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Sipos Lajos

„A létezés teljes 
feltérképezésére törekszem…”
Weöres Sándor, a családi emlékezet szerint, az „ee-ee”, a „papa” és a „mama” 

után a „f�-fa-füst” alliteráló szócsoportot hangoztatta. Három-négy évesen, 

a maga „prehisztorikus költészeté”-ben, ahogy A vers születése cím� doktori 

disszertációjában az ilyen korszak rigmus-sejtelmeit nevezte, már több „alko-

tásá”-t tartotta nyilván sz�kebb környezete. Kés�bb, tizenévesen, a „kamaszos 

poézis” idején, amikor általában a „hírvágy, naggyá válás és közéleti szereplés 

vágya” hajtja a szerz�ket, verskezdeményeket és azonnal kész verseket is írt. 

Ekkor fogant meg benne a Kuli versötlete, esetleg néhány sora vagy a végleges 

vers vizuális képzete, amelyet majd harminckilenc évvel kés�bb fejezett be. 

Ekkor kezdett dolgozni a Szán megy el az ablakom alatt cím� versén, melyet 

hét év múlva érzett késznek. Ebben az évben, 1928-ban közölte Karácsony 

Sándor Er� cím� lapjában három versét, köztük az Öregek cím�t, amelyet egy 

hónap múlva hozott a Pesti Hírlap is a szerz� diáksapkás fényképével együtt. 

A költemény megragadta Kodály Zoltán fi gyelmét. Különlegesnek tekintette a 

szövegben megjelen� „�szinte érzés”-t, „az öregek iránti szánalma”-t. Érzékel-

te az alkotásban „csörgedez�” magyar ritmust, amint kés�bb írta, „a magyar 

muzsikához köt� szálak”-at. A vers Kodály egyik legszebb kórusm�vének lett 

az ihlet�je. A vegyes karra komponált alkotást 1934-ben mutatták be a kecske-

méti dalostalálkozón. Az estet a rádió is közvetítette.

Eddigre már megjelent Weöres Sándor els� kötete, a Hideg van. Egy év 

múlva ezerpeng�s „kis” Baumgarten-díjat kapott József Attila, Telekes Béla, 

Barta János és Ferenczy Valér m�vészettörténész társaságában. A következ� 

évben a kuratórium a háromezer peng�s nagydíjat ítélte oda a huszonhárom 

éves költ�nek A k� és az ember cím� könyvéért. Ebben a kötetben található 

az �szi melódia, végleges címe szerint a Valse triste, amelyik „zenei érte-

lemben” rondó. Weöres egy 1933-as, Babitsnak írt levelében szavakba fog-

lalta a zenei és irodalmi m�fajok párhuzamosságait, a „zenei m�fajok” költ�i 

megfelel�it: a szvit, a szimfónia, a prelúdium elméletét, a fúga, az invenció 

és a szonáta „poétikai párhuzamai”-t. S  miközben a magyar költészetben 

a romantikus költ�eszményt tekintették normának, a  költ�t�l igazság-kö-

teles beszédet, nemzeti érdek-kifejezést kívántak, Weöres ekkori írásaiban 

részleteiben leírta a maga költ�eszményét, amit aztán 1949. február 29-én 

kelt levelében rendszerelv�en össze is foglalt. A  költ�nek, az el�bbi kor-

követelménnyel szemben, a  ritmusrendszereket, a  versformákat, a  szavak 

„esetenkénti más-más hangzási, jelentési, asszociációs értékét kell ismerni”; 

tisztában kell lennie, mikor kell „rövid kijelent�, egyszer� mondat”; mikor 

kell „hosszabb, felsoroló, egyenes bordázatú; mikor kell bonyolult, bizarr, 

kígyószer�en tekerg�; mikor kell „zsúfolt ágas-bogas”. Ügyelnie kell a kom-
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pozícióra – tette hozzá –, a szándékos aránytalanságra. Az irodalmi hatások 

érvényre jutására.

