
A KITART ARANYKAPU*

Az irodalmi műelemzés és az iroda
lomesztétika nagykorúsedásának tanú i
vagyunk. A szépség hagyományos kri 
téríumaí talán még nem avultak el,
de az bizonyos, hogy a műalkotásnak

új meg új arcai tárulnak föl előttünk,

s azok az alapelvek, melyek húsz év
vel ezelőtt alkalmasnak látszottak a
művészi szépség miértjeinek megvála
szolására, manapság bizony elégtelen
nek minősülnének. Van ennek a roha
mos fejlődésnek árnyoldala is, a mű

vészetek iránt érdeklődök aligha tudják
könnyen megemésztheti. ,még kevésbé
követni, s ki tagadná, talán éppen az
esztétika megújulását akadályozza leg
inkább a konzervativizmus, a hagyo
mányos értékek makacs, sokszor szem
ellenzős őrzésének donquijoteí gesztusa,

A nevelést, a nyitottság képességének
- és készsége kialakításának koránt-

sem könnyű munkáját a fiataloknál kell .
elkezdeni. Nemrégiben jelentek meg az
új magyair irodalmi tankönyvek. me
Ivékben kísérlet történt .íiyesmíre, s
márís tanúi lehetünk az egyre nagyobb
ra duzzadóvitáknak, melyek ezeket a
kísérleteket jogos bírálatokkal is illetik,
ám ugyanakkor tetten érhetjük bennük
a félelmet is. mely minden új jelenség
befogadásának törvényszerű velejárója.
Persze nem elég csak a tankönyvek
megújítására hagyatkozni, különösen
nem akkor, ha ezt a folyamatot való
ban megfontolásra érdemes ellenérvek
is kísérik. Szükség van olyan tájékez
tató, magas színvonalú, mégis könnyen
követhető, jó irányba orientáló ismeret
terjesztő, ugyanakkor a tudomány fej
lődését is nyomon követő könyvekre,
amilyenek például a Miért szép? köte
tei. Hasonló igényű, igen magas szín
vonalú, ugyanakkor azonban krístály
tiszta és áttekinthető művet szánt az
ifjúságnak Beney Zsuzsa, mintegy hí
vogatva olvasóit, lépjenek át az írónő

jóvoltából megnyflt aranykapun, s kö
vessék őt a versek világába.

Minden ilyen munka kicsit szerzőjé
nek is önarcképe, A Nyitva van az
aranykapu sem kivétel. Bár a kötet belső

"fülének" címe pajkos sajtóhibával té
veszti meg olvasóit, amikor ,,222 szép
magyar vers" olvasására invitálja őket,

a kötetben szereplő 22(!) vers elemzése
mégis a teljesség sugallatáVal hat, va-

lóban érezteti a kiválasztott cseppek
ben a tenger gazdagságát, fenségét.
Egyszersmind szemérmes önarcképét ad
ja a költő személyes ízlésének, rokon
szenvének, amikor a huszonkét kivá
lasztott vers között három Petőfié, ket
tő-kettő pedig Arany Jánosé és Józseí
Attiláé. Egyfajta vallomás ez is, s je
lentősége nemcsak kendőzetlen őszin

teségében rejlik, hanem abban is, hogy
Benev Zsuzsa olyan km tőket igyekszik
a fiatalok rokonszenvébe ajánlani', akik
nek ázsiója - részben az iskolai iro
dalmi anyag kiválasztásának hiányai
miatt - jóval jelentőségük és költésze
tünkben betöltött szerepük alatt marad.
Ismerek jó néhány fiatalt, akik értet
lenül figyelik az idősebbek József Atti
la iránt való rajorigását, akik Petőfit

színészíesnek, Arany Jánost pedig egy
szerűen unalmasnak hiszik. Ez részben
nem az ő hibájuk. Mínt ahogy általá
nos jelenség, hogya régi magyar iro
dalom iránt való érdeklődés is csökke
nőben van, a latinos müveltséz igézeté
ben felnőtt költő-nemzedékek kifejezés!
kincse. szóhasználata ugyanis jórészt
iriegen a mai diákoktót s a befogadói
élmény egységes voltát aligha segíthetik
az egyre bővebben burjánzó Iábjegyze
tek és magyarázatok, melyek hovato
vább a tankönyvek szöveggyűjtemé

nyeinek tekintélyes hányadát alkotják.
Térjünk azonban vissza Beney Zsuzsa

könyvéhez. Miért jó és hasznos ez a
munka? Mert avatott költő szól benne
nagy költőkről. s úgy beszél a versek
ről, hogy megkönnyítse a befogadó
rnunkáját, azaz: kimondva-kimondatla
nul a recepció-esztétika kívánalmai sze
rint jár el. Aldgha vitás ugyanis, hogy
a műveket nemcsak az irók írják, ha
nem a maguk módján az olvasók is.
Félszemmel rájuk f,igyel Beney Zsuzsa.
Megtanítja őket jól és érzékenyen ol
vasni, kineveli bennük a vers iránt va
ló érzékenységet, s nem a tudós beava
tott tölénvével teszi ezt, hanem az 01
vasótárs szerénv alázatával. az avatott
vezető elaaanctájával. .

