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Bodnár Ildikó

Nagy L. János hosszú évek óta foglalkozik Weöres Sándor műveinek vizsgálatával. 
Ez a könyv egyenes folytatása azoknak a tanulmányoknak, melyekre a szerző a bib
liográfiában is hivatkozik, s amelyek a legtöbbször magyar, egy-egy alkalommal 
pedig francia nyelven ragadják meg a weöresi életmű lényeges vonásait. De folyta
tása a munka mindenekelőtt Nagy L. János két korábbi Weöres-könyvének, az 
1996-ban a Nyelvtudományi Értekezések sorozat 143. számaként megjelent Ismét
lések és értelmezések Weöres Sándor verseiben, valamint az 1998-as Szavak és világok 
Weöres Sándor verseiben című műveknek, mely utóbbi kötet az előbbinek főleg az 
ún. Egysoros versek elemzésével kibővített változata volt.

A jelen munka a szerző újabb tisztelgése az előtt a költő előtt, aki 2003-ban lett 
volna 90 éves. S bár új könyvének kapcsolata az előző művekkel vitathatatlan, meg
haladja azokat mind a téma sokrétűsége és kifejtettsége, m ind az elemzett versek 
száma, m ind pedig az elemzések mélysége tekintetében.

Weöres Sándor életműve, hasonlóan más költőkéhez, még az alkotó halála után 
is gyarapodik, mind újabb versek kerülnek elő a hagyatékból s kelnek új életre régi, 
elsárgult füzetek lapjairól, szakadozott újságpéldányokból. így a költő verseinek 
száma egyre növekszik. Nagy L. János új kötete néhány esetben ezekből az újonnan 
a nyilvánosság elé került darabokból is merít. S általában is sokszor fordul az 1980- 
as évek során megjelent m unkák felé, nagymértékben hozzájárulva így ahhoz, hogy 
a klasszikus darabok után a kései Weöres-líra is mind ism ertebb legyen.

A  retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében című munka a magyar sti
lisztikai irodalom egyik fontos új darabja. A szerző egyszerre műveli az irodalmi és 
a nyelvészeti stilisztikát, és kutatásai egyaránt kapcsolódnak az egyik legfontosabb 
irodalmi (irodalomszemiotikai) műhelyhez, a Petőfi Sándor János és Békési Imre 
vezetésével működő szegedi szemiotikái kutatóközponthoz, amely az irodalmi m ű
elemzés egyik fellegvára, valamint a budapesti iskolához, azaz az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Mai magyar nyelvi tanszéke mellett, Szathmári István irányítá
sával dolgozó Stíluskutató csoporthoz. A két műhely eddig megjelent munkái egyéb
ként arról tanúskodnak, hogy egyre kevésbé van értelme nyelvészeti és irodalmi 
stilisztika szembeállításának, és igazán eredményesen dolgozni csak több terület 
eredményeinek együttes figyelembevételével lehet. Nagy L. János munkáiban is a 
kutatási területek szoros együttlétezése figyelhető meg. A fejezetek egyikében talál
kozunk az „osztatlan filológia” kifejezéssel (67), amely Békési Im re egyik 2001-ben 
megjelent, s a bibliográfiában is szereplő cikkének a címe volt. Nagy L. János vitat
hatatlanul ennek a felfogásnak a képviselője.

Nagy L. János itt ism ertetendő könyve nyolc fejezetből áll, amelyeket egy igen 
rövid, alig egyoldalnyi bevezetés előz meg, Weöres retorikus tartalmai felé címmel és 
Bevezetés a poétikai retorikába alcímmel. A szerző Weöres Sándort itt a magyar nyelv 
„hangzás-tanárának”, valamint „a szövegkompozíciók kutatójának és m esterének” 
nevezi, akinek figyelme igen gyakran fordult a művek hangzásvilága és szerkezete 
felé. Erről tanúskodnak magának Weöres Sándornak a mondatai is, amelveket éppen
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a Hogyan hangzik a Weöres-vers fejezet első lapjain idéz Nagy L. János: „Ami a ver
seket illeti: megúntani a nyugat-európai ritmus kész kaptafáit. Átnyergelek a pinda- 
rosi verselésre, a hellén tragikus kórusok verselésére. Olyan hajlékony ütem eket 
tudok létrehozni velük, amilyenre a modern verselés álmában sem képes” . (105)

