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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.
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LEVÉL FÜST MILÁNNAK

A házakon sötétség taraja.
A széken ruháim gubanca s égő gyertyaszál.
Agyamban fekve, könyved hátán így írok neked 
éjfél után, félelmes dolgok pókja, Mesterem.

*
Engedd, hogy szóljak hozzád s bár ifjú volnék, hadd tegezzelek, 
mint istent és ringyót szokás: mert szólni könnyebb így nekem... 
s ma fáradt gondolataim úgy lógnak ki az éjszakába, 
mint gyászlepel alól a holtak lábai...

*
Akár mély kútba, hulltam önmagamba és senkise húzhat ki onnan. 
Kis falun élek, disznóinknak a korpát tejjel magam keverem, 
bár nem vagyok szegény: apám három kocsist tart 
s előre üdvözöl akárki és ósdi tisztesség övez...
Néha lányokra gondolok, szeretnék velük incselegni, 
de nincs tavasz nekem. Ládd, ifjúságom úgy mulik 
s fülig magamra húzom az olajos magányt.

*
S választás volt most... jártak kortesek 
piros-platós autókon... cukrot dobáltak a nép közé... 
rácsaptak lármás gyermekek, akár csirkék a gabnaszemre 
és láttam tisztes vént hajolni ott!
Még éjjel is reflektor-csóva szelte az eget 
s mikor minden elcsöndesült, egy szekér akkor is még sercegett 
távolról és a hangja mintha víz alól hallatszana...
S mikor győzött jelöltünk: áldomás volt,
birónk bölcsen beszélt s az asztalok alá örvények húztak részeget... 
Én csöndben iddogáltam kinn a kocsmaudvaron, 
míg egyre jobban fél-arcára dőlt a Hold, a távozó...
És rád gondoltam akkor, Mesterem, 
mert olymód élek én, mint tompa kísérteteid.
S úgy leng el életem, mint lágy felhő a Hold alatt.

Weöres Sándor.

Füst Milán Mesternek,
a phobétor-álmok költőjének ragaszkodó tisztelettel

Csönge, 1935. ápr. 13.
Weöres Sándor.



1060 • W eöres Sándor levelei Füst Milánhoz

A verset megjelentessem -  Levél Füst Milánnak címmel a Nyugat 1935-ös évfolyamában jelent 
meg (I. 385).

Kedves Mester,
hálásan köszönöm levelét és a vers megjelenésére vonatkozó engedelmét. Nagyon 
örülök Mester sorainak, és elteszem kedvenc emlékeim közé. -  A verset itt küldöm 
még egyszer, a javallott sor-változtatással. Be akartam küldeni a „Nyugatinak is, de 
Mester írja, hogy már eljuttatta Babitshoz.

Azt méltóztatik kérdezni, hogy miképpen élek itt falun. -  Az előbb érkeztem bicik
livel a mezőről, szakadó esőben; az utakon lucskos, csatakos lé folyik, és a szél mind 
visszacsapkodta ruhámra a kerekek alól fölcsapódó sarat. Most fülig sárosan ülök az 
íróasztalom mellett. Az ablakon keresztül látom, hogy már oszladoznak a felhők; két- 
három ablakos törpe falusi házakra látok, és egy kis uccán keresztül kilátok a szántá
sokra, ahol, teljesen értelmetlenül, egy magányos kapu áll kerítés nélkül. -  Hát ilyen
féle az életem itt. Időm nappal állatetetéssel, mezei munkával vagy sétával, olvasással 
telik, éjjel pedig néha fönnmaradok verset írni. Néha a falubeli pappal, állatorvossal 
és egy gazdásszal tarokk-parthiet alakítunk, vagy ivás van nagymértékben; és akad 
egy-két lány is, kikkel el lehet mókázni, de sajnos csak a tisztesség határai között. Mű
vészeti dolgokról csak anyámmal szoktam beszélni: ő szoktatott rá a verselésre, és ma 
is ő a leghozzáértőbb és legszigorúbb kritikusom. Tulajdonképpen mindennel teljesen 
meg volnék elégedve, ha erős neurastheniám nem gyötörne szakadatlanul. Apám két
száz kisholdon gazdálkodik, ez a mai világban nem ad valami lukszusos megélhetést, 
de hiszen az nem is kell; fő, hogy az embernek a biztos megélhetése megvan. Birto
kunk fele a Rábavölgyben van, jó fekete föld, minőségben közel áll a rábaközihez; má
sik fele rozs alá való, kavicsos dombi talaj. A vidék parasztjai alázatosak, kapzsik és 
rosszindulatúak; egészen mások, mint a vidám csallóköziek vagy a szívélyes tolnaiak; 
nem sokat érintkezem velük. De a tájékhoz minden idegszálammal hozzáforrtam, a 
Rába füzeseihez és holt-vizeihez, a völgy száraz vagy zsombékos patakágyaival meg
szaggatott gabonaföldjeihez, a meredeken emelkedő és tetején kilométerek-hosszat 
asztal-laposságú kemenesi dombháthoz, a dombhoz lapuló apró falukhoz; innen vi
szek mindent a verseimbe, szín-, alak-, vonal- és főleg hanghatásokat. Semmilyen uta
zás, élmény vagy olvasmány nem tud rám akkora hatással lenni, mint egy gyümölcs 
puffanó leesése a fáról, egy szekér zörgése, tehenek kolompja vagy a hó sistergő le
csúszása a háztetőről.

No de eleget fecsegtem; talán túl sokat is. -  Mester szívességét még egyszer is na
gyon köszönöm, és további jóindulatát kérve, maradok igaz tisztelő híve

Weöres Sándor.
Csönge, 1935. ápr. 13.

Kedves Mester,
megbocsásson, hogy néhány napi késéssel válaszolok. Sokat kísérleteztem, hogy vala
mi mást találjak a versem inkriminált fél sora helyébe. Találtam egy megoldást, az nem 
volna lényeget zavaró változtatás, és amellett a célzás mitológiaira tolódna:
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„mint isteneket s ringyókat szokás”.
Ha még Így is vallásgyalázásnak vehető, akkor kétségtelenül a
„mint szellemeket és ringyót szokás”
variáns a legjobb (- esetleg ily alakban: „mint szellemeket s ringyókat szokás”, ha 

nem zavaró a „t s r” mássalhangzók torlódása). Kérem Mestert, válasszon tetszése sze
rint a variánsokból, és mély hálával köszönöm, hogy Mester ennyit fáradozott a versem 
ügyével.

Nagyon köszönöm Mester diagnózisát és tanácsait is. Neuraszténiámnak tényleg 
az lehet a főoka, hogy tizenkilenc éves koromig teljesen és azóta is sokszor (itthon min
dig) szexuális nyomorban voltam, és akaraterő híján viseltem (és sokszor ma is vise
lem) a nyomor pótlásának undorító keresztjét is; most már gyakran elutazom hazul
ról, és így ritkán fanyalodom kisded játékokra, de hatévi természetellenes múlttól ne
héz szabadulni; nyomasztó emlékétől talán lehetetlen. Egyelőre akkora vihar van ben
nem, már két év óta változatlanul, legföljebb néha pár hónapos szünetekkel, hogy fo
galmam sincs, melyikünk bírja tovább, a vihar-e vagy én. Testem kizökkent addigi 
természetellenes rendjéből; gondolatvilágomat pedig rengeteg rögeszme és rémkép 
gyötri, amik a megőrüléstől való félelem köré csoportosulnak. -  Mester levele meg
nyugtatás volt számomra; ha biztosan tudnám, hogy szexuális ügyeim rendeződésével 
az egész macskazene elhallgatna bennem, akkor talán a félelmemnek is vége volna.

Kérem Mestert, hogy ezeket a dolgokat tartsa titokban. Minden jót kíván Mester 
hálás tisztelő híve

Weöres Sándor.
Csönge, 1935. ápr. 21.

Kedves Mester,
hálásan köszönöm Mester szíves sorait.
Azt írja Mester: az olyan versek, mint az enyémek, nem számíthatnak sikerre... Én 
úgy érzem: akkora erkölcsi sikert, amekkorát egyelőre érdemlek, máris elértem; sőt 
talán valamivel nagyobbat is, aminek valószínűleg éveim csekély száma az oka. Zajos 
siker? -  azt tömeghisztéria okozza, kiszámíthatatlanul jön, mint a forgószél, és éppen 
annyira tünékeny és haszontalan. Anyagi siker, versekkel? a magyarul értők száma, 
úgy tudom, nyolcmillió körül van, és ebből egy százalék képes műélvezetre; nem is 
volna kívánatos, hogy ennél több művészethez értő legyen, tekintettel arra, hogy aki 
képes a műélvezetre: degenerált. -  Nem sokat törődöm irodalmi sikerrel, magam ked
vére írogatok; nem leszek rászorulva, hogy firkálásból éljek, szerzek egy doktorátust, 
és talán állást is kapok majd; ha nem, akkor is van jó sárga kavicsos csöngei föld a 
talpam alatt -  megvan a megélhetésem, és ami siker és pénz az írással kapcsolatban 
csöppenik hozzám, azt indokolatlanul jövő ajándéknak tekintem, érthetetlen termé
szeti tüneménynek.

A nyáron tettem egy szép utazást: Budapest-Berlin-Bremenhaven-Hardanger- 
fjord-Balholm-Hammerfest-Nordkap; és vissza Svartisen-jégár-Sogne-fjord-Ber- 
gen-Bremen-Budapest, a „Norddeutscher Lloyd” társasutazásával, vacak és érdek
telen társasággal; minden nemzetből gonddal kiválogatták a legunalmasabb alakokat 
és legrondább nőket, kb. 300-at összesen, és vittek bennünket jégbe hűteni a Sarkvi
dékre. De azért így is megérte, mert aránylag olcsó volt; no és a tájak így is csak éppoly 
szépek voltak, mint különben.
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Most egyetemista vagyok megint, földrajz szakos bölcsész. Tanulnivalóm kevés, és 
többnyire unatkozom; barátaimat meguntam, a nőknél szerencsétlen vagyok. (A 
szomszéd szobából mélabús Tosti-áriák hangzanak a rádión, talán azért Írok ilyen le- 
thargikusan.)

Mesterem levelét még egyszer is hálásan köszönve, minden jót kívánok mély tisz
telettel

Weöres Sándor.
Pécs, 1935. nov. 27.

