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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



Petrányi Ilona: Egy rendhagyó m ester-tanítvány viszony • 1055

költészetünk két kiemelkedő egyéniségé
nek bensőséges kapcsolatát, szellemi ro
konságát.

Füst Milán, a Nyugat nagy nemzedéké
nek magányos „jéghegye” szenvedélyes 
pedagógus volt (élete folyamán több íz
ben hivatásszerűen is foglalkozott a taní
tással), szigorú és zsarnoki „mester”, aki 
életének és művészetének filozófiai és esz
tétikai felismeréseit, tapasztalatait, a köl
tői mesterség gyakorlati ismereteit szí
vesen adta át az ifjabb költőnemzedé
keknek, a hozzá forduló „tanítványok
nak”. Ily módon is kitörni próbálva mű
vészi-emberi elszigeteltségéből és kárpót
lást keresve a hivatalos elismerések hiá
nyáért.

Déry Tibor nem éppen elfogulatlan 
memoárjából (ÍTÉLET NINCS) ismert, mi
ként igyekezett Füst a maga képére for
málni önkéntes vagy választott író-költő 
„tanítványait” (Gelléri Andor Endrét, 
Illyést, Pataki Dezsőt, Vas Istvánt), és azok 
a kezdeti rajongás és áhítat után hogyan 
menekültek el rövidebb-hosszabb idő 
múltán a műveiket kíméletlenül átíró 
mester diktatúrája elől. De erről tanúsko
dik Füst jórészt már publikált levelezése 
is „tanítványai”-val.

Weöres Sándor huszonkét éves, ami
kor mesterének választja a nála negyed
századdal idősebb nagy költőt, és e válasz
tását azonmód verses levéllel (LEVÉL 
Fü s t  Mil á n n a k , 1935) pecsételi meg. 
Egyúttal pedig engedélyt is kér a vers 
megjelentetéséhez a Nyugatban.

A megszólítás módja („Kedves Mester”) 
és a vers Füst Milán-os modora is jó dip
lomáciai érzékre és emberismeretre vall. 
Weöres, akinek már tizennégy éves korá
ban versei jelennek meg a Nyugatban, és 
akit a szerkesztő Babitshoz is személyes 
kapcsolat fűz, valójában nem is Füst Mi
lán pártfogására, sokkal inkább figyelmé
re és barátságára törekszik. A vers egyéb
ként nem utánzat, nem is paródia, írója 
pastiche-nak nevezi.

A mester azonnal elcsábul, de azért 
szokása szerint valószínűleg megpróbálja 
átírni a verses episztolát. Azonban min
den igyekezete ellenére csak kisebb vál
toztatásokat tud javasolni. Weöres udva
riasan megköszöni segítségét, sőt készsé
gesen újabb változtatásokat is ajánl, ame
lyekről majd Füst lesz kénytelen lebeszél
ni újdonsült tanítványát.

A verses levél végül csupán egy találó 
füstijelző betoldásával (a második szakasz 
utolsó sorában a „holtak lábai” helyett, a 
„halottak meszes lába”) jelenik meg a Nyu
gatban (1935. I. 385.).

Ezután a mester szokásos érdeklődő 
kérdésére Weöres beszámol életkörülmé
nyeiről és munkamódszeréről, majd 
újabb „csemegével” szolgál a mások lelki 
ügyeivel szívesen foglalkozó Füst Milán 
számára: titoktartását kérve mintegy 
mellékesen szexuális neuraszténiájáról is 
beszámol.

