
SZÉP VERSEK 1966
Nemrégen jelent meg a Magvető kia

dónál szerkesztett Szép Versek című 
sorozat legújabb kötete, amely az 1966- 
ban publikált legjelentősebb költemé
nyeket tartalmazza. A  vállalkozás — 
már rövid idő alatt is — nem csupán 
a versolvasók táborának gyarapításá
ban, hanem nevelésében is jelentős 
feladatokat végzett el. A  Szép Versek 
antológia első ízben 1963-ban, a Vers
barátok Körének jutalom-köteteként 
jelent meg 2000 példányban. A  kiadó 
—  ez dicséretére válik — fokozatosan 
a szélesebb rétegek számára is hozzá
férhetővé tette a kiadványt. Az idén 
már 66 költő, 331 versét 27 900 példány
ban adta közre. De nemcsak a példány- 
számban mutatkozott fejlődés: a kez
detben is igényes megjelenési köntös 
ízlésesebbé vált, a tartalomhoz iga
zodva valóban szép kivitelt kapott.

Az eredeti program szerint, a kü
lönféle folyóiratokban egy-egy év alatt 
megjelent versek legjavát akarták — 
nem kritikai szempontok alapján — 
összegyűjteni. Ennek az elvnek hangoz
tatása ellenére a szerkesztők egy látha
tatlan értékskálát állítottak fel, ame
lyet azonban az olvasónak kell mozgat
ni. A  költemények egymásmellettisége 
ugyanis eleve arra ösztönöz, hogy az 
olvasottakon gondolkozzunk, értékel
jünk, elhatároljunk és csoportosítsunk, 
vagyis valamiféle szerkesztői „utómun
kálatokat” végezzünk. Természetesen az 
önmagunk által elfogadott, kialakított 
és védelmezett kritikusi vélemény alap
ján. Amiért tehát jó dolog egy év vers
termését ilyenféle „monográfikus” 
szempontok alapján kiadni, nemcsak az 
a tény, hogy vázlatos képet kapunk a 
magyar költészet legfrissebb eredmé
nyeiről. hanem az, hogy az olvasót to
vábbolvasásra, alaposabb tájékozódásra 
serkenti igazának védelme érdekében.

Ha a sorozat legújabb kötetét ke
zünkbe vesszük, első látásra megálla
píthatjuk, hogy napjaink költészeté
nek valóban legjelentősebb alkotói és 
versei kaptak benne helyet. Szerencsére: 
nem protokolláris szemlélet érvényesí
tése alapján. A  kötetben például nem 
szerepel Illyés Gyula, Á prily Lajos, 
vagy a fiatalok közül Ágh István, Buda 
Ferenc, Rákos Sándor, Stetka Éva, s 
ezzel izgalmas utánjárásra és annak el
döntésére készteti az olvasót: helyes 
volt-e a válogatás. Ha nem, miért nem, 
ha igen, miért igen?

A megjelentek névsorát olvasva 
megállapítható, hogy a magyar költé
szet törzsgárdája adja a kötet gerin
cét, hogy a szerkesztők rugalmasan al
kalmazott gyakorlata a „standard”-ta- 
gok mellett jelentős teret biztosít a 
körülbelül azonos szinten mozgó alko
tások közötti válogatáshoz. Az elmúlt 
évi kötethez képes a jelen kiadásban 
szereplő hatvanhat költő közül tizen
nyolc a tavalyi kötetben nem szerepelt. 
Ez a cserélődés egészséges, mert így 
ad lehetőséget — különösen a fiatal 
költők számára — , hogy valóban pá
lyájuk legértékesebb darabjai kerülje
nek publikálásra. Bár ez esetben nem 
azt jelenti e szám, hogy ennyi „új” 
költő jelentkezett volna egy év alatt. 
Hamar megállapítható, hogy jórészt is
mert. neves, alkotókról van szó, ami 
csak növeli a szerkesztők iránti szim
pátiánkat.

A  legfiatalabb generáció kéviselői
ként Bella István, Serfőző Simon ver
sei kaptak helyet a kötetben. Napjaink 
klasszikusai közül Juhász Ferenc — 
bevezető próza-verse, Kassák Lajos, 
Nagy László, Benjámin László versei 
szerepelnek az antológiában. A  költe
mények — nemcsak az övék, hanem
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a névszerint fel nem soroltaké is — 
maradandó esztétikai élményt nyúj
tanak az értő szándékkal feléjük for
duló olvasóknak.
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A sorozatot Mátyás Ferenc és Z. Sza
la i Sándor szerkeszti.

HORVÁTH ISTVÁN


