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Szajbély Mihály

ARANYT IDÉZŐ WEÖRES SÁNDOR

„Legyen ez a színjáték tarka álom, 
túlemelkedve életen-halálon.
Tán nincs is írva: elképzelve csak.”
(A Holdbéli csónakos bevezetője)

Az Írók általában olvasók is, az irodalomtörténészeknek pedig régóta kedves időtöl
tésük az olvasmányélmények, a hatások kimutatása. Eljátszom a gondolattal, Aranyt 
visszautalom a tizennyolcadik századba, Weörest a tizenkilencedikbe, magamat pedig 
valahová Meltzl Hugó és Dézsi Lajos közé. Belemártom a tollat a tintatartóba, és szál
kás, kissé jobbra dűlő betűkkel felírom a még nem egészen famentes papírlap tetejére: 
Arany-h a tá so k  We ö r e s  Sá n d o r  k ö l t é s z e t é b e n . Előttem cédulahalom, hosszú he
tek kutatómunkájának az eredménye, most már csak fogalmazni kell, pár nappal ké
sőbb kis pacát ejtve kiteszem a végső pontot, pár hónappal később elégedetten néze
getem az Egyetemes PhilologiaiKözlönyt... Pár évtizeddel később pedig a fejemre olvassa 
valaki, hogy megrögzött pozitivista voltam, aki hiába olvasta el Weöres Sándornak A 
VERS SZÜLETÉSE című vallomását, éppen a lényeget nem vette észre benne. 

és adataim virtuóz átrendezésére készülve, idézni kezd a költőtől:
„...majdnem minden versemet több-kevesebb irodalmi hatás érlelte. [...] Az irodalom organikus 

folyamat: egy-egy költő-oeuvre nem magában álló sziget, hanem inkább az erdei szálfához ha
sonlítható: az elődök lombjából növekszik, virágzáskor a többi fával hímport cserél, és az utódok 
táplálkoznak belőle. [...] eredetiségünk vagy van, vagy nincsen; és ha nincs, akkor hiábavaló 
minden felügyelet, ha pedig van, minden hatás csak építi és ékesíti.” (I/243-44.)*

Weöres e sorokban kétségtelenül túllép a hatásbefogadás sokak által mechanikusan 
felfogott ok-okozati összefüggésén. Amit az egyéni költői teremtésről elmond, az sok 
tekintetben emlékeztet az egészen más léptékben gondolkodó Herdernek a XIX. szá
zad magyar irodalomszemléletét mélyen befolyásoló elképzelésére arról, hogy az 
egészségesen fejlődő nemzeti kultúra kifelé nyitott, befogadó természetű, de amit be
fogad, azt szervesen magába építi, önmagáévá teszi. Az akkor élt kritikusok persze, 
Kölcseytől kezdve Gyulai Pálig úgy találták, hogy hiányzik az, amihez szervesen hozzá 
lehetne építeni, a magyar kultúra eleve „idegen tűznél” gyújtott lángot (NEMZETI HA
GYOMÁNYOK). Ezért tiltakoztak olyannyira a nyugati kultúrák befogadása ellen, és tar
tották szükségesnek előbb a semmivel össze nem téveszthető nemzeti kultúra (iroda
lom) kialakítását. Támaszt és alapot keresve a népköltészethez fordultak; Kölcsey 
ugyan még eléggé pesszimistán nyilatkozott erről a lehetőségről, utódai azonban szí
vesen elfeledkeztek lekicsinylő megjegyzéséről („a mostani énekekben csak a felfüggesztett 
rablónak s a szerencsétlenül járt lyánykának emlékezete forog fenn”), és lelkesen kezdtek hozzá 
a nemzeti poézis szikrájának a köznépi dalokban való kereséséhez.

* Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások, I. köt. Bp., 1986. 243-44. o. Az e kiadásra való hivatkozásaimat 
mindig ilyenformán rövidítem.
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A XIX. század későbbi évtizedeiben mindez nem kevés -  de a mostani gondolat
menet számára kevéssé érdekes -  zavart okozott.

Érdekesebb viszont az, ahogyan 1828 nyarán, két évvel a Ne m z e t i h a g y o m á n y o k  
megjelenése után a fiatal Bajza és Toldy egyezségre jutott népköltészet és nemzeti köl
tészet viszonyáról egymással váltott leveleiben. Bajza a népköltészetet a természet ré
szének tekintette, és (nyilván a klasszikus imitációs elmélet nyomán) úgy vélte, hogy 
a költőnek ugyanúgy kell viszonyulnia hozzá, mint a természethez: össze kell gyűjtenie 
a benne szétszórt szépet, és azt művészi széppé kell koncentrálnia. Toldy lényegében 
egyetértett vele, csak annyiban helyesbített, hogy a Bajza által ajánlott módon, a forma 
megnemesltésével nem művészi népdal keletkezik majd, hanem magyar, azaz nemzeti 
líra; „aki pedig népdalt ír, nemesítse meg annak tartalmát”. (BAJZAJ ÓZSEF ÉS T OLDY FERENC 
LEVELEZÉSE. Bp., 1969. 439-441.) Eszerint a népköltészet és a nemzeti költészet 
ugyanolyan szerves viszonyban áll egymással, mint Herdernél a nemzeti és az idegen 
kultúra (egészséges fejlődés esetén), Weöresnél a műélmény és a költői ihlet (eredeti 
tehetség esetén).