Tosti-áriák -  Francesco Paolo Tosti (1846-1916) olasz dalszerző és énekpedagógus.

Kedves Mester,
nagyon szégyellem magam. Csak most köszönöm meg Mesterem kedves ajándékát, 
dedikált könyvét, mely engem nagyon megörvendeztetett; kérem Mestert, bocsássa 
meg illetlen késésemet; én úgyse fogom tudni, azt hiszem, ezt a késést magamnak 
megbocsátani. Mentségemül csak annyit hozhatok föl, hogy egy hétig Sásdon voltam, 
nagybátyáméknál és unokanővéreimnél (ők jelentik a „plein air”-t az életemben, a 
felelőtlenül problémátlan fiatalságot és a jó öreg erkölcsi bázist), és csak a napokban 
tértem vissza Pécsre, így Mesterem művét késve kaptam kézhez. Azóta mindennap 
akartam Írni, és sose jutottam hozzá a kollokviumaim miatt. Ma kaptam Mester kár
tyáját, és most már aztán igazán sietek írni.

A Válogatott Versek tényleg megvan nekem még egy példányban odahaza Csöngén; 
Basch Lóránttól kaptam. Megtartom mindkét példányt, mert mindegyik dedikált, és 
így mind a kettő becses számomra. Anyámnak adnám egyik könyvet, de nálunk az a 
szokás, hogy a családon belül nem teszünk „enyém, tied” különbségeket.

Most pihenőóráimban többször átolvastam újra Mester verseit, bár nagyon sokat 
közülük egészben vagy részben kívülről tudok; de úgy el tudok dünny ögni akár órákig 
is Mester egy-egy verse fölött, mint Pesten, a Szépművészeti Múzeumban, Greco Mag
dolnája előtt. Mester költeményeire nagyon ráillik, amit Böcklin mondott a Holtak szi
getével kapcsolatban, hogy „el lehet mélázni előtte”.

Még egyszer is hálásan köszönöm Mester szeretettel ajánlott munkáját és képeslap
ját. És még egyszer is bocsánatot kérek ildomtalan hallgatásomért. Kellemes karácsonyt 
és minden jót kíván Mester ragaszkodó híve, mély tisztelettel

Weöres Sándor.
Pécs, 1935. dec. 12.

Mesterem kedves ajándékát -  Füst Milán: VÁLOGATOTT VERSEK (1934).

Kedves Mester,
hálásan köszönöm a szíves levelet.
Mélyen érint, hogy Mester a megtörtség hangját hallatja. Sokan és egyre többen sze
retjük Mester verseit, és továbbiakat is várunk; szeretném, ha ez a várakozás és szeretet 
megóvná Mestert az elfáradástól.

Nemrég ezeket írtam Mesterem költészetéről a füzetembe, egy leendő tanulmány 
alapjául: „Verssoraiban mindig valami alkatilag adott kielégítetlenség borong, mint a
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vonuló felhőkben, mindig egy-fajtájúan és mindig más-formájúan; zsongltó érzés be
lebámulni ebbe az örök-egyfajta vonulásba, mely mindig más-más alakzatokat mutat; 
és szinte mindegy, hogy a zsongltó bámészkodást mikor és hol kezdi és végzi az ember. 
-  A Füst-versekben nincsenek fődolgok és mellékes dolgok: szilárd mag nélkül gomo
lyognak, mint a füst. -  Aki csak méricskélve, gondolkodva, éberen tud verseket olvas
ni, annak itt nem sok keresnivalója lehet; ezekbe a költeményekbe bele kell feledkezni, 
mint a természet ősi eredetű egyenletes mozgásainak szemléletébe; hagyni, hogy el- 
kábltsanak és pihentessenek. -  Aki a boldogtalanságának Így tud hangot adni, annak 
érdemes boldogtalannak lenni egy emberéleten keresztül; lemondani a saját örömé
ről, hogy megzendülő örömtelenségével másokat gyönyörködtessen.”

Sok szép új Írásművet, boldog új esztendőt, minden jót kívánok. Igaz ragaszkodás
sal és mély tisztelettel

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. jan. 1.

Kedves Mester,
nagyon köszönöm a meleg, szeretetteljes levelet. Nem tudom elgondolni, hogy Mes
terem megtörtségének mi lehet az oka. Ha nem szervi baj okozza, hanem neuraszténia 
vagy más efféle kedélyállapotbeli jelenség: lehetetlen, hogy ne volna szabadulás. A 
neuraszténia kimérája egyaránt marcangol minden erősen spirituális beállltottságú 
embert; de ez a kiméra féken tartható, és féken is kell tartani, már csak vitézségből is. 
Nagyon szeretném, ha Mester meglrná, hogy baját mi okozza, és mik a tünetei; hátha 
éppen én tudnék módot a szabadulásra, kevéssé tapasztalt fejemmel.

Ami engem illet: nekem se fenékig tejföl, ámbár idegrendszerem már jó néhány 
éve egészen jámborul viselkedik, és alig okoz kellemetlenséget. Hanem nagyon unom 
a falusi magányt. Viszont éppen mostanában nagy szükségem van a magányra, mert 
a doktori értekezésemet gyártom. „A vers születése”: ezt a témát kaptam. Annyira ki
tűnően akarom megírni, hogy végül tán éppen a túlságos igyekezet miatt nem sikerül. 
-  Márciusra készen kell lennem vele, és akkor kiadom; majd megküldöm Mesternek, 
ha megengedi.

A napokban írtam Mesterhez egy verset. Megbocsásson, Mester, hogy untatom vele:

LEVÉL A TÉLI PUSZTÁRÓL

Ki éles és átható tekinteteddel 
görbe hegyeid alján nézed a vijjogó éjszakát 
s a hegyoldali város gyöngykoszorú-fényeit 
és bölcsen elfordulsz -  hisz sokat láttál, mely 
nem akárki-kölykének való
és mindent-megfontolóvá szárított az érett tapasztalás:

*
gondolj néha rám is, nyomorult senkire, ki elvadultan élek 
a téli pusztaságon; és magányos kínomat a viharba dünnyögöm. 
Kabátomat megfekszi a hó, átkarol a zivatar
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és mint az őz, sebeimet fehér hóval gyógyítgatom.
Éjjel hazatérek. Ilyenkor rég-holt macskánk gyakorta

járkál a konyhán:
áttetsző, fénylő és szakadozott, akár a pókselyem; 
éhesen kutat a polcokon, de nincs torka már, hogy

ehetne.*
Hej, iszonyú ám nekem a sorsom! a döglött macskáénál 

iszonyúbb. Kellemetlen vagyok mindenkinek, 
kellemetlen, ha elmegyek és ugy is, ha visszatérek.
Néha világgá indulok és átkoznak, mint hütelent 
s ha maradok: marcangolnak, mint élettelen húsdarabot 
és meghalnom sem szabad; mert mégis szeretnek, azért.
Tövises téli csapda ez... csak magamfajta ordasnak való.
Ráírhatnák síromra: „Míg élt, terhére volt mindenkinek; 
hogy meghalt, a világ kérdezne tőle.” Ilyen a mi sorsunk.

*
Nincs semmim. Legalább egy lőtt nyulat ha küldhet-

nék neked!
Akkor látnád, hogy szeretlek. És látnád: nem tett 

jámborrá a szenvedés
s van még ölni szivem.

Hát eddig a vers. Kiadni nem akarom, mert szüleimnek fájdalmat okoznék vele; 
fölindult lelkiállapotban költöttem, túlzó és igazságtalan voltam.

Köszönöm Mester szives engedelmét, hogy Budapesten jártomban meglátogatha
tom. Majd tiszteletemet fogom tenni.

Ép kedvet, egészséget, minden jót kíván, ragaszkodó hálás tisztelettel

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. jan. 6.

Levél A TÉLI pusztáról -  a vers tudomásunk szerint nem jelent meg nyomtatásban.

Kedves Mester,
minthogy Mester szives volt megengedni, hogy az Istar pokoljárását megküldhetem, 
tehát itt mellékelten küldöm. -  Jólesett, hogy megismerhettem Mester környezetét, 
és hogy Mester annyira szívesen és kedvesen fogadott. Szerettem volna Mester ked
vességét már előbb megköszönni, de most igen nehezen megy nekem a levélírás; va
lami színtelen egykedvű kedélyállapotban éldegélek, és nehezen mozdul a tollam, 
nemcsak versírásra, de még levélírásra is. Szerencsém, hogy filozófiát, esztétikát és 
pedagógiát kell tanulnom a közeli doktori vizsgára; ha a tanulás nem tartana ébren 
bennem valamelyes szellemi pezsgést, talán egészen kialudna az agyam, mint egy le
vegőtlen kamrába zárt gyertya.
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A Nevetőket, melyet Mestertől most Budapesten kaptam, még akkor frissében elol
vastam. Ugyanazt a lelkiséget érzem benne, mint Mester lírai darabjaiban, de jobban 
emberközelben; nem az őszi párák és téli csillagok között, hanem két lábbal a földön, 
sőt topográfiailag megjelölhetően Pesten. Úgy sejtem, hogy ez a regény tulajdonkép
pen kétarcú önvallomás: az első személyben beszélő és Andor voltaképpen Janus-sze- 
rűen ugyanegy személy; Mester lírájában is megvillanik ez a kettősség, a szelídség és 
démonikusság kettőssége.

Mester kérésemre megígérte, hogy a IV-dik Henrik király kéziratának egy másolat
példányát megküldi nekem elolvasásra. Ha nem okoznék vele nagyobb alkalmatlan
ságot, nagyon kérném Mestert, hogy juttassa el hozzám a Henriket; természetesen na
gyon vigyáznék rá, és ajánlottan küldeném vissza rövid időn belül. Mostani lelki tes- 
pedtségemben ez a mű bizonyosan valóságos jótéteményként hatna rám; újra meg
élénkítené az agykerekeimet, melyek alaposan kezdenek berozsdásodni, minthogy 
mélyebb szellemi élményem már jó  ideje nem adódott.

Doktori értekezésem megjelenése a közeljövőben esedékes; remélhetőleg nemso
kára küldhetek belőle Mesternek tiszteletpéldányt. Címe és tárgya: A vers születése. Ez 
a legelső hosszabb tanulmányom. Úgy érzem, hogy a másodikat, doktorálásom után, 
Mester verses műveiről fogom írni; valahogy képességet érzek ahhoz, hogy Mester 
nehezen megközelíthető költészetéhez kulcsot, kommentárt nyújtsak az olvasónak. De 
ez a terv még egyelőre elég kialakulatlan; a Henrik elolvasása után alighanem tisztá
zódik bennem a dolog.

