
IRODALOM

7tJeif/{€j Jándo«:
ínek a katdrcalanrá].
Amit modern magyar költészetnek ne
vezünk. alighanem Weöres Sándor va
rázspálcája nyomán kelt életre. O ta
lán elsőnek ismerte föl. hogy az új köl
tészet nem a lineáris élményközlés irá
nyába halad. hanem a gondolat már
-már lecsupaszított kifejezése felé. Ezek
a gondolat. elemek a kéozettársitások
Iehetőségével végtelen számba!" sokszo
r ozhatók, s Weöres egyik nagy erős

sege épp e képzettúrsítások váratlau
sáaában . reil ik.

Ha tovább haladunk költészetének ér
telmezésében, másik alapvető jellegze
tessége. a játékosság tűnik rögtön sze
münkbe. Elszakadt a magyar költészet
tradícióitól : költői munkának nem a
sorsvállalást. a lehetetlennel való foly
tonos küzdclrnet, az általános emberi
kifejezését érezte. hanem merészen vál
lalta a szemelvességet. az e?yéni út
minden kockázatát, mert a [ant.áziilt és
a szót érezle, érzi annyi ra erősnek.

hogy miudent rábízhasson, amit mea
örökítésre fontosnak tart. Ha elődeit

nyomozzuk. a már feltártak mellett
(gondoljunk Füst MiJán kénzelet-Iir á

jának Weöres Sándorra tett f'elszr.baditó
hatására. Hamvas Béla krüzeolóaíáiának
termékenyítő gondolataira, vagy Fülep
Lajos kérlelhetetlen művészí kövétke...e
tesséaére) feltétlenül meg kelt nevez
nünk az individuális líra legnagyobb
hazai mesteret, Kosztolanyit is. aki ki
merte mondani, hogya mélvre szállo
búvár nem feltétlenül igal.gyöngyökke,l
tér meg. hanem egy csomó iszappal és
s,árral. De akkor is érdemes leszállnia!

Tegyük hozzá nyomban, e Iátékossáa
nem felelőtlen. nem öncéjé. A világ
ban magát idegenül érző ember jellem
w gesztusával igyekszik átlénveaítcní
a jelenségeket és tárgyakat, s ezeknek
majdnem mindig meglepő. váratlan ar
culatát tár ía elénk. amit érdemes
alaposan megszernlélnünk, végiggondol
nunk. mert valahogy ezek is az "em
beri lényeg" irányába kormányozzák

érdeklődésünket. Hogy csak egy. közis
mert huszadik századi analógtát idéz
zek: Saint-Exupérv kis hercege is ezzel
a váratlanságga] késztet állásfoglalásra.
Bármilyen játszi jelenetet. a ritmus ön
tudatlanul. felfakadó élményéből meg
termékenyült zenei lehetőséget állít is
elénk a költő. mindíg érezni verseiben
a rnögöttes életet. Új verseskötetének
az Ének a határtalanról cimet adta. Am
e határtalant nem térben és időben

kell értelmeznünk. Voltaképp az em
beri lehetőségek kimeríthetetlen voltá
ról szól újra és újra. olyan adottsáaok
meavalósítására ösztönözve. rnelvek mé
lven rejteznek a lélekben. s kibánvászá
sukra alta-aha fordítunk időt. kellő el
mélvültsézet. Pedig ezek a rejtett kis
összefüggések, apró élettények is a nagy.
a teremtett valóság vísszténveí. Ahogy
a Fönn és lenn-ben írja:

Felhők tpre. szél otthona

mélyén kicsi házak sora,

vá~ menn:vei tfiz ostora.
fenn villog a távoli fény.

Bokrok haja. téglák köze

alján puha lárvák nesze,

mindenben az pIet szesze,

Igy száll cova sok tünemény.

"Az elet alszik a történelern alatt"
ez a két [;01' kulcsfontosságú fölisme
rését rögzíti. Az irodalom nem tudja
meafor-ditani a történelem kerukét. s
bármtiv nagy, olykor túlzó várakozás
fordult is a költészet. és a művészetek

irányába. az élet és a lét nagy kérdé
seit a vers. a mű nem oldhatja meg,
legfeljebb értelmezheti. Hátat fordított
hát á történelemnek. s az élet felé for
dult. Mert "a míndenség redőte tág".
tehát az ábrázolásnak is számtalan le
hetősége kínálkozik. ha kellő érzékeny
séggel vallatjuk a látványt, ha megpró
bálunk rnögéje hatolva az anyagban és
az időben is pontosabban. jobban tájé
kozódni.

