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MESTEREM °S BARçTOM

Elûhang We´res SÀndor leveleihez

A verseknek bizonyÀra sorsuk van. Egyet-
len versnek is. Az iskolÀban klasszikusa-
ink nevelnek, ¢bresztenek hazafisÀgra,
sz¡leink irÀnti szeretetre stb. Tantervi he-
ly¡k van, szent sz´vegek. çm az a bizo-
nyos elsû vers¡nk mÀs: az megrezdÁt, fel-
horzsol, mell¢nk szegûdik. így talÀlkoz-
tam ¢n kamaszkoromban We´res vers¢-
vel, az ¹REGEK-kel. DiÀklapunkban, Az
Erûben jelent meg, tan¢vkezdetkor, 1928-
ban. K´ltûje ä mint ezt k¢sûbb megtud-
tam ä tizen´t ¢ves volt. Ennyi voltam ¢n
is, de ¢n m¢g akkor a verstan alapelemei-
n¢l tartottam. Az û verse titkos belsû ¢r-
zelmi ¢s formÀlÂelemeivel ragadott el. El
is tettem, mÀig ûrz´m Az Erût, mint va-
lami ¢rvet, hasznÀlhatÂ bizonyÁt¢kot,
hogy nagy k´ltû sz¡letett, ¢s ¢n elsû ¢rin-
t¢s¢re rezonÀltam rÀ. Egy hullÀmhossz-
ra ker¡ltem vele. Mert a vers sem Ãj nem
volt, sem r¢gi. Elragadott eszk´ztelen,
nyitott hangzÀsa, egy magÀnyos serd¡lû
fiÃ ¢rzelmi azonosulÀsa, egyben bele¢lû
¢s objektivÀlÂ hajlama a t¢ma, az ´regek
irÀnt.

íme, k´ltûi indulÀsÀnak tÀvoli sugÀrzÀ-
sÀval kezdûd´tt kapcsolatunk. Egyelûre
egyoldalÃ ¢s szellemi kapcsolat, amelyet
tovÀbb tÀplÀltak megjelenû versei. Ez az-
utÀn lev¢lbeli, majd szem¢lyes ¢s barÀti
kapcsolattÀ m¢ly¡lt. Ezt a hÀrmas fÀzist
t¡kr´zi az az ´tven lev¢l,* amit f¢l szÀza-
don Àt k¡ld´tt jÂr¢szt Cs´ng¢rûl, P¢csrûl,
Pestrûl Debrecenbe. Az elsû lev¢lvÀltÀsra
a HIDEG VAN p¢csi megjelen¢se adott al-
kalmat. Levelemben arra k¢rtem ä a deb-
receni egyetemista a p¢csit: k¡ldj´n a

k´nyv¢bûl. VÀlasza m¢lyen ¢rintett;
nemcsak Árt ¢s k¡ld´tt k´nyv¢bûl, de sar-
kig kitÀrta a lelk¢t elûttem, jogot advÀn
messzemenû kapcsolatokra. Ez k¢sûbb
gy¡m´lcs´z´tt is. Akkoriban indÁtottuk a
TiszÀntÃli Figyelût, mint aff¢le nemzed¢k-
lapot. Megk¢rtem, legyen munkatÀr-
sunk; boldogan vÀllalta; k¡ldte is a verse-
ket, pedig û mÀr a NyugatnÀl volt Baum-
garten-dÁjjal a zseb¢ben. K¡l´n´s nosz-
talgiÀja volt egy nemzed¢k-folyÂirat meg-
alapÁtÀsa, mikor a Figyelû megszünt: àVa-
jon el¢gg¢ fejlettek vagyunk-e mÀr ahhoz, hogy
l¢tez¢s¡nk a Ïharmadik nemzed¢kÎ lapjÀnak
l¢tjogosultsÀgot adna? írj errûl, mi a v¢lem¢-
nyed... Szeretn¢k mÀr Veled talÀlkozni, lev¢l-
belileg nem lehet igazÀn megbarÀtkozni.Ê K¢-
sz¡lt Debrecenbe, de ez az Ãtja elmaradt,
Norv¢giÀba utazott. FelhÁvott ekkor Pest-
re, a Park SzÀllÂban talÀlkoztunk.

K¢zfogÀs utÀn a cigaretta volt az elsû
àkapcsolatÊ. Le se ¡lt¡nk, nyÃjtotta a cso-
magocskÀt. Rengeteget dohÀnyzott; ¢tke-
z¢s k´zben, a fogÀsok k´zt is rÀgyÃjtott.
JÂval ¢jf¢l utÀn vÀltunk el. Sok mindenrûl
csevegt¡nk, eg¢szen bizalmas dolgokrÂl.
°n verseit sz´vegszerüen ismertem, s mi-
kor mühelytitkairÂl ¢rdeklûdtem, ¢szre-
vettem, hogy ez zavarja. Mintha nem fog-
lalkozn¢k verseivel azonkÁv¡l, hogy meg-
Árja ûket. Azt meg, hogy àegy¢nis¢gÊ ä visz-
szautasÁtotta. Akkor vagyunk legteljesebb
´nmagunk, ha mÀsok is vagyunk. Arra
eml¢kszem, hogy meglepte galambsz¡r-
ke, vasalt ´lt´zetem, û egy papn´vend¢-
ket vÀrt, aki debreceni, ¢s àmÀr ´t l¢p¢s-
rûl büzlikÊ. MÀsnap nyakunkba vett¡k a
vÀrost mint aff¢le vid¢kiek, gyalog. Ho-
norÀriumai kellettek norv¢g ÃtjÀra. JÀr-
tunk a Pesti HÁrlapnÀl, le¡lt¡nk Sch´pflin
szük cellÀjÀban a hencser szÃrÂs rugÂira.

* N¢hÀnyuk megjelent mÀr az °let¡nk 1976. januÀri
szÀmÀban. ¹sszeÀllÁtÀsunk ezeket nem k´zli, kiv¢ve
az elsû kettût.
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Ill¢s Endre a B. H.-nÀl fogadott, SÀrk´zi
Gy´rgy a VÀlasznÀl. A NyugatnÀl Ãgy mu-
tatott be Gell¢rtnek, mint aki mÀr publi-
kÀltam a lapban. így füzte kapcsolataimat
a pesti aszfalton, jÃliusi hûs¢gben. AztÀn
a vend¢glût, cukrÀszdÀt, kocsmÀt lÀtogat-
tuk. ögy evett, mint egy gyermek, mo-
hÂn ¢s feltünûen sokat, a legtarkÀbb nya-
lÀnksÀgokbÂl, mÁgnem jÂcskÀn nyakÀra
hÀgtunk a honorÀriumoknak.

Terveirûl nemigen Ár, inkÀbb a k¢sz¡lû
darabjaibÂl k¡ld fragmentumokat. Izgat-
jÀk a meddû idûszakok. Olykor Ãtra kel,
rokonokat lÀtogat, T´r´korszÀgot, Bul-
gÀriÀt jÀrja, ¢s TÀvol-Keletet. Ilyenkor te-
lÁtûdik, s utÀna j´n az àelhagyatottsÀgÊ: a
term¢kenys¢g ideje. K¡ldtem neki olykor
primitÁv, ind, sumer, egyiptomi sz´vege-
ket. àNagyon hÀlÀs voln¢k ä Árta egyszer ä,
ha a GILGAMES sz´veg¢t meg tudnÀd szerezni
n¢met¡l vagy magyarulÊ, Àmde sem Ebe-
ling, sem UngnÀd n¢met sz´vege nem
volt meg a k´nyvtÀrakban. A benne rejtû-
zû ûsk´ltût izgatjÀk a primitÁvek t¡nd¢ri,
d¢moni lehetûs¢gei. Egy nagy, kozmikus
lÁra kibontakoztatÀsa lebeg mÀr elûtte,
aminek kÁs¢rletei meg is jelennek az ELY-

SIUM-ban, A FOGAK TORNçCç-ban a negy-
venes ¢vek elej¢n. A VERS SZºLET°SE cÁ-
mü nagy essz¢je voltak¢pp leszÀmolÀsf¢le
eddigi eszt¢tikai elveivel.

1946 december¢ben egy politikai na-
pilap, ¡r¡gy¡l hasznÀlva HUSZADIK SZç-

ZADI FRESKñ cÁmü remek¢t, megtÀmadja,
àdeklasszÀlt dzsentrifiÃÊ-nak b¢lyegzi a ha-
talomra szomjas Ãj irodalompolitika. A
hallgatÀs ¢vtizede k´vetkezik, az Eln¢mÁ-
tott MÃzsa k´ltûje eg¢sz nagyipari m¢re-
tü müfordÁtÂi munkÀval tartja fenn ma-
gÀt. CsodÀlatosk¢ppen m¢gis ekkor bon-
takozik ki k´lt¢szete teljess¢g¢ben. Meg-
mentûre talÀl feles¢g¢ben, KÀrolyi Amy-
ban, àûs ismerûsreÊ. Otthonuk k´z´s al-
kotÂmühely lesz; a gondos feles¢g k´ltû-
tÀrs is, aki szÀmon tartja a napokat, ÂrÀ-
kat, emberi kapcsolatokat, olyan tÀrs k´-
zels¢g¢ben, ahol nappalok-¢jszakÀk egy-
be¢rnek. °vek telnek, mÁg a gyermek-
versk´ltût kezdik felfedezni benne. Eg¢sz
nemzed¢k nû fel neve ¢s k´lt¢szete isme-
rete n¢lk¡l. K´ltûi teljess¢g¢nek befoga-
dÀsa ä Ãgy ¢rzem ä a tÀvolj´vû feladata
lesz.