Nagyságos Asszonynak kézcsókomat küldöm. Jó egészséget, bő szellemi termést, 
minden jót kívánok. Hálával, tisztelettel, ragaszkodással

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. júl. 14.

ISTAR POKOLJÁRÁSA -  babiloni rege fordítása, illetve átköltése, Weöres Medúza (1944) című kö
tetében jelent meg. -  NEVETŐK -  Füst Milán kisregénye, 1920-ban jelent meg (korábban: Nyu
gat, 1917). -  IV-DIK Henrik király -  Füst Milán drámája, 1931-ben íródott, először 1940-ben 
jelent meg. -  Doktori értekezésem -  A VERS SZÜLETÉSE. MEDITÁCIÓ ÉS VALLOMÁS. Pécs, 1939. Klny. 
a Pannónia című folyóiratból.

Kedves Mester,
hálásan köszönöm a kedves levelét és a szép óegiptomi szöveget. Foglalkoztam egy 
kicsit Óegiptom nyelvével és költészetével, de ez a szép tuthankhamoni szöveg még 
nem akadt elém. Jellegzetes terméke az óegiptomi barokk periódusnak, mely Akhna- 
ton puritán és monotheista hajlamú korszakát váltotta föl.

Sajátságos, hogy az irodalmárok az óegiptomi és sumer-babilon-asszír költészetet 
alig ismerik és alig méltányolják, csak primitív kezdetnek és pusztán archeológiai ér
dekességnek tekintik, vagy legföljebb kuriózumnak és exotikumnak. Pedig az ősköl
tészet némelyik darabjában olyan világot átfogó erő van, hogy ahhoz képest Aeschylos 
Prometheusa szinte meghitt csevegés. Mester lírájában érzem néha az ősköltészet stílu
sának, sőt problematikájának föltámadását; és bízom abban, hogy Mester ezen a téren 
nem marad elszigetelt jelenség, hanem Vorlaufere egy új átfogó kozmikus költészet
nek, mely az „én” helyett megint az egyetemest hangsúlyozza; mely a személyt nem
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centrumnak, hanem a mindenség egységes áramában fölvillanó részecskének tekinti. 
A jelenkor legtöbb költője mintha Így szólna: „Én Így szeretek, én Így szenvedek, én 
Így örülök, nekem ez meg amaz kellemetlen vagy kellemes; és a világ annyiban jó vagy 
rossz, amennyiben megadja vagy meg nem adja az én szükségleteimet.” Ajövő költője 
tán Így szól: „Átéltem a szerelem, kétségbeesés, öröm stb. egyetemes érzését”; és Így 
nem önmagát mutatja, hanem tükröt tart a világ elé; nem önmaga esetlegességeit 
nyújtja, hanem az általánost folyatja át önmagán. Az Énekek énekében a szerelem egye
temes arculatát látjuk; ezzel szemben pl. Catullusnál egy egyéni és egyszeri szerelmet. 
-  Természetesen, „kozmikus lÍra és egyéni lÍra”, ez nem értékek, hanem jellegek szem
beállÍtása: nem „helyes” és „helytelen”, csak két ellentétes féltekéje az emberi szellem
nek. És talán nemsokára az „egyéniség” féltekéje helyett az „univerzalitás” féltekéjén 
kezdődik a nappal.

No de elég ebből a délibábos theorizálásból. -  Az egiptomi vers viszonzásául mel
lékelek egy kÍnai verset eredetiben és magyar fordÍtásban. Ez nem ősköltészeti termék, 
hanem egy nagyon nagy intellektuális költő, Li-Te-Pe műve.

Ami az Istar pokoljárását illeti: Asszubanipál ninivei könyvtárának föltárásakor került 
elő, a Gilgames, Etana, Adapa stb. mÍtoszokkal együtt. A könyvtár Kr. e. 600-ból való; 
a művek sokkal régebbiek, még megközelÍtőleg se lehet tudni, hogy mikoriak. -  A 
múlt század második felében történt ez az ásatás, mely nélkül a babylon irodalomból 
alig volna nagyobb összefüggő szöveg. Hogy az ásatást ki vezette és pontosan mikor, 
ezt sajnos még nem tudtam megtalálni.

Előre is nagyon köszönöm a Henrik első felvonását. Nagyságos Asszonynak kézcsó
komat küldöm. Igaz hálás tisztelettel

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. júl. 25.

Foglalkoztam egy kicsit Oegiptom... költészetével -  Weöres Sándor e korszakának versei között négy 
fordÍtás, illetve átköltés található az óegyiptomi költészetből: RÁ-HIMNUSZOK, Az AGGASTYÁN PA
NASZA, Az írástudó intelme, Krajdú.

Kedves Mester,
mély hálával köszönöm Mester kitüntető bizalmát. Nagyon meghat, hogy Mesterem 
engem bÍzna meg az irodalmi hagyatékának gondozásával. Az az érzésem, hogy az én 
munkásságom előbb válik hagyatékká, mint a Mesteré: valahogy az emberek önkén
telenül és öntudatlanul aszerint rendezik be az életüket, hogy hosszú vagy kurta időt 
kell-e e világon tölteniök; és az én életem olyan képet nyújt, hogy csak átutazó vagyok 
a világon: sebbel-lobbal iparkodom mennél teljesebben kifejezni mindazt, ami telhetik 
tőlem. Ha ennek ellenére is én élnék tovább: készséggel vállalnám Mester Írásainak 
megőrzését és rendben tartását; és igyekeznék mennél előbb gyűjteményes kiadványt 
rendezni belőlük. ígérem, hogy ha Mester énrám bÍzza a műveit, itt megbecsülő és 
lelkiismeretes kézbe kerülnek. -  Ettől függetlenül: ideje volna már Mester összes mű
veit kiadni. Nagyon fájlalom, hogy a Henrik király megjelenése kútba esett: legalább 
ez a mű már biztonságban lehetne.

Ha majd ősszel ledoktoráltam, utána néhány hétig bizonyosan Budapesten leszek; 
nagyon szeretném, ha Mester akkor megmutatná a teljes kéziratanyagot, amit az én 
gondozásomra bÍzna. Először is azért szeretném végigolvasni, mert mielőtt a tervezett
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tanulmányom megÁrásába kezdenék, ismernem kéne a teljes anyagot. Másodszor pe
dig azért, mert ha Mester is jónak látja Ágy, valószÁnűleg tudnék Mester összes műveire 
kiadót találni; tárgyalnék a pécsi Janus Pannonius Társasággal, a kaposvári Berzsenyi 
Társasággal, a szombathelyi Vasi Szemlével stb.; mindegyik elég sok könyvet ad ki; de 
mielőtt érdemleges tárgyalásba kezdenék, ismernem kéne a kiadandó műveket, a ter
jedelmet, jelleget.

Mesternek Tóth Árpádra vonatkozó naplójegyzete rendkÁvül érdekes. Bizonyos, 
hogy a „kellemes és kellemetlen” jegyében álló lÁrának éppúgy megvan a maga értéke, 
mint a kozmikus lÁrának; ha ezt el nem ismernénk, ezáltal tagadnánk Catullus, Heine, 
Balassi, Vajda stb. értékét, ez pedig nyilván tévedés lenne. De az is bizonyos, hogy az 
irodalom legnagyobbjai nem azok, kik a világot csak a saját kellemes vagy kellemetlen 
közérzetük alapján Átélik, hanem akik különbséget tudnak tenni kellemes és jó között, 
tetsző és szép között, reális és igaz között: ide tartozik Platón, Dante, Shakespeare, 
Goethe, Schiller stb.

Amit Mester kozmikus szomorúságnak, egyetemes szomorúságnak nevez, és ami 
Mester költészetének fundamentuma, ezt át tudom érezni, és teljes megdöbbentő ha
talmasságában fel tudom fogni, de nem tudnám magamévá tenni. Nálam valahogy 
minden akörül kristályosodik, hogy a világban lépcsőzetes haladást látok, a variánsok 
és lehetőségek periodikus gyarapodását látom; egymás után jelentek meg egyre bo
nyolultabb tényezők: szervetlen anyag, élet, állati akarat, emberi értelem; a világ sza
kadatlan összetettebbé válása nyitva hagyja azt a lehetőséget, hogy az élet valamilyen 
ismeretlen cél felé tendál. És az emberiség vállalja is öntudatlanul ezt a célba törekvést, 
hiszen szakadatlanul újabb meg újabb tényezőkkel gyarapÁtja az életet. Lehet, hogy 
az egyetemes cél csak látszat; de feltételezése mindenesetre jogos, hiszen az élet nem 
egy helyben álló vagy összevissza kanyargó, hanem a leghatározottabban halad a csak 
anyagi lételtől a szellemi létezés felé. Lehet, hogy még sincs cél; de jobb esetleg becsa
pódni, mint megfutni és nem vállalni a lehetőségeket.

Szeretném egyszer ezt világosabban és részletesebben kifejteni; de most sietve be- 
végzem a levelet, hogy még a mai postával elmenjen.

Nagyságos Asszony kezét csókolom. Minden jót kÁván Mester hálás és ragaszkodó 
hÁve

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. júl. 31.

Kedves Mester,
köszönöm a szÁves sorokat. Nagyon örülök, hogy a Henrik mégis megjelenik, és Ágy 
biztosÁtódik az elkallódás ellen.

Minthogy Mester nagy munkában van, és én a doktorálásomra készülök, most nem 
zavarom Mestert hosszú levéllel. -  Jelenleg Aristoteles és az olasz Vico filozófiájával 
foglalkozom: nehezen megközelÁthető fickó mind a kettő, nehéz követni a gondolko
zásuk minden ágbogát, de annál inkább élvezetes foglalkozni velük.

Jó munkát, jó egészséget kÁvánok. Hálás ragaszkodó tisztelettel
Weöres Sándor.

