
GÁLDI LÁSZLÓ: ISMERJÜK MEG A VERSFORMÁKAT 
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Tíz évvel Gáldi László könyvének megje
lenése előtt, 1951-ben írja Horváth János 
Rendszeres magyar verstanának előszavában: 
„Oly rendszerezést.. . ,melya Négyesyé óta 
felhalmozódott részlettanulmányok és viták 
tanulságait levonva korunk igényeit legalább 
megközelítőleg oly mértékben elégíthetné ki, 
mint Négyesy kitűnő könyve a maga koráét, s 
oly mértékben válhatna szilárd, vagy vita
tásra méltó alapjává verstudományi érdek
lődésünknek, mint Négyesyé volt csaknem 
hét évtizeden át; hiába keresünk." Majdnem 
ugyanezt az indokolást hozhatjuk fel Gáldi 
verstanának megírása mellett. Mert ha szá
mos tekintetben érvényben van is Horváth 
János verstana, s nem egy kérdésben ma is 
hozzá fordulunk útbaigazításért, nem feles
leges, sőt szükséges egy olyan rendszerezés, 
amely tíz év eredményeit is begyűjtve, rész
ben már más, korszerűbb szempontok és alap
elvek szerint készült. Azután ma is időszerű 
az a panasz, amely újabban mind sűrűbben 
hangzik el nagyközönségünk, sőt szakembere
ink és hellyel-közzel költőink verstani tájéko
zatlansága miatt. Ennek a fogyatékosságnak 
orvoslását szolgálja Hegedűs Géza nemrég 
(1959) megjelent könyve is, A költői mesterség, 
amely — hisz a szerző szerint is „hangja a 
beszélgetéseké, nemegyszer a könnyed cseve
géseké" — inkább a nagyközönség, mint a 
szakemberek igényeinek kielégítésében tölthet 
be hasznos szerepet. Gáldi verstana kevésbé a 
nagyközönség, inkább a szakemberek — taná
rok, tanárjelöltek, költők — kezében lehet 
hasznos a hiányosságok orvoslásában, dé a 
verstudomány művelői is tanulsággal forgat
hatják. Mindezen túlmenően azonban más 
célt is szolgál: ,,A vers formájának megisme
rése nem öncél, hanem a vers szerkezetén és 
zeneiségén át vezető út a költészet közvetle
nebb átélése felé." (14.) S ezzel eléri annak az 
egyoldalúságnak a megszűntetését, amely a 
tartalmi értékek mellett szereti elhanyagolni 
a formai elemeket, ezek között is leginkább 
a versformát. 

Ezzel már sejtettük is némileg, mi az, amit 
újszerűnek látunk Gáldi művében. Nem árt 
ezekre a vonatkozásokra külön is rámutat
nunk. Ilyen az összehasonlító verstörténeti 
kutatások eredményeinek felhasználásával a 
magyar verstani és verstörténeti jelenségek
nek európai környezetbe helyezése s ezzel 
levegősebb perspektívák megnyitása, sőt nem 
egy jelenség helyesebb értelmezése. Az egyes 
formákkal kapcsolatban nemcsak a forrásokra 
mutat rá (főképpen nyugat-európai jövevény
formáinknál nyílik erre alkalom), hanem a 
beszivárgás csatornáit is felfedi — köztük a 

