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KENYERES ZOLTÁN: TÜNDÉRSÍP 
WEÖRES SÁNDORRÓL 

Régóta készült ennek a könyvnek a megírására Kenyeres Zoltán. Az 
utóbbi tíz évben irodalomtörténészi műhelyébó'l nem egy olyan esszé és 
kritika került ki, ami sokat ígérő' előrejelzésként utalt az előkészületek 
alaposságára, a monografikus munkálatok elmélyültségére. Kiváló tanul-
mánygyűjteményeiben egy-egy nagyobb előtanulmányszerű Weöres-
-fejezetet is olvashattunk már, s mind a Gondolkodó irodalom (1974) 
című kötet remeklő portrétanulmánya, a „Mítosz és játék", mind A 
lélek fényűzése (1983) című kötet önálló Weöres-blokkján belül a 
weöresi irodalomszemlélet mélyreható elemzése meggyőzhetett arról, 
hogy a készülő könyvtanulmánytól sokat várhatunk. Időközben két 
monográfia is megjelent Weöres Sándor életművéről, a Bata Imréé 
1979-ben, a Tamás Attiláé 1978-ban. A Tündérsíp (Weöres Sándorról) 
tehát az időrend szerint harmadik a sorban, s így még több várakozással 
veheti kézbe az olvasó, arra kíváncsian, miként bővíti ismereteinket a 
tárgykörben Kenyeres Zoltán, akit jó ideje a Weöres-kutatás legilleté-
kesebb művelői között is számon tarthatunk. 

Három úgynevezett főcím osztja részekre a tartalomjegyzékben s a 
könyvszövegben is a Tündérsipot, ez azonban korántsem arányos hár-
masság, mert a fejezetek közt lényegi eltérések vannak, mégpedig nem-
csak terjedelmiek, merőben alakiak, hanem mélyebbek is, tehát viszo-
nyukban szembetűnő a módszertani, a jellegbeli, a tartalmi különbözés. 
Ekként végeredményben az értékhullámzás jelenségét is felfedezhetjük 
a máskülönben egészként is érdekes és színvonalas kísérletben. A Csön-
gétó'l Pécsig című nem nagy terjedelmű nyitó részben egyfelől az alkotói 
gyermek- és ifjúkor életrajzi összefoglalását kapjuk, majd a biografikus 
krónikához az első verskötetek rövid áttekintése társul. A középső feje-
zet Az ,.Elysium"-tói a „Tüzkút"-ig címet kapta, s ez a könyv törzse, 
ebben a terjedelmileg is kiemelkedő egységben találhatjuk meg a vállal-
kozás lényegét, azt a közölnivalót, amelynek előadásáért a Tündérsíp 
voltaképp létrejött. A lezáró szakaszt - Pillantás a Psychére - csak 
formálisan tekinthetjük harmadik könyvfejezetnek, hiszen a maga várat-
lan és feltűnő, recenzióformára emlékeztető rövidségében alig egy-két 
ötlet jelzésére szorítkozhat, s nem is kötődik szervesen a könyvbeli 
előzményekhez. így is megérdemlik a figyelmet a Psychére tett utalá-
sok, de úgy gondoljuk, kár volt ezen a ponton ilyen kidolgozatlanul 
maradt vázlattal megelégedni, ennyire kurtára szabva az epilógust. 
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A főcímadás és az alcímformálás különössége egymagában is sejtet-
heti, hogy nem úgynevezett szabályos vagy szabványos költőmonog-
ráfiát írt Kenyeres Zoltán. Munkája nem is tart igényt a teljes portrét 
festő monográfia irodalomtudományi műfajtípusára; csak részmonog-
ráfiának nevezhetjük, ha mindenáron ebben a körben szeretnénk elhe-
lyezni. Eleve kirekesztődik a tárgyalásból a drámaírói munkásság, alig 
esik szó a műfordító teljesítményéről. S ami a leglényegesebb: a lírikust 
pálya áttekintésében sincs jelen a teljesség szándéka. A feldolgozás a 
60-as évek közepe táján megjelent Tűzkút magaslatáig követi csupán az 
életműszerveződés alakulástörténetét, s így a Merülő Saturnus és a reá 
következő kötetsorozat is figyelmen kívül marad. A majdnem másfél 
évtizednyi periódust átugró könyvben egyedül a Psyché kap még né-
hány sornyi jegyzetet lezárásképpen. 

