
RÓNAY LÁSZLÓ

1937-ben született Buda
pesten. Irodalomtörté
nész, kritikus. Tanulmá
nyait a budapesti Piarista
Gimnáziumban, majd az
ELTE BTK magyar-latin
szakán végezte. Jelenleg
az ELTE BTK tanára. Irá
sai negyven éve jelennek
meg a Vigiliában, folyóira
tunk szerkesztőbizottságá

nak tagja.

A weöresi
világszemlélet

és kifejezésmód
újdonsága

A magyar költészet
úflehetőségei

1939 decemberéből származnak Weöres Sándor alábbi gondolatai:
"A morálnak szerintem csak annyi jelentősége van, hogy egy cso
mó fölösleges súrlódást kiküszöböl, az előrejutást meggyorsítja. A
művészet is csak építőanyag, a tudomány is. Semminek sincs ön
magáért-való jelentősége; még az ismeretlen világtervnek sincs, az
is valami miatt történik; csak nem ránk tartozik, miért." (Fülep La
josnak) S ugyanez a gondolat kicsit sarkítottabban: "Mit bánom én,
hogy érdemes, / vagy céltalan a dolgom, / Patak vagyok: kérd
jem-e, hogy / habomat hova hordom? / / Harcolok: nem tudom,
kiért / és nem tudom, ki ellen. / Nem kell ismernem célomat, /
mert célom ismer engem." (A célról)

Aki ezeket a sorokat írta, a magyar líra új kifejezésformáit ke
reste, s mint minden lázadó, megtagadta előzményeit. Mert bár
a Jónás könyve megjelenése után Babitsnak írt levelében fejezte ki
elragadtatását, ekkor is azt hangsúlyozta: sokféle kor stílusa ve
gyül benne "teljes összhanggal": "Preklasszikus, lenyűgöző erő;

gótikus naiv realizmus; festőkre emlékeztető élénkszínű jelenetkék
(pl. »a tenger sok nagy tornya«: »ingó és hulló kék hullámfa
lak«), magyaros humor (a vízbedobatás előtti tár~yalás), filmsze
rűség (a csatornákon át menekülő próféta) stb. Es döbbenetesen
találkozik benne a biblikus és modern emberség." Hogyan lehet
versben kifejezni az élet kiismerhetetlen sokféleségét? Miként le
het elszakadni a "mondanivaló" kényszerétől, amely természetes
módon köti a költő ihletét, hisz annak meghatározott irányt
szab? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a tündöklően tehet
séges fiatal költő, s a verseiben megjelenő kétségek azt jelezték,
hogy maga is tisztában volt vállalt feladata megoldhatatlanságá
val. A világ értelmezése közben folyvást beleütközünk azokba a
látszólag együgyű kérdésekbe, amelyeket Babits sorolt véget
nem érő egymásutánban, s ezek fölé igyekezett röppenni Kosz
tolányi, amikor arra buzdította a mindenkori költőt, hogy
"üres", "könnyű", "játszó" legyen, de arra is figyelmeztetett,
hogy mindezt megvalósítani mennyi nehézséget rejt magában. A
mindig pontos és alapos Halász Gábor "faunosan játékos" líri
kusként jellemezte Weöres Sándort, s talán nem vette észre, mi
lyen komoly kísérlet e játékosság, mennyire meghaladja az
akkor elfogadott költői kifejezésmódot, amely az anyag mozgá
sának leképezésétől a lélek belső világának ábrázolásáig sokféle
lehetőséget próbált ki. De Weöres Sándor szakított elsőként a
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versben is megnyilvánuló logikával, s kereste annak a módját,
miképp lehetne a formával is érzékeltetni annak korlátozott vol
tát. Nem ok nélkül foglalkozott oly sokat a költészet ritmuslehe
tőségeivel. Úgy gondolta, van egy ősi ritmusadottságunk, amely
nek megvalósításával a líra megszabadulhat az áradó
indulatoktól s azoktól a hatásoktól, amelyeket elsősorban német
minták nyomán éreztek költőink saját jaiknak. (Ezt az elképzelé
sét Kodály Zoltán természetesen helyeselte.) Az avantgárd,
amelynek hatása a magyar lírában nem volt meghatározó, tagad
ta mindazt, ami addig volt, s részben a technika robbanásszerű

