrendfelé érdemes és kell
törekednie. Csak itt, ebben a körben ismerhet igazi önmagára. Weöres Sándor
költészete annak nagyszerű bizonysága, hogy létezik egy ilyen bensőséges, csak az
elmélkedés révén megragadható, a lélek mélyrétegeiben létező kör, amely létünk jobb,
ideálisabb tarta/mait rejti. Ezeket az elhivatott, igazi tehetség - amilyen ő volt - ki is
tudjafejezn~ s mások számára is megközelíthetővé teszi.
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