Weöres Sándor elképzelése tehát nem előzmények nélküli, a többé-kevésbé rokon 
gondolatmenetek korántsem teljességre törekvő felvillantása nyomán azonban aligha 
lehetne hatásról beszélni. Annyi mindenesetre tény, hogy egy olyan régészhajlamú és 
szokatlan olvasottsággal rendelkező költő, mint a HÁROM VERÉB HAT SZEMMEL (Bp., 
1977) című antológiát összeállító Weöres Sándor, különösen sokat köszönhet elődei
nek. Ihletőinek föltárása azonban a maga teljességében aligha lehetséges. Elsősorban 
nem is a mennyiség okán, hanem azért, mert olvasmányait valóban a sajátjává asszi
milálta. Költőt éppen úgy a magáévá tett, mint egész költői korszakot; a Kazinczy-kort 
például olyannyira kortársként ismerte, hogy képes volt újabb költői oeuvre-rel való 
gazdagítására is (Ps y c h e . Egy h a jd a n i k ö l t ő n ő  ír á s a i. Bp., 1972). írt verset Katona 
J ózsef és Petőfi modorában, mégis megkockáztatom, hogy az őt megihlető költők kö
zött (a gyakran emlegetett Babits és Kosztolányi mellett) Arany János a legfontosabb. 
Arany, az ugyancsak régészhajlamú költő, aki a XVIII. század kismestereinek éppen 
úgy tanulmányokat szentelt, mint Zrínyinek, és akit egész életén át foglalkoztatott az 
ősköltészet, az elveszett naiv eposz kérdése. Igyekezett pótolni a hiányt, egészen addig, 
míg görcsös akarása fel nem oldódott az ŐSZIKÉK szelíd melankóliájában. A VERS SZÜ
LETÉSE szerzőjét leginkább a görcsösség hiánya különbözteti meg tőle; Weöres egy- 
begyűjtött írásait már hosszabb ideje olyan korpuszként olvasom, amelyben kiteljese
dik mindaz, ami Aranynál töredékben maradt.

És amelynek fényében különös élességgel csillan fel a költőelőd eredetisége is.

Meditáció és vallomás
-  hangzik Weöres Sándor imént már emlegetett tanulmányának alcíme. A gondolat
menet, e pontosításnak megfelelően, két részre oszlik. Az első részben a szerző általá
nos művészetfilozófiai kérdésekkel foglalkozik, míg a másodikban a költői alkotómun
ka természetét igyekszik megvilágítani. A meditációs és a vallomásos részt az (In t e r 
m e z z o ) választja el. Ebben Weöres jelzi, hogy munkájának második részében a vers
költés folyamatáról saját költői gyakorlatára figyelve számol be, majd hozzáteszi, hogy 
a költők, Horatiustól Dantén és Valéryn át Kosztolányiig gyakran vallottak alkotás
módjukról. A vallomástevők közül Arany Jánost idézi hosszan -  de nem a jól ismert 
Vo jt in a  ars POETlKÁjÁ-t, hanem egy alig emlegetett, Szemere Pálhoz írott levéltöre
déket.
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A levél megfogalmazására az adott alkalmat, hogy Kölcsey egykori barátja, az akkor 
már élete végén járó Szemere Pál kis értekezést készített Arany Re m é n y e m  című ver
séről, és azt, választ várva, el is küldte a szerzőnek. Szemere meglehetősen nehézkes 
és tudálékos fejtegetésére („...gyanú támad költészetünk bensejében...”; „...biztatásra fakad 
a költész saját benseje irányában... ”) Arany igen tisztelettudóan és tapintatosan, mégis ha
tározottan válaszolt. Hangsúlyozza parányiságát és versének gyöngéit, majd felvázolja 
saját szerény célját: „elismervén a fejtegetésnek, általános szempontból véve, eredeti, találó s 
következetes voltát, mintegy számot adok a speciális érzelemről, melyből ama költemény kieredt 
[...]”. Mégsem éri be csupán ennyivel, hanem, az idős tudós gondolatmenetét korri
gálva és kiegészítve, általában is beszél az alkotás lélektanáról, a költői ihlet termé
szetéről. Weörest természetesen ez érdekelte, most következik a levélnek általa idézett 
része. Arany itt a Szemere által bevezetett neszme fogalmát pontosítja. A neszme: a még- 
nem-lét, a fogantatás pillanata, az eszmét megelőző, művet indukáló, formátlan kész
tetés. „Mi is lehetne, az inventio müveinél, egyéb, mint neszme, vagy félig homályos eszme leg
följebb. Itt nem a logica vezet bizonyos eszmékhez, itt a pillanatnyi helyzet, kedélyállapot, érze
lemből fog eszme fejleni, s ha kísérhetjük is, szabályozhatjuk is további fejlésében, a csíráról, a 
keletkezés mozzanatáról nem adhatunk számot magunknak.” Példaként Vörösmarty SZÉP 
i LONKÁ-jára hivatkozik, mely tudomása szerint egyetlen sorból (neszméből: „Herva- 
dása liliomhullás volt”) fakadt. Hasonlóképpen a neszméből magyarázza a magyar nép
dalok tárgyuktól meglehetősen távol álló felütéseit is, majd hozzáteszi: „Kevés számú 
lyrai darabjaim közül most is azokat tartom sikerültebbeknek, a melyek dallamát hordtam már, 
mielőtt kifejlett eszmém lett volna -  úgy hogy a dallamból fejlődött mintegy a gondolat.”

