
WEÖRES SANDORRAL

- Gyermekkorában honnan, mikortól számitja
költészetének indulását?

- Azt hiszem, minden költöi oeuvre tulajdon
képpen a kora gyermekkorral, a kisgyermek
korral kezdődik. Nálam a pólyáskori gügyögés
különböző fázisokon keresztül haladt a költősé

gig, a felnőtt korig. Erős a gyanúm, hogy ez
majdnem mindenkinél így van, csak nem min
denki jegyzi meg, nem míndenki tulajdonít neki
jelentőséget, de bármelyik költő elmondhatná,
hogyapólyáskori gügyögés, az óvodás és ele
mista fokon keresztül, a kamasz lírán keresztül
érte el az érettség stádiumát.

- Milyennek látja ma azt a gyereket, aki bele
fogott abba, amit a felnőtt költő a mai napig
továbbvisz, továbbgondol?

- Falusi gyerek voltam, de a kultúra, amit
apró gyerekkoromban alkalmam volt magamba
szívni, már sok tekintetben városias volt. Fő

olvasmányom Shakespeare drámái voltak Vö
rösmarty, Petőfi, Arany fordításában.

- Mennyi idős volt ekkor?

- Amikor elkezdtem olvasní Shakespeare-t,
talán hét-nyolc éves lehettem, és tízegynéhány,
amikorra befejeztem. Persze, közben más olvas
mányok is foglalkoztattak, német nevelőnöm

révén Schiller drámáival ismerkedtem. Érdekes,
hogy főleg - úgy látszik - a drámák vonzottak,
Madách Tragédiá-ja is ide tartozott. És nagyon
szívesen olvastam Csokonait, és a múlt század
végi, mondhatnám sematikus költőket is. Sza
bolcska Mihályra, Ábrányi Emilre, Indali Gyu
lára, Dalmadi Győzőre gondolok, Szelestei
Lászlóra és ennek a kornak a többi költőjére.

- Amikor irni kezdett, melyik költő-ideál,

életmű-ideálfogta meg? Milyen gyermeki elkép
zelés inditotta el? A lenyűgöző shakespeare-i vi
lág vagy a lobbanékony Csokonai-alkat?

- Nem volt semmiféle elképzelésem, se min
tám, rajtam valahogy úgy termettek a versek,
mint a fán a gyümölcsök. Lett, amilyen lett, én
semmiféle előzetes mintát nem követtem. Vala
hogy úgy gondoltam, csak mellesleg, mellékesen
leszek költő. A mérnöki tudományok, a mate
matika, a technika érdekelt és vonzott, és gon
doltam) lesz majd valami civil, polgári foglalko-

Beszélgetésllnket a költö 70. szlIletésnapja alkalmából
közöljilk. Sok szeretettel, baráti szivvel köszöntjük a
nagy alkotót.

A VIGILIA BESZ~LGETÉSE

zásom s amellett szabad perceimben verseket is
fogok írni. Nem ambicionáltam egyáltalán,
hogy költö legyek, valahogy úgy képzeltem, a
költőségből úgyse lehet megélni, azt az ember
csak a megélhetése, a foglalkozása mellett gya
korolhatja.

- S ha a költő-szerep nem is, de valamilyen
költészet-ideál lebeghetett a szeme előtt, hiszen
olvasmányai nagy léptékű költő-világokat fedtek
fel. Afféle "a mindenséget vágytam versbe venni"»
elhatározásra gondolok . . .

