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HORVÁTH JÁNOS : VITÁS VERSTANI KÉRDÉSEK 

Nyelvtud. Értekezések 7. sz. Akadémiai Kiadó 1955. 104 lap. 

Indokoltan hangzik el újabban mind gyakrabban az a megállapítás, hogy a magyar 
verstan alapvető fontosságú kérdései még tisztázatlanok, hogy Arany János óta újra és újra 
felmerülnek anélkül, hogy megnyugtató megoldásra jutnának. Olyan vitás verstani kérdéseink 
vannak, amelyek verstani elméletünk alapját érintik, s egy-egy alkalommal való felmerülésük 
a problémáknak hosszú sorát kavarja fel, és hozza újra mozgásba. Pedig a szép vers élve
zésének és megértésének mind általánosabban jelentkező igénye az alapvető kérdés'ek tisztá
zásán való túljutást és a versforma esztétikai szemléletéhez való iránymutatást sürgeti. 
Verstani tételeink, amelyeket Horváth János könyvének, a Rendszeres magyar verstan (—RMV) 
megjelenése (1951) óta már-már véglegeseknek hittünk, részben újra problematikusakká 
váltak, mióta Vargyas 1952-ben A magyar vers ritmusa (== MVR) c. monográfiájában olyan 
kutatási eredményekről számolt be, „melyek a magyar vers eddigi elméletével teljesen ellen
tétben állnak", régebbi és újabb verstani problémák olyan megvilágítását adta, amely „nem 
összefoglalása . . . a régi eredményeknek, hanem új kutatás" (6.) 

Ilyen körülmények között örömmel fogadunk minden olyan verstani megnyilatkozást, 
amely akár döntő, akár részletkérdésben viszi előbbre az elméletet — különösen ha a legille
tékesebb, a magyar verstan legnagyobb szakértője, Horváth János részéről történik ez. 

Horváth János irodalomtörténeti munkásságának csupán részletterülete a verstan. 
Mindazonáltal egész sor részletkérdéssel foglalkozó vagy összefoglaló jellegű, monografikus 
verstani tanulmány viseli nevét.1 Szinte önmagában véve is egy élet gazdag termésének 
lehetne elkönyvelni e tanulmány-sort —• különösen, ha azt a további vizsgálódásokra serkentő 
hatást is számbavesszük, amelyet a fiatalabb metrikus-generáció körében elért. Hogy azonban 
nála a verstani vizsgálódások nem öncélúak, hanem végső fokon a verstörténeti és esztétikai 
megértését vannak hivatva elősegíteni, bizonyítják egyéb művei, amelyekben a verstani 
elemzések és vonatkozások ez*t a szerepet töltik be.2 

Ennek a gazdag verstani munkásságnak a RMV-nal együtt betetőző je, részben a korábbi 
eredmények összefoglalása, részben új megvilágításba helyezése és továbbfejlesztője az 
1955-ben megjelent Vitás verstani kérdések. {— VVK) Megírásához az indítékot Vargyas 
Lajos könyve, a MVR, még közvetlenebbül a Magyar Tud. Ak. Néprajztud., Irodalomtört, 
és Zenetudományi Állandó Bizottságainak 1953. febr. 3-án megtartott ülése adta, amelyen 
megvitatták Vargyas művét,3 s amelyre Horváth János írásban küldte el hozzászólását; 
Amint a WK.-nek Gáldi László tollából megjelent recenziója4 megállapítja, feltételezhető, 
hogy a mű jó részének magva Horváth Jánosnak a Vargyas-vitára elküldött hozzászólása. 

Már itt előrebocsátjuk, még mielőtt a mű ismertetéséhez hozzáfognánk, hogy egyik 
legfőbb értéke és jellemzője problémagazdagsága. Egy sereg alapvető fontosságú és részlet
kérdés merül fel benne, nyer megoldást, vagy vár megoldásra, ill. ösztönöz további vizsgáló
dásokra. S mindez az előadásain és tanulmányaiban megszokott tömör, mégis még probléma
felvetéseiben, kétségeiben is világos, sokszor plasztikus megfogalmazásban Mint amott, 

1 Egy versbeli mondatképletről. NyK. 1909. •— Ősi nyolcas szerkezetek időrendje. 
MNy. 1918. — írott nyolcas, népi nyolcas. MNy. 1918. Magyar ritmus, jövevény versidom; 
(A magyar jambus kérdéséhez) Olcsó Kt. 1922. — Az újabbkori magyar vers ritmusa. Napk. 
1925.:— A középkori magyar vers ritmusa. 1928. — Gyöngyösi és Arany sormetszete MNy. 
1941. — Próféták által szólt rigen. MKSzle 1943. — A magyar vers 1948. — Rendszeres magyar 
verstan. 1951. 

2 Vö. Petőfi Sándor-monográfiájának (1920.) szép verselemzéseit, A magyar irodalmi 
népiesség Faluditól Petőfiig (1927) értékes verstani és verstörténeti utalásait. 

3 Megjelent a M. Tud. Ak. II. osztályának közleményeiben, III. k. 1—2. sz. 1953. 
219—257. (a továbbiakban : V). 

4 Megjelent a M. Tud. Ak. I. osztályának közleményeiben, IX. k. 1—2. sz. 1956. 197— 
212. Kívüle még ismertetést írt ELEKFI L., MNyr, 1956. 2. sz. 255—258. 
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módszerét ebben a művében is a tények tisztelete jellemzi, éppen nem valamiféle idealizmus, 
amit Szabédi tulajdonít neki a VVK évében megjelent művének Horváth Jánost is belefoglaló, 
kissé merev kategorizálásban.5 S ne gondoljuk, hogy a tények mögött a pozitivizmus szenv
telensége és perspektivátlansága húzódik meg. Ellenkezőleg : egy-egy koncepciója széles 
távlatokat világít meg, s előadását az igazság szenvedélyes szeretete teszi művészien széppé,, 
nem egyszer pedig metszően ironikussá. 

Verstani szempontból rendkívül jelentős problémával, a hangsúly szerepével foglalkozik 
az I. fejezet. A probléma ez : milyen szerepe van a hangsúlynak a ritmus létrehozásában? 
van-e egyáltalában, ha igen, döntő-e ez a szerep vagy másodlagos?-A hangsúly ritmus
nemző szerepét a legkövetkezetesebben Gábor Ignác képviseli, aki szerint minden értelmileg 
jelentős szó első szótagja ütemet indít. A másik szélsőség Vargyas, aki a hangsúlyt „száműzi a 
versritmus tényezői közüP'-állapítja meg Horváth János a vitán (226). Ő sem tulajdonít neki 
„taglalásindító-, hanem csak a ritmusérzék iktusigényét kiszolgáló szerepet." (Vita 226.) 
Döntő az az érv, amelyet ugyanitt felhoz a hangsúly fenti versbeli szerepére nézve : idéz a 
R. M. K. T-nak I. kötetéből egy sor verset, amelyekben az ütem első szótagja majdnem 
mindenütt hangsúlyos : „Meggondolandó, mi ennek a magyarázata. Szerintem és majdnem 
mindenki szerint az ictus-igényt elégítik ki a hangsúlyok". (226. 1.). Lényegében véve 
semmit sem változott Horváth János véleménye a hangsúly szerepéről a VVK.-ben sem, 
csak itt részletesebben foglalkozik az iktus fogalmával, továbbá a ritmusérzékkel és ennek 
fiziológiai alapjával. Miért formáljuk ritmikussá a nyelv hangzati oldalát s miért hat ránk 
kellemesen a ritmus? — veti fel a kérdést. Oka a ritmusérzék. Hogyan áll elő és hogyan működik 
bennünk? Beszédünket a beszélőszervek izomtevékenysége kíséri : a beszélőszervek meg-
feszülése és elernyedése. A verses beszédben a kettő váltakozása szabályosan-történik, az 
izomi megfeszülések szabályosan követik egymást. Az izomtevékenységnek ez a folyamata 
kellő gyakorlás, gyakori ismétlés folytán beidegződik. Ez a beidegződés az alapja a ritmus
érzéknek. Ha ez az izomtevékenység működésbe jön, a továbbiakban már automatikusan 
folytatódik, s intézi a vers további részeinek taglalását. Ezt az izomi energiát, mely mindig 
az ütem élére tétet nyomatékot, nevezi Horváth János iktusnák, s élesen megkülönbözteti 
az értelmi nyomatéktól, a hangsúlytól. „Összeeshet a kettő az ütemélen, de a hangidomi 
kezdő energia olyankor is az ütemélen marad, mikor az értelmi nyomaték az ütem belsejébe 
telepedik" — állapítja meg Arany Jánossal egyértelműen, aki szintén nem tartja a hang
súlyt ritmust nemző, hanem csak azt kiszolgáló, erősítő, „nyilvánvalóbbá tevő" tényezőnek. 

A vita hozzászólói, így elsősorban Bóka László és Gáldi László, Horváth János fel
fogása mellett nyilatkoztak. 