Pár mondattal később Arany rátér a Szemere által elemzett versre, Weöres azonban 
ezt már említetlenül hagyja. A v e r s  SZÜLETÉSE későbbi fejezeteiben, saját tapasz
talatait megvilágítandó, elég gyakran hivatkozik majd költőelődeire, közöttük Arany 
Jánosra is. Arany szerepe azonban az (In t e r m e z z o ) által mindenképpen kiemelt. A 
hosszú idézet nem csupán azért kerülhetett az egész gondolatmenet tengelyébe, mert 
benne a levélíró ugyanarra vállalkozott, amire Weöres készült jó fél évszázaddal ké
sőbb, hanem azért is, mert a vers születését tisztázni hivatott önvizsgálat nagyon is 
hasonló szellemben folyt, és nagyon is hasonló eredménnyel zárult. Egészen Arany 
szellemében írja le például, ahogyan egyes versei esetében nála is a dallamból fejlődött 
mintegy a gondolat: „Olyasféle hangulatom támadt, amilyen Debussy kis zongora-opusaiban 
érezhető; sejtettem, hogy vers lesz a hangulatomból, de fogalmam sem volt, hogy miről szóljon. 
Egy jambikus versforma dongott a fejemben [...] a a b-c c b rímmel [...] írni kezdtem, valami 
lágy zsongás és néhány vizuális ködkép lepkéit kergetve.” (1/249.) Az intermezzo ugyanakkor 
valóban intermezzo, a gondolatmenetbe ékelt zárt egység maradt. Az Aranytól idézett 
mondatokhoz Weöres egyetlen sor közvetlen kommentárt sem fűzött; ehelyett vallo
mása második részében kibontotta a töredékesen fennmaradt (talán el sem készült, 
talán el sem küldött) levél neszméjét.

Weöres Sándor persze nem csak a teoretikus Arany János életművében mozgott 
otthonosan. NEGYEDIK SZIMFÓNIA című verse tökéletes szerepköltészet, belehelyezke- 
dés elődjének életművébe. A költemény, a klasszikus szimfóniaformának megfelelően, 
négy tételből áll, és a To l d i, a balladák, a Bo l o n d  Is t ó k , valamint a lírai versek je l
lemzőinek felvillantásával az Arany-írásművészet négy alaphangját csendíti meg. A fel- 
szökő-elhaló hang, a csendülés szövegmegfelelője a töredék. És valóban: rész utal itt 
az egészre, a töredékek mögött az életmű töredékes teljessége sejlik fel. Arany gyakran
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és szeretettel Ír az álomba merülő Toldiról; Weöres Toldi álmát teszi láthatóvá. Az utol
só versszak -

„Alszik az ősz bajnok, piheg, mint a gyermek, 
álmának habjai zengőn feleselnek 
és palota épül a puszta beszédből, 
ráfészkel a napfény, tornya égig ér föl...”

-  bravúros benne maradva kilépés a szerepből. Az álmodó hős álmai habjai feleselé
sének beszédként való értelmezése ugyanis egyszerre lezárása az álom leírásának és 
hódolat az álmot szavakká, rímes beszéddé formáló költőnek, Arany Jánosnak.

A második rész a Kisfaludy Sándor regéiből ismert Rezi várát idézi meg Arany 
szaggatott és drámai balladastílusában, míg a harmadik a Bo l o n d  Is t ó k  szövegéből 
minduntalan kibeszélő, alkotói kételyeit a humor szomorkás fényébe állító elbeszélő
jének hangján szól. Ugyanúgy halogatja a tulajdonképpeni történetet, ugyanúgy já t
szik a halogatással, és ugyanúgy hivatkozik az elvárásokra, mint Arany. És a Bo l o n d  
Is t ó k  első énekének zárására emlékeztető módon teszi személyes szinten befejezetté 
(ha a narratika szintjén nem is lezárttá) a töredéket. Arany máskorra halasztja annak 
elbeszélését, hogy miként kapta hőse a Bolond előnevet, mondván:

„Talán, talán. Ha jó sors engedi.
Fogadni bizonyost én nem merek.
Bányász a költő: hányszor kergeti 
Mély föld alatt vakon a vak eret!
Bizvást elindul, hévvel követi:
A z egyszer elvész, meddő szirt mered 
Eléje: s ő áll e szirtnél merőbben,
Sápadva színben, fogyva kedv- s erőben!”

Weöres pedig mintha a tenger sok évvel később mégiscsak megszületett második ének 
csúfondáros hangján pellengérezné ki e melankolikusra sikerült zárást:

„inkább kezdem szép mesém; 
jobban mondva, kezdeném, 
s közben elfütyült fejemből...”

A Ne g y e d ik  s z im f ó n ia  költője itt a Bo l o n d  Is t ó k  lényegére figyel fel: arra, hogy e 
mű lírai ihletből született, melynek kifejezésére csak alkalmat adott a történet. Arany 
elbeszélője a XIX. századból jól ismert, kívülálló és mindent tudó elbeszélő, akit 
ugyanakkor a XX. századi elbeszélők kételyei gyötörnek: vajon képes lesz-e „tudását”, 
az általa ismert történetet szavakká és mondatokká formálni, képes lesz-e megosztani 
másokkal. A mű fókuszába maga a kétely kerül, a hagyományos elbeszélő -  elbeszélt 
történet viszony (talán Arany számára is meglepő módon) a visszájára fordul: nem az 
elbeszélő lesz a történetért, hanem a történet szolgálja az elbeszélő érzelmeinek kife
jezését, a lírai ihlet, a neszme tárgyiasítását. Szolgálja saját csonkasága árán is: befeje- 
zetlenségében a kételyek ábrázolása teljesedik ki.

