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Érthető morgás
A személytelenség kérdéséhez Weöresnél: Országút

A W eöres-költészet személyiség- vagy személyességfelfogásáról jó  ideje ugyanaz 
a néhány -  köztük esetenként a költő, illetve az oeuvre egyes, ebben a vonatkozás
ban határozottan fogalmazó darabjai által mintegy előgyártott -  klisé forog közké
zen a recepcióban. Az, hogy ezek meglehetősen makacsul rátapadtak az életmű ér
tékelésére vagy feldolgozására vállalkozó kritikai nyelv szókészletére, egy ideje talán 
jóval inkább akadályt, m int lehetőséget je len t a W eöres újraértékelésére vagy iroda
lom történeti újrapozicionálására tett kísérletek számára. Köztudott, persze, hogy 
hosszú ideig éppen ez a kérdéskör állt a W eöres-költészet korai fogadtatástörténetét 
talán leginkább meghatározó viták középpontjában, ezek a viták ma azonban leg
inkább elmélet- vagy ideológiatörténeti összefüggésben bírnak jelentőséggel. Az 
egyik újabb irodalomtörténeti kézikönyv W eöres-fejezete joggal fogalmaz úgy, hogy 
a W eöres „önként vállalt személytelenségét" övező viták „mára már elcsitultak",1 
mégis szimptomatikus, hogy ez a tanulmány is az ezekben a vitákban kirajzolódó 
fogalmi koordinátákhoz visszanyúlva rugaszkodik neki az életmű korszakolható- 
ságának szentelt, amúgy részint más szempontokat előtérbe helyező vizsgálódásnak.

Úgy tűnik tehát -  és ez voltaképpen magától értetődő is -  , hogy a „személyes
ség" és a „személytelenség" kategóriái továbbra sem igen nélkülözhetők a W eöres- 
szakirodalomban, ugyanakkor felülvizsgálatra szorulhat e kategóriák itt bizonyos 
értelem ben sajátos használata. A W eöres-költészet személytelenségről, „személy- 
fölöttiségéről" -  vagy, az életmű egyik sokat idézett önértelmezését átvéve, „egyén- 
fölöttiségéről" (Ars Poetica) -  , nem „reflexív" vagy éppen „ornamentális" személyes
ségéről rendelkezésre álló leírások javarészt nem hozhatók összhangba a személyesség 
olyan, kétségkívül földhözragadtabb, nyelvi-grammatikai, bizonyos értelemben poé
tikai feltételeken megalapozott fogalmaival, amelyeken elvileg ellenőrizhetők volná
nak. Szilágyi Ákos egykori, elhíresült tanulmánya2 ugyan helyenként sajnos riasztó 
hasonlóságokat m utat a II . világháború utáni évek költészetét szem léző Szigeti 
Józsefnek az „izolált én" ellen intézett támadásaival, mégis azon nagyon ritka kísér
letek egyikének nevezhető, amelyek a „személyesség" vagy inkább a „személyiség" 
felett gyakorolt weöresi kritika egyik formális paradoxonját (azt nevezetesen, hogy 
ez a kritika leggyakrabban valamilyen módon mégis a személyes vagy személyként

1 Ács Pál, K ét világ határán: az utolsó fordulat előzményei Weöres Sándor költészetében = A magyar iro
dalom történetei, HL, 1920-tól napjainkig, főszerk. S z e g e d y -M a s z á k  Mihály, szerk. S z e g e d y - 
M a s z á k  Mihály -  V e r e s  András, Gondolat, Budapest, 2007, 614.

2 S z i l á g y i  Ákos, A z ornamentális lírai személyesség helye Weöres Sándor életművében = Uő., Nem vagyok 
kritikusi, Magvető, Budapest, 1984, 481—672.
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való megszólalás formai keretei között nyilvánul meg) szisztematikus leírásban tudták 
részesíteni. Az „ornamentális lírai személyesség" fogalmával végső soron azonban 
mégis egy olyan, túlságosan tág kategóriára alapozta ezt a leírást, amely -  minthogy 
elsődlegesen a „személyesség" illúziójának kritikai leleplezésére volt hivatott al
kalm at teremteni -  igazából nem hagyott sok teret a lírai megszólalásformák diffe
renciált vizsgálatának, hiszen a személytelenséget voltaképpen olyan, nem poétikai 
alakzatként (hanem inkább valamiféle attitűdként) kezelte, mely éppúgy kifejezésre 
ju th at a személyes, mint a személytelen megnyilatkozás grammatikájában és/vagy 
retorikájában. Kenyeres Zoltán a W eöres-féle személytelenség vagy személyfölötti- 
ség affirmatív megragadására tett kísérletek talán legmeggyőzőbbikét egy „nem ref
lexív líra" eszményére alapozta, amely a lírai személyesség azon deficitével szemben 
kínálna megoldást, hogy ez -  lévén egyfajta reprezentáció vagy önreprezentáció -  
valamiképpen eleve útjába áll az önkifejezés vagy az észlelés közvetlenségének.3 Ez 
a líraelméletileg tudatosabban eljáró (hiszen a személyesség nyelvi-lírai közvetített
ségével számot vető) megközelítés azonban kiiktatja a lírai személytelenség W eöres
nél is fellelhető poétikai form áinak jelentős tartományát, hiszen nem igazán alkal
mazható például a reflexív tudat vagy az észleletek személytelen ábrázolásának vagy 
közvetítésének lehetőségére, továbbá a személytelen költészetnek egy a modern lírá
ban meghatározó és W eöresnél sem hiányzó vonulatára sem, amely mindennek 
mondható, csak nem-reflexívnek nem.

