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Ezek a novellák azonban, annak ellenére, hogy Babits ben-
nük a korszerűbb európai hagyományt követte, nem váltak — a 
szó köznapi értelmében - közismert, iskolát teremtő alkotá-
sokká. „Valamivel messzebbre objektiválva ugyanarról" tettek 
vallomást — írta róluk Schöpflin Aladár 1931-ben —, mint a 
Babits-versek. Nem a cervantesi váratlan eseményt mondták el, 
sem közvetlenül, sem közvetve nem épültek „az életben meg-
levő ellentmondásokra", amint ezt Sklovszkij kívánja a műfaj-
tól, nem a teljesebb epikus hagyományt követték, amelyre 
Kosztolányi adott példát az Adonis ünnepén című 1904-ben 
megjelent novellájában és az 1908-as kötetben. Nem vallottak 
ezek a művek igazi epikus alkatra. Kosztolányi ezért írta 1908-
ban Babitsnak barátja verseit magasztaló levelében: költemé-
nyeidet „nem is merem összehasonlítani prózáddal".21 

SIPOS LAJOS 

A LÊLEKMADÀR-KËPZET KÖZELI 
ÊS TÁVOLI EMLÉKEI* 

I. A gyűjtemény elve. Kovács Sándor Iván bevezető ta-
nulmánya, személyes élményt és irodalomtörténészi tárgy-
szerűséget ihletetten egyesítve, leszögezi: a könyv címadó ver-
sében „a lélekmadár-képzet emléke" éled; a cseremiszek 
ugyanis 

„hosszú pózna végére illesztett, fából faragott kakukk-madarat állítot-
tak a sír fölé, a figyelő madár a halott tájékoztatását és szórakoztatását 
szolgálta, híven beszámolt az elköltözöttnek a sír körül történtekről." 

2 'Schöpflin Aladár: B. M., a novellaíró. Nyugat, 1931. II. k. 
1 7 1 - 1 7 3 ; Sklovszkij : A széppróza. Vélemények és fejtegetések. Fordí-
totta: Lányi Sarolta. Gondolat, 1963. 129; Kosztolányi Dezső:Elbeszé-
lések. Helikon, 1965; Lev. 167. 

*Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel. Szépirodalmi, 1977. 
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Ez az átfogó poézis-feltárás, Weöres könyve, a magyar költé-
szet rejtett értékeinek és furcsaságainak gyűjteménye a kezde-
tektől a múlt század végéig, hisszük, nem választhatott volna 
találóbb jelképet. 

Árva borjú anyátlan, 
Puszta pajta fedetlen, 
Három verébnek hat szeme, 
Szenes csutak fekete. 

Weöres magyarázata (47. oldal): 

„Puszta pajta fedetlen: a még üres sírverem. Három veréb hat szemmel: a 
jó szellemek segítségül hívása, akik hárman hatfelé tekintve vigyázzanak 
a megboldogultra . . . " 

A könyv különböző értékű darabjait jelesül fogja össze, meg-
rendülést keltve színezi ez a gondolat. Ha így olvassuk, vidám 
színei ellenére tragikus-forma könyv a magyar irodalom elha-
nyagoltabb ága-boga is mind, csakúgy, ahogy a „fő vonulat" 
komoly, felelősséget hordozó, történelmileg közvetlenül meg-
határozott. Weöres modern értelmezést ad itt hagyományaink-, 
nak: úgy, hogy legősibb forrásaikig vezeti figyelmünket. Mél-
tán következik e négysoros törmelék-remekmű után a kötet 
egyik legszebb s legteljesebb darabja, a Feltámadás vég-
itéletkor: 

Csont kürttel kürtölnek, 
Arany deszkák hasadnak, 
Földi férgek mozognak. 

