
PÁL JÓZSEF

Weöres Sándor és a Biblia
Rongyszőnyeg,14.

~modem irodalom egyik nagy újdonsága az idő újfajta felfogásában és kezelésében rejlik.
Ugy látszik, a müvészi tevékenység csak a századunkban fedezte fel és kezdte el haszno
sítani az iOO réges-rég meglévőkétféle formáját, A Genezis első napján Isten elválasztotta
a világosságot a sötétségtől, s ezzel létrehozta az egymást kiegészítőellentétekból álló cik
likus, önmagábavisszaforduló, kozmikus időt,a temporális végtelent, amely magában hor
dozza mindenfajta életlehetőségét,s az élet alapvetőminöségeit (Ter 1,1-5 ). Isten pusz
tán a negyedik (földi dolgok száma!) napon teremtette meg a Nap és a csillagokjárásával
összefüggő, folyamatosan előrehaladó,lineáris,földi időt (Ter 1,17-19 ).

Az irodalom és a képzőművészet egységének naiv, klasszikus gondolata (ut pietura
poesis, muta poesis-pietura loquens) után Lessing szembeállította egymással a két mü
vészeti ágat, mivel a festészet (szobrászat) térben, a költészet (értsd: irodalom) időben

ábrázol. (Aperspektívaváltást, amikor a költő szavakkal leír, "fest", vagy amikor a mű
vész időbeli eseményre utal, kárhoztatja Lessing.) A német író egyébként sok vonatko
zásban helyes megállapítása azonban érvényét veszti, ha egy müben a szokásostól el
térő időszemlélet rendezi a cselekmények egymásutániságát. Fentebb azt mondtuk:
"úgy látszik". Valóban, Az eltűnt idő nyomában vagy a Száz év magány önmagukban
elegendőeklennének a tétel bizonyítására, azonban nem szabad megfeledkezni a jóval
régebbi, jelentős példákról sem. Dante Színjátéka például teológiai okokból elvszerűen

lemond a tennészetes idő alkalmazásáról a túlvilági helyzet leírásakor. Nagyonjellem
zá, hogy a festők Domenico da Michelinótól kezdődően Botticellin, Blaken keresztül Gu
lácsy Lajosig és még tovább szívesen illusztrálták Dante művét, míg a nagy realisták, pl.
Flaubert vagy Tolsztoj nem kaptak kongeniális illusztrációkat. Meggyőződésük szerint
ennek legfőbboka Dante poétikájában (teológiájában) van. A túlvilágon megszűnt a föl
di idő, lezárult a tapasztalás periódusa, az epikus előrehaladás, s csak egy - bár min
dent, a végtelent is magába sűrítő - pillanat van. Így minden alak, minden gesztus
emblematikus, titkos jel, amely a végső lényeget tartalmazza. Úgy tárulkozik fel a
(túl)világ, ahogyan a valaha élők belekövültek a végtelenbe, vagy ahogyan (s ez a ke
resztény erkölcs és isteni ítélet szerint ugyanaz) Isten látja a világot, a teljes tapasz
talás, az idők végtelenségének birtokában.

A Színjáték.~t fordító Weöres Sándor egyik nagyon jellemző poétikai "kiszólását" ol
vashatjuk az Orök pillanat c. versében:

Van néha olyan pillanat,
mely kilóg az időből,

A költő nagyon fontosnak tekintette e müvét, hiszen még A vers születése c. érteke
zésében is visszatér a keletkezés körülményeire, alapvető eszméire, szövegváltozatai
ra. A kozmikus idő perspektívájából írt versben hol nyíltan (ld. a fenti két sort), hol el
rejtve érzékelhetőaz öröklét ilyen felfogása.

Mint fUrdózőcombját hal
súrolta s tovalibbent -
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(gy néha megérezheted
önnön-magadban Istent:

A Biblia nemcsak kétféle időről, hanem kétféle vízről is beszél. ("Isten megalkotta a
szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten
a boltozatot égnek nevezte." (Thr 1,7-S) A hal emblematikus formájában megérintö
transzcendencia-élmény, Isten visszatérőmegérzése nem más, mint az itt és ott Weöres
verseiben sokszor megfogalmazott "mámoros összefordulása", a boltozat alatti és fölötti
világ közötti intuitív kapcsolat.