A probléma elmélyítése alapos líraelméleti elemzést igényelne,4 amiről itt le kell 
mondani. A továbbiakban csupán annak rövid vizsgálatára nyílik mód, hogy milyen 
megvilágításba helyezhetik W eöres poétikájának vonatkozó leírásait és önleírásait az 
életmű olyan darabjai, amelyekben a személytelenség nem tematikusán vagy a lírai 
én önábrázolásának valamely sajátosságában nyilvánul meg vagy válik megközelít
hetővé, hanem szigorú grammatikai értelemben is mindenfajta értelmezés megke
rülhetetlen kiindulópontjává kell válnia. Ilyen példákat W eöresnél egyebek mellett 
az általában más szemszögű vizsgálat tárgyává tett Á tváltozások-c iklus némely szo
nettje vagy akár a M erülő Saturnus egy  1964-ben íródott darabja, a hosszú ideig még 
említésre sem igen került Országút című vers kínálhat. Ez a költemény nemcsak gram
matikai értelemben ragaszkodik konzekvensen a személytelenséghez (ami nem je 
lenti azt, hogy ezzel egyből kizárná képvilágából a szubjektív észlelés illúzióját is), 
hanem tartózkodó vagy szenvtelen hangvételével, valamint strukturális felépítésével 
is, amely alapvetően hat, szigorúan konstatív színezetű összetett mondatra tagolható 
(bár ezek egyike formálisan -  költői -  kérdés), melyeket a bemutató-érvelő és rész
ben a leíró szövegformálás logikája fűz egymáshoz, úgy azonban, hogy az ezt a logi
kát s így a szöveg formális koherenciáját nyomatékosító mondatkezdő elemek („Mert", 
„Vagy", „Bár") nem leplezik el (sőt adott esetben éppen kiemelik) a szöveg areferen- 
ciális képi világát és illogikus mondatszerkesztését -  Horváth Kornélia, aki egyedü
liként szentelt alapos elemzést az Országútnzk, éppen ebben sejti a vers iránti érdek-

3 Vö. K e n y e r e s  Zoltán, Weöres Sándor, Kossuth, Budapest, 2013 ,123-132 .
4 Idevonatkozó megfontolásokért — ritka kivételként — a hazai irodalomból lásd A n g y a l o si Gergely, 

A Urai személytelenség kérdéséhez, Literatura 1997/2., 203—209.



telenség egyik lehetséges okát.5 Ez a talán kissé atipikus W eöres-vers nem csak a 
M erülő Saturnus persze amúgy sem teljesen homogén kompozíciójában6 jelenthet 
kivételt a szem élytelenség vagy szem élyfölöttiség gesztusai vonatkozásában (mi
közben, mint az még szóba kerül, más összefüggésben nagyon is hordozza a kötet 
bizonyos, a kortárs olvasók számára is szembeötlő sajátosságait), Szilágyi például 
egyenesen az életmű ama néhány „szürrealista-groteszk" darabja között sorolja fel, 
amelyekben W eöresnek sikerült valamiképpen eltávolodnia a kárhoztatott orna
mentikától.7

A vers, amelyben -  Lengyel Balázsnak a M erülő Saturnus egészére vonatkozó 
észrevételét alkalmazva -  W eöres kevésbé a „formatani", mint inkább „jelentéstani 
tudását"8 demonstrálja, tematikus szinten arról tanúskodik, hogy a személytelenség 
egy meglehetősen prózai felfogását érvényesíti, amelyben ez egyszerűen hiányként, 
a személyes hang hiányaként jelentkezik, hiszen ezt a hiányt a szöveg különféle to
vábbi hiányok láncolatában tükrözteti vissza -  legyen szó a térbeli értelemben vett 
távollétről és helynélküliségről („egy elvonszolt s a Holdba zárt család", „ennyi hon
talannak", „M ert sehol nincs / a dolgok belsejének iktatója") vagy éppen a versben 
ábrázolt helyszínek élettelenségéről, illetve embernélküliségéről, az önmagáról csak 
hiányában („az ősidőben elhullt szörnyű falkák") vagy nyomaiban („mástól meleg 
kilincs és kocsma-pad") h írt adó elevenség képzeteiről. A versnyitány különös, és 
pontosan aligha megfejthető -  egyebek mellett a szöveg „mitopoetikus" téralkotását 
megalapozó,9 illetve egy Weöresnél gyakori, itt például akár A  holdbéli csónakosra, is 
visszavezethető10 motívumban gyökerező -  képe mindenesetre valamiféle elmúlt 
emberi jelenlétre céloz, melynek helyét (s egyben az ember vagy az emberi megnyi
latkozásának, méghozzá nem feltétlenül nyelvi kifejeződésének vagy önkifejezé
sének helyét: „tisztult haragja") olyan látványleírás veszi át, mely viszonylag akku
rátusán felelteti meg egymásnak a természeti és a mesterséges környezet elemeit. 
A „tisztult harag" -  egy nem igazán feltűnő, ám a mondat kontextusában aktivált 
antropomorfizmus révén -  egyszerre utal a kifejezés gesztusára, illetve egy term é
szeti folyamatra (például vihar elmúlására: „tócsák előtt, porverte őszi lomb közt"), 
mindkét összefüggésben ezek befejezettségére, nyomára helyezve a hangsúlyt. Legyen 
szó akár az ember, akár a természet haragjáról, ezek tisztulása valamiféle mozgal-