Csönge, 1939. aug. 3.
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Kedves Mester,
nagy hálával köszönöm a Henrik drámát. Tegnap érkezett, és már el is olvastam; de 
ilyen művet nem elég egyszer elolvasni. Úgy érzem, egészen hatalmas, shakespeare-i 
munka; azt hiszem, a Bánk bán óta az első igazi szomorújáték a magyar irodalomban. 
Keletkeztek nálunk értékes lírai drámák (Csongor és Tünde, Az ember Tragédiája, Laoda- 
meia, Aggok a lakodalmon), de ugyanily értékű jellemdráma nálunk alig van: eddig csak 
a Bánkról tudtam, de ha első impresszióm nem csal, a Henrik is joggal melléje sorolható 
lesz.

Nagyon szeretem Mester költeményeinek sejtelmes, ködös hangulatát. Ez a sejtel- 
messég a Henrikben nem annyira domináns és nem is annyira szuggesztlv, mint az 
Aggokban vagy Mester lírájában; de ez természetes is, mert itt a téma sokkal konkré
tabb. Mester líráját a félhomály, elfolyó határozatlan álomszerűség teszi naggyá; meg
van ez a Henrikben is, de kisebb mértékben. A Henrikben nem az atmoszféra a lenyű
göző és meggyőző, hanem a jellemzés, a humánum. Itt, akárcsak Shakespeare-nél, 
nem mutatkoznak elkönyvelhető és megcédulázható jellemek, hanem az alakokat vad 
szeszélyek, különös izgalmak hányják-vetik. Csak a rossz drámákban van „jóságos, ám
de hirtelen haragú ember”, „gondos féltő anya” és más efféle figura, aki mindig egy 
és ugyanaz; az eleven ember és a shakespeare-i alak mindig következetlen, de mégis 
érzi az ember, hogy az illető csak úgy cselekedhetik és sehogy másképp -  és ez megvan 
a Henrikben is. És bámulatos, hogy mindemellett az alakok mindvégig a művészet lég
körében maradnak, pillanatra sem válnak naturálisakká, sem pedig papirosfigurákká. 
Ez a művészet nem a primer életet adja, hanem az életnek robbanásig sűrített esz- 
szenciáját; semmitől sem áll távolabb, mint a naturalizmustól, és mégis a valóságot 
adja, nagy vonalakban, reliefszerűen -  sőt éppen ezáltal nyújtja a valóságot, míg a 
naturalizmus csak egy kis csücskét kaphatja el a valóságnak.

Némelyik jelenet magában véve is nagyon megragadott: pl. a kezdés, a száraz ke
nyeret rágcsáló és kolduló öregember (mintha csak Mester lírájából lépett volna ki); 
meg a Canossában vezeklő Henrik (azt hiszem, a Henrik személyével kapcsolatos je 
lenetek közül ez ölthetett Mesterben először konkrét formát); aztán Henrik és az apáca 
jelenete stb. -  Nagyon különös és szokatlan mű; tulajdonképpen még nem is tudok 
igazán hozzászólni. Alaposabban kell foglalkoznom vele, mert egyelőre még sok bi
zonytalanság van bennem a Henrik-drámával kapcsolatban. De annyit már most is 
látok, hogy igen nagy mű, a magyar irodalom egyik fő műve.

Remélem, Mester regénye jócskán halad az utolsó kilenc oldalon keresztül. Gon
dolhatja, Mester, hogy igen nagy érdeklődéssel várom.

Disszertációm már nyomdában van; remélem, a napokban megjelenik. Szeptem
ber elején Pécsre megyek, és utánanézek, hogy mért vacakol vele a nyomda olyan so
káig. -  Magamról most, sajnos, nincs egyéb írnivalóm; tanulgatok és semmi több.

Hálásan köszönöm a nagy gyönyörűséget, amit a Henrik okozott. És hálásan köszö
nöm, hogy az elküldött példányt Mester nekem adja. Gondosan elteszem; és ha Mes
ternek esetleg szüksége lesz rá, akkor azonnal visszajuttatom.

Nagyságos Asszonynak kézcsókomat küldöm. Jó egészséget, minden jót kívánok, 
hálás tisztelettel

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. aug. 28.
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Aggok A LAKODALMON -  Füst Milán verses szomorújátéka, 1910-ben jelent meg először a Nyu
gatban. -  Mester regénye -  A FELESÉGEM TÖRTÉNETE, melynek végső változata csak 1941-ben ké
szült el.

Kedves Mester,
hálásan köszönöm a szives sorokat.
Mester javításait hozzácsatoltam a drámakézirathoz; ha szükség lesz rá, bele is Írom a 
megfelelő helyeken -  de jobban szeretném, ha ebben a kéziratban a Mester írásán 
kívül nem lennének senkinek a betűi, mert a példány így értékesebb.

Nagyon köszönöm Mester szívességét, hogy a Boldogtalanokat is megküldené. Mint
hogy ezt még nem olvastam, nagyon hálásan fogadnám.

Mennél többet olvasgatom a Henrik királyt, annál inkább bámulom. Bízom benne, 
hogy a Henriket hamarább fogják kellőképpen méltányolni, mint a Bánkot; részemről 
minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy a mű méltó fogadtatást kapjon (persze 
sajnos más kérdés, hogy ez irányban mennyit tehetek; de remélhetőleg vannak mások 
is, kik ugyanúgy lelkesednek a Henrikért, mint én). Szeretném, ha ezt a munkát olyan 
becsüléssel fogadnák, mint közel száz évvel ezelőtt a Toldit és az Ember tragédiáját: és 
talán meg is történik.

Nagyságos Asszony kezét csókolom. Minden jót kíván hálás tisztelettel

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. szept. 1. (Azt hiszem, ezt a levelet oly módon is keltezhetném, hogy a 
II. világháború I. évének 1. napján.)

Boldogtalanok -  Füst Milán drámája (1914).

Kedves Mester,
nagyon köszönöm a Boldogtalanokat és a levelet. -  Azt írja Mester, hogy a Boldogtalanok 
aligha fog tetszeni nekem, mert naturalista mű. Nem haragszom én a naturalizmusra; 
amit múltkor írtam, hogy „a naturalizmus csak csücskét ragadhatja meg a valóság
nak”, ezzel nem akartam a naturalizmust lebecsülni: hiszen a csücskök és részek áb
rázolása éppúgy jogos és szükséges, mint valamely kerekded egésznek (a köznapi ér
telemben vett valóságban nem is létezhető egésznek) ábrázolása. -  De ettől függetle
nül, minden értékeléstől függetlenül: a Boldogtalanok aligha naturalista mű; hiszen a 
közönséges emberi indulatok démonikussá méretezve tombolnak benne. Hétköznapi 
életünkben is találkozunk ennyire túlcsapó szenvedélyekkel: de ilyenkor maga a va
lóság sem hat valóságnak.

Ami a Boldogtalanokban leginkább megragadott: alakjainak elementáris szenvedé
lye. Különösen a nőfigurák pompásak. A szenvedélyében is laposan józan Róza, a 
gyengéd butuska Vilma, a félbolond groteszk öregasszony. De pompás a Huber nyom
dász is: a rossz útra tévedt zsenialitásnak látszó üres önimádat (a legtöbb ún. „félreis
mert tehetség” csakugyan éppen ilyen), de a többi alak is nagyszerű. -  Rendkívüli, 
markáns, jelentékeny embereket ábrázolni tulajdonképpen sokkal könnyebb lehet, 
mint éppen a legátlagosabb típusok legátlagosabb szenvedelmeiből formálni művé
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szetet. Itt a közönséges emberek és közönséges indulatok óriási árnyékokként lenge
nek, ahogy a lámpára szállt légy árnyéka óriásivá nől a falon.

Örülök, hogy Mester oeuvre-je egyre tisztábban kirajzolódik előttem: a Boldogtala
nok is igen jelentős helyet foglal el itt. -  Ha a magyar irodalmat nem törik ketté a tör
ténelmi erők, ha nem tűnik el a magyar nyelv, irodalmával együtt: akkor literatúránk 
és esztétikai értékelésünk bizonnyal ki tud szabadulni abból az állapotából, hogy csak 
a politikus költőket (Petőfi, Ady) és csak a nemzeti problematikájú prózaírókat (Mik
száth, Móricz) értékelje, de attól félek, hogy a magyar nyelv nemsokára csak egy kis- 
nép-roncs nyelvévé szűkül; és akkor Mester oeuvre-je éppúgy eltűnne a homokban, 
mint a bálványozott nemzetieké is, Petőfié és Adyé, Gárdonyié és Móriczé.

Még egyszer is hálás köszönet. Ragaszkodó tisztelettel
Weöres Sándor.

Csönge, 1939. szept. 5.

Kedves Mester,
bocsánatot kérek, hogy csak most írok. Közben Pécsett jártam, és ezért késve kaptam 
kézhez Mester szíves sorait.

Végre-valahára a nyomda kinyögte a doktori értekezésemet. Ezzel a levéllel egy 
időben küldöm. Kérem Mestert, fogadja szívesen.

Doktorálásomat is kitűzték: november végére, alighanem nov. 28-ra. Utána megint 
szabad ember leszek.

Remélem, Mestertjó egészségben találja a levelem. Eddig bizonyosan a nagyregény 
utolsó oldalai is elkészültek már. -  Minden jót kíván igaz hálás tisztelettel

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. okt. 22.

Drága Mester!
Köszönöm a szíves sorokat. Nem tudom, Mester mért láthatott bizalmatlanságot le
velemben -  hogyan is lehetnék Mester iránt bizalmatlan, hiszen elhalmoz kedvessé
gével és jóságával.

Azt kérdi, Mester, örülök-e a doktorátusnak, és hogy mit csinál a lelki életem. A 
doktorátusnak még nem örülhetek, mert még csak a disszertációm készült el, de szi
gorlatom még hátravan; valószínűleg november 28-ikán lesz. Lelki életem tipikusan 
szigorlat előtti: agyam szinte kizárólag befogadó tevékenységet végez. Hál’ istennek 
ez a szigorlatra készülődés egyáltalán nem unalmas, tankönyveim eléggé nívós társa
ságot képviselnek: Platón, Aristoteles, Galilei, Descartes, Spinoza, Pestalozzi, Bergson, 
Wundt -  ez most a társaságom, és még pár száz ilyen atyafi. Ilyen környezetben „lel
kiállapotom” (saját, külön lelkiállapotom) úgyszólván egyáltalán nincsen. Mostanában 
alig vagyok több és kevesebb, mint egy befogadókészülék. Az örök dolgok között, me
lyekkel tananyagom körülvesz, egyéniségem szinte teljesen eltűnik: véleményeket 
nem formálok a tanultakról, és nem találok köztük rokonszenves és ellenszenves dol
gokat, érzelmi életem szünetel. Valahogy egyelőre nem vagyok azonos önmagammal: 
intellektusom helyét idegen intellektusok tízei foglalták el.