Kiss TamÀs

WE¹RES SçNDOR LEVELEI
KISS TAMçSHOZ

(Lev¢l)
NagysÀgos (FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Kiss TamÀs Vas megye.         
reformÀtus theologus Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.

Kedves BarÀtom,
nagy ´r´mmel vettem soraidat. Lapodat a p¢csi egyetemrûl k¢sve k¡ldt¢k utÀnam
ide a kis Vas megyei sÀrf¢szekbe, ahol ez idû szerint ¢lek, Ágy ´nhibÀmon kÁv¡l k¢sve
vÀlaszolok.



HÀlÀsan k´sz´n´m a TiszÀntÃli Figyelût. TÂth çrpÀd-tanulmÀnyod nagyon tet-
szett, de ÃjsÀgod k¡l´nben is majdnem kizÀrÂlag elsûrangÃ ÁrÀsokat tartalmaz.
Mennyire mÀs egyetemi ¢let lehet ott NÀlatok a àkereszty¢nÊ vÀrosban, mint a àke-
reszt¢nyÊ P¢csett! A p¢csi egyetemistÀk bizony nem irodalommal ¢s irodalmi szÁnvo-
nalÃ folyÂirat kiadÀsÀval foglalkoznak. Lapjuk, a àHajnalÊ nÂtasz´vegeket ¢s kis plety-
kÀkat tartalmaz.

V¢g¡l k´sz´n´m azt is, hogy kÁvÀncsi vagy a k´nyvemre. °n is a Tiedre. így azt
ajÀnlanÀm, hogy vÀsÀrlÀs helyett cser¢lj¡nk. Versk´tetemet levelemmel egyidejüleg
k¡ld´m, p¢nzt nem vÀrok ¢rte; ellenben vÀrom, annÀl t¡relmetlenebb¡l, a Te vers-
gyüjtem¢nyedet.

HÀt, hogy ¢n ki voln¢k? K¢rlek sz¢pen: huszonegy ¢ves falusi fiÃ vagyok, egy ¢vet
egyetemistÀskodtam, de erre a mostani f¢l¢vre nem iratkoztam be. A j´vû f¢l¢vben
valÂszÁnüleg folytatom a jogot. Addig cÁmem a mostani. Huszonegy ¢vembûl legalÀbb
tizen´t´t itt Cs´ng¢n magÀnk´z¢piskolÀskodtam, betegeskedtem, verseltem ¢s unat-
koztam kereszt¡l: ez az eg¢sz ¢lett´rt¢netem.

Kedves Tûled, drÀga ismeretlen ismerûs´m, hogy f´lkerest¢l soraiddal. K´tetedet
vÀrja, sok sikert kÁvÀn ¢s szeretettel ´lel barÀtod

We´res Sanyi.
Cs´nge, 1934. nov. 3.

àTiszÀntÃli FigyelûÊ ä a debreceni fiatalok havi folyÂirata 1934ä1935-ben. ä àkÁvÀncsi vagy a k´ny-
vemreÊ ä a HIDEG VAN We´res SÀndor elsû megjelent k´tete 1934-ben. ä àa Te versgyüjtem¢nyedetÊ
ä Kiss TamÀs: SZEMBE A SZ°LLEL, 1934.

(Lev¢l) 
NagysÀgos (FeladÂ:) We´res SÀndor, Szombathely,
Kiss TamÀs K´zkÂrhÀz, fû¢p¡let,     
ref. theologus Ãrnak szemosztÀly, fdsz. 9. ajtÂ.  i

Debrecen
Koll¢gium.

Kedves ¹regem, ne haragudj tÃlsÀgosan a Te Ãj cimborÀdra, ami¢rt illetlenebb a hÀ-
romhetes foxterriern¢l. MÀr miÂta elk¡ldted nekem a k´nyvedet, ¢s m¢g meg se k´-
sz´ntem, nem mintha nem tetszett volna! Ha k´r¡lm¢nyeimet elmondom, azt hiszem,
meg fogsz bocsÀtani. Mint mÀr a borÁt¢krÂl megÀllapÁthattad, a szombathelyi k´zkÂr-
hÀzbÂl Árok, a szem¢szeti osztÀlyrÂl. Nincs szembajom, ´t m¢terrûl el tudom olvasni
a napilapok legaprÂbb betüit, csak ¢ppen itt szÀllÀsoltak el. Egyre fokozÂdÂ ideges
nyugtalansÀgom egy hÂnappal ezelûtt mÀr türhetetlenn¢ vÀlt, mindig azt hittem, hogy
hÀt no ebben a szent pillanatban bolondulok meg, vagy ez mÀr meg is t´rt¢nt, gon-
doltam ä hÀt befek¡dtem ide. Egy h¢ttel ezelûtt m¢g sz¢t akart durranni a fejem, mint
a szÂdÀs flaskÂ, se Árni, se olvasni nemigen tudtam, de most mÀr jobban vagyok. A
naponk¢nt kapott arsotonin-injekciÂ hizlalt rajtam pÀr kilÂt, azonkÁv¡l brÂmot ¢s le-
d´rzs´l¢seket kaptam, de fûleg, azt hiszem, a kolostori elhagyatottsÀg segÁt. LÀtogatÂk
ritkÀn j´nnek, csak az apÀcÀk n¢znek be hozzÀm. KarÀcsonyra hazautazom, talÀn ad-
digra siker¡l kivetkûzni a neuraszt¢niÀmbÂl. öj¢v utÀn alighanem a budai Park-sza-
natÂriumban folytatom a kÃrÀt.
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Ugye, az elmondottak utÀn nem veszed zokon, hogy k¢sve jelentkezem vÀlaszom-
mal? ä A versesk´nyvet ¢s rÂlam Árt kedves kritikÀdat hÀlÀsan k´sz´n´m. Nekem igen
tetszenek KovÀcs Imre versei is, a Tieid pedig m¢g jobban. Imre cs´ndes, falusias,
muskÀtliszerü egy¢nis¢g; kÀr, hogy majdnem minden vers¢t valami nÂtasz´veg-han-
gulat lengi Àt. Imre centripetÀlis term¢szetü k´ltûnek lÀtszik, akit magÀhoz hÃz az iro-
dalom egy meghatÀrozott r¢sze, ¢s aki azt a ter¡letet ritkÀn hagyja el (jelen esetben
az ¢rzelmi vilÀg ez a bizonyos ter¡let); Te meg inkÀbb centrifugÀlis vagy, nem szeretsz
egy gondolat- ¢s hangulatk´rn¢l sokÀig idûzni, mindig frissebbet keresel. De mintha
a g´rd¡l¢kenys¢g, a rutin m¢g gy´nge oldalad volna, Ãgy ¢rzem; ez nem nagy baj,
mert a rutin a legk´nnyebben megszerezhetû, de okvetlen¡l megszerezni valÂ dolog.
R¢szletes elemz¢st verseidrûl most sajnos nem k¡ldhetek, mert k´nyved odahaza ma-
radt Cs´ng¢n. ¹sszes Àltalam ismert verseid k´z¡l nekem a àTestv¢rÊ, àHalÀltÀnc-
¢nekÊ ¢s àEsti ¢bred¢sÊ tetszett legjobban, meg egy Apollinaire-fordÁtÀsod. KÀr, hogy
francia-fordÁtÀsaidnÀl nem tartasz ki az eredeti szÂtagszÀmnÀl ¢s eredeti ritmusnÀl.
ögy veszem ¢szre, nem tudod, hogy a francia k´lt¢szetben a n¢ma àeÊ is szÂtagnak
szÀmÁt, bÀr a besz¢dben nem hangzik. A àLe ciel est si bleuÊ ritmusa pl. a k´vetkezû:

àLe ciel est pardessus le toit
  ∪   ä |  ∪    ä | ∪   ä | ∪  ä |
si bleu, si calme!Ê
∪  ä  |  ∪  ä |  ∪ |

¢s Ágy v¢gig. Magyar ritmusa tehÀt ez:

àAz ¢g a hÀztetû felett
k¢ken mereng Àt.
Egy fa a hÀztetû felett
himbÀlja lombjÀt.Ê

Vannak sorok, mik a besz¢dben csak hÀrom szÂtagnak hangzanak (àdusz-man teintÊ,
àsant sza plaintÊ), de a versben ´t szÂtagÃnak szÀmÁtanak (àdou-ce-ment tein-teÊ,
àchan-te sa plain-teÊ). Azt is figyelmedbe ajÀnlom, hogy az ilyesmi: àcielÊ, àtoitÊ egy
szÂtag; ´sszetett magÀnhangzÂ a magja, tehÀt hosszÃ szÂtag. ä AjÀnlom, szerezz egy
francia verstant; nem lehet egy nyelv k´lt¢szet¢t jÂl fordÁtani, ha ilyesmivel nincs tel-
jesen tisztÀban az ember.

