
Beney Zsuzsa

A HALLGATÁS TORNYA
(Jegyzetek Weöres Sándor költészetérril)

Harminc év verseit gyüjtötte egy kötetbe Weöres Sándor. Har
minc évnyi út mindenképpen nagyon elgondolkoztató: a még szinte
gyermeki hang szemünk előtt érik, mélyül vagy tisztul. Változik?
Weöres költészetének éppen ez az egyik izgató rejtélye: ez a hihe
tetlenül sokszínű költészet az élet, a múló idő változásait kiséri-e,
vagy valami a költőben időtlenül élő, egyszer megütött téma vál
tozatait kíséri ? Van ebben a harminc évnyi útban valami pillanat
szerű, vagy pontosabban valami időn-kivüli; mint ahogyan - ha
mai irodalmi életünkben helyét keressük - Weöres egész életmű

vében van valami idő-nélküliség, kívül-állás. Értéke, rangja két
ségtelen, hatása egyre inkább kimutatható fiatal költőink nyelvé
ben, verselésében. De ha az irodalom feltérképezett vonulataiban
próbáljuk helyét kijelölni, ha multba nyúló gyökereit kutatjuk, azt
látjuk, hogy formában és tartalomban is egészen új hangot üt meg
költészetünkben.

A megismerkedés első óráiban ez a hang nemcsak újnak - ide
gennek is tűnik. A szokatlan, minden konvencionálistól elforduló
forma szorosan zárja Weöres világát, s nem kisebb fáradság és él
mény a forma mélyére merülni, mint a benne feltáruló világképet
áttekinteni és átélni. Költészetében van valami a régi költészet mi
tikus tartalmából: más - transzcendens vagy ősibb - világok üze
nete. Valósága egy réteggel mélyebb a mi világunknál. fogalmai
rokona.bbak, testvériesebbek. Mintha közelebb volna a gömb közép
pontjához: nézőpontjából a felszíni világ távelságai négyzetesen nő

nek, mindennapi életünk fogalom-nyelvébőlaz ő világában sok min
den csak üres látszat, elpattanó csillogás. Költészete ennek a belső

buroknak, "a dolgok belső felszínének" nyelve. Sokszor ijesztő szá
munkra: az elfelejtett emlékek, a tudatban elsüllyedt, az ősiben kö
zös világa. "A gondolatok elvesztik konkrétságukat, s egy kozrnikus
vagy szerafikus logika tartja össze öket: gravitáció, mint a nap
rendszereket. Az érzelmek többé nem vígak és nem szornorúak, ha
nem fény-árny skálajuk van" - írja Weöres egy levelében (Csorba
Győző közlése, Sorsunk 1946). Az olvasóban is fokozza az átélés
mélységét ez a mélyebb szintre való leszállás: ebben az erősebb gra
vitációs térben át kell vennünk Weöres fogalomvilágát. A szokásos
esztétikai fogalmak rendkívül relativakká, sokszor használhatatla
nokká válnak. Ezért is nehéz beszélni róla: nem magyarázni, kom
mentálni kell, hanem transzponálni. Mert ebben a költészetben egé
szen új nyelvet teremt a technikai virtuozitás és a képekbe törede
zett primitívség, játék és filozófia összefonódása. Weöres költői atti
tüdjét legkönnyebben tehetsége egyik legjellemzőbb sajátságából
lehet megérteni: egészen rendkívüli szintetizáló képességéből. A
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megbonthatatlan egység, a teljesség vágya vonul vegrg ezen a köl
tészeten, hogy tartalom és forma zártságában valósuljon meg Weöres
utolsó nagy verseiben.

•
Útjának első csúcsa: a Meduza kötet. 1943-ban jelent meg - s

négy éven belül még három kötet követi: a legszédítőbb szárnyalás,
vagy legvadabb zuhanás a csillagoktól a föld "sárkánytiporta ős

redőibe". A négy év elején és végén egyaránt transzcendens, nem
földi valóság Weöres világa; a világból való tudatos elvágyódás
is ugyanígy jellemzi. De milyen mások ennek a vágynak az útjai!
A Meduzában Weöres fölfelé menekül; a nem-Iétezőbe, vissza, az
elszakítottság előtti boldogságba vágyódik:

Odafönn villámló kútnál
remegő gyöngy közt aludtál 
remegő gyöngy közt a kútnál
tán már aludni se tudnál.