változásától megihletve, új nyelvtant alakított volna ki. Weöres
ezzel szemben új világszemlélet kialakítása felé tapogatódzott, s
ebben a töredékességet igyekezett egységbe foglalni, a részletekre
irányuló gondolkodásnak olyan formákat találva, amelyek
visszaidézhetik a görögég óta elveszített harmóniát és azt az
édeni világrendet, amely a szabadon szemlélődő gyermekeké.
Sokszor elmondta, hogy napjainkban oly népszerű gyerekver
seinek többségét nem ezzel a célzattal írta, de lehetetlen nem érzé
kelni bennük a szó és a megszólalás olyan szabadságát, amely az
olvasó lelkét együttrezgésre készteti. "Nem igyekszem megörökíte
ni személyem, életem, vágyaim, érzelmeim, gondolataim kis sza
márfészkét, nagyjából ugyanolyan, mint bárkié - olvassuk egyik
önvallomásában. - Inkább ami bennem az alig ismert mélyréte
gekbó1 fölfakad, kevésbé személyi, sokkal inkább általános emberi,
növényien, állatian vitális, kollektív-kozmikus szellemi... "

Túzkút A teremtés hatalmas aktusa játszódik le költészetében. Csakhogy
a különféle teremtéstörténetekben megfigyelhető az emberi logika
működése, fokról fokra bomlik ki a tökéletes világrend. Nála ez
eleve adott kicsiben és nagyban, nincs szüksége a tér és az idő ha
gyományos szemléletére, ét különféle dimenziókat egységükben je
leníti meg. A Tűzkút bevezetőjében feltárul e látomásos sűrítés lé
nyege, amelyet még nyomatékosabbá tesz a forma változatossága:

Ablak négyszögében
csillag alvad

fekete égen
egy percet megformál a tompa fény
sötétben áradnak a fák
lombban messzi tenger énekel
a szél függönybe döfi homlokát

zárt perceden kívül
csillagod elragad

a kerten tajtékozva átfolyik a végtelen
de a szobában összegyűlt a tér...

Képek és különféle versformáló dallamok összeolvadásának re
mek példája. A ritmuskombinációk egyetlen pillanatra sem befo
lyásolják a látvány gazdagságából születő gondolatok áradását.

211



Költészetének
zeneisége

Kritikai fogadtatása

Egyetlen pillanat, egyetlen fényjel elegendő, hogy a költő a végte
lennel szembesítsen, az éneklő tengerrel, melynek dallamát a lom
bok suhogása hozza, az összesűrűsödött térrel. Mindezt egy az ab
lak négyszögéből látható csillag "alvadásából" asszociálja. Ennek
a szónak, pontosabban a jelentésének különös a súlya Weöres Sán
dor költészetében. Ám még egy pszichiáter számára is fogas fel
adat volna ezek magyarázata, annyira váratlanok, annyira megha
ladják az általunk ismert világ határait: "A változó világon / át
nyúlva szakadatlan, / fürdöm oly végtelen harmóniában, / mit a
művészi álom / nem rögzíthet szavakban."

Igazi kihívás: az álmokat, a harmóniát valahogy mégis az
ezerszer elkoptatott szavakkal kell kifejezni. Ehhez a szavak, a
mondatok és a szövegegész új rendjének megteremtésére, eddig
nem vagy alig próbált kombinációval kellett próbálkozni.
Weöres Sándor tevékenysége e vonatkozásában a legnagyobb ze
neszerzőkével tart rokonságot: hozzájuk hasonlóan keres új és új
dallamíveket a meglévő hangokból, hogy megteremthesse a vi
lág lírai összhangzattanát. Költészetében nemcsak a verseit átha
tó zeneiség jelzi e törekvését, hanem a címválasztással nyomaté
kosított zenei formák is: szimfóniák, fúgák, dalok és a nevezetes
Fughetta, amelyben az összhangzat végül megszűnik, a világ
brutalitása összezúzza az ének és a tündöklés harmóniáját: "pi
ros csörgők összetörnek / kék tojások szétfreccsennek / tarka
csigaszarvak tünnek / egy gerenda legurul".