A Rongyszőnyeg c. gyűjtemény 14. költeménye öt négysoros versszakból épül fel. A
mü a rózsa képével indul, majd kozmikussá tágul, végül ismét visszatér a virághoz. Az
elsö és az ötödik versszak megegyezik, s mint a halhatatlanság ősi emblémája, a saját
farkába harapó kígyó, az élmény ciklusain ismétlődik,ismétlődhet.

Rózsa, rózsa, rengeteg,
lányok, lepkék, fellegek,
lányok, lepkék, fellegek,
illaná könny, permeteg.

A vers kezdetén az elemek nem rendelkeznek az autonóm mozgás képességével, a
külsö szemlélő tekintete mozdul az egyről a kettő, majd a részek sokásítása révén a
"rengeteg" felé. Az ember előtti statikus világban nincs immanens kapcsolat az összete
vő elemek között, pusztán egymás mellé helyezödnek. Az elsö sor három szóból áll, a
szavak között és a sorvégen vessző. Az Isten szemével látott világ az idő természetes
hármassága (múlt-jelen-jövő),s annak meghaladása, a végtelen - az imént olvastuk:
- ,,Jövője nincs és múltja sincs, / ő maga az öröklét". A kétszer leírt r6zsa után a vele
keményen alliteráló rengeteg, amely mennyiség jelzésére szolgál, de lehet főnév is. A dol
gok egyszerű néven nevezése után a harmadik szó már kettős értelmű, tartalmazhat
valamiféle meghatározást is.

Az eleddig vízszintesen táguló képet a költő vertikális irányba fordítja át. A második
sor ismét három részből (szóból)áll, s fokozatosan felfelé emelkedik. A földről (lányok) a le
vegőn (lepkék) keresztül a "boltozatig", a fellegekigjutunk. A második sor valamennyi főnéve
többes számú; az egységböl sokaságlett. A föld szerepét egy másik arché, a levegő veszi át. A
felfelé íveléskor a gravitáció, a természetes súly három állapoton keresztül fokozatosan el
veszti érvényét: a második elem, a lepke szárnyának mozgása (ez az első közvetett mozgás)
révén képes ég és föld között lebegni, míg a felhők statikus állapota ez. A kép hatalmassá tá
gult: a második rózsa utáni negyedik szó már átfogja az egész földi világot, miután a külső

tekintet bejárta a kiinduló pontból a horizontális és vertikális irányokat, s megalkotta a vers
terét. Az első sor szókezdő hangjának monoton ismétlődésére (r-r-r) a másodikban a sokkal
lágyabb liquida, az l alliterál, s az is csak az első két szó elején.

A második és a harmadik sor (mint ahogyan az első és az ötödik verszak) megegye
zik. Ebből két dolog következhet: formailag és tartalmilag egyaránt itt érkeztünk el a
kétféle világot elválasztó "boltozathoz", az égi és a földi tükrözödik egymásban; illetve a
versszakonként négy sorból így logikusan három önálló értelmű egység lesz, tehát a
hármas vízszintes tagolódást kiegészíti a függőleges, mint ahogy a három aspektusú
időhöz kapcsolódik a háromarcú bölcsesség (memória-bölcs cselekvés----előre látás,
múlt-jelen-jövő:ld. például Tiziano: A Bölcsesség allegóriája c. képét).

A második-harmadik sor a fellegek szóval zárul, a negyedikben olvasható elsö uta
lás a részek közötti szerves (nem pusztán a külsö szemlélő tekintete által megteremtett)
kapcsolatra, éppen a fellegek okozataként. Az illanó könny-szérkezet egy jelzővel immár
közvetlenül jellemez egy főnevet, a dolgok kezdenek belső minőséggel rendelkezni, a ré-
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szek között valami kapcsolat jön létre. Az illaná melléknévi igenévben a melIéknévi-jel
zöi mozzanat hangsúlyoz6dik ugyan, de már közvetve megjelenik az igei is: illan, hason
ló kettősséget láttunk már a fönévi környezetben feltűnő rengeteg esetében. A felhőkből