LÀtod, ¢n szigorÃbb kritikus vagyok, mint Te. Kedves Tûled, hogy a àK´zl´nyÊ-ben
Ãgy agyondics¢rt¢l, mint m¢g senki. Megvallom, ¢n nehezebben dics¢rek, m¢gpedig
az¢rt, mert a dics¢rettûl m¢g senki se lett okosabb, a gÀncsoktÂl ¢s kifogÀsoktÂl ellen-
ben sok esetben igen.

KovÀcs Imr¢t meleg barÀtsÀggal k´sz´nt´m, ¢s k´sz´n´m neki a k´nyvetekbe Árt
dedikÀciÂjÀt. CÁme, ugye, ugyanaz, mint a Tied? mert ha majd hazamegyek karÀ-
csonykor a falumba, szeretn¢k neki a k´nyvembûl k¡ldeni viszonzÀsul ¢s a r¢gi barÀt-
sÀg eml¢k¢re. R¢gen volt, mikor ebben a vÀrosban egy¡tt jÀrtuk az itteni reÀlt, û egy
osztÀllyal f´ljebb, mint ¢n. ý akkor eposzt Árt ZÀpi ÀbrÀzolÂtanÀrrÂl: àsej-haj, vetÁts¡k
a pontokat, a pontokat!Ê °n meg, kedvet kapva tûle, a szabadk¢zirajz-tanÀrrÂl kezd-
tem eposzt Árni. Az ́ nk¢pzûk´rben rivÀlisok voltunk: û a konzervatÁv pÀrt vez¢re volt,
¢n meg a modernek¢, ¢s nagy vitÀk is dÃltak a k¢t pÀrt k´zt.
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¹r¡l´k, hogy Debrecenben jÂl ¢rzed Magadat, mint Árod; ritka ember, aki meg van
el¢gedve azzal a vÀrossal vagy faluval, hova munkak´re vagy sorsa k´ti. Csak az nem
tetszik, hogy a szabadgondolkozÀs fel¢ hajlasz, mert biz az nem f¢r ́ ssze a theologiÀval,
¢s kell, hogy az embert ez elûbb-utÂbb vagy k¢pmutatÂvÀ, vagy megalkuvÂvÀ tegye.

HÀt ´sszefirkÀltam itt hetet-havat. M¢g egyszer k¢rlek: ha esetleg haragudtÀl, Ãgy
cselekedd ezutÀn az ellenkezûj¢t. írj, ¢s most ¢n is hamarabb Árok, rem¢lem, tÃljutot-
tam a neurotikus nyugtalansÀgokon.

LegutÂbbi versem:
HollÂhajÃ hajadon
hasalok a hasadon.

Melyhez hasonlÂ jÂkat kÁvÀn ¢s jÂ munkÀt ¢s ´lel
We´res Sanyi.

Szombathely, 1934. dec. 15.

àkedves kritikÀdatÊ ä Kiss TamÀs kritikÀja We´res SÀndor HIDEG VAN cÁmü k´tet¢rûl. (K´zl´ny,
Debrecen. 65. ¢vf. 1934. 4. sz. 13ä14. old.) ä àa r¢gi barÀtsÀg eml¢k¢reÊ ä KovÀcs Imre a szombat-
helyi reÀlgimnÀziumban iskolatÀrsa volt We´res SÀndornak.

(Lev¢l)
Nagys. Kiss TamÀs (FeladÂ:) We´res S., Szombathely,
ref. theologus Ãrnak K´zkÂrhÀz, fû¢p¡let,      
KisÃjszÀllÀs belgyÂgyÀszat 45. fdsz.   
MÀria Ter¢zia krt. 71.

¹regem, megint csak k¢sve Árok. Ennek egyik oka, hogy ÀltalÀban sok levelet kapok,
¢s Ágy nem k´nnyü dolog valamennyire vÀlaszolni: minden h¢ten egy-k¢t d¢lutÀnt
vagy est¢t lev¢lÁrÀsra szÀnok, ¢s akkor elint¢zek 10-15 levelet egymÀs utÀn. MÀsik ok,
hogy n¢ha kegyetlen¡l megunom a skribÀlÀst, ¢s hÂnapokig irtÂzom a tolltÂl, mosta-
nÀban is ilyenf¢lek¢ppen vagyok.

Boldog ezerkilencszÀzharminc´t´t, ¹regem.
Kedves Tûled, hogy megk¡ldted a f¢nyk¢pedet ¢s k¡ldt¢l verseket. K´sz´n´m.

Majd e hÂ 15-e utÀn, ha hazamentem, ¢n is k¡ld´k fotogrÀfiÀt, de most nem tudok,
mert egy sincs itt velem. MindhÀrom versed nagyon tetszik nekem, mintha valami
f´lszabadulÀsf¢le lÀtszan¢k rajtuk. Itt-ott f¡ls¢rtû ritmikai mell¢fogÀsok vannak ben-
n¡k, ezeket kedvem volna kijavÁtani. ä KÁvÀnsÀgodra ¢n is k¡ld´k verset; Ãjabb ÁrÀsaim
el¢gg¢ impotensek, most ¢ppen pihenû-periÂdusban vagyok, ànem j´n az ihletÊ;
ilyenkor ¢lvezem a mÃzsÀtÂl kapott vakÀciÂt, ¢s nagy gusztussal Árok h¡ly¢n¢l h¡ly¢bb
sorokat. Ilyeneket:

Esik a hÂ, esik a hÂ:
esik a sok H2 O.

Vagy egy mÀsik:
V¢n taliga, tengelytelen,
rozzant pajta, pallÂtalan,
hÀrom teh¢nnek hat szeme,
ami feh¢r, nem fekete.
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No de el¢g ennyi ezekbûl. ä Megk¢rlek egy szÁvess¢gre. Ha visszaker¡lsz Debre-
cenbe, ¢s talÀlkozol JuhÀsz G¢zÀval vagy Kardos PÀllal, l¢gy szÁves, k¢rdezd meg tûl¡k,
hogy Ãjabb versesk´nyvemet kiadnÀk-e az öj írÂk sorozatban, ¢s ha igen, milyen fel-
t¢telek mellett ¢s mikor?

Nem bÁrok most t´bbet Árni. Minden jÂt! ´lel
Sanyi. 1935. I. 6.

ímhol a legÃjabb versem. Ez m¢g nem a v¢gleges alakja, befejez¢se hiÀnyzik, ¢s k¡-
l´nben is fogok m¢g javÁtani rajt. Mi a kritikÀd rÂla?

CÁm: egyelûre m¢g nincs

Siralmas nekem
tÀvol egeken
egymagamba lennem,
kis hangya-testtel
sz¢tomlÂ lelkem
morzsÀit cipelnem.

Most a vÀrosban
¢lek egyed¡l
´nmagamba zÀrtan.
MegbomlÂ lelkem,
mint lusta bagoly,
rikoltoz magÀban.

Zaj se b´ki Àt
a szobÀm falÀt,
nincs reggeli lÀrma,
csak egy gyÀrk¢m¢ny
ÀsÁt vonÁtva
a nagy n¢masÀgba.

PÀrolgÂ lelkem
fÀtylas egeken
bandukol magÀban.
Testv¢rem nincsen
s tÀvol van anyÀm,
¢n egyetlen tÀrsam.

A gyÀrk¢m¢nyek,
mint k¢nyes kigyÂk,
sziszegnek a f¡stben.
J´jjetek ¢rtem,
mert elt¢vedtem,
rossz madarat üztem.
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Mindebbûl az I. ¢s II. strÂfa 3-3 elsû sora, a III. strÂfa, a IV. strÂfa utolsÂ 3 sora
v¢gleges. Annyit mÀr sejtek, hogy a testv¢rrûl ¢s anyÀrÂl szÂlÂ r¢szt Àt fogom tess¢kelni
a àlusta bagolyÊ hely¢re. ä LÀtod, ilyen suszter vagyok ¢n.

ºdv! WS.
1935. I. 8.

àaz öj írÂk sorozatbanÊ ä öj írÂk k´nyvsorozat. Szerkesztik: JuhÀsz G¢za ¢s Kardos LÀszlÂ, Deb-
recen. E sorozatba ajÀnlotta A Ký °S AZ EMBER cÁmü k´tet¢t kiadÀsra. A sorozatban tizenk¢t
v¢kony k´tet lÀtott napvilÀgot (szerzûi sorrendben: KodolÀnyi JÀnos, SzabÂ PÀl, KassÀk Lajos,
Illy¢s Gyula, T́ r´k Sophie, N¢meth LÀszlÂ, SÀrk´zi Gy´rgy, SzabÂ Lûrinc, Hankiss JÀnos, Dal-
los SÀndor, GulyÀs PÀl ¢s Gell¢ri Andor Endre voltak). ä àímhol a legÃjabb versemÊ ä a lev¢lben
m¢g cÁm n¢lk¡l elk¡ld´tt versbûl lett a HEGEDþ-PARTíTA mÀsodik r¢sze, n¢mi sz´vegmÂdosu-
lÀsokkal.

(K¢peslap)
Ngs. Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.

TamÀskÀm,
megint Pesten t¢nfergek. Ne haragudj, hogy m¢g nem Ártam, folyton utaznom kell
ide-oda.

¹lel
We´res Sanyi.

(Postab¢lyeg kelte: 1935. mÀrc. 12.)