A pogány és a keresztény látomás mintegy alaphangütés a 
későbbiekben bőséggel szerteágazó polifóniához. Mivel ennek 
történeti értelmezését Weöres és munkatársai kitűnően elvégez-
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ték (Bata Imre a már-már lehetetlen feladatot oldotta meg 
Költészetünk vonulata című tanulmányában, és Weöres zár-
szava, személyes objektivitással, Kovács Sándor Iván munkáját 
állítja — egyáltalán nem paradox módon — az azonosság fé-
nyébe), úgy vélem, a gyűjtemény elvének rövid meghatározása 
után az antológiát elsődleg is tanulmányoznom kell, szemelget-
nem lehet csupán, hangsúlyozva a Weöres-féle munkamódszer 
jellegzetességeit; a Három veréb hat szemmel szerzője ugyanis 
olyképp szuverénül tekinti át, vallatja a magyar költészet egé-
szét, hogy kritikájára vállalkozni csak még terjedelmesebb, a 
könyvnél is átfogóbb (ha ez elképzelhető e pillanatban) tanul-
mányban lehetne. A gyűjtemény elve a történetiség; esztétikája 
az értékmentés; látszik már ebből is, hogy mértékegységei 
hatalmasak. Feszültségét az anyag, a költői nyersanyag töré-
kenysége, védelemigénye adja. Aktuálisan szól hozzá ez a 
könyv irodalmi tudatunk mai kérdéseihez mindenekelőtt azzal, 
hogy szemléletesen veti fel az időmúlás kérdését; a „nagy 
dalok korának" pillanatnyi múlta fokozottabb érdeklődést in-
dukál a mellőzött részletek iránt; hátha ott lapulnak olyan 
értékek, amelyek — épp tökéletesség-híjaikkal - frissebbnek 
hatni ha nem bírhatnak is, elevenebbé a jobban ismert nagyköl-
tészeti környezetet bizonyára tehetik még. A gyűjtemény elve 
tehát ez: irodalmunk rejtett értékeinek felmutatásával ne úgy 
növeljük az ismertebb, tudatosultabb fő vonulatok értékét, 
hogy dombok mellett még magasabbnak látsszék néhány 
orom, hanem az egész domborzat szerves egésze, eredendő 
egysége tudatosuljon, s az az olvasói öröm is újult kielégülést 
nyerhessen, amelynek egészen egyszerű néVe s lényege: búvár-
lás. Szó sincs róla tehát, hogy barlangrendszerek feltárása volna 
ez a közösségi antológia; olykor nagyon is szellős vidéken 
járunk, s a cél nem a kitekintés, hanem a közei-térképezés, 
közel-élményképzés. A mikrofilológia rabságából (már ha van 
ilyen; mondjuk finomabban: szakvilágából) szabadítják ki a 
szerzők a méltó anyagot. Weöres Sándor, a költő és tudós 
búvárló az antológia arányainak, elemeinek megformálásához 
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életműve nagy tanulságait adta; így válik szerves egésszé a 
szerves kiegészítő matéria. Egy-egy lábjegyzet, szóértelmezés, 
egy-egy rövid irodalomtörténeti összefoglalás nemcsak múlt-
béli irodalmunkra vetít fényt; mutatja, hogyan is lehet verssel 
bánni manapság és egyáltalán 