Ennyit tudok írni önmagamról. Előreláthatólag november végéig ebben a „nem
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vagyok, elolvadtam” állapotban leszek. Hogy utána mi következik? valószínűleg a ter
vezett tanulmányt fogom írni, melyről már említettem ezt-azt.

Örülök, hogy Mester nagy munkája befejeződött. Kívánok még sok szép művet és 
sok kitartást, munkabírást, munkakedvet. -  Gondolt-e már Mester eposzírásra vagy 
rövidebb elbeszélő költeményre? Milyen szép volna a Mester stílusában egy epyllion 
vagy eposz, pl. középkori tárgyú. Afféle témájú, mint a Toldi vagy a Szilágyi és Hajmási 
stb. -  A Mester tollára illő eposzfigura lenne például Liszti László, a költő, mágus, ka
tona és széltoló.

Ha már Mester annyira jó hozzám, lenne Mesterhez egy nagyon nagy kérésem: ha 
talán még nincs terve Mesternek arra, hogy mit fog írni a most befejezett regénye 
után, írna-e Lisztiről egy (legalább 3-4 énekből álló) elbeszélő költeményt? Abban a 
tónusban, amilyen pl. a Levél a rémületről, az Arménia, a Bánatos kísértet stb. -  Nem tu
dom, ez mértjutott eszembe, szinte sugallatszerűen. Érzem, hogy nagyon szép munka 
keletkezne.

Éjfél után írom ezt a levelet. -  Bocsánatot kérek, ha szamárságokat irkáltam ösz- 
szevissza, szerénytelenül.

Jó munkát, minden jót kíván mély hálával és igaz tisztelettel
Weöres Sándor.

Csönge, 1939. okt. 27.

Örök dolgok -  talán utalás Komlós Aladárnak a Nyugatban megjelent írására (ÖRÖK DOLGOK FELÉ, 
1925). -  Szilágyi és Hajmási -  Vörösmarty Mihály verse.

Kedves Mester,
itt küldöm vissza a kéziratot. Nagy hálával köszönöm, hogy elolvashattam. És azt is 
nagyon köszönöm, hogy a dráma megjelenése után majd enyém lehet a kézirat.

Most mégis restellem, hogy Mester javításait nem írtam bele a szövegbe. Szerettem 
volna ugyanis a javítások jegyzékét egy külön papíron a szöveghez mellékelni; de saj
nos nem sikerült megtalálnom a sok papírholmim között. Hogy megvan, azt bizonyo
san tudom; de talán Mesternél megvannak a javítások úgyis. Ha szükség lenne rá, 
akkor előkeresem.

Bocsánatot kérek, hogy csak röviden írok: szigorlat előtti napokat élek, és sokat kell 
tanulnom. -  Jó munkát, jó egészséget kíván hálás mély tisztelettel

Weöres Sándor.
Csönge, 1939. nov. 7.

Kedves Milán Bácsi!
Levelednek nagyon megörültem; múltkori együttlétünk bennem önvádat, érzelmi 
diszharmóniát keltett, mely kedves és barátságos leveled vétele után majdnem teljesen 
feloldódott (talán azért nem teljesen, mert teljes feloldódások az ember szellemi éle
tében aligha vannak -  vagy ha vannak is, rövid időtartamúak, ideiglenesek: a szellemi 
és a testi ekstasis állapotai ezek).

De térjünk a vita tárgyára. Leveledben egy rosszul alkalmazott kifejezésemmel 
(„komplikálódás”) vitatkoztál és nem velem. Az életnek (hogy úgy mondjam) szaka
datlan többfélesedéséről akartam beszélni: a jelenlegi világban -  a jelenlegi ember-világ
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ban, a jelenlegi szerves-élő-világban, a jelenlegi geológiai korban stb. -  többféle mo
tívum van, mint az előzőkben; ez példákkal, induktíve igazolható. Már csak azért is 
több-motívumú a bármikorijelen, mint az előző idők, mert ajelen állapotban az elmúlt 
korok formációi is megtalálhatók, akár mint aktív valamik, akár mint emlékek; míg 
az újonnan képződött formációk a múltban nem találhatók, bár lehetőségük nyilván 
megvolt a múltban, másként nem jöhettek volna létre. -  Ez persze nem új dolog, tu
dom; sok evolucionista és antievolucionista rágódott már rajta.

A „semmi sem új a Nap alatt” tétel ellenkezőjét vallom: ami ma megvan, tegnap 
még másképpen volt, és holnap megint másként lesz. Vallom ezt a tapasztaláskörün
kön belüli formációkra vonatkozólag; és induktíven, esetenként, igazolni is tudom. A 
formáció mindeddig egyre többfajta lett: ez ugyanígy igazolható; ellenben semmit sem 
tudunk arról, hogy így volt-e azokban az évmilliókban is, hová nem tud visszahatolni 
a kutatás, és így lesz-e a jövőben is. A formáció-„többfélesedés” mindenesetre jogossá 
teszi a schellingi és bergsoni reményt, hogy ez a folytonos változás valami felé vezet; 
és hogy érdemes ennek az ismeretlen és esetleges célnak szolgálatában tölteni az életet.

Hogy dilettáns gondolkodó vagyok, ebben igazad van; az is biztos, hogy nem logi
kus (szillogisztikus) az észjárásom, hanem analitikus. És ahol az analízis nem választ
hatja ki a feltétlenül helyeset, ott észjárásom ellentétekben halad, mint a fenti esetben 
is (elérkezve a „van cél -  nincs cél” megoldhatatlan ellentétpárhoz).

De elég egyelőre erről a témáról. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz szólni hozzá. -
Sokszor akartam már mondani, de mindig elfelejtettem, hogy a baszk nyelvről szóló 

német füzetet, melyről mondtad, hogy elolvasnád, sajnos mindeddig nem sikerült az 
Egyetemi Könyvtárban megtalálnom. Vagy nincs meg, vagy kézben van valakinél. Ha
csak lehet, megszerzem valahonnan.

Hálásan köszönöm, nagy hálával, szép és kedves leveled. Nem tudom, Magad el
olvastad-e a megírás után, és gondoltál-e arra, hogy milyen szép, a benne imbolygó 
sokféle elementummal.

Nagyságos Asszony kezét csókolom, és minden jót kívánok, hálás szerető öcséd

Weöres Sanyi.
Budapest, 1941. febr. 28.

Drága Milán Bácsi!
Köszönöm leveledet -  éppúgy örültem neki, mint a múltkorinak, mert ez is ugyanoly 
szép levél, és mindamellett másképpen szép levél. A múltkorinak színességével vagy 
jobban mondva mozgalmasságával szemben ez csupa sugárzás, távolból ható érzelem.

Vitánkra vonatkozólag már csak annyit: a „sokfélesedést” nem annyira az ember
világban, mint inkább a természetben látom. Nem csodálkoznék, ha megtudnám, 
hogy az emberiség anélkül fog kihalni, hogy bármily pozitívumot is elérne. Ellenben 
annál inkább csodálkoznék, ha azt tudnám meg, hogy az emberiség kihalása után nem 
nyomul előtérbe egy másik fajta (talán a rovarvilágból vagy Isten tudja, honnan), mely 
az emberiségnél továbbjut, és aztán az is kipusztul, hogy megint más fajta kezébe jus
son a stafétabot, míg végül valamelyik fajta valamilyen célba ér. Valószínűleg nem így 
van, mit tudom én, hogyan van; de nekem úgy tűnik, hogy a dolgok általában nem 
egy helyben kavarognak, hanem egy irányba tendálnak. -  Semmit sem tudok arra 
vonatkozólag, hogy van-e a világnak cél fölötti célja, értelem fölötti értelme, vagy pe
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dig minden csak „vanitatum vanitas”, de mindenesetre az elsőt remélem, minthogy 
a másodikon nem lelek semmi remélnivalót; azt hiszem, ez egészen józan dolog, és 
nincs benne semmi öncsalás.

Sokat gondolok múltkori beszélgetéseidre; múltkori beszélgetéseid tartalmára, de 
még inkább különös magaslati levegőjére, gleccserszerűségére. Megható, hogy 
mennyit törődsz velem és más taknyosokkal; ugyanígy annak idején Kosztolányi is; 
nem tudok eléggé hálás lenni érte. Te és társaid nem kaptátok meg annak idején 
ugyanezt az akkori költőktől.

Nagyságos Asszonynak kézcsók. A viszontlátásig is hálával, szeretettel ölel öcséd

Sanyi.
Budapest, 1941. márc. 3.

Édes Milán Bácsi!
Ma kaptam új regényedet, és azon frisseben megköszönöm. Hogy mennyire örülök 
neki, mivelhogy nem számítottam rá, ezt elmondani nem tudom; csak annyit említek, 
hogy a mai postával többféle érkezett nekem, többek közt 100 pengő, de mind közt 
regényednek örülök legjobban. -  Martyn Ferenctől, a kiváló festőtől hallom, hogy új 
regényedet Pesten főművedként emlegetik. Emlékezve a mű elejére, mit annak idején 
szíves voltál felolvasni néhányunknak, nem is kétlem ezt; alig várom, hogy végigol
vashassam. És ha megengeded, majd beszámolok olvasói impresszióimról. A „Sor
sunk” folyóirat júliusi számába pedig ismertetést fogok írni róla, és majd megküldöm 
az illető folyóiratpéldányt.

Az volt az érzésem, hogy neheztelsz rám; jólesik most úgy éreznem, hogy ez talán 
nem is igaz. -  Köszönöm azt is, hogy Idának elküldted válogatott verseidet; olyan bol
dog, hogy alig lehet beszélni vele.

Régi és új hálával, szerető tisztelettel további alkotásokat, minden jót kívánok,

Weöres Sanyi.
Pécs, 1942. jún. 3.

Új regényed, -  A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (1942). -  Sorsunk -  irodalmi és tudományos folyóirat 
(1941-1948), indulásakor a pécsi Janus Pannonius folyóirata. Szerkesztője Várkonyi Nándor, 
társszerkesztője Weöres Sándor. -  Idának -  Solymos Ida (1922) költő, műfordító, a Sorsunk mun
katársa.

