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Miklóssy Endre

Az er�
(Weöres Sándor és Karácsony Sándor)

A vesztes világháború és Trianon, úgy látszik, valamiféle ébreszt� volt a szá-

munkra, elkezd�dött egy alapvet� társadalmi és szellemi megújulás. A magyar 

kultúra szempontjából a legfontosabb ezek közül a „tanítók nemzedékének” a 

kibontakozása volt. Ez volt a magyar gondolkodók els� nemzedéke, amely kilé-

pett a provinciális epigonizmusból, és a szellem egyetemes színvonalán, egye-

temes érvénnyel szólalt meg. Az ilyen embereket mondta Karácsony Sándor 

szofokratáknak, mások számára értékteremt�knek, aminek a feltétele „áhitatos 

szinten élni az életet”.

Weöres Sándor született költ�zseni volt, abban az értelemben is, amit 

Goethe mondott önmagáról: „semmim sincsen, mindent másoktól kaptam, 

kivéve az akaratomat.” Hogy megvalósítsa mindazt, amit magában hordoz, 

másokra van szüksége, és a zseni abban is megnyilvánul, hogy ezeket meg is 

tudja találni. Weöres ekképpen járta végig a magyar gondolkodás iskoláit. Pécsi 

egyetemistaként részese lett a városban sajátságos zárványként kialakult szel-

lemi m�helynek. Fülep Lajossal, Kerényi Károllyal, Várkonyi Nándorral itt került 

személyes kapcsolatba – ez a zord Fülep és a nyájas Várkonyi esetében egy éle-

ten át tartó barátságot és munkakapcsolatot is jelentett. Hamvas Bélával, akit 

a mesterének nevezett, Várkonyi ismertette össze. Széles szellemi horizontját 

mutatja az is, hogy a költészete viszont a „tanítók” ellenlábasától, a Nyugattól 

eredeztethet�. „A vadmacska, a páva és a bárány” a három költ�i példaképe: 

Ady, Kosztolányi, Babits.

Sokkal kevésbé ismert azonban az egyik legfontosabb szellemi kapcso-

lata, ami Karácsony Sándorhoz f�z�dik. Karácsony 1922-t�l egy évtizeden 

keresztül a felel�s szerkeszt�je volt az Er� cím� protestáns diáklapnak. Ez 

a lap egyebek között középiskolások vers- és prózakísérleteit is folyama-

tosan közölte, maga Karácsony pedig széles kör� levelezést folytatott a 

versel� diákokkal. Egy adoleszcens fiatalnak a versírás, mint önmagának és 

a világhoz f�z� kapcsolatának a megfogalmazása szinte feltétele az éretté 

válásnak. Persze ritkaság, hogy valódi költ� váljék bel�lük, de nem is ez 

volt a pedagógiai f� cél, hanem az értelmes, megformált világlátás kiala-

kítása. Karácsony mindenesetre nagy fáradsággal, gonddal és szeretettel 

foglalkozott eme ifjú költ�-palánták kezdeményeivel. 1928-ban így közölte 

a 15 éves szombathelyi diáknak, Weöres Sándornak négy versét: Öregek, 

Tájkép, A percvonat, Szelek zenéje, majd 1929-ben még kett�t: Üzenet és 

Veríték címmel. Az Öregek cím� versét, amely ezek közül méltán a leg-

híresebbé vált, Kodály Zoltán meg is zenésítette. El�legzi a költ� empátiáját 

és képalkotó erejét. A vers Kosztolányi hatását mutatja, de egyúttal a ket-

tejük közti alapvet� lelki különbséget is – az önsajnálat Weörest�l teljesen 

idegen volt.
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„élet-gyertyán lefolyt viasz.

Téged megettek,

téged leszórtak,

Te már elégtél:

mehetsz aludni.”

Weöres ezen kívül felveszi majd els� kötetébe a Veríték cím� versét is. 

A többit, úgy látszik, kihagyható zsengékként ítélte meg, de én mégis kiemel-

ném közülük zeneisége miatt a Tájképet. Az itt meglelt daktilusos ütemek vé-

gigkísérik majd egész költ�i pályáját.