Ebben a nosztalgiában kimondhatatlan lágyságot és lebegést ér
zünk, a hajnal és alkonyat elmosódó, nem meghatározott színeit,
tündéri könnyedséget. Az egész kötetet valami szívetszorító gyengéd
ség burkolja. Meghatározhatatlan ez: egy-egy szóban, inkább elej
tett képben, mintegy Weöres pillantásának lágyságában érezzük:
ebben a messziről idesugárzó' pillantásban mennyi sajnálat, részvét
- mennyi szeretet !

A Meduza fő formája a dal, a teljes dallamosság, a megszakít
hatatlan énekszó s a zene minden ritmuslehetőségea Rongyszőnyeg

százhúsz odavetett vázlatában, a gyermekversek játékos csendü
lésében, s a nagy filozófikus versekben is. A Meduzában lehet leg
könnyebben megszeretni Weörest, nemcsak azért, mert formái itt
még többnyire a megszokotthoz alkalmazkodnak, hanem azért is,
mert légies-tündéri viszonya világunkhoz, a teljességből való kive
tettsége, nosztalgikus elvágyódása sem teljesen ismeretlen emlé
keinkben. Mégis: bármekkorának tűnjék a különbség a Medúza és
Weöres későbbi - még legújabb - versei között is: ha alaposabban
elemezni kezdjük, fel kell ismernünk, hogy mondanivalójuk alapja
rendkívül hasonló, mondhatnánk azonos. És ezen túl formailag is,
sokszor sorokon át halljuk a késői, "érett" versek hangját. Gondol
junk például a Háromrészes ének szinte zenei hajlékonyságára, a
lélekbe zárt mindenség és elűzött tisztaság ellenpontjai közt. Vagy
formailag: mintha a Medeia éjszakai monológjában állnának ezek
az 1942-ben a Vénusz bolygóhoz írott sorok:

Almom égi tükre, sorsom záró-bélyege
bujdosó arany-parázs,

Ládd, mint ág között az árnyék összezúzva itt
fekszem éji dombtetőn

a fű-lepte földet símogatva kérlelőn.
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A kötetek egységes hangját, csengését illetően azonban a mai Weöres
hangja csak későbben kezd érni. A Meduza és az Elysium között ott
van a világnézet erősödésének crescendója; formailag azonban a
tenger távolsága van köztük.

•
Az Elysium: a nagy hullámtörés az új forma partjain. A híd

középső láncszeme: az, amely az eget a poklokkal köti össze. A for
ma megtörik, a tiszta, átlátszó víz megzavarosodik. Az eddig tísz
tán ívelő dallam átadja helyét egy olyan kifejezésmódnak, melyet
leginkább a képek költészetének nevezhetnénk. S továbbra, mind
végig ez marad már Weöres jellemző formája. Versei ettől kezdve
rendkívül zsúfoltak, mintha mondanivalóját akadályozná a kifeje
zés lassúsága és konvencionális volta. Egymás mellé vetett, lazáb
ban-szorosabban összekapcsolt fényeket és színeket látunk: valami
féle ősi, emlékeinkben csak képekkel fel-, felderengő világot. A sza
vak szinbólumai majdnem mindig képeket és nem fogalmakat ve
títenek elénk. Érdekes és feltűnő, hogy Weöres mennyi állandó, a
főnévvel szorosan összekapcsolt jelzőt használ; mégis: verseiben tu
lajdonképpen nincsenek hasonlatok. Ezek a jelzők állítanak és nem
hasonlitanak; a kifejezések rajzolnak és nem magyaráznak. De van
ebben a zsúfoltságban némi töredezettség is, valami fájdalmas pa
radoxon; a kifejezés reménytelensége, a szavakkal elmondhatatlan
megfogalmazása. A fogalmak különállósága, bizonyos fokig reali
tása homályossá válik; valóban nem lehet másképpen kifejezni: a
költő szigete elsüllyedt. Az elsüllyedt világ felett az Ül': tartalmi
lag sokáig a reménytelenség könyvei, formailag a borzalom és iszo
nyat szavai. Szavak, melyeket a mélységes reszketés és undor, a
teljes hazátlanság mondat ki az alkotóval - versformák, melyek
sokszor a semmiben keresgélés tétova és végtelenül fájdalmas magá
nyát idézik. A tisztaság, a megejtő, tündéri kedvesség helyén üres
ség és reménytelenség. Az olvasó is reszket ebben az ürességben;
Weöres világába teljes tudattal, lenyügöző realitással tör be a semmi
élete.