A határtalanról énekelve. egy egész
ciklus erejéig (Évezredek) száll vissza
a múltba Weöres Sándor. Persze itt sem
az ábrázolás szokásos rnódszerével, sok
kal inkább píllanatnví impresszióinak
engedve, saját szuverén értelmezésének
Iehetőségei között. Kifejezésmódjának.
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világábrázolásának az adja itt is az
alaphangját. hogy idegenül érzi magát
a vilázban :

FejÜnk fölt' mint buborékot
fújt a a mennvet a Hatalmas.
onnan robognak a bivalyok lefelé
• az erdőszélen Isznak.

De én. aki lenn tengődöm a sziklán,
vagy bujdosom a mocsarakban,
hiába koszorúz a hajnal,
mit t'rek mindeme csodálnivalóval?

A nasv robogásban Idegeri vagyok,
esendöségem érzem Uram,
mikor az erdőből feltekintek
és magam-rakta tüz mellett elalszom.

(Oskorí sirám)

Megint egy [ellemző sor: ..és magam
-rakta tűz mellett elalszom". Weöres
Sándor egész életében maga rakta tü
zeit. A magányos világteremtök közé
~rtozik, s ráadásul pontosan tudja,
hogy világa szűk és határolt e~Yfelől.

másfelől azonban - a kifejezés válto
zatossága szempontjából legalábbis
végtelen lehetőségeket kínál. Míg ..há
lót merít a jövőbe. halacskát sem fog
ki belőle", s újra meg újra elpanaszol
ja. pogy nem érti sem a jövő. sem a
jelen beszédét. De talán nincs is szük
sége rá. hogy megértse. Mert a maga
ereiéből is fel tudott építeni egy szu
verén világot. melyben teljesen otthonos.
s amelyet kénye-kedve szerint népesít
het be tényekkel és valóságelemekkel.

Ez a sajátos világrend - ha kacér
kodik is vele - nem ismeri az idtllt,
a hagyományos értelemben vettet lea
alábbis nem. Amit ő ..idvllrom't-nak
nevez. .ugyancsak a mese és a való
ság határán egvensúlvoz, ám telve van
baliadai. keserű telhangokkal is. S
ugyanakkor mégis lehetetlen ki nem
hallanunk mindegvíkből azt az örök
gyermekséget. mely Weöres Sándor köl
tészetének talán legfontosabb eleme. Is
merünk Iírikust, nem is egyet. aki az
érintetlenség. a gyermeki tisztaság ál
arcát húzza föl. De ez csak álarc. s
rnögüle csalódott, koravén. arc tekint
a világra. Weöres Sándor azonban meg
tudott maradni a gyermekállapot bol
dogságában és érintetlenségében. Játsza
ni is úgy tud. ahogy a gyerekek. ön
feledten. nem ü~elve semmi másra.
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Nem "szilaj nádparipán", hanem a sza
vak testére pattaava. azok lehetőséaét

próbálgatva nem szűnő kiváncsisággal
és szenvedéllvel,

Van ennek a játszi gyermekségnek
elkülönítő jegye is. Mert Weikes Sán
dor noha kimondva-kimondatlanul
ők is elődüknek vallják - nem érint
kezik a neoavanteardtól megittasult for
marobbantókkal, akik immár teljesen
elvetik a költészet értelmét, s szavak.
szóelemek egymásba illesztésével. kom
binációival igvekeznek a költészet jö
vőbe vivő útját kiszabni. Weöres for
makísérleteinek azonban rnindig meg
van az értelmi alapja. Míndía tetten
lehet érni bennük azt a gondolati ma
got, mely köré aztán hihetetlen lele
ménnyel teremti meg a maga csillag
világát.

S ha már a csillagokat említjük. le
hetetlen észre nem venni. hogy Weöres
Sándor Iírájának meghatározó tere az
éjszaka. Csakhogy ez az éj nem a régi
immár. A régi versek "tojáséj"-e jó
vátehetetlenül bezárült. Ez az új: az
öregedés homálvat is magában hordja.
és új felismerések szikrázó fényeit is:

Függőleges az este,
alant kezdődik el.
gödrökbe és odúkban,
hol nyirkos. hüs a hely.

Mélységből emelkedve
a völgyet önti el,
Illára sötétltI,
szikrát ször hegyre fel.

A napfényt elsodorja,
kis láncokat kever,
végül fekete élen
csillagok közt hever.

(Függőleges)

Az Ének a határtalanról költője egy
fajta. szílárdan kíkovácsolt életszemlé
let magaslatáról figyeli az árnyak. elő

retörését, a lassan megnövő éjszakát.
Körötte azonban érintetlenül égnek még
a csillagok. Karnyújtásnyira tőle vilá
gít a hold. S ez a biztonságos közeg is
magyarázza. hogy újabb Iíráia mintha
sokkalta lágyabb volna a réginél. Ta
lán mert most veszi birtokába azokat
az élettényeket és emberi tartalmakat
is. amelyeket korábban nem vett észre.
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