Ugyancsak bevezetésnek tekinthető a könyv Weöres költői nyelve és a retorikus jel
leg című első fejezete is. Itt nem  csupán a könyv címére kapunk magyarázatot, 
vagyis nemcsak a weöresi líra retorikai vonásait m utatja be Nagy L. János találóan 
választott Weöres-idézetek révén, hanem szól a magyar irodalmi nyelvnek évszáza
dokig visszavezethető retorikus hagyományáról is. Ez a retorikus hagyomány nem  
törik meg a 20. században sem, sőt mintha a számunkra igen szerencsétlenül ala
kult előző évszázad még erősítette is volna irodalmunk retorikus jellegét.

A második fejezet A költői retoricitás fogalmához címmel először a retoricitást elemzi 
igen sokoldalúan. A retorika, retorikusság szavak jóval ismerősebben csengenek, 
mint a retoricitás term inusa. Ez a főként a posztm odern korhoz kötődően elterjedt 
fogalom a retorizáltság szinonimájának tekinthető, s a szerző megfogalmazása sze
rint nem  más, m int „valamely szövegnek a retorikai jellege, a retorikai vonásokkal 
rendelkezése” . (13) A fejezeten belül először három  alfejezet szól az irodalmi szöveg 
különböző (az alkotó, a szöveg és a befogadó felőli) megközelítéseiről, a szemiotikái 
textológia interpretációs modelljéről, valamint az irodalmiság és a retoricitás, a struk
turalizmus és a retoricitás, a hermeneutika és a retoricitás, a dekonstrukció és a retoricitás 
kettőse kap egy-egy alfejezetet. „Az értelmezésben a retorizáltságra koncentrálás 
kiemelése erre a tényezőre szűkíti az interpretátor figyelmét, s ebben a vizsgálatban 
a kutató különös figyelemmel elemzi az ismétlés hatástényezőit” -  olvashatjuk a 
Saussure-től Petőfi Sándor Jánosig alcímet viselő részben. (16) A fejezet végén talál
juk a költői retoricitásról az alábbi, Weöres költészetének vizsgálata szempontjából 
is fontos gondolatokat: „A költői retoricitás kategóriája a benne szereplő két alap
fogalmat, a költőiséget és a retorizáltságot (retorikusságot) egyesíti... Az irodalmi 
szöveg vizsgálatában alapozhatunk a poétikainak és a retorikainak összhangjára, 
egyenrangúságára vagy hierarchiájára, a tényezők aktuálisan érvényesülő és érvé
nyesíthető szerepére” . (34)

Ezután egy egészen rövid, mindössze három  lapnyi fejezet következik, mely 
A  Weöres-korpusz filológiai kérdései címet viseli. Itt esik szó a Weöres-versek m ár jel
zett számbeli gyarapodásáról, sőt megfogalmazódik az a gondolat is, hogy -  külö
nösen a műfordításokat illetően -  e korpusz még igen jelentősen bővülhet. A verses 
darabok mellett a drámákat, a költői prózát és a tanulmányokat, sőt számos im p
rovizált rajzot is az alkotói életmű részének kell tekintenünk, mely utóbbiak szintén 
felkerülhetnek a költő textusait tartalmazó CD-re.

A z  alakzatok és a Weöres-szöveg című negyedik fejezet m ottói között találjuk azt a 
Szent Ágoston-idézetet is, amely a halálos élet és életes halál chiazmusát tartalmazza. 
Talán nem  érdektelen éppen itt felidézni e nagy m últú retorikai eszköz meghatáro
zását: „A chiazmus szintaktikai vagy akár szemantikai szempontból egymásnak meg
felelő, de antithetikus szószerkezetek szimmetrikus, egymást keresztező elhelyezése, 
többnyire tükörképet adó rendben.” (55) így a chiazmus alapulhat tőkereszteződé
sen, illetve funkciókereszteződésen. Az előbbi típust hagyományosan antimetabolé- 
nak nevezik, a másodikra a szakirodalom a funkciófordításos kommutáció elnevezést 
használja.