Végeredményben Németh László és Vargyas sem tagadja a hangsúly bizonyos szerepét 
a versben. Az előbbi már 1940-ben megjelent Magyar ritmus c. könyvecskéjében ezt írja 
a hangsúlyról: a hangsúly nem olyan egyeduralkodó a régi versben, mint a maiban, melynek 
a „trappjába" „szabályos időközökben dobban bele", de ekkorára „az ősi magyar verselés
nek . . . a nemesebb szabályai már el is halványodnak." (10. 1.) A hangsúlynak csak annyiban 
van szerepe, amennyiben a magyar vers az értelemből születik, s eleme a tag, a tag forrása 
a szólam, s minden tagba (szólamba) kell egy nyomatéknak esnie. Nem szükséges azonban, 
hogy a hangsúly a tag elejére kerüljön (Ki íégedet/teremtett). Bár kikapcsolja a hangsúlyt 
a ritmust intéző tényezők közül, valójában Vargyas is tulajdonít neki szerepet benne. Vita-
beli válaszában ezt mondja : „Minden szólam hangsúllyal kezdődik, egy szólamokra tagolódó 
ütemrendszerben tehát mindig van jelen hangsúly is. Ezt nem tagadom könyvemben, de én ezt 
nem tartom a létrehozó alkotóelemnek, csak egy mindig jelen levő kísérőjelenségnek." (225. 
kiem. tőlem). Ez a nyilatkozat Horváth János álláspontjához való közeledést jelent, hisző sem 
tekinti a hangsúlyt ritmust előidéző, hanem azt csak kísérő tényezőnek. Már a RMV-ban (20) 
leszögezi félreérthetetlenül álláspontját, mely sem a vitabeli hozzászólásban, sem a VVK-ben 
nem változott meg, s „alig kétséges—jegyzi meg Gáldi László bírálatában — hogy a hangsúly 
ügyében a további kutatások Hwváth Jánost fogják igazolni." (198.)6 

A VVK. IL fejezete Németh László 1949-ben megjelent Magyar ritmus c. tanulmányá
nak és vitabeli hozzászólásának bírálatát tartalmazza. E fejezet nem jelent elkanyarodást 
a Vargyassal folytatott vitától, mert a két szerző művét elolvasva lehetetlen meg nem látnunk 

5 SZABÉDI LÁSZLÓ : A magyar ritmus formái, Bukarest, é. n. (1955) 5. 
6 Mindazonáltal az esztétikai változatosság előidézése mellett nagy jelentősége van az 

ütem belsejébe eső hangsúlynak a ritmus tompítása szempontjából is. Erre nézve 1. ARANY J.: 
A nemzeti versidomról V. 305., TORKOS L.: A magyar verselmélethez. Erd. Múz. 1912. 
82—83. 1., HORVÁTH J.: A m. vers 132. Vö. még FÖRSTER AuRÉtnak a hangsúlytalan üte
mekre nézve statisztikai adatokat közlő tanulmányát: A m. vers ritmikai alapjai It. 195U 
4. sz. 
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Németh László koncepciójában Vargyas nem egy tételének csíráját. Németh László éppúgy, 
mint Vargyas, a ritmus nyelvi eredeteztetésének a híve. 

A tanulmány problémákban leggazdagabb fejezete a III. (A versritmus nyelvi származ
tatása). Főképpen itt polemizál Vargyassal, tehát itt merül fel Vargyas ütemtanának, a relatív 
szólamszerűségnek és a kiegyenlítődésnek a problémája. 

Vargyas elméletének sarkalatos pontja, de a Vitának és természetesen a VVK-nek is 
szinte központi kérdése a versritmus eredete. Horváth Jánosnak a vitán és művében tett ebbeli 
nyilatkozatai két csoportra oszlanak : egyik részük a versritmus Ősi eredetére, másik részük 
pedig arra vonatkozik, mi intézi a verses beszéd ritmikai taglalását. Az elsőre nézve már a 
vitán kijelentette, hogy az eredet kérdéséről nem nyilatkozhat, hisz a vers oly régen, az 
őskorban keletkezett, hogy a rá vonatkozó vizsgálódások nem támaszkodhatnak tapasztalati 
anyagra. Vargyas a beszédnek szólamokra tagozódásából eredezteti a verset és az ütemet, 
„de mikori nyelvből? A beszéd szólamokra tagolódásának mikori állapotából?" (225.) A mai
ból helytelen származtatni, hisz a beszéd azóta változott, s a szólam sem esetleg az ma, ami 
volt valaha. A dallamok rokonságát segítségül hívni pedig annyit jelentene, mint zenéből 
eredeztetni a verset, „amit Vargyas el nem fogadhat". (226.). Ez az álláspontja a VVK-ben sem 
változott, meg. Ismétli Verstanának idevonatkozó mondatait: „Meg kell azonban vallanunk, 
hogy az eredet kérdésében bizonyosat senki sem tudhat, mert ezt senkinek sem volt alkalma 
tapasztalni!" „Igaz tehát — fejezi bé ezt a kérdést — amit fentebb mondottam, hogy a vers
ritmus eredetéről egyik tanulmányomban sem nyilvánítottam véleményt," (17.). 

Viszont határozott véleménye van arról, mi intézheti egyáltalában a verses beszéd 
ritmikus tagolását. Horváth helyesen mutat rá, hogy Vargyas elmélete sántít, mikor azt 
állítja, hogy a különböző terjedelmű szólamok időtartamát a nyelvi kiegyenlítődés teszi 
egyenlővé. Ha különböző terjedelmű beszédszakaszokat kiegyenlítünk, kell valaminek lennie, 
ami erre ösztönöz. Ez pedig nem más, mint az egyenletes tagolás ritmusösztöne, mely ném 
a nyelvből származik, hanem a nyelvet is arra készteti,' hogy a maga szándékához igazodjék. 
Ez az érvelés a vitabeli hozzászólásbán és a VVK-ben egyaránt fellelhető. Az utóbbiban még 
egy érvet felhoz a nyelvi származtatás ellen, a versmondattant. Az indulatos beszéd más, mint 
a közönséges beszéd. Az indulattól rezgésbe jött költői beszédben a nyelv más változatban 
helyezkedik el, mint a nyugalmas folyékonyságú prózában. Ezzel függ össze az, amit sajátos 
mondattannak, versrnondattannak nevezünk, amelyben a versforma ihlető vagy kényszerítő 
hatása nyilatkozik meg. „Mindez Vargyas elméletével ellentétben arra vall, hogy a nyelv nemhogy 
nemzője lenne a versritmusnak, hanem maga igazodik ahhoz." (14., kiemelés tőlem) 

Mindazonáltal Horváth János sem tagadja "a nyelv bizonyos szerepét a ritmus alakí
tásában. Már a vitán így nyilatkozott: „kezdettől fogva máig többféle verstípust mutat fel 
verstörténetünk, s a magyar ritmusérzék azokat mind elismerte sajátjának." (227). Sőt már 
mintegy harminc évvel előbb írt kitűnő könyvecskéjében, a Magyar ritmus, jövevény vers-
idom-ban egész skáláját különböztette meg a versnek a tökéletes zenei jelleg és a kisimuló, 
diszkrétebb beszédritmus között (100.). A sorozatot ebben az irányban, a beszédszerűség 
felé, folytatják jövevény-formáink, főképpen a jambusiak, az „álütemes" és az „ütemezetlen" 
(kihúzott) sorok fokozataiban. Az utóbbinál már csak a sorok szótagszáma, esetleg a rím és a 
lejtés különféle változatai keltik a vers érzetét. „A kihúzott sor esik legmesszebbre a zenei 
ritmustól s legközelebb-a beszélt ritmushoz" (101.). S a magyar költői gyakorlat, amely 
kalodának érzi a túlságosan dallamos, pattogó ritmusú népi dalformát, a magasabbrendű 
líraiság érdekében a „dallamos magyar formák he lye t t . . . szívesen veszi a beszélt ritmusú 
jövevényt." (102.) Vitabeli üzenetében a magyar ritmuskincs e gazdag változatosságához 
egy igen lényeges megjegyzést fűz, ami azt mutatja, mennyire rugalmasan, térhez és időhöz 
kötötten szemléli a ritmusszármazás problémáját: „kezdettől fogva máig többféle verstípust 
mutat fel verstörténetünk, s a magyar ritmusérzék azokat mind elismerte sajátjának." Majd : 
„De az érzék maga is fejlődhetett időjártával, s felfogóképessége még idegen elvű (antik és 
nyugati) versformák iránt is kitágulhatott" (227.)7. E megállapítások azt jelentik, hogy mind a 
ritmusérzék, mind a ritmus, amelyet az utóbbi létrehoz, Hl. tudomásul vesz, változásnak 
alávetett történeti kategória. 

