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Papp Ágnes Klára

„Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket”
Weöres Sándor és Kosztolányi Dezső nyelvfelfogása1

A Weöres-recepciónak visszatérő, már-már közhelyszerű kérdései e költészet  
személytelensége, illetve a benne megnyilatkozó nyelvfelfogás pontosabb meghatá-
rozása. Mindkettőre új fényt vethet az utóbbi években épp a nyelvhez való viszony, 
a fordítás, az értelmezés témáival foglalkozó Kosztolányi-kutatás szempontjainak 
figyelembe vétele, a két költő nyelvfelfogásának összehasonlítása az itt felmerülő 
szempontok alapján; ezáltal Weöres szemléletmódjának elhelyezése egy olyan iro-
dalomtörténet-írás gondolatmenetében, amely az egymással összefüggő nyelv- és 
szubjektumfelfogás változása mentén értelmezi a huszadik század magyar irodal-
mának történéseit, és helyezi el azt világirodalmi kontextusban.2 Ugyanakkor ez 
a gondolatmenet nem a közvetlen hatás kérdéseire vonatkozik, hanem egy tágabb 
összefüggésrendszerben való elhelyezésre. Annak a továbbgondolására, amit Ács 
Pál vet fel tanulmányában, amikor a Toccatát (és általában Weöres attitűdjét) úgy 
értelmezi, mint amiben Esti Kornél hangja szólal meg, amennyiben az elmúlás-él-
mény nem a pótolhatatlan személyiség kíméletlen szembenézéseként, „számadás-
ként” jelenik meg, hanem a „személyiség feloldódásaként”3, és ennek az attitűdnek 
az illusztrálására az Esti Kornél énekét idézi: „ó, hős, kit a halál-arc/ rémétől elföd 
egy víg/ álarc”. Ugyanakkor nem kérdéses, hogy Kosztolányi fenti versében az el-
múlással szembehelyezett magatartás, „víg álarc” egy nyelv- és költészetfelfogás 
megnyilatkozásaként is értelmezhető (mint az idézet folytatása is megerősíti: „ó, 
jó zene a hörgő/ kínokra egy kalandor/ csörgő,/ mely zsongít, úgy csitít el,/ tréfáz-
va mímel/ s a jajra csap a legszebb/ rímmel.” – kiemelés tőlem: P. Á. K.) Pontosan 

1 Az itt megjelenő írás bevezető része egy hosszabb, Weöres Sándor nyelv- és szubjektumfelfogásával 
foglalkozó tanulmánynak. Ebből a következő fejezetek jelentek már meg: Groteszk test- és szubjektum-
felfogás Weöres Sándor költészetében, Literatura 2012/4; Weöres Sándor karneváli motívumai, Jelenkor, Pécs, 
2013. július-augusztus; A paródia ars poeticája. Szerep és maszk Weöres Sándor költészetében, Látó, Marosvá-
sárhely, 2013. június; „Tánc volnék, mely önmagát lejti”. Weöres Sándor én-verseiről, Napkút 2013/8.

2 Weöresnél „a személytelenség [...] főként a beszédformák sokféleségét, a lírai nézőpontok változtat-
hatóságát jelenti: az én stabilitása nem az én eltüntetésével jár együtt, hanem a nyelvi poétikai határok 
átjárhatóságát szemlélteti.” Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945–1989, Argumentum 
Kiadó, 1993, 66