hulló eső és a szemből kicsorduló könny, az illanás (a folyadék légneművé válása) és a
permeteg egyszerre érzékeltet lentről felfelé és fentről lefelé ható mozgásirányt. A szem
- olvassuk az Orbis Pictus legelején, eleven tükör, amelyben "úszik a világ', sőt a ke
resztény ikonográfiában lsten maga. Apermeteg szó fizikai értelmén (eső) túl-,.- hiszen min
den fóldijelentő, amelynek lényegi jelentése ott tú1levő (Mallarmé) - a világ teremtésére is
utal(hat). Az eső nélküli kietlen szá,razságban "Egyszer pára szállt fel a fóldrolésmegáztat
ta a fóldegész felszínét. Akkor az Úristen megalkotta az embert a földporából ésoITába le
helte az élet leheletét" ('Thr 2,6-7 ). A kapcsolatok, a korrespondanciák öntörvényft világá
ban megjelenik az ember. Az illan6 lWnny, permeteg kételemű a korábbi hármassággal
szemben, s kettős irányt mutat: a lélek útjja Istenhez és Isten alászálló lehelete. Megjelenik
az emberi oldal, a minöségi meghatározás és viszonyulás szándéka, vagyis az emóció.

A következő versszak első sorába az emberi érzelem és a hasonló nyelvtani szerkezet
szálán vezet át, ismét a fokosáa és tágítás elve alapján.

Lángoló menny, alkonyat,
csupa vér az ajakad,
csupa vér az ajakad,
ha cs6koUak, védd magad.

Míg az előbbi versszak zárósora megfékezett indulatot, csendes rezignációt sugallt,
addig ez a nyitósor meglehetösen erős érzelmi intenzitást fejez ki, főleg a lángolás erejé
vel és a felidézett vörös színnel. Alétrekelt ember érzelmileg viszonyul a dologhoz, s vele
együtt megjelenik az idő, pontosabban közvetett utalás valamiféle világidöre: alkonyat,
amely a hajnalhoz hasonlóan átmenet egyik állapotból a másikba, a világosból a sötét
be, az életből a halálba. Ismét az egymást kiegészítőellentétek világában vagyunk.

E sor még kételemú: kozmikus tér és a kozmikus idő színpadán játszódik az emberi
érzelem drámája. A következő sor már fel nem osztott egység: csupa vér az ajakad: Az
emocionalizmus folytatódik, sőt erősödik: a vörös színböl vér lett, az alkonyi égből,

amely hangsúlyozottan horizontális, hiszen ég és föld találkozása, száj, ajak. A formai
hasonlóság (horizont-szájnyílás) Weöresnél ismét jel értékű, amely mögötti jelentést
más műveibenolvashatjuk. A Vezeklésben például ezt:

(égbolt)... tiszta pálya,
melyre egy vércse vagy pacsirta szárnya
rajzolja a mosoly kettős ívét?

A fogak tornáca c. gyüjtemény Dante-idézettel indul, amelyben a firenzei költő úja:
(Weöres fordításában) ~önnyem égőn kicsordult"... "Idő nélküli éj gomolyagában". A
mottó után l-es számmal jelölt vers:

A Fogak Tornáca, hová beléptél,
vörosmáruány-csarnok: a te sztú:l,
fehérrruí.rvány-oszlopai: a te fogaid,
s a bibor szőnyeg, melyet taposol: a te nyelved.

Ugyanitt az 5. darabban megfogalmazza az alaptételt: "Mert minden körbe ét".
A belső teljességnek nagyon fontos mozzanata az emberben a Te, a Másik. A Biblia

második teremtéstörténete hangsúlyozza, hogy az ember eredetileg kettős természetű
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volt, egyszerre férfi és nő, s Isten csak később osztotta fel az embert, azzal, hogy Ádám
oldalcsontjából megalkotta (nem"teremtette"f) az asszonyt. (Az ember eredeti androgíni
ájáról szól Platón híres meséje is a Lakomában.)