Ilyen előzmények után adja Horváth János a VVK.-ben korábbi nézeteinek össze
foglalását és rögzíti le azt a végleges álláspontját, amelyet már a vitával kapcsolatosan ki
fejtett. Elismeri, hogy ma már Arany László hatása alatt a nyelvi jelenségeknek nagyobb 
jelentőséget tulajdonít. Nem tagadja továbbá a dallamban fogant vers meglétét, de nem is 
állítja, hogy a ritmus egyetemlegesen a zenétől, a dallamtól nyerné eredetét. Hivatkozik a 
a Magyar ritmus, jövevény versidom c. tanulmányára, melyben a magyar ritmuskincsen tartott 

7 Ezekre a fontos nyilatkozatokra később, a sorozatosság kérdésének tárgyalásánál 
még visszatérünk. 
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szemlét'. Végigtekint tanulmányain, és sorra veszi, hol milyen fajta versről tett említést. Leg
inkább két versfajtát különböztetett meg: autonóm (a gondolat és általa a nyelv idomát 
tükröző) és zenétől, tánctól, idegen vers ritmusideáljától függő nyelvritmust. Kijelenti, hogy 
a versritmus eredetéről egyik tanulmányában sem fejtett ki elméletet. Ugyanakkor azonban 
elismerte és elismeri a zenével való kapcsolat nagyhatású jelentősegét. 

Ahogy Horváth János egyáltalában nem tagadja nyelvi tényezők .szerepét a vers
ritmusban, ugyanúgy vitabeli válaszában Vargyas is elismer a ritmus létrehozásában és a 
ritmusos beszéd intézésében olyan tényezőt, mely nem nyelvi, hanem lélektani természetű, 
amit ritmusösztönnék nevez, amelyhez végeredményben a nyelvi elemek csoportosítása is 
igazodik. „Az az érzék, amely a zenében, táncban, menetelésben és a versben is létrehoz, 
illetve érzékel bizonyos ritmikusságot, olyan pszihikai tulajdonsága az embernek, amelynek 
taglalásába én nem bocsátkozom bele." Majd : „Csak annyit állítok, hogy versritmusunk 
nyelvi eredetű, vagyis az a képesség, hogy meglévő ritmusösztönünket ki tudjuk elégíteni azáltal, 
hogy olyan nyelvi elemeket csoportosítunk egymás után, melyekben ritmust tudunk érzékelni" 
251. kiem. tőlem). 

A vita végső konklúziójaképp, azt hiszem, Horváth János és Szabolcsi Bence állás
pontját fogadhatjuk e l : az eredet kérdésében semmi biztosat nem tudunk. A kizárólagos 
nyelvi származtatás nem látszik valószínűnek, bár kétségtelen, hogy nemzeti versidomunk 
és nyelvünk — s tegyük hozzá : zenénk alkata lényeges vonásokban megfelel egymásnak, 
hogy semmiesetre sem állhatnák ellentétben egymással.8 Az eredetvita másik tanulsága az, 
hogy a kérdést nem lehet a történeti fejlődés fényeitől elvonatkoztatni.9 

Jelentős helyet kap a VVK-ben a dallam és szövegritmus viszonya. Ennek felvetése 
főképpen azért volt szükséges, mert Vargyas könyvében a magyar népdalok szövegének és 
dallamának ritmikai egybevetéséből ezt a tanulságot vonta le : „Az egész néprajz tehát, 
minden korban azt mutatja, hogy nem a zene ritmusa hat a szövegre, hanem a szöveg ritmusa 
a zenére" (48.1.). Horváth János már a vitán szembeszállt Vargyas tételével, leszögezve, hogy 
a dallamformák igenis hatnak versformák, sorfajok kialakításában. Példának idézte Arany 
Jánost, aki a dallam „érveréséből", azaz ritmikai vázából vezette le a maga sorképleteit. 
A VVK.-ben cáfolja Vargyasnak azt az állítását, hogy dallamból eredeztetné a versritmust. 
Az eredetről semmi határozottat nem mond ugyan, azonban méglevő (akár mai, akár régi) 
szövegek gondos tanulmányozása alapján felsorolja a különböző verstípusokat, melyek között 
vannak nyelvi eredettől függetlenek is. Ezután az egyes ritmusfajtáknak egymásra, főképp 
az énekelt vers dallamának szövegére tett hatásáról ír, s megálla'pítja : „Hogy a sok százados 
énekeltség nem lett volna hatással a vers szövegének ritmikai alakulására, azt a nyelvi származ
tatás legkizárólagosabb hirdetője s a zenei származás legkérlelhetetlenebb ellensége sem állít
hatja" (16. 1.). 

A dallamnak a versformára gyakorolt „formateremtő", „formasugalmazó" hatására 
számos példát idézhetünk a magyar irodalomtörténetből. Az egész „ad notam" költészet, 
amely nálunk a XVI. században érte el virágzása tetőfokát, bizonyítéka ennek a szöveg
ritmust életre hívó hatásnak.10 Szenczi Molnár Albert zsoltárszövegei a francia dallamoktól 
kaptak ritmikai ösztönzést. Faludi úgy gyarapítja formakincsünket, hogy az olasz áriák és 
francia sanszonok formaképleteit veszi át főbb kereteikben (sorok száma, terjedelme, rim-
rendszer), igaz, a sorok ritmusát aztán már magyar ritmusérzékkel képezi ki (vö. Horváth 
János : A m. irod. népiesség Faluditól Petőfiig 28. 1.). Utalhatunk azután a jambusdalJamok 
hatására a jambus meghonosításában és népszerűsítésében.11 Hivatkozhatunk Arany balla
dáira és ismert nyilatkozatára a lelkében élő dallamok inspiráló hatásáról, végül Ady és 
József Attila egyik-másik dallam sugalmazta versére. Mindez Horváth János megállapítását 
igazolja : „a sok százados éffekeltség" hatását „a vers szövegének ritmikai alakulására". 

Fent idézett kijelentéséhez, hogy t. i. nem a dallam ritmusa hat a szövegére, hanem 
fordítva, maga Vargyas sem következetes. Bizonyos hatást ő is elismer : „A dallam valami 

8 Erre nézve 1. KODÁLY : A magyar ejtés romlásáról. A jó magyar ejtés aktái. (Szerk. 
ECKHARDT SÁNDOR, 1941.), Magyarság a zenében. Mi a magyar? (Szerk. SZEKFÜ GYULA, 
1939.) » 

9 Vö. GÁLDI recenzióját, 200. 
10 L. SZABOLCSI B.: Jegyzetek a RMKT VII. kötetéhez ItK. 1927., ua. Tinódi zenéje, 

Zenei Szemle 1929., ua. A XVI. sz. m. históriás zenéje. Magyar Zenei Dolg., 9. sz. 1931. 
PÉCZELY L.: A XVI. századi énekköltés formái. 1931. Lényeges megállapításokat tartalmaz 
e kérdésre vonatkozólag KODÁLY Z.: Árgirus nótája. Ethnogr. 1920. 

11 Vö. SZABOLCSI B.: A magyar zene története rövid összefoglalásban. Népszerű Zene
füzetek. 2. sz. 1934. 20—21., ua. A m. zenetörténet kézikönyve. 1947. 28. A"'kérdés biblio
gráfiáját 1. az előbbi műben a 41. l.-on XVIII. sz. címszó alatt. 
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keretet ad, vagy már eleve kizár bizonyos lehetőségeket a szöveg alakulásából. Ezek közt a 
keretek közt kell elhelyezkednie a szövegnek. De hogy milyen lesz a szöveg ritmusa, azt 
nyelvi tényezők döntik el" — olvassuk a MVR-ban (48. IX A dallamnak a főbb keretekben 
formát sugalmazó hatásáról nyilatkczik vitabeli összefoglaló felszólalásában is. (253. 1.) Állás
pontjának utolsó megfogalmazását az IT. 1954. 2. számában olvashatjuk (Hozzászólás Oltványi 
Ambrus bírálatához). Itt megállapítja, hogy a dallamnak a nyelvre gyakorolt hatását két 
irányban kell megvizsgálni: 1. formaadásban, 2. a fcrma megvalósításában. Az elsőre nézve 
azt írja ; „Formák, ritmusképletek, kerülhetnek az énekből a költészetbe, olyan formák, 
amelyek a nyelv eszközeivel kialakíthatók. Ennyiben a zenének az első szerepét sosem tagad
tam. Az a szerepe, hogy „felébreszthet és felszabadíthat olyan képességeket, amelyek a nyelv
ben eddig elrejtve lappangtak . . . " ugyanide tartozik. Bizonyos formák talán nem fejlődtek 
volna ki magából a nyelvből, jóllehet lehetségesek, csak az idegen-zenei-példa követése közben 
kerülnek alkalmazásba". (212. 1.) 