A verselemzés kínkeserves munka.
Egyszerre kell szembesülnünk a költő

-szándékával, beleélve magunkat - már
amennyire ez lehetséges a költe
mény rnegszületésének korába, a lírai
élethelyzetbe. s ugyanakkor bizonyos
mértékű kritikai tevékenységet; is ki
kell fejtenünk. a mű értelmezésének és
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magyarázatának folyamatába ágyazva a
magunk olykor nagyon is kockázatos
reüexióít. A költők nem rajongnak
az ilyesfajta másodiagos műítészi tevé
kenvségért. "Betanított madár"-nak ér
zik a vers avatatlan elemzőjét. mint
például Takáts Gyula teszi egyik bök
versében:

Sz alk ó, hagyjad a manclulafámat!... Menj
el itésznek! ...

Nem kell ot t kikopogní a csontból sokíz ü

magját.
.lL'ilel fest.ve II Jún II gyümölcsük ... Szed-'

je a csőröd,

ugyso nagyon I'innyás... Melt án illeti tor!

Beney Zsuzsa azonban igazi költő, s
pontosan tudja, mint kell .,kikopogni
a csontból sokizü magját", azaz hogyan
lehet a szavak testében a vers mélyebb
értelmére, rejtett szépségeire következ
tetni. Lator László, a kitűnő költő 
aki egyébként a vers egyik legérzéke
nyebb ismerője - írja egy régebbi kri
tikájában : "En, bevallom, a költészet
lényegének a szenvedély hevében láto
mássá emelkedő világ megragadását ér
zem, azokat a ritka kegyelmi pillana
tokat. amikor .az anyag és álom össze
olvad', s a vers visszanyeri eredendő

mágikus rendeltetését. mikor .az űr
kopasz-hideg mezőin' végigdübörögnek
,a dühödt Iángcsordák', s a kavargó
káoszban hirtelen telremeg ,gyöngyös
tűhegypontként a piciny fehérje-csepp',
mikor .mínden éles, minden élő', s
nincs szükség többé történéslek és érzé
kek aprólékos magyarázgatására", Igen,
valószínűleg ez az ideális pont, ahol a
vers hirtelen megvilágosodík, s egyet
len pillanatban érhetjük tetten a te
remtés kezdetét és végét. De hogy ide
eljuthassunk, végig keH járnunk a szép
ség iskoláját. s Beney Zsuzsa könyvé
ben talán az a legizgalmasabb és leg
tanulságosabb, ahogy aprólékos gond
dal, mégis költői nagyvonalúsággal kö
veti nyomon a modern költészet kiala
kulásának folyamatát. "a valóságostól
eltávolodó. a külső világ törvényei he
lyett a belső látványt tükröző képalko
tás", a krtstálvba tömörülő érzéskomp
lexum történetét. Kitűnő pedagógiai ér
zékkel e folyamatot egy Petőfi-verssel

indítja. a Ha életében-nel, melynek má
sodik versszakában "egy valószínűtlenül

szép kép" formájában sejlik föl ez az
újfajta képalkotás, amikor a költő szín-

te szürreális álom formájában jeleníti
meg önnön emlékezetét:

Egy hattyú száll fölöttem magasan
Az zengi ezt az édes éneket -
Oh lassan szállj és hosszan énekelj,
Haldokló hattyúm, szép emlékezet! ...

A második példát Dsida Jenő Lé
gyott-jából merítí, melynek nyitó képe.
a vers felütése. magától értetődő ter
mészetességgel vonja össze az "égi" és
.,földi" dolgok jelentéstartományát : "A
/cis szobában - csillagok hevertek 
sepretleuiii, - mint liliom és szemét...",
hogy aztán eljusson Füst Mílán szerte
lenül áradó, kénye-kedve szerint új vi
lágot alkotó csapongásáíg, és Kassák
belső csöndet és összeszedettséget pa
rancsoló szabadverséig. Aki ezt az utat
figyelmesen és koncentráltan járja végig
Beney Zsuzsa irányításával, bizonyára
megérzi közben a költészet örök foly
tonosságát és szüntelen megújulásának
lázas izgalmát, mely végeredményben a
művészet állandó korszerűsödésének

egyik -legfontosabb, legjellemzőbb ma
gyarázata.

Hadd szálljunk vissza végezetül az
időben a könyv egyik legszebb s legta
lálóbb verselemzése. Berzsenyi Hortic
-ának szárnyán. Alighanem ez az a
rnúd, ahogy a régi magyar költészet
untnak tűnő pénzurnát ismét fel lehet
Irissítení, s beleágyazva a maga törté
neti és művészi környezetába fel lehet
lobbantani az iránta már kihunyóban
lévő érdeklődés lángját. Beney Zsuzsá
nak van bátorsága kimondani, hogy a
"deákos költészet" a mai kor versolva
sója számára kissé unalmas, ugyanak
kor azonban nyomatékosan hangsúlyoz
za, "Berzsenyi volt az, aki saját élete,
költészete kohójában, ihlete lobogásá

-ban magába olvasztotta s aztán magya-
rul is élő és természetes formában új
rateremtette az antik, a görög és latin
versíormákat", Aiighanem ez a helyes
út: a hegycsúcsról lefelé, körbe mutat
ni, hogy onnan lássuk azokat a szép
ségeket. melyek körülfog nak, s amelye
ket igazi látványosságukban csak in
nen, a magaslatról tudunk jól áttekin
tenl. Benev Zsuzsa könyve csupa ilyen
oromra kalauzol. s kedvet, tehetséget
ébreszt egy alapos, most már fáradsá
gosabb. magányos kirándulásra.
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