5 H o r v á t h  Kornélia, Tér és megértés = Uő., Tűhegyen. Versértelmezések a későmodernség magyar lírájának 
köréből, Krónika Nova, Budapest, 1999, 110. A vers felépítését meghatározó szintaktikai és ritmikai 
sajátosságok elemzését lásd Uo„ 118—119.

6 Amelyben a kor társ recepció hangsúlyosnak érzékelte a „ személy telenítő költészet modorát”, bár 
felfedezni vélte Weöres személytelenségtől való visszafordulásának jeleit is, vö. L e n g y e l  Balázs, Weöres 
Sándor és a Merülő Saturnus = Uő., Hagyomány és kísérlet, Magvető, Budapest 1972, 179. Vö. még 
B a t a  Imre, Egy versmodell természetrajza = Uő., Képek és vonulatok, Magvető, Budapest 1973, 166.; 
T ü s k é s  Tibor, Merülő Saturnus = Uő., M érték és mű, Szépirodalmi, Budapest 1980.

7 S z il á g y i , I. m., 66 8 -6 6 9 .
8 L e n g y e l , I .  m., 180 .
9 Ennek lehetséges kontextusaihoz lásd H o r v á t h , I. m., 113—115.
10 Például Pávaszem énekére: „Holdbéli csónakos, örök szerelmem, / arany sajkádra vegyél föl engem! / 

Sokat szenvedtem, sokat bágyadtam, / a sötét erdőt könnyel áztattam, / eleget sírtam a földi porban, / 
ölelj magadhoz a tiszta Holdban, / Nem él a földön, akire vágyom, / holdbéli csónakos, te légy a párom.”
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másság megszűnését, elcsendesedést vagy akár térbeli-vizuális kisimulást, síkba ren
deződést jelent (előképként akár az Á tváltozások egy  darabjára, a M etropolis című, 
1950-ben íródott szonettre is lehetne hivatkozni),11 amit aztán a mondat egy szinte 
geometrikus, vonalak, síkok, formák kompozíciójára emlékeztető látványleírásban 
érzékeltet („háztető-gerincen / acélhuzalt és tükröt párosít"), oly módon méghozzá, 
hogy következetesen egymásban tükrözted  (acélhuzal -  lomb, tükör -  tócsa), illetve 
egy holt metaforát reaktiválva azonosítja („háztető-gerinc") a látvány természetes és 
mesterséges összetevőit. Bármilyen eseményt takarjon is ez a harag, ez az esemény 
utóidejűvé és valamiféle képpé dermed azáltal, hogy kifejezést nyer -  ahogyan felte
hetőleg bármifajta, mégoly indulatos vagy mozgalmas gesztus (mozdulat vagy arc
kifejezés) is valamiféle rajzolattá vagy m intázattá „tisztul" abban az -  éppen ezáltal 
m egkettőzött -  pillanatban, amelyben megvalósul.

M int az a versben m ásutt is előfordul, a következő mondat egy eleme konkreti
zálja az előző, jelen esetben tehát a nyitány egyik összefüggését, hiszen aligha ismer
hető félre a szemantikai érintkezés a meglehetősen tárgyias „hontalan" kifejezés és az 
„elvonszolt család" között. A kár úgy is lehetne fogalmazni, hogy -  még ha itt nincs 
is igazán mód ennek a vonatkozásnak a továbbkövetésére -  a W eöresnél több-keve
sebb megalapozottsággal oly sokat hiányolt politikai vagy kor- és társadalom kriti
kai perspektíva valóban ritka hangsúlyt nyerő felvillantásáról van ehelyütt szó. Ezt 
a sejtést megerősítheti, hogy a M erülő Saturnus kortárs fogadtatásában és a későbbi 
recepcióban is rendre visszatérnek -  egyben mintegy cáfolva Szilágyi W eöres „or
namentikájával" szembeni fenntartásait -  az arra vonatkozó megfigyelések, hogy a 
„személytelenség" programja egyáltalán nem zárja ki a „társadalmi problémákat" -  így 
például a „lélektelenné vált lét képeit", az emberi lét fenyegetettségére irányuló filo
zofikus reflexiókat12 -  ennek a költészetnek a látóköréből. Kenyeres szerint W eöres 
a M erülő Saturnus verseiben „közelebb került a mindennapi élethez, megszólalt ben
ne a társadalmi ember gondja és aggodalma", sőt „az ember ellen forduló technika 
és a háborús készülődések veszélye" is kifejezésre ju t, amiről azonban a lírikus mint
egy látszólag közönyösen számol be13 -  továbbra is kérdés persze, hogy valóban be
számolóról van-e szó, egy kortárs tanú megszólalásáról, egyáltalán egy jelenlévő 
személy vagy tudat közvetíti-e ezeket a tapasztalatokat vagy félelmeket.