Lírai ihlet helyett persze jobb lett volna talán az orpheuszi ihlet kifejezést használ
nom. A homéroszi és az orpheuszi költészetet, Weöres 1944-ben megjelent Med ú za
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című kötetéről értekezve, Hamvas Béla különítette el egymástól. Kora politikai zsib
vásárokon elégő vagy mesterségbeli bűvészmutatványokba menekülő költészetét 
egyértelműen a homéroszi típusba sorolta, melyet Mallarméra hivatkozva így különí
tett el az orpheuszitól: „A homéroszi eltévelyedés következtében a költészet külső látvány, a 
felszín mutatványa, az érzéki bűbáj, a lebilincselő látszat szemfényvesztő varázslata lett. Homé
rosznál minden ragyog, még a betegség és a vétek is. [...] Az orpheuszi költészet ezzel szemben az 
igazi költészet, amelytől a tigrisek megszelídülnek, s amelyre a halak kidugják fejüket a vízből -  
az isteni szavak elementáris kinyilatkoztatása.” (Diárium, 1944. 2. 21-23.) Kritikáját Weöres 
lelkesen fogadta, saját ösztönös költői törekvéseinek elméleti megerősítését látta ben
ne: „ [Hamvas] konkrétan megnevezi és tudatosítja a mai líra továbbjutási lehetőségét; rámutat 
arra [...], hogy a mai költészet [...] csakis orpheuszi lehet” (idézi: Kenyeres Zoltán: TÜNDÉR
SÍP. Bp., 1983. 89.). Aranyt imitáló következő sorai

„- -  -  a tisztes és kopott 
szóknak éden-állapot, 
ha görögnek fel-alá s 
hasmánt, mint a vízfolyás, 
nyűg nekűl -  hisz gondolat 
oly sok járt a toll alatt

hogy a szédült szók evégett 
nem bánnák az ürességet”

pedig arra utalnak, hogy Weöres a szavakjelentésével szemben bizalmatlan, a neszmét 
„zengeni” igyekvő, orphikus költőre ismert rá már abban az Aranyban is, aki maga 
minden erejével homéroszi szeretett volna lenni.

A BOLOND Is t ó k  hangján szóló harmadik rész ugyanakkor a lírikus Arany egyik 
regiszterének próbálgatása is, melyre szintén jellemző az ironikus önreflexió (Ar k a - 
d ia -fé l e , Ré g i j ó  id ő k b ő l , Ak a d é m ia  p a p ír s z e l e t e k , Mo n d a c s o k  stb.). Mindezt a 
kései Arany-líra, az Ős z ik é k  talán legfontosabb jellemzőjének, a mulandóságra tekin
tő belenyugvásnak a megidézése zárja le a ciklus negyedik darabjában. Weöres itt a 
Mi n t  egy ALÉLT v á n d o r  című korai Arany-vers virág-illat-motívumára játszik rá.

„Találkoztam ugyan, amíg átalkeltem,
Egy-egy friss virággal, egy-két termő fával:
De a fa gyümölcsét én meg sem ízleltem,
S megelégedém a virág illatával. ”

-  hangzik Arany költeményének harmadik szakasza. Weöres pedig így variálja a té
mát:

„ A Teremtő egy élettel áldott, 
le nem tépem azt a szép virágot, 

aki bölcs, ám többre jusson, 
én az illatát ha érzem, 
s olykor ujjam is bevérzem, 

mint oktondi asszony. ”
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A két vers végkicsengése egyformán a belenyugvás. De míg ez Aranynál végső soron 
a halálvágyat jelenti, és az örök nyugalom, a pihenés reményét, addig Weöresnél a lét 
totális, életen is túlvezető kegyetlenségének a belátását. Az ő temetője száz égő kemen
ce, ahol rög a dunna, sár a párna, és csupán furcsa, irracionális fényben csillan a re
mény: „mégis mindnek örök álma /  a jóságos Isten”.

Weöres Sándor magyar mitológiája
Arany János a TOLDI sikerén felbuzdulva azon töprengett Szilágyi Istvánhoz 1847 
áprilisában írott levelében, hogy vajon lehetne-e az Árpádok korában játszódó nép
eposzt írni. Az elképzelt műfaj legfontosabb jellemzője az egyszerűség és a költői fen
ség: „a népköltő feladata nem az, hogy elvegyüljön a durva nép közt [...] hanem az, hogy tanulja 
meg a legfensőbb költői szépségeket is a népnek élvezhető alakban adni elő”. (ARANY JÁNOS 
Le v e l e s k ö n y v e . Bp., 1982. 55.) Toldy Ferenc húsz évvel korábban, Bajzát helyesbít
ve elkülönítette a (mű-) népköltészetet a nemzeti költészettől; az általa javasolt meg
határozás értelmében Arany itt a (mű-) népköltészet fontossága mellett tette le a vok- 
sot. Ez azonban csak a közvetlen feladatotjelentette számára, melynek megoldása nyo
mán -  talán -  elérhető a végső cél is, a nemzeti költészet megszületése. Világosan ki
tűnik ez Pákh Alberthez öt évvel később intézett leveléből: „Hogy inkább a népiest míve
lem: oka hajlam, ismerése saját erőmnek, s talán némi princípium is. Mert azt hiszem, hogy amely 
népnek nem volt, nincsen gazdag népköltészete: annak nem lesz önálló nemzeti költészete, hanem 
mások hulladékain fog élődni [...] Erre könnyű felelni persze, hogy ilyes népköltészetünknek már 
a Dentumogeriában kellett volna létezni, s Homérunknak Árpád alatt: de ha akkor nem volt, 
úgy bizony nincs mit rontson a népköltészet. Mert vagy kifejlik belőle még ezután a nemzeti 
költészet, vagy nem.” (Uo. 181.)