Kedves Milán Bácsi,
sajnálattal olvastam az Idának írt lapodon, hogy kórházban vagy. Remélem, nem ko
moly az eset, és ez a levél már jó egészségben talál.

Regényedet, mondanom sem kell, nagy elragadtatással olvastam. Most vázolgatom 
fel róla a Sorsunkba szánt ismertetést; erről a műről írni igazán nem könnyű feladat, 
és alig merem remélni, hogy ott tudjam megfogni a dolgot, ahol kell. Ismertetésem 
előreláthatólag bizony dadogás lesz csak, de azt mindenesetre meg akarom írni benne, 
hogy érzésem szerint a maiak közt Te vagy az egyetlen igazi magyar író és költő. Sokan 
írnak ma jó és rossz műveket; de az esztétikai abszolútumot (Shakespeare, Browning,
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Leopardi stb. kupoláját) ma egyedül csak Nálad találom. (Persze erről is inkább da
dogni lehet, mint beszélni; nehezen megfogható ügyek ezek.)

Milán bácsi, van Veled kapcsolatban egy rögeszmém -  régi rögeszmém, amiről be
széltem már, de hátha elfelejtetted. Remek volna, ha a teljes Aggok a lakodalmont átír
nád úgy, ahogy egyik részével (A Felség, aggok vagyunk, mint látható kezdetűvel) meg
tetted. A régi, egyszerűbb és új, dús szövésű Aggok a lakodalmon olyan pompásan il
leszkednek egymás mellé, hogy szinte már nem is embernek való. -

Addig is, míg majd a legközelebbi Sorsunk-példányt küldhetem: jó egészséget, 
munkakedvet, örömöt kívánok. Nagyságos Asszonynak kézcsók. Ölel hálás öcséd

Sándor.
Pécs, 1942. jún. 22.

„Felség, aggok vagyunk...” -  KajetáN BESZÉDE A KIRÁLYHOZ címmel jelent meg Füst Milán VÁLO
GATOTT VERSEK (1934) című kötetében.

Kedves Milán Bácsi!
Köszönöm szép és szomorú leveledet. Nem vagyok én se sokkaljobb kedvben és sokkal 
optimistább hangulatban. Naphosszat tengek-lengek, és minden ügyemet elhanyago
lom. Egyre zavartabbak vagyunk mi emberek itt vidéken is, nemcsak Pesten; mint a 
lovak az istállóban, mikor földrengés van, úgy topogunk tehetetlenül.

Regényedről az itt mellékelt cikket írtam, nagy szeretettel és kevés eredménnyel, a 
„Sorsunk” folyóirat részére. A „Sorsunk” szerkesztőinek nagyon nem tetszett, hogy 
zsidó íróról dicsérőleg írok; kikötötték, hogy legalább vegyek bele cikkembe egy oly 
mondatot, melyben mentegetem magamat, hogy zsidóról elismeréssel szólok. Ezt, ha 
kelletlenül is, megtettem. Aztán végre is kisütötték az egész írásról, már a szedés után, 
hogy nem jelenhetik meg. Erre kiléptem a „Sorsunk”-ból. -  Megpróbáljam-e a cikket 
a „Magyar csillag”-ban megjelentetni? Vagy el tudnád-e helyezni valahol? Már csak 
morális szempontból is értelme volna egy ilyen nyílt megszólalásnak.

Örülök, hogy a kórházból kikerültél és megint egészséges vagy: fő, hogy belül min
den rendben legyen, a külső bajok átvészelhetők.

Ha lehet, ne feledkezz meg az Aggok a lakodalmon második verziójáról; nem bírok 
lemondani róla. -  Nagyságos Asszonynak kézcsókomat küldöm. Sokszor ölel hálás sze
rető öcséd

Sándor.
Pécs, 1942. júl. 4.

Kedves Milán Bácsi!
Köszönöm szép leveledet; nem is tudom, mivel érdemeltem ki. Cikkemmel nem, mert 
csak törmeléke mindannak, amit regényedről írni lehetne, ha az ember a mai elnyo
morított világban még egyáltalán szólni bírna valamiről.

Megbocsáss válaszom késéséért. Sok mondanivalóm volna, de levélben nem bírom 
megírni, mert nem konkrét, szavakba szándékkal nem foglalható -  legfeljebb tán fel 
tudna szakadni, ha találkoznánk, és az alkalom elősegítené.

Pár perccel a kávéházi záróra előtt írom e sorokat. Az idő rövidsége miatt nem ír
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hatom meg most mindazt, amit többórai töprengés után sem bírnék szavakba foglalni, 
mert szavakba nem fér. -  Nagyságos Asszonynak kézcsók. Ölel hálás öcséd

Sanyi.
Pécs, 1942. júl. 17.

Kedves Milán Bácsi!
Gyakran gondolok Rád, és társaságommal gyakran beszélgetek Rólad. Nemrég né- 
hányan a Tél című versedet vizsgálgattuk: alighanem a leghatalmasabb apokaliptikus 
vers azok közt, miket európai költők írtak.

Min dolgozol? Előszeded-e az Aggokat, vagy új művek születnek?
Magamról nem sok jót írhatok: pepecselek néhány prózamunkán meg versen, sok 

türelemmel és kevés eredménnyel. És vackomban összehúzódom, mint a sündisznó. 
Ha akadnak újabb költeményeid, elolvashatnám-e őket valami úton-módon? 
Nagyságos Asszonynak kézcsókomat küldöm. Édesanyám jól van, hál’ istennek; 

nemrég néhány napig otthon voltam falumban, és nagyjából mindent rendben talál
tam. Nagy öröm, ha a dolgok nem rosszabbodnak, sokkal nagyobb ez, mint bármily 
váratlan szerencse.

Jó egészséget kíván, és sokszor ölel tisztelő öcséd
Weöres Sanyi.

Pécs, 1942. okt. 3.

Kedves jó Milán Bácsi!
Megbocsáss, hogy késve válaszolok: az utóbbi időben teljesen lefoglalt egy prózamun
kám befejezése. Most már készen van, 60 kéziratoldal lett, és mostan gépelem. Címe 
Bolond Istók; tárgy: egy halhatatlan természetdémon álomszerű önéletrajza.

Köszönöm, hogy gondolsz arra: megfelelő-e nekem a pécsi, vidéki élet? és hogy 
életmódom olyan-e, ami mellett írni lehet? Tapasztalásom szerint csak Csöngén, teljes 
magányban tudok olyasmit írni, ami kedvemre valóvá sikerül; Pesten és Pécsett nem 
bírok igazában semmit se létrehozni. Amiket Pesten írtam, vagy amiket most Pécsett 
írok: megrendelésre vagy ötletszerűen készülő dolgok, vagy potyadékok és töredékek. 
-  Pesten elhelyezkedni nincs módomban, mert senki se kínál ott nekem állást, meg
élhetést. De egy okból nem is nagyon törekszem Pestre: mert ott még annyira sem 
tudom megteremteni magamnak az íráshoz alkalmas körülményeket, mint Pécsett.

Csak Csöngén tudok írni. És mégse maradhatok mindig ott, mert Csöngén minden 
élmény elkerül, és ha egyhuzamban egy-két évig ott vagyok, belezápulok önmagamba, 
kiapadt kúttá változom. Ilyenkor néhány évig jövök-megyek, és megtelítődöm min
denfélével; akkor megint hazautazom, és kifacsarom magamat, mint egy szivacsot. S 
ha újra kiapadtam, újra világgá megyek; és így tovább. -  Hogy most rendetlenül élek, 
nők után mászkálok, néha iszom, nyaranta nagyokat járok, és szabadban alszom stb.: 
mindez csak látszólagos öntékozlás. Közben úgy teleszívtam magamat megírnivalóval, 
ahogy a pióca teleszívja magát vérrel. Ha tavasszal Csöngére visszahúzódom, két-há- 
rom évig nem fogyok ki az írnivalóból. -  És minek az élmények? hiszen, ha sírni látom 
Fehérfalvi Fekete Somát, nem fogok erről írni; s ha nevetni látom Gyömbér Saroltát, 
megint csak nem lesz belőle vers, sem próza. És mégis kell néha az élet is. A csöngei 
örök egyformaságban zötyögni-zörögni kezdek, mint a csontváz. De ha közben egy
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csomót mozgok az életben, úgy csordul utána belőlem minden benső anyag, hogy 
visszatartani se tudnám. -  Ez az egyedül lehetséges életritmusom: pár évig mennél 
teljesebben élni és potyadékot írni; aztán pár évig szerzetesként élni és azt írni, amit 
akarok.

Mint látod: azt az életet élem, amit élnem kell; ami számomra a lehető legmegfele
lőbb. Egyelőre úgy működöm, mint egy príma gép; aztán, hogy mikor mutatkozik 
valamelyik alkatrésznél váratlan hiba, persze nem lehet tudni.

Megbocsáss, hogy ilyen sokat lotyogtam önmagamról. S még azzal is tetézem, hogy 
elküldöm Neked néhány új versemet. Nagyrészt a Te hatásod alatt készültek, ami 
ugyanannyira erény, mint amennyire hiba.

Solymos Ida pesti útra készül, és meglátogat; kérlek, fogadd szeretettel: sok szere- 
tetre szoruló és sok szeretetet érdemlő nővérke; és mint költő, fejlődik. Lassan bon
takozik, de kb. 35 éves korában döbbenetes dolgokat fog írni.

Milán Bácsi, kezdd el újra az írást: főműved, az Aggok második feldolgozása még 
hátravan. Nagyságos Asszonynak és Neked kézcsók,

Weöres Sanyi.
1942. okt. 20.

PADLÁSABLAK

Magasságos szobám méri az esti kéket, 
lenn kémények, tetők zeg-zugos szövete, 
uccák üregein tompán dobog az élet, 
mely villany-foltoktól arany és fekete;

egy ablak, hol a szem a háztetőkön ellejt, 
cikk-cakkok tánca, mely a hegyfalig suhan; 
s egy csillag lüktetőn issza a mérhetetlent, 
kis hal az óceánt, egykedvűen, társtalan...

ALKONYSUGÁR

Sima kék selymen rózsák, narancsok 
hamvas árnyból gyűjtik az éjszakát. 
Köztük arany gyík surran át...