A vers itt mindenesetre még messzebb terjeszti ki az emberi-természeti és a 
mesterséges vagy gépi elemek közötti cserekereskedelmet, amely ezen a ponton bő
vül ki az egész szövegben talán leghangsúlyosabbként megjelenő állati létformával 
(itt tárgy és állat, illetve emberi és állati jelentésmozzanatok kombinálásán keresztül: 
„deszka-pikkelyek szakértő pókjait"). A leánnyal azonosított gyorsvonat nem kevésbé 
megütköztető képe (hogy célszerű-e itt az életmű több korszakánál is számításba 
vett szürrealizmus kategóriáját mérlegelni, most nem kikerülhetetlen kérdés) nem

11 Vö. a szonett első szakaszával: „Mint színes krém, a tér megsürüdik, / Házak szélén a lég fölhasogatva, 
/ élesen szeli cifra cafatokra / henger, meredek kocka, ferde sík.”

12 T a m á s  Attila, Weöres Sándor.i Akadémiai, Budapest 1978,61—62. Vö. még E g r i  Péter, Weöres Sándor: 
Merülő Saturnus, It 1969/1., 205.

13 A magyar irodalom története 1945—1975, I I /1., szerk. B é lá d i  Miklós, Akadémiai, Budapest, 1986, 350.
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csak groteszk antropomorfizmusa és/vagy tárgyiasítása révén ismétli meg a nyitány 
egyik meghatározó sajátosságát. (Vajon -  az ebből a szempontból beszédes, de alig
ha perdöntő ki vonatkozó névmáson és az érzi igén túl -  mi befolyásolja az olvasást 
a retorikai döntéshozatalban, nevezetesen abban, hogy a képet gyorsvonatként vagy 
leányként, esetleg valami másként referencializálja vagy, ahogy Paul de M án monda
ná, defigurálja, azaz emberi vonásokkal felruházott tárgyat vagy tárgyiasított nőala
kot azonosítson, vagy éppen teljesen eltekintve a képi síktól valamiféle fogalmi vagy 
allegorikus jelentést társítson hozzá?) Itt is megfigyelhető ugyanis az idősíkok egy
másra montírozása, a múlt és a jelen  egymásba torlódása (messziről halni térő gyors
vonat, ki még leány volt), ami aztán egyfajta eleve elmúlt vagy soha el nem érkezett 
jelenléttel vagy elevenséggel bővül ki (a mondatban egyedül a gyorsvonat érkezik 
meg -  meghalni), hiszen ebben a szövegösszefüggésben -  ahol egyébként a vonat a 
női metamorfózis ellenére erőszakos, maszkulin jegyeket is hordoz, behatol „a szá
raz selyembe" -  a mondatot lezáró agrammatikus és egyben ismét az emberi tárgyia- 
sítását végrehajtó ellipszis („majdnem virágkelyhében") a kifejletlen vagy létre sem 
jö t t  élet vagy nemiség képzetében ismétli meg a „még leány volt" egyik lehetséges je 
lentéstartalm át, egyben visszautalva a vers nyitóképére, a(z elsődlegesen feminin) 
Holdba bezárt családéra is. Egy nemcsak térben, hanem időben is azonosíthatatlan 
világ vagy jelenlét, amelyen különös halotti maszkként rajzolódik ki önnön irreális 
képi síkja -  itt kell tehát orientálódnia a felfogásnak, a megértésnek, sőt egyáltalán 
a kifejezésnek, amelyek a szöveg derekától kezdve többé-kevésbé nyíltan és többé- 
kevésbé következetesen a vers központi tárgyai közé lépnek elő.