3 Ács Pál, Két világ határán: az utolsó fordulat előzményei Weöres Sándor költészetében. In: A magyar irodalom 
történetei III., szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp., 2007, 614–615. Weöres 
halál-felfogásának kérdéséhez ld. még: Kenyeres Zoltán, Tündérsíp, Szépirodalmi K., 1983, 304–317.
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e nyelvfelfogásra vonatkozik a mi kérdésfelvetésünk is: amennyiben Kosztolányi 
művében szoros összefüggésben áll a költői nyelvnek ez a személete a versszubjek-
tum megformálódásával, joggal vethető fel a kérdés, hogy mennyiben következik 
egymásból nyelv- és szubjektumfelfogás. Illetve, ha Weöres „személytelensége”, 
versbéli alakváltásai kapcsolatba hozhatók e „víg álarc”-cal, „szent bohóc-üresség”-
gel, akkor mennyiben tekinthető nyelvfelfogásban is e szemlélet örökösének, foly-
tatójának. A kérdés annál is inkább elgondolkodtató, mert érinti a Weöres-recepció 
egy másik visszatérő kérdését: a metamorfózis, a véget nem érő mozgás és az ezt 
megalapozó időfelfogás problémáját. Ez pedig Kosztolányi versének is alapélmé-
nye: kezdve az első szakasz „röptétől”, a „meg-nem-álló”, az „örökre-játszó” meg-
szólításig, beleértve az ez ügyben leghangsúlyosabb részt („No fuss a kerge széllel, 
/ cikázva szerte széjjel, / ki és be nappal éjjel / s mindent, mi villan és van / érj 
el.”), egészen a vers mozgalmasságot éreztető ritmus- és rímtechnikájáig. Ez utób-
bi pedig óhatatlanul Weöres ritmuskísérleteit, a zenei műfajoknak az irodalomba 
való átültetésére vonatkozó elméleteit és élő gyakorlatát jutathatja eszünkbe. (És 
itt folytathatnánk a gondolatmenetet Kosztolányi rímjátékaival és csacsi rímeivel, 
illetve ezzel egybehangzó gondolataival a jó gyerekversről és a nyelvi kísérletezés-
ről: „Tereljük rá [a gyerek] figyelmét arra, ami a költészet veleje, vagyis a formára, 
erre a kézzel fogható csodára, a szerkezet arányaira, a mérték hullámzására, a rímek 
boszorkányos bújósdijára.”4)

Szegedy-Maszák Mihály, amikor Kosztolányi nyelvszemléletéről értekezik, a 
jelentőre, illetve a jelentettre koncentráló költészetfelfogás különbségének kontex-
tusába helyezi a kérdést, és azt hangsúlyozza, hogy amikor Kosztolányi mind mű-
fordítással kapcsolatos írásaiban, mind elemzéseiben és esszéiben a jelentő, a szó, a 
hangzás, a rím stb. elsőbbségét hangsúlyozza, tulajdonképpen a nyelv önállóságát, 
organikusságát állítja.5 „Nem csak mi gondolkodunk: a nyelv is gondolkozik. Mun-
katársunk a nyelv, egyenjogú társszerzőnk” – írja Kosztolányi a Túlvilági sétákban.6 
Bónus Tibor a dekonstrukciós nyelvfelfogás szemszögéből közelítve meg a kérdést 
még tovább megy egy Babits és Kosztolányi egymásra vonatkozó írásait tárgyaló 
tanulmányában,7 és nemcsak a „homo moralis” és a „homo aestheticus” nyelvre és 
az irodalom szerepére vonatkozó nézeteit hasonlítja össze, hanem rámutat arra is, 
hogy mit jelent ez a különbség a szerzőnek és a befogadónak szánt szerep tekintet-
ében. Babits „lélektani olvasásmódjával”, amely a „személyiség hű kifejeződését” 
keresi a műben – azaz a szerzői intenciónak rendeli alá a jelentést, a nyelvet pe-
dig eszközjellegűnek fogja fel8 (és ebből következően az olvasónak passzív vagy 
az íróval azonosuló szerepet szán), szembehelyezi Kosztolányi felfogását, aki, ha 

4 Kosztolányi Dezső, Az olvasó nevelése. In: Uő, Nyelv és lélek, Szépirodalmi K., 1990, 430.
5 Szegedy-Maszák Mihály, Kosztolányi nyelvszemlélete. In: Újraolvasó. Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, 