Az ellentét Horváth J. és Vargyas között nem is itt, a dallamnak a szövegritmus főbb 
kereteire tett hatásáról vallott felfogásban van, hanem abban, amit Vargyas a forma meg
valósításáról mond. Idézzük szavait : „Az általam cáfolt elmélet azonban ezen túl, a forma 
megvalósításában is feltételez zenei hatást. Eszerint ahol a nyelvi hangsúly eltér a forma 

. kívánta hangsúlytól, oda a bennünk levő formaérzék tétet hangsúlyt, s ez a formaérzék zenei 
örökség nyelvünkben. Azért mondanánk versben, hogy „boldogtalan-/sága", vagy „Haza
mennék /de nem tudok", vagy „Szívünkben szent/ tűz lángolt", mert a bennünk élő forma
érzék így kívánja, annak ellenére, hogy a nyelvi hangsúly nem elégíti ki ictus-igényünket. 
Ezt már valóban tagadom." (uo. 212 1.) Vargyasnak ez a megnyilatkozása azért fontos, mert 
benne ismét a ritmus nyelvi származását állító és »zt tagadó elmélet kerül élesen szembe egy
mással. Továbbá itt is tévesen tulajdonítja Vargyas a ritmus zenei eredeteztetését Horváth 
Jánosnak, holott az ilyen esetekben az ütem élére kerülő iktus őszerinte nem zenei fogantatást 
jelent, hanem zenei jelleget. Művében Horváth János világosan kifejti, mit ért ő ez utóbbin; 
Az ösztönzést erre talán Szabolcsi vitabeli felszólalásától kapta. Szabolcsi szerint nem helyes 
a zeneiség és a „nyelviség" merev szembeálltása. Az utóbbin ő nerri csupán azt érti, amit 
dallamokon keresztül, külsőleg kap a vers, hanem a nyelvben levő zenei lehetőségeket, amelyek 
akusztikai eszközök segítségével valósulnak meg. Ezzel a mélyebb „igazi zeneiséggel" „a. 
nyelvi ritmus igényeit nem lehet szembeállítani, hanem csak összekötni." (237. 1.). Nos 
erről a zeneiségről szól Horváth J. a VVK 17. lapján. Tanulmányaiból vett idézetekkel bizo
nyítja, hogy a „zenei" minősítés nem zenei eredeztetést jelent nála, hanem a beszéd hang
idomának a gondolatitól és nyelvtanitól való megkülönböztetését, a beszédnek azokat a 
„tulajdon zenei elemeit" foglalja magában, amelyekre Fogarasi nyomán Arany László mutatott 
rá, kinek fO'bb gondolatait ő ismertette először Magyar ritmus jövevény versidom c. tanulmányá
ban. Olyan esetekben, amikor az értelem nem juttat az ütemélre nyomatékot, ez a zeneiség 
adja itt az iktust, miáltal a logikai taglalás függő, alárendelt viszonyba jut a zeneivel szembem 

A Horváth-Vargyas vita egyik leglényegesebb pontja a sorozatosság kérdése. Vargyas 
szerint a sorozatosság (ritmikai képletek ismétlődése) nem elengedhetetlen feltétele a ritmusnak 
Vannak régi, újabb és legújabb irodalmunkban szép számmal versek, amelyekben nem tapasz
taljuk alapképletek ismétlődését. „Vers van tehát azonos ritmusú sorok ismétlődése nélkül is. 
(MVR. 221 1.). Minden sornak saját nyelvi tényei miatt van ilyen vagy olyan ritmusa, nem a 
másik sor ritmusa miatt". (109.1.). Másutt: „A ritmusfajták nem előre meglevő keretek, melyek 
maguktól érvényesülnek, hanem lehetőségek, melyeket a költő nyelvi eszközökkel esetről
esetre megvalósít. Számunkra is úgy válik tudatossá a ritmus, hogy olvasva vagy hallva egymás 
után tudomásul vesszü'c a megvalósult nyelvi tényeket. (53/1. a kiem. részben tőlem). Még tovább 
megy a sorozatosság elvének tagadásában alábbi kijelentésében : „Nincs értelme tehát külön 
alapsémáról beszélnünk, amikor az nem egyéb, mint kiindulást adó ötlet, melytől a megvaló
sulás felismerhetetlenné távolodik el" (277. 1.). 

Ahogy a sorozatosság elvének tagadása a ritmus nyelvi származtatásának elméletéből, 
ugyanígy logikusan következik Horváth Jánosnak zenei jelleget hangoztató rítmuskoncepció-

Jábólaz a tétel, mely a sorazotosságot a ritmus elengedhetetlen sajátjának tekinti. Arany 
egy megjegyzésével kapcsolatosan megállapítja : „a Vers olvasója („a nép") is a megkezdett 
ritmus sorozatos ismétlődésére számít, a megkezdettet várja tovább, s megütközik holmi 
szeszélyes formaugrándozáson." (VVK. 21. 1.) Eltérhet a költő a sorozatosság szabályától, ez 
azonban szabálytörés, s mint ilyen meghökkent, valami lényegesre akarja felhívni a figyelmet. 
Kifogásolja, hogy Vargyas még a periódusok ismétlődésében sem veszi észre a sorozatosságot. 
Majd egy sereg régi versünkkel is igazolja a sorozatosság ritmikai igényét. Csupa hetero-
metrikus strófaképletet idéz, s megjegyzi, hogy ezek egy-egy versben több, gyakran 
egy egész sereg strófán át ismétlődnek. A szemle tanulsága nemzeti idomú verseinkre 
vonatkozólag: „nemcsak a tőle (Vargyastól) tagadott sorozatosságot mutatják be az 
idézett képletek „ad oculos", hanem a ritmikai szerkezetnek a nyelvtől független, & 
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még ha énekeredetű is, bármiféle nyelvi kitöltésen át következetesen érvényesülő praecon-
cepcioját igazolják (22. L kiem. tó'lem). A tanulmány e részében arra is választ kapunk, 
hogyan érvényesül a sorozatosság a jövevény-fIrmákban. Legkevésbé sem várjuk, külö--
nősen rimes-időmértékes verseinkre gondjlva nem, azt a választ, hogy a lábak követ
kezetes megvalósításával. Tudjuk, mily ritka a sorozatosságnak ez a hiánytalan érvé
nyesülése (pl. Petőfi Forradalom c. versében, itt is azonban funkcionális szerepben!) 
Tudjuk, hogy nemcsak vers, hanem versrészlet, sőt sor is ritka, amelyben következetesen 
megvalósul a láb, s ha igen, többnyire akk rr is a tartalomkifejezés igényének téve eleget. 
(1. a WK-ben hátrább, a 78—80.1.-on Horváth János sok példáját!). íme a válasz : „ha egy I 
jambusi vagy trocheusi sor egész képlete nem ismétlődik áz egész versezeten végig, ismétlődik • 
jambusi vagy trocheusi lejtése (23. kiem. tőlem). Sőt még egy lépéssel tágítja a sorozatosság j 

határát: bármilyen metrikájúak is a versszakok : a képletek (a sorok szótagszáma) vers
szakonként ismétlődnek. Ez az eset Adynál is : bármilyen szokatlan, sorozatosság nélküli 
az 1. versszak, a többi már ennek a pontos megismétlődése. Hasonló esetekre vonatkozólag 
mondja tanulmányának egy előbbi helyén, idézve vitabeli megállapítását : „Ha a vers jó, 
akkor a legelső sorból rögtön megérzem, melyik ütemezéssel lesz dolgom. Ha a sor tökéletlen, 
csakhamar útbaigazít a többi." (13. 1.) Ennek a Vargyastól támadott tételnek is megadja 
a lélektani magyarázatát már a Magyar ritmus jövevény versidom c. tanulmányában, mikor 
a jambusi sorvég ritmikai szerepéről beszél: „helyreállítja a sorkezdeten félrezökkent lejtést, \" 
illúziót kelt, abba a hiszembe ringat-, mintha az egész sor hasonló módon lejtett volna." 
(84. 1.) Nos így vagyunk általában* azokkal a versekkel, amelyekben a képlet nem érvényesül 
teljes következetességgel, csak túlnyomó többséggel: mikor már a vers egésze van a tuda
tunkban, ez a többség a maga jellegét rászuggerálja a versnek azokra a részeire is, ahol töké
letlen a ritmus megvalósulása. Az így keletkezett összbenyomás alapján ítélünk azután a 
versről. Erről a kérdésről a VVK. egy másik helyén, Zrínyivel kapcsolatosan is nyilatkozik. 
A költők nem mindig törekszenek arra, hogy ritmusképletük mindjárt a vers indulásakör 
pontosan megvalósuljon. Nem egyszer „bizonyos tétovázás után tüntetik elő az Ösztönükben 
lappangó ritmuseszményt: mint mikcr felhőn, ködön át végre kisüt a nap." Már most ez azt 
jelentené, hogy a kivételszámba menő eltérést vagy bizonytalanságot tegyük meg irányadónak 
a nagy többséggel szemben?; Tanulmányának 28. lapján világosan és félreérthetetlenül meg
fogalmazza, mit ért scrczatjcsságcn, mi ismétlődhet a versben: „nem ugyan az „ütem", 
hanem az ütem időszerkezete; nem ugyan a ser szótagszáma, hanem ütemrendje; nem 
éppen a sörpár, hanem, a periódus ; szabad sorú versezetben, ha magyar ritmusú „Arany 
Lacihoz"), akkor az ütem idi szerkezete (pl. négy iái részűsége, nem pedig szótagszáma), ha 
jambus, akkor az ütem („láb") lejtése („Az Apst r l " ) . Megteheti az író, hogy akár minden • 
sorával cserbenhagyja az előzővel felkeltett várakozást, vegyíthet heterogén versrendszereket, 
de kérdés : ritmust érez-e abban olvasója, vagy nyegle különcködésnek ítéli. Aki folyvást 
ilyenfajta „verseket" írna, kiszakítaná magát a nemzeti közösségből. Amiben pedig semmi 
sem ismétlődik, az nem vers, hanem próza, s valószínűleg annak is idétlen." 

