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Költói metaforaképzés
és transzcendencia

A köztes és
a beteljesedett
Weöres Sándor: Téli reggel

Nincs olyan költészet, melynek valamiképpen ne lenne köze a
transzcendenshez, legalábbis a transzcendencia tágabb értelmé
ben. Hiszen a vers (természetesen egyes kivételektől eltekintve)
olyan képes beszéd, mely nem fogalmakkal, nem is realitásokkal,
illetve ezek leírásával, hanem valami olyan lelki tartalom érzékel
tetésével foglalkozik, ami a mindennapi beszéd konvencionális ké
peivel kimondhatatlan. A benne rejlő transzcendencia lényege a
folytonos átmenetiség, a lebegés a kimondhatatlan és ennek ki
mondása kőzőtt, a kimondás végtelen rejtélyessége, me ly mindig
rést nyit, mindig bepillantást enged a láthatóból a láthatatlanba, a
látható körülírtságából, behatároltságából a láthatatlan határtalan
ságába. Az ismert világból az örökké tartó megismerhetetlenségbe.

A transzcendencia megnyilvánulása (mint poétikai aktus) első

sorban a metafora jelenségében lesz nyilvánvalóvá. (A metafora
kifejezésen itt nem a hagyományos stilisztikai meghatározást ért
jük.) Végtelenül vékony fonál, mely a kimondhatatlan és képben
kifejezett megfelelője között feszül, sem itt, sem ott, két part között
a tér nélküli távolságban. A metafora helye a lélekben és a szóban
ez a tér nélküli tér, a meghatározhatatlanság és a benne alakot öltő

képek, a semmivel átitatott lét és a léttel átitatott, valóságként érzé
kelt világ között. Hídjának egyik támasztéka láthatatlan és ezért ki
mondhatatlan, a másik az a kép, amit a világ valóságosságából ter
mészetes evidenciával ismerünk. De vajon hogy szól hozzánk az a
metafora, amelynek innenső támasztékában felismerjük, hogy az
nem a realitás képe, hanem a látvány káprázata csupán?

Visszavetül-e ez a kép a metafora egészére? S ha igen, az idea
képpé-válásának folyamatára-e, vagy talán magára a másképpen
elmondhatatlan ideára, ami a folyamatot, öntudatlanul megindít
ja. Annak, ami a költőben a metaforaképzés világteremtő mozza
natát reprodukálja súlyosnak és komolynak, vallási allúziók nél
kül isteni komolyságúnak kell lennie. Mondhatnók, olyan mély
ségben fontosnak, amelyben csak az istenit, az isteniség jelenlétét
és jelentőségét éljük át. Ezzel az iszonyú súllyal azonban nem
csak az isteniség gondolata terhelhet meg bennünket, hanem
minden egzisztenciálisnak vállalt helyzet, érzelem, gondolat is.

A transzcendencia tehát, mint költészet-teremtőerő a költészet
ben jelenlévő kimondhatatlanra, pontosabban a kimondhatatlan és

835



Weöres Sándor
poétikájának alapja

A weöresi
metaforaképzés

sokfélesége

a kimondott viszonyára, a kimondhatatlanhoz való hűségre, a
néma hitelességre utal. Ez egyben az az út, melyen át a nyelv
képi jellege (szolgáljon bármilyen elvont tartalom kifejezésére) ki
alakul. Minden elvont tartalom, legalábbis a zsidó-keresztény kul
túrkörben végső fokon az Isten-fogalom absztrakciójára vezethető

vissza, hiszen ez e kultúrkör központi problémája, és így modellje
mindannak, amit kimondhatatlansága tudatában kimondani vá
gyunk. Kérdés, hogya Távol-Kelet világszemléletében, mely nem
a kimondhatatlan kimondására, hanem a kimondhatatlan megva
lósítására, a szóval ellentétben a magatartásra épül, amelynek
alapeleme a csönd szentsége, érvényes-e a transzcendencia hason
ló jelentése. És kérdés természetesen az is, sőt az esztétika egyik
legfontosabb kérdése, hogya láthatatlan tartalom képbe-öltözteté
sének folyamata milyen dinamikus viszonyban áll azzal, amit va
lóságként érzékelünk, s a fent említett Isten-isteniség, a lét miszté
riumának áttételei a sejtelem, az öntudatlan vagy az akaratlagos
tudás milyen rendszerein át érvényesülnek. Ezért tartjuk a művé

