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Weöres Sándor Istár-átköltése. 
Egy mezopotámiai mítosz remitologizációja 

(Szüzsépoétikai elemzés) 

Jeleazar Meletyinszkij a XX. század első felének irodalomelméleti irányzatait 
és mitologikus regényirodalmát elemző kötetében a kultúra „remitologi-
zálásának"1 nevezi azt a folyamatot, amely az európai kultúra XVIII-XIX. 
században - különösen a felvilágosodás racionalizmusában és a pozitiviz-
musban - kiteljesedő demitologizálódását felváltotta. Mind a költészetben, 
mind pedig a regény- és drámairodalomban megfigyelhető a mitologizmus 
térnyerése. 

E tekintetben Weöres Sándor mítoszokból merítő költészete a korszak - a 
körülbelül az 1910-es évektől kezdődő időszak - egyik főáramlatához kap-
csolódik. Irányultságának, költészeti törekvéseinek megfelelően a mítoszok 
világának széles spektrumát illesztette be életművébe. Az őskor rekonstruált 
hitvilága, a mezopotámiai mítoszi epika, a görög mitológia, a természeti né-
pek költészete, a biblikus történetek, a keresztény kultikus hagyományok 
egyaránt részét képezik költészete gazdag mitologikus vonulatának.2 

A mítoszi elemek kreatív kombinációit megalkotó Weöres-költemények 
motívumközpontú megközelítéséhez, úgy vélem, Alekszander Nikolajevics 
Veszelovszkij szüzsépoétikai elmélete értékes elméleti háttér. A modern iroda-
lomelmélet meghatározó irányzatát kidolgozó orosz formalisták nemzedékét 
közvetlenül megelőző Veszelovszkij az antropológiai mítoszkutatás eredmé-
nyei nyomán a költészet eredetének feltárásában az etnológiának tulajdoní-
tott alapvető szerepet. A különböző művészeti ágak - köztük a költészet -
őskori szinkretizmusának elvét vallotta. Történeti poétika című műve mellett 
poétikaelméletének 1900 körül íródott fragmentumaiban határozta meg a 
motívum és a szüzsé fogalmát. Mint írja: „Motívum alatt én a legegyszerűbb 
elbeszélő egységet értem, mely képszerűen felel meg az ősközösségi értelem 
vagy köznapi megfelelés különböző elvárásainak."3 A motívum mint a míto-
szok alapeleme tehát egytagú képi séma, amelynek létrehozását pszichikai 
folyamatok magyarázzák, nem pedig átvételek. Ezzel szemben a „szüzsé 
alatt olyan témát értek, amelyben különféle állítások-motívumok cikáznak", 
azaz összetett motívumkombinációkból áll. Ebben a felfogásban a motívu-
mok és a szüzsék olyan formai elemek, amelyek a történeti időben - a művek 
tartalmi változásainak megfelelően - nagyfokú variálódást mutatnak. Egy 
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adott szüzsébe bizonyos motívumok hatolhatnak be; de a szüzsék kombiná-
ciója is jellemző. Ez a mítoszokat történetiségükben vizsgáló koncepció sze-
rint a mítoszvariációkban és a mitikus elem(ek)ből építkező irodalmi alkotá-
sokban egyaránt meghatározó ez a gyakorlat. 

Veszelovszkij szüzsépoétikai elmélete nyomán Weöres mítoszi tematikájú 
alkotásai - mitikus formaelemeiknek megfelelően - két alaptípusba sorolha-
tók. Az egyik alaptípus egy-egy stilizált mítoszmotívum, a másik pedig 
konkrét mítoszi szüzsé(k) köré épül. Ezek az alapformák - a hagyományos 
motívumok és szüzsék - variációi azonban a művészi alkotás során teljesség-
gel új összefüggéseket teremtenek. A művekben egységes struktúrává ötvö-
ződő szüzsékombinációik és a motivikus kölcsönhatások szintézise olyan 
szinkretista mítoszköltészet körvonalait rajzolja meg, amelynek tartalmi ösz-
szetevői összhangban állnak a Weöres-életmű eszmei törekvéseivel. A miti-
kus szüzsék és a mítoszmotívumok mint formaelemek magabiztos kezelésé-
nek, tudatos kontaminációjuknak, alkotó átértelmezéseiknek köszönhetően a 
hagyomány élettel telítődik. 

Ezekben a művekben a mítosz nem csupán motivikus és narratív elemként 
van jelen, hanem tökéletesen érvényesül bennük a mítosz mint szemlélet-
mód, mint sajátos jelrendszer alkotó felhasználása, mert voltaképpen a „mi-
tológia" kifejezés a mítoszok összességén túl azok interpretációját is jelenti.4 

Kerényi Károly Mi a mitológia? című 1939-es tanulmányában a követke-
zőket írja: „Ezen az alapon a kérdésre: mi a mitológia? - azt felelhetjük: mű-
vészet a költészet mellett és a költészeten belül (a kettő területe többszörösen 
metszi egymást)."5 Amikor Kerényi a mitológiát egyszerre határozza meg 
művészetként és a művészet anyagaként, valamint élő voltát hangsúlyozza a 
statikussággal szemben, az irodalom XX. századi remitologizációjának elvi 
alapjára világít rá. E tanulmány megjelenési éve egyben Weöres Sándor egyik 
korai, meghatározó jelentőségű, istennői mítoszt feldolgozó művének, az 
Istar pokoljárásának a keletkezési esztendeje, amely szinte gyakorlatban való-
sítja meg a kor meghatározó eszmei áramlatához kapcsolódó Kerényi-teóriát. 