A tárgyi, majd érzelmi-tárgyi világ után a második (és harmadik) sorban megjelenik
a Te, ismét nyelvtani formulába elrejtve: ajakad. A versben ez az elsö ragozott, egyes
szám második személyűbirtokos személyraggal ellátott főnév A "boltozatról", az égi-föl
di egységről ismét átfordulunk a megosztottságba, az explicit, söt eroteljesen hangsúlyo
zott kettősségbe. A versben az imént említett birtokos személyraggal létrekeltett Te
implikálja a mozgást. Ennek ismét (mint az illanó könnynél) két iránya van, a két irány
egymásnak feszül. A kétpólusúság a világ új, férfi-női dualizmusához vezet: ha csókol·
lak, védd magad. Ez az ellentét valójában ismét egymást kiegészítő, mint a fény és az
árnyék, az éjjel és a nappal. A főnevek után két i~ méghozzá (látszólag) eroteljesen
szembeállítva egymással, mint szurony és pajzs. Az t.;n (mert a Te révén öntudatra éb
redt) immár nem pusztán megfigyel és érez, hanem cselekszik is, a mozdulata a Te-re
irányul. A határozott irányú mozgást (két kemény k-hanggal) tárgyas igével, a lágyabb
és tágabb értelművédekezést pedig visszaható szerkezettel érzékelteti. Ezzel vége a sta
tikus, főnévi világnak, az Én és Te létrejöttével, találkozásával mindent áthat a mozgás.

Minden árad, fut, remeg,
rádnéz, aztán ellebeg,
rádnéz, aztán ellebeg,
csak az Isten érti meg.

Nyolc ige! A mozgás és időbeliség mint belső szervezö elv, az igék mint nyelvtani esz
közök rendezik az új, dinamikus világot. A külsö tekintet vándorlását immár végérvé
nyesen felváltja a belső, immanens mozgás. Azobjektív harmadik személyüség a totális
(minden) változásra utal, amelynek nagyon különböző irányai és formái vannak. A fo
lyékony halmazállapottal kezdődik, a vízszintes irányú, széles áradással (föld-víz kap
csolat), majd a határozott irányú futással (föld-levegőkapcsolat) folytatja, végül a függő

leges irányú bizonytalan remegéssel (levegő) zárja le. A három ige a mozgásnak szinte
valamennyi lehetséges irányát, módját jelzi. Az általános tendencia itt is, mint a rózsa
és a lányok, lepkék esetében, a felfelé hatás. Az objektív világ teljes mozgásában (a sor
ismét minden szempontból hármas osztásű), a folyton mássá válás és változás állapotá
ban, az objektív valóság és a szubjektum határán feltűnik a Te. Az egyes szám harma
dik személyüséget felváltja egy szintén harmadik személyü, de a ráddal konkrét tár
gyat, szándékot és irányt kifejező ige: rádnéz.

A hármas osztást ismét a kettöség váltja fel, 8 egyben az aztán szóval időre (ez is ket
tő: ekkor és akkor), a cselekvés létfonruijára is utal. Arádnéz, aztán ellebeg sok szempontból
hasonló a ha csókollak, védd magad sorhoz. Mindkettő bipoláris, csakhogy az Én. és a Th
kettősséggel összefüggő intenzitás csökken, távolodunk a szubjektumtól. Az egyéniség kor
látainak föloldódását nagyon szuggesztiven fejezi ki az ellebeg ige, az illanó és a remeg pár
fogalma. A lebegés a lélek felfeléemelkedő útja, magánya. (ABibliaban "Isten lelke lebegett
a vizek felett", (Thr1,2 és 2,f!~-7 ) ) Ez a sor kettős tükröződés ugyanaz, mint a kétszer ismé
telt középső sor Weöresnél. A versszak utolsó sora végső egység, nincs tartalmilag vagy for
mailag, gondolatilag vagy vesszővel részekre bontva. Isten egységének és teljességének bir0
dalmába lépünk. A törvényszerüségek megfigyelése, a világ statikájának és dinamikájanak
leírása után a végső nyugalom állapotába, a kontempláció attitwljébe. Alegmagasabbrendű

mozgás a nyugalom, a megértés, amely átfogja, nyugalomba szintetizálja az erőket, a koz
mosz valamennyi lehetséges átalakulási formáját, önmagába visszfordulóidejét.