szetet a transzcendenciától elválaszthatatlannak.
A modern magyar (és talán nem csak a magyar) költészetben

ez a probléma, a leginkább szembetűnő módon, Weöres Sándor
életművében fogalmazódik meg. Poétikájának egyik legfonto
sabb alapja tudatosan-öntudatlanul a transzcendencia kimondha
tatlanságának mégis-kimondása, poétikájának esztétikai értéke
pedig e törekvés megvalósításának különböző útjaitól és azok si
kerességétől függ. De vajon az, amit egyáltalán, még ha a ki
mondhatatlan analogonjaként is kimondhatunk, tartozhat-e a
transzcendencia létkörébe? A burkolt kimondás ténye vajon nem
szüntetí-e meg a csak sejthetőnek, mint a mindennapitól gyöke
resen különböző appercepciónak transzcendens jellegét? Vajon
az az út, mely Weöres poétikájának igazi értékeit, életműve lé
nyegét valósítja meg, folyamatában nem éppen önmagát olt ja-e
ki? Vajon a transzcendencia metaforizálása, e metaforarendszer
speciális jellege alapján Weöres költészetét tarthatjuk-e valóban
transzcendens jellegűnek? A kérdés megoldása, mint csaknem
minden költészet esetében, a metaforaképzés jellegében rejlik.
Csakhogy van-e megfelelő alapunk arra, hogy Weöres metafora
képzését egész életművén át egységesnek tartsuk? E próteuszinak
nevezett költészet változatossága, gazdagsága vajon nem éppen
a metaforaképzés különböző módjaiból fakad-e?

Valószínűleg igen. És biztos, ha végigkövethetnénk e metafo
raképzés módozatait, vagyis Weöres költői beszédmódját a ko
rai, líraizáló, gyengéd dalszerű versektől idős korának sokszor
didaktikus és nem egyszer formalista megnyilvánulásáig, ezzel
egyben a transzcendenciához fűződő viszonyát, annak áhítatát,
átélését, mélységét is jobban megértenénk. Weöres költői életmű

vét végigkövetni azonban több kötetnyi munkát igényeIne. Bárki
költészetéről, meggyőződésem szerint, hitelesen csak magának a
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szövegnek (az életmű egy szövegrészletének) szoros olvasásával
lehet szólni. Ezért válasszuk ki Weöres életművének egy részletét,
olyan részletet, mely oeuvre-jének nemcsak egyik legjellemzőbb,

hanem legszebb darabja is. Úgy is mondhatnók, mert egyik leg
szebb, azért egyik legjelentősebb műve. Olyan vers, amelyet jog
gal érzünk az életmű legmélyebb és leginkább elvont, egyben nyel
vileg leginkább káprázatos részének, költői magatartása kompendi
umának. Ezért próbálkozunk éppen a Téli reggel elemzésével.

Téli reggel A költemény először az Elysium című kötetben jelent meg,
megírásának ideje a negyvenes évek első felére tehető. Jelentősé

gét lehetetlen túlbecsülnünk. Mint összekötő, átmeneti mű a fia
talkori lírai-líraizáló dalok és az életmű csúcsait alkotó mitologi
kus "hosszúversek" kőzőtt, Tandori szavával félhosszúnak ne
vezhető költeményként helyezkedik el, tartalmában az e16z6 ver
sek személyessége és a mitologikus költemények látszólagos sze
mélytelensége között. Úgy is mondhatnánk, hogy az e16z6 ver
sek személyességének immanenciája és a következők valódi
(vagy látszólagos) transzcendenciája határán.