„Ködbe hanyatlott déli vidék –

Könnyes a felh�, szürke az ég

(…)

Nyargal a tájon a hóval a szél –

Elmegy az �sz és itt hagy a tél…

Halkan a tájék télbe borul –

Mindig a régi… Mindig az új…”

Karácsonynak egész életében hihetetlen 

érzéke volt a megfelel� emberek kiválasztá-

sához. Így az ifjú poétában rögvest felismer-

te az esztétikai ítélkezés képességét is, és 

megbízta �t a Csittvári krónika cím� állandó 

rovat szerkesztésével. Ez a rovat közölte a 

diákkölt�k verseit, és a szerkeszt�je levelezett 

is e költ�kkel. Azt hiszem, hogy ez a munka, 

más fi atalok félérett verseinek a megítélése, 

hozzájárulhatott a saját költ�i megszilárdulásához is. Hadd közöljek itt egy 

versrészletet a Weöres által szerkesztett rovatból.

Zsohár István: Tóth Árpád halálakor

„Én az inga lassú fényét nézem,

Zokogva alszom át az éjszakát…

Szívembe vésve ez öt szót, érzem:

Versek, bolondság, szép jó éjszakát!”

Milyen szépen búcsúzik ez a fi atalember kedvenc költ�jét�l, és önmaga vers-

faragó ifjúságától is… Weöres is hamarosan búcsúzott, ha nem is a költészett�l, 

de a rovatszerkesztést�l. „Nem ment a szinusz-tétel”, írja kesernyésen, kimaradt 

a gimnáziumból, és ezzel meg is szakadt kapcsolata a diáklappal. A közvetlen 

kapcsolat tehát nem volt hosszú. De a következményei, úgy t�nik, igen jelent�sek 

lettek. Csak anekdotaképpen említem az Er� 1927. évi 3. számában A vers szüle-

tése címmel megjelent Gergelyi Ferenc-verset, amelynek tartalmilag nincsen köze 

Weöres tíz évvel kés�bbi disszertációjához, de lehet, hogy tudat alatt belejátszott 

vagy a témaválasztásába, vagy annak a címébe egykori olvasmány-élménye is.
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Nincs nyoma annak, hogy Weöres foglalkozott volna Karácsony világlátá-

sának f�leg a negyvenes években, professzor korában történt kifejtésével. De 

ott volt ezek indulásánál. Nézzünk néhányat a nyilvánvalóan általa is olvasott 

Szerkeszt�i üzenetek közül:

„A költ� újrateremti a világot, ha valami olyan van benne, amit senki még 

így el nem gondolt, és mi mégis elhisszük, hogy a mi szemünkkel nézi.”

„Nem azért költ�, mert rímes vég� sorokban beszél, hanem mert meglep� 

és mégis régt�l fogva érvényes képekben látja a világot.”

„Az irodalom végs� elemzésben forma, és ott kezd�dik, ahol a gondolatok 

kivetülnek a tárgyi világba.”

„A versforma nem kosztüm, amit váltani lehet, hanem belülr�l jöv� szerves 

része a költeménynek.”

„A jó versben a tartalom és a forma viszonya mindig újszer�en hat.”

„Az élet jelenségei közül ne a felt�n�t, hanem a jelent�set keresd.”

Nincs olyan, hogy ifjúsági irodalom – fejti ki Karácsony. Robinson, Gulliver, 

Cooper, Verne könyvei feln�ttek számára íródtak. Ennek megfelel�en mond-

ja Weöres, hogy gyermekvers sincsen. Azért egy szempontból mégis van, fél 

évszázad magyar óvodásai legyenek rá a tanúim, hogy mennyire. Ezek a még 

sohasem volt versek arról az örökkévaló pillanatról szólnak, amelyet csak a 

kis gyerek szeme lát. Zöld erd�n ibolya-virágot, lomb között lép� teleholdat, 

vízivárban daloló Ung királyt, faluvégi bozótos házat, tükrös-szivet, domb- 

tövet, hol nyúl szalad, �szi éjjel izzó galagonyabokrot, kétorrú Mog királyt, 

k�békát, éj mélyén fölzeng� száncseng�t talán már nem is ismerünk más-

honnan, csak ezekb�l a kis versekb�l. Ez a gyermeki szem objektivitása, de 

egy rendkívül tudatos költ� szerkeszt� m�vészetével megjelenítve. (Talán itt is 

közrejátszott egykori rovatvezet�i tapasztalata, a  töprengés naiv-sikerületlen 

diákversek fölött.)