Az 1941-ben megjelent Theomachia, az 1943-as Bolond Istók, egy évre rá 

a Meduza, a következ� évben A teljesség felé, 1946-ban az Elysium és a Gyü-

mölcskosár, 1947-ben A  fogak tornáca a magyar költészet egyik lehetséges 

kiteljesedését ígérte. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dolgozó 

Weöres Sándort, aki 1948-ban megmutatta a könyvtárba látogató olasz nagy-

követnek Zrínyi Miklós 1650–53 között készült Vitéz hadnagy cím� kötetének 

els� kiadását, elbocsátották állásából, mert – a hivatalos indoklás szerint – 

„idegen hatalom képvisel�jének” „hadi érdek� dokumentumot” szolgáltatott ki. 

Ugyanekkor vesztette el állását a felesége, Károlyi Amy is.

1948-tól 1968-ig eredeti m�ve nem jelenhetett meg. Ebben a húsz évben 

barátaik: mindenekel�tt Illyés Gyula és Kodály Zoltán jóvoltából m�fordításból 

éltek. Weöres ez alatt az id� alatt háromszáznegyvenhét költ�t és különböz� 

nyelvekb�l több népköltészeti alkotást fordított. Akadt köztük olyan, akit ma-

ga is választott volna: Stephane Mallarmét, Pierre Reverdyt, René Chart, Henri 

Michaux-t. A  többi a kulturális politika által az egyes könyvkiadókra rótt mu-

száj-feladat volt. Így fordította le a grúz Sota Rusztaveli hatezer soros versét, 

A  tigrisb�rös lovagot, Tarasz Sercsenko 19. századi „ukrán költ� és szabad-

ságh�s” tizenháromezer sorból álló alkotását, A kobzost. Orosz, német, angol, 

latin, kínai, mongol, dél- és észak-amerikai szerz�k mellett fordított afrikai 

költ�ket is. „… ezek a félig-meddig kényszerb�l vállalt munkák – mondta el a 

Nádor Tamás által készített interjúban 1984-ben – azért hozzásegítettek ahhoz, 

hogy különböz�, számomra addig ismeretlen vagy kevéssé ismert költ�kt�l ta-

nulhassak, hogy elmélyedjek bennük. Abszolút pontosságra és abszolút szép-

ségre próbáltam törekedni ….”
Mivel sokszor fordított általa nem ismert nyelvb�l, ezért az ilyen munka 

megkezdése el�tt minden esetben kért egy bet�hív, pontos, sort jelöl� fordí-

tást, kérte az illet� m� akusztikai térképét, hogy elképzelhesse, miként hangzik 

a szöveg eredeti nyelven. Abban az esetben, ha a m�ben volt valami m�faj-

elméleti vagy ontológiai, történeti, népismereti utalás, minden esetben kérte a 

nyersfordítót, foglalja ezt össze a számára.

A napirendjét maga alakította ki. Rendszerint két órakor kapcsolták be a tele-

font. Nem sokkal azel�tt ébredtek. A reggeli-ebéd után a Törökvész utcai társas-

házban, a dolgozószobának tekintett cselédszobában kezdett a munkához. A Fe-

renc-hegyi házban, melyhez kert is tartozott, minden tágasabb volt. Az esetleges 

megbeszélésekre öt óra környékén került sor. Ezeken a találkozókon a kávét a 

négyszemélyes kotyogó kávéf�z�ben mindig Weöres készítette el. Aztán felku-

porodott rendszerint a díványra, hátát a támlának támasztotta, lábait behúzta. 

Ha valaki a készül� munkához hozta neki a kéziratot, könyvet, másolt szöveget, 

azonnal megnézte. A m�fordítások három kötetéhez Barta Imre és én szállítot-

tuk neki az anyagot, a Három veréb hat szemmel cím� könyvhöz, „a magyar 

költészet rejtett értékeib�l és furcsaságaiból” összeállított antológiához Kovács 

Sándor Iván és Barta Imre. A munka során „a nappalok és éjszakák egybeértek”.

Weöres Sándor és Károlyi Amy téren és id�n kívül éltek. Az élet küls� ke-

reteit a költ�n�-feleség szabta meg. A szemlél�nek az lehetett az érzése, ha 

Károlyi Amy nem teszi oda az ételt, Weöres Sándor bizonyára elfelejtett volna 
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sokszor enni is. A küls� világ kevéssé érdekelte. Egyszer kérdezett csak riadtan 

Barta Imrét�l. Az egyik MSZMP-pártkongresszus szünetében Kádár János külön 

beszélgetett és kávézott a meghívott párton kívüli tudósokkal és m�vészekkel. 