A Meduza f'ilozóf'iájából s az Elysiumban indult forma-keresés
ból, a fellazított, s ugyanakkor szigorúbban értelmivé zárt versrend
szerből nőtt ki Weöres késői. "nagy" Iírája, Nemcsak terjedelmük
ben "nagyok" ezek a versek (Mária mennybemenetele, Medeia,
Orpheus, Az elveszett napernyő, Minotauros), hanem tartalmukban
is kozmikus távlatokat idéznek, tér és idő káprázatosan sokrétű

végtelenségében. Már a negyvenes években elsősorban intellektuális
költőnek tartották Weörest. Mennyivel inkább állíthatjuk ezt ma.
Ezek a versek nem az érzelmek hangján, hanem szinte csak a ké
pek objektivitásában beszélnek, egymásra torlódó zuhatagokban a
zene személytelensér:ét idézik. Weöres régebben is tudatosan fog
lalkozott zene és költészet viszonyával. Volt olyan idő, amikor a
vers zeneiségét kizárólag a hangzásban kereste. Valaha nagy fe1tű-
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nést keltettek hang-versei. S most, ebben aszigorúan objektiv for
mában találja meg költészete zeneiségét: ezek az elvont és sűrített

versek formájukban is a zenei formákat idézik. Később látni fog
juk, hogy ez a hideg és olykor keménynek látszó költészet az "in
tellektuális" Weöres legszubjektivebb Iirája, szenvedés, magány és
reménység vallomása. De valamennyi a személytelenség harmonia
világában, szinte teljesen a zene téren és időn-kívüliségében író
dott. Ahogyan a zene az emberi szellem egyik legmagasabb fokú
absztrakciója, úgy a Weöres-féle vers a tér és idő már absztrak
cióig menő szintézisc: a téren. és időnkívüliség nála tulajdonképpen
a végtelenig kitágitott egyidejüséget, tér, idő és személyiségek ősz

szeolvadásat jelenti valami egységes szellemi folyamatban.
Tulajdonképpen tartalmukhoz mérten rendkívül rövidek és

sűrítettek ezek a legutóbbi Weöres-versek. Mégis, terjedelmük, zsú
foltságuk, szokatlanságuk miatt nehéz, fáradságos olvasmány vala
mennyi. Rá kell szánni időnket, hogy elmélyedhessünk bennük, sőt

nemcsak az egyszeri forma-elemzésben, hanem a régebbi versekkel
való kapcsolatban is. Próbálkozzunk meg a Medeia és az Orpheus
vizsgálatával: nemcsak mint legszebb, hanem mint legjellemzőbb

példákkal is. Elsősorban is a forma oldaláról próbáljuk megközelí
teni. A két vers együttes vizsgálata azért is érdekes, mert közel egy
időben, egymásután készültek, szinte egymás testvérei s a kettő

azonossága-különbözősége érdekesen illusztrálja Weöres fejlődését.

Mindkettő többrészes - mondhatnánk több tételes vers, a zene
kari szinfóniák formájában. Nemcsak hanggazdagságuk. kifejezé
sük gazdagsága, hanem a tételek egymáshoz kapcsolódása, a vari
ációk és visszatérések miatt is. Első megközelítésben mindkettőnek

mitikus alak, illetve kép a témája, melyhez állandó kíséret, vagy
melléktéma módjára kapcsolódik (különősen a Medeiában) a termé
szet motívuma. Ezek a természeti képek a kozmikus valóságot ve
títik a lélek tőrténései közé. A Medeía indulása: az éjszaka sötét
varázsával veszi körül az egész költeményt, időben az egyetlen éj
szakába sűrített időtlenséget, A kezdeti kép sötétsége alig sejteti az
eljövő hajnalt:

Almomban nem vagy, s én sem. Mikor felébredek
élek, mert életem panas.zlom.

Kibontott hajjal várlak itt
hold-érintette tornác árny-kévéi között
s kétoldalt habzik a terujer,

Ezzel az éjszakai expozicióval, a világosodás leheleteit érzékel
tetve kezdődik, egymásra rimelő képekkel mindhárom tétel. A má
sodik:

Ú merre bolyongjak érted? A tulsó part-szegély
fekete kúpjai tövén a halász-viskók mécsei
pillogva rezegnek imbolygó hálók mögött.
E homályból fejtselek ki ?
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S a harmadik rész: a kivilágosodás, az ébredés, a valóság képe:

Kora hajnalban a hideg tornácon ébredek.
Fekete kristály az ég, de keleti szegélye már
leheletnyi kékbe merült.

Az első rész a szerelem, a magány és bűn monol6gja, mintegy
a világ bűne és panasza. Az elso felragyogás, kitárulás ennek végén
egyben a másik két zárókép elso nyoma:

Mert több vagy nekem
mmt életed, vagy életem.