dallamok közvetítő szerepét, melyekről, első
sorban Szabolcsi kutatásai után, nem is lehet 
már megfeledkezni. Bár az eredet és fejlődés 
minden mozzanatára a részletkutatisok hiá
nya miatt nem mindig deríthet fényt, néhány 
érdekesebb összefüggésre a sorfajok, periódu
sok és strófák tárgyalásánál figyelemmel van, 
és könyve ezáltal is színesebbé, sokoldalúbbá 
és dinamikusabbá válik, mint korábbi vers
tanaink. Persze a forrásokhoz való viszony 
nem mindig tudatos költőinknél, főképp 
dallam és vers szétválása óta nem a;:: ,,A mai 
költő, midőn egy-egy új versének ritmusa 
zsongani kezd képzeletében, alig sej:i, milyen 
hosszú fejlődés újabb lépcsőjén ál , s hogy 
legtöbbször nem valami addig ismeretlen mér
tékre bukkan, hanem egy-egy — esetleg a 
tudat mélyére merült — ritmusemiiket vará
zsol újjá, egyénivé az alkotó fantázia lendü
letével." (12.) De nemcsak kifelé, hanem lefelé, 
a magyar népköltészet irányában is; kinyitja 
az ablakokat, sőt — nem kis mértékben saját 
kutatásai nyomán — a rokon-népek népköl
tészete felé is kitágítja a perspektívát. Nem
zeti verselésünket akkor látjuk jól, ha nem 
csupán utalunk a forrásra, a mintaadó idegen 
versrendszerekre, hanem minél több külföldi 
példát állítunk a hasonlóságok és különbségek 
megítélése érdekében. Pl. csak úgy tudjuk iga
zán tudomásul venni a különbséget a diszkré
tebb magyar és élesebb német jambus között. 
De nemcsak különbségekről van szója könyv
ben: „ . . .a magyaros verselés, a görög-latin s 
a nyugat-európai formák közt gondos meg
különböztetést teszek, mindazonáltal mégis 
arra törekszem, hogy rámutassak — talán 
nyomatékosabban, mint eddig szokásos volt 
— valamennyi nálunk elterjedt verarendszer 
közös elemeire." (5.) S ez helyes és indokolt, 
hiszen a jövevényformák nem ugyanazok, 
mint forrásuk helyén voltak, a közös anyag, a 
magyar nyelv magyaros vonásokat mintázott 
rájuk is,« ezzel sajátjainkká váltak. Különö
sen a jambussal, ezzel a legidegenebb elvű 
formával kapcsolatosan indokolt a megma-
gyarodási folyamat megmutatása, melynek 
jelei — Horváth János nyomán tudjuk — már 
jóval huszadik századi használata előtt fel
tűntek. Adynál és Ady után, főképpen József 
Attilánál pedig arról van szó, amire; Németh 
László és Vargyas Lajos hívta fel a f[gyeimet: 
, , . . . a magyar tagoló vers rámintázásáról a 
jambusi versre." (108.) Az újabb verstani 
kutatások ismeretében tudjuk, mennyire in
dokolt Gáldinak az a törekvése, amply köze
lebb akarja egymáshoz hozni a három verse-
lési rendszert, amelyeket régi verstanaink oly 
élesen elválasztottak egymástól. Ezért helye-
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seljük, hogy Horváth János nyomán az „idő
mértékes" és „hangsúlyos" helyett következe
tesen használja a „szótaggyűjtő" és „szótag-
osztályozó" elnevezést, ezzel is segítve ezek 
köztudatba vitelét. 

