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Bármennyire szeretjük is az irodalmat, mégsem kívánunk mindig iro
dalmi értékű könyvet olvasni. Fáradtan, fejfájástól környékezetten, kelle
metlen emlékek elől menekülve, vagy rossz sajgásokkal az idegeiben ritka
ember az, aki jó könyvet választ magának. Inkább valami könnyüt keres,
valami zsongítót, ami idegeit úgy kozömbösítí, mint a nyugtaték. Babits
detektívregényeket olvasott ilyenkor. Nagy Lajos útleírásokat. S a mai írók
Rejt6-Howardot, sci-fit, regényes életrajzot vagy lányregényt. Nincs ezen rnit
szégyellni. És a választék ebben a "nyugtató" irodalomban igazán bő, talán
túlságosan is az. S legyen bár túlságos, bajnak ez sem baj, ha annak fogjuk
iel ezt a "nyugtató" irodalmat, ami; ha nem ragadunk meg benne, ha
művészi átélésre kész óráinkban az olvasást nem ilyen kikapcsoló, időelütő

szórakozásnak tekintjük, hanem azért nyúlunk a könyvért. amit a jó könyv
adni tud: élményeink újraéléséért. tapasztalatkincsünk átrendezéséért, az
emberi sors mélyebb megértéséért. Vagy ha nem is ezekért nyúlunk érte,
hagyjuk, segítjük, hogy a jó könyv mindezt cselekedje velünk.

Nincs értelme tehát lázadoznunk az ellen, hogy így legalább kétféle 01
vasás-méd van, egy zsongító és egy felkavaró;. nincs értelme lázadoznunk a2!
ellen, hogy legalább kétféle faja él velünk a könyveknek és áll egybe az
írásos művek összességeként tágan értelmezett irodalommá. Egyet azonban
már veszélyes megtennünk : azon az alapon, hogy ez is könyv, az is könyv,
összekevernünk két műfajt: az igazi irodalom tekintélyét, értékét odaaján
dékoznunk a szórakoztató irodalomnak.

De hát hogyan lehet a nagyjából egyforma külsejű könyveket szétvá
lasztani? Hogy lehet védeni az igazi irodalmat? Tudatosítani a mínőséget?

Volt időszak, amikor a könyvkiadás egyszerűen igyekezett kiiktatni a szó
rakoztató irodalmat. Nem adott ki - sok minden más mellett - se Agatha
Christie-t, se Howardot. S miközben így elnyomott egy valóságos olvasói
igényt, másfelől kitenyésztette a minőség másik ellenségét: az irodalmi igényű,

de az igényt betölteni nem tudó, gyenge művek sorát. S ezzel talán nagyobb
veszélyt hozott az igazi irodalomra, mint amit számára a szórakoztatő iroda
lom jelent. Mert talán világos, az igazi irodalom számára nem a detektív
regény a legveszélyesebb konkurencia, hiszen az más olvasói' igényt elégít
ki, hanem az ál és gyenge irodalom, amely ugyanarra igyekszik. Fogas kérdés,
hogy látszatra azonos igény mellett, a jót a rossztól hogy válasszuk széjjel.
Közhely, hogy az olvasó ízlésében, de még a magunkéban sem bízhatunk tel
jesen. Ízlésünk eddigi esztétikai élményeink és tapasztalataink alapján ala
kul ki, azt tartjuk jónak, ami a már ismert jókra emlékeztet. De a vadonatúj
művészi teljesítmények, éppen azok. amelyek esetleg korszakos újságukkal
fordítani akarják ízlésünket, hordoznak magukon valami idegenséget, mely
az eddigi jóktól elüt. Elég példának erre, ha felidézzük azt a tartózkodást,
amelyet József Attila váltott ki életében. Persze nem következik példánkból.
hogy ami idegen, ami ellenállást vált ki, az remekmű.