Egyetlen téli reggel leírása, úgy, hogy benne a valóság és a
mitikus történés, a makro- és a mikrokozmosz, a világ és a fény
násza mint egy fiatal jegyespár első egyesülése színezi, hasonlít
ja, és a metaforán belül metaforizálja egymást.

Köztesség és teljesség Mindenben, főként világfelfogásában egyszerre köztes és betel-
jesedett, mondhatnók éppen úgy apoteózisa a köztes. mint a be
teljesedett állapotnak. Szépsége abból fakad, hogy a köztesség re
ális leírását és a teljességet, mint transzcendens absztrakciót konk
rét képek útján egy konkrét léthelyzet (a reggel) ábrázolására
használja. Meglehet, hogya vers tartalma maga ez az átmenet, s
talán éppen a köztesség lenne a beteljesedés. Poétikailag egyszer
re tartalom és forma, meghatározhatatlan művészi aktus egy va
lóságos évszak valóságos napszakának leírása és az ezt invokáló
mögöttes, gazdagabb lét érzékeltetése között. Nagy versei olvasá
sakor gondolhatunk arra, hogy Weöres számára a világegész nem
más, mint szüntelen mozgás, változás. Valószínűleg ebből a meg
érzésból fakad költészete egészének változatossága is. Igazi témá
ja, költészetének lényege ennek az átmenetiségnek érzékeltetése,
nem az itt és az ott koegzisztenciája, hanem egy harmadik, sem
ide, sem oda nem tartozó állapot, a szüntelen változás létformájá
nak titokzatos megfoghatatlansága. Lebegésének igazi hazája
azonban az amorf teljesség és a rendkívülien gazdagnak imponá
ló képi világ közöttiség, talán a semmiben lakik - és éppen ezért
tehetjük fel egyik bevezető kérdésünk inverzióját, hogy metaforái
nak láthatósága, láttatása, a valóságosra támaszkodó hídfői még
sem a valóságban, hanem a valóság káprázatában gyökereznek?

Reménytelen vállalkozás lenne a költemény egészét, képei jel
lege, összefüggései, a metaforikus tartalom utalásai alapján egy
rövid dolgozatban végigkísérni. Elégedjünk meg az els6 vers-
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"Üres levegő,

tárd bóbitád!"

szak többé-kevésbé alapos szövegközpontú elemzésével, mely
még mindig távol áll az igazi verselemzés mélységeitől.

Üres levegő, tárd bóbitád!
A fagy vad kürtjei zengnek
S a dermedt tájon üveg-fuvolák
Bókolnak a távol ütemnek,
Míg a szív, e télen is virág,
Kényesen veszti az éjszakát,
Lassan, szirmonként nyújtva magát
Új csókra a fény-elemnek.

A vers rögtön ellentéttel, sőt abszurditással kezdődik, még
hozzá olyannal, amelynek mégis erős érzékletes töltete van. Üres
levegő, tárd bóbitád! - Az ürességnek nem lehet bóbitája, de a le
vegő nem üresség, asszociációk tömegét tartalmazza, ezért lehet
a fény, a madár, a virág emlékeivel telt bóbitája. Bóbitája, mely a
dolgok belső lényegéből nő ki, a peremen, a kerületen, a kint és
a bent határán. Érzékeinkben (nem tudatunkban) a levegő mint
az üresség egy szinonimája jelenik meg. Különösen a téli reggel
levegője, a hideg, a színek fagyott merevsége, a tél jellemző ko
pársága (ellentétben például a tavaszi-nyári reggelek zöld refle
xekkel teli, nem üresnek, hanem árnyalatokkal, színekkel betelt
levegőjének telítettségével) az üresség és a színtelenség ellenére
egy megnevezhetetlen szürkeség, az önmagával betelt űr képze
tét kelti. Mintha egy árnyalatnyira József Attila kopár képeinek
hatása érvényesülne a bevezető két szóban - hogy aztán még
élesebben különválónak, más tendenciákat követőnek látszódjék
a kétféle, a képek konkrétumaira és káprázatosságára épülő vi
láglátás.Az ürességben a kürtök hideg és üres öblei szólalnak
meg, a fúvós hangszerek levegővel teli fuvallata, a fagy anyagá
ba foglalt tölcsér mégis-kemény, mégis rezonáló üressége. Ez a
nem anyagi, és mégis tökéletesen anyagi, éppen nem-anyagisá
gában a világ állagát szinte tapinthatóvá tévő kép, a hangnak, a
láthatatlannak képe, mely mintegy kiemelkedik a láthatóságát
betöltő láthatatlanságból, első leütésével megadja a költemény és
egyben a weöresi költészet alaphangját, az anyag és az anyagta
lan senkihez nem hasonlítható egyszerre-ábrázolásának bűvőle