Az Istar pokoljárása szüzsépoétikai elemzésével feltárható a sajátos weöresi 
mítoszalkotói metódus. Az Istár-szüzsé hagyományos stíluselemeinek és 
motívumainak dominanciája mellett a mítosz tartalmát radikálisan átformál-
ja az élet-halál és az azt meghaladó lét indiai vallásfilozófiákban gyökerező 
eszméjének motivikus beillesztése. Ez a motívumok szintjén megvalósított 
szintézis, úgy vélem, tökéletesen példázza azt a veszelovszkiji tézist, amely 
szerint „A motívumok és a szüzsék is a történelem forgásában élnek; formái a 
növekvő ideális tartalom kifejezésének. E követelménynek megfelelni akar-
ván, a szüzsék variálódnak: akár úgy, hogy a szüzsébe bizonyos motívumok be-
hatolnak, akár úgy, hogy szüzsék kombinálódnak egymással... Ebben feje-
ződik ki a személyes költő viszonya a tradicionális tipikus szüzsékhez: ez az 
ő személyes alkotása."6 
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Weöres olvasmányélményei és - az 1933-1943 közötti - Pécsett töltött évek 
egyaránt elmélyítették a mítoszok iránti vonzódását és döntően befolyásol-
ták költészetének már az 1930-as évek közepétől kibontakozó specifikumait. 
Az Erzsébet Tudományegyetem esztétika-filozófia szakán olyan professzo-
rokat hallgatott, mint Halasy Nagy József, Fülep Lajos, Kerényi Károly, vala-
mint az Egyetemi Könyvtárban dolgozó Várkonyi Nándort is mesterei között 
tartotta számon.7 Kenyeres Zoltán Mítosz és játék8 című tanulmányában rész-
letesen bemutatja azokat a szellemi hatásokat, amelyek mint „vonzások és 
vonzódások" meghatározóak voltak az ifjú Weöresre költővé érése során. 

Istar pokoljárása. Babylon rege 

A mezopotámiai istennő mítoszát feldolgozó Weöres-mű keletkezéstörténete 
pontosan dokumentált. Várkonyi Nándor, Pergő évek című kötetében konkré-
tan utal az 1930-as évek végi közös szellemi kalandra, ekkor kérte meg a 
költőt a Szíriát oszlopai mezopotámiai forrásmunkáinak műfordításaira. Mint 
írja: „Őt kértem meg, fordítaná magyarra a sumér-babilóni őseposzt, a Gil-
games-ének-et. Készséggel vállalta, átadtam neki az eposz többrendbeli német 
és francia fordítását, a róla szóló munkákkal együtt, valamint a babiloni iro-
dalmak egyéb emlékeit. [...] Honi költészetünk nyereménye pedig, hogy 
ebből a találkozóból született Gilgames című, négyrészes eposza és Istár 
pokoljárása."9 

Weöres feldolgozásának elemzése előtt tekintsük át először a forrást. 
Az Innin/Istár istennő alvilágjárását elbeszélő sumer és akkád nyelvű töre-
dékekből a XIX-XX. században rekonstruált eposz egyike az ókori Mezopo-
támia legjelentősebb alkotásainak. Istár eredeti alakja, Innin a sumer panthe-
onban a vegetáció megtestesítője, elsődlegesen a nád és a gabona termékeny-
ségét kifejező istennő.10 Az Innin alvilágjárását elbeszélő sumer változat 
alapvető mitologikus tartalma a növényi (Innin) és az állati (Dumuzi) termé-
kenységi ciklusok egymást felváltó jellegének magyarázata. Ezzel szemben 
az Istár alvilágjárását elbeszélő későbbi, akkád változat - amint arra a két 
eposz összehasonlításakor G. S. Kirk rámutat - már a „termékenység és a ter-
méketlenség, az eleven és a holt ellentétét" helyezi középpontba. Mint írja: 
„Az akkád változatban a fő téma következetesebb módon érvényesül, mint 
a sumerban. [...] talán ennek a mítosznak az akkád forrásai egyszerűen mel-
lőztek néhány kisebb témát, amely nem illett bele a terv egészébe; ha így tör-
tént, akkor a racionalizálás jelenségével állunk szemben."11 Weöres számára 
ez utóbbi, az általánosabb érvényű kérdésfeltevés köré épülő akkád epikus 
anyag jelentett kiindulópontot, amely az Istár alvilági útját megörökítő 
eposz-töredékek legteljesebb szövegváltozataként Ninive/Ninua könyvtárá-
ban, a Kr. е. VII. században lejegyzett Assur-ban-apli gyűjteményből maradt 
fenn. Arra, hogy Weöres műve e változat - német fordítása - nyomán készült, 
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Komoróczy Géza is utal a mítosz Istár pokolra száll című, Rákos Sándor által 
fordított, 1960-ban megjelentetett magyar kiadás egyik jegyzetében.12 

Innin/Istár alakja már az eredeti mezopotámiai hagyományban túllép ko-
rai mitikus szerepein. Innint, az uruki termékenység-istennőt a Kr. e. 2. 
évezredtől tisztelték asztrális istenségként. A fennmaradt, őt dicsőítő költe-
ményekben, amint Komoróczy Géza összegzi: „nemcsak az Esthajnalcsillag, 
de az egész égbolt úrnője, s végül egyetemes isten, sőt alkalmilag egyetlen 
isten".13 E mitológiai köntösű teológia az egyik legjelentősebb ókori termé-
kenység-istenség felmagasztosításában a földhöz kapcsolt női termékenysé-
get a létezés adekvát kifejezési formájává emelte. Weöres pokoljáró Istarja e 
kitágított istennőfelfogás nyomdokaiba lép, tovább szélesítve jelentésköre 
dimenzióit. 

Az Istar pokoljárása narratív keretbe foglalva, drámai párbeszédekkel eleve-
níti fel a mítoszt - a források műfaji és stiláris jegyeit követve.14 A mezopotá-
miai irodalom fennmaradt alkotásai kultikus rendeltetésűek voltak, ami be-
folyásolta formai sajátosságaikat: ismétlések, sztereotip fordulatok jellemzik 
e műveket. Rákos Sándor, a sumer-akkád irodalmat bemutató kötetek15 for-
dítója az eredeti szövegek szakavatott válogatójával, Komoróczy Gézával 
folytatott együttműködés alapján filológiailag ekképpen jellemzi az eredeti 
mezopotámiai alkotásokat: „Elégikus hangvételű, emelkedett dikciójú, széle-
sen hömpölygő sorok dominálnak."16 Weöres ezt a hangvételt úgy menti át, 
hogy az ismétlések rövidítésével és a stílus áthangszerelésével élvezhetőbbé 
teszi ezt a „Babylon regé"-1, amelynek ugyanakkor archaikus kisugárzása is 
megmarad. 