Kiindulópontul kínálkozik itt Karácsony meghatározó fontosságú dis tink-

ciója a „nyugati” szubjektív és komplikált és a „keleti” objektív és primitív 

világlátás között, amely kétféle társas lelki viszonyt tételez fel: rád akarom-e 

er�ltetni magamat, vagy pedig tudomásul veszlek mint olyan furcsaságot, ami-

lyen jómagam is vagyok. Weöres, a költ� ennek megfelel�en beszél „az átél� 

felismerés viszonylagos személytelenségér�l”, ami nem bels� élmény expresz-

sziója, hanem a küls�re irányuló elfogulatlan kíváncsiság. De hogy lesz ebb�l 

megformált vers? Itt Karácsony Sándor nyelvfi lozófi ájára támaszkodhatunk.

A versben a költ� úgy mutatja meg önmagát, hogy közben a jel, a nyelvi 

tartalom jelképpé válik, azaz mások számára is bens�leg átélhet� valósággá. 

Három f� tényez�je e folyamatnak a költ� lelkének izgalma (a látomás és in-

dulat, ahogyan Füst Milán mondja), a konvencionális jel, amely ezt közvetíti, de 

amelynek éppen abban van a problémája, hogy önmagában véve elhasznált, és 

ezért a költ�i mondanivaló itt és most egyedülvalóságát nem képes közvetíteni. 

A harmadiknak, a befogadó közönségnek a dilemmája pedig ennek megfele-

l�en az, hogy vagy megérti a szót, de nem az általa kifejezett lelki tartalmat, 

azaz bels� képet, vagy pedig látja ugyan a képet, de csak mint neve-nincs lelki 

tartalmat, és így elraktározni nem tudja.

A problémát Karácsony elvileg megoldhatatlannak tartja, és ha mégis van 

rá megoldás, ami nyilvánvaló, akkor az a mi észjárásunk szerint a „megma-
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gyarázhatatlanság evidenciája”. Weöres a saját költészetét illet�en így kapcso-

lódik ide: „Visszásnak éreztem, hogy versben mondjam el azt, amit prózában 

is elmondhatnék. (…) A gondolatok nem az értelem rendje szerint, hanem az 

értelemre mintegy mer�legesen jelennek meg. (…) A köt�anyag többé nem az 

értelmi láncolat, hanem a gondolatok valami csillagszer� gravitációja.”

Ekképpen jelenik meg ez az Arany János emlékének szentelt Negyedik 

szimfóniában:

„…gondolat

oly sok járt a toll alatt,

(…)

Hogy a szédült szók evégett

Nem bánnák az ürességet.”

Magának Aranynak a verseit végigkíséri a lineárisan tagoló, elemeit egymás 

mellé rendel� nyelvünk nehézkességével folytatott küzdelem. Az � „balladai ho-

málya”, a kihagyás, vagyis az értelem folyamatosságának a megtörése, mintegy 

kényszeríti a fi gyelmet a szellemi er�feszítésre, és így nyit egy új dimenziót a 

nyelv jelrendszerében. Weöres tulajdonképpen ezt gondolta tovább: kell-e egy-

általán összekapcsoló jelentés? A megszólítás miért csak az értelmen keresztül 

történhet? Ha a vers, mint láttuk, egy „bels� kép” küls� formába öntése, akkor 

hatásának a képi logikán keresztül kell érvényesülnie. Ennek a költ�i eszközei 

nála a hang, a  ritmus, a  kihagyás, a  megfejtetlen kép, ritkábban és nem is 

mindig sikerülten a szimbólum. „Az ész természete az ismeretlennek kutatása, 

nem pedig tilost jelezni az ismeretlen határán” – mondja.