Tehát: vagy igen, vagy nem.
Kételyek persze Aranyt már 1847-ben is gyötörték: „[...] nem chiméra-e nép-eposzt gon

dolni?” -  tette fel a kérdést ugyancsak Szilágyi Istvánnak. Egyik 1854-es, Gyulaihoz 
írt levelében pedig mintha erre válaszolna: „Denique beláttam, hogy korunkban, még ná
lunk is, az eposz nagyon mondva csinált virág [...] Hol az anyag? A mithológia? Csináljunk! 
Köszönöm szépen. Ezt csinálni nem lehet, ez csinálódik.” (Uo. 221.)

Az utóbbi megállapítással, amely mögött végső soron az irodalom organikus épülé
sének herderi gondolata húzódik meg, az ugyancsak szerves (bár nem herderi) iro
dalomfogalommal rendelkező Weöres Sándor nyilván tökéletesen egyetértett. O 
ugyanakkor (éppen mivel nem szorították herderi korlátok) a népköltészeten túl a 
„csinálódás” más, örök és kimeríthetetlen forrását fedezte fel: a bontakozó gyermeki 
lélek gátlásoktól és előítéletektől mentes költészetét. A vers születése második, önvizs
gálaton alapuló és vallomásos részében gyermekkori álmát idézi fel. Szédítő sebesség
gel forgó körhintát látott, rajta rengeteg éneklő emberrel. A szöveg és a dallam tisztán 
megmaradt emlékezetében:

„Valljatok, valljatok, 
mert jő halálotok.
Úgy jártok, mint Mihu Antal, 
az a drága Mihu A ntal, 
valljatok, valljatok, 
mert jő  halálotok. ”
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A Mihu Antal névhez azután egy, a mostani gondolatmenet szempontjából különösen 
érdekes magyarázatot csatolt. Eszerint Mihu Antal gyermekkora képzelet teremtette 
birodalmának királya volt. Először a Kacsulária nevű kacsaország kacsafejedelme, aki 
harcban állt a libakirályokkal, majd a két fejedelemség emberi országgá változott. „[...]
nevük Kaetschularia és Boulleramia lett, és melléjük még vagy harminc ország társult, két szem
ben álló szövetséggé tömörülve óriási harcokat vívtak [...] A vezérek nevei is átfenségesedtek: 
Michou, Boudex [...] és a névsor megtoldódott néhány-száz névvel -  sokra még ma is emlékszem 
és homéri küzdelmeikre. Azóta is tucatjával épülnek bennem az Orplid- és Naconxypan-szerü 
mesevilágok [...] ha néha bennük csatangolok, mintha a Mahábhárata rengetegében járnék.” 
(1/253.)

E gyermekkori élmény felidézését a költészet és a gyermeki költészet kapcsolatának 
a tisztázása előzi meg a disszertáció első, elméletibb (meditációs) részében. Weöres ab
ból indul ki, hogy a gyermekek tlz-tizenkét éves korukig még akkor is valamennyien 
költők, ha soha nem Írnak le egyetlen sort sem: „életismeretük még hézagos, ezért a fantázia 
szabad kapcsolataival pótolják az ismeret hézagait; a kifejezésmód kényelmes sémáit még nem 
ismerik, hát maguk alkotnak kifejezésmódot önmaguknak, mondanivalójuk úgy tör át a szavak 
sűrűjén, mint a sziklagörgeteg az erdőn”. (1/229.) A felnőtté válással párhuzamosan azután 
egyre inkább alkalmazkodnak a mindennapi, jól ismert keretekhez. Mégis mindig 
akadnak közöttük olyanok, akik képtelenek erre: „szellemiségük többet mozog úttalan-já- 
ratlan területeken, mint a sablonok között; és a költő is ide tartozik”. (1/230.)

A költő tehát örök gyermek, a gyermeki lélek pedig a költészet örök forrása.
Weörest természetesen nem a különböző gyermeklapok által tucatjával közölt, 

gyermekek tolla alól kikerült, de felnőtt költészetet imitáló versek érdekelték. Ezek 
tanulmányozása nyomán szerinte legfeljebb az derülhetne ki, hogy a gyermek miként 
kezd alkalmazkodni a sablonokhoz. Körülöttünk lappang azonban egy olyan, Weöres 
által prehisztorikusnak nevezett költészet is, „melyben a bontakozó lélek teljes eredetiséggel 
nyilatkozik”. (1/231.) Weöres ennek gyűjtését-kiadását sürgeti, és mondatai nyomán 
egyre világosabbá válik, hogy olyan kimerlthetetlen kincsesbányára és intim viszonyl- 
tási alapra lelt benne, amilyen a XIX. századi költő számára a népköltészet volt. A gyer
meki poézisban felismeri az ősköltészet legfontosabb jellemzőjét, a személytelenséget 
is: „Mintha egyetlen igric énekelné nyers természetességgel a leendő emberiség bimbózó vágyait 
és bizonytalan felismeréseit.” (I/231.)