Több mint fél évvel később írott levelé
ből az tűnik ki, hogy Füst megpróbálta ta
nítványát írói hivatása tekintetében bi
zonytalanná tenni, megjósolva, hogy az 
olyan versek, mint az övéi, „nem számíthat
nak sikerre”. De Weöresnek nem lehet ily 
könnyen kedvét szegni: „Akkora erkölcsi si
kert, amekkorát egyelőre érdemlek, máris elér
tem, sőt talán valamivel nagyobbat is” -  vála
szolja. A mesternek pedig, aki lemondó 
bölcsessége ellenére (mint NAPLÓ-jából 
és leveleiből kitűnik) valójában rettene
tesen vágyik a sikerre, fölényes, hűvös 
eleganciával így ad leckét: „Anyagi siker, 
versekkel? a magyarul értők száma, úgy tu
dom, nyolcmillió körül van, és ebből egy száza
lék képes műélvezetre; nem is volna kívánatos, 
hogy ennél több művészethez értő legyen, tekin
tettel arra, hogy aki képes a műélvezetre: de- 
generált.” Egyébként sem fog rászorulni 
az irodalmi sikerre -  írja, mert doktorá
tust szerez, és állásba szándékozik menni. 
De ha minden kötél szakad is, még ott a 
csöngei föld számára mint megélhetési 
forrás.
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Füst Milán most egy időre felhagy az 
oktatói attitűddel, inkább a furcsa tanít
vány véleményére kíváncsi, és sorra küldi 
el neki régebbi művei köteteit, kéziratait, 
melyekre Weöres rendkívül értőn és ér
zékenyen reagál. Majd újabb verses levél
lel fordul a mesterhez (Le v é l  t é l i  p u sz 
t á r ó l ), annak modorában, de már jel
legzetesen egyéni vonásokat csillantva fel 
úgy ad jelentést válságos lelkiállapotáról, 
családjához való ellentmondásos viszo
nyáról, hogy sorsát, játékos-groteszk öt
lettel, rég holt macskájuk konyhájukon 
megjelenő szellemének paradox helyze
téhez hasonlítja.

De újabb meglepetésekkel is szolgál 
Füst Milán számára. A mester egy „óegip- 
tomi” szöveget küld neki, és Weöres, aki 
az ősi költészetek iránt Várkonyi Nándor 
hatására egyre inkább érdeklődik, kor
ban, jellegben azonnal behatárolja a 
szöveget, sőt levelében valóságos kis ér
tekezést kerít az egyiptomi, valamint a 
sumer-babiloni-asszír ősköltészetről. 
Ezek problematikáját, kozmikus-egyete
mes jellegét (amely „nem önmaga esetleges
ségeit nyújtja, hanem az általánost folyatja át 
önmagán’j  véli felfedezni, újra megjelen
ni Füst Milánnál. Arról a költészetesz
ményről vallva, amelynek a keleti ősköl
tészetek és Füst mintája nyomán ő lett a 
kiteljesítője később a XX. századi magyar 
költészetben.

Weöres a pécsi tanár, könyvtáros és 
szerkesztő Várkonyi Nándor mellett, aki
nek SZIRIAT o szlo pa i (1942) című műve
lődéstörténeti munkájához kapcsolódva 
fordítja le a Gil g a m e s -epo sz  egyes rész
leteit, újabb mestert, lelki vezetőt is vá
laszt a filozófus-író-művelődéstörténész 
Hamvas Béla személyében. Hamvasnak 
nemcsak léthelyzete a magyar kultúrá
ban, de világszemlélete és életfilozófiája is 
-  mint azt Radnóti Zsuzsa A PRÓFÉTA 
SZÍNHÁZA (1993) című könyvében bizo
nyította -  számos vonatkozásban rokon a 
harmincas-negyvenes évekbeli dráma- és

regényíró Füst Milánéval. De ugyanő utal 
arra is, hogy „absztrakt párhuzamosokként” 
valójában sohasem „találkoztak”.

A Weöres-levelek említései alapján 
azonban arra következtethetünk, hogy 
talán épp az ő közvetítésével, a harmin
cas-negyvenes évek fordulóján már „ta
lálkozhatott” a magyar irodalom és filo
zófiai gondolkodás e két hasonlóan ma
gányos jelensége. Füst IV. HENRIK KI- 
RÁLY-ának végső változata (1940), Na p - 
LÓ-jának a világháború első két évében 
készült feljegyzései, A f e l e sé g e m  TÖRTÉ
NETE (1942), majd a HÁBI-SZÁDI könyvek 
(1957-58) életszemlélete és filozófiája, 
valamint a korabeli Hamvas-esszék és a 
Ka r n ev á l  rokon vonásai esetleg valame
lyes kölcsönhatás eredményei.

ugyancsak Weöres választott mestere 
volt Fülep Lajos, a harmincas években 
Zengővárkonyban élő és a pécsi Erzsébet 
Tudományegyetemen tanító filozófus
művészettörténész, akivel Füst a negyve
nes évek elején A f e l e sé g e m  TÖRTÉ- 
NETÉ-vel kapcsolatos „nyelvészeti vita” 
során, de talán szintén Weöres által került 
szellemi, majd baráti kapcsolatba. Weö
res tehát közvetlenül vagy közvetetten 
egy olyan kultúrkörbe, olyan szuverén 
gondolkodók és alkotók szellemi társasá
gába vonja be Füst Milánt, akik ugyanak
kor mégis rokon jelenségek, és akik Füst 
világszemléletét, esztétikai-poétikai néze
teit, célkitűzéseit mintegy igazolják, meg
erősítik és új elemekkel is gazdagítják.

