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KÉT NYÚLFIAK

Kergetőző nyulak,
futnak szemem előtt az évek.
Tanúja lettem én is
fehér s fekete küzdelmének.

Egy rózsa (mondják bár, 
ez a szó ma leírhatatlan), 
tehát, egy rózsa 
pergeti a szirmait lassan:

fehéren indul,
még áttetszenek az erek,
megfeketedik,
mire eléri a tenyeremet.

Mire hozzám érnek, 
fehér nyúlból lesz fekete, 
s kivilágosodik,
mint az ég, a másik korom-szine.

Két nyúlfiak, össze
fonódva alszanak a szívemen. 
Bármerre menjek is, 
mindkettőt magammal viszem.

WEÖRES SÁNDOR IFJÚKORI VERSEI 
ÉS A SZÉPRŐL IRT OKFEJTÉSE 

LOSONCZY ISTVÁN HAGYATÉKÁBAN

A pécsi egyetem neves professzorának, 
Losonczy Istvánnak (1908-1980) jogböl
cseleti hagyatéka kutatásakor bukkantam 
Weöres Sándorral való barátsága emlé
kére, majd dr. Csécsy-Nagy Évának, má
sodik feleségének köszönhetően néhány

kéziratra. Losonczy 1934-től oktatottjog- 
filozófiát, 1940-től rendkívüli tanárként. 
Érdeklődése ekkoriban egy „realista” 
megismeréselmélet kidolgozására, logi
kai, lélektani, sőt élettani összetevőinek 
magyarázatára irányult. A fél évtizeddel
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fiatalabb Weöres pedig ez időben nem
csak Pécshez kötődő, országos hírét ki
fejezően hamarosan Baumgarten-díjas 
(1936) költő, de egyben az Erzsébet Tu
dományegyetemnek jog és filozófia iránt 
érdeklődő hallgatója (1933-1938) volt, 
aki a filozófus Halasy-Nagy Józsefnél köl
tészetesztétikából doktorált (1939).

Kapcsolatukról mindenekelőtt első fe
leségének köszönhetően a családi emlé
kezés csupán annyit őriz, hogy már a har
mincas évek második felében sokat 
beszélgettek költészetről, esztétikáról, 
majd miután Losonczy megnősült, s első 
gyermeke megszületett, Weöres két-há- 
rom alkalommal a családnál is látogatást 
tett, s az estéli órákban, lefektetéskor el
bűvölő kedvességgel mesélt Hajni lá
nyuknak verseket. Ez egybeesik a kézirat
hagyaték egyébként valószínűsíthető da- 
tálásával, hiszen a Gazd ag  Er z s in e k  
megírása évéből következtetve nem kelet
kezhetett 1943 előtt, de feltehetően sok
kal a család fiúgyermekének ekkori szü
letése után sem.

A végig fekete tintával árkus papírra 
gömbölyű betűkkel, gondosan s mégis 
lendületesen írt kézirat az alábbi egysé
gekből tevődik össze (a kézírásban hasz
nált címet idézve s ismert évszámát, első 
kötetbeli közzétételét is megjelölve, vi
szont nem említve rövid magánhangzók 
utólagos hosszúvá tételét, valamint vesz- 
szők utólagos elhagyását):

A ga la g o n y a  (1935: Me d ú z a  113/99), 
Alta t ó d a l  (1940: M. 93/47, a nyomta
tott változathoz képest második és negye
dik strófájában eltérő sorokkal), A KÍSÉR
TET dala  (1940: M. 60), Őszi k ö d b e n ... 
(1941: M. 80/12), Cs e r e m isz  d a l o k  (?: 
M. 47, I-IV. alatt a nyomtatott változat
ban IV., V., VI. és III. számon egybegyűj-

töttek csokorba szedve), KÉT KIS DAL, 
TARTALOM NÉLKÜL (?: ?, lapszélen Lo
sonczy ceruzás kézírásával: „a Sanyi rajon
gójának tetszett, élmény”), VÁLTOZAT EGY
c s á n g ó  n é pd a l r a  (1940: M. 108/86);