szerk. Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály, Anonymus, 1998, 264–267.
6 Kosztolányi, i.m., 120. 
7 Bónus Tibor, Babits és Kosztolányi, mint (egymást) olvasók. In: Újraolvasó, 291–325.
8 Uo., 299–300.
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nem is állítja a jelentő önkényességét, de bizonyos mértékig felszabadítja a nyelvet 
(különösen a költői nyelvet) a beszélő szándéka alól. „Kosztolányi a szó elsődleges-
ségét a grammatikához rendelt gondolattal szemben nemcsak a recepció, hanem a 
produkció aspektusa felől is többször hangoztatta”9 – írja Bónus Tibor, majd ennek 
megerősítésére Kosztolányinak Az olvasó nevelése című írását idézi: „Sajnos vannak 
az irodalomnak szemforgató szövegmagyarázói. Ezek csak mellesleg említik meg, 
hogy a vers dallama és rímei is szépek, mintha a dallam és a rím csak afféle külső dísz 
volna és nem a vers legbensőbb belseje [...] Ezek megvetik a szót, s az eszmét eme-
lik ki, holott csak az alkotó költő tudja, mennyire mindig a szó az elsődleges [...] 
mennyire mindig az előzi meg a még a tudat homályában botorkáló gondolatot.”10 
Ez viszont az olvasótól óhatatlanul a mű újraalkotását követeli meg (ahogy azt a 
fordítótól és az értelmezőtől kimondottan el is várja). De nemcsak nyelvművelő 
cikkekre és vallomásokra hivatkozik Bónus, hanem az Esti Kornél énekére is mint 
e nyelvfelfogás legfontosabb megvalósulására: „Amikor tehát az Esti Kornél éneke 
beszélővé teszi meg e fiktív alakot, [akkor] szövegnek és szövegen túlinak a nyelvi 
funkciókban történő összjátékát egy olyan szubjektumhoz rendeli hozzá, melyet 
hangsúlyosan a nyelv, egész pontosan a jelentő önállósulása is meghatároz.”11 Vagy-
is a tanulmány összefüggést feltételez a jelentőt hangsúlyozó, a nyelvi „felszínt” 
(„fölszín/ mélységek látszata”) előtérbe helyező felfogás és a versszubjektumnak 
a nyelv általi teremtettsége között. Ezt alátámaszthatják Kosztolányinak a tudat és 
a nyelv kölcsönös egymást feltételezéséről írott gondolatai: „A nyelv az ember val-
lomása. Ez különbözteti meg az állatoktól. Leheletével beszél, a légzésével, melyet 
az ősnépek lélek-nek hívtak. Kétségtelen, hogy sok esetben szolgálja őt a nyelv, de 
sok esetben ő maga szolgálja a nyelvet, ezt a titokzatos valóságot, melyben legmélyebb 
ember volta tárul ki”12 (a második kiemelés tőlem: P. Á. K.).

Mindezekből a kijelentésekből úgy tűnik, hogy a jelentő, a „szó” elsőbbsége 
szorosan összefügg a versben megformálódó szubjektum-képpel, ebből a kijelen-
tésből viszont messzemenő következtetéseket vonhatunk le Weöres költészetét il-
letően. Azt, hogy Weöres Kosztolányihoz hasonlóan – csak még kifejezettebben 
– életműve nagy részében a vers hangzó, akusztikus „felszínét” tartja elsődleges-
nek, bizonyítják ritmus- és hangzáskísérletei, „üres” értelmű versei, zenei ihleté-
sű műfajai (és persze az ezekhez fűzött, levelekben, interjúkban tett kijelentései). 
Példaként utalhatunk A vers születése megjegyzéseire az ihlet alapját jelentő rit-
mus- vagy dallam-élményről (ehhez saját élményein kívül Aranyt és természetesen  
Kosztolányit hozza fel példaként), a költészet zeneiségéről, a gyermeki, a prelogi-
kus gondolkodással való rokonságáról: „Ha prózát írunk, a jelentésre, a tartalomra  
összpontosítunk [...] a prózaírás értelmi koncentráltságot igényel. Versköltésnél más-
ként áll az eset: a gondolatfűzés mellett fellépnek nem-értelmi elemek is: az ütem és  

9 Uo., 306.
10 Kosztolányi, i.m., 431.
11 Bónus, i.m., 309–310.
12 Kosztolányi, i.m., 217.
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a rím megbontja a gondolatfűzés egyeduralmát, értelmen kívüli irányba elhajlítja a 
szépségkeresést.”13 (Ezek a megállapítások meglepő párhuzamokat mutatnak Kosz-
tolányi nem egy írásával, legszembeötlőbben talán a Gyermek és költő cíművel.14) 
Továbbá hivatkozhatunk Weöres különböző, sokat idézett megjegyzéseire a zenei 
formák irodalmi megvalósításának kísérleteiről,15 vagy akár A Teljesség felé gondo-
lataira az idegen nyelven olvasott versről: „Olvass verseket oly nyelveken is, ame-
lyeket nem értesz. [...] Így megismered a nyelvek zenéjét, s az alkotó-lélek belső 
zenéjét. S eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit is olvasni tudod a tartalomtól 
függetlenül is; a vers belső, igazi szépségét, testtelen táncát csak így élheted át.”16 
Hasonlóképpen visszatérő állítás Weöressel kapcsolatban az, hogy költeményeiben 
egy speciális, a 20. század közepén jelentkező nemzedék (elsősorban Nemes Nagy, 
Pilinszky) elvont tárgyiasságától eltérő, többek közt alakmások teremtésében, ál-
landó metamorfózisokban megnyilvánuló változata valósul meg a személytelenség-
nek.17 Amely – tehetjük hozzá –, úgy tűnik, nem a gondolati költészet Babitscsal, 
József Attilával jellemezhető reflexív vonalának folytatója,18 hanem inkább annak 
a hagyománynak egy sajátos személytelen továbbértelmezése, amely Kosztolányi 
szerepköltészetében, álarc-motívum változataiban, „úgy ... mint”-szerkezeteiben19 
kap szubjektív megfogalmazást. Igaz, itt a Weöres felöli megközelítés ki is egészíti 
azt a felfogást, amit Németh G. Béla fejt ki a Számadás kötet kapcsán, ahol a szere-
pet általában, mint egyéni vagy társadalmi válsághelyzetekre adott költői reakciót, 
egyes léthelyzetekkel való szembenézést értelmezi, konkrétan Kosztolányi szerepei 
esetében pedig, a halállal való szembenézés variációiként fogja fel.20 A szerepnek 