II. Weöres megjegyzéseiről. Az antológia jegyzetanyaga: köl-
tői regény. Tényregény. Jegyzetanyagon nyilvánvalóan nem a 
könyv jegyzeteit értem itt, hanem azt az önálló, de a versektől 
sosem önállósuló egészet alkotó szöveg-művet, melyet Weöres, 
mint a közösségi munka poéta-komponense, irodalmunk ki-
emelkedő teljesítményeinek színvonalára emel. Hogyan éri el, 
hogy az értelmező, magyarázó megjegyzések szuverén írói 
művé váljanak, anélkül, hogy külön „produkció" lenne belő-
lük? Azonosulással. Ennek előgyakorlata volt a téma egy-
tömb változata, a főmű Psyché; példátlan világirodalmi vállal-
kozás ez így együtt: hogy a nemzet egyik kiemelkedő költője 
saját művének legszervesebb anyagán bizonyítja, próbálja ki 
előbb hibátlan történelemérzékét, mondjuk bátran: zseniális 
átélőképességét; mert a Három veréb hat szemmel nem csupán 
összeállítás, hanem egyetlen egészként áttekintett, eggyé-élt 
költészettörténet. Ezt az egységet korántsem kiegészítőkként: 
nagyon is érezhetően rokon-rangú alkotókként szolgálták az 
együttműködő társak. Weöres azonban saját felelősségére ala-
kítja ki az antológia (nevezzük így) végső formáját; ítéletei is 
szuverének. Határozottsága meghökkentő: a nem harcias kér-
lelhetetlenség nagy példája. Azt hiszem, ideje volna végre nem 
okvetlenül negyven-ötven évekre visszanyúlnunk etikai-erkölcs-
gyakorlati, esztétikai-felelősségtani példákért. A maiak között 
fontos helyet foglal el, az élen, Weöres Sándoré. A magyar 
költészet rejtett értékeinek antológiájával; s nem okvetlenül a 
vállalkozással (ez lehetne önmagában fontos, becses stb. csu-
pán; nem a részletek megmutatásával e vállalkozás mikro-érté-
keiként), hanem a kidolgozás mikéntjével. Ahogy Weöres író 
tud lenni a lehetetlenül kis, szűk toldás-helyeken; ahogy egy-
egy mondatával szemléletet villant és igazol; ahogy a nemzeti 
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komolyság egészen új húijain játszik; ahogy ezt a tartalmat a 
forma (nem a szómágia! hanem a gondolatiságból pattanó 
tömörség) határozza meg, a legteljesebb szintézisként: gondo-
lom, értékmentő feladatán túl értékteremtővé lendíti a köny-
vet. így válik újabb évtizedeink irodalmának nem csupán iro-
dalomtörténeti vallomásává ez a Weöres-mű. így válik névvel 
jegyezhető művé. 

III. Tallózás. Jegyzeteim közül ezt venném valamennyinél 
előbbre: „Mind ez együtt!" Maga az anyag is; áradó prédikáto-
rok, ma is jól használható töredékesség-értékekkel és tökélyes-
őrült vagy pompásan léha verselők; Madách végsőkig leszűrt, 
tehát nem keserű, nem csak keserves (pesszimista! törölhető e 
szó, költészetünk roppant gazdagságának áradata elsodorja a 
rész-túlzásokat), látszatot nem ismerő eszmeisége és a nőköl-
tők rengeteg színe-árnyalata, érzékletessége; néhány versben 
holtbizonyossággal igazolt Petőfink lángelméje, „társalogván" 
szinte; a tíz-sorosok mestere a 15. századból a naivnál is 
érdekesebb szervezésű művészet korai mívese, disszonanciáival, 
és a kántálók-oktatók, „beszélgetők"; mind ők együtt! S mitől 
együtt valóban? Weöres szövegeitől, amelyek nemcsak „össze-
kötnek". Az antológia szerzője — és együttese — megteremtett 
egy olyan közeget, amely a magyar irodalom egyik lehetséges 
„regényének" ágya; ebben vannak azután, kavicsként és érték-
kövekként, ékkövekként, törmelékekként, éles üvegcserepek-
ként a por alól kitisztogatott darabok. Költészetünket eszme-
világa és nyelvi tökélye dicséri nemzeti tudatunkban. Ezekben 
a rejtett furcsaságokban és értékekben a vers-szervezés öncélú 
bonyolultságai szintén kevéssé lelhetők fel; s nem-öncélúak is 
kevésszer akadnak; mégis roppant eleven izgalmat okoz a régi 
költemények ritkán látott szerveződés-rendszere; a belső törés-
vonalak, egyezések, esetlegességek és búvópatakos összefonó-
dások; maga egy-egy vers tekinthető kisebbfajta sziklafalnak 
vagy barlangnak, kalandozhatunk már a nézésével is, próbál-
hatjuk megmászását, végig-búvását. Tehát a búvárlás értelme is 
gazdagodik: nem csupán kotorászás ez itt, hanem alkalom, 
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hogy különben könnyen kisebbszerűnek mondott alkotásokat 
(egymás szomszédsága okán és az öntörvényű alkotó módján 
kalauzolgató Weöres Sándor értelmezései szerint) érdemük, 
valódi értékük és jelen pillanatbeli helyi értékük pontosabb 
közelítésével ismerjünk meg. A megjegyzések szervesen fonód-
nak össze a versanyaggal; Kalmárról például nyersen érdes 
szavakat ejt Weöres, és így kelti föl egyáltalán az érdeklődésün-
ket; kontrasztot érzünk, a költő javára, s bizony, ha ilyesképp 
bírálatát nem vesszük, eltévedünk kásahegyében; Weöres a 
kritika által hívja fel méltóbb figyelmünket. Izzásai e kommen-
tároknak oly különbözőek! Hatszor annyi fontolás rejlik mö-
göttük, mint a végül ránk néző szöveg-egyszem. Többnyire 
nélkülözhetetlenek az eligazításai; ahogy az ismeretlen szerző 
Magyar passióját az Ó-magyar Mária-siralommal rokonítja; 
ahogy Lázár Jánost felfedezendőként ajánlja (s mily sok szavát 
kell így megszívlelnünk; korábbi tanácsait is haszonnal kama-
toztatja már könyvkiadásunk); ahogy Teleki Józsefet érdeklő-
dést-keltve feddi: „ . . . kissé fakó ez a fekete-ezüst versezet, 
de . . . a zilált modern művész olykor rácsodálkozik erre az 
élettelen tökéletességre". (Szándékkal nem a verseket idézem 
most már; Weöres magas teljesítményét próbálom érzékeltetni 
inkább; bár ez a munka, a költemények köré épülő próza-
szöveg méltóbb értékelésre vár jelen ismertetőmnél.) Ahogy 
Kalmárnál bátran odavág: „ . . . aztán jönnek az elképesztő 
hülyeségek . . . " Majd ahogy Petőfiről, „a legnagyobb magyar 
lírikus"-ról ezt írja: 

