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l'lzrtk * k6sz sr*k. l)c rrr*u'yir vir.sk,rlr.nr, rrri6; olk6sziilrok!tllsziir lr.krk*zrlr.rrr, rrr6sr'61 l;iizct-rld,lt clpusztiT",r..-. csak u
I o6;rrl ruuzvr'rrry rryiiglr ct r<ila:

t0
lrcl, rikflrilrlrrrl vagy lorrrpilollrrlrlrrrl ktrn.siilrk.,. ti:s .zrrlrirr rr v(.*{.rttittl rrz rrlliolri-lriltrklrt:rr liirrtirrii irliilrcli l',,lyrrr,rrrr'. ,,,"j"rii,,ikl lil
l:l'lr'.t 

rrlrrkrivir vrilv.,. rirr^rri {rry.gul r,izr,ti rn,tg,,ir. vrir, rrir.zik r..xvt.tc llusztrrl.

A vcrs sziilct6s6r6l 
"lrrruo,lloln, rrrrrunnyil birlarrr; v(rgiil luulrlsz6ljak - versben - a vors rralirr6r6r 6s rr,.rrrnrrttr*,1169616r,

P6r ezred6v s & tn(w6sz hir:c clhriny
s nev6t, miivdt ki 6rzi? A lrulril.
El m6gis: minclen rij kon rnjlt irll,
mert d a l6thaiailan liunrlurrrr:rrlrurr.

Nem n6l bab6r a nyomtularr nagyoknul<,
r6g-eljdrt 6sid6 sok mfivos6nok _
a megjegyzettnll m6gis jobban 6lntrk:
lSngunkban az 6 l6ngjaik lrilrognak.

A kincset az id6 nem 6rzi _ nom:
sz6trii.gja, mint a k6cjanktit t gycrrrrck.
A kincsek mdsk6nt 6lnek, iollolcn:
a l6lek bens6 templom6n sziigcllnck,
mint ezer pill6r, kos-szarv 6s pcrcrn.
A halhatatlan mii id6telen.

FUGGEL6K.

'Az 6rtekez6,sbc'emlitett verseim kiizirl a ,,1 Iidog, ottrt,,'e. kiiirrlr,rrr-bcn.lelhet6.,a ,,Cs!nge-, lgiz, nooember,', ,,K(r;ti.c;;;,-',,{i"i,rtr)il, 6,s ,,lltr_Iotli maszk"; ,,A k6 ds az ember" c. ktit"t"rnben ir ,,llazul<irds,,, ,,I,)xiig(,j,!szaka.", ,,Ggermekdal', ,,It'.6l6lom',, ,,Xt,r"iiori";;ii;";;;;i', ,,Allrri.tttibr6,nd", ,,illocsdri dal", ,,Arabnrqrn,,' ,,Itunir,"rloli,-,-'',i'l ,ridllri,t",, i,,r

1l: :,:":, szgb_a, " 1 ,,A teremt1s dici6reie,,'". ti;t"l,,intr,,,,'',,r",,.At, rttlttitlatdo\zasa",,",l.(, f u, filst", ,;.Bar_barossa",,,Oriik pillanat.,' (,,s ,,lliioirl rltil,,,
- r'\agy-resz'k a ,,Nyugat" foly6irat 1911-38-r.rs 6vfrly*rrrrrilrrrrr is rrrr.15-taL{lhat5.

Kdzcu logott, l<6rckrzlc:,,Atytirn!
i I t jiissz

kit v6gsz, mit vdgsz le a k6ssel?

Kdrdezte: ,,ftt van a ttrz, meg a k6s,
de hol .varr az iinnepi 6tel?
Nincs Sldozat itt, se sok, se kev6s,

(K6rdezte) Aty6m, hol az 6ldozat
mely az isteni l6ngon 69 el?
6, l6tom a k6sed, a l5ngokat,
de mit vSgsz majd le a k6ssetr?

IzsSk k6rdezte t6lem: ,,Atv6m

lm itt van a lttz, meg a k6s, de lfrn,
nincs mit (lev6gnod) leijlntjd a k6sscl.