A magában gyermeki lelket őrző költő pedig könnyedén teremthet mitológiát: szá
momra ezt példázza Weöres tevékenysége. Nem gyermeki költészetet művelt termé
szetesen (noha sok verse a gyermekköltészet klasszikusa lett), hanem úgy építkezett 
belőle, ahogyan Arany szeretett volna épltkezni a népköltészetből, ahogyan elképzelte 
népköltészet és nemzeti költészet kapcsolatát.

Weöres eközben segítségért bárhová nyúlhatott, tárva-nyitva állt előtte az egész ma
gyar és világirodalom, sőt az irodalom alatti irodalom, a lektűr, a ponyva, a vásári ko
média világa is. Eredetiségét nem kellett féltenie, mert azt a gyermeki lélek érintet
lensége eleve biztosította számára; szárnyalását a nemzeti elvárások nem törték meg, 
mert azok ismeretlenek voltak előtte. És mégis, a keze nyomán születő mitológia min
denféle program és erőltetés nélkül magyarrá lett, magyarrá asszimilált tücsköt és bo
garat, Homéroszt és MAHÁBHÁRATÁ-t -  egyszerűen azért, mert a Weöres Sándor lé
nyében megőrzött gyermek magyarul álmodott.
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A GlLGAMES-tŐl a MONDACSOK-ig
Weöres Sándornál, úgy tűnik, spontán módon bontakozott ki az az ősmagyar mitoló
gia (is), amelynek megteremtésével XIX. századi elődei oly keservesen küszködtek. A 
teremtés, a születés pillanata érdekelte, akárcsak Aranyt (vagy korábban Vörös- 
martyt), de eredendően távolabbról indult. Nem csupán a nemzet, hanem az embe
riség születésére figyelt, és innen kalandozott el Ukkonvárig és Jégapó ázsiai birodal
máig.

Hömpölygő sodrású, parallelizmusoktól zsúfolt és archaikus hatást keltő magyarí
tást készített a Gil g a m e s  fennmaradt töredékei nyomán, a következő kommentárral:
„A GlLGAM ES-eposz az emberiség egyik legősibb szépirodalmi kincse, ha az évek lépcsőin 
visszasétálhatnánk hozzá, Homérosz körülbelül a fele utat jelentené.” Ismerteti röviden az 
eposz történetét, a különböző időkből származó sumer, óbabiloni, hettita és asszír tö
redékeket, majd elmondja, hogy nem törekedett rekonstrukcióra, tartalmi hűségre; 
az eredetileg tizenkét énekes eposz nála négy énekre rövidült. Igyekezett viszont hű 
maradni a mű lelkületéhez: „A GlLGAM ES-eposzt nem magyarra fordítani, hanem magyarul 
is létrehozni akartam.” (I/292-93.)

Képzelete máskor még távolabbra vezeti vissza. „E vers szerint ember és emlékezet régibb, 
mint a Föld” -  hangzik a MAHRUH VESZÉSE című hosszú, százegy négysoros versszakból 
és egy terjedelmesebb epilógusból álló poémájához fűzött magyarázó jegyzetének első 
mondata. Majd mintegy a kritikai kiadások apparátusát idéző tárgyilagos hangnem
ben világosít fel arról, hogy a Mahruh nevű, hatalmas és áttetsző, buborékszerű ősi 
csillag, ahonnét valamennyien származunk, évmilliókkal előbb fölrobbant; „egyik el
röppent cseppje a mi Földünk”. Leírja a Mahruhot körülvevő, földi léptékekhez mérve 
elképesztő nagyságú égitesteket mozgató kozmogóniát, majd rátér az égitest pusztu
lásáról szóló énekre, melynek „szavai közt idegen nevek villódznak, mint iszapban a sárká
nyok: többnyire akkori világrészek nevei”. Mindezt egy magát Rou Erounak, azaz Bíbor 
Lángnak nevező lantos örökítette meg nekünk, Mahruh végső korszakában. „[...] ha
tártalan háborúk közt, világrengés idején” alkotott, „száz pusztuló földet felsorol és elsirat”. A 
hanyatlás korának dalnoka természetesen sokkal kisebb művész ugyan, „mint az előző 
virágkorok számtalan költője”, de KANA VUENH ATHETAN JARGELIH (GyÁSZDOB SZÁZ LE
ROGYÓ VILÁGÉRT JARGEH VÁROSÁBAN) című munkájából mégiscsak érzékelhetjük, ha 
csak sommázva és vázlatosan is, az ott folyt életet.