Úgy véljük, a sorozatosság, mint a ritmus meglétének feltétele, nem szorul további' 
bizonyításra. Mellette dönt a magyar költői gyakorlat : érvényesül a magyar költészet nagy 
többségében legrégibb verseinktől kezdve a legújabbakig, a nemzeti idomúakban éppúgy, 
mint a jövevény formájuakban. De a sorozatosság mellett dönt ritmusérzékünk, a nagy 
nemzeti közösség, a „nép ritmusérzéke is, mely várja az ismétlődést, és zavarban van, vagy 
kielégületlenséget érez, ha nem kapja meg. Vargyas és követői12 sem tagadják mereven a 
sorozatosság elvét, Ők is valamilyen sorozatos ismétlődés felé hajlanak :: „Nem marad más 
hátra — írja Vargyas Oltványi A. bírálatára adott válaszában •— mint az, hogy á ritmus elemi 
egységének kell állandóan ismétlődnie: A magyar ritmus legkisebb egysége az ütem ; ha az 
álíandóan ismétlődik, bármilyen kapcsolatban, akkor egy pillanatra sem szűnik meg ritmus- ' 
érzésünk . . . Ugyanígy a mértékes versben a „lábak"-nak kell mindig jelen lenni bármilyen 
kombinációban . . . " (It. 1954. 2. sz. 213.1.) Zrínyinél meg olyan esetet ismer, amikor „a többi 
négyütemű sor példája szabja meg a sor tagolását". (MVR. 217.) Ugyanitt valamivel feljebb 
meg ezt olvassuk : „Ha tehát megszoktuk az el ,'ző sorokban a négy ütemet s az itt is lehet
séges, az olvasó önkénytelenül is igyekszik aszerint rendezni a nyelvi elemeket." Mi más ez, 
ha nem a Horváth Jánostól említett fiziológiai beidegzés, mely mint ritmusérzék várja a 
sorozat folytatását? Egy lappal később szintén a sorozatosság elvével okolja meg, „miért 
mondjuk. . . ritmusban a hibás helyeket, ahol a nyelvi elemek azt nem kívánják?" (Pl. 
„Zsigmond a ki-/rály a császár", „Szivünkben szent/tűz lángolt.") „Ily esetben az előző 
soroknak analógiája érvényesül az önmagával bizonytalan és elszigetelt sorral szemben." 
(218. 1.) Vágy nem a képlet érvényesülésének jelentőségét ismeri el Vargyas az alábbi sorokr. 

12 Vö. Kiss FERENC : József Attila ritmikája. ItK. 1956. 407., 1957. 79. 
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ban : „gyakori fogás költőknél, hogy á nagyon ritmikus hullámzást- hogy ne legyen túl 
egyhangú — a vers vége felé kissé elmossák, hogy annál frissebben térjen vissza az eredeti 
képlet a befejezésben." (MVR. 221. kiem. tőlem). Végül Vargyas is s a sorozatosság kérdésében 
vele egyetértésben állást foglaló Kiss Ferenc is azokban a versekben, amelyeket a sorozatosság 
hiányát dokumentáló „ritmuskompozíciók" példáiul állítanak, a versszak trocheusi, jambusi 
vagy más „alapszövetéről" beszélnek. Mi adja ezt az alapszövetet? Nyilván csak a soroza
tosság, bizonyos láb, vagy lábak ill. ütemszerkezetek sorozatos visszatérése, képletszerű 
ismétlődése alapján állapítható meg. Ilyen esetben is valamilyen sorozatosság adja az állandót, 
s a tőle való eltérést mint színárnyalatot, esetleg mint tartalmat kifejező funkciót fogjuk fel. 

Nem mondanak ellent a sorozatosságnak, sőt éppen a sorozatosság révén hökkentenek 
meg", keltenek esztétikai hatást, töltenek be tartalmat kifejező funkciót a megszokott képlettől, 
a szabályostól való eltérések. Számos példáját idézhetnénk ennek irodalmunkból. Lehet ez 
egy-egy alkalmi eltérés a sorozattól az esztétikai hatás érdekében, mint a Zács Klára és az 
Ágnes asszony szótagszámcsökkentő sorai, a Vén cigány ötödik versszakának két jambusi 
sora ; vagy tartósabb eltérések az eredeti sorozattól, mintegy újabb sorozat indítása, mint az 
Egy gondolat bánt engemet, Arany Ünneprontókjának, Tetemrehívásának anapesztusai, 
a Tragédia^XI. színének elején „az élet tengerárjának zúgását" megszólaltató trocheusok, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany többrészes elbeszélő költeményeinek, balladáinak, románcainak 
ritmusváltásai, Csokonai, Kölcsey egynémely »versének a tartalom érzékeltetését szolgáló 
többféle, nem egyszer ellentétes lejtésű lábból álló sorozatai, stb.13 

A vita egyik tanulsága ime az, hogy a sorozatosság lényeges komponense a ritmusnak. 
Nincs tehát igaza sem Németh Lászlónak, sem Vargyas Lajosnak, sem pedig Kiss Ferencnek, 
akik a sorozatosságot megvalósító költeményeknél magasabbrendű „ritmuskompozíciókat" 
látnak az olyan versekben, amelyekben a gondolatok és érzelmek hullámzásának megfelelően 
sűrűn változik a ritmus, néha oly sűrűn, hogy a versnek azt a bizonyos „alapszövetét" is 
nehéz felismerni, vagy az olyanokban, amelyek „mélyén újra ott találjuk a régi, váltakozó, 
nyelvünk legmélyéről fakadó ritmust, mely ösztönösen feltör, mihelyt a költő szabadon 
alakítja, hangulata szerint hajlítja a ritmussémát". (MVR. 227. 1.) Lehetnek ezek valóban 
nagy versek, formai szempontból is remekművek, mint József Attila Óda és Külvárosi éj 
c. költeményei, amelyek a sorozatosságot alig vagy igen bonyolultan, ritmuskeveréssel vagy 
többféle ritmus egyidejű érvényesülésével, avagy gyakori ritmusváltással valósítják meg,14 

ez nem jelenti azonban azt, hogy az olyan versek, amelyekben az alapképlet jóval követ
kezetesebben érvényesül, formai szempontból nem lehetnek éppoly finom árnyalásúak, s 
nem mozoghatnak a tartalom és forma egységének éppoly magas művészi síkján. Érdemes 
volna ebből a szempontból akár Aranynak nemzeti formában írt Az egri leány c. balladáját, 
akár Vörösmarty Csongor és Tündéjéből az Éj szavainak drámai jambusait, akár Petőfinek 
Véres napokról álmodom c. költeményének rimes jambusait — hogy csak találomra említsek 
néhányat — alaposan szemügyre venni, hogy lássuk, mily érzékenyen, mily gazdag változa
tokkal követheti az alapképlet a tartalom minden kis rezdülést.16 

A vita másik tanulsága, s ez Vargyasnak éppúgy köszönhető, mint Horváth Jánosnak, 
az, hogy a sorozatosságot nem lehet az iskolai verstanok merevségével értelmezni, mert a 
szabadvers és a pattogó ritmusú, az ütemek szótagszámában és sorrendjében pontosan meg
szabott ritmusú újabb népdalvers között számtalan foKozat lehet, miként a zenében is 
vannak laza ritmusú, recitáló, beszédszerű, s vannak feszes ritmusú dallamok, s a kettő között 
számos átmenet. A sorozatosság érvényesülésének legkülönbözőbb fokozatairól és árnyalatai
ról tanúskodik verselésünk egész története. Igaza van Vargyasnak, hogy versfejlődésünk 
iránya a szabadabb, kevésbé mégkötött típusoktól a kötött képletek felé halad.16 Az is vers
történeti tény azonban, hogy újabbkori verselésünket újra a szigorúbban vett sorozatosságtól 
való eltávolodás jellemzi. Elsősorban Adyra gondolunk, még inkább József Attilának éppen 
legnagyobb verseire, amelyekben a sorozatosság még olyan mértékben sem érvényesül, mint 
Adynál, kinél az első versszak metrumkereteit az utána következők már pontosan megvalósít-

~*fr " 

13 Vö. PÉCZELY L.: A tartalom és a versforma összefüggésének néhány kérdése. Pécsi 
Ped. Főisk. Évkönyve, 1956. 188—194. 

14 Vö. Kiss FERENC : József Attila ritmikája c. tanulmányának tanulságos és értékes, 
bár helyenként mesterkélt verselemzéseit. ItK. 1957. 1—2. sz. 91—99. 