13 Weöres Sándor, A vers születése. In: W. S., Egybegyűjtött írások I., Magvető, 1970, 212–213.
14 Kosztolányi, i.m., 510.
15 „Zenei műfajokat próbálok behozni a költészetbe, a »szvit«-et már megvalósítottam gyakorlatilag 

[...]. A »szimfónia« elméletével is készen vagyok: az első részben felvetek egy téma-, kép- vagy rit-
muscsoportot, és ezt még két vagy három részen keresztül variálom [...] »Preludiumom« nem párhu-
zamos a zenei preludiummal: úgy definiálom, hogy magasabb. elméleti, semmi esetre sem szubjektív 
témáról kellene, hogy szóljon, a hangulat a háttérben legyen benne, egyes szavak és fordulatok új és 
új ismétlődése és állandó ellentétek oldják fel a gondolat ritmusát [...]. A »fúga«, »invenció«, »szo-
náta« stb. poétikai párhuzamát még nem találtam meg.” – írja Weöres Babits Mihálynak egy 1933. 
február 8-án kelt levelében. In: Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére, szerk. Domokos Mátyás, 
Szépirodalmi K., 1990, 64–65. 

16 W. S., Egybegyűjtött írások I., 657.
17 „Weöres arra használja fel az életkép tárgyiasságát, objektív jellegét, hogy elkerülje vele a reflexív 

tudatot. A képbe foglalt tartalom maga beszél, néhány kivételtől eltekintve nincs bennük (az Átválto-
zások szonettjeiben) első személyű ige. Evvel szemben az elvont tárgyiasság költészete arra törekszik, 
hogy belülről feszítse szét a reflexív lírát, a reflexivitást, mint tágítható és továbbfejleszthető beszéd-
helyzetet használja fel.” Kenyeres, i.m., 274.

18 Ezt erősíti meg Kenyeres Zoltánnak az előbbi idézetből is kitűnő meglátása: Weöres költészetét töb-
bek közt épp a nem-reflexív költői megszólalás megteremtésére tett kísérletek kontextusában értel-
mezi. Kenyeres, i.m., 128–132.

19 Vö.: Németh G. Béla, Az elgondolhatatlan álorcái. A szerep jelentősége Kosztolányi Számadásában, N. G. B., 
Századutóról – századelőről, Magvető, 1985, 296. 

20 Németh G. B., i.m., 294–295.
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ezzel a szubjektív értelmezésével azonban szembeállíthatjuk a szerepet mint nyelvi, 
identitásteremtő játékot, ami épp a fenti kötetben, az Esti Kornél énekében – és per-
sze magának a novella-hősnek a megteremtésében – tesz szert meghatározó jelen-
tőségre (talán nem véletlen, hogy Németh G. Béla nem emeli ki ezt a verset említett 
tanulmányában), és amiről Kosztolányi így ír: „Az írói álnév ravaszdi rejtezkedés, 
ősemberi bújósdi. Aki több nevet vesz föl, megsokszorozza egyéniségét, egyszerre 
több életet él, tárgyiasítja és függetleníti egymástól a benne lakozó különböző haj-
lamokat, mentesíti magát a múltjától [...] korlátlan szabadságra és titkos hatalomra 
tesz szert.”21 Mind a versben, mind az elmélkedés-részletben az az érdekes, hogy a 
Németh G. Béla-féle, szubjektív megnyilatkozásként, a válsághelyzetre adott reak-
cióként felfogott költői szerep-értelmezéssel szemben a (prózai írás esetében az írói 
álnévvel teremtett) szerepnek a személyestől eloldó, játékos, a szabadsággal asszo-
ciálódó felfogása jelenik meg.22 Ez a felfogás lesz meghatározó, sőt „burjánzik el” 
Weöres költészetében. 

