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„�skezdet óta / itt vagyok / 
de a lepkével / meghalok.”*

A Weöres-centenárium alkalmából a költ� drámáira emlékez� vagy azokat elem-

z� beszélgetéseknek adott otthont a debreceni Deszka Fesztivál, Szász Zsolt, 

a Csokonai Színház irodalmi munkatársának moderálása, vezetése mellett.

Az els� el�adó Mezey Katalin prózaíró, költ�, m�fordító. Magával hozta Vár-

konyi Nándor, az egykori pécsi könyvtáros Perg� évek c. önéletírását, melyben 

részletesen olvashatunk arról, hogyan is érlel�dött Weöres Sándor drámaíró-

vá. Csöngén, ahol a költ� gyermek- és ifjúkorát töltötte, magántanulóként a 

helyi lelkész egész könyvtárát elolvasta, így igen korán, szinte párhuzamosan 

az olvasástanulással, megismerkedett Shakespeare, Schiller, Madách m�vei-

vel. Az olvasmányoknak az alkotói ízlésre tett hatásáról Weöres kés�bb így ír: 

„Shakespeare, Goethe, Dante szinte csupa irodalmi inspiráció. Kicsit le is né-

zem, savanyú a sz�l� alapon, ha az élet túlságosan benne van a m�ben.” Ez a 

nézet válik meghatározóvá a Theomachia c. drámájának írásakor is, mely nem 

más, mint irodalmi inspiráció. F�leg Várkonyi hatására, akivel Weöres azokban 

az években kötött barátságot, amikor a pécsi egyetemen el�bb földrajzot és 

fi lozófi át, majd fi lozófi át és esztétikát hallgatott, ebben a m�vében az ’�sdráma’ 

rekonstruálására tesz kísérletet. Mintául a Gilgames c. eposz szolgált számára, 

mely párbeszédes formája révén a drámához közelít, és egy �si kultúra egysé-

ges világképét sugározza magából. Weöres, aki az eposzt francia, német, angol 

fordítások alapján ismerte, itt fi gyelhette meg a történelmi kataklizmák drá-

mába való párolásának módszerét. A Theomachia (a Sorsunk c. folyóirat els� 

számában jelent meg, 1941-ben) egy széthullott, megtört, a közös mitológiától 

megfosztott világnak a magyarázata.

Az el�adás további részéb�l megtudjuk, hogy Weöres 1940-ben felkerült 

Budapestre, az MTA könyvtárában töltött hat hónapot gyakornokként, és ez az 

egyik legtermékenyebb id�szaka lett, el�fordult, hogy egyetlen éjszaka alatt 

harminchat verset írt. Ekkor írja meg a Holdbéli csónakost is, mely egy tizen-

nyolc képb�l álló mesejáték. Ezt a m�vét csak 1973-ban mutatták be, a Thália 

Színházban, vagyis 1941-t�l ’73-ig senki sem nyúlt hozzá. Ennek okairól maga 

Weöres beszélt az el�adónak: egy rendez� szakos végz�s hallgatótól véletlen-

szer�en megtudta, hogy a Színháztörténeti Intézet Könyvtárában a dossziéi 

egy szalaggal voltak átkötve, amelyre azt írták: „A  szerz� nem járul hozzá a 

bemutatásukhoz.”

Dr. Pálfi  Ágnes el�adása következett. Bevezetésében röviden fölvázolja, 

miként küszködött az irodalomelmélet (és itt Kulcsár Szabó Ern� irodalom-

történetére utal f�képp, mely Weöres drámáit például meg sem említi), hogy 

Weörest a modern vagy a posztmodern paradigmák közé helyezze el. A Psyché 

* Beszámoló a 2013-as debreceni Deszka Fesztivál a Weöres-centenárium alkalmából rende-

zett el�adásairól
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(Bódy Gábor fi lmesítette meg) viszont egyértelm�en posztmodern alkotásnak 

mutatkozik, az irányzat egyik emblematikus m�ve. Az elméleti nehézségek 

abból adódtak, hogy a XX. századi költészettanok szerint a költészet a metafo-

rizációval kezd�dik, és élesen elválasztható a mitológiai kifejezésmódtól, amely 

Jurij Lotman szerint az izomorfi ára, azonosításra épít – az azonosítás tárgya 

változó, ám maga az azonosulás mindig teljes. Ezzel szemben a metaforizáció 

az asszociatív gondolkodás eredménye. El�bbit a gyermeki, utóbbit a feln�tt 

gondolkodásra vélték jellemz�nek. Ám kés�bb megfi gyelték, hogy a feln�tt is 

átvált archaikusabb gondolkodási formákra, ha például érzelmi vagy intellek-

tuális megrendülést él át. Ez a kett�sség jellemzi Weöres stílusát is, és ebb�l 

fakadóan vált nehezen megközelíthet�vé a múlt századi irodalomelméletek 

számára. Err�l a kett�sségr�l a Holdbéli csónakos 2003-as rendezése kapcsán 

Valló Péter is említést tesz, aki Weörest egyfajta fordítónak, mediátornak tartot-

ta a mitikus és metaforikus között. „Weöres Sándor drámai m�veit színpadra 

állítani nagy kihívás. A költ�i szöveg, a szárnyaló gyermeki képzelet, mindezek 

mélyén a mindközül felel�s történelemfi lozófi ai gondolkodás együttesen teszik 

próbára a színháziakat. Ennek a rendkívüli és számomra leny�göz� komplexi-

tásnak a színel�adássá való újrateremtésével próbálkozunk munkatársaimmal 

együtt a Nemzeti Színház el�adásában” – írta Valló Péter a bemutató el�tt.