15 L. GÁLDI elemzéseit Vers és nyelv (Nyelvünk a reformkorban, szerk. PAIS DEZSŐ 
1955.) és A magyar vers a szabadságharc korában (It. 1956. 2. sz.) c. tanulmányaiban, továbbá 
A tartalom és a versforma összefüggésének néhány kérdése c. tanulmányomban Petőfi Véres 
napokról álmodom c. versének verstani elemzését (184—188.). 

16 Vö. még OLTVÁNYI A. bírálatát Vargyas könyvéről, It. 1954. 2. sz. 210. 
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ják.17 Ha a sorozatosságot mereven értelmezzük, akkor ezeket a verseket gyenge, elkorcsosult 
formájú verseknek kellene minősítenünk, holott ennek pontosan az ellenkezője az igaz. Ter
mészetesen ezekben a versekben is van bizonyos mértékig sorozatosság, csak ennek a gondolati 
és érzelmi hullámzást nagyobb változatosságban, gyakoribb ritmusváltással, sűrűn elő
forduló ritmuskeveréssel, gyakran csak alaksejtelmekkel követő, a szabadvershez közelebb 
álló változata. A gyakori ritmusváltással, kevésbé pregnánsan megvalósuló sorozatosság, 
nem ismeretlen a zenében sem, Bartók, Kodály műveiben éppúgy megtalálható, mint a kör
nyező és rokonnépek népzenéjében. Újabb verseink lazább sorozatossága irodalmunk történe
tében sem új ; gondoljunk csak Petőfi Apostolára, Bolond Istókjára és a Helység kalapácsára, 
vagy Aranynak nem egy, Vargyastól is idézett és elemzett versére.18 Konklúzióképp meg
állapíthatjuk, hogy a sorozatosságnak vannak fokozatai, s e fokozatok megvalósulása a vers
fejlődés történelmi feltételeitől függ. Ezt hangsúlyozza Gáldi László is recenziójában : „a 
kérdést szélesebb történeti perspektívában kell á l l í tani . . . a sorozatosság igényének is lehet
nek, sőt vannak fokozatai" (203. 1.). De maga Horváth János is különbséget tesz műveiben 
a sorozatosság különböző fokozatai között, főképpen a Magyar ritmus, jövevény versidom 
idézett helyén. Sőt a VVK-ben elismeri, hogy van vers sorozatosság nélkül is : „Hogy nem 
kell ismétlődnie (az alapsémának) azt elfogadhatjuk" (20.1.). A sorozatosság különböző mértékű 
érvényesülése verstörténetünk folyamán azt jelenti, hogy az iránta való érzékenység, a ritmus
érzék is változott az idők során, tehát a ritmusérzék is bizonyos tekintetben történeti kategória. 
Ez a vitának egy szintén fontos tanulsága. Maga Horváth János is ebben az értelemben 
nyilatkozik erről a kérdésről: „De ez az érzék maga is fejlődhetett időjártával." (Vita 227.1.) 

A sorozatosság kérdésének felmerülése még egy igen lényeges, vele szorosan össze
fonódó problémát vet fel: az egyéni és a hagyományos viszonyát a verselésben. A sorozatosság 
elvének tagadása vagy kevésre értékelése akadálya lehet, hogy ebben a kérdésben is világosan 
lássunk. Tudjuk, hogy a művészek sok elemet vesznek át a-formai hagyománykincsből, amely 
évszázadokra, sőt esetleg évezredekre visszanyúló fejlődés eredménye. Enélkül nem volna 
lehetséges fejlődés, mert a művésznek mindent elölről kellene kezdenie, minden formai elemet 
magának kellene megteremtenie. A versformákat is készen veszi át a költő a hagyományos 
metrumkészletből, anélkül, hogy ez eredetiségének a rovására menne. Mert tőle függ, mit 
választ ki s hogyan, mily árnyalással, mily variánsok kialakításával realizálja a meglevő 
képleteket. Nincs lehetőség ezzel a verstörténeti szempontból is igen lényeges kérdéssel foglal
kozni, legfeljebb csak utalhatunk a fejlődés tipikus fázisaira : vannak költők, korok, ahol 
a hagyományos metrumok pontosabban élnek, máskor viszont a formákkal való szabadabb 
bánásmód,,ezek egyéni felhasználásának a módja a jellemző, s előfordulhat a hagyományosnak 
olyan háttérbeszorulása is, hogy az eredeti metrumok körvonalai is alig.ismerhetők fel. 

J, A kétféle irányzat : a sorozatosság elvét valló és az azt tagadó élesen kerül egymással 
szembe Zrínyi verselésének értelmezésében. Horváth János a sorozatosság álláspontjáról 
ítéli meg Zrínyi verselésének fogyatékosságait, mint előtte mindazok, akik hozzá hasonlóan 
vélekedtek róla. Vargyas a sorozatosságot tagadó s a nyelvi eredeztetést valló ritmusmagya
rázat igazolását látja benne. 

A vita alapja az, hogy míg a szótagszámbeli eltérés csekély az eposzban, addig az 
egészen pontos cenzúrától (6/6) a soroknak mintegy 20%-ában tér el a költő. Abban meg
egyeznek a vélemények, hogy Zrínyi ritmusszándéka a 12-es sorfaj volt, de hogy pontosabban 
milyen volt ez a sorfaj, abban már eltérnek egymástól. 

Vargyas Lajos az első, aki részletes elemzés alapján és határozottan pálcát tör amellett, 
hogy Zrínyi „éppen olyan művésze volt a ritmusnak is, mint a kompozíciónak és más költői 
erénynek". (MVR. 163.). 

Horváth János a VVK Zrinyi sorfája c. fejezetében korábbi verstani műveiben kifejtett 
véleménye mellett következetesen megmaradva száll Vargyas Lajossal vitába. 

Egyik értéke a VVK. Zrínyi-fejezetének, hogy Horváth János összeállítja benne a 
Zrinyi verseleséről Ráday Gedeon óta elhangzott véleményeket, sőt amennyiben vannak, 
idézi az ezt megelőző nyilatkozatokat is. így mintegy a két évszázadon át megnyilatkozó 
ritmusérzésbeli „közvéleményét hívja fel tanúbizonyságul annak az állításának igazolására, 
hogy a Szigeti Veszedelemnek a verselés gyenge oldala. Természetesen nem elégszik meg a 

17 Vö. Kiss FEREüsrcnek idézett, József A. ritmikájával foglalkozó tanulmányát. 
18 Semmi esetre sincs azonban igaza Vargyasnak, amikor az V. Lászlóval kapcsolatosan 

azt írja, hogy „azt csinál (Arany), amit akar, legfeljebb időnként jambust is vegyít a sorok 
közé, egyszer-egyszer egészen tisztát is." (MVR. 177.) Alapos elemzés arra az eredményre 
vezetett ugyanis, hogy a jambusi sorozatosság nagyon is szóhoz jut ebben a versben, mert a 
lábak 68%-ában jut érvényre időmérték, vagy időmérték és hangsúly, néha pedig csak hangsúly 
szerint a jambusi lejtés. 

537-



bizonyításnak csupán ezzel a módjával, hanem filológiai alapossággal, statisztikai adatokkal 
és logikus következetességgel támasztja alá érveit. Sajnos közben csak ellenfele hibáit láttatja 
az olvasóval, s nem értékeli pl. Vargyasnak a Szigeti veszedelem versformájának funkcionális 
éftelmezése irányában tett jelentős, az ilyen versszemlélet kialakításában is számottevő 
kísérletét.19 

Nem állítja, hogy Zrínyi cezurátlan 12-es dallamra írta eposzát, de feltételezi, hogy 
ilyenek „hathattak Zrínyi cezurátlan versképleteire7'. (49. 1.). Kevésbé hangzik meggyőzően, 
amit ehhez a megállapításhoz hozzáfűz : „az Árgirus nótáját bizonyosan énekelték még 
Zrínyi korában, hiszen még századunk elején is élő énekszóból jegyezte azt le Kodály Zoltán." 
(49. íj). Hol van a bizonyítéka annak, hogy Zrínyi ismerte az Árgirus dallamát, s ha ismerte, 
is, vájjon Zrínyi korában is arra a cezurátlan dallamra énekelték, amely a bukovinai szé
kelyeknél még a század elején is élt? Fent utaltunk már a dallam- és szövegvándorlás, cserélő
dés tenyéré régi, énekelt versesirodalmunkban, de közismert ez a jelenség a népzenében is. 