Átköltésében a kezdő keret, amely egyetlen, a halál birodalmát jellemző 
mondat, kitölti az első három versszakot. Az archaikus közel-keleti alvilág-
felfogásnak megfelelően zord képet fest a honról: „amit ismersz - honnan so-
ha sincs visszatérés". Az „árnyak háza", a „sötétség hajléka" az ősi mezopo-
támiai halált követő árnylét-képzet17 reménytelenségét visszhangozza, olyan 
hely „hol agyaggal táplálkoznak, iszapot esznek". A halál hona mindenben 
az élet ellentéte: „világosság nem világol"; „hol sírás sincs, féltés se sajog, vér 
se lüktet". 

Istar, aki a második sor rövid jellemzése szerint „Hold leánya, emberek 
anyja", „vágyát" küldte az alvilágba. Anyai voltának és a Holdnak az emlí-
tése az élet, a termékenység, a ciklikusság fogalmait asszociálják alakjához, 
amelyek az alvilág részletes jellemzéséből kirajzolódó szférával szöges ellen-
tétben állnak. Vállalkozásának súlyát érzékelteti, hogy olyan útra tér, „mely 
lefele visz, vissza nem hoz soha többé". Ez a szakasz ugyanúgy hosszabb 
(17-19) szótagszámú sorokból épül, mint az alvilágból visszatérő Istarról 
szóló befejező szakasz - ezzel narratív kerettel övezi a szereplőket megszó-
laltató, rövidebb strófaszerkezetű közbülső részt. 
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Az expozíciót követően párbeszédekkel színesített szakaszban bomlik ki a 
tulajdonképpeni történet, Istar alvilágba lépése és fogságba vettetése, majd 
megszabadítása. Bár a főbb motívumok követik az akkád mítosz szüzséjét, 
Weöres parafrázisa a tartalmat érintő három momentumban eltér; ezek: az 
istennő pokolra szállásának oka, a holtak szerepe, valamint Istar szabadulá-
sának ideje és üzenete. Az említett változtatások alapjaiban értékelik át az 
eredeti mítoszt, és egyben a weöresi gondolati költészet fő áramához kap-
csolják e művét. 

Az első jelentős eltérés az istennő alvilágjárásának oka. A szakirodalom 
hangsúlyozza: a mezopotámiai istennő alvilági útjának célját nehéz rekonst-
ruálni. Mind a sumer, mind az akkád változat konkrét indoklása pusztán 
ennyi: az istennő „A nagy égből a nagy föld felé fordította vágyát. . ."1 8 

Komoróczy Géza szerint ez a mezopotámiai mítosz a vegetáció és a nyáj 
időszakonkénti termékenység-terméketlenség váltakozásának mitikus ma-
gyarázatát adta.19 Ezt erősíti az a tény, hogy a sumer eposz - Enki, a földi vi-
lágrendet őrző isten közbelépésének eredményeként - az életbe visszaenge-
dett Innint helyettesítő Dumuzi pásztoristen alvilágba hurcolásával ér véget. 
Viszont kétségtelenül az istennő a domináns alakja a történetnek, mivel egye-
temesebb jelentésre predesztinálja az, hogy a növényi termékenység meg-
testesítőjeként egyben a Földanya és a Termékenység, a szexualitás képzetkö-
rét is reprezentálta. Ezzel egybecseng Kirk azon megállapítása, hogy Innin a 
sumer felfogásban a föld két ellentétes aspektusa között közvetített. A föld 
szimbolikus jelentése révén - amelynek értelmében egyrészt az élet és a ve-
getáció forrása, másrészt a halottak befogadója - természetszerűleg kapcso-
lódik az istennőhöz e két, egymásnak ellentett tulajdonság: a termékenység, 
azaz az élet, és az alvilág felé forduló „vágy", azaz a halál.20 

Istar alvilágjárásának célja viszont Weöresnél az élet-halál és az azt meg-
haladó teljesség kérdéskörébe ágyazódik. Létfilozófiai alapvetése lényegi 
pontokon formálja át a mítoszt. Eltérően a forrásoktól, az ő mítoszfeldolgo-
zásában az alvilág árnylakói meghatározóak mind az istennő alászállásának 
motivációjában, mind a cselekmény kibontakozásában és befejezésében. Az 
istennő első megszólalásában is a holtakra hivatkozik: 

Hej te, kapus te 
ny i sd ki a kapuda t ! 
H o g y h a nem nyi tod ki, 
Le töröm a lakatot, szétverem a kapufé l fá t , 
Fölvezetem a hol takat , hogy egyenek, éljenek, 
A z élőknél többen legyenek a holtak! 

Az Istar pokoljárása hősnője hétszeresen is megerősíti jövetelének célját: „si-
ratni jöttem.. ." Ezt az indokot, siratásának tárgyát az alábbi hét tárgyban je-
löli meg: az ifjakat, a lányokat, a férfiakat, az asszonyokat, a háborúban el-
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hunytakat („a nyíl halottait"), az aggokat és a picinyeket, tehát minden élet-
korú holtat, a természetes és az erőszakos halállal pusztulókat egyaránt sirat-
ja. Azért is fontos momentum ez az élet nevében történő, minden egykori 
emberre vonatkozó siratás, mert az eredeti forrás, а Кг. е. VII. századi újasszír 
szöveg teljesen nélkülözi ezt az elemet Innin/Istár alvilágjárásának célzatá-
ban. Szemben a weöresi cselekménnyel, a ninivei könyvtár Istár-eposzában a 
sirató szavak éppen az alvilág úrnőjének, Ereskigálnak a szájából hangzanak 
el, mikor Istár jöveteléről és fenyegetéséről értesül! 

Ereskigál . . . f á jda lmasan így kiált föl: 
„jaj neki! Hát hova tette, hogy ilyenre gondol? 
ő, a bu j a , a tűzvérű, ho l vesztette el a szívét? 