A fejezetben először áttekintést kapunk az alakzatkutatás hazai és külföldi m ű
helyeiről, majd a szerző magát a chiazmust állítja a vizsgálatok középpontjába, azt a 
stilisztikai eszközt, amelynek a legkorábbi retorikák is nagy figyelmet szentelnek. 
Érdekes az a -  részben Fónagy Iván gondolatmenetét követő -  felsorolás is, amely a 
chiazmusnak vagv a chiasztikus szerkezetnek egyrészt a természetben, a természeti
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jelenségek váltakozásában megnyilvánuló, másrészt pedig az irodalmi alkotásokban 
-  talán a leggyakrabban a különböző szerepcserék során a drámákban -  való megje
lenéseit mutatja be. De röviden elemzi a fejezet a matematika és a zene chiazmusait 
is. Fontos megjegyezni, hogy itt, a negyedik fejezetben kezdődik a konkrét versek 
idézésének, s részben az elemzésének a sora is. Az elsőként felidézett vers a híres 
Valse triste, az a ’szomorú keringő’, amelynek a kompozíciójában a chiasztikus ismét
lődés nagyon jól megfigyelhető. Kár, hogy a vers negyedik sora -  a ritmusképlettel 
együtt -  beljebb csúszott, megzavarva így a verskép és elemzés összhangját. D e 
hiszen mindnyájan, akik olvastuk, elemeztük m ár ezt a verset, tudjuk, hogy a Kuc
kóba bújnak a vének sor még a kijjebb kezdődő első versszak része.

Szerencsés megoldásnak tűnik, hogy a verssorok ritmikája a sor m ellett jelenik 
meg, ezt azonban csak a rövidebb verssorok teszik lehetővé. Amikor a verssor fölé 
kényszerül a képlet, o tt az elcsúszás elkerülhetetlen. Többször viszont nem  a sorok 
felett, hanem alatta mutatkozik a ritmusképlet, kissé megzavarva ezzel a más sor
rendhez szokott olvasót. A rövid és hosszú szótagok jelölése mellett a magyaros 
hangsúly jelzése a legfeltűnőbb, a legszokatlanabb ezeken az ábrákon, szerepük 
azonban fontos, hiszen nem  is egy esetben az ún. szimultán ritmus valósul meg a 
verszenében.

A fejezetben sok a teljes terjedelemben idézett Weöres-versek száma, főleg a 
rövidebb darabok köréből. M áskor csak verssorokat idéz a szerző, s ugyanennek a 
fejezetnek a lapjain a weöresi sorok mellett egy-két Vörösmarty-, Petőfi-, Arany-, a
20. századból pedig Ady- és Babits-sor, sorpár is szerepel a chiazmus illusztrálá
sára. Példákat találunk arra is, hogy a chiazmus nem  egyedül a szókincs és m ondat
szerkesztés szintjén jelenik meg, hanem a ritmussal, a szavak magas vagy mély 
hangrendűségével, de akár (a korábban a természetről m ondottak értelmében) a 
képiséggel is összefügghet. A negyedik fejezetben több idézet tanúskodik a próza
szövegek chiazmusáról is.

A chiazmus kapcsán ahhoz a fontos gondolathoz is eljutunk, amely szerint ennek 
a költői eszköznek mindig a második fele az igazi mondanivalót hordozó rész, ez 
az, amelynek a kedvéért a chiazmus egyáltalán megszületik.

Összesen 37 Weöres-verset említ meg, ill. elemez ez a fejezet; a legrészletesebb a 
Talizmán című szöveg bem utatása. A részletes elemzés igazolja a chiazmusok im ént 
em lített sajátosságát: az egyes versszakokban a befejező sorok sugallta gondolatok a 
hangsúlyosabbak. A versszakok utolsó sorainak üzenete rendre: maradok elmenni — 
megállók szaladni -  leülök fölkelni -  meghalok születni. Ez a sorozat a „statikus(abb)- 
tól a dinamikus(abb) felé” tart, s szembeállítható a versszakok harmadik sorai kép
viselte pesszimista kicsengéssel: elmegyek maradni -  szaladok megállni -  fölkelek leül
ni -  szülétek meghalni. (95) (A tanulmányban szóba kerülő Weöres-művekről külön 
felsorolás készült a függelékben, amely tekintélyes mennyiségű -  mintegy 150 — 
darab felsorolását tartalmazza, az egyes fejezetekben való előfordulások sorrend
jében.)

Az ötödik fejezet -  Hogyan hangzik aWeöres-vers? -  a második legterjedelmesebb 
a nyolc fejezet közül, csaknem hatvan oldalával a m unka ötödét teszi ki. Itt kerül 
sor a legtöbb Weöres-darab idézésére is, szám szerint 64 cím sorakozik ehhez a 
fejezethez kötötten a függelékben. Ismét sok a rövidebb vers, szemben a hetedik 
fejezetben idézett jellegzetesen hosszú versekkel és verskompozíciókkal.