- A mindenség és a világ nem foglalkoztatott
annyira, inkább a költészet önmagában, a költé
szet eszközei, hangzása, dinamikája, mozgás
rendszere. Nem akartam a világot költészetté
tenni, hanem a. költészet mint olyan érdekelt,
ahogy egy gép és annak alkatrészei. Mint mond
tam, roppantul foglalkoztatott a technika. Aho
gyan a gépnél sem okvetlenül a praktikus része
érdekelt, hogy ez mennyi jövedelmet, mennyi
hasznot hoz valakinek, inkább a gép mozgás
rendszere - ugyanígy voltam a költészettel is, a
költészet belső mozgásrendszere érdekelt és fog
lalkoztatott. A világról és a mindenségről való
sággal megfeledkeztem. Van egy versem arról,
hogya "vers, akár az alma, gömbölyű és illa
tos". Engem a versnek az alma- vagy a krumpli
mivolta ragadott meg és nem a körülötte kerin
gő világnézeti lehetőségek.

- Mit ért a költészet belső mozgásrendszerén?
És mit értett rajta akkor?

- Akkor biztosan másképp fogalmaztam vol
na meg. Ez a terminológia, amit most haszná
lok, más eredetű, nem gyerekkori.

- Ez azt jelentette, hogy errői is, arról is versek
jutottak az eszébe?

- Nem is erről vagy amarról jutottak több-
. nyire eszembe. Éreztem, hogy megvan a költé

szetnek a sajátos lüktetése sok száz alakban.
Másképp lüktet egy ereszkedő vers, mint egy
emelkedő, másképpen egy lassú, mint egy gyors.

- Tehát maga a forma volt, ami megragadta?
A struktúra, a költői eszköztár volt az, ami el
sődlegesen vonzotta?

- Igen, a forma, a struktúra, a faktúra sokkal
jobban vonzott, mint azok a tartalmak, amelyek
költészetté válhatnak.

- Ugyanakkor első verseiből sem hiányzik a
gondolatiság.
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- A gondolat jelentőségét mindig éreztem, és
most is érzem..úgyhogy ez alapérzésem, amely
máig nem változott.

. - Hány éves koráig tartott és milyen fokra
jutott a gépek. a technika iránti érdeklődése? Az
iskolában is ez volt az erős oldala?

- Később már inkább az irodalom és az iro
dalmak foglalkoztatták, ez inkább elemista kori
érdeklődés volt a gépek iránt.

- Psyché előadást tart barátjának matézisből.

Ez mintha mélyebb vonzódásra engedne követ
keztetni.

- Amikor erősebben belemerültem az iroda
lomba, a fizikát, a matematikát, a technikát
akkor már elhanyagoltam, kevesebb energiám,
kevesebb időm j~ott rá, annyira, hogy diák
éveimben gyakran volt matematikából, fiziká
ból hármasom, négyesem. ami akkor rossz jegy
volt.

- Még ekkor is józan polgári pályára készült.
vagy már csak a család kívánsága volt ez?

- Nem. Józan, polgári pályára készültem még
később, egyetemista koromban is. Próbáltam
jogot végezni. Fél évig voltam jogász, de annyira
idegen volt nekem, hogy kénytelen veltam ab
bahagyni, és.inkább bölcsész lettem.

- Mi változtatta meg az elképzelését. hogya
.mellékes" verselgetéssel is beéri majd?

- A praktikus dolgokban folyton kudarcok
értek, így egyetemista koromban és egyetemista
korom után nem volt már egyéb lehetőségem,

mint könyvtárosnak. irodalmárnak menni.

- Ezekben az években kötött erős barátságot
a régi magyar irodalommal is?

- Már diákként sokat foglalkoztam a régi
magyar költészettel, irodalommal, ha nem is
rendszeresen. A magyar múltnak egy-egyelfelej
tett alkotója ragadott meg különösképpen. El
sősorban Ungvárnémeti Tóth László, aztán Új
falvi Krisztina, Molnár Borbála.

- Hol találkozott az írásaikkal? Az egyetemen.
a könyvtárban vagy esetleg a tanárai hívták fel
rájuk a figyelmét?