Sírok, sírok, sírván s í rok - sírok az emberf iáér t . . . 
S i ra tom az erős férfit, akit sorsa idefordí t 
S asszonya puha öléből feje kemény kőre koppan. 

Az eredetiben Istár éppen hogy fenyegető célzattal említi a holtakat: 

Nyisd ki a kaput éne lő t tem, hadd lépek be szépszerével! 
Ha n e m nyitod ki.. . 
S jaj akkor a földi n é p n e k ! A holtak élére állok 

s akit csak találnak élőt, iszonyú agyarra kapván , 
vérét i talul megisszák, húsá t étkül fölzabálják! 

Az Istár szavaiban felrémlő fenyegető látomást a holtaktól való elemi rette-
gés hatja át. Istárban ezt a pusztító, kegyetlen erőt is félték. A Gilgames-eposz 
újasszír változatának Hatodik táblájában a Gilgames sértéseit követően bosz-
szút forraló Istár hasonló szavakkal fenyegetőzik, ha isteni atyja, Anu nem 
teljesíti követelését, az égi bika teremtését: 

. . . N e m ilyen véget szánsz Gilgamesnek? 
De t u d d meg: ha k íméled őt és nem b ü n t e t e d vétkét halállal , 
Lemegyek az alsó k a p u k h o z , melyek a ho l tak birodalmát 
Rekesztik el s be töröm őket . . . Földre hul l ik a meglazult zár, 
Csikorogva fordul a s a r k á n és kinyílik a k a p u szárnya! 
S e lő tódu l fehér lepelben, merev karját e lőrenyújtva, 
A nyelvet len, a néma tábor, üveges s zemé t rámmereszt i 
S én veze tem: föl, föl, a fényre, a föld v i rágzó fölszinére! 
U t á n a m a kiéhezett had , csattog a sok elsárgul t fogsor: 
Ezek fö l fa lnak minden élőt, zabálják a f r iss csecsemőhúst , 
Leharap ják a duzzad t emlő t , melyből a tej állukra csordul , 
N e m m a r a d egy anya s egy gyermek, k inek éhségük megkegye lmez 
S a fér f ihús t , a mámor í tó t , ezek dül ledt s zemmel zabálják, 
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Kiszívják a vitézek vérét , rostjaiktól e rőre kapnak, 
H o g y a végén ez á rnyék testek, e hústalan-vértelen v á z a k 
Élőbbek lesznek, m i n t az élők...2 1 

A megzabolázhatatlan istennő mitikus figurája a termékenység és vér-
szomj ellentétes vonásai között húzódó széles spektrumot uralta. 

Az Istár alvilágjáró útját elbeszélő töredékek tehát nem tartalmazzák a 
Weöres-műben meghatározó szerepet játszó, holtakra vonatkozó elemet: a 
részvét és a szánalom istári hangját. Ugyanakkor ez a szerep nem áll távol 
Innin/Istár számos aspektust egyesítő mitikus alakjától. Istárhoz mint a sze-
relem és a háborúság ellentétes jegyeit egyesítő istenséghez szóló himnuszok 
között fönnmaradt olyan is, amelyik félelmetes vonásai mellett elsősorban 
védelmező erőnek tekinti: 

Ég és föld lángoló fáklyája, 
o r szágok fényessége vagy te, 
föl lángoló, megsemmis í tő tűzvész rohanása vagy te, 
seregek gyűjtője, 
ha ta lmasok elsápasztója vagy te; 
be tegek gyógyítója, 
hol tak föltámasztója vagy te;22 

Istárnak e másik, az idézett himnuszban szereplő aspektusát Weöres saját 
átköltésébe integrálja, hiszen „fényessége", „föltámasztó" szándéka az ere-
deti, alvilágjáró eposztöredékben meg sem említődik, míg Weöresnél alap-
vető motívum. 

Míg Istar a weöresi változatban az élet-halál rendjére épülő világrend fel-
bontásával fenyegetőzik, Allatu,23 az alvilág úrnője a rend nevében utasítja a 
víz őrét: „bánj vele rendjén: áll a törvény", ahogy az eredeti sumer szöveg-
ben az alvilág kapuőre Innin hét ékességének elvétele után hasonlóan érvel: 
„az alvilág törvénye érvényesült". Allatu érve, a „törvény" általánosabb értel-
mű, mint a mezopotámiai mítoszbeli „alvilág törvénye" kifejezés: ez a tör-
vény kozmikus érvényű, az élet-halál törvénye. Weöres átköltésében a 
kapuőr négy fokozatban fosztja meg Istart ékeitől: koronáját, övét, mell-
kendőjét és ingét egymás után rabolja el. Istar e rablásokat firtató kérdéseire 
mind a négy alkalommal a m ű legdallamosabb soraival válaszol: „Csitt, te, 
szót se... jöjj be, jöjj be: Allatu parancsa." 

Összegezve a forrástól való első eltérést: Istarnak tehát Weöres merőben 
más motivációt teremt, mint amely az eredeti eposzból kiviláglik. Nála a 
részvét, a szánalom irányítja Istar tettét, ő az élet képviselője a halállal szem-
ben, törekvése az élet-halál rendjének dimenziójában eleve kudarcra ítélte-
tett. 

1 5 3 



ÚJVÁRI EDIT 

A másik alapvető újítás az eredeti mítosz és az átdolgozás között az alvilág 
lakóinak aktív szerepe, az, hogy a forrásoktól eltérően nem az ékességektől 
való megfosztás okozza az istennő halálát. Amint láttuk, Istar rájuk hivatko-
zik a bebocsáttatás követelésekor, alvilági fogságának mégis előidézőivé vál-
nak. Mikor „szült-meztelen fényességben / álldogált a sötétségben", a holta-
kat sirató szavára „a halottakba élet nyilallott". A már az expozícióban sze-
replő nyíl-motívum - „mint nyíl-idegről, lőtte vágyát / árnyak házába" - itt 
teljesedik ki. A költemény kezdő mondatában a vágy-nyíl metafora Istar 
szándékát fejezte ki, e helyütt, mintegy célba érve, a halottakat, köztük az el-
siratott „nyíl halottait" is életre kelti. 