Ahhoz, hogy rátaláljunk a nyelv- és szubjektumfelfogás találkozási pontjára, 
kitérőt kell tennünk, a jelentőt, a jelentettet és a jelentést hangsúlyozó nyelvfelfo-
gások és a nyelv szubjektum általi uralhatóságának gondolata felé. Afelé, hogy a 
jelentőt és jelentettet összekapcsoló jelentés elsőbbségének feltételezése, a beszélő 
általi birtoklásának hite a beszélőt (és a szerzőt) a kijelentés, a nyelv, a mű „urává 
és parancsolójává”, Roland Barthes lacani kifejezésével „apjává” teszi23, a nyelvet 
pedig – tegyük hozzá – „szolgává”, „gyerekké”, eszközzé degradálja, a gondolat, 
az „eszme”, a jelentés minél tökéletesebb kifejezésének igyekezetében. A jelentett 
dominanciája ezzel szemben a nyelvet a dolog, a tárgy, a valóság „tükreként” értel-
mezi, a beszélőt, illetve az írót pedig e valóság hű (vagy hamis) „krónikásaként”, 
a mimetikus irodalomfelfogás jegyében. Ez a szemlélet óhatatlanul a valóság és a 
referencialitás mibenlétét helyezi a viták kereszttüzébe, és a nyelvet egy bizonyos 
fokig felszabadítja az azt használó önkénye alól, de csak azért, hogy egy rajta kívül 
álló valóság-fogalom alá rendelje. Végül a jelentő elsőbbsége magának a hangzó, a 
beszélt nyelvnek a felszabadítását jelenti mind az azt használó beszélő, mind pe-
dig az azt fogva tartó, rajta kívül álló (akármiképpen is értett) nem nyelvi való-
ság uralma alól. A jelentő hangsúlyozása nemcsak az akusztikusság, a dekorativitás 
fölértékelését eredményezi, hanem a nyelvben rejlő kreatív, önteremtő erőkét is: a 
hangzás elszakítását az értelemtől, a formáét a tartalomtól, az értelemteremtésben a 
nyelv elsőbbségét a referencialitással, a metaforikusság elsőbbségét a közmegegye-

21 Kosztolányi, Gyermek és költő, K. D., i.m., 512.
22 Ebből a szempontból megvilágító Érfalvy Lívia elemzése Kosztolányi A játék című verséről, amelyben 

a költői önértelmezés és a gyerek szerep nyelvi meghatározottságára, a nyelvben rejlő szubjektivitás 
felszínre hozására, általában a nyelvi játék megalapozó szerepére mutat rá. Érfalvy Lívia, Az önértel-
mezés útjai. Kosztolányi Dezső: A játék. In: Vers – ritmus – szubjektum, szerk. Horváth Kornélia, Kijárat K., 
2006. 189–209.

23 Roland Barthes, A szerző halála. In: R. B., A szöveg öröme, Osiris, 1996, 52–53.
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zéssel szemben. Annak a nietzschei retorika-felfogásnak a birodalmát, amit Paul de 
Man fedez fel újra a dekonstrukció számára.24 

Ennek a gondolatmenetnek Kosztolányi csak az első lépéseit teszi meg, talán 
épp az Esti Kornél énekében jut legtovább végiggondolásában. Az eddig idézetteken 
kívül érdemes még néhány tünetszerű részletkérdésekre utalni: visszatérő meg-
jegyzéseire az irodalom „őszinteségének” elvárásával szemben, vagy a költészet 
értékének tökéletes függetlenségére a gondolat, az eszme „mélységétől”25 (vö.: „Jaj, 
mily sekély a mélység / és mily mély a sekélység”). Illetve arra, hogy a rímről vagy a 
műfordításról szóló írásaiban azt hangsúlyozza, hogy a hangzásbeli összekapcsolás 
asszociatívan, csak félig tudatos (az értelem, a tudat által nem uralt) módon teremt 
új jelentést: „[A rím] érzéki varázslatával álomba bűvöli a hétköznapi értelmet, le-
csökkenti a hétköznapi bírálatot, hogy a képzelet szabadon csapongjon. Kialszik a 
felső öntudat, mely csak felületes tényeket vehet észre, azt, ami előtte van, s fölébred 
az alsó öntudat, mely az alvajáró ösztönével halad, nem lépésről lépésre, hanem szikláról 
sziklára ugorva. Ez a dermedet – az ésszerűség kikapcsolása – merészséget ad. A szel-
lem a szokott korlátok híján titkos kapcsolatokra lel. Az, hogy két merőben mást je-
lentő szó a külső idomában egyezik egymással, s hangzása révén testvérré válik, ami 
annak előtte idegen volt, biztató és bátorító jel számára, hogy a héj mögött talán a dol-
gok ősi lelke, az egymással ellentétesnek látszó fogalmak is rokonok”26 – kiemelések 
tőlem, P. Á. K). Ugyanakkor a „dolgok ősi lelkének” rokonsága – a megfogalmazás 
hasonlósága ellenére – nem a baudelaire-i Kapcsolatok értelmében vett, a mélyben, 
a jelentésben rejlő irracionális összefüggések hitén alapuló szimbolikus-allegorikus 
nyelvfelfogás, hanem a nyelvi felszín elsőbbségének, a jelentő motiváltságának el-
gondolása: „Kosztolányi úgy hasonlítja szervezethez a nyelvet, hogy egyúttal vég-
telenséget s útvesztőszerű alakot tulajdonít neki. A költő voltaképp nem tesz mást, 
mint fölfedezi a nyelv lényegét, azt, hogy a jelentő maga is jelentett.”27 (Kulcsár 
Szabó Ernő ezt a hangzósságon alapuló felfogást a szimbolizmussal szembeállított 
szecessziós nyelv-értelmezés körébe utalja.28) Ugyanakkor azt nem mondhatjuk el 
Kosztolányi esetében, hogy a jelentő fontosságának hangsúlyozása a személyesség 
visszavonásáig, a nyelvi játék az önmagát állító nyelv működtetéséig vezetett volna.