(Levelezûlap)
Ngs. Kiss TamÀs (FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
ref. theologus Vas m.          
Debrecen
Koll¢gium.

TamÀskÀm, k´sz´n´m lapodat. A napokban ¢rkezem haza; mÀjusban megint nyakam-
ba akarom venni az orszÀgot, ¢s szeretn¢k ellÀtogatni Fel¢tek is. ä JuhÀsz G¢zÀnak
Ártam a leendû k´tetem dolgÀban; mivelhogy nem vÀlaszolt, k¢rlek, alkalomadtÀn k¢r-
dezd meg tûle, hogy mi a vÀlasza. ä Mi van ÃjsÀgaitokkal? Hold-versem megjelent-e
mÀr, vagy mikor j´n? ä KovÀcs Imr¢nek l¢gy szÁves Àtadni meleg ¡dv´zletemet. ä ¹lel

Sanyi. 35. IV. 8.

Itt most volt k¢pviselû-vÀlasztÀs; a falu eg¢sz lakossÀga ezen veszekszik. NÀlatok is ak-
kora zürzavart okozott?

àHold-versem megjelent-e mÀr...?Ê ä a JçT°K A HOLDDAL cÁmü vers¢rûl van szÂ.
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(K¢peslap)
Ngs. Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.

TamÀskÀm, k´sz´n´m leveledet. A napokban akarok ¢rdemlegesen lev¢lileg vÀlaszol-
ni; most nem Árhatok levelet, mert Tatay Sanyival gyalogosan nomadizÀlunk a Ba-
konyban. ¹lel

We´res Sanyi 1935. V. 9.

Melegen ¡dv´z´llek:
Tatay SÀndor

(K¢peslap)
Nagys.
Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.

Kedves TamÀskÀm,
jÃl. 2-Àn Pestre megyek, ¢s 5-¢n utazom tovÀbb Norv¢giÀba. Ha van kedved f´lj´nni
Pestre, talÀlkozhatnÀnk. Vagy a Park-szÀllÂban fogok lakni (szemben a Keleti p.u.-val),
vagy ha nem, Ãgy a Park portÀsa megadja a cÁmemet. Alkalmas-e, ha este 8-kor a Park-
kÀv¢hÀzban talÀlkoznÀnk, 3-Àn?

írj Cs´ng¢re. ¹lel Sanyi.

(K¢peslap)
Ngs. Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
KisÃjszÀllÀs
MÀria Ter¢zia krt. 71.
Ungarn

¹lel a NordkaprÂl
We´res Sanyi.

1935. jÃl. 15.
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(Lev¢l)
NagysÀgos (FeladÂ:) We´res SÀndor, P¢cs,
Kiss TamÀs çgoston u. 5.    
ref. theol. Ãrnak
KisÃjszÀllÀs
MÀria Ter¢zia krt.
(Vagy: Debrecen, Koll¢gium)

TamÀskÀm, ´r´mmel hallom, hogy e hÂnapban kij´tt´k az elsû szÀmmal, ¢s hogy J¢-
kely ¢s Makkai is csatlakoztak. A napokban Árok Tataynak ¢s TakÀtsnak, hogy k¡ldje-
nek k¢ziratot GÀspÀr Gyula cÁm¢re (a napokban kaptam tûle lapot ¢s cÁm¢t).

Az elsû szÀm tartalma, ahogy f´lsoroltad, Ãgy hiszem, el¢g jÂ lesz. Nem tudom, mik
lehetnek az Àltalad emlÁtett ànem tetszû dolgokÊ ezzel a lappal kapcsolatban; k¢rlek,
Árj errûl vilÀgosabban. ä K¢t sz¢p versedet k´sz´n´m.

Ha az elsû szÀmban akartok verset k´z´lni tûlem, akkor (f´lt¢ve, ha sok a helyetek)
azt ajÀnlanÀm, k´z´lj¢tek az àºres szobÀÊ-t, ez ugyanis, 3 strÂfÀjÀt kiv¢ve, lapban nem
jelent meg. K¡l´n bek¡ldeni, Ãgy hiszem, nem kell, hiszen a k´tetembûl Àtvehetitek.
Ha a hely kevesebb, akkor ajÀnlom a àF¡lzÃgÀsÊ, àElalvÀs elûttÊ ¢s àVid¢ki ÀllomÀsÊ
c. verseket, ezek se jelentek meg ÃjsÀgban. A mell¢kelt Franz Werfel-fordÁtÀsokat ne
k´z´lj¢tek az elsû szÀmban, ha lehet, mert lÀtom, hogy mÀr Ãgyis van egy Horatius-
¢s egy Catullus-fordÁtÀs. GÀspÀr azt akarja, hogy k¡ldjek kritikÀt Vas ¢s RadnÂti Ãj
k´tet¢rûl, de ezt az¢rt nem tudom megtenni, mert a k¢t k´nyvet akkor Ãjra Àt k¢ne
olvasnom, ¢s egyik sincs k¢zn¢l: Cs´ng¢n megvannak nekem, de P¢csett vagyok, be-
tegs¢gem miatt nem utazhattam haza az ¡nnepekre. Dec. 23-Àn keltezett ¢s Cs´ng¢re
k¡ld´tt leveledet is csak a napokban k¡ldt¢k utÀnam.

K¢rd¢seidre vÀlaszolva: Hogy kik kapnak Baumgarten-dÁjat, azt nem tudom, de
ÀllÁtÂlag nekem is van rÀ es¢lyem. ä A àspiritual songÊ az amerikai kereszt¢ny n¢gerek
vallÀsos ¢neke, a n¢ger rabszolgasÀg idej¢n fejlûd´tt ki; ûskereszt¢ny ¢s primitÁv n¢ger
motÁvumok furcsa kevered¢se; a dzsessz ûse. A sz´vegek angol nyelvüek, n¢geres dia-
lektus. A àKû ¢s az emberÊ-t (àDere' s no hidin place down dereÊ) fordÁtottam, de
szerkezetileg ¢s ritmikailag ki¢leztem ¢s ÀtalakÁtottam, Ãgy, hogy az eredeti dallamot
nem lehetne ¢nekelni rÀ. ä Nem tudom, hogy ¢rted, hogy Árjak az àºres szobÀÊ-rÂl.
Milyen szempontbÂl? Alapgondolata, hogy a testi-emberi ¢let Àtmeneti Àllapot; az em-
beris¢g, az egy-ember ¢s minden cselekv¢s¡nk à¡res szobÀtÂl az ¡res szobÀigÊ halad,
ismeretlen nyugvÂponttÂl ismeretlen nyugvÂpontig. Kiindulok a jelen pillanatbÂl, az
akkori jelenbûl, amikor a vers fogantatott, egy Àlmatlan ¢jszakÀn; aztÀn egy szerelmi
histÂria ker¡l sorra, n¢mi humorral, mi hol ¢rzelmess¢gre, hol durvasÀgra hajlik;
majd a coitus, mely elûtt a nemtelen Àllapot ¢s a sexuÀlis Àllapot egy pillanatban egy-
beesik, tehÀt a megtett Ãt ¢rt¢ke z¢rÂ (àaz ¢g s a f´ld k¢toldalt rÀmszakadtakÊ); k´zben
mindennek az Àtmenetis¢ge hangsÃlyozÂdik, v¢g¡l el¢rkezem oda, hogy ez az ´r´k
Àtmenetis¢g k¢nyelmetlen, jobb nem lenni, mint lenni, tehÀt lÀtszÂlagos bün a gyer-
meknemz¢s; az utolsÂ strÂfÀban pedig optimisztikusabb hang csend¡l, az utolsÂ Át¢-
letrûl ¢s a leendû nem-testi emberrûl. K´zben szÂ van arrÂl is, hogy az ÀllatfajtÀknÀl
a szelekciÂ ¢rv¢nyes¡l, a fajerûsÁtû t¢nyezû; az ember a szeretet t´rv¢ny¢vel elvÀgta a
szelekciÂ ÃtjÀt, tehÀt nyilvÀn a faj elpusztÁtÀsa ¢s egy magasabb l¢tforma fel¢ halad.

Boldog öj¢vet! ¹lel
Sanyi.

1936. jan. 8.
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àHa a hely kevesebb...Ê ä A Ký °S AZ EMBER, ELALVçS ELýTT, VID°KI çLLOMçS cÁmü verseit k´z´lt¢k.

(ZÀrt levelezûlap)
NagysÀgos (FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge
Kiss TamÀs Vas megye.      
ref. theologus Ãrnak
KisÃjszÀllÀs
MÀria Ter¢zia krt. 71.

Kedves ¹regem,
lapodat megkaptam, k´sz´n´m, ¢s postafordultÀval vÀlaszolok. Engem a katonasÀg
jÃlius 2-Àra beszÂlÁt Szombathelyre, Ágy, sajnos, pesti utam k¢sedelmet szenved. De
rem¢lem, hogy nem sokkal. Megadtad pesti cÁmedet; majd ide ¢rtesÁteni foglak, hogy
mikor mehetek. Rem¢lem, m¢g Budapesten foglak talÀlni. ä ¹lel ¢s minden jÂt kÁvÀn
barÀtod

Sanyi.
Cs´nge, 1936. jÃn. 26.