A LÉLEK DALA (SUGARAS ÉNEK címmel
M.), Ha  m ajd  t e s t e m r e ... (1939: M. 17, 
harmadik strófában „ezzel” helyett „ev
vel”, a negyedikben „Házadtól” és „Te” 
nagy kezdőbetűkkel), Vo n j  SUGARAD
BA... (1942: M. 24, „Hozzád” és „Te” nagy 
kezdőbetűkkel), Nem  n y ú lsz  l e  é r t e m ... 
(?: M. 18), Né g e r  s ír f e l ir a t  (tudomá
sunk szerint kiadatlan), A Ve n ú s  b o l y 
g ó h o z  (1942: M. 50, 15. sorában a nyom
tatott változatból ismert „Almom égi tükre” 
helyett: „Almom égi képe”, 24. sora pedig 
„szélre bíznám: szétszakadj” helyett: „s vízre: 
párává lebeg”);

Ha r d a n g e r i e m l é k  (1940: M. 51), 
Ha n n á n a k  (1942: M. 54), A há r sfa  
m in d  v ir á g z ik  (1941: M. 104/76), Ga z
dag  Er z s in e k  (1943: M. 118/III, máso
dik strófa negyedik sora a nyomtatott vál
tozatban ismert „derekamra vésve” helyett: 
„derekamba vésve” és „jégszemü” helyett 
„jég-szemü”), Da l  (1939: M. 105/79), Ál 
m o d t a d  (1941: M. 85/24);

ISTAR POKOLJÁRÁSA (1939: M. 6, alcím 
nélkül, de a verset jobb szélen záró meg
jegyzéssel: „[A ninivei Assurbanipal-könyv- 
tár /  egyik töredéke nyomán]”);

végül a barátjának címzett okfejtés két 
leírásban (a korábbi változat eltérő meg
fogalmazásait az olvasó kapcsos zárójel
ben láthatja), mindkettő számos javítással.

Weöresről eddig is tudtuk: szívesen írt, 
szépen, a papíron megjelenítés esztétiku
mának tudatában; s barátainak örömmel 
ajándékozott. Az egyéb forrásokból eddig 
ismeretlen szövegeket az alábbiakban ta
lálhatja az olvasó.

Dr. Varga Csaba
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Weöres Sándor 
ALTATÓDAL

Csíjja, csicsíjja, rózsa, 
csicsíjja, mályva!

Nád-tanya árnyán, 
vályog-tanya árnyán 
két kutya kullog, 
foltos tanya árnyán.

Csíjja, csicsíjja, rózsa, 
csicsíjja, mályva!

A nagyfülü kutya kérdi: 
rózsa-rózsa mit csinál?
A nagyorru kutya kérdi: 
mályva-mályva mit csinál? 
Rózsa-szál, mályva-szál 
szeme-szárnyát összecsukja, 
kék gyöngyöt tesz bársony-tokba, 
addig jó, míg szundikál.

Csíjja, csicsíjja, rózsa, 
csicsíjja, mályva!

NÉGER SÍRFELIRAT

Két ajtón át evett a házam,
vastag füstöt ürített a lakásom.

Sokan jöttek hozzám üres kosárral 
és egyet se küldtem el.

Volt két asszonyom,
két asszony elég volt nekem,

egyiknek derüs volt, mint a Nap,
másiknak kedve, mint az első csillagé.

Most föld alatt van a lakásom, 
nem eszik és nem ürít.

Hallgatnak az asszonyaim,
mozdulatlanul játszanak és mosolyognak.

Sose bántottam senkit,
ugyan ki bántana engem?
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Kedves Pista!
Legutóbb az esztétikumról, a szépről beszélgettünk; régóta nem néztem elméletileg 
ezt a témát, de most néhány gondolatsort keltettél föl bennem vele kapcsolatban. Meg
próbálom írásban rögzíteni, mert szóban úgyse tudnám rendszeresen egybefogni.