Pálfi  Ágnes Weöres Theomachia c. m�véb�l, mely az egyik istengeneráció 

pusztulását és egy másik megszületését mutatja be, Gaia, azaz Kronosz any-

jának az alakját tartja fontosnak, aki a cselekmény kibontakozása során foko-

zatosan elveszíti az elején még hangsúlyos antropomorf vonásait, személyként 

mintegy föláldozódik, hogy tárgyiasítás, materializáció révén megszülessék be-

l�le a világ. E folyamat fölvázolása Pálfi  Á. el�adásában egyértelm�en a Simone 

Weil-i ’kenózis’ (’kiüresedés’) fogalmával rokonítható.

Szász Zsolt hozzáf�zte, hogy Weöres Marlowe dramaturgiáját érezte közel 

a magáéhoz, a  jelenetek fi lmszer�sége, a  perg� dialógusok, a  sok helyszín, 

a „robogó tartalom” miatt

Ezután meghallgathattuk Weöres Toccata c. versét Béres Ilona el�adásá-

ban. A színészn� Kronoszt játszotta Weöres darabjában (2003, Bárka Színház, 

Balázs Zoltán rendezése). Fölelevenítette Weöressel való ismeretségüket is: 

mindössze háromsaroknyira laktak egymástól, Weöres a Muraközi utcában, 

a színészn� a Cimbalom utcában. Emlékezetébe vés�dött a sokszor látott kép, 

amint Weöres nejlonszatyorral a kezében tétován állt a Cimbalom és a Pusz-

taszeri utca sarkán, és látszott rajta, hogy nem tudta, hová menjen, vagy hogy 

mit keres ott. Kés�bb Béres Ilona Weöres utolsó kötetében talált egy, erre a 

helyzetre tökéletesen ráill� pársorost: „Utcasarkon / várok rám, / félórája / is van 

tán. // Ám értelmem / fölragyog, / Nem jövök, / mert itt vagyok.”

Utolsóként Szabó Székely Ármin jelentkezett el�adóként. Weöres Octo-

pus (avagy Szent György és a Sárkány históriája) c. m�vének bemutatóit 

vette sorra elemzésében. Ascher Tamás a Nemzetiben mutatta be 1979-ben, 

Zsótér Sándor az Ódry Színpadon 2008-ban, Zsámbéki Gábor nevéhez pedig 

három Octopus-el�adás f�z�dik: 1972-ben, Kaposvárott volt az �sbemutató, 

1994-ben egy f�iskolai el�adásban vitte színre, és 2001-ben a Katona József 

Színházban mutatta be, egy nagyszabású el�adás keretében (a f� szerepekben 

Tör�csik Mari, Fekete Ern�, Lengyel Ferenc, Csákányi Eszter). Ez utóbbi közön-
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ségsiker lett, ám a korábbi el�adásokon voltaképp megbukott a darab. Ennek 

okait vizsgálta meg az el�adó, kiemelve, hogy ez egyrészt egy nyelvi problé-

ma volt, mivel a hagyományos naturalisztikus színjátszás, azaz a ’k�színházi’ 

játéknyelv képtelen megszólaltatni a darabot. A  másik nehézséget a dráma 

szerkezete jelentette: az angol reneszánsz drámák mintájára épült fel, aminek 

nem is volt el�zménye a magyar irodalomban, a sok helyszín és cselekmény-

szál megnehezítette a befogadást, a különböz� témák – a politikai hatalom, az 

er�szak, a szexualitás – sajátos ötvözése is szokatlan volt nálunk, míg az angol 

shakespeare-i drámavilágban ez teljesen természetesen hatott. Ma viszont épp 

e témák együttes kidolgozása teszi a darabot korszer�vé, kortárs szövegként 

képes hatni. Weöres egyik interjújában azt mondta, hogy a darab bemutatója 

(nyilván a ’79-es), valamint többi drámáinak a színrevitele is, elvette a kedvét 

a drámaírástól, és az amat�r színházi mozgalmon belül megvalósított el�adá-

sokat tartotta ért�knek az � szövegére vonatkozóan. Az amat�r színjátszás a 

hetvenes-nyolcvanas években Grotowskit követte, és az � „szegény színházá-

nak” kifejezési eszközeivel valóban megközelíthet�bb volt Weöres drámavilága. 

A Bucz Hunor vezette független színházra is utalt az el�adó, amely 1983-ban, 

még az újpesti játszóhelyen mutatta be a Holdbéli csónakost. Bucz Hunor ren-

dezése a shakespeare-i metódust igyekezett követni. A 2001-es Zsámbéki-féle 

el�adás sikerének titkát f�ként abban látta az el�adó, hogy a rendezés szemlé-

letesen domborította ki a politikai hatalom természetének rajzát, a folyamatot, 

ahogyan egy közösségen belül az eredetileg vallási hitként szolgáló eszme 

uralkodó ideológiává válik, mely utóbbinak mindig kett�s arca van, egyrészt 

hazugságra épül, és ezzel többé-kevésbé mindenki tisztában is van, másrészt 

viszont fenntart egy közösségtudatot, amely élhet�vé teszi a világot. Az el�adás 

a különböz� színpadi bemutatókról készült felvételek megtekintésével zárult.

Kirilla Teréz

Vörös István

WS-fraktál
Kamarás Ági néninek szeretettel

�és egy verssor elszökik
mozdulatlan még az álom
a jöv� is szép ígéret
az ímélek megérkeznek

nyüzsg� boly lett már az álom
�és egy verssor elszökik
a jöv� is szép ígéret
az ímélek megérkeznek

nyüzsg� boly lett már az álom
most a múlt a szép ígéret
�és egy verssor elszökik
az ímélek megérkeznek

nyüzsg� boly lett már az álom
most a múlt a szép ígéret
kettévágva a drótposta
�és egy verssor elszökik