Weöres, akire Füst Milán már irodalmi 
hagyatéka gondozását is rábízná, tanít
ványból egyre inkább bizalmas baráttá, 
sőt a világháború éveiben az üldözött 
mester pártfogójává válik. Segítséget 
ajánl Füst Milán „összes műveinek” ki
adásához, és átfogó tanulmányt tervez 
költészetéről. Ekkor már a tekintélyes pé
csi irodalmi folyóirat, a Sorsunk társ
szerkesztője, és a lapot kiadó Janus Pan
nonius Társaság könyvkiadással is foglal
kozik.
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A levelek tanúsága szerint a harmincas 
évek végétől mester és tanítvány világné
zeti vitákat is folytat, s míg Füst céltalan, 
értelmetlen -  hebbeli kifejezéssel -  „őrült 
gomolyag”-nak tekinti az életet, Weöres 
Schellinggel és Bergsonnal vallja: „Az élet 
valamilyen ismeretlen cél felé tendál... nem egy 
helyben álló vagy összevissza kanyargó, hanem 
a leghatározottabban halad a csak anyagi lé- 
teltől a szellemi létezés felé.” A negyvenes 
évek második felében már Hamvas Béla 
szellemében bírálja Füst életfilozófiáját: 
„A kellemetlen dolgot azért fogadod el, mert tu
dod, hogy még kellemetlenebb is lehet, vagyis 
pesszimizmusból -  nem pedig azért, mert min
dent vállalni kell; és mert az egykedvü mindent 
vállalás és semmit se kívánás az élet egyedüli 
antitoxinja.” Hamvassal Weöresnek ez 
időben intenzívebb a kapcsolata, hiszen a 
vidéki élet után 1947-től állandó buda
pesti lakos lesz. Nem véletlen tehát, hogy 
Füst esztétikájának (LÁTOMÁS ÉS INDU
LAT A MŰVÉSZETBEN, 1947) kiadását épp 
az Egyetemi Nyomdánál szorgalmazza, 
ahol Hamvas kiadványsorozatot szer
keszt a szellemi és természettudományok 
neves szerzőinek írásaiból. (Hamvas 
egyébként egy [a PIM-ban őrzött] Füst
höz írott levelének tanúsága szerint eszté
tikai előadásainak lelkes hallgatója és 
nagyra értékelője.)

Weöresnek rendkívüli érzéke van a 
drámai műnem iránt, és pontosan érti 
Füst Milán keletkezésükkor csak elutasí
tást vagy értetlenséget kiváltó darabjait, a 
BOLDOGTALANOK-at és a IV. HENRIK KI- 
RÁLY-t. „Ez a művészet -  írja egyik levelében 
-  nem a primer életet adja, hanem az életnek 
robbanásig sűrített esszenciáját... és mégis a va
lóságot adja, nagy vonalakban, reliefszerűen -  
sőt éppen ezáltal nyújtja a valóságot, míg a na
turalizmus csak egy kis csücskét kaphatja el a 
valóságnak.” A BOLDOGTALANOK-at olvas
va azonnal felismeri, hogy az „aligha natu
ralista mű; hiszen a közönséges emberi indula
tok démonikussá méretezve tombolnak benne”.

O fogalmazza meg, mondja ki először

(a harmincas évek végén írott leveleiben), 
hogy Füst Milán a kor egyik legjelentő
sebb magyar költője, európai jelenség, 
aki csak azért rokontalan és meg nem ér
tett nálunk, mert „literatúránk” és „esztéti
kai értékelésünk” nem tud szabadulni „ab
ból az állapotából, hogy csak a politikus költőket 
(Petőfi, Ady) és csak a nemzeti problematikájú 
prózaírókat (Mikszáth, Móricz) értékelje”.

Weöres azonban nemcsak fölényesen 
érti, hanem a levelezés során mindvégig 
tanítványként tiszteli is Füst Milánt: 
„Megható, hogy mennyit törődsz velem és más 
taknyosokkal; ugyanígy annak idején Koszto
lányi is; nem tudok eléggé hálás lenni érte.” 
Neki nem kell megtagadnia mesterét, is
meretségük kezdetétől önálló alkotó 
egyéniség, aki csak gazdagodik Füst ha
tása által. Ez a magyarázata annak, hogy 
kapcsolatuk az idő múlásával egyre ben
sőségesebbé, szeretetteljesebbé válik.