1) Azt a kérdést, hogy: mi a szép? megelőzi egy másik: van-e szép? Lélektani jelen
ség, hogy van „esztétikai tetszés”: mikor valamiben gyönyörködünk anélkül, hogy 
gyönyörködésünk tárgyát bármily célra felhasználni kívánnánk. De kérdés, hogy az 
„esztétikai tetszés” fogalma mellett szükségünk van-e a „szép” fogalmára is? Az eszté
tikai tetszés vagy nem tetszés lelki folyamat, mely egyénenként más-más jelenségeket 
fogad el vagy utasít vissza; egészen más tetszik és nem tetszik egy átlag-gépírólánynak, 
mint egy művésznek. Az emberek esztétikai tetszése közös nevezőre nem hozható; te
hát a vizsgálódásnak ezen a pontján a „szép” fogalma olybá tűnik, hogy nem egyéb, 
mint az esztétikai tetszés folyamatának a folyamat előidézőjére való kivetülése; és mint
hogy a folyamat egyénenként más-másfajta ingerre jön létre, a „szép” is egyénenként 
más-más.

2) így áll a dolog, ha megállunk azon a ponton, hogy az emberek tetszése hetero
gén. Csakhogy ebben a heterogeneitásban fokozatosság található. A gépírólány eszté
tikai képessége differenciálatlanabb, mint a művészé. Az esztétikai téren egyszerű em
ber (aki amellett más téren esetleg bonyolult ember, pl. kiváló matematikus stb.) a mű
vészetben elsősorban kellemes időtöltést, problémáira választ, társasági témát, érzelmi 
és értelmi rezonátort keres: tehát esztétikai tetszése összeszövődik az ökonomikus tet
széssel. Az esztétikailag bonyolult műélvezőnél mindezek a mozzanatok csak csökkent 
mértékben vannak jelen; szemben e szubjektív, egyéni mozzanatokkal, nála a főmoz
zanat objektív: elfogulatlan és közvetlen rácsodálkozás a műre. Míg az esztétikailag 
egyszerű ember, ha a mű jellegi tulajdonságai (pl. témának, formának, véleménykör
nek milyensége) számára nem rokonszenvesek, ellenszenvvel nézi a művet: az igazi 
műélvező kiszolgáltatja magát a műnek; nem a személyi adottságait, hanem az eszté
tikai felfogóképességét fekteti a mű alá, és így a műre bízódik, hogy tud-e hatni vagy 
sem, és ha igen, milyen mértékben. -  Természetesen az „esztétikailag egyszerű ember” 
és a „műélvező” a valóságban nem fordul elő steril alakban; egyik a 0, másik a oo, és 
mindenki a kettő közti skálán mozog. Az esztétikai tetszésnek az ökonomikus tetszéstől 
való teljes függetlenítése a gyakorlatban már csak azért sem lehetséges, mert minden 
emberi tett és gondolat mögött fatálisan ott lappang az ökonómia, az önzés (a legtisz
tább műélvezet is gyönyör, tehát ökonomikus haszon); de ettől függetlenül is: a leg- 
sterilebb műélvezőnek is szimpatikusabb ez vagy az a téma, forma, kifejezésmód, vi
lágnézet, és ezt a szimpátiát száz százalékban lehetetlen félretenni. Annyit mégis 
mondhatunk: aki valamely műhöz úgy közeledik, hogy szórakozást, öngyarapítást, 
lelki rokonságot, problémamegoldást keres benne elsősorban, míg a mű iránti objek
tív érdeklődése másodlagos: az az „esztétikailag egyszerűek” sorába tartozik. Viszont 
aki a műnek nem ezt vagy amazt a tulajdonságát nézi, hanem hagyja magára sugá
rozni a művet általában, míg egyéni lelkialkata saecunder módon lappang a műélvezet 
mögött: az ilyen a „műélvező” csoportban van.