tét, mely az olvasót a valóságosan és a káprázatban látott világ
határára helyezi, ezzel saját helyzetének ingatagságát, bizonyta
lanságát, meghatározhatatlanságát erősítve. A következő két sor
ban megmozdul a kép, az üresség lassan az elképzelhető képei
vel, a fagya melegedő nap lágyságával, a színtelenség színekkel
telik hihetetlenül finom, majdnem kimondatlan árnyalatokkal
közeledve a semmiből az emberi világ felé. A kürtök után fuvo
lák, méghozzá a tükrözés, a csillogás képzetét keltő üveg-fuvolák
mozdulnak, olyan képpel, mely komplexitásába éppen annyira
befoglalja a távoli ütem előre-létezését, mint egy zenemű meg-

838



"Míg a szív,
e télen is virág..."

A köztesség
metaforikus

megjelenítése

komponáltságát, egy láthatatlan karmester intésére a zenekaron
végighullámzó mozdulatot, mint a zeneműben-feloldódás elraga
dottságát. Mindezek mellett a bókolnak szó még a bóbitára is sor
kezdeti, belső rímmel kiterjedt alliterációval felel. Ez az első négy
sor azonban nemcsak a melegedés, a színek, a reggel felé hajlítja
a verset, hanem a hideg kontúrjai, éles határai, dermedt rnozdu
latlansága mellett a kitárulkozás, mint a reggel szimbóluma felé
is. Az igazi rejtélyt nem az üres levegő, sem ennek bóbitája jelenti,
hanem annak az aktusnak pillanatnyisága, melyben az üresség
megtelik, átalakul telítettséggé, itt a fény telítettségévé. Hiszen az
űrt betöltő fény magának a fénynek telítettségét is jelenti, azt a te
lítettséget, amit csak a nem-anyagi érhet el önmagában. Egyálta
lán nem véletlen, hogya transzcendens, az isteni elemnek oly
gyakori jelképe a tűz (mint majd ebben a versben is) és a tűzből

fakadó, azzal egyneműnek érezhető fény - a keresztény misz ti
kusoknál, például Eckhardt mesternél és Jacob Bőhménél is. Talán
akkor értjük meg a költemény lényegét, ha benne, a téli reggel
egyszerre reális és szimbolikus megjelenítésében az üresség betel
jesítésének, a világ, vagy a lét hideg űrének és a fénynek, a teljes
ségnek egyesülését, az örökkön újra megtörténő, egyszerre a pil
lanatban és a folytonosságban bekövetkező nászt érzékeljük, a fel
lobbanó fény képtelenségét a kialvásra, az elhomályosulásra.