Elsőként a „dolgok belsejének iktatója", egy rejtélyes instancia testesíti meg a vers
világban való eligazodás egy lehetséges módját, aki vagy ami persze eleve úgy lép 
színre, hogy nincs jelen, illetve -  hiszen a szöveg nem azt mondja, hogy nem létezik, 
hanem azt, hogy „sehol nincs"14 -  legalábbis nem lelhető fel, akárcsak előképe, a „szak
értő" pók a maga szőtte hálóban. A vers ezen a ponton látványos kitérőt tesz vi
szonylag jó l azonosítható, ugyanakkor ironikus távolságtartással kezelt stílusréte
gek tartományaiba: a „szakértelem" hivatali-bürokratikus nyelvébe, majd a következő 
mondatban egyfajta propagandisztikus-szónokias beszédmódéba („Vagy ki bírna 
egy / jövendő hajnal pártfogója lenni,"), sőt a kettőt össze is kapcsolja az -  egyszerre 
hivatalnoki és politikai színezetű akciót megnevező -  „üggyé emelné" fordulattal, 
mintegy egyként tartózkodva a dolgokhoz való hozzáférés leíró-rendszerező és a be
avatkozó vagy alakító módozataitól. A dolgok W eöresnél köztudottan bármikor át
alakulhatnak valamely másik dologgá, innen nézve kézenfekvő, hogy az iktatásnak 
nem az érzéki felszínre, hanem a filozofikusan, bár talán csak pszeudofilozofikusan 
hangzó „dolgok belsejére" kellene vonatkoznia, noha a szöveget itt is kissé többértel
művé vagy elliptikussá teszi egy grammatikai meghatározatlanság, nevezetesen az, 
hogy semmi sem pontosítja a „megfésülné" és az „emelné" igék tárgyát, amelynek po
zíciója a dolgok belseje (hogyan lehetne ezt -  vagy ezeket -  megfésülni?) mellett akár 
a megelőző sorok feminin utalásainak kontextusát is emlékezetbe idézheti. Az iktatás

14 V ö. H o r v á t h ,  I. m„ 114.
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maga mindenesetre nagyon is érz ék i vagy anyagszerű műveletként jelenik meg, amely
ben megint csak összekapcsolódnak az eleven (emberi és/vagy állati) és a m estersé
ges vagy absztrakt világ attribútum ai: „körmös számjegyek", vagyis megelevenedett, 
testet öltött jelek hajtanák végre, ami viszont másfelől arra figyelmeztethet, hogy az 
iktatót sem feltétlenül kell személyként elgondolni. A kifejezés többértelm űségét 
a közvetlen, illetve a kicsit tágabb szövegkörnyezet hívja elő. Mivel a mondatban fel
sorakozó kellékek (vonalzó, papír, sőt körmös) a hivatal mellett egyben az iskola vi
lágát is felidézhetik (mindkét világban jellem ző a mechanikus, másoló-regisztráló 
lejegyzés, a körm ölés gyakorlata!), a szó mögött pusztán egyetlen fonemikus csere 
útján az oktató  kifejezés árnya is felsejlik, amely aztán -  ismét egy minimális 
fonemikus módosulás útján, de egyben az érintkező jelentéskörök révén is -  kicsit 
később az „okulás tudósok" fordulatában köszön vissza. Másfelől azonban az ikta- 
tó-oktató így kirajzolódó, bár csak távollétében, fellelhetetlenségében kirajzolódó 
figurája is beleütközik a tárgyiasítás fenyegetésébe, legalábbis azt figyelembe véve, 
hogy az iktató nem csak személyre utalhat, hanem egy jellegzetes funkciójú füzetet 
vagy könyvet is megnevez (legalábbis a vers keletkezésének idején, amikor még nem 
szoftverek végezték a szóban forgó műveletet). A természeti (emberi vagy állati) és 
tárgyi elemek csereforgalma, illetve megkettőződése tehát nemcsak a jelekre, hanem 
a tárolójukra is kiterjed.

Innen nézve található közvetlen kapcsolódás a következő mondat, a vers egyet
len nem konstatív, hiszen kérdező mondata felé is („Vagy ki bírna egy / jövendő haj
nal pártfogója lenni, / mástól meleg kilincs és kocsma-pad / közt / mágnes-tűvel?"), 
mely persze inkább az emberi attribútum ok jelentőségét hangsúlyozza, ismét egy 
hiány által, mivel -  mint az fentebb már szóba került -  az itt felléptetett tájékozó
dási eszköz, a „mágnes-tű" olyan térben hivatott útmutatást adni (akár a „jövendő 
hajnal" felé), amelyből egyfelől ugyan megint hiányzik az ember, ám amelyet másfe
lől mégis az elevenség nyomai határoznak meg. A zárt vagy közeli tér és az iránytűs 
tájolás képzetében felvillantott végtelen tér szembeállítása itt továbbvisz egy a vers
nyitányban megfigyelhető ellentétpárt (háztető-H old), amely aztán a következő 
mondatban bontakozik ki, ahol a végtelen és a közeli szembeállítása a horizontális 
és a vertikális tengely -  Weöresnél gyakran megfigyelhető -  egymásra vetítésével pá
rosul.15 Ez itt persze csak bizonyos megszorításokkal tartható fent. A -  szövegben 
a Holddal és a hajnallal már megelőlegezett -  „égi térkép" (amely maga megint csak 
egy olyan jelrendszer, ahol valójában nem lehet különbséget tenni táj és térkép vagy
-  ha úgy tetszik -  dolgok és absztrakt jelek  között: a csillagok mintegy önmagukat 
jelölik) ugyanis egyrészt éppen azáltal veszíti el végtelenségét, hogy önnön kartográfiai 
rajzát adva lehetővé teszi vagy meg is valósítja az (ön)ábrázolását, másrészt -  a mon
datban konstatált azonosság értelmében -  kicsinyítve és függőleges síkra vetítve leké
peződik a földi világban, olyan rajzolatként, amelynek megnevezése („kutyák pontos 
csipkéje") szemantikai kapcsolatot teremt a „száraz selyem", sőt a „mágnes-tó" kifeje
zésekkel is, és így a versben ábrázolt vagy előállított tér legmeghatározóbb vagy lég-

