
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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