- Tanáraim nem hívták fól rájuk a figyelme
met, nyilván nem is ismerték őket. Könyvtárban
bukkantam rájuk. És Waldapfel Imre volt a régi
magyar költészetnek olyan alapos ismerője, aki
egy elfelejtett nagyságra, Vályi Nagy Ferencre
fölhívta a figyelmemet, még egyetemista korom
ban. A forrásokat részben a pécsi könyvtárban,
részint gyakornokként a Széchényi Könyvtár
ban és az Egyetemi Könyvtárban találtam. Úgy
hogy Pécs és Budapest könyvtárai adtak módot
ezekkel a költőkkel foglalkozni.
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- Szűkebb pátriája. Kemenesalja, a régi ma
gyar irodalomnak is nevezetes vidéke. Krúdy írja
a "Méhesek irodalmé"-ban, hogy az udvarhá
zakban régen az irodalomnak is helye volt. Az
afféle "másrészt verselgető" magyarok hagyo
mányával találkozott már otthon is?

- Igen. A padlásunkon nagy halomban he
vert egy múlt századközépi vicclap, a Zuhany.
Sárosi Gyula, az Aranytrombita szerzője szer
kesztette. ,Éshát nem volt valami széles látókörű
élclap, inkább a helyi dolgokkal, Szombathely,
Vas megye, Kemenesalja ügyeivel foglalkozott.
Aki nem élt ott, az talán sokszor meg sem érti
a Zuhany tréfáit, annyira a helyi nagyságokat
kezdte ki.

- Eszerint még a múlt század közepén is volt
egy ilyen típus. a gazdálkodó-írogató magyar?

- Berzsenyi a legpregnánsabb példa a kőltőre

és ugyanakkor földművelőre. Annak ellenére,
hogy a mai fogalmak szerint nagybirtokos volt,
nem élt nagybirtokos életet, szerény falusi
szántó-vető volt.

- Ezt a követhetőnek tűnő idilli egyűttélését

irodalomnak és hétköznapi hivatásnak végül is a
pécsi egyetemi évek tapasztalatai semmisítették
meg. más irányt adva életének.

- Már középiskolás koromban, amikor olyan
irodalomtanáraim voltak, mint Pável Ágoston,
Kárdeván Károly, Szomorú Árpád, kezdett ki
alakulni, de ez nem Pécsett, az egyetemi években
történt, hanem korábban, középiskolás korom
ban Szombathelyen.

- Ekkor már megjelentek versei is. 14 évesen
közli a Nyugat. híres költő-barátokat tudhat ma
ga mellett.

- Föltétlen az tette lehetövé, hogy tanáraim
és költő-író pártfogóim komolyabban vették
költőségemet. mint én magam. Kosztolányi, Ba
bits, Kodály nélkül nemigen szabadultam volna
ki a falusi környezetből és a falusi életformából.

- Babits. Kosztolányi irodalomszervező, szer
kesztő. újságíró is volt. Nem szerepelt a tervei
között. vagyo.. körülmények nem hozták maguk
kal. hogy ilyesmivel is foglalkozzék?

- Hát volt rá mód egy rövid ideig, amikor
Pécsett Várkonyi Nándorral a Sorsunkat szer
kesztettük. Akkor, rövid ideig, én is szerkesztő

voltam.

- Miért távolodott el később a szerkesztéstől?

- Nem távolodtam el, hanem a negyvenes
évek elején a Sorsunk megjelenése mindinkább
lehetetlenné vált. Aztán be is tiltották. Ugyanez
volt a sorsa a Nyugatnak, akkor már Magyar
Csillagként és a Napkeletnek.



Amikor feljött Pestre, itt nem nyilt lehetősége

arra, hogy folyóirattal, az irodalmi élet szervezé
sével próbálkozzék?

- Nem, itt már megvoltak a kész folyóiratok,
úgyhogy...

- De negyvenötben-negyvenhétben még sok
minden kialakulatlan. Nem volt az irodalomban,
a kultúrpolitikában olyan erő, amely önben ezt a
szándékot táplálta. segítette volna?