Van azonban itt mégis valami, amit olvasóknak is, hozzáértő irodalmá
roknak is érdemes volna jobban megszívlelní - ha számításba is vesszük
esztétikai érzékünk merevségét, bizonyos tartózkodását. A jó és a talmi kö
zöttí különbséget nemcsak életműben. kicsiben is fel lehet ismerni. Mérni
lehet igenis, prózaírót és költöt egyaránt, megfigyeléseinek gazdagságán, ere
detiségén, életlátása egyéni tulajdonságain, közhelyektől. banalitásoktól, is-
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mert receptektől való tartózkodásán, mondatformálásának művészi evidenci
aján, hitelén. Nem igaz az, hogya rutinból, üzleti vállalkozásból. vagy köze.
pes képességekből összerótt mondat, bekezdés vagy versstrófa nem válik el
- már a maga kisebb egységében - a valódi tehetségek munkájától. Az
idŐtálló .fogalmazás kitetszik (más módon, más anyagból van szőve-fonva),

a magasabb művészi igénynek árulkodó tényezői vannak.
Ha az olvasó régen úgy beszélt: "Szeretem Móriczot és Harsányi Zsol

tot" - volt bennünk utána bosszankodás; ha "ma úgy nyilatkozik: "Ked
vencem Déry Tibor és Berkesi András" - van bennünk ma is meghőkölés ;
de. amikor hivatott irodalmáraink nyilatkoznak kedvenceikről;egy maga
sabb mínőség szempontjából nem keverik-e gyakran hasonlóképpen a ne
veket? Nem folyik-a a tehetségek kárára a nevek kiemelésével, párosításáv-al
valami zavart keltő, baljós játék? Mögöttünk van már jócskán az a korszak,
amikor mondj uk Weöres Sándor versei vagy Mándy Iván novellát - hogy
csak ezt a két példát emeljük ki a sok közül - a szerkesztők elfogultaága
vagy vaksága következtében nem kaptak helyet folyóiratainkban, de vajon
nincs-e előttünk még az a feladat, hogy a szokatlanul alacsony megjelenési
küszöb mellett sokkal pontosabb, sokkal világosabb kritikaí munkával mu
tassunk rá a tehetségre, védjük a jót, védjük a minőséget nemcsak a szó
rakoztató irodalommal, hanem a konvencionális ál-irodalommal és a burján
zó közepessek szemben?

Végül hadd idézzek ide egy távoli, de annál elrettentőbb analóglát. Szekfű

Gyula nagyszabású és sokat vitatott Magyar történetét forgatva (1939-es
átdolgozott kiadás) az 1914-ig ismertetett magyar történelemben Ady Endre
egyetlen, kétes dicséretű mondatban szerepel. A munka időrendi táblázatá
ban kultúrtörténeti eseményként említésre érdemesülnek Gárdonyi Géza, sőt

Herczeg Ferenc regényei, de nem kap említést se Móricz Zsigmond, se Ba
bits Mihály. Nevük, művük nem szerepel. Azt hiszem, némileg irodalmi tu
datunkáltalános mínőségfelismerésén is múlík, milyen képet ad majd a je.
lenkori történész a jelenkori irodalomról. Jó volna, persze hogy jó volna, a
jövőből mintegy visszapillantva kilesni, hogy helyénvalónak vagy szégyellni
valónak bizonyul-e az a kép.

A VERSVÁLTOzAsA

A legkevésbé sem irigylern azokat a tanárokat, akik tíz-húsz év múl
va korunk költészetét fogják az iskolákban tanítani. Különösen nem, ha
közben a pedagógia a vers szépségének érzékeltetésére más módszereket, más,
az eddigiektől eltérő kiindulást ki nem talál. Ha el nem fogadja azt a tényt,
amely ellen ma még hadakozni látszik, hogy a XX. századi költészet alap
vetően különbözik az előző korok, a mögöttünk levő három évezred költé
szetétől. Egy ankét során az egyik vidéki tanárképző intézet tanára fogal
mazott úgy, hogy csak olyan verset lehet tanítani, melynek tartalma néhány
szóban tömören összefoglalható. Igy persze tanítani lehet az Anyám tyúk
ját, ami a maga nemében remekmű, de nem lehet tanítani például Weöres
Sándor gyermekverseit, holott közöttük akad jó néhány remekmű, és a gye
rekek már óvodás korban elgyönyörködnek szépségükben, De ember legyen
a talpán az az óvodás, és ember legyen a talpán az a pedagógus, aki né
hány szóban és tömören össze tudja foglalni tartalmukat.