Az életed-életem kettős képe már átvezetes a músodik rész
hangulatába.

Különösen érdemes - vagy érdekes - ezzel a második résszel
foglalkozni. Nemcsak azért, mcrt mintegy kulcs az Orpheue meg
crtesehez, hanem azért is, mcrt egyik legelső változata Weöres ke
sobbi, gyakorta megismételt és rendkívül jellemző versformájának.
A monológszerü elbeszélés megszakad, összetörik, a lélek minden
lehetősége, mindcn pillanatnyi aktualitása önmagában kezd beszélni.
Formailag, ennek kifejezője az állandóan ismétlődö, kizárólagos, több
oldalról szóló egyes-szám első személy.

Lánya, a Sárkányszűz vagyok én.

Szakadékban egyedül fekszem fönn a hegytetőn,

a perzselö, felhőtlen ég csillagai. közt:
e9Y csepp sincs nyelvemen, kiáltani nem birok,
ereimben bódulat. Pirosan lüktet a világ
s véremben elmerül.

il. Sárkánylegény vagyok,
fOJTÓ déli mocsúrból is."éaposan cammogok
hegynek föl édes húgomért, ki ijrüktől egy velem,
nő-testben én magam

Elsüllyed az az alap, ahonnét kívülről látszik a világ: minden
önmaga hangján, a belső, zárt világ egyértékűségében szólal meg.
Az adott személyiség elveszti szuvereni tását a lélekben, a valóság és
oizonyosság élményében maga mellé bocsájtja a világot - mindent,
ami kívül van. "Mert nem voltam én és nem volt diófa, hanem
diófa voltam és minden voltam. Most valóságga vált az életem, és
immár a valóság meg bir szólalni a látszaton keresztül" (Örvény).
Céloztunk már arra, hogy rncnnyire nem hasonlító jellegű Weöres
nasonlat-rendszere ; itt, ebben a tökéletes mellérendeltségben meg
erthetjük : nincs abszolut kiinduló, vagy viszonyító pont. De ez a
világkép, bizonyos fokig Weöres eddigi útja szintézisképpen, nem a
szU törtség, hanem az egység, elválaszthatatlanság élményét adja.
f~\Tem új ez Weöres költészetében: a Téli reggel, AnadY01nene, Há
romrészes ének seregestől adja az ilyenirányú tanulmányokat, C'1ö
képeket.)
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Folyton kisebb vagyok: mint egy pehely,
Tingva libegek lefelé, a hűs és hő erel:
suhogó fátylain, barlangternplom kűeza '·engctegén.

Ez a tétel a realitás és a vágy képei közölt az Mam irroálissá
vált szabadsága, az ős-multba, mint az alvás f'őld-rnólyi sötétjébe
való visszatérés a forma, első felbukkanásában az álom sze
mélytelensége !

Az első rész a bűn, a második a szenvedö áldozat képe - él.

harmadik rész az adóé, a tudatosan Ieláldozotté. Erre utalnak en
nek a résznek világos, ébrenléti, reggeli színci, a hajnali sugárzás.
az áldozatban megtisztult, felragyogó világ képe. Talúri a bevezetés,
a bűn és magány expozíciója után ez a feloldódás, a megtisztulús
útja. Csodálatos a költemény zártsága: a befejezés szinte közvctlcnül
a bevezetésnek folytatása:

Ó jaj! tornácomon ruuiok Jel. napsiW5t1
öblök, szildák /cöziitt, lánggal szűtt lég ahtt.
fölém borul CL virradat.

Rendkívül merész, szinte ijesztően új Weöresnek ez a forma
kísérlete. Honnan a bátorsága? Hogyan bukkant fel ez az új vers?
- kérdezzük önkénytelenűl. Elsősorban ezért érdemes a Medeia kö
zépső tételével foglalkozni: ilyen tiszta formában először itt láthat
juk ezt az új formát. S rendkívül igzalmas, hogy tartalmát végig
követve, szinte tanúi lehetünk születésénck, Ennek a tételnek in
dulása és befejezése, kerete: a föld-mélye, a sötétség vermel, a
süllyedés.

lant, síp kös.::önLi az új napot, dn! csendtil : ölelj
öTörnödbe, Fényhozó . . .

A himnusz vagy áldozati dal zenójében Jóncsóről lépcsore emel
kedik cl szenvedö lélek a bűn és áldozut Orphe/(3-út.i;~'1 cl suaaras
magasságokig. }=:~ ós pokol képei után a költemény a v.illomas m ely
séges egyszerűségében, megrendítő Iirújúban szólal meg. Volünk és
bennünk emelkcdík a visszatalálas ragyogásaig.