A bravúrosan fölépített költeményben a költő variációk iránt
tanúsított fogékonyságát is megfigyelhetjük. Nincs ebben semmi
meglepő, aki ennyire szívósan figyeli látomásait, tetszése szerint
bízhatja magát belső látására, a lelke mélyrétegeiben keletkező ké
peket, gondolatokat számtalan változatban foghatja formába. A
fúga felépítésének zárt rendjét fantáziája segítségével bontja föl,
jóllehet elemei megmaradnak (mint a Fughettaban a leguruló ge
renda, a piros csörgő, a kék tojás és a tarka csigaszarvak; csak ép
pen sorrendjük és a melléjük rendelt állítmányok változnak meg).

Mint mindegyik radikális újítónak, neki is meg kellett küzde
nie kritikusaival. Pontosabban a kritikai visszhangot meg sem
hallva kellett haladnia a maga útján. Tehetsége, újszerűsége már
a harmincas évek közepétől nyilvánvaló volt, a legnagyobbak is
merték el, de a versről kialakított felfogásával ők sem tudtak mit
kezdeni, holott a kor hazai lírája épp ezzel lett a világlíra egyen
rangú társa. Még a rendkívül érzékeny Németh László is hiá
nyolta költészetéből "a nagy lírikusainkban megszokott már-már
természeti erőt, amely e spektrumot éltető, fehér fénnyel egyesí
tené". Ám Weöres Sándor tudatosan kerülte az "egyesítés" lehe
tőségét, meróben más útra tért, mint "nagy lírikusaink". Lehetett
ezt a módszert antiintellektuálisnak nevezni - volt ilyen véleke
dés -, ha az intellektus működésének lehetőségei közül kizár
juk a befelé, a lélek birodalma felé történő mozgást. Lehetett a
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Szentkuthy Miklós
beleérzó bírálata

"...igazi vallási költó"

"burzsoa ideológia" jelenségei közé sorolni, mert a képszerkesz
tésében olykor tetten érhető "metafizika" csak "arra jó, hogy po
litikai meggondolásokat leplezzen, hogy mitológia hasonlatok
mögé rejtse a költő tagadó viszonyát a mai élethez". Ám Weöres
sosem tagadta az életet, csak éppen a lét megragadásának addig
ismeretlen lehetőségeit valósította meg. Az pedig teljes félrema
gyarázása volt törekvésének, hogy magatartása azért "perspek
tívátlan", mert ne talál kiutat a világból (értsd: a demokráciából).
Bizonyítékul az alábbi sorokat idézte neofita hévvel a bíráló: "Hát
én itt feledett vak görcs kinek / agg inait már / sok vízözön té
pázta: hova futok innen? (...) Honnan e csönd? - a szíven! - s
/ tömör alja e csöndnek / Oh hogy nem döglik ki belőle a roncs
/ fiatalság / és örökifjú magány."

E Válaszban megjelent vers címe: Megláncolt gigász. Kétségte
len, hogyaszerepvers - amellyel a költő sokszor kísérletezett
- többnyire személyes elemeket is rejthet magába. De ezt úgy
értékelni, mint a demokráciából való kimenekülés lehetetlensé
gének fölismerését, az Weöres egész költészetének nem isme
réséből (föl sem merem tételezni: tudatos félremagyarázásából) fa
kad. Tény, hogy hosszú ideig nem volt szerencséje kritikusaival, s
az sem véletlen, hogy az első igazán beleérző bírálatot (méltatást)
éppen Szentkuthy Miklós írta róla, aki maga is a világmindensé
get akarta megragadni egy "prae" állapotában. Szentkuthy 
Weöreshez hasonlóan - a világ megmaradásának és ábrázolási
lehetőségének egészen új dimenziója felé tapogatódzott, amikor a
következőket írta: "Állandóan halljuk, hogy az egyén a társada
lom függvénye. Tudtuk eddig is, tökéletesen igaz, rendben van a
dolog. De ahogy az egyén a társadalom porszeme, úgy a társada
lom az egész természet, illetóleg az egész világmindenség függvé
nye, és így egész költő csak az lehet, akinél állandóan érezzük és
tapintjuk az emberiség végzetes rokonságát, együttélését, sőt azo
nosságát - a páfrányok lélegzésével, távoli csillagködök árnyai
val és surranó bogarak szerelmével és öldöklésével.