A metrikai struktúra, amely m ár korábban is megjelent a versek m ellett, ettől a 
tejezettől kiindulása lesz az elemzéseknek: „ehhez kapcsoljuk a lexikai tartalm akat, 
a költői szintaxis kifejező lehetőségeit”. (105) Az ötödik fejezet bevezetésében olyan 
hagyományos kérdésnek a felvetésével -  és a korábbinál jóval árnyaltabb megvála
szolásával — is találkozunk, m int tartalom és forma kapcsolata. A fejezet elején egv
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Szerdahelyi Zsroán-idézet figyelmeztet a leegyszerűsítő megfogalmazás veszélyeire: 
„A molosszus éppúgy alkalmas... a száncsengős téli idill derűs nyugalmának érzé
keltetésére, m int a legcsüggedtebb, nyomasztó bánat kifejezésére. A versszöveg... 
konkretizálhatja ezt az elvont tartalm at, s ha a szójelentések és a ritmusformák 
találkoznak, a költői m ű kifejező erejét jelentősen fokozza, hogy a ritm us érzékileg 
is kifejezésre juttatja a szöveg önmagában pusztán fogalmi síkon kim ondott tartal
mát.. .”(104)

A fejezetben a tartalmi és a formai elemeket összekapcsoló, de a fő hangsúlyt — 
a kutatási tém ának megfelelően -  a formai elemekre helyező elemzések sorát olvas
hatjuk. Ezek felsorakoztatják a weöresi költészetnek több igen jól ismert, mondhatni 
klasszikus alkotását, de találkozunk jóval kevésbé ismert darabokkal is. A bemuta
tott versek egy-egy vonulatot alkotnak, a zenei formára koncentráló versektől (pl. 
Metrum, Bolero, Pavane) a képzelt nyelven íródottakon át (Arany kés forog, Barbár 
dal) a nonszensz darabokig (Marionett, A z áramlás szobra, Táncdal). D e szerepelnek 
itt további, erőteljes zeneiséget képviselő versek is, m int például A tündér, valamint 
a Rongyszőnyeg-ciklus egyes darabjai. A szubjektív időt megragadó Örök pillanat című 
verset indító paradoxonok szépségéhez, az olvasóra gyakorolt hatás különös titká
hoz is {„Mit málló kőre nem bizol:/ mintázd meg levegöböl.l Van néha olyan pillanat,/ 
mely kilóg az időbőr’) a tartalmi és a formai elemek együttes elemzése juttat közelebb. 
Az Egy fogalom kanyargásai című vers elemzése kapcsán egyetlen hiányérzetemről 
szeretnék írni, amely arra vonatkozik, hogy itt talán a szó kiváltotta asszociációs 
mező egyes elemei szerepelnek, olyan fogalmak, amiket a vitorlás szó az egyes em
berben felidézhet. A szó, a fogalom, a gondolat útja az tehát, amit a vitorlás bejár! 
A költő emlékezetében villan fel mindez, ott indul el képletesen „a vitorlás! egy szó! 
amely vitorlás".

A hatodik fejezetnek a címe: Változatok szövegre és retoricitásra, s ennek meg
felelően itt olyan versek elemzéseivel találkozunk, amelyek fő alakítója a variáció 
volt. A weöresi lírában nagy számban szerepelnek ilyen „kísérleti darabok”, válto
zatok egy-egy adott ritmusra, verssorra, kompozícióra. Sorok mozdulnak el, cserél
nek helyet, variálódnak egymással nagyon sokszor. Azt, hogy a variáció a weöresi 
líra kezdeteitől jelen van mint versteremtő elv, mi sem bizonyítja jobban, mint a 
legkorábbi darabok közül való Diáknotesz című vers, ahol a „Nem megy a szinusz
tétel, Sándor” sor egyre lejjebb „vándorol a strófa nyomtatott formáján” . (174) Eb
ben a fejezetben számomra az egyik legemlékezetesebb elemzés a Változatok egy 
Károlyi Amy motívumra című vershez kapcsolódik. (192-194)

A szerző mint értelmező: az értelmezés változatai című alfejezetben a saját versét 
elemző Weörest halljuk (202-203), s mellette mindjárt egy másik, nagyon fontos 
vallomást a költő nyelvének korlátozott kifejezési lehetőségeiről: „...Az égről beszé
lek, vagy a hullámokról, közben az igazi mondanivaló elmondatlan m arad, egysze
rűen azért, m ert nincsenek rá szók, se mondat-lehetőségek.” (203) Vannak nagy 
számban címvariánsok is, s a variáció egyik fajtája, amikor az eredetileg önálló 
darabok egy-egy nagyobb kompozícióba rendeződnek. De erről m ár a következő 
fejezet elemzései szólnak.