(K¢peslap)
Nagys.
Kiss TamÀs
ref. seg¢dlelk¢sz Ãr
çlmosd, Bihar m.
Hungary, Europe

Sokszor ´lel a forrÂ D¢lkeletÀzsiÀbÂl
We´res Sanyi.

Manila, 1937. febr. 7.

(Lev¢l)
NagysÀgos Kiss TamÀs (FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
ref. s. lelk¢sz Ãrnak, ÁrÂ Vas m.          
KisÃjszÀllÀs

Kedves TamÀsom!
K´sz´n´m sz¢p k´tetedet. °s k´sz´n´m, hogy egy verset nekem is dedikÀltÀl. Nagy
tehets¢g vagy, ́ r´m olvasni minden sorodat. Legszebb tÀn a àKihülû tÀjÊ, a àKunsÀgi
el¢giaÊ, a spirituÀl¢, meg a temetû-ciklus.

Nekem is most jelent meg az Ãj k´tetem, ¢s ezzel a lev¢llel egyidejüleg k¡ld´m cÁ-
medre. írd meg, hogy megkaptad-e.

NemsokÀra elk¡ldetem vagy elk¡ld´m cÁmedre egy fiatal szombathelyi k´ltûnû k´-
tet¢t. Szem¢lyesen nem ismerem az illetût; de tudom, hogy el¢gg¢ magÀnyos ¢s elszi-
getelt, mint Te. Amellett nagy tehets¢g, ¢s sokra viszi majd (mint Te). Esetleg l¢pjetek
¢rintkez¢sbe. ä Boldog Ãj¢vet! ¹lel barÀtod

Sanyi.
1938. dec. 29.
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àegy verset nekem is dedikÀltÀlÊ ä a R°GI REGGELEK cÁmü Kiss TamÀs-k´tet CIVAKODñ KOLDUSOK

cÁmü verse. ä àegy fiatal szombathelyi k´ltûnûÊ ä Gazdag Erzsi: ºVEGCSENGý.

(Lev¢l)
NagysÀgos (FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Kiss TamÀs Vas megye.        
ref. lelk¢sz Ãrnak
KisÃjszÀllÀs

Kedves TamÀsom!
Megkaptam szÁves leveledet, k´sz´n´m. K¢rded, mit csinÀlok? Cs´ng¢n ¢ldeg¢lek, az
egyetemi n¢gy ¢vemet mÀr lehallgattam, most a doktori disszertÀciÂmat csinÀlom las-
sÃ piszmogÀssal ¢s szuszogÀssal. Ha bev¢geztem, akkor doktorÀlok, aztÀn majd a fene
tudja mihez kezdek.

JÂ lenne, ha erre a vid¢kre ker¡ln¢l pr¢dikÀtornak. Sajnos itt a ref. ekl¢zsia kev¢s;
tÃlnyomÂan katholikus ¢s evang¢likus vid¢k ez. Az ¢n falum 80%-ban evang¢likus, ¢n
is az vagyok.

Elûbbi levelemet megkaptad? SoraidbÂl csak azt lÀtom, hogy k´nyvem meg¢rke-
zett. ä Mit szÂlsz Gazdag Erzsi k´nyv¢hez? Esetleg ÁrnÀl rÂla kritikÀt valahovÀ? ä Ha
PÀvel Guszti bÀcsival ¢rintkez¢sbe l¢psz, sokf¢le dunÀntÃli kapcsolatot szerezhetsz.

HovÀ dolgozol mostanÀban? Mit müvelsz? mik a terveid? ä Sajnos, nekem nem sok
tervem lehet egyelûre, nem sok mondanivalÂm van magamrÂl. N¢ha ´ssze¡t´k egy-
egy verset, cikket, disszertÀciÂr¢szletet, egy¢bk¢nt alig teszek valamit. K´nyvem meg-
jelen¢se Âta csak egy verset gyÀrtottam, de ez legalÀbb hosszabb l¢legzetü dolog. 150
soros elbesz¢lû k´ltem¢ny, ¢s egyik nap megÁrtam, mÀsik nap kicsiszoltam.

Mejhez hasollÂ lyÂkat kÁvÀn, leveledet vÀrja ¢s szeretettel ´lel hü barÀtod
Sanyi.

Cs´nge, 1939. jan. 20.

à150 soros elbesz¢lû k´ltem¢nyÊ ä az emlÁtett versnek nincs nyoma.

(Levelezûlap)
Nagys. (FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Kiss TamÀs Vas megye.        
ref. lelk¢sz, ÁrÂ
Ãrnak
KisÃjszÀllÀs

Kedves TamÀsom!
MegbocsÀss, hogy csak most Árok, ¢s most is ilyen r´viden. Oka, hogy novemberben
kell letennem az utolsÂ szigorlatomat, ¢s sokat kell tanulnom.

àA vers sz¡let¢seÊ cÁmmel megjelent a doktori disszertÀciÂm. Szeretn¢m megk¡l-
deni Neked. Ha eljut HozzÀd ez a levlap, k¢rlek, Árd meg, hogy hol vagy mostanÀban,
milyen cÁmre k¡ldjem a nyomtatvÀnyt.

¹lel barÀtod
Sanyi.

Cs´nge, 1939. okt. 31.



(Levelezûlap)
NagysÀgos (FeladÂ:) We´res S., Budapest VI.
Kiss TamÀs Izabella u. 65. IV. 2.  
ref. lelk¢sz Ãr
VÀncsod
Bihar megye.

°des TamÀsom!
R¢gÂta akarok Árni sz¢p hosszÃ levelet, de sose jutok hozzÀ, hÀt Árok Ágy r´viden. Gra-
tulÀlok a Nyugatban megjelent sz¢p Tompa-tanulmÀnyodhoz, Ãgy tudom, a honorÀ-
riumot mÀr megk¡ldt¢k. ä Nagyon k´sz´n´m a k¢t gyerekÁrÀst; a cicanevel¢s k¡l´-
n´sen ¢rdekes, ez¢rt v¢gtelen¡l hÀlÀs vagyok, Àlmomban sem kÁvÀnn¢k k¡l´nb gye-
reksz´veget. ä Babitsot k´zben megint operÀltÀk, siker¡lt a müt¢t; de a f¢nyk¢pet per-
sze ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt nem Árathattam alÀ. Mihelyt az alÀÁrÀst megszerzem, k¡l-
d´m a f¢nyk¢pet. ä Ha lehet, gyere Pestre hosszabb idûre. MegbocsÀss csÃf k¢sedel-
mem¢rt; ´lel r¢gi barÀtod

Sanyi.
(Postab¢lyegzû kelte: 1940. dec. 7.)

àsz¢p Tompa-tanulmÀnyodÊ ä Kiss TamÀs: A SZENVEDý TOMPA MIHçLY. Nyugat, 1940. 33. ¢vf. 12.
sz. 568ä573. old. ä àa cicanevel¢s k¡l´n´sen ¢rdekesÊ ä Korda Piroska: çRVA CICçT íGY KELL NEVELNI

cÁmü ÁrÀsa. ä Megjegyz¢s: 1942ä1947 k´z´tt ä eml¢kezetem szerint a levelez¢s¡nk sz¡netelt. °n
NagyvÀradra ker¡ltem tanÀrnak. We´res SÀndor Budapesten k´nyvtÀrnokoskodott, gyakrab-
ban talÀlkozhattunk. MÀsr¢szt a hÀborÃ, hadmüveletek, majd a hatÀrzÀr, egymÀs holl¢t¢nek
bizonytalansÀga akadÀlyoztÀk a lev¢lbeli kapcsolatot.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs (FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Ãrnak Vas m.          
KisÃjszÀllÀs
K´rÃt 71.

Kedves TamÀskÀm,
jÂlesik, hogy v¢gre RÂlad is hÁrt kaptam. MegbocsÀss, hogy csak most vÀlaszolhatok:
kÀrtyÀd jÂkora k¢s¢ssel jutott a kezemhez, mert bolyongtam szerte a DunÀntÃlon, ¢s
nem volt ÀllandÂ cÁmem, ahovÀ soraidat utÀnam k¡ldj¢k.

Sajnos a k´teteimbûl nem tudok k¡ldeni. NÀlam is sz¢tszÂrÂdtak, vagy r¢szben mÀr
elûbb kifogytak. ä NadÀnyi ZoltÀn pesti cÁm¢t k¢rdezed; nem tudom, minthogy ût
szem¢lyesen nem is ismerem m¢g. De ha àA reggelÊ szerkesztûs¢g¢be Ársz (Bp. V.
Bajcsy-Zsilinszky Ãt 78.), ott megkapja leveledet; vagy onnan megtudhatod a cÁm¢t.

°n r¢gÂta hontalan vÀndor¢letet ¢lek, de mÀjus 20-tÂl kezdve a sz¢kesfeh¢rvÀri mÃ-
zeumban fogok dolgozni. Ha arra jÀrsz, rem¢lem, felkeresel. CÁmem mÀj. 20-tÂl kezd-
ve: Sz¢kesfeh¢rvÀr, MÃzeum.

Minden jÂt kÁvÀn ¢s ´lel barÀtod
Sanyi.

Cs´nge, 1947. mÀj. 7.
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(Lev¢l)
Kiss TamÀs (FeladÂ:) We´res SÀndor, Budapest II.
ÁrÂ, tanÀr T´r´kv¢sz Ãt 3/C.        
Debrecen
Garay u. 36.

