
KOROK, VERSEK 
A múltkoriban a te-

rület egyik jó ismerőjé-
vel beszélgettem s ki-
derült, hogy hazánk-
ban körülbelül kétszáz 
állandóan publikáló köl-
tőt tartanaik nyilván. Ha 
ezekhez hozzávesszük 
azokat, akik eddig hiába 
próbáltak betörni vala-
melyik folyóiratunk 
vagy hírlapunk hasáb-
jaira, a szám körülbelül 
ezerre kerekedik. Hoz-
zánk látogató nyugati 
iróbarótaink, de olyanok 
is, akik minket látnak 
vendégül, álmélkodva 
hallják, hogy Magyar-
országon hány szépiro-
dalmi folyóirat él meg, 
hogy verset közölni 
hozzátartozik a megyei 
hírlapok bevett szoká-
saihoz, s hogy még az 
ország lejelentősebb s 
első rangon politikai 
hírlapja is kötelességé-
nek tartja legalább a 
vasárnapi számban ver-
sekkel gazdagítani szép-
irodalmi rovatát. A tré-
fás kedvűek már a ha-
zai népbetegségek közt 
tartják számon a vers-
írást. 

Lehet ennyi jó verset 
írni? Aligha. A felszín-
re ömlő költői áradás 
habjain meg-megcsillan 
egy-egy fodrozódó hul-
lám: a nagyobb rész 
azonban visszahull a 
semmibe. Igaz, hogy né-
hány trükk elsajátításá-
val modern verset is 
lehet éppen olyan gyor-
san írni, mint lehetett 
Szabóicska Mihály vagy 
Pósa Lajos modorában. 
De mi marad meg ebból 
a vers-viharból ? Hova 
lesz a tavalyi hó? 

Lehet ennyi verset el 
is olvasni? Lehet a jó 
szemet kiválogatni a 
pelyvából? Ez is való-

színűtlen. Van mégis e 
verstermelésnek — azon 
túl, hogy társadalmi je-
lenségként is megérde-
melné az alaposabb 
vizsgálatot, hiszen az 
egy főre jutó verster-
mésben nem véletlenül 
haladjuk meg a féltéte-
lezhető világcsúcsot — 
valamilyen komoly ol-
dó, nevelő, érdeklődést 
keltő hatása is. Nem-
csak a verstermelés vi-
rágzik nálunk, hanem a 
versmondás is. Mintha 
valamilyen szervezett 
vagy magában szervező-
dő ú j népköltészet akar-
na megszületni, szeretné 
megteremteni a maga 
megnyilatkozási fóru-
mait az országban. 

Az áradás nem hatja 
át az egész népet. Az a 
— nyilván egyfajta 
nem-zenei szignálnak 
szánt — képsor, amely-
lyel a Televízió ú j soro-
zatának, a „Korok, ver-
sek" címűnek első adá-
sát bevezették, azt bizo-
nyítja, hogy az utcán, 
munkaközben, pihenő-
ben megkérdezett embe-
reknek csak egy részé-
ben hagyott komolyabb 
nyomot, többségét érin-
tetlenül hagyta. Mégis 
érdemes erre a sorozat-
ra odafigyelni. A Tele-
vízió közművelődési 
osztálya nyilván nem-
csak annak az ezer né-
zőnek szánta, aki zsebé-
ben hordja az aznapi 
verstermést, azoknak 
sem csupán, ákik az 
előadóestek közönsége-
ként verődnek össze or-
szágszerte, hanem mind-
azoknak, akik érdeklőd-
nek az ilyesmi iránt s 
akikben talán el is le-
het mélyíteni ezt az ér-
deklődést. 

Lehet-e, kell-e a ver-
seket elemezni, magya-
rázni? Nem azért ír-
ták-e őket versként, 
mert olyasmit közölnek, 
amit csak versiként le-
hetett közölni? Kell is, 
lehet is. Vannak versek, 
amelyéket nem is érte-
nénk meg másként; a 
kor, melyben születtek, 
letűnt s vele a megértés 
közvetlen előfeltételei 
is. Nemcsak a szavak 
jelentése változik meg 
az idővel, de a ritmuso-
ké, a formáké, a műfa-
joké, a versek szerepéé 
is. S ha nem tudjuk, 
mikor, hogyan, milyen 
célból, kinek műveként 
született meg egy-egy 
vers, nem tudjuk volta-
képpen azokat az érté-
keit sem igazán felis-
merni s a magunk ér-
tékrendjében elhelyez-
ni, amelyek látszatra 
„időtlenek", mert „örök 
emberiek". 

A Televízió kezdemé-
nyezésének tehát örül-
ni lehet. Csak bírja is 
erővel, érdekességgel, 
változatossággal! Amit 
tudunk a sorozatról, biz-
tató. Hozzáértő szakeri-
berek, vitatkozó, kérde-
zősködő, a megközelíté-
sek sokféleségét igérő 
fiatalok, élőadóművé-
szek s más területről 
meghívott szakemberek 
eleven együttműködésé-
vel igen sokrétűvé ala-
kítható a sorozat S a 
fentebb említettek alap-
ján úgy vélhetjük: fi-
gyelmes közönségre is 
számithat, jó ízlésneve-
lő, műveltségápoló szol-
gálatot is tehet: talán a 
titkos s nem titkos köl-
tőknek is, hiszen sok 
olyasmit tanulhatnák 
belőle, amit a termé-
szettudomány s a tech-



nológia kiszorított az 
iskolákból. 

