
Weöres Sándor költõ, író, mûfordító, iro-
dalomtudós éppen száz éve született
Szombathelyen. Errõl a jeles eseményrõl
emlékezett meg a tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár március 20-án, az Egy
csészényi hang címû programjában, ami-
kor meghívta Alföldy Jenõ irodalomtörté-
nészt, érdemes tankönyvírót, hogy elõ-
adást tartson a költõ munkásságáról. 

A programot a Menner Bernát Zene-
iskola növendékei nyitották meg két ro-
kokó fúvós zenemûvel, amivel megte-
remtették a kellemes, ünnepi hangulatot
a költészethez. Vendégünk elõször
Weöres azon gyermekverseirõl beszélt,
amelyek az általános iskolai irodalom
tankönyvekben is fellelhetõk. A verseket
Dományi Zsuzsa könyvtáros olvasta fel:
így a Szán megy el az ablakod alatt címû
ismert gyermekverset és a Hazatérés cí-
mût is, melynél az elõadó párhuzamot
vont a versben szereplõ öreg kutya és
kutyája, Argosz között. Az  szerint
Argosz húsz évig várt türelmesen a gaz-
dájára. Öregen, rühesen, a szemétdom-
bon fekve elsõként ismerte fel a hazatérõ
Odüsszeuszt, s rövidesen kimúlt. 

Az elõadás nagy részét Weöres Sán-
dor öregkori fõmûve – és a gyermekver-
sek mellett legsikeresebb könyve –, a
Psyché tette ki. Alföldy Jenõ azt vallja, az
irodalom értelmezõjének az a feladata,
hogy feltárja ennek a mûnek az igazi eré-
nyeit, s így segítségére legyen az olva-
sóknak, pedagógusoknak és diákoknak,
mivel meggyõzõdése szerint a Psychének
kiemelt helye van a közmûvelõdésben, az
iskolai oktatásban. A Merülõ Saturnus

címû Weöres-kötetben
(1967) részletek jelen-
tek meg a „XIX. század
eleji költõnõ”, Psyché,
azaz Lónyay Erzsébet
nevével ellátott versei-
bõl. Késõbb napvilágot
láttak Weöres líratörté-
neti gyûjtései, a magyar költészet érde-
kességeit és ritkaságait felvonultató köz-
lemények. Ezek abban a hitben erõsítet-
ték meg az olvasót, hogy Lónyay Erzsé-
bet valóságos személy volt, akinek versei
és életrajzi adatai Weöres Sándor kutató-
munkájának köszönhetõen kerültek fel-
színre. Amikor azonban 1972-ben megje-
lent a Psyché címû könyv, kiderült, hogy
valami egészen másról van szó: Lónyay
Erzsébet nevû költõ ugyanis nem létezett
soha. Weöres Sándor nem valamely egy-
kori költõt idézte fel, hanem a XVIII–
XIX. század fordulójától az 1830-as évek
elejéig tartó idõszak stílusát imitálta
Psyché verseiben. Mondhatni, egy iro-
dalmi korszak stílusát idézte, miközben
verseivel együtt létrehívta s egyéni je-
gyekkel ruházta fel a költõnõt. A verscik-
lusból olyan versek hangzottak el, mint:
Eggy kapós ifiúhoz, Félig megbánás, 
Leány furfang, Tükör elõtt.

A közönség soraiban ülõ felnõttek és
diákok figyelmesen hallgatták, az izgal-
mas, nagy tudásról tanúbizonyságot adó,
mélyreható elõadást. Alföldy Jenõ zá-
rásként hangsúlyozta, reméli, hogy si-
került felkelteni az érdeklõdést a cen-
tenáriumát ünneplõ Weöres Sándor 
költészete iránt. ■
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