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- A megváltott megváltatlanság költeménye
"... Az idő kezdete előtt terád
gondolt már Ó, ki Bátyád és Fiad,
Ó nemzett és benned fogant: Atyád
anyja, Teremtőd teremtője vagy;
sötétbe zárva fénylik ékesen
Méhed klastromában a végtelen." 1

(Iohn Donne)

"Nincs magyar poéta, akinél a költészet mitikus erői annyira hat
nának, mint Weöresnél; nyelv és zene annyira egymásba ömlene,
hogy a zene szavakká változik, a szó pedig zenév é; akinél kezdet
és vég, az ősi ritmika és a modern lírai képletek annyira összeol
vadnának, hogy ezáltal ősállapot és intellektualitás talál egymásra,
s szinte a széthullott világ áll helyre az idők felett"Z - írta a mint
egy Weöres költői lehetőségeinek foglalataként megjelent Tűzkútról

(1964) szólva a kötet kiadásának évében Török Endre, s valóban: e
költészet formailag lenyűgözően virtuóz, mégis ösztönszerűen ter
mészetes megfogalmazása a realitáson túli valóság egységét ost
romló egzisztenciális én teljesség-vágyának.

Nemcsak a kötet, de talán Weöres Sándor egész költészetének
egyik legkiemelkedőbb alkotása a Salve Regina című hosszúvers.
Bár a cím- és a műfajválasztás egyértelműen körülhatárolható ke
resztény hagyomány jelenlétére utal, amint ez már az 50-es évek
mítoszi ihletettségű, szintén egy-egy központi figurára rájátszó
költeményeire is jellemző volt, Weöres hagyomány- és rnítoszke
zelése erősen variábilis. Az általa felsorakoztatott, időtlenségbe

ágyazott cselekménymozzanatok nem egy már ismert történet új
raénekIésének eszközei, hanem sokkal inkább a szabadon szár
nyaló költői képzelet formába öntésének lehetőségei a versben.
Vagyis e káprázatos, érzékien eleven és mégis mély gondolati tar
talmakat hordozó, fel-felvillanó erotikus képzeteit is azonnal me
tafizikai síkra emelő képzuhatag korántsem érthető meg pusztán
a hagyomány ismerete által. Nincsenek sem eredeti jelentésükre
visszafordítható, vagy legalábbis könnyen magyarázható metafo
rák, sem nehézségek nélkül értelmezhető, egyszerű emblémák és
allegóriák. Csupán .fényfoltokat érzékelünk, amelyek e költészet
hatalmas erdejéből eló-elócsillannak, képeket látunk,. melyek ön-

457



3 Beney Zsuzsa: Salve
Regina, in: Vigilia,
1973. 6. 386·387.

magukra világítanak, s egyben önmagukon túlmutató jelképek is;
újra és újra felbukkanó témákra figyelünk fel, melyek egyre szú
külő körökben közelítik a végső, a legfontosabb mondanivalót;
személyek és jelenségek áttűnéseinek, örvényszerű kavargásának
leszünk tanúivá, olyan forgatagnak, melyben elmosódik én és te,
férfi és nő, múlt és jövő körvonalar' Ugyanakkor, a költemény
magában hordja nemcsak Weöres gondolati lírájának általában is
jellemző, titokzatos, sejtelmes, utalásszerű megnyilvánulásokba és
alliterációkkal erősített akusztikumba rejtett, rendkívüli szuggesz- 
tivitását, de ezen belül a majd két évtizeddel korábbi Háromrészes
ének - látszólagosan naiv hangvétele ellenére egységkeresés és
állandó ellenpontozás feszültségétől átitatott - belső drámaiságát
és a Medeiá (1954) időtlen, a legemelkedettebb gondolatokat szinte
horror-elemekkel vegyítő látomásosságát is.

Bár nem cselekményre, csupán cselekménymozzanatokra utal
tam az imént, a Máriához forduló, magasztalást panaszolkodással
és könyörgéssel váltakoztató beszélőnek a megszólítotthoz való
viszonyában mégis kirajzolódnak valamiféle belső történés állo
másai. "Ezentúl hadd maradjak közeledben" - hangzik fel mind
járt az első sorban a kérés - "bár fátylad elmúlását nem igéred, /
csak orkánban felszáradt harmatot (...) s a szörny-maszkot melyben
nyomod követtem / erdőn hol nincs kimélet, / de puszta homlokod
/ állandó tájra nyit fehér oszlopzatot." "Ezentúl hadd maradjak kö
zeledben" - e sóhajtásban a változtatás szándéka, a külön
választottság megszüntetésének vágya ég: "De tőlem vedd el külön
sorsomat, / mihelyt méltó leszek rá: nem kivánom, / elválaszt tő