„Nem nekünk-szánt üzeneteiből válogattam, hanem a papírkosarából. 
De az is igaz, hogy kincseket dobott el, és széria-darabokat tucatjával 
megőrzöt t ; . . . ám ezt majdnem minden múzsafira elmondhatnám, e 
sorok írójára leginkább." 

Ez a méltányos értékelésbe szövődő önirónia sem magában 
becses csupán, hanem a kitekintés bármikori sokféleségének 
lehetőségét jelezvén. Weöres teljes költőként vonul fel ebben 
az antológiában; bizony egyetlen megállapítását sem találom 
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kirostálásra-ítélhetőnek. Ritka szellemi csemege — s nem azért, 
mert „ő mondja" — minden olyas megállapítása is, hogy pél-
dául: „ . . . ez a rémlátomás-sorozat, kevéssé jellemző Petőfire, 
inkább Vörösmartyra . . . " Nagy költőink örök-antológiadarab-
jai nem szerepelnek ebben a gyűjteményben; mégis irodalom-
történetet lehetne tanítani a Három veréb .. . segítségével. S 
általában is: ahogy egyébbeni a/apmegállapításokhoz éltető ele-
met Weöres megjegyzései, akképp adnak élénkítő szomszéd-
közeget, s szép rendben, a mű darabjai külön-külön. Furcsa 
kettősség jön létre: a magyar irodalom bizonyos egészét forgat-
hatjuk itt, és egy nagy költő látomását a magyar irodalom 
vonulatainak egyikéről. Nem bonyolódom ellentmondásba a 
szerzői kollektíva helyes megállapításaival, amikor vonulatról 
beszélek; nem történetileg értem a szót; a vers jelleg,a kis-
poézis ereje az a folyamatosság, amely — Weöres is mondja! — 
éltető érrendszere a nagy keringésnek. Weöres arra tanít, hogy 
mindent az értéke, valója, állaga szerint becsüljünk, s azután 
ami érték így aktuális, használjuk. Weöres antológiája a méltá-
nyosság szépségét tárja fel; ám ez a méltányosság csak a legna-
gyobb szigort jelentheti: Máskülönben érvénytelen. A magyar 
költészet érvényességének nagy könyvét tette elénk Weöres 
Sándor. De mintha a magányosság szele is meglegyintene min-
ket így: ez a könyv, holtbizonyos, lefordíthatatlan. Mint az 
egészséges nemzeti-irodalmi tudat, evidenciáját történelmi lé-
tünkben hordozza. 

TANDORI DEZSŐ 