Elsüllyedt városokról regél A Bab  El  Ma d e b -EN című költemény, elsüllyedt világba 
vezetnek az Óe g y ip t o m i v e r s e k . Nakai-szigeti, déltengeri ének, vár ránk E Daj, a 
messzi (A r e j t e t t  o r szá g), álom az ősvilágról, St o n e h e n g e , meg T itavane  k ir á l y 
n ő  és A m e g m o z d u l t  s zó tá r , csilrózsagla, asztrény, borjuh, hulláimok... Weöres Sán
dor nem túlzott tehát, amikor A VERS SZÜLETÉSÉ-ben arról beszélt, hogy képzeletét 
folyamatosan foglalkoztatják Orplid- és Naconxypan-szerű mesevilágok. „Lénye szinte 
nem is e világból való volt, mintha egy jámbor föld alatti szellem, a gyökerek és elásott kincsek 
manója tévedésből embernek született volna” -  jellemzi a második világháborúban munka
szolgálatosként eltűnt költőtársat, Pásztor Bélát. De az arckép mögött fölsejlik az 
önarckép is, hiszen 1940-ben együtt írták és rendezték ciklusba a H o ld a sk ö n y v  
mondacsait: „Négysoros strófákat rögtönöztünk, furcsa és kusza versikéket: ha az egyik elkezdett 
valamit, folytatta a másik [...] javítás-e, rontás-e, nem sokat törődtünk vele: úgy hajszoltuk az 
ötleteket, mint a szél a vízfodrot, a lehullt lombot, a port. [...] Talán nem is versek, csak közös 
hancúrozás. Vagy primitív hímzések, naiv kerámiák: sürü indázatban nyüzsgő pirinyó démon-, 
ember-, állat-alakok.” (I/591.)
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A Ho l d a sk ö n y v  négysorosai arra is figyelmeztetnek, hogy a mesevilág itt lélegzik 
körülöttünk, és megidézéséhez nincsen szükség feltétlenül arra, hogy elsüllyedt vilá
gokat, soha nem hallott neveket alkosson a képzelet. És nincsen feltétlen szükség nagy
lélegzetű kompozíciókra, emelkedett komolyságra sem. Lehet róla beszélni pár soro
sokban is: „Táncol a Hold/fehér ingben. /  Kékes fényben /  úszik minden.” És: „Borjú a réten, 
/fák alatt /  egymagában / áthalad, /  lépeget, /  bámulja a kék eget. ” Dalok, epigrammák, ütem
próbák, vázlatok, töredékek. Egybegyűjtve: RONGYSZŐNYEG. Egybegyűjtve máshol: 
MAGYAR ETŰDÖK. Néha meg elég összekeverni az újságcikkeket: „Tegnap éjjelKeceszál- 
láson a kiskorú F. Mihály, 16 éves és 75 méter mély, naponta tízszer annyi áramot szolgáltat 
Japánnak, mint akácvirágzáskor a méhek [...]” És a TÖKFEJ: „Kalap- /  alap.” És ha mégis 
hosszabb kompozíció, akkor például: BOLOND ISTÓK és HOLDBÉLI CSÓNAKOS.

Ukkonvár és Jégapó
Weöres BOLOND ISTÓK-története, hasonlóan Aranyéhoz, lírai ihlet szülötte. „Ez a mü- 
vecske, mint minden Bolond Istók-történet, tulajdonképpen önéletrajzféle” -  kezdődik a pro
lógus első mondata. Folytatását azonban, melyben Weöres kijelenti, hogy a prózában 
írt elbeszélő költemény alakjainak és történéseinek nincsen közvetlen köze az életéhez, 
úgy értelmezem, mint elhatárolódást az elbeszélői (költői) én és az elbeszélt történet 
Arany munkájában tapasztalható közvetlen reflektáltatásától. Ettől a módszertől Weö
res azért tartózkodott, mert életének közvetlenül szavakba nem foglalható, ezért ref- 
lektálhatatlan részéről szeretett volna hírt adni: „Ha e hat éneken keresztül csak éreztetni 
tudnám néhány pillanatra: már az is több, mint amennyit remélek. ” (I/421.) Am ahhoz, hogy 
legalább reménykedhessen ebben, intim, lírai ihletközelségben kellett élnie az elkép
zelt őshaza fUrcsa mesealakjaival, Jégapó fejedelemmel, Búzalelkével, Kőleányával 
meg persze magával Bolond Istókkal és barátaival, Vitéz Lászlóval, Paprika Jancsival, 
nemkülönben az őshaza fővárosának, Ukkonvárnak többi lakójával.

Az itt megteremtett mitológia él tovább és teljesedik ki a Ho l d b é l i c só n a k o s  című 
mesejátékban; a két történet úgy viszonyul egymáshoz, ahogyan az antik görög iro
dalom egyes alkotásainak történetei, hátuk mögött a közös mitológiával. A Bo l o n d  
Is t ó k  második énekének egyik terjedelmes bekezdése összefoglalja a Ho l d b é l i c s ó 
n a k o s  egész cselekményét; utóbbi viszont a Bolond Istók-történetre utal gyakran. 
Eközben kiteljesedik a mitológiai apparátus: elegendő csupán egyetlen pillantást vetni 
a mesejáték szereplőinek névsorára ahhoz, hogy világossá váljék: Weöres milyen gát
lástalan könnyedséggel ötvözte képzeletében és formálta ősmagyar mitológiává a vi
lágirodalom és -történelem különböző szereplőit és emblémáit. Pávaszem magyar ki
rálykisasszony kezéért a kínai császár, a sumir főpap, a szerecsen fejedelem és a krétai 
király verseng, a végső győztes mégis Medvefia lapp fejedelem lesz. Mellettük felbuk
kannak a görög mitológia jól ismert alakjai (Menelaos, Helena, Paris), meg a kelta 
királynő, Temora, de van itt lapátos hindu és kínai börtönőr is. Az égi szféra megtes
tesítője a címszereplő, a Vörösmarty Délszaki Tündérére emlékeztető Holdbéli csó
nakos, és mitológiai alakokká válnak a porszagú vásári bábjátékok jól ismert figurái 
is, a szürke köpenyes, varázserejével a felhőket és zivatarokat igazgató garabonciással 
együtt. Történik az egész a mesés ősidőben, a keleti ős-Magyarországon, Szkítiában, 
Kínában, Keltaországban, Spártában, Knossoson, a majmok országában és a felhők 
között.