Az élet nyilallása különleges kifejezés, hiszen a „nyilall" ige a nyílvessző 
konkrét funkciója révén a fájdalomhoz, sebzettséghez kötődik. Érdekes kon-
notációt hordoz a nyíl mint az antik kultúra szerelmi költészetének toposza, 
mivel a szerelmi vágy fájdalmára is utal, amelynek mezopotámiai istennője 
éppen Innin/Istár. E párhuzam tudatos jelzésének tűnik az, hogy az alvilág-
ba térés szándékát, „vágyát" is éppen ezzel fejezte ki Weöres. Az életre kel-
tett holtak cselekedetei tovább erősítik a „nyilallás" fájdalom-jelentését: „jaj-
gatás, kiabálás verte a házat, / vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban". És 
ez okozza Istar vesztét: 

b o k á j á t húzták, t é rdé t ölelték, 
Kezét kapkodták, l ábá t marták, 
Istar szívét átfogta a mélység. 

A víz és a tűz elemi ereje, pusztítása jelzi a világrend alapjainak megrendü-
lését, amelyet a holtak életre keltésekor Istar siratóéneke váltott ki: „víz szállt 
a magasból, láng tört a mélyből". A tehetetlenné váló Istart ezután Allatu már 
a „zuhogóba" vitetheti „mind e világ végezetéig". Ez a súlyos mondat két-
szer hangzik el, először a szolgájának, Namtarnak adott parancsban, majd a 
parancs teljesítésekor: 

Vitte Namtar, a z u h o g ó b a lökte: 
H i d e g ér csordul a falakról , 
Üres visszhang csörög a mélyben, 
Ki itt alszik, ki itt a lszik, 
H o l d leánya, ki itt a lszik , 
Tiszta derekát n e m fed i inge, 

m i n d e világ végezeté ig . 

E szakasz után Weöres új idődimenzióban folytatja a mítoszt - ez az isten-
nő megszabadulását elbeszélő befejező rész a harmadik alapvető tartalmi el-
térés a mű forrásaihoz képest, amely végig jelen időben ismerteti a mítoszt; 
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ahogy ezt Kenyeres Zoltán is hangsúlyozza a mű legalaposabb elemzésé-
ben.24 A cselekmény e pontján az eddigi múlt idejű elbeszélés jelen időbe vált, 
amely tulajdonképpen a próféciák jövő időre vonatkozó, látomásos jelene. 
Ezt a 13. és a 14. versszak kapcsolódása frekventáltán jelzi: „mind e világ vé-
gezetéig. / / Akkor fölkel Ea isten". Azaz Istar a világ végezetéig fekszik az 
„éj házában", az Ea teremtette harcos majd akkor rombolja szét a pokol ka-
puit. 

Majd Istarhoz m e g y a harcos: 
megtört szemét megsimít ja 

béna fejét megsimít ja 
ruháját , ékét visszaadja . 

Istar életre keltését követően különösen hangsúlyos a jelen idejű igealakok 
jövőre, a végső időkre vonatkozó utalása: 

És majd fölkel Istar úrnő és ma jd fölkel és megindul , 

majd ha fölkel Istar úrnő, majd ha fölkel és meg indu l , 
mennek mögöt te hosszú sorokban 

A feltételesség, a jövőbeliség nem választható el a teljesség helyreállításának 
kozmikus eseményétől. 

Mindenki, akit Istar elsiratott - az ifjak, lányok, férfiak, asszonyok, csecse-
mők, vének, nyíltól elesettek - , követni fogja majd. Ezzel szemben az erede-
tiben a holtak ebben a jelenetben sem szerepelnek. Ott Istár legyőzetése, alvi-
lági rabsága a földi világ terméketlenségét okozza, amelynek orvoslásaként 
Éa isten utasítására szerelme, Tammúz megmenti, visszatértükkel helyrebil-
len a megbomlott egyensúly. Weöres viszont nem restaurálja az Istar leszáll-
ta előtti állapotot, hanem új világrendet vizionál. 

A feltámadottak által rakott négy máglya „mint a nagy erős dél, beragyog-
ja a négy tájat" - ezekbe önként veti a négy ékességét: koronáját, övét, mell-
kendőjét, ingét az istennő. Kenyeres átlényegülésnek tekinti az istennő gesz-
tusát, amellyel mintegy az individualizmusától szabadul meg négy fokozat-
ban. Viszont az istennők ruhája, köpenye, fátyla - a női istenségek mitikus to-
poszaiból építkező más Weöres-művekben is, különösen a Salve Reginaban -
inkább a lényegi, a tökéletes világot rejtő szférát, az érzékelhető mindenséget 
jelképezik, amelynek az égtáj-máglyákba dobása a fennálló világrend felszá-
molásának jelképes gesztusa, a színről színre látás kifejezése. 

Istar követői immár mentesek a szenvedéstől, a haláltól és az „élet nyilal-
lásától": az „e világ végeztén" játszódó jelenetnek nemcsak a halál birodal-
mának szétrombolása az előzménye, hanem a halál ellentéte, az élet is meg-
szűnik - oppozíciójuk a jövőbeli teljességben oldódik föl végérvényesen. 
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Istar diadalma túl van az életen és a halálon, a kezdet és a vég egysége, a tö-
kéletesség illik alakjához. Ahogy a zárókép megjeleníti: 

látja Istar a máglyákat , táncol és tapsol ö römében 

szül t -mezte len fényességben 
vi lágol a teljességben. 

A három, általam kiemelt tartalmi változtatás mellett feltűnő eltérés a me-
zopotámiai forrásokhoz képest az epikus anyag lerövidítése is, amelyet az 
eredeti hét kapu négyre redukálása jelez elsősorban. A mezopotámiai miti-
kus hagyományban oly jelentős hetes szám25 epikus rendszerező elvként is 
szerepet kapott a sumer és akkád nyelvű lejegyzett alkotásokban, ahogy az 
Innin/Istár ékességeinek a hét alvilági kapun való átlépéskor történő elvéte-
lét, majd visszaadását elbeszélő cselekmény is a hetes tagolást követi. 