Ilyenkor mindig elhangzott a pártf�titkári pohárköszönt�, amelyre az egyik al-

kalommal Keresztury Dezs� válaszolt a megjelentek nevében. Keresztury, aki 

mellesleg az Akadémiai Könyvtárban Weöres Sándor legf�bb hivatali f�nöke is 

volt, Isten áldását kérte a meghívóra. Ezt a fogadást valahogy hosszabban köz-

vetítette a televízió. „Ezek engem is meg fognak hívni?”, kérdezte a következ� 

találkozáson riadtan a költ�. „Téged nem”, nyugtatta meg az akkor már az Élet 

és Irodalom f�szerkeszt�je, Barta Imre.

Egyszer pedig közelr�l is érinthette volna a politika. Az egyetemi évei, Vár-

konyi Zoltán, Fülep Lajos és ottani költ� barátai miatt szívének kedves Pécs 

színdarabot kért a költ�t�l. Ekkor írta meg A kétfej� fenevad avagy Pécs 1686 

cím� darabját, melynek els� részét a Jelenkor közölte. A Buda visszafoglalásá-

nak évében játszódó tragikomédia els� részében IV. Mehemed török szultánt 

és I. Lipót császárt tolják be a színre trónszéken. Ameddig az udvari emberek a 

színen vannak, a két uralkodó éktelenül szidja egymást. Amikor magukra ma-

radnak, majdnem szerelmetes szavakkal kéri az egyik a másikat, pusztítsa el a 

hadseregét, mert nem bír a saját alvezéreivel. A zárójelenetben elhangzó szavak 

az emberiség történetének summája. „Ötezer éve világtörténelmet játszunk, 

garázdálkodunk, húzzuk s nyúzzuk a népeket s területeket, mint gyerk�cök a 

macskát … le a világtörténelemmel! Le a fujtogató álerkölccsel, a fogolytábor-

ra hasonlatos álbékével, a retteg� ál-hatalommal! Le a politikával, diplomáciá-

val, s a paktumokkal, melyeket az uralmak a lakosság ellen koholnak!” A követ-

kez� számban a darab második része nem jelent meg. Az els� részlet után volt 

ugyanis az amerikai elnök és a szovjet pártf�titkár találkozása. Az emberek talál-

gattak. Voltak, akik megesküdtek rá, hogy nyilván �k is ilyen típusú párbeszédet 

folytattak. A darab bemutatójára mindenesetre a kijelölt id�ben nem került sor.

Lapunk októberi száma is a Weöres-centenárium jegyében folytatódik Basa Viktor, 

Fodor Miklós, Haraszti Zsuzsa, Horváth Ferenc, Kobzos Kis Tamás, Komoróczy 

Em�ke, Papp Ágnes Klára, Petz György, Máté Emese, Móser Zoltán, Németh 

 István Péter, Porczió Veronika, Sutarski Konrad, Szepes Erika és Toót-Holló  Tamás 

anyagaival. Megemlékezünk a Gárdonyi-évfordulóról is (Balázs Géza,  Urbán 

 László). Ebben az összeállításban ismerhetik meg olvasóink a Napút-levél és 

-érem (a Napút-díj) idei kitüntetettjét is.

  

Meghívót majd küldünk, de már most hirdetjük itt is: a két Weöres-szám közös 

bemutatóestje a gyönyör	 Nádor Teremben lesz október 7-én, hétf�n 17.30 kor. 

Helyszín: Ajtósi Dürer sor 39. (a Hungária krt. sarkán: Vakok Általános Iskolája, 

bejárat az Ajtósi Dürer sor fel�l).


(A Nádor Terem Budapest egyik legszebb szecessziós terme. Itt található Ma-

gyarország legnagyobb ólmozott, festett összefügg� üvegablak-együttese, me-

lyet Zsellér Imre, Róth Miksa tanítványa készített 1930-ban.)