Viszont meggyőző az érvelése ott, ahol Vargyasnak azt a tételét cáfolja, hogy Zrínyi
nek éppen ott nem valami költői a nyelve, ahol hibátlan felező 12-eseket ír, viszont mikor 
ihletbe jön, oda a felezés. „Ez, ha igaz — fűzi hczzá Horváth Jáncs — azt jelentené, hogy 
költői ihlettel eposza sorainak csak 20%-át írhatta. Zrínyi, a többi 80-át a „jó" sorokat, 
különös hevület nélkül. De a 20-ból sem volna nehéz oly sorokat kiszemelgetni, melyekben . . . 
oda a „hullámzás", a 80-ból viszont könnyű volna (s Vargyas is tudna) nagyon is szép, ihletett 
versszakokat idézni." (50. 1.). 

Érdekes és meggyűző a fejezetnek az a része, amelyben a hibás és. hibátlan cezurájú 
sorok lélektarli hatását igazolja a sorozatosság szempontjából. Joggal teszi fel a kérdést, mi ad 
inkább határozott ritmusélményt: a 80% és nem egyszer 4—5 strófára kiterjedő hibátlan, 
vagy a 20% elszórtan előforduló hibás cezurájú sor? „ . . .az olvasó számára ama huzamosabb 
sorozatok adnak kielégítő rimus-élményt, s keltenek fel benne várakozást hasonló folyta
tásra ; viszont a rendszertelenül, de elég sűrűn közéjük ékebdő eltolt metszetűek zökkentik 
ki, meg-meghökkentő váratlansággal a meg-megszckottból." (56. 1.). 

Jelentős, korábbi felfogásában némi változást és talán Vargyas álláspontjához való 
közeledést jelent az, hogy a 7/5 osztású (ún. „cserélő") sorokat, ha a 7-es félsor 4/3-ra oszlik 
tovább, ritmikailag egyenlőrangúaknak tekinti a 6/6 osztásúakkal. így a hibás cezurájú. 
sorok száma 10%-kai csökken. Siet azonban megjegyezni, hogy bár e számadattal Zrínyi 
verselése nyert valamit, mégsem annyit, hogy a fennmaradó 10% hibás cezurájú sor ne 
szorulna magyarázatra. Az a magyarázat, amelyet erre nézve fejezete végén ad, valószínűvé 
teszik azt, hogy Zrínyi ritmikai szándéka a felező 12-es volt, s a cezurátlan sorok nagy száma 
vérselési fogyatékosságnak tekinthető.20 

A tanulmány utolsó és egyben talán legérdekesebb fejezete (A hangsúly szerepe jövevény 
versrendszereinkben) látszólag kevésbé vitatott kérdéseket tárgyal, vagy olyanokat, amelyeket 
éppen az ő kutatásai juttattak megoldáshoz. Azért vetődik fel probléma itt is oly bőven, 
hogy megvitatásuk külön tanulmány keretei közt férhetne csak 'el. Ezért itt csak egyesek 
kiragadását és néhány szóban való ismertetését kíséreljük meg. ' .."-.•',;'' 

Vitára való anyag mindjárt az alapprobléma, amelyet Vargyas a vitán így vetett fel :!• 
„a jambus kezelésében van-e olyan fejlődés, amelyben egyre több; szerepet kapott nyelvünk 
ösztönösen feltörő eredeti ritmusa a jambus ellenére?" (225! 1.) Mégiélesebben fogalmazta meg 
a kérdést ugyanitt Németh László. Szerinte nálunk a jambus nem került „nyelvünkkel meg
nyugtató kapcsolatba". Amit mi jambus címén csináltunk, az nem jambus, hanem valami 
más : „valamit el kellett venni a jambusból, s valamit hozzá kelíett adni, hogy jó magyar 
vers legyen." A legnagyobb magyar költők jambus címen valami ősi magyar verset írtak. 
Sőt a magyar .jambus története során az a jambus sikerült jól, amelyre szerzője az ősi tagoló 
verset mintázta rá. (229—230. 1.). A probléma veleje Horváth Jánosnál is ugyanaz, mint 
Vargyasnál és Németh Lászlónál: a jambus magyaros jellege, mely egyúttal népszerűségének 
is egyik oka. Csakhogy Horváth János egészen másképp veti fel-a kérdést. A jambusban kezdet
től fogva olyan elvek érvényesültek, amelyek nem tették szükségessé a jambus „megmagyaro-
sodását", magyaros jellege volt neki már úgyszólván meghonosodása óta (a rövid és hosszú 
szótagok folytonos unalmas váltakozása nincs meg nálunk ; hangsúlyos szótag a thesisben ; 

19 Ez a kifogás GÁLDI L. bírálatában is elhangzik (206. és 208.) 
20 Ezt a konklúziót vonja le Elekfi L. is Horváth J. könyvéről írt bírálatában (MNyr. 

1950. 256. 1.). Gáldi viszont, úgy látszik, a szabad szótagszámú ütemtípusú verselés bizonyos 
mértékű (de még meg nem állapodott) szelekcióját látja Zrínyi ütemeiben. „ . . .a tassói vers
esztétikán nevelkedett Zrínyi művészete az eddig szeszélyesen váltakozó ritmusképletek 
közül igen sokat kifejező funkcióval ruházott fel, tehát a ritmika magasabbrendű régiójába 
emelt.» (Recenziója 210.). 
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' az arsisban hosszú szótag helyett hangsúlyos rövid ; a Babitstól legszebbnek nevezett 
choriambussal induló sorok problémája, általában a hangsúlyos serkezdés ; csak időmérték, 
nem pedig hangsúly és időmérték szerint vettük át). A magyaros jelleg tehát szerinte nem 
a jambus ellenére, hanem a jambus érvényesülés, mellett valósult meg. S ennek a tételnek a for
dítottja is igaz : a jambus meghonosodásának ára nem nyelvünk „legázolása", hanem szelle
mének, és alkatának épségben hagyása volt. „Nincs tehát értelme sopánkodni rendkívüli 

! elterjedésük miatt és folytonos divatjuk ellen <— jegyzi meg Horváth János — természetes 
folyamat volt az, s. legnagyobb és legmagyarabb költőinket vádolná elidegenedéssel, aki 
rosszallja a jövevény rendszer példátlan sikerét" (VVK. 76. 1.). 

Ez alapvető ellentétből következik egy másik : fejlődéstörténeti jellegű. Vargyas és 
Németh László újabb jambusi alapritmusú, de a jambus között vagy vele egyidőben magyar 

i ritmust is megszólaltató versekben fejlődést, az ősi magyar ritmus felcsendülését látja, Horváth 
János pedig „elkorcsosulást", „roncsrnaradványokat", amelyeket nem szabad az „elmagya-
rosodás" szóval illetnünk (VVK. 94. 1.). Azt hiszem, éppen Horváth János VVK c. és egyéb 
korábban megjelent tanulmányai után nem kétséges, hogy nálunk a jambus meggyökeresedése 
mind e forma ritmikai jellegének megtartásával, mind nyelvünk alkatának sérelme nélkül 
ment végbe. Nincs tehát igaza Vargyasnak jambus-ellenességével. • Van azonban igazság 
Németh Lászlónak abban a kijelentésében, hogy „valamit el kellett venni a jambusból, valamit 
hozzá kellett tenni." Mivel ugyanis főképpen csak időmérték szerint szólal meg s ritkábban 
hangsúly és időmérték találkozásával, s mivel az utolsó láb kivételével bárhol helyettesít
hetik más lábak, jellemzőjévé vált az a „rejtett báj", amelyet Vörösmarty nyomán Horváth 
János is többször emleget, amellyel a jambus diszkrétebb, tojnpítottabb jellegét jelöli meg. 
Ami pedig azt illeti, amit „hozzá kellett tenni" a jambushoz, gondolunk itt az újabb verse
lésünket annyira jellemző ritmus- és rendszerkeveredésre, amely nem feltétlenül jelent „el
fajulást, elkorcsosulást". Igaz, hogy a jambus veszített valamit, „elpongyolásodott", viszont 
a magyar formakincs rengeteg kifejezési, árnyalási lehetőséget nyert vele. 

Még egy megjegyzést Németh Lászlónak és Vargyas Lajosnak ama megállapításával 
kapcsolatosan, hogy a legnagyobb magyar költők valami ősi, ütemes magyar verset írtak. 
Gyakran a hagyományos, kötelező sormetszetek teszik lehetővé valamilyen magyaros'ütem 
belehallását a versbe, anélkül, hogy a költőnek szándékában lett volna a szimultán ritmus. 
Ilyen pl. egy Vargyastól említett Tóth Árpád- vers, az Új tavaszig vagy a halálig, amelynek 
4—5 tagolása a sermetszet révén áll elő, s aligha azért, mert a költő a jambus mellett a magyar 
ritmust is: meg akarta volna szólaltatni benne. (MVR. 179—181.) Természetesen azért -igaza 
van Vargyasnak, amikor ritmikai elemzéséhez magyarázatul hozzáfűzi: „Az ő művészete 

: inkább abban mutatkozik, hogy mint lehet a tiszta jambust összehangolni a torzítás nélküli 
magyar beszéddel". (185. 1.) Ez összehangolásnak egyik módja az, amit Tóth Árpád a mély 
metszetekkel ért el. 