Hiányérzetünk is támadhat a részlegesség miatt.Szívesen áttekintet-
tük volna a szerző irányításával a Tűzkút utáni időszakokat, az érté-
keket éppúgy, mint a pályatörténet 70-es évekre eső szakaiban soka-
sodni látszó költői gondokat, a termékenység ellenére is nyilvánvalónak 
tetsző válságproblémákat. Ugyanakkor belátjuk, hogy ennek a hiánynak 
és megoldatlanságnak meg lehet adni az elfogadható indokolását is. 
Egyetértéssel olvassuk Kenyeres Zoltán fontos tételét, mely szerint a 
történeti közelítés Weöres pályáján is kimutathat különböző szaka-
szokat, fordulatok nyomán támadt periódusokat, vagyis az egységesen 
egyneműnek gondolható költészeti vonulat korszakolható, periodizálva 
is tagolható. Meg is kapjuk a kötetben a korszakolást, mely egyúttal 
határozott axiológiai minősítésekkel is összekapcsolódik, s végered-
ményül azt mutatja, hogy a lírikusi életmű legnagyobb értékű, a kitelje-
sedést meghozó fejezete kronológiailag körülbelül a 40-es es a 60-as 
évek felezővonala által közrefogott két évtizednyi időtartományban ala-
kult ki. Ezt a körülhatárolást és kiemelést vitathatatlanul pontosnak 
tartjuk, fenntartás nélkül magunkévá is tesszük. A legjelentékenyebb 
lírai művek korának nagyszabású zárókövét a Tüzkútban látja Kenyeres, 
mégpedig tökéletes megokoltsággal és megalapozottsággal, s bizonyára 
úgy gondolta, hogy az alkotót elég idáig követnie, mert legfontosabb 
gondolatait modelljéről ily módon is elmondhatja, vagyis a 60-as évek 
végétől kezdődő lehajló ív kritikai végigkísérését már nem érezte szű-
kebbre vont feladatköréhez tartozónak. 

A könyvszerkezet alapján a Csöngétől Pécsig című nyitány beveze-
tésféleként olvasható. Itt még nemigen van mód érdemi líraelemzésre. A 
költő tizenöt éves korában publikálta ugyan például az Öregek című 
ismert versét, majd hamarosan a „verselő gyerekzseni" jó néhány más 
költeménye is napvilágot láthatott, az első verseskönyvig tartó időszak 
mégis főként a szellemi tájékozódás, az olvasmányélmények szem-
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pontjából érdemelhet figyelmet utólagosan. Az „ezoterikus filozófiákon 
nevelkedett ifjú poéta" rövid idő alatt eljut a pályakezdő' könyvek kia-
dásáig, s a 30-as évek dereka táján már a Nyugat harmadik költőnem-
zedékének egyik középponti szerepű egyéniségeként jellemezhető. A 
nyugatos líraeszmény vonzásköréből fokozatosan tudott kiszabadulni 
Weöres alakuló saját verseszménye, amely az „orpheuszi vonal" folyta-
tásaként kezdett kibontakozni, ahogy Hamvas Béla megállapította az 
1944-es Medúza című verskötetről értekezve. Nyomába ered ennek a 
művészi fordulatnak a Tündérsíp írója, mindenekelőtt az Elysium 
(1946)-tól a Tűzkút (1964)-ig terjedően ábrázolva az átváltozási folya-
matok bonyolult menetét. Először azt próbálja felderíteni, miképpen 
játszódott le a 40-es évek felezőpontja körül már jól látható metamor-
fózis a weöresi líravilágban, mégpedig „az individualizmuson túli indi-
viduum, a személyiség fölötti emberi lét" gondolata, a „kozmikus har-
mónia" eszménye jegyében, „az élményköltészettel való szakítás" radi-
kalizmusával. Weöres lírai irányváltása a történelmi idők alakulásától 
lényegileg függetlenül az 1945 utáni időben is folytatódik, keresve a 
kezdemények tökéletesítésének módjait, vagyis - a könyv szavaival -
„az emocionalitással és általában a költői érzékelés nem reflexív megra-
gadásával folytatott kísérletezés került e korszakának középpontjába". 
A tanulmány szerint a „nem reflexív líra" lehetőségmezőit kereső 
weöresi törekvés kettős változatban találja meg a 40-50-es években a 
konkretizálás válfajait: a mítoszi ihletésű hosszú énekekben, a mítosz-
parafrazáló nagyversekben és a játékosságösztön kiélésére közvetlen és 
speciális alkalmat adó úgynevezett játékvers variációiban. Mindkét líra-
típus elemzését kitűnően végzi el Kenyeres Zoltán, bár azt megjegyez-
hetjük, hogy a játékversek szerintünk nemigen érdemelnek ennyi gon-
dosságot s ilyen elemzői elmélyültséget, mert bennük, talán vitatható 
módon úgy gondoljuk, oly fokú az esztétikai redukció, hogy aligha 
tartozhatnak az életmű fő vonulatai és legbiztosabb művészi értékei 
közé, vagyis csak a melléktermékek rangjára tarthatnak igényt, mert 
legnagyobbrészt pusztán az ornamentális esztétikum követelményeinek 
felelnek meg. 