15 A vers térszerkezetéhez lásd ismét Horváth részletes elemzését: U o 110—117.
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átfogóbb leírásává terjed ki. Ez a csipke-térkép talán kétféle értelemben is pontos : 
egyrészt -  ha valóban térképnek nevezhető -  hűen kell, hogy leképezze azt, amit áb
rázol, ugyanakkor egyben valamiféle pontozott, pontszerű mintázat is, amire -  a min
tázatszerűségre legalábbis -  a „csipkével" való azonosítása és a szövés idekapcsolódó 
jelentésköre irányíthatja a figyelmet.16 A versben ekkor nem először ju t fontos sze
rephez az anim alitás, pontosabban az anim alitás és a jelszerűség összekapcsolása: 
a kutya itt utalhat egyrészt bizonyos csillagképekre (a középpontjában a Szíriuszt 
tartalmazó Canis majorra, valamint a Canis minorra),17 vagyis az égtájak azonosítá
sát a mágnes-tű helyett vagy mellett lehetővé tévő égi térképekre, ezen kívül számí
tásba veendők további lehetséges mitológiai jelentéskörei is, de még inkább az, hogy
-  mint azt az immár sokadszorra hivatkozott elemzés megállapítja -  a csillagos ég 
képe itt voltaképpen „a kutyák vizeletének nyomában"18 ismétlődik meg, mintegy 
demitizálva és a profán világba visszahelyezve azokat a potenciálisan mitikus oszlo
pokat, amelyek -  például Várkonyi Nándor W eöreshöz köztudottan közelálló mű
vének, a Szíriát oszlopainak  az „oszlop-hagyományt" tárgyaló nyitófejezete szerint19
-  a csillagzatokról szerzett tudást voltak hivatottak megörökíteni. A jelek konstellá
cióját tehát itt is megkettőzi a testi jelenlét nyoma, a test je l- vagy a je l testszerűsége: 
a csillagzatok fentebb em lített sajátosságát (azt, hogy mintegy önmagukat jelölik) 
egy profán indexikus jelölés helyettesíti, ahol a jelek  rajzolata mögött megint csak a 
megtestesült vagy elevenjei képzete dereng fel, még ha csak hiányában, távollétében 
vagy nyomszerűségében is.

A vers utolsó harmada olyan ellentét kifejtésére vállalkozik, amely a jelek megfej
tésének két közism ert módját vagy felfogását állítja szembe, az olvasást és a megér
tést. Előbbi műveletet -  amely mintha a vers fiktív, mitikus vagy éppen kozmikus 
terében való tájékozódás korábban kétségbevont lehetőségével is kecsegtetne („s ösz- 
sze nem / tévesztve más-más [...] irányt") -  az iktató vagy oktató szakértelem hez 
rendeli („csak ők olvassák, okulás tudósok"), bár itt a szöveg a pontosító kijelölés elle
nére sem ad határozott utasítást arra nézvést, hogy a névmás kire vagy mire vonat
kozik. Felfogható kataforikus előreutalásként a tudósokra, de egyben vissza is utal, 
közvetlenül a kutyákra (mint saját csipkézett nyomaik egyedüli avatott olvasóira), 
távolabbról akár a szakértő pókokra és a dolgok iktatójára is. Akárhogy is legyen, az 
a mód, ahogyan a vers ezt a fajta olvasást részleteiben ábrázolja („megfejtve rétegen
ként, s össze nem / tévesztve más-más korszakot s irányt."), nemcsak a saját magához 
való analitikus közelítést helyezi meglehetősen ironikus perspektívába (hiszen a „réte
gek", a „korszak" és „irány" pontos azonosítása egyszerre lehet földtörténeti, régészeti

16 Az etimológiai támogatáshoz lásd A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, HL, szerk. B e n k ő  
Loránd, Akadémiai, Budapest 1976, 250.

17 A mitológiai kontextust előnyben részesítő értelmezés számára bizonyos jelentőséggel bírhat, hogy 
a Nagy Kutya csillagkép görög mitológiai megfelelője egy Lailapsz nevű, gyorsaságáról híres kutya, akit 
Zeusz emelt a csillagok közé. A kutyát (egy gerely társaságában) a vadász Kephalosz — Eósz, vagyis 
a hajnalistennő szerelmének egyik célpontja — kapja ajándékul hűtlen feleségétől, Prokrisztól, akinek 
később — miután összetévesztette egy állattal — a halálát okozza a kísérőajándékkal.

18 H o r v á t h , I .  m., 1 2 2 .
19 V á r k o n y i  Nándor, Sziriat oszlopai, Magvető, Budapest, 19723, 9 -2 4 .
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és stilisztikai, művészet- vagy irodalom történeti feladat), hanem m intha általában 
is valamifajta távolságtartást fejezne ki azzal az (itt olvasásnak nevezett) gyakorlat
tal szemben, amely valami nem jelenlévőt vagy nem érzékelhetőt helyettesítő s így 
m egfejtésre váró (akár: a dolgok belsejének feltárásával kecsegtető?) je lek et ismer 
fel a tárgyak vagy a természet világában.