Eggyé forrott olalcurik,
e szem-nem-láUa forma ÖTölcWl vá r reán!:
II Sorsok hÚZÓ/Jan. ](iiZön csol: téveteg
habok vagyunk .

. . . Ölelj örön:öclbe, Fényhozó ...

A Medeia után, ezt mintcgy tovúbbf'tjlosztve, kibontva, kissé
talán feloldva is, írta Weöres az Orph.eii« verscit. A Meclei'l témája
,12 egyén, cl szubjcktlv lélek drúmaja - az Orphe;~s a világot össze
fogó, megtöltő Iólckó.

Nem tuelja a sok kusr« völOyi [lát
s az igye!-;:vő vaksi cseléd cl:
hogya m.cilyt s magasat, miként a ruhát
kicsiny Jére Jüzi, az snek. (Téli reggel)
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Formája szinte testvére az előzőnek. Két sajátságát kell kiemel
nünk, s mindkettő a Medeia továbbfejlesztése: az első az itt állan
dósuló első személyes forma, a második még zártabb zenei jellege.
A Medeia álom-képében, az álom oldottságában indul meg az első

személy, az énekszó vándorlása - itt már a teljes verset, a reális
világot megtölti mindenütt jelenlevőségével, fl mindent betölti) lé
lek hangján. Az egész költemény, részeinek egymás mellett állása
még közelebb van a szimfóniák formáj ához. Az első tétel a játszó;
játékában a világ formáját, jelenségeit teremti meg. Bevezető képe
ismét az ébredés, a virradás: "Kapum keleten az éjből tárul. Éne
kem a láng". Ez a reggel azonban a kozmikus ébredés, a dolgokat
elválasztó, megteremtő világosság. Égnek, földnek s a föld-rnélvének
összefonódása adja az első tételt, s az egész vers expozicióját. Témá
ja a teremtő és teremtett egysége.

A második vers kiindulópontja az elsőnek záróköve: a világ. A
szomorúság mélységeibe zuhan a vers: <1 következő téma él halál, A
túlnövő gondolat, a meglévőt szétfeszítő új: az áldozat. Formailag
rondóformának tekinthető, a visszatérések közötti fokozódó vari
ációkkal.

A harmadik rész szinte gondolatról-gondolatra követhető vari
ációja az elsőnek. Tartalmilag a másodiknak criyenes továbbfejlesz
tése, folytatása. Így ez a rész mesteri szin tézisét és megoldását adja
az előző kettőnek. Mintha az első tétel kontrapunktikus variációja
lenne: a világgal szemben ennek forditusat. a másik világban élőt,

és ennek ellenpólusaként az áldozat Iöltámad.rsát, de a világba visz
szat('rhetetlenségét mutatja. Utolsó képe, beteljesedése egyben a ne
gyedik rész bevezetője, helyesebben átvezetője. a mindenütt eloszló.

Különösen érdekes, hogy ezen az objck íiv, tómájában sem lírai
költeményen milyen erővel tűz át Weöres vr.llomúsa. Az e1séí három
rész zártságában, objektivitásúban is mintogv Weöres útjának fog
lalata, minden költészet Orpheus-útja, a hal ..rlból. a megsemmisü
lésből újra a fényre feltámadott, mindonü ti r-loszló énekszó.

*
Ezt a két költeményt példakóppon - ·:z,~,,·inlünk ige'n jellemző

példaképpen - ragadjuk ki Weöres ujabb versei közül, Elemzésüket
távolról sem mcrítettük ki. Mint ahogy mindkct VC'l'S valóságos ta
nulmány, clemzósük is oldalakat vehetne igén::bc. Amonnv uc befe
jezés, lezárás ez a néhány új, nagy vers, annyira indulás is. Weöres
mondanivalójával lehet vitatkozni - hilietctle;1 kől í ői erejét, gaz
dagságát csak csodálnunk lehet; Ú,l;Y én'7.l.ük. jöv0nd i j lehetőséget

korlá tlanok.
A hallgatás tornya, harminc év verseinek gyű,jtc'!nénye minden

formai változatossága ellenére igen ogyscgcs és z.u-t -- elsősorban

ezt ezerettük volna bizonyítani. Ez a zá~'iság azonban további lehe
tőségck nyitanya - rendkívüli lehl,tőségek.'. A Medu,za olvasásakor
~ annak idején - fiatal költő alakjn rajzolodol t elém. Orpheus
útján talán ismét a földre, a í'énybe érkezett. harminc év verseinek
kiadása után kor-nélküli fiatalon.
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