A Tűzkútig elvezető időben - voltaképp az 50-es évek második 
felétől számíthatóan - mind a hosszúvers, mind a játékvers bemutatott 
példái háttérbe szorulnak s el is tűnnek, a 64-ben napvilágot látott 
gyűjtemény tehát másfajta verstípusokban valósítja meg a weöresi líra-
modernség újabb mintáit. Kenyeres Zoltán „a romantikus-esztéta szem-
lélet szintézisköteté"-t látja a Tűzkútban, és az okkal-joggal különleges 
jelentőségűnek mondott verseskönyv három nagy ciklusából is kiemeli 
az Átváltozások szonettsorozatát, mert úgy tartja, hogy „Weöres szem-
lélete és a nem reflexív lírával folytatott kísérletezése ebben valósul meg 
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a legmagasabb színvonalon", összegezést nyújtva ily módon, külön szin-
tézist a szintézis jellegű köteten belül; összefoglaló érvényessége révén 
olyan sűrítményt ad, amely végül is „a Medúzától és az Elysiumiól 
kezdve bekövetkezett költó'i fordulat állomásainak azokat a tanulságait 
és vívmányait emeli bárkájába, melyek a romantikus-esztéta szemlélet 
körébe tartoznak, és a nem reflexív lírai kifejezést szolgálják". A szo-
nettekről szóló nagyméretű fejezet a Tündérsíp legtöményebb és legigé-
nyesebb alkotórésze, az alapelvként leszögezett tézisek árnyalt analí-
zisekkel való bizonyítási kísérlete, módszertanilag is tanulságos és gon-
dolati végeredményét tekintve is izgalmas interpretációs teljesítmény. 
Egyebek közt a teljesség-eszmény, a harmónia-igézet és a Weöres-köl-
tészetnek a „legmélyebb háttérrétegéből csaknem mindig győzedelme-
sen megjelenő" derű mint világképalkotó együttes értelmezése révén jön 
létre az értekező szöveg elgondolkoztató szuggesztivitása. Töprengésre, 
továbbgondolásra is érdemes fejtegetések, vitakeltésre is alkalmas követ-
keztetések sokasága teszi olyannyira koncentrálttá a Tündérsíp szonett-
interpretáló lapjainak sorozatát. 

Magától értetődik, hogy Kenyeres Zoltán a tökéletes jártasság és a 
birtoklás fokán ismeri az életművet, s hozzá azt is, ami különféle beszé-
des filológiai adalékként és élettörténeti tényként segíthet a személyiség 
megértésében, a mű megismerésében. A szaktudás sokoldalúsága azon-
ban jóval többet jelent a szűkebb tárgykör hiánytalan ismereténél. A 
felkészültség magába foglalja az esztétika, az irodalomelmélet, a poétika 
eredményeinek széles körét, és hasonlóképp kiterjed a filozófiára, a 
művelődéstörténetre vagy a pszichológiára. A sokféle ismeretanyagot 
erőszakolás nélkül képes bevonni a Weöres-líra egyszerre történeti és 
elméleti magyarázatába. Tágas és nyitott irodalomszemlélete frissen s 
hajlékonyan követi a líravilág rejtelmes mélységeket és változékony 
bonyolultságokat teremtő különlegességeit, amelyek olyannyira próbára 
teszik az irodalmár érzékenységet és erudíciót egyaránt. 

Méltó módon kapcsolódik harmadikként a Tündérsíp az eddigi 
Weöres-monográfiákhoz, egyéni értékeivel számottevően gyarapította a 
líratörténeti jelentőségű életműről kialakult képünket, bővítette róla 
való tudásunkat, így tehát igen hasznos és sikeres irodalomtörténeti 
vállalkozásként könyvelhetjük el. (Szépirodalmi, 1983) 
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