Izsdk k6rdezte t6lem: ,,Atydm,
itt vagy te a tiizzel. a k6ssel,
de hol van az 6ldozat? 6des atyfm,
kit v6gsz, mit vdgsz le a k6ssel?',

l,riih.lir a lciiltjrnbs6g: a spo,ntdnul jiir'6 tartalmat kiinnycd6n
jcgy.zziik, a megl6v6 tartalmat keservesen faragjuk verss6 - de
trf 6frrrrlrrl, hogy a benniink-nyfit6z6 finoman tagolt t6m6t a spon-
irirr ihl*i. crcj6vel birjuk kilijkni magunkb6l 6s ilyenkor vagyunk
rr lt,gszcrc'cs6sebbek. Egy6bk6nt: ahdny vers, annyif6le a tiul'-
k.lirs 6s ikidolgoz6s - Sltal6nosftani csak rnegkozelir6leg lehet-
s('gcs.

f lrr clk6sziilt a kiiltem6ny: kijvetkezik m6g az 6tn6z6s, javit-
grrlris. Itt-ott fclc.sleges str6fSkat vagy sorokat ldtunk, mdsutt a
v.r's-gcrirr<' osctleg szilks6gess6 teszi m6gegy str6fa betold6sdt.
l( iirr v ilrrrli n(rhtiny hib6s verslSbat, vagy fiilbdnt6-akusztikSjri
vrrrss.rl ; rr(rmclyik kil'cjcz6s hely6be vildgosabbat vagy jellemz6b-

- Yigezetiil h5l5s kiisziinetet rnondok pr'r'cssz,r,r'r.k, trr, Irtt
lasy-Nagy J6zsef egyetemi ny. r. tanSr frr,rak, lr'tr;y u v.rs-hrrlr,r-
kez6s- vizsgSlat6ra, e szokatlan 6s rnairlrr.rn ;,ir,,iti,,, t,i'r,gykiir,r..
figyelmeztetett 6s doktori 6rtekez6s l6rlri.jrirrl iit,,lt,, lii szrirrr,rrrlrr.
Szfves tanScsainak kiisziinhctcrn, lrrr ()zcn u lcrrrr irrc'grrilrilr lrrlrirr
valamelyest t6j1koz6<l rr i I url I nrrr.
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A tanulmdny eredetileg doktori drtekez6snek kdsz0lt. Halasy-Nagy J6zsef,
a p6csi egyetem akkori filoz6fia-professzora We6'res S6ndor b6lcs6szhallgat6nak
6 ajdnlotta, s 6 bdtoritotta a mdr ismert fiatal kiilt6t ennek az elhanyagolt -
m6g ma is jobbSra feltdratlan - alkot6sldlektani teriiletnek rdszben/nagy rdsz-
ben/ szubjektiv megvizsgdldsdra.

Wedres Sdndor a p6csi Erzs6bet Tudomdnyegyetemet a iogi karon kezdte,
de a kiivetkez6 6vben mdr dtment a b6lcs€szkarra. 1939-ben avattdk doktorrd.
Szerencsdre akkortdjt a b6lcs6sz doktordtus megszerzds6nek feltdtele volt egy
disszertdci6 nyomtatdsban t6rtdn6 megielentet6se. We6res S6ndor doktori 6rte-
kez6se a_.kiizdnsdg szdmdra hosszrl ideig tulajdonkdppen csak ebb6l volt meg-
ismerhet6, llletve mdg a Pannonia c. egyeteml foty6iratb6l, mely azonban iz
olvas6k igen sz(ik kdrdhez iutott el csupdn.

A tanulmdny alcfine a tdma feldolgozdsdnak m6djdt k6zelebbr6l meghat6roz-
za: ffMeditdci6 ds vallomdstt, azaz rdszben objektfv, rdszben saubiektfv meg-
kdzel it6sben

Az 6rtekezds az alapfogalmak tisztCz6s6val indut, ltt m6g term6szetes a
hang objektivitdsa, hiszen megSllapftdsai inkdbb a k6tt6 esztdtikai tanulm6-
n,yaib6l, mint sajdt tapasztalataib6l erednek, Mi a m(lvdszet? rr,ti a sz6piro-
dalom? Ezen bel0l a vers 6s a pr6za? Aztdn rtivid 6s vdzlatos t6rtdneti dtte-
kint6s a vers kialakuldsdnak csom6pontjaira szfikitve.