Itt ismét Karácsonnyal találkozunk, többféle vonatkozásban is. „A  meg-

magyarázhatatlanság evidenciájáról” úgy beszél, mint a magyar világfelfogás 

alapjáról. Ez pedig azért van, mert magát a világot a társas kapcsolat határozza 

meg, ebben pedig „a másik ember egy megfejthetetlen szillogizmus zárótéte-

le”, nem adottság, hanem minden pillanatban újrafogalmazandó. (Ezért ellen-

tétes a világ rendjével az a kísérlet, amely „gépalkatrészként” kívánja �t kezelni. 

Mivel pedig nem az, ebb�l mindenféle bonyodalmak is születnek. Dosztojevsz-

kij például mélyen belelátott ebbe a problémába.)

A nyelvvel kapcsolatban ez a megfoghatatlanság a nyelvmisztikához vezet, 

amely a jelentést nem tartván evidensnek, annak a mögöttes tartalmát kívánná 

megismerni. Karácsony gondolatmenetével „a nyelvmisztika az �sjelentést sze-

retné kikényszeríteni a szó testéb�l. A jelentésváltozás (a konvencionális jelen-

tés átalakítása – M. E.) új jelentésre akarja rábírni a fogalom uralkodó jegyeit. 

A magyar észjárás logikája szerint a jel az �sszemlélet tárgyias alapján jelöli 

azt, amit jelent, vagyis a nyelvmisztika megjelenik a jelrendszer mélyén is.”

Ezzel függhet össze, hogy annyi magyar kezd el nyelvészkedni, még ha 

nagyrészt „délibábosan” is. Úgy érezzük, itt egy alapvet� és létfontosságú 

rejtélyt kell megoldanunk. Ahogyan maga a világ dolgai rejtélyesek a miszti-

kus elme számára, akképpen jelenik meg a mi számunkra a titok magában a 

szótestben, még a jelentés el�tt. „A  szótest misztikus meghódítása vezethet 

el minket a jelentés értelméhez. A  kett� elválaszthatatlan egység” – mondja 

Karácsony. Az ész a nyelv szavaiba szövi be magát, aminek sokféle lehet�sége 
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van, a logika csupán egy ezek közül, de végs� soron mindegyik megmagyaráz-

hatatlan. Két transzcendens, tehát megfejthetetlen létez� – két ember – között 

teremt ugyanis kapcsolatot. Ez a nyelvfelfogás az alapja Weöres költ�i er�-

feszítésének is.

Karácsony világszemléletének a centruma az emberi léleknek a társas mi-

volta, ezt fogalmazza meg a „másik ember” fi lozófi ájában. „Az egyén akkorra 

ért meg, akkorra nem gyerek, kölyök vagy ifjú többé, mikor felfedezte és éle-

tébe szerves elemként iktatta be a »másik embert«. Mikor tehát már odaadni, 

szolgálni, áldozni és szeretni tud. A gyerek nem tud még másokhoz képest, 

vagy éppenséggel másokra nézve élni.” Ez alapjában véve Weöres világszemlé-

letébe is így ivódott be. Gy�jteményes kötetének az el�szavában ezt írta: „A mai 

ember általában abban az aggodalomban él, ’mi jut nekem, mir�l maradok le?’ 

Ezért az egész élete törtet� hajszában telik. Jobb, ha a lényéb�l ez sugárzik: 

’Mit tudok adni?’ ” Örömünket egymáson kell sokszorozni, teszi hozzá. Mind-

azonáltal akadt itt egy alapvet� személyiség-problémája, ami költ�i nagyságát 

nem érinti, de ember mivoltában problémát jelentett a számára. Ezt tulajdon-

képpen szintén Karácsony szellemében fogalmazta meg:

„tudom már: rólam hiányzik a híd,

mely egyikt�l a másikhoz vezet.

Aki megismer, rám-ún, elhalad;

inkább magamban viszem szótlanúl

a terhet, mellyel megtisztelt az Úr:

nincs nékem társam a mennybolt alatt,

ezért mindenkin segíteni vágyom,

az egész mindenség az én családom.”