Már az eddigiek alapján is elmondhatjuk, hogy a VVK-ben kimerítő választ kaptunk 
arra nézve, miért vált oly népszerűvé nálunk a jambus. Folytassuk most ez okok felsorolását. 
Helyettesítő lábakkal való keverése, a jambikus lejtés éreztetésének módozatai és fokozatai, 

• a különböző sorfajták alkalmazása a 2 szótagostólegészen a 13-asig, a soroknak periódusokba 
s ezeknek versszakokba való foglalása már magában véve is tömérdek új változatot jelentett. 
Ha ehhez hozzávesszük még, hogy'„a megszokott nemzeti versidom reminiszcenciái és meg
megélénkülő kísérletei" „bizonyos rendszerkeveredéseket, ritmikai kettőséget, szimultanei-
tást" is létrehozták : némi fogalmunk lehet a jambusi formáknak sokféleségéről, az árnyalatok 
kimeríthetetlen gazdagságáról, a formák rugalmasságáról és a tartalomhoz simulás. végtelen 
lehetőségeiről. A kifejezési és árnyalási lehetőségeknek ez a gazdagsága volt egyik főoka a 
jambus népszerűségének. 

• Mivel a hangsúlyt ez a forma kezdettől fogva nem kötötte helyhez, lehetővé vált egy 
kevésbé pattogó, éneklő ritmusú, lazább sorozatosságú verstípus felhasználása, amelynek 
ritmusképletei „nincsenek oly szigorúan megkötve, s inkább a hétköznapi, kurzívabb ritmus 
szükségleteit elégítik ki (73.1.). 

Igen tanulságos Arany János Tetemrehívás c. balladájának a fejezetet s egyben az 
egész tanulmányt befejező elemzése. Klasszikus példája a filológiai alaposságú, mégis távlatokat 
megnyitó verstani analíz'snek. Nem mulaszthatjuk el, hogy a belőle leszűrhető tanulságokat, 
üdvös felhasználás végett is, ne rögzítsük : 

Gyakran találkozunk első olvasására bizonytalan ritmusúnak látszó verssel. Ily esetben 
tve sajnáljuk a fáradságot és a ceruzát, végezzük el a pontos prozódiai elemzést. Bár a vers-
formp, mint akusztikai jelenség, a fülnek szól, mégis hasznos néha szemmel is áttekinteni és 
a statisztikai adatok pontosságával számbavenni ritmusának elemeit. 

. Szótagmérő versben vegyük figyelembe a költői gyakorlatban elterjedt licenciákat, 
és ne minősítsünk bizonytalan ritmusúnak olyan költeményt, amelynek ritmikai alapszövete 
ezek figyelembevételével határozottan felismerhető. 
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Nemcsak újabb, régebbi irodalmunkban is vannak lazább sorozatosságú versek az alap
képlet variánsainak nagy számával és gyakori szabálytörésekkel. A fenti, ilyen versnek az 
elemzése azt érezteti velünk, hogy Horváth János számára sem teljesen idegen a gondolatok 
és érzelmek mozdulatait a szkémák nagycbb fellazításával nyomon követő ritmuselv. 
A Tetemrehívás egyik sorát kétféleképpen kísérli.meg ritmikailag értelmezni. Érdekes a meg
jegyzése : „Hangoztatásban csekély a különbség köztük. De a beszéd természetes tagozódásának 
jobban megfelel a második.'" Figyelemreméltó még tanulmányának utolsó előtti mondata : 
"Szerette (Arany János) nem kötni magát képletekhez mereven, s élvezte a ritmusnak lelki 
mozdulatokkal is együtt lejtő szabad hullámzását." (101—102. kiem. tőlem) Nos, Vargyas is ezt 
figyeli és értékeli a versben. A különbség csak az, hogy Horváth János a sorozatosság ébren
tartása mellett, tehát bizonyos határon belül véli megengedhetőnek a ritmusnak ezt a tartalmat 
követő hullámzását, s elkorcsosult formájú vagy szabad versnek minősíti azt, amely már 
nem képes fenntartani a sorozatosság érzetét. Ellenkező oldalról elindulva, de végeredményben 
közelednek egymáshoz. Vargyas a nyelv, az értelem szerint tagozódó szabad szótagszámú 
ütemek, Horváth János pedig a kötött képletek felől közelíti meg a vers lelkét: mondani
valóját, érzéstartalmát. így egyikőjük számára sem idegen a versformák funkcionális szerepének 
szemlélete. 

A ritmus és általában a versforma esztétikai funkciójának a problémája — jóval a kül
földi, szovjet és francia ilyen irányú kezdeményezések után —• Vargyas művének és kívüle 
Bóka László A szép magyar vers c. füzetének21 megjelenése óta szinte a levegőben van.22 

Érthető, hisz Vargyas ritmuselmélete az értelmi és a formai tagozódás párhuzamosságára, 
majdnem azonosságára épül fel. Vargyas nem vonta le elméletéből az ilyen vonatkozású 
konzekvenciákat, — bár sok értékes verstani-esztétikai elemzést olvashatunk könyvében —• 
természetesen tehát művének bjrálói (Elekfi, Gáldi) és a vita felszólalói (Gáldi és főképpen 
Bóka) tették meg ezt. 

Ma már nem vitás, hogy verselméletünk és verstani vizsgálódásaink útja csak ebbe » 
az irányba vezethet. Hcrváth János, bár a funkcionális versforma-szemlélet szükséges
ségének elméleti megfogalmazását egyhelyütt sem adja, gyakorlatilag nem egy példát szolgáltat 
erre is. Gondoljunk csak a Petőfi-monográfia felejthetetlen szépségű, a tartalom és a forma 
egységének alapján végzett verstani elemzéseire (pl. Mily szép a világ, Lennék én folyóvíz, 
Egy gondolat bánt engemet verstani analízisei a 285—288., 111. 374—377. 1-on) vagy a Szép 
napkeletnek, c. Petőfi-vers néhány sorának művészi szépségű verstanesztétikai értelmezésére 
a Magyar ritmus, jövevény versidom c. tanulmányban (103.1.). Ilyen jellegű részletek és utalások 
nem hiányoznak a WK.-ből sem. Különösen utolsó fejezete bővelkedik bennük : pl. a hang
súly és iktus találkozása a jambusi szótagmérésű versekben, mely többnyire a mondanivaló 
nyomósítását is szolgálja („És mégis, mégis /áradozni kell", „És /olyton, /olyvást ordított 
a vész", „Kik élünk, /arunk, busán, szd/lanul"), azután a közvetlenül egymás mellé eső hang
súlyok funkcionális szerepe (A föld megőszült", A. gép /orog, „És sir üvölt"), utalásai a sza
bálytörések esztétikai és eszmei jelentőségére, főképpen pedig Csokonai A magánossághoz 
c. versének mintaszerű elemzése. 

Horváth János verstani munkássága ezen a téren is útbaigazít és további vizsgáló
dásokra ösztönöz. 

Péczely László 

SŐTÉR ISTVÁN : ROMANTIKA ÉS REALIZMUS 
Válogatott irodalmi tanulmányok. Budapest, 1956. Szépirodalmi Könyvkiadó. 612 1. 

Tizenegy tanulmányt foglal magában Sőtér István könyve ; köztük csak egy van (az 
utolsó, Radnóti Miklós La Fontaine-fordításáról), amely — úgy érezzük — nem illeszkedik 
szervesen a kötet jól átgondolt egészébe ; talán jobban a helyén volna Sőtér István másik 
tanulmány-kötetében, a Világtájakban. A többi tíz, a romantika kezdeteinek és fontos kér
déseinek tisztázásától a romantika „hattyúdaláig", Krúdyig : megannyi lényeges mozzana
tokra tapintó, esetleges időszerűségében is általános érvényű eredményekre törekvő fejezete 
a tizenkilencedik század magyar irodalomtörténetének. A kor egységes rendező szempontja, 
mely következetesen végigvonul mind a tíz tanulmányon, a magyar romantika sajátos ter-

21Szoc. Nevelés Kiskönyvtára, 38. sz. 1952. 
22 Vö. főképpen GÁLDI L. idézett tanulmányait, Kiss F. többször említett tanulmányát. 

József A. ritmikájáról, újabban RÓNAY GY.: A felező tizenkettes Gyöngyösitől Csokonaiig, 
i t . 1957. 2. sz. stb. 
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