Mindez — s még sok-
minden, aminek elmon-
dására itt s most nincs 
hely — a sorozat indító 
előadásával kapcsolát-
ban jutott eszembe. Az 
első előadás, igen sze-
rencsésen, élő költésze-
tünk egyik legszebb, 
mert leghasznosabb ars 
poeticájával, Illyés Gyu-
la versével, „A költő 
felel" című költemény-
nyel foglalkozik. A 
részben még kissé tar-
tózkodva, de többségük-
ben okosan, kedvesen 
vitatkozó, kérdezősködő 
fiatalokat a modern 
verselemzésben igen já-
ratos Szabolcsi Miklós 
professzor vezeti eleve-
nen, közvetlenül, célra-
törő biztonsággal, leke-
rekített kompozícióban. 
A vita. az egyáltalán 
nem beskatulyázhatóan 
„strukturalista" elemzést 
szigorúan a vers szöve-
gére összpontosítja; úgy 
mégis, hogy a szöveg ne 
csak hangtestében, köz-
vetlen jelentésében, ha-
nem személyi hitelessé-
gű s általános értelmű 
mondanivalójában érvé-
nyesüljön. A verset két-
szer mondja el Latino-
vits Zoltán, aki külön-
ben szokásos robbané-
konyságával a vitában 
is részt vesz. S hogy 
másodszori hallásra, az 
adás végén sokkal vilá-
gosabb, tágasabb, jelen-
tőségteljesebb a vers ér-
telme s hogy másodszor-
ra az előadóművész hoz-
zájárulása is sokkal na-
gyobb, szabadabb s el-
mélyültebb lesz, ebben 
döntő szerepe van a le-
folyt beszélgetésnek. Re-
mélem, így fogják ezt 
érezni az adás nézőhall-
gatói is. 

KERESZTÚR Y DEZSŐ 

AZ EMBERSÉG EREJE 
Versek Chiléről 

A mozgó föld országa — mondta tört magyar-
sággal a chilei lány, a chilei térkép előtt állva, 
opálos tekintettel a térképet vizsgálva. 

Azután nagy költök döbbenetes szépségű versei 
ismételték a gondolatot: a mozgó, nyugtalan föld 
e tragikus sorsú országában egy nagy kísérlet el-
bukott. A humánus forradalmat megölte a mohó 
és gátlástalan, vagyonért fegyvert fogni mindig 
kész erőszak. 

S míg a képernyő előtt ülve költők fájdalmas 
szép szavait hallgatjuk: már nem a költészet vilá-
gát járjuk. Egyetlen mindig visszatérő kérdés gyö-
tör. A humánus forradalom lemondhat a fegyver-
ről? 

Allende utolsó szavai. Már magnóról. Megren-
dítő búcsú és hagyatkozás. A magát áldozatra 
szánt ember tiszta nyugalma. S még mindig 
ugyanaz a hittel teli hatig, amelyet tán egy fél éve 
éppen a magyar televízióban hallottunk• Akkor 
arról beszélt, hogy a chilei forradalom úgy győ-
zött és úgy élt, hogy egyetlen ember halálát sem 
követelte. 

Es most utolsó szavai egy embernek, aki akkor 
is bízni tudott az igazság és emberség erejében, 
amikor körülötte már lángolt a Moneda. Nem 
akart fegyverhez nyúlni, mert a tisztességet na-
gyobb erőnek érezte, mint az automata fegyvere-
ket. S most elbúcsúzott tőlünk egy olyan percben, 
amikor a hadnagy talán már ráemelte a fegyvert. 

A nagy kísérlet elbukott. Költök fájdalmas sza-
vai búcsúztatják és újraszületésre hívják. 
Requiem és fohász. Allende és sok ezer társa ha-
lott. 

Nem, ez a műsor — különös, de zavarba hoz, ha 
azt kell mondani erről az óráról, hogy műsor —, 
ez a közös gondolatokat fogalmazó este nem a 
vérnélküli forradalom és a véres ellenforradalom 
Chiléjéről szólt, de arról inkább, hogy a humánus 
forradalomnak szárazon kell tartania a puskaport. 
Mert valami ilyesmit mondott ezen az estén Jev-
tusenko is Pancho barátjának küldött üzenetében, 
s valahogy így kellett éreznünk Neruda gyönyörű 
versét hallgatva. A mártírhalált halt elnök az egy-
kori orvos — aki ellen, döbbenetes, orvosok 
sztrájkoltak — búcsújában már ugyancsak új 
harcra szólított. A tragédia tapasztalataival meg-
erősítve régi hitét: az emberség lesz az erősebb 
mindig, őrizni kell erejét. 
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