Weöresnek mondhatni a kiindulópontja az, ami Kosztolányiban a harmincas 
években kristályosodik ki. A szintén a harmincas években írott, A vers születése 
című doktori disszertációjának kimondatlan végkövetkeztetése a költészet jelen-
tőközpontúságának (zeneiségének) és prelogikusságának, nem értelmi jellegének 

24 Paul de Man, A trópusok retorikája. In: P. de M., Az olvasás allegóriái, Magvető, 2006., 124-142.
25 Kosztolányi, i.m., 407, 416, 418.
26 U.o., 537.
27 Szegedy-Maszák Mihály, i.m., 266. Szegedy-Maszák Mihály erre vezeti vissza például Kosztolányi 

prózájában felfedezhető igyekezetét, hogy a kapcsolat önkényességét megszüntesse (például beszélő 
nevek formájában).

28 Kulcsár Szabó Ernő, A kettévált modernség nyomában. In: Uő, Beszédmód és horizont, Argumentum, 1996, 
38–  39
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összefüggése. Azonban már ez az írás továbbmegy, és elméleti szinten is az ihlet 
forrásaként valami egyénen, szubjektumon túlit, szubjektumon kívülit jelöl meg.29 
(Szemben Kosztolányival, aki számára a hangzás elsőbbsége még a fenti, öntudat-
lan nyelvműködés felhasználásával is az alkotó költő szubjektív önkifejezése kör-
ében marad, a szubjektum tragikus fájdalmát, önmagába zártságát, magányát fe-
ledtető „bódítószer”, „érzéki varázslat”30 lesz.) 

Arra, hogy a mozgás, a ritmus, a zene, a nem értelmi, hanem érzéki harmónia 
hogyan lehet egy a személyesség határait átlépő szubjektumértelmezés alapja31, 
idézhetjük a Hallgatás tornyában megjelent A tánc című verset. Önmagában is sokat-
mondó, hogy nem gondolati költeményről van szó, hanem inkább a ritmuskísérle-
tekkel rokon műről, amely egy rendkívül egyszerű lírai szituációra, öt lány táncára 
írt rögtönzésnek látszik első látásra, amelyben a versszubjektum csak mint leíró, 
illetve a zene, a tánc ritmusát, dallamát imitáló hang van jelen. Az egész mű tárgy-
szerű világa, úgy tűnik, csak ürügye e hangzásvilág megteremtésének, mint Weö-
res játékverseinek nagy részében, vagy az olyan versekben, mint mondjuk a Dob és 
tánc, a Rumba, a Rock and Roll. Ha jobban utánagondolunk, ennél sokkal mélyebb 
összefüggést találunk formai kísérlet, hangzás és téma között. Mert a vers csak első 
látásra szól a táncolókról, jobban megnézve azonban magáról a táncról, a táncban 
való feloldódás folyamatáról szól: ahogy a vers értelmi rétege feloldódni látszik a 
hangzásban, ugyanúgy lesz a tánc, a közös, ritmikus mozgás, a „testből font jelbe-
széd” a személyen való túllépés közege: 

„Testből, melynek nyűge átok,
nyílnak testtelen virágok,
és az iszapos húson látod
felragyogni a valóságot.” 