Weöres Sándornál az egyenlet mindkét oldala fantasztikus erő

vel és állandósággal él valóságként előttünk. Minden emberi do
log (legyen az epezöldünk apálya a testben vagy emlék lassú el
mosódása a lélekben): azonos egy virág, egy madár, egy csillag
apályával vagy elmosódásával; és ugyanakkor nincs a természet
nek egy rebbenése, öklendezése, tárgya vagy vegytani eseménye,
amit ne látna rögtön (az ősemberek önkéntelen mítosz- vagy me
semondó ösztönével) emberi cselekvésnek. Ezért lesz igazi vallási
költő, ezért mondja a legnaturálisabb és legképzeletibb hasonlato
kat, ezért ugrálnak műveiben Jáva leggroteszkebb Wayang-bábjai,
ezért tud ezer tréfát, gyerekverset, viccet: innen van humora."

Szimbiózisban élnek a mindenséggel, a teremtett világg,al, va
lóban ez Weöres Sándor költészetének leglényege. S ha hiszünk
abban, hogy létünk egy sűrűsödési pontra irányul, Szentkuthy
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"...fejemet kéken-túli
égbe ásam"

Irásomhoz Kenyeres Zol
tán Tündérsíp címü köny
vét, az Argumentum ki
adó Weöres-összesét és
a Nap Kiadó Őrökiéi

címü, Domokos Mátyás
összeállításában és szer
kesztésében megjelent
gyüjteményét hasznosí
toltam.

"vallási" minősítése sem meglepő. Mint ahogy Pilinszky megfi
gyelése sem. "Ami drága és kivételes benne, az épp egyszerűsé

ge, ártatlansága, mit útravalóul kapott, elvesztett, és hosszú
hosszú zarándokútján újra és újra megtalált. Eljutni az ártatlan
ságig, eljutni az Isten közelébe, ez az igazi ereje, költészetének
valódi magaslata és istenélményének is a pecsétje. Weöres meg
találta nemcsak a vizek és növények, de a gyermekek, sőt a cse
csemők hangját. Azt a hangot, amivel a teremtmény közli nevét
Teremtőjével, időtlenül és fáradhatatlanul."

Weöres - mint Kenyeres Zoltán idézte - már 1947-ben át
érezte, hogy élményeit egyszerűen, igénytelenül, "népdal-sponta
neitással" fejezheti ki a leghatásosabban. "Íme például egy dalocs
ka - írta Fülep Lajosnak -, amelyben tulajdonképpen még csak
ötlet sincs, mégis a magyar nyelv géniusza mosolyog benne; azt
hiszem, első eset, hogy sikerült egy isteni lényt megnevettetnem:

A kutya-tár

Harap-utca három alatt
megnuilot; a kutya-tár,
síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülű Aladár.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülű Aladár!

Húsz forintért tarka kutya,
tízért fehér kutya jár,
törzs-vevóKnek öt forintért
kapható a kutya már.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülű Aladár!"

Első pillanatban a költőhöz hasonlóan hajlamosak lehetünk "fü
tyülő semmitmondásnak" nevezni e játszi verset. Rá kell azonban
döbbennünk, hogy sokkal komolyabb a költő szándéka: megszö
laltatni a mindnyájunkban élő, tiszta gyermeki adottságot, amely
nek lényege az öröm és ámulat. Ezeket az érzéseket még nem ho
mályosítja el a felnőttség bűnös állapota, az a fajta boldogság élte
ti, amelynek lényegét a Hegyi beszédben foglalta össze Jézus. Az
emberiség ugyan elfeledte a Tízparancsolat tilalmait és a Hegyi
beszéd szelídebb figyelmeztetéseit, Weöres azonban visszatalált az
utóbbiakhoz, s ezért mondhatta: "fejemet kéken-túli égbe ásom".

Talán nem merészség azt állítani, hogy a legújabb magyar lí
rának Weöres Sándor egyszerre útmutatója és felszabadítója.
Csillaga - hogy Lator Lászlónak a költő hetvenedik születés
napjára írt versét idézzem - ma is ragyog: "mert benne a csend
és a szó / egyforma tűzzel lángoló, / mert ha kimondja szavait,
/ minden hozzákezesedik. / mert szolga s király egymaga - /
ragyogjon hetven csillaga!"
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