Sajnos Füst Milán hagyatékában Weö
res egyetlen, leveleiben említett tervezett 
vagy elkészült tanulmánya, kritikája kéz
iratát sem találtam meg. így A FELESÉGEM 
TÖRTÉNETE megjelenésekor a regényről 
írott cikkét sem, melyet a Sorsunk szer
kesztősége Füst zsidó származása miatt 
1942-ben nem mert közölni. Lehet, az 
ígért írások csak tervek maradtak, s ez 
nagy kár a korabeli Füst Milán-recepció 
szempontjából is, hiszen Weöres már első 
nagyobb tanulmánya, A VERS SZÜLETÉSE 
(1939) idején joggal vallja: ,Valahogy ké
pességet érzek ahhoz, hogy a Mester nehezen 
megközelíthető költészetéhez kulcsot, kommen
tárt nyújtsak az olvasónak. ”

Lelkes és értő levélbeli kritikáival 
azonban igyekszik vigaszt és kárpótlást 
nyújtani az egyre elszigeteltebbé váló 
Füst Milánnak a származása miatti mel- 
lőztetések idején. A háborús években és 
után ők is nehezen élnek Csöngén, és mi
vel Pesten nem sikerül álláshoz jutnia, 
Weöres is vigaszt talál a Mesterrel való le
vélbeli társalgásban és a ritka személyes 
találkozásokban.
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Egy 1947 elején keltezett levelében 
például elragadtatottan nyilatkozik Szán
tóné Kaszab Ilona verseinek füsti átkölté- 
seiről (Szavak az á r n y é k o m h o z , 1934), 
melyekben „a női élményvilág oly erővel szó
lal meg, hogy értéke a legmagasabb férfilírával 
azonos”. Weöresnél a teljesség a költészet
ben és a létben is a férfiség-nőiség, „a 
kettébomlott Hermaphroditus” egységének 
megteremtése, ezért értékeli annyira ezt 
a munkát, melyben Füstnek elő kellett 
hívnia magából a férfiban rejtőző nőt, 
mintegy „nőimitátorrá” válva.

A beígért tanulmány sajnos ezúttal sem 
készült el a könyvről, mint ahogy ró
mai ösztöndíjas korában, 1948 tavaszán 
nagy olasz nyelvű tanulmánya sem Füst 
költészetéről. viszont megismertette a 
Mestert magyar származású olasz köl

tő barátjával, Paolo Santarcangelivel, 
aki később Füst Milán néhány nagy ver
sét és a IV. He n r ik  KiRÁLY-t olaszra for
dította.

A Füst Milán hagyatékában fennma
radt utolsó Weöres-levél 1956 májusá
ban, hétévi szünet után íródott. Valószí
nűleg a „tanítvány” állandó budapesti lé
te miatt ritkult meg közöttük 1949-től a 
levélváltás. De korábbi szeretetteljes vi
szonyukban nem következett be változás. 
Erről tanúskodik az utolsó levél zárósora 
(„ölel porod, nyomdokod és harmatod”), to
vábbá Weöres Füst Milánhoz, majd FÜST 
Mil á n  e m l é k é r e  írott versei a hatvanas 
évek második felében (Látóhatár, 1965. 4. 
sz.; Elet és Irodalom, 1967. aug. 5.).

Petrányi Ilona

WEÖRES SÁNDOR LEVELEI 
FÜST MILÁNHOZ

Közzéteszi Petrányi Ilona

Kedves Mester,
megbocsásson, hogy levelemmel zavarom. írtam egy Füst-pastiche-t, amit mellékelve 
küldök. Spontánul és szívből jött: a vonzásnak és taszításnak az a vegyüléke váltotta 
ki, az a borzongással kevert szeretet, amit Mester versei iránt érzek. -  Köteles
ségemnek tartom megkérdezni, hogy Mesternek nincs-e kifogása azellen, hogy ezt a 
verset megjelentessem. Ha Mester nem venné szívesen, hogy ez a vers napvilágot lás
son, úgy nagyon kérném, értesítsen erről. Mély tisztelettel

Csönge, 1935. ápr. 6.
Weöres Sándor.