Kedves TamÀskÀm,
jÂlesik, hogy felkerest¢l leveleddel ¢s sz¢p Csokonai-k´nyveddel. Gyakran gondolok
RÀd ¢n is. Ha Pesten jÀrsz, k¢rlek, keress fel, telefonszÀmom 351-838. Ha esetleg Deb-
recenbe vetûd´m, ahol m¢g soha ¢letemben nem jÀrtam, meglÀtogatlak. De gondo-
lom, hogy Te elûbb jutsz ide, mint ¢n oda.

K´sz´n´m, hogy az àAlf´ldÊ szÀmÀra k¢ziratot vÀrsz. Feles¢gemnek n¢hÀny igen
sz¢p vers¢t k¡ldhetem, sajÀt ÁrÀsaim k´z¡l pedig hindu fordÁtÀsokat. K¢rn¢lek, ¢rte-
sÁts, hogy mit tudtok felhasznÀlni belûle.

EmlÁtett versk´teted, rem¢lem, megjelenik, ¢s kÁvÀncsian vÀrom. A We´res hÀzas-
pÀr egyelûre csemet¢idnek tud olvasmÀnyt k¡ldeni.

TamÀskÀm, T¢ged is sokszor ́ lellek ¢s ismeretlen¡l csalÀdodat is. Minden jÂt kÁvÀn
r¢gi barÀtsÀggal

Sanyi.
1955. dec. 1.

K´sz´nj¡k a kedves megeml¢kez¢st, a sz¢p k´nyvet, s szeretettel ¡dv´zl´m kedves
csalÀdjÀval egy¡tt

We´res SÀndorn¢

àsz¢p Csokonai-k´nyvedÊ ä Kiss TamÀs: HAJNAL HASAD. Magvetû, 1955. ä àegyelûre csemet¢idnek tud
olvasmÀnyt k¡ldeniÊ ä We´res SÀndor BñBITA ¢s KÀrolyi Amy TIK-TAK cÁmü k´nyvei.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs (FeladÂ:) We´res SÀndor, Budapest II.
ÁrÂ T´r´kv¢sz Ãt 3/C.        
Debrecen
Garay u. 26.

Kedves TamÀskÀm,
sz¢p karÀcsonyt ¢s boldog Ãj¢vet kÁvÀnok MindnyÀjatoknak.
K´sz´n´m leveledet. JÂlesik, hogy Amy versei ¢s az ¢n hindu fordÁtÀsaim esetleg k´z-
l¢sre ker¡lhetnek folyÂiratotokban. ä SajnÀlom, hogy az àºres szobaÊ mÀsolatÀt egye-
lûre m¢g nem tudom elk¡ldeni, l¢v¢n a vers 160 sor, szabadidûm pedig csak f¢l sor
vagy annyi se. De majd nekilÀtok az ÂriÀsi mÀsolÀsnak. ä M¢g inkÀbb sajnÀlom, hogy
a k´teteimbûl nem tudok k¡ldeni; nekem egyetlenegy sincsen meg k´z¡l¡k, feles¢-
gemnek is csak n¢melyik, egy p¢ldÀnyban. Nem gondoltam, hogy m¢g valaha sz¡ks¢g
lenne eff¢l¢re. N¢hÀny Ãjabb r´vid versemet itt k¡ld´m, k¢rve, hogy fogadd szÁvesen.
Nem hiszem, hogy megjelen¢sre alkalmasak volnÀnak, ez¢rt nem mint szerkesztûnek,
hanem mint r¢gi jÂ barÀtnak k¡ld´m Neked; de ha talÀlsz k´zt¡k k´z´lhetût, annÀl
jobb.
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Mikor j´ssz Pestre, mikor lÀtlak? JÂ eg¢szs¢get kÁvÀn ¢s ´lel szeretettel
Sanyi.

1955. dec. 20.

Boldog ¡nnepeket kÁvÀn az eg¢sz Kiss csalÀdnak
KÀrolyi Amy.

àha talÀlsz k´zt¡k k´z´lhetûtÊ ä Kiss TamÀs ekkoriban az Alf´ld versrovatÀt szerkesztette.

(Levelezûlap)
Kiss TamÀs (FeladÂ:) We´res SÀndor, Budapest II.
ÁrÂ T´r´kv¢sz Ãt 3/C.        
Debrecen
Garay u. 26.

Kedves TamÀskÀm, ´r¡l´k, hogy Pestre j´ssz. 27-¢n d¢lutÀn vÀrunk. Ha mÀs idûben
j´nn¢l, ¢rtesÁts telefonon (hÀzi szÀmunk 351-838) vagy lev¢lben. ä K´sz´n´m, hogy
Amy versei ¢s hindu fordÁtÀsaim megjelennek. A honorÀriumot, 304 forintot mÀr
megkaptam, ¢s hÀlÀm a gyors int¢zked¢s¢rt; az Alf´ld Ãj szÀma m¢g nem ¢rkezett
meg, de lehet, hogy holnap, holnaputÀn az is itt lesz. Hogy a jegyzet kimaradt, nem
baj. ä A viszontlÀtÀsig is barÀtsÀggal, szeretettel vÀr ¢s ´lel

Sanyi. 1956. febr. 22.
Feles¢gednek k¢zcsÂk.

Kedves TamÀs, ´r´mmel vÀrjuk eb¢dre vagy vacsorÀra, csak tudjuk, mikor j´n.
Amy.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs K¡ldi: We´res S., Budapest II.
k´ltû Ãrnak T́ r´kv¢sz Ãt 3/C.     
Debrecen
Garai u. 26.

Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m leveledet, ¢s ne haragudj, hogy idÀig nem jelentkeztem. Mint Pesten jÀr-
todban lÀthattad, sokf¢le gondom-bajom volt, amiket komolyabban vettem, mint kel-
lett volna. Azok a bajok azÂta elmÃltak, ¢s j´ttek helyette mÀs szÃnyogok, elefÀntnak
n¢zhetûk. ä Most Amy betegeskedik, de m¢gis rem¢lem, hogy tavasszal eljutunk Deb-
recenbe. Ha Te Pesten jÀrsz, k¢rlek, lÀtogass meg benn¡nket.

Itt k¡ld´k nagy csomÂ verset. K´z¡l¡k megjelent (r¢gen, ¢s mÀs variÀciÂban): çllÂ
alak, Stella, ManÂk, Holdas k´nyv, Kerti sz¢k. A t´bbi m¢g nem jelent meg.

Beney ZsuzsÀnak volna egy k¢r¢se. Egy verse (Alkestis) mÀs cÁmmel jelent meg NÀ-
latok. K¢ri, hogy a legk´zelebbi szÀmban egy jegyzetben emlÁts¢tek meg az eredeti
cÁmet. Azt hiszem, nem tÃl nagy kÁvÀnsÀg r¢sz¢rûl, ha szÀmÀra ez fontos.

Minden jÂt, TamÀskÀm! ¹lel hÀlÀs r¢gi barÀtod
Sanyi.

Bpest, 1964. I. 27.
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P¢ldÀnyok, honorÀrium rendben meg¢rkeztek, k´sz´n´m!

àj´ttek helyette mÀs szÃnyogok, elefÀntnak n¢zhetûkÊ ä a TþZKöT cÁmü versesk´nyve k´r¡li bajokra
utal, mely 1964-ben egyszerre jelent meg Budapesten ¢s PÀrizsban. ä àK¡ld´k nagy csomÂ versetÊ
ä çLLñ ALAK, MANñK, STELLA, KERTI SZ°K, N°GYSOROS, A BELSý V°GTELEN, AZ AKASZTOTT IS-

TEN, SUHANçS A HEGEDþK¹N, A TERROR, TENEBRAC, METROPOLIS, MAGNA MERETRIX, ýSANYA

SZñL IVAD°KAIHOZ, A FELçLDOZOTT VIRçG, ALIG MOZDíTOD AJKAD, AZ IMçDOTT.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltû, K¡ldi: We´res S., Budapest, II.
szerkesztû Ãrnak T́ r´kv¢sz Ãt 3/C.      
Debrecen
Garai u. 26.

Kedves TamÀskÀm,
Nagyon meg´r¡lt¡nk a sz¢p f¢nyk¢peknek, hÀlÀsan k´sz´n´m! A Csokonai-sÁrnÀl k¢-
sz¡ltek is jÂk, de a t´r´tt ismeretlen sÁrkû fotÂja megd´bbentûen m¢ly hangulatÃ.

Sz¢gyellem, hogy csak most k´sz´n´m meg, hogy megmutattad nek¡nk Debrecent,
ezt a nagy mÃltÃ, nagy tudomÀnyÃ, ma is eleven, virulÂ vÀrost. AzÂta 10 napot t´lt´t-
t¡nk Kievben: ha ott is otthonosan mozogtam, ezt r¢szben Debrecennek k´sz´nhe-
tem, mert van valami rokonsÀg a kettû k´zt. Mindegyik nagy b´lcs tengeribika a szÀ-
razf´ldi ÂceÀn k´zep¢n.

LillÀnak k¢zcsÂk. Minden jÂt kÁvÀn ¢s hÀlÀs szeretettel gondol RÀd, ´lel
Sanyi.