Mondhatni, mindez jobban emlékeztet a Cs o n g o r  És TÜNDÉ-re, mint Arany ős
magyar eposzkísérleteire. De ha Arany életművét egészében vesszük szemügyre, ak
kor benne szinte ugyanilyen tarka változatosságot fedezhetünk fel. Weöres forrásai jó
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részét már ő is ismerte: régi históriákat böngészett, ponyvakiadványokat, felfedező 
tanulmányokat Irt a XVIII. század korábban csak versificatorokként kezelt és lenézett 
kis költőiről, olvasott Ossziánt, fordított (angolból) kínai dalokat stb. És tanult is mind
ebből, fel is használta a szerteheverő anyagot és stílust. Nemcsak TOLDl-t írt és Bu d a  
HALÁLÁ-t, hanem alkalmi disznótoros költeményt, NAGYIDAI CIGÁNYOK-at és MONDA- 
CSOK-at is. De számára még elképzelhetetlen lett volna a stílusszintek gátlástalan ke
verése, egymásba mosása. Elképzelhetetlen lett volna az, hogy Csaba királyfi környe
zetében Vitéz Lászlók, Paprika Jancsik és Bolond Istókok tökéletlenkedjenek, hogy a 
mondában szereplő, történelmi hitelességű személyek mellé Jégapót alkosson, Búza- 
lelkét és Pávaszem királykisasszonyt.

Ha pedig elolvassuk Gyulai Pál 1855-ös Szépirodalmi Szemléjét, akkor világossá válik, 
hogy miért lenne történetietlen megkérdezni Aranytól: képzelete az általa ismert gaz
dag anyagból mi okból nem ötvözött ősmagyar mitológiát?

Gyulai szemléjének második, kora epikus költészetével foglalkozó részében először 
arról beszél, hogy a valódi eposzt a nép teremti, részeit szájról szájra adja, mígnem 
jön egy költő, aki ezekből egységes kompozíciót teremt; így keletkezett az Iliá sz  vagy 
a KALEVALA. Leszögezi azonban, hogy „ [...] ily mü és költő csak oly korban állhat elő, midőn 
a nép már polgárisodni kezd a nélkül, hogy még elvesztette volna ifjúsági emlékeit s így az epikus 
múlt kihalt volna öntudatából”. (Gyulai Pál: KRITIKAI DOLGOZATOK 1854-1861. Bp., 
1908. 89.) Ez az idő viszont már régen letűnt mindenütt Európában, s a magyarok 
sok más néphez hasonlóan úgy jártak, hogy a hajdanvolt epikus anyag a kereszténység 
és az idegen műveltség hatása alatt, zivataros történelmi körülmények között feledésbe 
merült. Nem teremtette meg a keresztény korszak, a lovagkor sem „a románcok, balla
dák, legendák, romantikai epopöák költészetét” (uo. 89-90.), csak száraz históriás énekek, 
Ilosvai, Tinódi stb. keletkeztek. A hagyományok hiányát semmi sem pótolhatja, még 
a zseni képzelete sem, így igazi eposzt teremteni lehetetlen. Mégis létezik két út, ame
lyen elindulhatnak az epikus vénájú költők. Ragaszkodhatnak a megmaradt kevéshez, 
s annak szellemében formálhatnak kerek történetet, teljes eposzi világot. így jöhet 
létre a naiv, népies műeposz, „[...] mely művészi úton pótolja, ahogy pótolhatja, a századok 
mostohaságát, s mindig a legnagyobb közönséghez, a néphez szól”. (Uo. 90-91.) A másik le
hetőség az, hogy a költő keveset törődik a mondai alappal, fantáziájára támaszkodik, 
és más néptől kölcsönöz. Ez az út kevésbé fáradságos, biztosabban vezet sikerre, de 
meg sem közelíti a célt: Zrínyi és Vörösmarty hőskölteményei ezért „nem olvadhattak a 
nép öntudatába, bár tárgyuk szorosan nemzeti volt, s a korra is hatást tőnek”. (Uo. 93.)

Arany egész munkássága azt mutatja, hogy ő az első, nehezebbnek és ugyanakkor 
korszerűbbnek gondolt úton szeretett volna járni. A Vörösmarty-féle tarkaságot tu
datosan igyekezett kerülni; képzeletvilága ugyan nem szűkölködött a színekben, kü
lönös kolorittá vegyítésüket mégis meghagyta kései utódjának, Weöres Sándornak.

Utóhang
Weöres Sándor a Margitszigeten. Verőfényes őszi délelőtt, áttört égbolt, kavicsos sé
tány, zizegő léptek, vízerektől átszőtt papiros. „Most, mikor ezt írom: szeretném, ha az olvasó 
beleláthatna abba a lelkiállapotba, mikor írásom készül. Meglehetősen szürke és egyszerű lel
kiállapot, mégse tudom megmutatni; a csillagos ég tompa fénye vagy a hullámok ringása hasonló. 
Nagyon keveset tudok érzékeltetni, az égről beszélek vagy a hullámokról, közben az igazi mon
danivaló elmondatlan marad, egyszerüen csak azért, mert nincsenek rá szók, se mondatlehető
ségek. ”

Kitépett lap a kapcsos könyvből, őszi kék.