Weöres költ�ként annyira személyiség nélküli, hogy az a párját ritkítja még 

a világirodalomban is. Médium volt, a szó legteljesebb értelmében. A médium- 

létezés az „üzenettel” szembeni elengedettséget követeli meg, ám egyúttal 

elszigetel a „saját” élett�l. Az � esetében több ez, mint bels� lelki diszpozíció. 

A társaslélek széthullása áll mögötte, az a széthullás, aminek ugyan lényeges 

tényez�je volt a politikai er�szak, de nem a teljes magyarázata.

„Akinek azt mondják: »rosszkor születtél,

kotródj az anyád méhébe vissza« –

e véráztatta kapun nem dönget,

az csak egyszer nyílt, zárva találja;

elindul a hosszú kett�s fasorban,

végén kilép az üres világba,

s a fején jelként (hogy rablók ne bántsák,

úgy sincs semmije:) kerek kék sapka.”

A „tanítói hivatást” megszakította a gépesített társadalom eszményképe. És 

ebben a pillanatban kiderült róla az, hogy nem csupán szolgálat volt, hanem 
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Folyóiratunk tavasszal körülbelül az alábbi mondatokkal rukkolt el� – s hírelte:

A Napút Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából kett�s pályáza-

tot ír ki – az ünnepelt emlékét ekként tisztelve meg.

A) A költ� bármely versének elemzése. Egy pályázótól egy anyagot várunk. 

Más megkötés – nincs. Terjedelmi határ – józan belátás szerint. Szakmai feltétel-

hez se kötjük a pályamunka megalkotását.

B) Egyszavas versek szerzése. A költ� ismert remeklései a Tojáséj, Remete-

bál típusú verssereglés. Bízunk az új, mai teremt� leleményekben. E kategóriában 

sem korlátozzuk – mennyiségileg – a beküld�k szóalkotó ihletét.

A  szigorú szerkeszt�ség úgy határozott, hogy az els� kategóriában három 

dolgozatot emel ki a sok beérkez� közül – s jutalmazza lehet�ségei szerint: Füleki 

Gábor (I. díj), Benk� Krisztián (II. helyezett), Hétvári Andrea (elismerés).

A  lágyszív	 szerkeszt�ség arra határozott, hogy a második kategóriában 

engedékenyen 74 szerz�nek biztosít „egyszavasaival” oldalainkon megjelenési 

lehet�séget.

Mindenkinek – a publikáláshoz most nem jutóknak is – köszönjük alkotó- s 

beküld�kedvét, várjuk írásaikat majd új pályázatainkon s azon túl is – mindig.

fészekmeleg is – az volt még egy szám�zött és elhallgattatott Tanító számára 

is, amit mindannyiuk további sorsában jól szemlélhetünk.

„A megértésnek egyetlen kritériuma a megvalósulás” – mondja Karácsony. 

De a megvalósulás hiánya nem az igazságot érvényteleníti. Ebben az esetben 

azonban stagnálás vagy visszafejl�dés következik bel�le, teszi hozzá. A társas-

lélek evolúciója megrekedhet a fejl�dés egy-egy fokán, vagy pedig, mint azt 

igen szellemesen kimutatta, vissza is fejl�dhet, ahogyan a modern tömeg-ideo-

lógiák esetében történik. A  társaslélek ugyanis egyáltalán nem azonos a „tö-

meglélekkel”, ami nem egyéb, mint az ember mivoltunk tagadása. Az ebb�l a 

helyzetb�l kibomló tanítás már ennek a világnak a semmiségér�l szól, ponto-

sabban arról, amivé tették, és arról a fölötte lév�r�l, amelyr�l Weöres is beszél, 

és amely segít elviselni.

Weöres tényleges kapcsolata Karácsonnyal és körével korán megszakadt és 

nem is állt helyre. Egyszer, már öregkorában, megkérdezték t�le, hogy miért. 

� pedig rendkívül elkeseredetten, de Karácsony gondolatmenetének teljesség-

gel megfelel�en azt válaszolta, hogy „nem voltam hozzá elég érett”.