Kedves TamÀs, Lilla,
k¢t h¢ten bel¡l k¢tszer is Àtutaztunk Debrecenen: Kievbe ¢s vissza. Kitünûek a fotÂk.
°lûk ¢s holtak. Csokonai szomsz¢dnûje, mint valami derengû, sÀsok k´z´tti Ophelia.
TamÀs megkapja ¢rte a rÂzsadombi nagydÁjat!

Szeretettel gondol RÀtok Amy.
(1964. jÃnius 15.)

àmegmutattad nek¡nk DebrecentÊ ä We´res SÀndor ¢s KÀrolyi Amy 1964 ÀprilisÀnak k´zep¢n na-
pokat t´lt´tt Debrecenben, Kiss TamÀs¢k vend¢gek¢nt.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs
szerkesztû Ãrnak
Debrecen
àAlf´ldÊ szerkesztûs¢ge
V´r´s Hadsereg Ãtja 42ä48. IV. 420.

Kedves TamÀskÀm,
itt k¡ld´m egy tehets¢ges (¢s elszigetelt) k´ltûnû verseit. PÀlos RozitÀnak hÁvjÀk, kb.
26ä30 ¢ves, tanÁtÂnû. N¢hÀny verse a p¢csi Jelenkorban jelent meg. CÁme: Bakony-
szombathely, KomÀrom megye.
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K¢rlek, ha lehet, k´z´ljetek tûle, hiszen, azt hiszem, sz¢p meleg tÂnusa, dallama ¢s
gazdag k¢pvilÀga van. ä Verseit most tudta ¢s megk¢rdez¢se n¢lk¡l k¡ld´m, de pozitÁv
vÀlaszod eset¢n ¢rtesÁtem.

LillÀnak k¢zcsÂk. ¹lel hÀlÀs r¢gi barÀtod
Sanyi.

Bpest, 1964. szept. 9.

Mindig szeretettel gondol mindkettût´kre
Amy.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltûnek K¡ldi: We´res S., Budapest II.
Debrecen T́ r´kv¢sz Ãt 3/C.     
Garai u. 26.

Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m a sz¢p k´ltem¢nyt. HatÀrozott vonalÃ, vÀzlatos, erûs ÁrÀs, ac¢los szerkezete
¢s zeng¢se van. Nagyon ´r¡l´k neki. JÂ lenne, ha megjelenhetne, akÀr az ¢n nevem
emlÁt¢s¢vel, akÀr an¢lk¡l, hiszen a vers ´nmagÀban sz¢p ¢s l¢nyeges.

K´sz´n´m, hogy PÀlos Rozita verseibûl n¢gyet k´zl¢sre szÀnsz, ́ r¡l´k, hogy Neked
is tetszik. Ezzel a lev¢llel egyidejüleg ¢rtesÁtem ût; utÂlagos szÁves engedelmed rem¢-
ny¢ben cÁmedet megÁrom, hogy megk´sz´nhesse.

Simon ZoltÀnt szeretettel ¢s k´sz´nettel ¡dv´zl´m ismeretlen¡l is. GondolkodÂ,
k¡zdelmes ÁrÀsa tÃlmutat az asztalosmühelyen, ahol dolgozik, bÀr egyelûre Szabolcsi
MiklÂs szempontjait ism¢tli kev¢sb¢ logikusan ¢s kev¢sb¢ ¢lesen. De az ´nÀllÂ kon-
cepciÂ lehetûs¢ge is megvan benne.

Itt k¡ld´k verseket. Most csak kettût talÀltam a fiÂkban, harmadikat e lev¢l ÁrÀsÀt
f¢lbeszakÁtva Ártam Neked, k¢rve, hogy fogadd szeretettel.

Minden jÂt MindnyÀjatoknak! LillÀnak k¢zcsÂk, csemet¢iteket ´lelem, ¢s T¢ged is,
r¢gi barÀtod,

Sanyi.
Bpest, 1964. szept. 20.

IMPROMPTU

 Kiss TamÀsnak.

Ahol a virÀgok
cs´ndben
kis¢rik a lepk¢k nÀszmenet¢t,
most hallgat a sz¢l,
s a r¢trûl kimeredû
tompa tarkasÀgÃ kû
a menny k¢kj¢nek vÀlaszol.
KislÀnyok kergetûz¢s¢re valÂ
a hely ¢s az idû;
kÀr, hogy az elszabadult gondolat
nem torpan meg a patak



rezgû fonalaiban
s a zsomb¢kos ki´nt¢s
hinÀr-f¡leiben,
hanem mint az elszabadult lÂ
vÀgtat, maga se tudja hova.

àImpromptuÊ ä a mindmÀig kiadatlan vers itt jelenik meg elûsz´r.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltû
Debrecen
Garai u. 26.

Kedves TamÀskÀm,
megbocsÀss, hogy ilyen bitangul k¢sedelmesen vÀlaszolok. GyÀszodban fogadd mind-
kettûnk r¢szv¢t¢t.

A debreceni egyetemi KISZ meghÁvÀsÀra Àpr. 28-ikÀn vagy 29-ik¢n vÀrosodba ¢r-
kezem, Amyval egy¡tt. Rem¢lem, TamÀskÀm, lesz mÂdunk egy¡ttl¢tre, besz¢lget¢sre.
A rem¢lhetû talÀlkozÀsig is ´lel r¢gi barÀtod

Sanyi.
Bp. 1966. IV. 16.

DrÀga TamÀsunk,
bizony szomorÃ dolog, hogy kedves kicsi MamÀdat mÀr nem talÀljuk NÀlatok. ä Fo-
gadd ¢rkez¢s¡nk elûtt hÁrn´kk¢nt versk´tetemet, s ha szÁvedhez, mÀjadhoz, agyad-
hoz, egyszÂval ´sszes belsû r¢szeidhez szÂl, Árj rÂla.

LillÀcskÀval egy¡tt ezer ¡dv´zlet, ´lel¢s
Amy.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltû
Debrecen
Garai u. 26.

Kedves Lilla ¢s TamÀs,
k¢rlek Benneteket, fogadjÀtok szeretettel kitünû svÀjcin¢met k´ltû barÀtunkat, Robert
Stauffert. A viszontlÀtÀsig is ´lel mindnyÀjatokat

We´res Sanyi.
Bpest, 1968. jÃl. 28.

Harmadik gyermeketeknek nem fogadnÀtok el Robertet?
Sok-sok ´lel¢s ä Amy

(CÁme:) Robert Stauffer
NyÀri Egyetem
Debrecen 10
Egyetem t¢r
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àBagatellÊ ä a megûrz´tt vers We´res SÀndor: EGYBEGYþJT¹TT íRçSOK I. k´tet¢ben IMPROMPTU

cÁmmel jelent meg.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs (FeladÂ:) KÀrolyi ä We´res, Budapest II.
k´ltû  T´r´kv¢sz Ãt 3/C. ,       
Debrecen
Garai u. 26.

1973. II. 2.
Kedves TamÀskÀm,
gratulÀlok Amy k´tet¢rûl Árottakhoz, kitünû, nem csak a k´ltû vilÀgn¢zet¢vel foglal-
kozol, hanem a versekkel mint tÀrgyakkal is, eg¢szen a formai vonÀsokig. K´sz´n´m,
hogy k¢t r¢gi versemet Ãjra Àtadtad nekem. Egyik azÂta az à°sÊ-ben meg is jelent,
talÀn a mÀsik is helyet talÀl valahol. ä Meg is feledkeztem rÂluk, de most rÀjuk ismer-
tem Ãjra.

TamÀskÀm, hogy s mint vagytok? Ha Pestre j´ssz, talÀlkozzunk, ne csak k¢t siet¢s
k´zt, mint a mÃltkor, hanem lÀtogass meg benn¡nket. LillÀnak k¢zcsÂk, a gyerekeket
´lelem. K´sz´nettel, r¢gi barÀtsÀggal,

Sanyi ä
DrÀga TamÀsunk,
k´sz´n´m a nagy munkÀt, amit k´nyvemmel okoztam Neked. TanulmÀnyod egyszer-
re szubjektÁv ¢s objektÁv is. SzubjektÁv bele¢rz¢ssel k´zelÁted meg a verseket, s amit
tapasztalsz, objektÁv ¢rv¢nnyel fejezed ki. Egy kis g¢phibÀra figyelmeztetn¢lek: az utol-
sÂ elûtti oldalon a Futurum vers elsû sora: Nekem csak a a g¢pel¢sben v¢letlen¡l nemcsak
a ker¡lt. ä N¢vjegyz¢k¡nk eleven szereplûi vagytok, csak egy kicsit zsÃfolt az ¢let¡nk,
s mÀr t´bb mint egy hÂnapja csigolya¡gyekkel bajoskodom, ami vizsgÀlattal, kezel¢ssel
¢s rossz k´z¢rzettel jÀr olykor. TamÀskÀm, mindig szÁvesen lÀtott vend¢geink vagytok
a T´r´kv¢sz Ãton, s ha Isten adja, a mÀsik Ãton is.

Sok szeretettel ´lel LillÀval, pici famÁliÀddal egy¡tt
Amy.

MIKOR KUGLIZUNK MEGINT?