A második négy verssor egyszerre váltás és az előzőnek foly
tatása. Váltás abból a szempontból, hogy az üres levegő tágassá
ga után a világ hirtelen egy virágnyi mikrokozmosszá szűkül,

úgy, hogy ebben a mikrokozmoszban mint egy forgó kehelyben
másféle életre kel az eddig elvontnak tűnő, elvontan ábrázolt
reggeli valóság. A virág és a fény násza ez, a mindennaposan
megismétlődő csoda, életünk állandó látványa, olyan látvány,
mely láthatóságában mindig a földöntúlit is magában foglalja: az
anyaggal összeolvadó, azt megelevenítő és annak otthont adó
fényt. Csakhogy ez a virág absztrakció, sőt kettősen is az: a szí
vé, e rejtélyes jelképé, az érzelmek, a dobogás, a földi élet jelké
péé, mely (mint a Háromrészes énekből tudjuk) földi, érzelmi tar
talmával a transzcendenciát fejezi ki, méghozzá nem tartalom
ként, hanem a benne foglalt lefordíthatatlansággal, egyszerre
szimbolikusan és metaforikusan.

A vers bevezetése tehát poétikailag a lefordíthatatlan, de nyel
vileg is jelentést hordozó metaforák révén, mintha világon túli
látásmódjával, e látásmód természetességével a transzcendencia
kifejezője lenne. Ha végigfutunk a költeményegészén, nyel
vi-poétikai sajátságain, ez a mintha-transzcendencia végigkísér
bennünket. Részletes elemzésre a továbbiakban nincs lehetősé

günk - néhányra a vers nyelvi-poétikai sajátságai közül mégis
fel kell hívnunk a figyelmet. Ha a költői sajátságok legfonto
sabbját akarjuk kiemelni, mindenekelőtt arra a sajátságos meta
forikus lebegtetésre kell figyelnünk, amit a bevezetésben a köz-
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A weöresi világkép
transzcendensl

immanens jellege

tesség állapotának neveztünk. Hiszen a téli reggel foganása a
szöveg leginkább kézenfekvő értelmezésében egy hatalmas nászi
aktus leírása, az anyag (az anyagtalannak tűnő anyagiság) és a
fény között, mely ebben a versben anyagként semmiképpen sem
definiálható. Két anyagtalanság között tehát, melyek egyike csak
virtuális, hiszen maga a világ, az anyagi lét az anyagtalan aspek
tusában látottan. a másik a fény, a majdnem-metaforikus, de in
kább rejtetten szimbolikusnak mondható princípium. A vers szü
zséje azt a nászi jelenetsort idézi fel, mely csaknem minden misz
tikus irodalom sajátja, a misztikával átszőtt görög mitológiától,
annak a mi számunkra nehezen megkülönböztethető archetipikus
jelentéstartalmától (például a feltámadás, a folytonos visszatérés
körforgásától a Persephoné vagy az Orpheus-történetben) a zsi
dó-keresztény misztikának is egyik alapvető és alapvetően rejté
lyessé mélyített szimbólumáig, az Énekek énekétől Keresztes Szent
János révülettel átitatott, mégis halálosan pontos költészetéig.

Folytonos problémánk, a weöresi világkép transzcendens
vagy immanens lényege itt a transzcendens misztika oldalára
billen, hiszen ha végigkövetjük a vers menetét, a téli reggelt a
világ (nem a sötétség, vagy az elsötétült világí) és a fény nászá
nak látjuk, kozmikus nászi aktusnak, s ezért benne szüntelenül
és folytonosan a férfi-női princípium megjelenésével találkozunk.
Ez a kettősség, kettéosztottság, kétneműség (a szó minden értel
mében), legalábbis a költemény első részében, jelentésében
messzemenően absztrahált, annak ellenére, hogy ez az absztrak
ció formai értelemben (itt a legbenső, leginkább lírai forma, világ
felé hajló gyengédség, a menyasszony földi megjelenítésével tör
ténő mélységes empátia és a földre vetített történés pontossága
értendő), mint egy folyóban, elmerül a világ realitásában. De ép
pen ez absztrakció következtében, éppen a realitástól teljesen el
szakadott képekkel és tartalommal, ami például a menyasszony
és a vőlegény állandó, nemi és világhelyzetet jelentő szimbolikájá
nak felcserélhetőségébenis megnyilvánul. A személyessé lett ket
tősség mint archetipikus princípiummal és nem mint anyagba öl
töztetett szimbólummal él: a százszirmú, az ezerszámú vágyódás,
a mátka és a vőlegény hol férfi, hol pedig női alakban, hol meg
határozhatatlan látható-láthatatlan megjelenítésként, hol pedig föl
di realitásában szerepel. Mintha a vers misztikája e kettősség kö
zött vibrálna, de a klasszikusan misztikusnak-mitologikusnak defi
niált világlátásoktól eltérően egyszerre e két alakban, egyszerre a
szimbólum és a metafora stilisztikai jellegében.