Weöres viszont négyre csökkenti a kapuk és az ott elvett ékességek számát. 
A négyes szám nemcsak lerövidíti az epikus folyamatot, de a számszimboli-
ka nyelvén - a tér: az égtájak és az idő: az évszakok számára történő konkrét 
utalás révén is - kozmikus dimenziókba emeli a történetet. Mégpedig a fenn-
álló világrend kozmikus paramétereinek dimenziói ezek, amelyek az e világ 
végezetén játszódó befejezésben számoltatnak majd föl. Azaz nem pusztán 
formai, hanem tartalmi összetevőként is értelmezhető ez a változtatás. 

Az Istar pokoljárásának eredeti mitikus túlvilága - a mezopotámiai elképze-
lésnek megfelelően - a még differenciálatlan alvilágképzetet tükrözi: nincs 
külön menny és pokol, nem ítél isteni bíró a holtak életének milyensége fö-
lött. Ezen a ponton érdemes a címválasztáson eltűnődni. A Weöres által vá-
lasztott szó, a „pokoljárás" óhatatlanul hordozza azt a negatív konnotációt, 
amely a keresztény európai kultúrában a pokol szóhoz tapadt. Viszont az a 
régió, ahová vágyát követve száll alá Innin/Istár, Weöres feldolgozásában 
sem büntetésképpen tartja fogva a holtakat, hanem a „törvény"-nek meg-
felelően. Ráadásul - a cselekmény kibontakozása során - az Istar hangjától 
életre kelő holtak vergődése nem teszi az életet a halál pozitív ellenpontjává. 
Azt, hogy az élet-halál fennálló világrendje Weöres ekkori felfogásában egy-
aránt a szenvedés, amelyet Istar hatalma nemcsak hogy nem tud megtörni, 
de még ennek fogságát is kénytelen elszenvedni, egy három évvel később 
íródott m ű szemlélete is alátámasztja. 

Az Istar pokoljárásához hasonlóan a Medúza kötetben megjelentetett De pro-
fiindis c ímű verse a földi létről mint „világ-mélyi utazásról" számol be. Ez a 
platóni ihletésű26 - 1942-re datált - Weöres-mű valójában az életet mutatja be 
a pokol toposzaival: „így vesződjük mocsár-mélyi harcunk, / honnan nincs 
kiút". Maga az élet - amely ekkor egyben a háborúban létezést jelentette -
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olyan „rend"-nek van alárendelve, amely törvényszerűen kínnal, halállal ter-
helt. Ezért „nincs kiút": 

hisz egymáson é lősködve élünk, 
más ha lá lán életet cseré lünk: 
a föld rendje ez. 
Testvér itt a kő, fa, állat, ember, 
tes tvér t eszem lucskos gyötrelemmel, 
s t es tvérem megesz. 

E rend, a földi létezés végtelen szenvedésének döbbenete a buddhista lét-
értelmezést idézi, amelyre az ebből eredő buddhai részvét27 a következő re-
akció a Weöres-versben is: „ennek halálkínját, annak éhét / egyben szenve-
dem". A halál örök élet általi legyőzetésének eszméjét Ima című versében 
konkrétan is elutasítja: „Ahány vallás van, / mind ezt a keserves létet / ál-
modja örökkévalónak".28 

Ennek tükrében Istar alászállása valójában az élet-halál világrendjének 
megbontását célozza, de az élet nevében tett kísérlete kudarccal végződik: 
nem boríthatja föl az élet és a halál egyensúlyát, hiszen a „törvény", a létezés 
rendje éppen ezen alapszik. Végső időkbeli diadalma viszont már nem az élet 
nevében és a halál ellenében következik be, hanem - a mezopotámiai forrá-
soktól gyökeresen eltérően - az élet-halál kettőssége felett álló Teljesség új di-
menziójában, A teljesség felé tapogatózó Weöres bölcseleti törekvéseinek kon-
textusában. Leginkább ezen a ponton tér el értelmezésem Kenyeres Zoltán 
említett tanulmányában kifejtett gondolatmenetétől. Nála ugyanis Istar „az 
emberi lényeg megtestesítője". A költemény története során megértett önnön 
lényege, amely egyben a „létezés lényege", szerinte a fényességben fejeződik 
ki: „A halál az emberi lényeg - itt a versben: a fényesség - elvesztése, az élet 
pedig ennek az emberi lényegnek a megvalósulása."29 

Úgy vélem, a „szült-meztelen fényességben" megdicsőülő istennő az élet 
és a halál gyötrelmein egyaránt győzedelmeskedik, ezáltal „világol a teljes-
ségben". De diadalma csak új világrendben, a jelenbeli kozmikus struktúra 
lezárultával, az élet-halál megszűnése után valósul meg - jövő időben, felté-
teles módban. 

Egyik interjújában az Istar pokoljárása kapcsán hangsúlyozta, hogy a m ű át-
költésnek tekinthető: „ . . .vannak benne olyan részek is, amik az óbabiloni 
eredetiből hiányoznak, sőt annak szellemével ellenkeznek. Különösen a befe-
jező rész ilyen: »És majd fölkel Istar ú rnő és majd fölkel és megindul«."30 

Valóban, ez a rész kulcsfontosságú; hangvételével a próféciákat, jövőide-
jűségével az eszkatológikus iratokat idézi. Amikor Weöres a világvégi és az 
azt követő eseményeket, az élet-halált meghaladó teljességet - egyfajta meg-
váltást - je lení t i meg Istar alvilágjárásában, „pokoljárásáéban, e történet mo-
tivációja alapjaiban tér el a mezopotámiai forrástól. A kirki szóhasználattal 
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élve a mezopotámiai mitikus anyag újabb „racionalizálásának", voltaképpen 
interpretációjának értékelhetjük az Istar pokoljárását. 