Végül a különös, Egészek részegészekből címet viselő hetedik fejezet verseiről és 
elemzéseiről szeretnék szólni. Itt mindössze nyolc darabot m utat be a szerző, de 
ezek -  a három  első verset kivéve -  több részből, sokszor egymástól nagyobb idő
beli távolságra íródott versekből létrejött alkotások; jellemzően ilyen darabok a 
weöresi szimfóniák. Van prózai és verses elemeket is tartalmazó nagyobb kompozí
ció (Fairy Spring) és komplex egészet alkotó versciklusa is a költőnek (Stonehenge -  
Álom az ősvilágról). A maga közel hetven oldalával ez az egész m unka leghosszabb 
fejezete. Szó esik a fejezetben az intertextualitás és a költői imitáció kérdéséről. A na
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gyobb lélegzetű alkotások elemzései is hosszabbak, de természetesen nem  egyfor
ma elmélyültségűek: az olvasóban esetleg további gondolatok is támadhatnak. Azaz 
a műelemzőnek a gondolatai az olvasóban további ötleteket villantanak fel. S itt 
szeretném felidézni azt, amit egy korábbi fejezetben, Békési Imre nyomán olvashat
tunk: „A műelemzésnek az értelme végül is tehát ugyanott található, ahol a m ű ér
telme van. Mindkettő a világot tagolja, mindkettő a világnak ad valamiféle struktu
ráló értelmet. A művész közvetlenül, vagyis az alkotásával; a műelemző közvetve, az 
alkotás értelmezése által...” (42) D e ide illik egy másik, Kardos Lászlótól való idé
zet is, A sorsangyalok című versről szólva: „ Ez a vers m ást -  hol többet, hol keve
sebbet -  m ond az olvasónak, m int amit a költő a verssel mondani akart.” (280) Azt 
hiszem, hogy minden versre, m inden műelemzésre igazak lehetnek a fenti gondo
latok.

Egyfajta „befejezés” vagy „utószó” a nyolcadik fejezet, Weöres költői nyelvének 
retoricitásáról címmel, s Kivezetés a retorikai poétikából alcímmel. A fejezet a műal
kotás hatását az oszcillációban találja meg, kiterjesztve az oszcillációt a szemantikai, 
képi természetű elemek (síkváltások) kiváltotta villódzásoktól a formai elemek kel
tette oszcillációkra. A munka összegezéseként a szerző megállapítja, hogy „A variá
ciós ismétlés oszcillációja és a befogadói figyelem oszcillációja alapvetően az ismét
lődő és a nem ismétlődő elemek kettősségében fogható fel”, illetve: „...A  szöveg 
áramlásában egyenrangú szerepük van a lexikai tartalm aknak és a sejtett, félig ér
tett hangzásoknak.” (284)

A rövid terjedelmű nyolcadik fejezetet követi még egy 208 tételből álló bibliográ
fia, valamint a már említett függelék, az értekezésben előforduló Weöres-szövegek 
felsorolásával. A könyv borítóján a költői arc vonásai rajzolódnak ki, valamint egy 
színes szövetdarabkák alkotta kis kompozíció, a költői vers technikát felidézendő.

A munka jelentőségéről m ár a bevezetésben próbáltam  számot adni. A mindig 
gyarapodó Weöres-irodalom jelentős állomásának tartom  ezt a könyvet, s kívánom 
a szerzőnek, hogy valóban „adassék energia és idő számára”, sőt nagyon sok ener
gia és idő, a további kutatásokra. A befejező m ondatokban ugyanis a szerző jócskán 
tűz még további feladatokat maga elé, amelyek megoldása talán még éveket köve
tel, ha egyáltalán lezárható valahol egy ilyen tevékenység.

Bon courage!