A Téli reggelről mint a nagy mitologikus versek előképéről

beszéltünk, ugyanez e Háromrészes énekre is elmondható. A mito
lógia a létezés nagy kérdéseiről - a teremtés, a halál, az isten
ség természete mellett általában a világ születésének aktusáról
beszél. De ez a beszéd, a leírás nagyon gyakran drámai formá
ban jelentkezik, s ezt a tényt aligha tudjuk másnak, mint egy
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mérhetetlen mély kútból, az archetípusok ősi jellegéből feltörő

félelemnek, e félelmet megjelenítő szadista-mazochista tendenciá
nak tulajdonítani. A létezés mítosza - mint az az emberi tudat
öntudatlan rétegeiben is - az áldozattal, a feláldoztatással, mint
a megtermékenyítés útjával, a ciklikus újjászületés előtt az alászál
lás, a szétszaggattatás, a véráldozat szükségességével kapcsolódik
össze. Maga a krisztusi halál-áldozat sem független ettől a képtől.

De vajon hogyan egyesíti - és egyáltalán egyesíti-e? 
Weöres e versekben a mitológia szadista-mazochista aspektusait,
a feláldozta tás, a véresre szaggattatatás szinte naturalisztikus
megformázását saját agresszív és önagresszív hajlamainak kiélé
sével? Vajon van-e, volt-e valami olyan életrajzbeli történés,
mely ezeket a késztetéseket kiváltotta vagy szabadjára engedte?
A kérdés megválaszolása meghaladja e dolgozat kereteit, elég le
gyen most arra a sejtésünkre utalni, hogya kérdés kulcsa az ak
kori idők politikai nyomásában, az ezt kísérő szorongásban kere
sendő, melybe nagymértékben belejátszanak a nem sokkal ez
előtt befejeződött világháború átélt benyomásai. Mindenesetre
feltűnő, hogy az ötvenes évek első felében írott nagy mitologi
kus költemények tele vannak ezekkel a rettenetes képekkel-törté
nésekkel, nézzük akár a Médeiát, a Tatavane királynál vagy a Mi
notauruszt, s éppen e költemények tekinthetőek Weöres oeuvre
je csúcsainak, egyben, személytelenségük mellett, kimondatlanul
lírainak is. Ezeket az irracionális-racionális részeket váltogató
költeményeket nemcsak mitologikusnak, hanem misztikusnak is
tarthatjuk. Ezt erősíti elóbb említett rejtett személyességük is. A
képek, melyek a Téli reggel anyagát alkotják, legalább annyira
egy belső táj látomásának kivetülései, mint amennyire egy kül
sőnek víziókkal átjárt leírásai. Kozmikus víziók váltakoznak a
mikrokozmosz, a reális valóság képeivel. Ez adja a költeménynek
a magyar, és talán az európai költészetben is ritka, hihetetlen gaz
dagságát, és alighanem, ha nem is teljességében, de ebból fakad
Weöres mindent átjáró vonzalma a manierista képalkotás iránt.

Hogyan értékeljük azt a metaforát, melynek egyik, a világ ké
peire támaszkodó pillére nem a valóság, hanem a valóság káprá
zatának képeire épül? Harmadszor tesszük fel ezt a kérdést,
most már azzal tágítva körét, hogy Weöres képei, e versekben a
mítosszal rokon képek elsőrendűen mitológiai vagy misztikusan
transzcendens eredetűek-e?