E kicsiny világtól elnehezülve 
szembe-ülhetsz ablakoddal: 
kinn fölharsan a foltos hegyoldal, 
mészáros-kötény borítja vállig! 
de a csúcsról egy gomoly leválik, 
mint a hatalom tüzes csarnoka, 
az Egyszarvú lángoló homloka; 
és közelít, már csöppnyi, szerény, 
belibben az ablak hűs üvegén, 
sötétülő selymen, árnyon bujdokol... 
Vele laknál, de nincs sehol.
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Bolond Istók -  Bp., 1943. -  Padlásablak, Alkonysugár -  mindkét vers A fogak tornáca 
(1947) című kötetben jelent meg.

Kedves jó Milán Bácsi!
Szégyellem, hogy csak most írok. Késedelmem oka, hogy szerettem volna levelemmel 
együtt elküldeni Bolond Istók című kisregényemet, de nem sikerült egyik kézirati pél
dányomat sem visszaszereznem. Szerettem volna, ha ezt a munkámat még megjelenés 
előtt elolvasod, nem is tudom, miért.

„Szerettem volna.” Az egész mostani életem csupa reménytelen topogás erre-arra. 
Vágyaim annyira lecsökkentek, hogy már nem is akarnék jó művet írni, csak legalább 
a rossz művemet megmutathatnám. Még ezt se lehet.

Magamról nincs mit újságolnom. Sokat gondolok Rád, és remélem, jó egészségben 
vagy. Nagy regényedről a „Kalangya” folyóiratban olvastam egy hosszú, érdekes bí
rálatot. Akár igaza van a cikk írójának, akár nincsen: annyi bizonyos, hogy a saját feje 
szerint gondolkozik és nem a divatos receptek szerint.

Nagyságos Asszonynak kézcsók. Téged ölel tisztelő, szerető öcséd
Weöres Sanyi.

Pécs, 1943. jan. 21.

Kalangya -  irodalmi és kritikai folyóirat (1932-1944), Szenteleky Kornél és Csuka Zoltán indí
tották Újvidéken, 1941-től Herceg János szerkesztette. A FELESÉGEM TÖRTÉNETE bírálatáról lásd 
a következő levél jegyzetét.

Kedves Milán Bácsi!
Köszönöm soraidat; naplódra, melyből csak részleteket olvashattam itt-amott, nagyon 
kíváncsi vagyok. Kár, hogy feldolgozása, mint írod, évek munkája lesz.

A Kalangyában Rólad és regényedről megjelent tanulmány a leglelkesebb méltatás 
és okos, friss írás; szerzőjével, Szőnyi Zoltánnal csak annyiban nem értek egyet, hogy 
regényedet szinte kizárólag mint psychologiai regényt nézte, és nem vizsgálta annak 
kompozícióját, szerkezetét. Szőnyi a remekműnek kijáró tisztelettel foglalkozott a mű
veddel, és sok érdekes meglátása van; pl. hogy a lélektani regényt feloldod abból az 
állapotából, mely a lelki életet „an sich” vizsgálja (Proust, Joyce, Woolf), ehelyett a kül
ső világ és a lelkek kölcsönhatását ábrázolod, elszigetelés nélkül. -  írtam a Kalangya 
szerkesztőjének (Herceg János, Zombor, Városi Könyvtár), hogy küldje meg címedre 
az illető példányt, címedet megírtam neki. Remélem, megküldi. -  Azt a példányt, ami
ben én olvastam az említett tanulmányt, szerettem volna Neked továbbítani, de sajnos 
a tulajdonosa sehogy se akarja átadni. -  Ha Herceg János nem küldené meg a pél
dányt, bizonnyal oda fogja adni a Kalangya pesti szerkesztője, Csuka Zoltán: címe Bu
dapest VII., Baross tér 15.

Jó egészséget kívánva, ölel öcséd
Sanyi.

Pécs, 1943. febr. 8.

Rólad és regényedről -  Füst Milán: A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (Kalangya, 1943. január 15. 1. sz.). -  
Szőnyi Zoltán -  a recenzió írója valójában Szőnyi Kálmán volt.
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Kedves Milán Bácsi,
köszönöm leveledet. Sajnállak kuckóba préselt állapotod miatt, hiszen az én helyzetem 
is éppen hasonló. Tele vagyunk beszállásoltakkal, nincs külön szobám, nincs világító
eszközöm. Tintám és papírom fogyóban, s itt nem lehet kapni a boltban, a két helybeli 
üzlet már régóta nem működik. És itt is folytonos gyűlések, előadások; Pest vagy Csön- 
ge, mindegy: egyformán világváros.

Ezt a levelet is nagy zajban írom; közben elhívnak hol vizet hozni, hol edényeket 
cipelni. Esteledik éppen: szép, dunántúli, nedves-szürke ég, rárajzolódik egy fa sötét
szürke ágboga; igen finom az egész, nincs benne semmi kiáltó. Mindenért megvigasz
talnak azok a látványok, amelyeket még nem tudott lerombolni az emberi beavatkozás.

Két említett novellád közül A cicisbeót olvastam. Tökéletes remekmű. Úgyszintén a 
Nagy Zoltán halálára írt gyászbeszéded. Különösen ahol önvallomássá válik: a „hatal
mas és követelő csend”, „áhítat”, „évszázados ember”. Ó, ha ennek a csendnek és áhí
tatnak meg tudnánk adni a neki járó áldozatot, milyen gazdagok lennénk.

Rám sötétedett. Élj egészségben, drága Milán Bácsi. Szüleim sokszor üdvözölnek 
(hála Istennek a körülményekhez képest jól vannak). Hálás tisztelő szeretettel

Sándor.
Nagyságos Asszonynak kézcsókom.
1946. febr. 21.

A CICISBEO -  először a SZÉP Szó ALMANACH-ban jelent meg (1945). -  Nagy Zoltán HALÁLÁRA 
-  Magyarok, 1945. szeptember 1.

Drága jó  Milán Bácsi,
felvidítottál mókás leveleddel, pedig minden okom megvan a szomorúságra. Ennek 
szinte szimbóluma, hogy még rendes papírom sincs, ezen a papíron minden betű úgy 
szétivódik, mintha egy-egy könnycsepp volna. Rengeteg baj ért bennünket az utóbbi 
időben, s a sok kisebb-nagyobb csapás együttvéve éppen olyan félfáradt, félbánatos 
érzést eredményez, mint a szerelmi csalódás. Pedig éppen csak Ámor bajai nem láto
gatnak engem az utóbbi időben, de azelőtt se nagyon.

És most egy belső hang így szól hozzám: „Lám, elérkeztél a teljes reménytelenség 
teljes sötétségébe; nem bízol már semmiben, és nincs olyan változás, aminek örülni 
tudnál, nincs olyan élvezet, amit kívánnál; elfordultál mindentől, és már annak se tud
nál örülni, ha végre-valahára egy géppisztollyal keresztüllőnének. A tökéletes sötétség 
ez: ne igyekezz tőle szabadulni, maradj benne veszteg. És akkor ez, melynél sötétebb 
már nincsen, a tökéletes világossággá válik.” Also sprach a belső hang; várom a fejle
ményeket.

Ha ennek a zsebben hordható Hermes Trismegistosnak igaza van, akkor a Te élet
filozófiádban, Kedves Milán Bácsi, ott a bibi, hogy a kellemetlen dolgot azért fogadod 
el, mert tudod, hogy kellemetlenebb is lehet, vagyis pesszimizmusból -  nem pedig 
azért, mert mindent vállalni kell; és mert az egykedvű mindent vállalás és semmit se 
kívánás az élet egyedüli antitoxinja.

Mennyire vagy az esztétikai előadásaiddal? Esztétikádat az Egyetemi Nyomda eset
leg kiadná karácsonyra; Hamvas jelentkezett-e már Nálad ez ügyben? Azt hiszem,



Weöres Sándor levelei Füst Milánhoz • 1079

szeptemberben újra Pesten leszek, és akkor majd igyekszem ezt az ügyet egyenesbe 
hozni.

Hogy az Elysium kötetem hogyan jelenhetett meg az infláció legmélyén, ezt magam 
sem egészen értem. A Móricz Zsigmond Könyvkiadó, azaz Keresztes Bandi barátom 
kijelentette, hogy a könyvnapra okvetlenül ki akar hozni egy kis terjedelmű, olcsó 
könyvet, és erre éppen az én verseimet találta legalkalmasabbnak. Mikor ennek a költ
ségeit is sokallotta, próbáltam lebeszélni többször is, de nem lehetett. Heteken át ma
gyaráztam neki, hogy ne adja ki, hivatkoztam éhező családjára és az Elysium üzleti re
ménytelenségére -  s ha valakit hetekig szívhezszólóan kapacitálnak valamire, termé
szetes, hogy türelmetlen lesz, és az ellenkezőjét teszi, mint amire kapacitálják.

Köszönöm, hogy Édesanyám állapota iránt érdeklődsz. Sajnos, a jelenlegi viszo
nyok közt csak rosszabbodik, kezeletlenül. Ölel öcséd

Sanyi.
1946. aug. 5.

Zsebben hordható Hermes Trismegistos -  nem világos, hogy ez a belső hangként idézett sorokra vo
natkozik-e, amelyek egy Hamvas Béla által fordított és az ANTHOLOGIA HUMANÁ-ban (1947) 
közreadott Hermes Trismegistos-szöveg (a Tabula SMARAGDINA 8. pontja) átfogalmazásai vagy 
egy Hamvas által szerkesztett zsebkönyvsorozatba készült Hermes Trismegistos-,,szöveggyűj- 
temény”-re utal-e. -  Esztétikádat -  1947-ben készült el, majd LÁTOMÁS ÉS INDULAT A MŰVÉ
SZETBEN címmel 1948-ban jelent meg. -  ELYSIUM kötetem -  1946-ban jelent meg. -  Móricz Zsig
mond Könyvkiadó -  Móricz (Littkey) Erzsébet (Csibe) kiadóvállalata. -  Keresztes Bandi -  Móricz 
Erzsébet férje.

Kedves Milán Bácsi,
hazautaztam Csöngére, és itt találtam Ida levelét és vele a Szántóné Kaszab Ilona kötetet. 
Nem is tudom, hogyan köszönjem meg; olyan nagy élmény volt, mint életemben igen 
kevés vers; a Te válogatott verseid, gyerekkoromban a Babits-versek, Shakespeare, 
Keats, a Gilgames eposz, Arany, Mallarmé s a népköltészet.