Úgy tűnik tehát, hogy a vers éppen ezzel szemben foglal állást az eleven, testszerű 
jelek mellett, sőt talán az is megkockáztatható, hogy W eöres itt mintha a személy
telen megszólalás azon fikcióját tenné mérlegre, amely a személy, illetve egyáltalán 
az emberi hang visszavonásával vagy visszavonulásával a tárgyak vagy dolgok külö
nös metamorfózisai révén elevenné váló jeleket ju ttatn á  immár talán nem emberi 
hanghoz vagy egyáltalán artikulációhoz -  amint arról a kutatás legújabb fejleményei 
tanúskodnak,20 az ilyesfajta poétikai kísérletezés fontos, bár korábban ritkán, illetve 
teljesen más fogalmi összefüggésben tárgyalt aspektusa lehet W eöres költészetének. 
Akár az is elképzelhető, hogy W eöres itt bizonyos mértékig a számtalan összecsen- 
gés révén megidézett 1938-as, A  H oldhoz  intézett ódáját írja újra olyan formában, hogy 
az eminensen aposztrofikus karakterű korai verset, amelyben a megszólító odafor- 
dulás gesztusai szintén a nem-emberi hangképzés képzeteiben nyernek (ön)ábrázo- 
lást, kiszabadítja a költői megszólalás én-te-tengely és egy szigorúan szabályozott 
metrika megszabta keretei közül.21

Az utolsó mondatban mindenesetre, ahol az Országút az olvasástól a „megértés" 
fogalma felé fordul (és ahol a szöveg egyik meghatározó képi vagy térbeli síkját egy
szerre vizuális, akusztikus és intelligibilis minőségeket jelölő kifejezésekkel foglalja 
össze: „Mély és homályos, mégis érthető / az országúti éj morgása is"), egy olyan vi
lágot szólít (vagy még inkább: szólaltat) meg, amelyben a végtelen és a közeli térbeli 
tükröztetésének gesztusai az időbeliség síkjára vetítve ismétlődnek meg. A „vasból, 
villámból és olajból / az ősidőben elhullt szörnyű falkák" képe (figyelemre méltó, hogy 
a „falka" itt mintegy állati pandanként utal vissza a kezdősorban felléptetett „család
ra") egyszerre építkezik a modern nagyvárosi környezet gépi kellékeiből (amelyek az 
acélhuzal és a gyorsvonat révén már jóval korábban közreműködtek a vers képvilá
gának formálásában), valamint egy szinte történelem előttinek láttatott őskor állat
világából, amely mintha az anyag folytonos körforgása révén élne tovább a tárgyak 
mesterséges világában, oly módon, hogy ez a anyagi körforgás a hangra is kiterjedhet, 
hiszen a „morgás" egyaránt vonatkoztatható az állati és -  metonimikusan -  a gépi 
létezés megnyilvánulásaira.

20 Lásd elsősorban B a r t a l  Mária, Testhatárok és az ahumán beszéd poétikai kísérlete Weöres Sándor köl
tészetében, Jelenkor 2013/7—8., 814—820.

21 Vö. kül. a vers 1—2. („Hold, ki zöld visszfény sürii habjain lengsz / gyönge fátylak közt, belehelt tükör
ként, /  míg körötted tág homorú egednek / csillaga surran, / ó te csipkéken libegő bolyongó / céltalan nagy 
test, ki magot nem érlelsz, /  milyen álmokkal telik ős-magányod / tenger unalma?”) és 4 —5. versszaka
ival („Fölvetett orral, behúzott farokkal / áll az elbűvölt kutya és tenéked / zengi elnyújtott arabus fohá
szát; / réti tücsök-dal /  mint ezüst szőttes, kiterűi előtted;”), valamint a 3. szakasz 2. sorával („nem-muló 

felség”). A kutyafohász és a tücsök-dal hangképzeteihez később, mintegy az óda egyfajta öntükrözését 
nyújtva, „a téged áld minden nesz az éjszakában” kijelentés csatlakozik.



W eöres, aki nemcsak ebben a versében nevezhető -  bizonyos joggal legalábbis -  
a „nem emberi alkotás" laudátorának,22 a verszárlatban a nagyváros mesterséges (vagy 
inkább: irreális) terébe „ékelt" kerttel ugyan ellenpontozza ezt a víziót, ám ez csak 
a figyelmetlen olvasót vezetheti egy (persze kétségkívül ideérthető) civilizációkriti
kai gesztus kizárólagos azonosításához. Ugyan a vers a kertből érkező tücsökhan- 
got „szólásnak" nevezi és így szembeállítja az országúti gépállatok morgásával (ezek 
„vonítanak, prüszkölnek, játszanak,"), de mégsem lehet teljesen a véletlen számlájá
ra írni, hogy az őslények m ellett a szöveg itt emberi hang helyett egy újabb állatot 
vonultat fel (kétségkívül olyat, amely a Platóntól Szabó Lőrincig nyomozható m otí
vumtörténet tanúsága szerint gyakran a költészet hangjának létrejöttében működik 
közre), ráadásul magát a szem beállítást is részint megkérdőjelezve. Az utolsó előtti 
sort kezdő ahogy  határozószó ugyanis nemcsak az idő- és esetleg térbeli viszonyítás 
feladatát látja el (mintegy az amint, am ikor  vagy ahol jelentéskörét átvéve), hanem 
egy egyszerű hasonlítást, vagyis hasonlóságot (ahogyan) is megalapoz a homályos, ám 
érthető morgás és a tücsök talán poétikusabb szólása között.