A régi és az új vers közöttí különbség érzékeltetésére azt szokták mon
dani az irodalomtudósok, hogy míg a klasszikus vers rímbe és ritmusba sze
dett próza, addig a modern vers nemcsak formai szempontból, hanem a
közlés -mínőségét illetően is eltér a prózától. A vers tartalma tehát koránt
sémyaIik érthetőbbé, ha a ritmust, rJmeket elhagyva, elmondjuk, a saját
ssavaínkkal. Sőt ebbe a viviszekcióba maga a közlés: a vers (tehát nemcsak
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esztétikai szépsége) belepusztul. Fogadjuk' el kiindulásul ezt a különbség
tevést régi és új vers között, holott ha igaz is, hogy a klasszikus költészet
nagy általánosságban egy-egy történetnek, helyzetnek, érzelmi állapotnak
költői formába öltöztetett előadása, mégsem minden klasszikus nagy versre
illik ez. Ki merné például Vörösmarty legnagyobb költeményeinek, A vén
cigánynak, az EZőszónak vagy a Gondolatok a könyvtárban című verseknek
elmondani a' tartaimát ; ki állíthatná, hogy azok csupán rímbe és ritmusba
szedett mondanívalók? Pedagógiánk tartalmi megközelítése ezeknél, már a
XIX. század, közepén, megbicsaklik. ' Itt is arról van szó, mint a Baudelaire
és 'Rimbaud óta már modernnek· nevezett költészetnél. hogya költő szavai
val, azoknak rejtettebb értelmével, képeivel és nyelvi zenéjével, mást mond,
más közlest sugalmaz, mint amit ugyanazoknak a szavaknak prózában való
összerakásával mondani lehet., Mert ha valamelyest is körü1pillantunk a XX,
század költészetében. számbavéve a nagyokat, Rílkét, Apollinaire-t, József
Attilát, Eliot-ot, letagadhatatlanná válik az a tény, hogy korunk nagy köl
tészetében a költő más logikával közli velünk információit, mint a hétköz
napi életben használt gyakorlati logika. A vers csakugyan megváltozott ; és
pedig nemcsak közlésmódjában, hanem többnyire a közlés tartalmában is.

Durva általánosítással azt szoktuk mondani, hogy az emberiség, lírai
témái azonosak; a költőket élet, halál, szerelern boldogító vagy gyötrő té
mái ihletik. A modern költő azonban mégsem ugyanarról beszél a versben,
mint elődei, s még csak nem is annak korunkban érvényes változatáról. A
modern vers valami másról, vagy valami másról is akar beszélni; a költé
szet korunkban a megismerés új szférái felé irányul: a létezés más úton
többnyire megközelíthetetlen és feltárhatatlan valóságait tapintja. Ez a cél, ez
a törekvés, mely a század nagy költőinek művét meghatározza, az egész
világirodalomra érvényesen 'átformálta a versbeli beszédet, a szavak vers
beli használatát, a versszövésének-fonásának a módját, a versmondatot, a
versmondatok egymásra következésének a szabályait, a hézagok nagyságát,
a gondolatok és asszociatív kapcsolások rendszerét. Nem merészség azt ál
lítani ,--, amire az imént céloztunk is -, hogy az emberi' információközlés
számára van az' általában használt logika és van a sokkal nagyobb ugráso...
kat elíogadtatő, sokkal nagyobb tömörítésre kénes modern verslogika - s hogy
ez az utóbbi ~ ahogy egyik kitűnő matematikusunk tudományosan is iga
zolta - sokkal kisebb helyen sokkal több információt tud közölni, mint
ugyanannak a tartalomnak táviratstílusban való, csupán hozzávetőlegesen

pontos megfogalmazása. A költő ugyanis - fejtegeti az információ-elmé
letnek ez a tudósa - nemcsak információt közöl velünk, hanem virtuózként
játszik a nyelv húrjain, oly módon, hogy arra tudatunk és tudatalatti énünk
is rezonál. Egy jól választott szóval érzés- és gondolatsorokat, emlékek egész
tömegét tudja bennünk felidézni. Ebben az értelemben az írás varázslat; a
költő a, mi tudatunk információ-arzenáljából kevés szóval rengeteg informá
ciót varázsol elő.

A régiekhez képest megváltozott modern vers miért áll hát ellen a tar
talmi összefoglalásnak? Azért. mert minőségileg a más közlésének legtömö
rebb, legvilágosabb összefoglalása - maga a vers. Ha a saját szavainkkal
akarnánk elmondani tartalmát. élettapasztalatunk teljes latbavetésével esetr
le~ órák hosszat kellene szélnunk róla. Aki megpróbálta már József Attila
bármelyik nagy versét összefoglalni, akár. mint pedagógus, akár, mint vers
olvasó. az tudja, miről beszélek,

Ha rosszul vagy keveset imádkozunk, felelősek vauuunk 'mindazért a jóért,
amelvet imá-nkkcil, te~ettílnk VOl1l4, 'de amit {uv elmulasztottunk.
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