- Sőt, épp ellenkezőleg.Negyvenötben, negy
venhétben-és az utána következőesztendőkben,

ha nem is voltam szilenciumra ítélve, gyakorlati
lag mégiscsak azzal sújtottak; az én működé

semnek akkor nem nyilt terrénum. A Rákosi
korszak pedig a sematikus irodalom ideje, és
ahhoz semmi kedvem és hajlamom sem volt,
hogy beálljak a sematikusok közé.

- Hadd kanyaradjak vissza egyetlen kérdés
erejéig néhány esztendővel korábbra. Weöres
Sándor költőí pályakezdése táján jelentkezett a
magyar irodalomban a népi írók mozgalma. Mi
lyen kapcsolata volt velük? Egyikükkel
másikukkal életindulása is rokon, közülük nem
egy, példáu/Illyés Gyula is, erős szálakkal kötő
dött a Nyugathoz, Babits Mihályhoz. Valóban
igaz az, hogy Weöres Sár.:ior számára idegen volt
a népi mozgalom?

- Nem volt idegen. Erdélyi Józsefnek például
nagyon szerettem és most is szeretem a verseit.
Illyés Gyulával is jó kapcsolatban voltam, és
verseit, prózáit egyaránt szeretem. Németh
Lászlóval is elég sokat voltam együtt. A mozga
lommai magával nem volt kedvem foglalkozni,
és valahogy nem is várták tölem. Dolgoztam a
népiek folyóirataiba, különösen a Válaszba. Szí
vesen vették a verseimet, de nem hiszem, hogy

'örültek volna annak, ha belekontárkodom a
demográfiába. Nem értettem hozzá, és nem fog
lalkoztam vele. Az az érzésem, hogy az akkori
"népiek" nagyon helyeselték, hogy nem kontár
kodom olyasmibe, amihez nem értek.

- Életrajzi tény, hogy édesapja a Tpnácsköz
társaság őrnagya volt, Stromfeld Aurél mellett
szolgált. Emiatt később eljárást indítottak ellene,
rangjától megfosztották, leszerelték. Falusi gaz
dálkodóként élt. Weöres Sándor indulásától
mindvégig haladó irodalmi mozgalmakkal állt
kapcsolatban. Mi magyarázza, hogy szinte két
szer tíz évet ldl/ett várnia a megjelenésre, elisme
résre, előbb az 1947-57 közti időben, majd 1957
től a "Tűzkút" megjelenéséig?

- Azt hiszem, nem sok értelme volt annak,
hogy kiket ítéltek ebzárlatra és kik futhattak.
Illyést, Veres Pétert, Szabó Pált engedték mű

ködni, de ugyanakkor nem szerepelhetett Kas
sák Lajos, Vas István, Jékely Zoltán, Jankovich

Ferenc, Fodor József és én sem. Szóval voltak
szívesen látottak és nem szívesen látottak, de
hogy ki került az egyik és ki a másik csoportba,
annak különösebb oka aligha lehetett. Kit erő

sebben sújtott a szilencium, kit gyöngébben. de
ennek mély okait keresni, azt hiszem, egyáltalán
nem lehet.

- Ismert a vonzédása a keleti irodalmakhoz. A
Várkonyi Nándorral együtt töltött idők is nyi/ván
segítették abban, hogy alaposan megismerkedjen
a régi kultúrákkal.

- A Tao Te Kinggel, az upanisádokkal na
gyon sokat foglalkoztam. Összekerültem, bár
tagja sose lettem, a teozófus és antropozófus
iskolákkal, amelyek szintetizálni: igyekeztek a
távol-keleti gondolkodást az európaivalés a
kereszténnyel. A világkép rokon a keletieknél és
az antropozófusoknál, a teozófusoknál. A keleti
kultúra termékei többnyire olyan szervesek és
tömények, hogy nem elemezhetöek olyan mó
don, mint az európai filozófia művei, A keleti
filozófia sokkal több szállal kapcsolódik a gya
korlathoz, mint az európai.