A mondat kitüntetett helyen van: a mü 12. sora, ez a földi teljesség száma (12 évszak,
12 apostol stb.), ami az "égi" hármas és a "földi" négyes szorzata. Ha azonban az ismét-
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lödö sorokat egynek vesszük, akkor ez a kilencedik sor. A kilenres a vertikális univer
zum száma (Dante), a fóldet körülvevő egeké, amelyek speciális tu1~donságokra, ré
szekre boniják az egy isteni kiáramIást. Mindenféle mozgásforma visszatér a "megér
tés"-be, Isten és ember újra megtalált egységébe. A sor az egész müvet magában foglal
ja, öt szóból áll, ahány szaka van aversnek.

A negyedik versszak sora önálló, osztatlan egész, csak a sorok végén van elhatároló
vessző.

Messze libben a hajad,
neueiésed ittmarad,
neueiésed ittmarad,
mint kendód a szék alatt.

Az eleddigegységben tartott tér-időkettéválik, mint ahogy két részre szakadtaz androgin
ember is, s ebből a dualizmusból folyt minden cselekvés. A tárgyi mozzanat a libbenéssel
(illanó, remeg, ellebeg után) a bizonytalan teljességben oldódik föl, elveszti konkrétságát a
vizuálisélményben, a tériségben. Ugyanakkora másik szálon (lángoló menny, ajakad, rád
néz - ez a három kifejezés egyébként tökéletesen előkészíti a versszak második sorát az
ajakfneuetésedJ ésa Te szerepeltetésével, a mikro- és a makrokozmosz egységében) a spi
rituális dolgokjelen idejüvé,jelenlévőkkéválnak: neuetésed ittmarad. Kanti-fichtei elmé
lettel: a "magánvaló" megváltoztatja természetét és "számunkra való" lesz. A belső sorok
itt ismét "boltozat"jellegűek: az elején a messze libbenés távlatai idéződnekfel, a tőlünk

elfelé haladó mozgás, a zárósor viszont lezártságot, sőtbezártságot sugall. Ez a bezártság
azonban - mint alább bizonyítani szándékozzuk-egyben végtelenségis. A"kül"ső",majd
"belső"végtelenután az emberáltal teremtett, müben vagy az emlékezésben megvalósított
teljesség-élmény.

A mint kendód a szék alatt nyelvtani szerkezetében az előző versszak zárósorát vissz
hangozza, s szintén ötelemü, tehát valamilyen módon magában hordozza és kifejezi az
egészet. A versben itt, tehát az utolsó új sorban olvasható először hasonlat, méghozzá a
mint szóval eléggé explicit módon. E sor a tipizálásé, a megfigyelő reflexiójáé és az után
zásé. Nem maguk a dolgok jelennek meg isteni-emberi térben és időben, hanem úgy,
ahogyan ajelenségek sokasága az alkotó szubjektum aktivitásával párosul. A művészi

absztrakció világában feloldódik a tér és idő imént regisztrált, egymást kiegészítőellen
.téte, Hiszen a hasonlat a maga egységében mindkét relációt magába olvaszija.

Ahogyan az előbb az isteni kontemplációban, megértésben feloldódott a tárgyi való
ság és a mozgás, úgy most egy lezárt földi szituációban és az emlékezés örök pillanatá
ban nyugszik meg az indulat. E megbékélés, földre való visszatérés készíti elő az elsőt

ismétlő versszakot. A folyamat a kozmikus idő törvényei szerint újra indul a dolgok
megnevezésével, felfelé emelkedésével, majd az emberi kettösséggel. az autonóm moz
gással folytatódik. Isten teremtő gondolata és az ember Isten-vágya örökös körforgásá
val.

Nem szóltunk még a Teremtés első napja kozmikus időélményét különösen szépen,
költői eszközökkel megjelenítő rímekröl. Minden versszak hét szótagú (a hét a hármas
és a négyes összege, emberre vonatkozó mikrokozmikus teljesség, hét erény, hét szent
ség, hét föbün stb.). Általában a sorok első négy magánhangzója változó, az utolsó há
rom versszakonként azonos (a földi négyes változékonysága az égi hármas állandóságá
val szembeállítva?). A rímekkel a költő szabályos kis részciklusokat képez a mü egészé
ben összezáruló nagy körben, ahol érvényét vesztette a Nap és a csillagok mozgásától
függö lineáris idő, s helyette a teljességet magába záró, örökké visszatérő, nempusztu1ó
lélekidö van jelen.
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