Az Innin/Istár-mítosz tartalmi magva, az élet és a halál oppozíciója éppoly 
drámai erővel vetődhetett fel az évezredekkel korábbi időkben, mint a 
Weöres-mű születésekor, 1939-ben. A témaválasztás és a hangvétel önmagá-
ban is azt A teljesség felében tudatosított eszmeiséget demonstrálja, amely sze-
rint „a forrásvidéken" járó kérdésfelvetéseink nem változtak: „lényegük 
nem-keletkezett és nem múló", „nem újak, nem is régiek".31 

Weöres intuitív tehetségét jelzi az, hogy megérezte az Istar pokoljárása for-
rásaiban rejlő téma súlyát és a belőle kibontható modern interpretációs 
lehetőséget. Ahhoz viszont költészetének egyik fő erénye - a stílusimitáció 
kivételes szakmai tökélyének birtoklása - szükségeltetett, hogy a mezopotá-
miai alvilágjáró mítoszt mint korszakokon és kultúrákon átívelő létkérdést 
hitelesen fogalmazhassa meg. Ehhez tartoznak azok a finom nyelvi eszközök 
is, amelyekkel az archaizáló stílust megalkotja, ugyanakkor - az eszka-
tológikus elem révén - alapvetően eltérő mitológiai és vallásfilozófiai kon-
cepciókkal gazdagítja az eredeti szüzsét, és bölcseletének formai köntösévé 
szabja át a ma ismert egyik legősibb mítoszt. A buddhista létértelmezés esz-
méit motivikus szinten illeszti be (például az Istar által életre keltett holtak 
„vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban"), ezzel nem változtatja meg ra-
dikálisan az alvilágjáró-mítosz szüzséjét, mégis új tartalom kibontását teszi 
lehetővé. A motívum-behatolással létrehozott szüzsévariáció jellegzetes pél-
dája ez az alkotói módszer. 

Végül Istar mitikus szerepének weöresi megközelítését hasznos Kerényi 
Károly egyik Sziget-beli eszmefuttatásával összevetni. Kerényi, akinek mí-
toszkoncepciójáról és Szz'gef-„mozgalmáról" már volt szó, Hyppolytos c ímű 
írásában a mezopotámiai istennő mitológiai szerepére is kitért. Idézem: „Ha 
Istárról azt mondanók, hogy a szerelem istennője, keveset mondanánk. A női 
princípium ő, akinek csak egyik oldala ez, hogy szerelmével felemészt s lé-
tünket Kirké módjára állati létté fokozza le. Másik aspektusa az, hogy 
Tammuz után leszáll az alvilágba, megfosztja magát minden ékességtől s a 
halálból visszasírja szerelmesét. Az örök, az örömben és szenvedésben aktív 
ez a világvalóság: a meghaló és feltámadó, a szünetelő és passzív Tam-
muz."32 Bár a Kerényi-idézetből kirajzolódó mítoszvariáció eltér a Weöres ál-
tal használt források történetétől,33 az Istárban a női princípium testet öltését 
hangsúlyozó felfogása nagyon közel áll a weöresi mítoszi nőalakokhoz, köz-
tük Istaréhoz is. Kerényi szerint ugyanis tágabb vallás- és mítoszelméleti 
nézőpontban az Innin-Dumuzi-mítosz paradigmatikus érvényű. A férfi meg-
haló-feltámadó istenségekkel szemben az istennők mitikus szerepe a létezés 
fölött álló egyetemes termékenységhez kötődött. A véges emberi lét tragé-
diáját, heroizmusát Dumuzi, Tammúz, Ozirisz hordozzák, míg női párjukat, 
Innint, Istárt, Iziszt az egyetemes termékenység - az élet foganásának és 
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megszülésének - képviselőiként valamiféle metafizikai stabilitás jellemzi. 
Mint - egy Bachofen-gondolatra34 emlékeztetően - kifejti: „A meghalok és 
feltámadók férfi-istenségek, a szünetet tartó lét férfi-lét. A nő Persephoné-
sorsa nem jelent szünetet: alvilági létet jelent, királynői hatalmat a valóság 
legmélyebb, életet szülő és elemésztő szférájában."35 

Éppen ez a „királynői hatalom" és a „valóság legmélyebb, életet szülő és 
elemésztő" volta és ennek mitikus reprezentációi - istennők, anyaistenségek 
és Istenanyja - bukkannak fel újra meg újra Weöres mítoszi anyagból 
építkező műveiben. A Szemfényvesztők és becsapottak című - visszatekintő atti-
tűdjében kíméletlenül önkritikus - kései prózavers szinte pontosan a 
Kerényi-idézetben vázolt ellentétpárra épít. Egyfelől - az azonosulás gesztu-
sával egyben saját korábbi eszméit is le/át /ér tékelve - az asszonyok és he-
réltek, kik az „élet-halál kapuján halkan ki-be járunk", „a nagy szemfény-
vesztés cinkosai" devalválódnak, másfelől pedig a férfi felmagasztosul, mi-
vel övé „a küzdelem s a halálba vakon lépés dicsősége". 

De Weörest az Istar pokoljárása mitikus témájában és alkotó korszakának ja-
va részében még az „élet-halál" kapujának titkai foglalkoztatták, és e kérdé-
seivel a fátylakba burkolózó és azt olykor fellebbentő istennők és úrasszo-
nyok misztériumaihoz fordult. 

1 J. MELETYINSZKIJ, A mítosz poétikája, 
Bp., 1985, Gondolat, 13. 

2 Weöres számos interjúban utalt erre, 
például: „Az összefüggés a népköltészet, mí-
tosz, az ősvallások vagy akár az újabb vallá-
sok és a verseim között, azt hiszem oly nyil-
vánvaló, hogy szinte magától ér te tődik ." 
Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgeté-
sei, nyilatkozatai, vallomásai, szerk. DOMOKOS 
Mátyás, Bp., Szépirodalmi, 1993, 30. 

3 A. N. VESZELOVSZKIJ, A szüzsé poétiká-
ja = Az irodalom elméletei II, szerk. THOMKA 
Beáta, Pécs, Jelenkor-JPTE, 1996, 205. 