- Tapasztalatibb és ugyanakkor misztikusabb?

- Nem biztos, hogy misztikusabb. Juan de la
Cruznál vagy Sienai Szent Katalinnál misztiku
sabbat aligha tudnánk mondani. És külőnösen

a buddhizmus rengeteg praktikus, gyakorlati
tanácsot ad a földművesnek, az iparosoknak. Ez
persze ottani, helyszíni életközelség, indiai, tibe
ti, kínai életközelség, ami meröben más, mint az
európai, mert ott az adottságok is teljesen má
sok.

- A nyomorúság ott is meghatározza az emberi
lehetőségeket,és mintha ez a nyomorúság egyfor
ma lenne még ezekben. a különböző világokban
is. . .

- Nem: tudom, hogy az európai és az ázsiai
nyomorúság közt nincsenek-e lényegbevágó kü
lönbségek? Az ázsiai nyomorúság sok tekintet
ben érthetetlen. Nekik sok helyütt jóformán szá
jukba lóg a fákról a gyümölcs, és képesek éhez
ni. Bombayban láttam a piacot záráskor - hogy
ott micsoda élelmiszerhegyek mennek a szemét
be! Ott vannak az éhezők, ott az éhínség, és nem
nyúlnak ehhez a sok élelmiszer hez, amit aztán
kidobnak. Bárki vihetne belőle, ha akar. Mégse
nyúl hozzá senki.

Ez számomra megmagyarázhatatlan, mert le
hetne vallási vagy higiéniai tilalom ezekhez a
kidobásra szánt élelmiszerekhez nyúlni. De nem
tiltja senki, semmi, és mégsem viszik el, inkább
éhen halnak. Erre se vallási parancs, se más nem
kötelezi öket. .. Itt van a keleti léleknek egy
olyan vonása" amit nem csak én nem értek, de
ők maguk sem értik...
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- Weöres Sándor alapos ismerője . f ordít ója a
távoli kultúrák ősköltészetének és népk öltésze
tének. Hogyan látja ezek t ávlat áb ál: a magyar
népköltészet mely ik égtáj népköltészetével rok o
nítható?

- A nép költészetek világszert e rokoníthat ók
egymással. Ahogy az alapformák : a fölfelé épü
lő ház, a lefele m é lyül ő odú, a barl ang, a verem
és a kifele csúcsoso dó: a torony, a kupola 
bármilyen közöss ég ráéb red ezekre , az alapfor
mákat megtalálja akkor is, ha semmiféle hat ás
alatt nem áll . Ezeket nem egymástól tanulják a
kultúrák, ha nem egyszerűen nincs má s kiindul á
si lehetőség, mint a fő lfe le . kifele építés és a
lefele, befele mélyülés, Akármilyen nép , akármi
lyen kultúra csa k itt kezdheti .

r
- Mai magyar irodalmunk többf éle költői utat .

ha úgy tetszik . irányza to t rajzol elénk . Talán épp

azért. mert nyelvében elszigetelt . kicsiny nép va
gy unk . szeretj űk ez t vagy azt az Illat kizáróla
gosnak kik iálta ni. Pedig vaiászinű, hogya ma 
gy ar irodalomban sem csupán egy út vezet az
..űdvoz űléshez" .

- Úgy hiszem, minden kon strukt iv erőnek
együ tt kell működnie , össze kell fognia. Jelleg
ben ezek nagyon sokfélék lehetnek, lehet.népi
jellege és lehet nyugat os je llege; az a j ó, ha minél
változa tosabba n, minél színesebben, tö bbféle
van je len. De anna k, hogy ezek egym ással kül ö
nösebben verse ngjenek, annak sok ér telm ét nem
lát om .

( A beszélgetést következő szám unk ban Káro 
lyi Amy társaságában [olytatjuk. )

MEZEY KATALIN
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