àk¢t r¢gi versemet Ãjra Àtadtad nekemÊ ä az egyik a BAGATELL (l. f´nt), a mÀsik a TçRGYAK BESZ°L-

GET°SE, amelyet Kiss TamÀsnak dedikÀlva vett f´l egybegyüjt´tt ÁrÀsai elsû k´tet¢be. ä àa mÀsik
Ãton isÊ ä We´res¢k akkoriban ¢p¡lû csalÀdi hÀza a Murak´zi Ãt 10/a alatt. ä àMikor kuglizunk
megint?Ê ä a mÀtrahÀzi akad¢miai ¡d¡lûben levû orosz kuglira utal.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltû K¡ldi: We´res S., Budapest II.
4026 Debrecen T́ r´kv¢sz Ãt 3/C.     
Garay u. 26.

Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m leveled. SajnÀlattal olvasom, hogy T¢ged is der¢kfÀjÀs kÁnoz, mint Amyt
gerincfÀjÀs. Nem k¢ne-e nyÀron H¢vÁzen pÀr hetet egy¡tt t´lten¡nk?



K´sz´n´m, hogy az Alf´ldben Ársz rÂlam. öj verset most nem tudok k¡ldeni, de
van n¢hÀny r¢gi kiadatlan. P¢ldÀul amit Te ûrizt¢l meg: àa fejsze, a t´nk s a ny¢lÊ. Azt
hiszem, 1931-bûl vagy 32-bûl ered. Ezt ajÀnlanÀm, s mell¢je vÀlogass a m¢g r¢gibbek-
bûl, gyûri diÀkkoriakbÂl: ezeket itt k¡ld´m.

Most 3 h¢tre Sv¢dorszÀgba utazunk, mÀj. 25 k´r¡l Ãjra Pesten lesz¡nk.
LillÀnak k¢zcsÂk, a gyerekeket ´lelem. JÂ eg¢szs¢get, minden jÂt! TamÀskÀm,

´lel Sanyi.
Bpest, 1973. IV. 29.

Kedves TamÀsunk, LillÀnk,
Mit szÂlnÀtok egy¡ttes h¢vÁzi kÃrÀhoz? GondoljÀtok meg, s akkor prÂbÀlnÀnk a f¡redi
fû-fû idegenforgalmÀr ÃtjÀn szobÀt szerezni, vagy esetleg Ti tudtok valami alkalmas
h¢vÁzi szÀllÀst?!

Szeretettel ´lel mindkettû + kettût´ket
Amy.

(Mell¢kelve: Kis versek 1930-bÂl.
Nyolc vers az Alf´ld 1973. jÃliusi szÀmÀba.)

àaz Alf´ldben Ársz rÂlamÊ ä a k´ltû 60. sz¡let¢snapjÀra Árt tanulmÀny.

(K¢peslap)
Kiss TamÀs¢knak
Debrecen
Garay u. 4.

TamÀskÀm, k´sz´n´m az igazÀn nagyon sz¢p eml¢kez¢st az Alf´ldben. Most Kûszeg
mellett, Bozsokon nyaralunk a Vas megyei tanÀcsi ¡d¡lûben. MÀtrai lapotokat m¢g
Pesten kaptuk. CsÂkol MindnyÀjatokat

We´res Sanyi.
1973. VII. 24.

TamÀskÀm, LillÀm, bensûs¢ges sz¢p tanulmÀnyod nagyon meg´rvendeztetett. Szere-
tettel gondol RÀtok a viszontlÀtÀsig

Amy.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs K¡ldi: We´res S., Budapest II.
ÁrÂ, tanÀr T́ r´kv¢sz Ãt 3/C.     
Debrecen
Garay u. 4. 

Bpest, 1973. II. 23.
Kedves TamÀskÀm,
k¢r¢ssel fordulok HozzÀd. A Magvetû K´nyvkiadÂ tervezi, hogy k¢tk´tetes àEgybe-
gyüjt´tt ÁrÀsokÊ munkÀmat hÀrom k´tetre bûvÁtve Ãjra kiadja. A harmadik k´tetbe
mind Ãj anyag ker¡l, drÀma, vers, prÂza vegyesen.

A k¢t r¢gi k´tet is bûv¡l n¢hÀny kiadatlan r¢gi verssel. K¢r¢sem ezzel kapcsolatos.
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TamÀskÀm, àa fejsze, a t´nk s a ny¢lÊ, àalszol te is, kom¢Ê versemet egyed¡l Te ûriz-
ted meg, egyszer oda is adtad nekem. Csak sajnos, nem talÀlom! HÀt ezt szeretn¢m,
ha menn¢l elûbb megk¡lden¢d nekem Ãjra. Sz¢gyellem, hogy mÀsodszor fÀraszta-
lak vele.

MÀrcius mÀsodik fel¢ben, rem¢lem, talÀlkozunk Debrecenben. BodÀn¢ Judit meg-
hÁvott benn¡nket. Azt hiszem, mÀrc. 22., ha jÂl eml¢kszem. Ti bizonyosan tudjÀtok,
frissÁtsd fel rokkant memÂriÀmat.

LillÀnak k¢zcsÂk. Fiad-lÀnyod csÂkoltatom. ¹lel r¢gi 60 ¢ves ifjÃ barÀtod
Sanyi.

A k´tetrendez¢ssel kapcsolatos az is, hogy vÀzlataim k´zt megtalÀltam Feh¢r GÀborrÂl
szÂlÂ versemet. Itt k¡ld´m az àAlf´ldÊ r¢sz¢re. TalÀn ÁrnÀtok hozzÀ valamit, felfrissÁtve
a nyÁregyhÀzi ÁrÂ-tanÀr eml¢k¢t. írnÀl rÂla? ögy tudom, Te is ismerted. ¹lel ¢s jÂ
eg¢szs¢get kÁvÀn

SÀndor.
Kedves TamÀs, Lilla,
bolond toronyvÀrosbÂl (= Pestrûl) k´sz´ntelek Benneteket, talÀn tifel¢tek m¢gis nyu-
godalmasabb, vagy nem?

Szeretettel ´lel Benneteket
Amy.

(K¢peslap)
Kiss TamÀs 
k´ltû
4026 Debrecen
Garay u. 26.

1973. III. 4.
Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m a fejsze-verset, mÀr be is raktam a gyüjtem¢nybe. Ha megengeded, Neked
ajÀnlva.

CsÂkol Benneteket hÀlÀs
Sanyid.

CsÂkol mindnyÀjatokat
Amy.

(K¢peslap)
Kiss TamÀs Ãrnak
¢s kedves feles¢g¢nek
Debrecen
Garay u. 29.

Kedves TamÀsunk, LillÀnk. öjra a MÀtrÀban, csak kuglipartner n¢lk¡l!
Szeretettel ´lel mindn¢gyeteket

KÀrolyi Amy
(öj cÁm¡nk: II. Murak´zi u. 10/a. Tel. 357-235)
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TamÀskÀm,
´lel mindnyÀjatokat

Sanyi
1974. nov. 21.

(K¢peslap)
Kiss TamÀs
k´ltûnek
Debrecen
Garay u. 26.

Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m tanulmÀnyk´tetedet. RÂlam Árt eml¢kez¢sed olyan friss, mint hajdani ka-
maszkorunk. A NadÀnyi-tanulmÀnynak nagyon ´r¡l´k, egy nagy k´ltû elsû m¢ltÂ
megbecs¡l¢se! ¹lel

W(e´res) Sanyi.

TamÀskÀm, lÀtom, hasznÀlod az idûdet! A GulyÀs ¢s MÂricz remek. Nagyon ́ r¡lt¡nk
neki. LillÀddal egy¡tt ´lel¡nk:

Amy
1975. XI. 21.

àk´sz´n´m tanulmÀnyk´tetedÊ ä Kiss TamÀs çRKçDIçBAN °LTºNK cÁmü k´nyve.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs (FeladÂ:) We´res S., Budapest II.
Debrecen Murak´zi u. 10/a      
Garai u. 26. 1025             
4026 

Budapest, 1983. III. 14.
Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m leveledet. ¹r¡l´k, ha a r¢gi ¢s helyenk¢nt ¢rdekes levelek megjelennek.

A àPÀrbesz¢d a m¢retlenrûlÊ cÁmü vers megjelent, csak mÀs cÁmmel. A VI. szimfÂnia
befejezû r¢sze. Minthogy ́ nÀllÂ versk¢nt kiadatlan, szerintem k´z´lhetû a levelek mel-
l¢kletek¢nt ¢s tartoz¢kak¢nt.

AmyrÂl ¢s magamrÂl semmi jÂt sem Árhatok. ýt Áz¡leti bÀntalmakkal kezelik, engem
depressziÂ ellen.

LillÀnak k¢zcsÂk. ¹lel
We´res SÀndor.

Kedves BarÀtaink, most csak pÀr szÂ ¡dv´zlet, az el¢gia majd szÂban.
CsÂkol Benneteket Amy.

à¹r¡l´k, ha a r¢gi ¢s helyenk¢nt ¢rdekes levelek megjelennekÊ ä azoknak a leveleknek a megjelentet¢-
s¢hez adja beleegyez¢s¢t, amelyek 70. sz¡let¢snapja alkalmÀbÂl lÀttak napvilÀgot az °let¡nk ha-
sÀbjain.