led, kis burokba vet, / mely mint úszó sziget / fátylad habján ha
lad." A beszélő a különlét távolságát mint negatívumot éli meg,
mert a "burok", mely "jelmez" és "álruha" is egyben, pokoli, démo
nikus és már-már brutalitásba hajló világba kényszeríti őt. Ez a
gyötrelmekkel teli korlátozottság, amelyben élnie kell, a valódi,
transzcendens ego-Iétét elfedő árnyék, az individuális én világa: "De
járkált forróbb konyhán jelmezem / a sok-szarvú sok-karrnú árny
alak / idegen és saját vértől csorogva, / ... / Iében puhult buzogva
/ húsom, kiforrt velőm, s kivájt szemem vak odva." Hamis,
ugyanakkor nagyon is eleven világ, amellyel együtt önnön in
dividualitásától is megszabadulva, a transzcendenciát érintő meg
szólítottal áhított egybeolvadása révén az egyetemesség végtelen
távlatainak birodalmába szeretne átlépni: "te légy az én Halálom, /
add nékem Életed!".

De vajon ki lehet ez az egyszerre hétköznapi, gyöngéd, ugyan
akkor mégis a lét fölé emelkedő, elérhetetlen nőalak? ("piciny
vagy, Gyöngeségem, / de parányabb a tér, / a sors, a lét: belé
fátylad egy csücske fér") Ki ez az élő, mégis látomásszerű, szelí
den hívogató, ugyanakkor távolságot tartó, halandó és örök életű

asszony? ("Élő tested falként körűlövez / bizonytalan-messze,
mégis húsomban / s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem; /
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test, mely anyagi Szellem, / szellem, mely tiszta Test; / minden
tagod fátyol- s ékkő-burokban / csonton áthat s magához nem
ereszt.") Ki ez a jungi anima-képzet ezernyi árnyalatát felvillantó
tünemény?

Mája, akinek fátyla a szövevényes és áttekinthetetlen világ
örök igazságot elfedő és leplező" realitása. "Erős" és "kezdettől
való" ösanya, Éva és esetleg Venus képében. Mohó és kéjsóvár,
kiszámíthatatlan és veszedelmes kánaánita Hekaté. S végül, de
nem utolsósorban az ölében csecsemőt tartó, tiszta és szent Szűz,

aki egyidejűleg lehetett Isten leánya és anyja: "már nem vagy
egymagad, / öledben Csecsemőd / és ringatod, majd Holtat tart
karod, / ő fekszik minden szemfedő mögött; / pillantásod nyu
godt: / Apád, aki Fiad, / magában oldja fel esengő szomjukat" .

A Mindenség istennője, ugyanakkor az anyai gondoskodás ál
tal önnön halála; a nőiség archetípusa és a személyes lét felszá
molódása; a csoda keresésének folyamatában az élet megoldása,
de végső realitásában mégis maga a homály: az anyagban látha
tóvá váló anyagtalanság.

"A tiszta reggel rém-látás az éjnek" - amíg újra és újra eljön
a Hajnal, addig a beszélő újra és újra visszakényszerül a lét teljes
ségét továbbra is elfátyolozó személyesség világába. A paradoxon
feloldhatatlan: az elérni vágyott személytelenség állapota az anyag
hoz kötöttség folytán lehetetlen. A megváltás egyedül az ősegység

ben volna elérhető, vagyis még nem történt meg, csak zajlik folya
matosan. E tekintetben még a .Háromság" is "kopár", s éppúgy
nem jelenthet megoldást, mint a Weöres költészetében mindig nega
tív tartalommal bíró "Hatalmak" jelenléte. A teljesség érintésének és
érinthetetlenségének ambivalenciája hűséges társként kíséri az indi
viduális én-t a megpróbáltatások erdejében, "hol nincs kimélet".

S itt mutatkozik meg valódi mivoltában Weöres Sándor költői

zsenialitása. Hiszen a vers lírai műfaját tekintve a himnuszköl
tészethez kapcsolódik ugyan, formai szempontból mégis sokkal
inkább az angol barokk líra strukturális megoldásaira emlékeztet.
Az angol metafizikus költészet reminiszcenciái sejlenek föl nem
csak a conceitek váratlan, megdöbbentő és többértelmű, eseten
ként a legképtelenebb hasonlításokon alapuló összetett képeinek
kínzó feszültségében és belső kontrasztjaiban, de a szövevényes
és bonyolult, szigorúan zárt struktúrájú strófaszerkezetben is,
melynek formai tökéletessége és virtuozitása szöges ellentétben
áll a tartalmi megoldatlansággal. Amit itt Weöres csinál, azt na
gyon kevesen tudják: az abszolút megoldott és magabiztos forma
nyugalmával beszél a végsőkig kétséges, bizonytalan és szüntelen
gyötrelmet okozó, megváltott megváltatlanságról...

459