Ez a kötet, úgy érzem, egyértékű a válogatott verseiddel. Úgy sejtem, körülbelül az 
történt: Te a költőnő gyarló írásaiban igen mély női élményvilágot leltél; s ezt a ha
tártalan mélységű femininumot hangszerelted méltóképpen. így létrejött az a para
dox helyzet, hogy Sappho óta Nálad szólalt meg először a női lélek alapvető, igazi, 
teljes regisztere (és ki tudja, tán Sappho dalait is férfikéz simította, tán Alkaiosé, hiszen 
hanghordozásuk azonos!).

Ebben a kötetben a női élményvilág oly erővel szólal meg, hogy értéke a legmaga
sabb férfilírával azonos: és ez, Sappho óta, tudtommal egyedülálló. -  Tán nem is baj, 
hogy néhol a női alt hangon túlságosan felülkerekedik a Te basszusod; néhol a férfi
hangot lehetetlen fel nem ismerni. Talán még jobban nőimitátorrá kellett volna vál
nod, mint ezt nagyjából úgyis megtetted. -  A kötet azonban mindenképpen hallatla
nul nagy; csodaszerű, mint a lángoló csipkebokor.

Márc. 5-10. körül újra Pestre kerülök egy hónapra. A viszontlátásig is hálás szere
tettel ölel

Sanyi.
Csönge, 1947. febr. 19.
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Szántóné Kaszab Ilona -  (1874-1954) költő; SZAVAK AZ ÁRNYÉKOMHOZ című kötetéről (1934) van 
szó, mely valójában Füst Milán munkája, aki a költőnő verseit átdolgozta, átírta.

Milán Bácsi, Kedvesem,
köszönöm leveledet; örömmel látom, hogy ajó kedélyed minden baj közepette is meg
van, sőt emelkedik. Nagy örömmel tennék eleget kedves hívásodnak, de én is ketrec
félében vagyok. Állást vállaltam Székesfehérváron, és munkaköröm most van kiala
kulóban. Kedélyem igen rohadt, lankadt, elhasznált; olyanformán érzem magamat, 
mint egy villamosjegy, amelyet háromszor lukasztottak, aztán eldobtak, aztán valaki 
fölszedte, és az egyik lukat valahogy becsinálta, és most újra utazik vele. Azzal vigasz
talódom, hogy Változtatnod nem lehet című kötetedet olvasom gyakran, melyet egy na
gyon kedves barátomtól kaptam nemrég ajándékba, mert őneki két példánya volt be
lőle. És foglalkozom a Kaszab Ilona-kötettel is, melyről írni szeretnék végre; nem tu
dom, miért, ez a könyv úgy ellenáll annak, hogy írjak-beszéljek róla, mint a gyémánt 
a vésőnek; úgy látszik, vannak könyvek, melyekről tiszteletlenség beszélni. Például 
Dantéról le nem tudnék írni tíz sort; Goethéről akár tíz oldalt is, de azt hiszem, meg 
fogom törni a Kaszab Ilona-könyv szívós védekezését ostoba ismertetési kísérletem 
ellen, és mégiscsak írni fogok róla, akár zavarosat, akár még zavarosabbat.

Minden jót, Milán Bácsi! Hálás szerető öcséd
Alekszandr Krasznij.

Székesfehérvár, Szent István tér 7.
1947.júl. 15.

VÁLTOZTATNOD NEM LEHET -  Füst Milán első verseskötete (1913). -  Alekszandr Krasznij -  Vörös 
Sándor, oroszul.

Kedves Milán Bácsi,
mindenekelőtt hadd gratuláljak Kossuth-díjadhoz. És gratulálok Magyarországnak 
is, hogy Téged díjazott.

December óta Rómában élek feleségemmel. Itt most azt a megbízatást kaptam, 
hogy írjak kb. 3/4 ív terjedelmű tanulmányt verseidről; olasz fordításban fog megje
lenni a római „Janus Pannonius” rivistában, és majd szeretném kiadni magyar folyó
iratban is. Hogy tanulmányom jó lesz-e, nem tudom; mindenesetre úgy fogok írni 
Rólad, mint aki énszerintem az egyetlen olyan magyar költő, aki az európai líra leg- 
ragyogóbbjai mellett sem fakul el; tapasztaltam, hogy ha Keats, Shelley, Leopardi, 
Hölderlin verseit olvasom, utána olvashatom a Tieidet, s ezt egyetlen más magyar köl
tő sem bírja ki. -  De sajnos itt Rómában nincsenek kéznél a versköteteid, s enélkül a 
tanulmányt nem tudom megírni. Arra kérnélek, küldd el római címemre, kölcsön, a 
Válogatott versek kötetedet, s esetleg másokat is; egy hónapon belül visszaküldöm.

Válaszodat és a Válogatott verseket mielőbb kérve, minden jót kíván és ölel szerető 
öcséd

Sanyi.
1948. márc. 21.
Cím: Roma, Via Giulia 1.
Accademia d’Ungheria
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Rómában élek -  Weöres Sándor 1947-ben elnyerte a Collegium Hungaricum ösztöndíját, és fe
leségével közel egy évet töltött ott. -  Feleségemmel -  Károlyi Amy (1909) költő, műfordító; 1947- 
ben kötöttek házasságot.

Kedves Milán Bácsi, hálásan köszönöm a Szellemek utcáját. Most vázolom a róla készülő 
tanulmányt, s mihelyt kész lesz, elküldöm. Költészetedről tanulmányt írni szinte kép
telenül nehéz; de nagyon izgató feladat, s örülök, ha legalább egy százalékban sikerül. 
-  Van itt egy nagy tehetségű olasz költő barátom, az anyja magyar (fiumei), s ő is tel
jesen beszél magyarul; mutattam neki verseidet, s egyetértett velem abban, hogy Te 
vagy az első európailag mérhető lírikusunk. Fordítana Tőled, ha könyvet kapna. Neve 
és címe: dr. Paolo Santarcangeli-Schweitzer, Roma, via Pinturicchio 89. -  Még egyszer 
is köszönet. Minden jót kíván és ölel

Sanyi.
1948. ápr. 10.

A gyönyörű könyvet én is köszönöm, sok szeretettel és üdvözlettel

Weöres-Károlyi Amy.

SZELLEMEK UTCÁJA -  Füst Milán verseskötete (1948). -  Paolo Santarcangeli -  (1909) magyar szár
mazású olasz író, műfordító.

Kedves Milán Bácsi,
igen köszönöm szép küldeményedet, az ünneped alkalmából készült megható, csön
des, elgondolkoztató emlékbeszéded. Kívánok én is Teneked minden jót; mindazokat 
a végsőkig érett élvezeteket, melyek csak a hatvanadik életév után tárulnak az ember 
elé; és még sok remekművet és sok foganatos tanítást; s megfelelő jó évtizedeket mind
ehhez. -  Fájlalom, hogy én nem lehettem jelen. Megint Csöngén éldegélek, és ha újra 
Pestre kerülök, szíves engedelmeddel tiszteletemet teszem. Nagyon szeretnélek már 
látni, Milán Bácsi.

Itt Csöngén szépen tavaszodik, tevékenyen süt a nap, már most, február közepén. 
Fűtetlen szobában és nyitott ablaknál írom ezt a levelet, és nem fázom. És tündéri illatú 
levegő száll be, mely maga sem tudja, hogy az ősz zamataira emlékezik-e vissza, vagy 
a tavasz áramait bontogatja-e. Mindenesetre áldott időjárás, és belőle szeretnék most 
küldeni e levélben.

Szüleim meleg üdvözletüket küldik, és ők is velem együtt minden jót kívánnak Ne
ked és kedves Feleségednek. Szerető öcséd

Sanyi.
Csönge, 1949. febr. 10.

Emlékbeszéded -  Hatvan ÉV (Huszadik Század, 1948. 273-278. Klny. is); később az EMLÉKEZÉSEK 
ÉS TANULMÁNYOK című kötetben (1967).
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Kedves Milán Bácsi,
kicsit megkéstem a Gitagóvinda-szemelvények küldésével, mert kiderült, hogy vala
mennyi példányt már szétküldöztem. De a fogalmazványokból sikerült rekonstruál
nom. Újra legépeltem tehát, és itt küldöm, kérve, hogy fogadd és olvasd szeretettel.

Sok érdekes dolgot fordítottam az utóbbi időben: egy III. századi kínai verses ars 
poeticát, Lu Csi művét; Kálidásza, Amaru, Bhartrihari, Hála középkori szanszkrit köl
tők négysoros dalait, epigrammáit; Csü Jüan ókori kínai sámánénekeit. Legutóbb egy 
madagaszkári hóva halottidéző szertartást dolgoztam fel: Tatavane, a tizenöt éves ki
rálynő, megidézi ősei szellemét, hogy az uralkodásban segítsenek. Bűbájos, hiú kislány 
és félelmetes, felelősségteljes matriarcha egyszerre. Ilyenféle mondanivalói vannak:

„Nem, surranok magamfajta lányokkal a rétre, 
kacagni, kecskét fejni, édes tejet inni, 
inkább a ti fényetekben ülök a trónon évről-évre, 
ébenfa-bálványként a világ terhét fejemre venni...”

Apja szellemének így udvarol:
„...megállsz, ha látod zöld-szikrájú sötét szemem, 
fehér parázs fogsorom,
mögötte csontvázam, mint szitakötő, csipkés-finom: 
lásd egynapos asszonyod! nem méltó egy mosolyodra?”

Nagyanyja szelleméhez:
„Andede, jó nagyanyó, 
mosolyogsz, mint a sárga sivatag, 
a csontot őrlő, fogatlan homokzuhatag, 
a menny széléig vonuló. 
így sose mosolygok én, 
két birodalom úrnője vagyok, 
ölemben kard és kenyér, 
könnyem rájuk csorog. ”

És csupa szeretet és komolyság, mikor alattvalóiról beszél:
„Én mindenki anyja vagyok, 
valamennyit ölbe venném, 
valamennyit megetetném, 
de mire kezem egyet mozdul, meghalok. ”

No, elég is ebből. A napokban felhívlak telefonon, remélve, hogy nem söpör el az 
influenza minden találkozást. Jó egészséget kíván, ölel porod, nyomdokod és harma
tod,

Sanyi.
1956. máj. 10.
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