(Hasonlóképpen a személy megszüntetéseként értelmeződik a tánc-motívum a Két 
zsoltár első darabjában: „Magamat magamból kiüríteném,/ tánc volnék, mely ön-
magát lejti.”). Ennek a testbe-zártságnak és az ezt megszüntető tánc kettősségének 
felel meg motivikusan a bezárt tér és a végtelenség az egész versen végighúzódó 

29 Jellemző módon a gyermeki gondolkodást, amit a költői fantázia egyik forrásának tart, az őskölté-
szethez hasonlítja, és „körülöttünk viruló prehisztorikus költészetnek”, „ezerajkú-egylényű ősköltő 
énekének” nevezi. De elgondolkodtató az is, amit az ihlet természetéről ír: „Teljesen üres, közönyös 
kedély kell nekem a verseléshez; ha nem foglalkoztat semmi, jöhet a költészet, hogy kitöltse az üressé-
get.” Weöres, i.m., 217, 218, 227.

30 Kosztolányi Dezső, A rím bölcselete. In: K. D., i.m., 536–537.
31 Az érzékelés és a zeneiség (illetve a későbbiekben tárgyalandó hagyományfelfogás) szempontjából 

közelíti meg Weöres személytelenségét Schein Gábor: „ő volt az, aki a magyar irodalomban elsőként 
és mindmáig legradikálisabban alakított ki olyan költészetpoétikát, amelyben a versek nem egy aka-
rattal, vágyakkal rendelkező személyt állítanak a világról alkotott nyelvi koncepció középpontjába, 
hanem magát az érzékelést, a történeti korok és kultúrák játékát, valamint a nyelv zeneiségét, ami 
megelőzi a gondolatilag megragadható tartalmat.” Schein Gábor, Weöres Sándor, Elektra, 2001, 5. 
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ellentéte. Egyrészről a verset nyitó „Puszta fal, nyolc sarok”-tól, a „csarnok holt te-
rétől”, a „fekete éj-falak”-ig. Másrészről a már az első táncoló leírásában megjelenő 
határtalanság-élmény: „inak és forgók közt születve / száll a csillag-végtelenbe”, 
„ember erővel így teremt / egy lépésből végtelent”. (Jellemző, ahogy a zárt motí-
vumot kimozdítja a képalkotás, pl. „kristály belseje imbolyog” – kiemelés tőlem: P. Á. 
K.) Ezt a végtelenség-élményt szintén a személyen túli felé asszociálja a vers álom-
szerű, szürrealisztikus képalkotása (egy helyen a tánc, suhanás hasonlataként sze-
repel is az álom: „hogy libegjen, mint az álom”). Jellemzője ennek a képalkotásnak 
a gyakori animisztikusság és a verbalitás. Az élettel töltött metaforika mindvégig 
magának a mozgásnak a képe: „Ugrik a fal, mint a bika”, „Föl nem épült városok 
/ híg toronyerdeje tántorog / majd a fekete éj-falak / újra összehajlanak” (kiemelések 
tőlem – P. Á. K.). Ez a vers témájában, motivikájában, rím- és ritmustechnikájában, 
képalkotásában egyaránt meghatározó, az egyént megszüntető mozgásélmény vá-
lik kozmikussá az utolsó előtti versszakban, a fény, a hullám metaforájában: 

„Tiszta fény, messzi fény
siklik a forgó föld körén,
a mozdulat átüti szótlanul
és hulláma tovább-vonul.”

A Weöres-féle nyelvfelfogás jelentőközpontúságának, a ritmus, a hangzás elsőbb-
ségének nemcsak akusztikájában felel meg ez a vers, hanem annyiban is elgondol-
kodtató, amennyiben e hangzást, ami tematikusan is megjelenik a tánc képében, a 
táncolóhoz, illetve a megszólaltató szubjektumhoz képest elsődlegesnek ábrázolja, 
és a személyt, a tudatot feloldó álomhoz hasonlítja, tudattalan jelleget tulajdonít 
neki. (A Teljesség felé már idézett részletében pedig egyenesen a nyelv – értelemtől 
elvonatkoztatott – hangzósságát, a vers zeneiségét, azaz jelentőközpontúságát ne-
vezi „testtelen tánc”-nak.32)

Ez a fajta, Weöres egész életművét jellemző személytelenség – mint már szó volt 
róla – egészen más jellegű, mint Nemes Nagy Ágnes vagy Pilinszky, mint R. M. Ril-
ke vagy T. S. Eliot személytelensége: nem tudatos és reflexív, nem a nyelven kívüli 
értelem kimondhatatlanságából, nem az önkifejezés, a közvetítés lehetetlenségéből 
fakadó személytelenség, hanem – az előbb elmondottak értelmében – a versben 
megszólaló hang szubjektumon túlról eredésének tapasztalata: 