4 Vö. KOMORÓCZY Géza, Út a mítoszhoz 
= Mitológia és humanitás. Kerényi Károly 100. 
születésnapjára, szerk. SZILÁGYI János György, 
Bp., Osiris, 1999, 261. 

5 = KERÉNYI Károly, Halhatatlanság és 
Apollón-vallás, Bp., Magvető, 1984, 355. 

6 = Az irodalom elméletei II, 206. 
7 Egyedül mindenkivel, i. т., 357. 
8 = KENYERES Zoltán, Gondolkodó iroda-

lom, Bp., Szépirodalmi, 1974, 243-305. 
9 Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékeze-

te, szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Szépiro-

dalmi, 1990,113. (A Gilgames 1947-ben, átdol-
gozva a Fogak tornácában jelent meg.) 

10 KOMORÓCZY Géza (ford., szerk.), 
Fénylő ölednek édes örömében. A sumer irodalom 
kistükre, Bp., Európa, 1983, 437. 

11 G. S. KIRK, A mítosz, Bp., Holnap, 1993, 
108. 

12 Gilgames. Agyagtáblák üzenete, Bp., Euró-
pa, 1966, 303. 

13 KOMORÓCZY, i. т., 480. 
14 Az újasszír részek 16-18 szótagszámú 

sorokból állnak. 
15 Gilgames, Bp., Magyar Helikon, 1960; 

Agyagtáblák üzenete, Bp., Magyar Helikon, 
1963. 

16 Gilgames, Agyagtáblák üzenete, 12. 
17 „A nagy égből a nagy föld felé..." kez-

detű eposz; „vissza-nem-térés országa"; az 
Enkidu halálát elbeszélő sumer eposzban Gil-
games alvilágra vonatkozó kérdését Enkidu 
ekképpen hárítja el: „ha e lmondom, amit lát-
tam, a rendet az alvilágban, / leülsz és sírni 
fogsz." = KOMORÓCZY, I. т., 190. 

18 Az Innin alvilágjárását elbeszélő eposz 
kezdősora. = KOMORÓCZY, i. т., 199. 
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19 KOMORÓCZY, i. т., 437-439. 
20 G. S. KIRK, i. т., 109. 
21 Gilgames. Agyagtáblák üzenete, 122. 
22 Panaszos ének Istár istenasszonyhoz. (Rá-

kos Sándor műfordítása) = Gilgames. Agyag-
táblák üzenete, 279-280. 

23 A sumer /akkád eredetiben az alvilág 
istennője, Innin nővére Erkeskigal; az Allatu 
névváltozat eredetije az ókori Szíriában és 
Arábiában tisztelt istennő: Állát, az ég és eső 
úrnője. (Vö. Mitológiai enciklopédia I—II, szerk. 
TOKAREV, Bp., Gondolat, 1988,1, 489.) 

24 KENYERES Zoltán, Mítosz és játék. Beve-
zetés Weöres Sándor költészetébe = Uő, Gondolko-
dó irodalom, Bp., Szépirodalmi, 1974, 243-305. 

25 Számos adat jelzi a hetes szám vallási és 
naptári jelentőségét a mezopotámiai hagyo-
mányban (pl. hét bolygó-tan; Babilóniában 
minden hónap 7. napjának [szibutu] mágikus 
jelentőséget tulajdonítottak). Vö. HAHN Ist-
ván: Naptári rendszerekés időszámítás, Bp., Gon-
dolat, 1983, 64.; Franz BOLL-Carl BEZOLD, 
Csillaghit és csillagfejtés, Bp., Helikon, 1987, 
15-17. 

A hetes szám mitikus jelentőségét KOMO-
RÓCZY is hangsúlyozza: Fénylő ölednek édes 
örömében..., 438. 

Innin/Is tár alvilágjáró mítoszában a kapuk 
hetes száma - amelyeknél az áthaladó 
Inn in / I s tá r t megfosztják ékességeitől -
ugyanakkor Kirk szerint „ . . . nem több egy ál-
talános narratív jegy alkalmazásánál." G. S. 
KIRK, i. т., 110. 

26 A De profundis kezdősora „Bárhonnan is 
lettem, földre-űzve" a lélek újjászületését val-

ló - indiai és egyben platóni - nézeteket idézi. 
Különösen az „Éber-álom félhomálya raj-
tunk" sor jelzi a platóni barlanghasonlat ihle-
tését (vö. PLATÓN, Állam, VII, 514.). 

27 A Buddha tanító útjának kezdete című irat-
ban Brahmá, a Teremtő e szavakkal biztatja a 
Tan hirdetésére Buddhát: „. . . tekints alá / az 
igazság várfokáról a szenvedő, / szakadatla-
nul születő-kiszenvedő / lényekre... Ekkor 
Brahmá buzdítása hallatán a Magasztos vé-
gigtekintett a világon Buddha-pillantással, az 
élőlények iránti részvéttől eltelve." = Buddha 
beszédei, ford., szerk. VEKERDI József, Bp., 
Helikon, 1989, 20. 

28 WEÖRES Sándor, A sebzett föld éneke, 
Bp., Magvető, 1989,18. 

29 KENYERES Zoltán, Mítosz és játék = 
i. т., 288. 

30 í. т . , 93-94. 
31 Az idézett szavak A teljesség felé beve-

zetőjéből valók. 
32 KERÉNYI Károly (szerk.), Sziget II, 

1936, 41. 
33 Vö. KOMORÓCZY Géza tanulmánya: 

Gilgames, Bp., Magyar Helikon, 1960, 196. 
34 „Kezdettől meglevő, adott, változatlan 

csak a nő; született, s ezért örökös pusztulás 
áldozata a férfi. A fizikai élet terén tehát a fér-
fi-princípium második helyen áll, a női prin-
cípium alárendeltjeként." BACHOFEN, Az 
anyajog = Johann Jakob BACHOFEN, A mítosz 
és az ősi társadalom, Bp., Gondolat, 1978, 175. 

35 Sziget II, 1936, 37. 
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