, M6-g mindig jobbdra objektiv (didaktikus) a fotytatiis. A vers k6t6tts6gei-
nek,el6nyei 6s hdtrdnyai. A k6lt6i alkat sajdtossdgai. A k6lt6, a gyermek- ds
az 610lt <isszehasonlftdsa.

Szinte tank6nyvszer0en riivid, vildgos definici6k.
A kcinyv_ ezutdn hangot vClt. S mig az els6 r6sz csak 6rint6leg foglalko-

zott az eszt6tikai objektumok mellett a kiitt6 gyakorlatdval, a mdsodikban az
ardny..megvdltozik a k6t.tdr_gyaldsi m6d kiiz<itt. Az obiektivitiis lesz a venddg,
s ,a k6lt6 versfr6i gyakorlatdnak pdlddkkal t6rt6n6 iilulztrdliisa vdlik alaphan!-
ga.

B{r iddzi N6meth L6szl6 tald16 ihtet-meghatdroz|sAt, mel16 teszi a magddtis, mondvdn: az ihlet semmi egy€b, mint "[ul6,nleges szellemi konstelldci6,,.
A tovdbbiakban az Ihlet. krit6riumajt._sorolja fel , mik6zben magamagd16l megiil-
la-pftla, hogy rrpredesztindlt falusi k6lt6 vagyok". (Ma miir tudl:uk,-hogy eb6en
t6vedett,;hiszen m0vek sor{t frta budapesti lakosk€nt.)
. ..9"...{l az.6lmdny szerepd16l 6s ielent6s6gcr6l, majd a vers kialakuliisdnak
{sz0.letCs6nek) folyamatd16l . ltt m6r egdszen konkrdt'p6ldiikat emlft a maga
k6ltdszetCb6l.

_.Mondtuk,,!.ogy Werires S6ndornak ez a nagyszerfi tanulmiinya az "Egybe-gyrljtritt.frdsokrrc. kdtk6tetes kdnyvdnek els6 megjelenis6ig ciak a doktori
disszertdci6b6l 6s a Pannonia foly_6ira.tb6l volt megismerhefu, pedig roppant
hasznos 6s ritkdn olvashat6 megdllapftdsai - k0l6niisen rljabban, ariikor miir a
ktilt6 k6ts€gtelen0l kdlt6szetiink csdcs6ra emelkedett - meg6rdemeltdk volna,
!9sy " tan,ulmlny egyetemi szinten esetleg a kiizdpiskolai fakutt6ci6 megfelel6
fokdn tankdnyv0l, de tegalSbbis kiitelez6 blvasm6nyk6nt szerepeljen.

A szokott verselemz6sekndl j6val mdlyebben nyul a k6lt6szet evidenci6ihoz
f: lgg mindig l6tez6 titkaihoz. Mindezeket bel0trSl szeml6ti, megnyilviinuldsai
hitelesek Cs megbizhat6ak.
. , _A Pann6nia Kdnyvek a reprint-kiaddssal egyr6szt ismdtelten dokumentdlni
kfvdnja P6cs €s we6res sdndor kapcsolatdnak - szorossiigdt 6s sokr6tfis€gdt,
mdsrdszt kcinyvgyfijt6k 6s 6rdekl6d6k szdmdra lehet6vd a-karja tenni, hogyerr-
hez a remek munkdhoz hozzdjussanak andlk0l, hogy az "egy'begyfiltritt iiiisok"
valamennyi kdtetdt megvdsdrolndk.

Nem beszdlve a116l, hogy hovatovdbb erk<ilcsi k6telessdqe lesz minden ma-
gyar olvas6nak, aki mdr 6vodds kordban taldlkozik wetires 

*s,indor 
verseivel,

hogy a k6ltd gondolatait mfivdszet6r6l megismerje.
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