A kettő semmiképpen nem zárja ki egymást. Ha kultúrtörté
netileg, közhasználatú értelmében, főleg a zsidó-keresztény me
tafizika vonzáskörében értékeljük a transzcendenciát, talán igen.
Poétikailag - és kíséreljük meg e filozófiai jellegű kérdésnek
most elsőrendűen poétikai aspektusait számba venni - mitoló
gia és misztika nem ellentétei egymásnak, még csak nem is egy
kultúrkörben egymás mellett elmenő különneműségek, hanem
egy titokzatos emberi tudás különböző megnyilvánulásai. Ebben

841



Transzcendens
és/vagy mitologikus

költészet

a különbözőségben az is benne foglaltatik, hogy formális, a köl
tői művön belüli kapcsolatuk irreleváns.

Mit értünk egy költői mű mitológiai indítékán? Nem témáját,
a szüzsé, a szereplők, a történés értelmében. Mindenekelőtt az
élet nagy kérdéseivel való szembesülés vállalását, a létezés, a
születés, a halál, a születéshez vezető szerelem és a halálhoz ve
zető heroikus életút befogadását és közvetítését. Sajátságos nyel
vet, melyekérdésekre zárt metaforarendszerben próbál vála
szolni, olyan metaforarendszerben, mely vállalja e kérdések eg
zisztenciális súlyát, úgy, mint ahogyan azt Weöres jó néhány
versében, a Háromrészes énekben, a nagy mitologikus költemé
nyekben, hosszúversei többségében és a Téli regge/ben is vállalja.
És vajon mit értünk a költészet transzcendencia iránti elkötele
zettségén? Alighanem annak tudatát, hogya metaforikus válasz
nem a metaforaalkotás aktusában, hanem annak megvalósulásá
ban, a képek valósághoz kötöttségében nyilvánul meg, hogy a
képek realizmusán mint vivőanyagon izzik át az a kimondhatat
lan tartalom, amit csak a képek valósághoz kötöttségének súlya,
a valóság súlya képes elviselni. (Ezért tartjuk például József At
tila költészetét feltétlenül transzcendens indítékúnak).

A képek lebegtetése, az értelmezésre lefordíthatatlan képi jel
leg, sőt: a képekbe-veszés már-már fullasztó, káprázatos, manie
rista jellegű gazdagsága, a reálisnak és a szürreálisnak állandó
egymásba-játszása alapján olvasásunk első etape-jában Weörest a
megtévesztésig bizonyosan transzcendens költőnek véljük. Ítéle
tünket az is befolyásolja, hogy verseinek témaválasztása, deduk
tív kijelentései egy belesimuló, a teljességet kívánó, afelé törekvő

távol-keleti filozófia irányába mutatnak. A későbbiek során
azonban feltámadnak kétségeink, s mitologikus attitűdjét nagyon
mély lételméleti, de nem a transzcendencia hagyományos létél
ményéhez kapcsolódó költészet jelének véljük. Végül magunk is
lebegve állunk a két kérdés, a transzcendentális indíték és az eh
hez nagyon hasonló, mélységében azonban ettől eltérő manieris
ta motiváció elfogadásának keresztútján.

De vajon a művészi alkotásban érték-e létezésünk e két alapve
tő - a transzcendens és az immanens - meghatározása? Bár
mennyire is annak látszik, vajon alkalmas-e a művészi alkotás a
lételmélet alapjainak meghatározására, és egyáltalán: a művészet

saját létélménye kifejezhető-e bölcseleti fogalmak segítségéve!? El
képzelhető, hogya művészet a létezésnek egy olyan, a gondolati
tól különböző formája, mely azzal, hogy mindig és kizárólag csak
felszín ével fordul felénk, másképpen rejtegeti azt, amit minden
körülmények között, nem csak a költészetben és nem csak a mű

vészetben, kizárólag metaforák útján tudunk kimondani.
Minél mélyebbre hatolunk egy művészi alkotás, jelen esetben

egy vers, egy költői életmű rejtelmeibe, annál nehezebben tudjuk
létezésének természetét meghatározni.
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