Ezek után az „esztétikai tetszés” és a „szép” más világításban áll előttünk. Míg az 1) 
bekezdésben az esztétikai tetszés változó-függetlennek s a „szép” az ő függvényének 
tűnt, addig a 2) bekezdés után az esztétikai tetszés, tiszta alakjában, változatlan-füg
getlennek kezd derengeni, de a „szép” még mindig függvény (bár a változatlan-füg
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getlennek függvénye is változatlan). -  A tiszta ökonomikus tetszés 0-ja és a tiszta esz
tétikai tetszés oo-je közti skálán mozgunk mi, emberek. Az állat, steril ökonomikus tet
szésével, e skála 0-ján áll; e fejtegetés szempontjából az állat az „esztétikailag abszolút 
egyszerű ember”. Mármost képzeljünk el egy szükségletek nélküli, tehát ökonómiát- 
lan szellemet, ki a tetszés képességével rendelkezik: ez a szellem nyilván a tetszésskála 
oo-jén, a „tiszta esztétikai tetszés” pontján áll. Az ő tetszéslehetősége végtelen; míg a 
művek fogyatékosak, egymáshoz viszonyítva jobbak-rosszabbak: az igénytelen, tehát 
befolyásolatlan szellem létrehozhatja a művek objektív szépségskáláját. De ezt csak e 
szellem valósíthatja meg, csak ő lehet abszolút érvényű kritikus. Mi, emberek a tetszés 
skáláján mozgunk, és közülünk csak relatív joga van a bírálatra annak, ki a skála men
nél magasabb pontján foglal helyet. És hogy ki áll a skála magasabb helyén, annyira- 
amennyire ez is ellenőrizhető: a) aki a művekre nemcsak hajlamaival, hanem előítélet 
nélkül bír rezonálni; b) aki a műveket nemcsak értelemmel bírálja, hanem a mű által 
keltett idegreakciójából és értelmi belátásából együttesen szűri le a bírálatot.

Ezek után felelni lehet arra a kérdésre: van-e szép? Van esztétikai tetszés, mely, ha 
steril állapotban létezne, abszolút érvénnyel mérhetné az esztétikumot (bizo
nyítandó!). A „szép” nem egyéb, mint a tetszés tárgya. A természet abszolút szép, a 
művek relatíve szépek.

Mármost mi a szép? Kritériumok szerint.
Szép tárgy nincs, csak szép forma, mert ugyanaz a szépség bármennyi alkalmas 

tárgyra átvihető, ugyanaz a szépség sokszorosítható.

EGY RENDHAGYÓ 
MESTER-TANÍTVÁNY VISZONY

Füst Milán és Weöres Sándor szellemi kapcsolatáról

Weöres Sándor 1935 és 1956 között Füst 
Milánhoz írott közel negyven levele több 
mint két évtizedig zárt anyagként 
szunnyadt a Petőfi Irodalmi Múzeum 
Kézirattárában. A levelek zárolására a 
hetvenes évek elején Füst Milánné és a 
múzeum részéről került sor, a levélíró 
személyiségi jogait tartották talán túlzot
tan is tiszteletben, miután a levelek né
hány sorában Weöres ifjúkori magánéleti 
kapcsolatáról és problémáiról is említést

tesz. A levelek irodalomtörténeti vonat
kozásai azonban sokkalta érdekesebbek, 
fontosabbak ezeknél.

Weöres Sándor levelei monográfusa, 
Bata Imre jóvoltából kerülhetnek most 
nyilvánosságra, aki Károlyi Amytól enge
délyt kapott Weöres levelezésének kötet
ben való kiadására. Füst Milán válaszleve
lei sajnos még nem kerültek elő a Weö- 
res-hagyatékból, de Weöres levelei ön
magukban is jól érzékeltetik XX. századi