„Jó; de ha többre vágyol, legyél egyén-fölötti:
vesd le nagy-költőséged, ormótlan sárcipődet,
szolgálj a géniusznak, add neki emberséged”
(Ars poetica)

32 Weöres költészetének a zenéhez, tánchoz közelítéséről ld. Radnóti Sándor, Egy igen nagy költő. In: 
Magyar Orpheus, Weöres Sándor emlékezetére, szerk. Domokos Mátyás, Szépirodalmi K., 1990, 517.
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Ez a személytelenség nem az egyénen kívüli világban keresi a kifejezés lehetőségét, 
hanem az énen belül rejlő, varázslatként, mágiaként, kozmikus teljességként meg-
élt személyen túliban.33 A szubjektumnak ezt a felfogását éppen a nyelvhez való 
viszony világítja meg: ez a szubjektum nem a nyelvet uralni képtelen, és erre reflek-
táló én, hanem a nyelv által meghatározott, a nyelv által teremtett és a nyelv által 
felszámolt.34 Ez a szubjektum nem magányos tudat, hanem a nyelvből születő és 
abban feloldódó, csak a versben létező hang, és e hang által teremtett személy: 

„Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket:
táplálnak, melengetnek valahány világévet
s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak
a sorsuk örökélet, mint sorsod örökélet,
társukként megölelnek és megint messze szállnak”
(Ars poetica)

Épp ezért ez a személytelenség nem elvontan tárgyias, nem nominalisztikus lesz, 
hanem animisztikus, állandóan alakuló, mozgásban lévő és verbális. Nem mozdu-
latlan, állóképszerű, nem „örökkétartó pillanat” (Pilinszky: Dél), nem „megfagyott 
szökőkút” (Nemes Nagy Ágnes: Város télen), hanem átváltozás, feloldódás, terem-
tés, születés és halál állandó körforgása.

Abstract

This paper is a short chapter of a work of research which aims at analysing Sándor Weöres’s 
concept of language and subjectivity. In this part of the study I propose to compare his concep-

33 „Az individualizmuson túli individuum, a személyiség fölötti emberi lét Weöresnél már korábban is 
megjelenő gondolata a kozmikus harmónia eszméjében vált esztétikai mértékké, és benne fogalma-
zódott meg az élményköltészettel való szakítás. [...] A költészettan felől mindez a huszadik századi 
költészet egyik fő irányát alkotó objektív líra ellentéte volt, mert megvalósítója ugyan a versben ki-
fejezendő tartalmat a személyes benyomástól eltávolodva és a jelenségek közvetlenül tapasztalható 
hatásától elszakadva igyekezett megragadni, de a dolgokat nem csupasz önmagukban, hanem a ha-
tártalan egység, a »teljesség« eszméjében átlelkesítve, alapvetően antropomorfizáló módon fogta 
fel.” Kenyeres, i.m., 95.

 „Nem az én a végső egység, mely összetartja ezt a ciklust – írja Balassa Péter az Átváltozásokról –, s ezt 
a lírát, a »minden egész« élménye, az az »alap«, amelynek a szemlélete csakis »bölcs együgyűség« 
lehet”, Balassa Péter, A mint B. In: B. P., A Bolgár kalauz, Pesti Szalon, 1996, 22. Ld. még: Szilágyi Ákos, 
Az ornamentális lírai személyesség helye Weöres Sándor életművében. In: Sz. Á., Nem vagyok én kritikus!, Mag-
vető, 1984; Radnóti Sándor, i.m 517-8.; Ács Pál, i.m., 614–615.

34 Horváth Kornélia a Keleti elégiát az önmagát leépítő személyesség terében értelmezi, és hozzáteszi, 
hogy itt a szubjektum nem empirikus, egzisztenciális vagy grammatikai-retorikai értelemben vett, 
hanem „nyelvi-poétikai törvényszerűségektől meghatározott”. Horváth Kornália, A Kettő és az Egy. 
In: H. K., Tűhegyen, Krónika Nova, 1999, 55.
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tion of art and language with that of Dezső Kosztolányi, based on the interpretations of Esti 
Kornél éneke and on his essays. I focus upon the relationship between the signifier and the si-
gnified, as well as upon the nature of subjectivity in their poetry and theory. The purpose of my 
research is to identify the predecessors of his philosophy and to try and explain the difference 
between the impersonality of Weöres’s poetry and that of late modernism.