De vajon tényleg hangokról, hangzásról van-e szó? Bár ha létezik olyan költői élet
mű, amelyről aligha lehet érvényes poétikai jellem zést nyújtani a versnyelv akuszti
kus dimenziója elsőbbségének bizonyos szintű elismerése nélkül, akkor az kétség
telenül Weöresé, akinek még az itt tárgyalt, e tekintetben meglehetősen visszafogott 
költeményében is számos alliterációs és egyéb eufonikus gesztus azonosítható,23 
mégis feltűnő, hogy a jelszerű artikuláció ebben a versben rendre nyomok formájá
ban, valamely idő- vagy térbeli távoliét lenyomataként, inskripciójaként vagy rajzo
lataként, W alter Benjám innál szólva „a jelentést hordozó természet megmerevedett 
ábrázataként"24 ad hírt magáról: a képi m intázatként megnyilvánuló „tisztult ha
rag", a dolgok belsejét iktató „körmös számjegy" és a csillagzat ábráit leképező „pontos 
csipkék" m ellett bizonyos értelemben még a záró kép „szörnyű falkáinak" morgása 
is idesorolható, hiszen ezeket „elhullt" falkáknak mondja a szöveg, amivel távolról 
az égi térkép vagy a kutyák által elhullajtott konstellációkra is visszautal, közelebb
ről pedig ismét egy elmúlt élet megnyilvánulásának láttatja az országúti éj ebben az 
értelemben hallucinatórikus (önkifejezését. A vers életre kelt jelei valójában inskrip- 
ciók, írásként, rajzolatként (iktató vagy iktatott vonásokként) ülnek ki a dolgok kül
sejére, sőt akár az is elmondható, hogy a vers akusztikus felszínére is. Ez utóbbi ön
prezentációja Horváth szerint a vers zárószavának („szól") a nyitányban való elrej
tésében, de úgy is lehetne fogalmazni, beéfee/ésében („elvonszo/t") összegződik vagy 
csúcsosodik ki,25 ez a fonemikus ismétlődés azonban olyan kontextusba van beágyaz
va, amelyet az írás-, de legalábbis rajzolatszerűség határoz meg. Megfigyelhető ez már 
a vers képvilágának a pont-, de még inkább vonal- vagy vonásszerűséget kiemelő

22 R a d n ó t i  Sándor, Egy igen nagy költő = Uő., Recrudescunt vulnera. Tanulmányok, felolvasások, kritikák,
Cserépfalvi, Budapest, 1991,205.

23 Lásd H o r v á t h ,  I. m„ 122-125.
24 Walter B e n já m in , A német szomorújáték eredete, ford. R a jn a i  László = Uő., Angelus novus.

Értekezések, kísérletek, bírálatok, vál., jegyz. R a d n ó t i  Sándor, Európa, Budapest, 1980, 372.
25 H o r v á t h , I .  m., 1 2 4 .
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-  s így egyben a cím képiségét meghatározó vizuális alakzatot visszatükröző -  elemei 
sorozatán („háztető-gerinc", „gyorsvonat", „vonalzóval", „megfésülné", „számjegyek
kel", „mágnes-tű", „térkép", „oszlopon", „országúti, „villámból"), a szöveg kötőjelekkel, 
vagyis nem-fonemikus grafikus vonásokkal sűrűn élő tipográfiai képén, leginkább 
pedig azon, hogy az anagrammatikus struktúrájában talán leggyakrabban ism étlő
dő és kiterjedése okán komplex egységként azonosítható (Saussure kifejezésével:) 
„trifón"26 is ugyanígy éppen a vonás gesztusát állítja az előtérbe: a von o tt van már 
a vers nyitányában, éppen a szólás (szol) szomszédságában („elvonszolt"), de visszatér 
a „gyorsvonat", a „vonalzóval" és -  ismét egy hangképzetbe ékelve -  a „vonítanak" 
kifejezésben, sőt a „mágnes-tű" és a csillagképek hátterébe odaérthető „vonzás" foga
lomkörében is. Úgy tűnik tehát, hogy ebben a költeményében Weöres a hang helyett 
(vagy mellett) az írás- vagy vonásszerűség artikulációs potenciáljában tette próbára 
a személytelen vagy személyen túli költői megszólalás lehetőségeit -  további megfon
tolás tárgya marad, hogy mennyire tekinthető ez kivételes pillanatnak az életműben.

26 Jean S t a r o b i n s k i , Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure, Gallimard, Paris, 
1 971 , 4 8 .