A könyv egyik alapvonása a történelmi 
szempont következetes érvényre juttatása. A 
versfejlődés gondolata mind határozottabban 
merül fel újabb verstani irodalmunkban. Hor
váth János verstani munkásságának lényeges 
tényezője „történelmi versszemléletünk átér
tékelése", az 1953-as tudományos akadémiai 
Vargyas-vitán szintén jelentős problémaként je-, 
lentkezik. A történeti perspektíva Gáldi köny
vében is lépten-nyomon feltárul, éppúgy, mint 
más verstani dolgozataiban. Első fejezeteként 
felveti a vers eredetének sokat vitatott s ma 
sem lezárt kérdését. Könyvének belső logi
kája szerint kell is foglalkoznia e kérdésnek 
kényes, sokszor csak a feltevésig eljutó prob
lematikájával. Ha nem is tudjuk eldönteni, 
fiziológiai, biológiai, lélektani alapja van-e a 
versritmusnak, a munkából, az énekből, a 
játékösztönből vagy a beszédből származik-e, 
az bizonyos, hogy mindegyik részt vesz vagy 
részt vett létrehozásában és alakításában. 
Gáldi tapintatosan nyúl e bonyolult kérdés
hez, s logikusan, meggyőző erővel mondja el 
róla azt, amit egyáltalában el lehet mondani. 
Ma már elfogadott verstantudományi tétel, 
hogy nemcsak a versforma, hanem a ritmus
érzék is történelmi kategória. S ez nemcsak 
elvként merül fel, hanem gyakorlatilag is 
végigvonul a könyvön. Érvényre jut nemzeti 
formáink tárgyalásában, melyeket nem leíró 
módon rendszerez, hanemtörténeti fejlődésük
ben szemlél, s Németh László és Vargyas 
Lajos nyomán a kötött szótagszámú formák 
mellett megkülönbözteti, a versfejlődés egy ko
rábbi stádiumaként, a kötött ütemszámú, de 
változó szótagszámú tagoló verset, melyet kö
zépkori verseinkben és a széles kiterjedésű ka-
násztánc-ritmuscsaládban ismer fel. Aligha
nem Zrínyi is ennek az Árpád-kori, sőt még 
korábbra, nyelvrokonaink költészetéig vissza
nyúló hagyománynak a feltámasztója. A tör
ténetiség elve jut érvényre akkor is, amikor 
magyaros formáink használatát az újabb köl
tészetben is nyomon követi, sőt a jövő pers
pektíváját is megmutatja. Végigkíséri egy-
egy forma hazai útját, külföldi vándorlását, 
és kitapintja a kapcsolatot a kettő között. 
(Pl. a Szózat és a Szeptember végén versformá
jának története). így kerülnek egyes formák 
szélesebb összefüggések hálózatába. Ezzel 
több lesz egy-egy forma az olvasó számára 
puszta ritmikai képletnél: történelmi vonat
kozások és versélmények emléke tapad hozzá 
és gyökerezteti meg mélyen tudatunkban. A 
verstan munkásaiban azonban ugyanakkor 
a hasonló útfeltárások sürgető feladatérzése is 
jelentkezik, s ezáltal Gáldi verstani rendszere
zése nem csupán az eddigi munkák eredmé

nyeinek alkotóan tovább fejlesztő beta
karítása, hanem újabb vizsgálódásokra is 
serkent. 

Lényegbevágó fejlődésnek látom Gáldi 
könyvében a verstudomány és az élet, a költői 
gyakorlat egymáshoz közelebb kerülését. En
nek egyik jele az, hogy — különösen nemzeti 
formáink rendszerezésében — nemcsak a régi 
verstanainkból is ismert hagyományos néhány 
formát sorolja fel, hanem jóval többet, még
pedig hitelesen lejegyzett népdalainkból von
va el a képleteket. Már ezzel a szemlével is bizo
nyossá válhat bennünk, hogy költőink igazság
talanul érzik túl egysíkúnak a népies formákat, 
és indokolatlanul fordultak el tőlük. Meggyőző
désünk, ha a népdalaink dallamaiban tükröződő 
nagy ritmikai gazdagságot több figyelemre 
méltatnák, jobban kiaknáznák, újra méltó he
lyükre kerülhetnének a költői gyakorlatban 
nemzeti formáink. Már Vargyas könyvének 
volt egy ilyen tendenciája, mely azonban, saj
nos nem talált kellő visszhangra. Ezt a gondo
latot Gáldi is hangoztatja: „De vajon valóban 
nincs más szerepe a nép hagyatékának, mint 
olykor-olykor sajátos nemzeti színt vinni be a 
kölcsönzött formák tarka egyvelegébe? Egy
előre még nem beszélhetünk ugyan a népköl
tészetből merített ritmikai ihlet olyan ered
ményeiről, aminőket modern zenénkben je
lent már-már feledésbe merült zenei anya
nyelvünk felfedezése." (39.) — Elmélet és 
gyakorlat egymáshoz közeledésének másik 
jele két fogalom, a metrum és a ritmus közti 
éles különbségtétel. Az előbbi az általános, az 
ideál, a képlet, legtöbb esetben a hagyomány, 
az utóbbi pedig a konkrét, az individuális, a 
megvalósulás. A kettő viszonyát a szerző 
dialektikusnak látja: „A személytelen met
rummal szemben a ritmus maga a költő egyé
nisége, s mégis: nem éppen a metrum szolgál 
állandó, szilárd keretül mindazon változó rit
musú szókapcsolatoknak, melyekkel a költő 
versszövegét sorról sorra kitölti?" S idézi 
József Attilát: „Még jó, hogy vannak jambu-
sok és van mibe belefogóznom." (24.) Ezzel 
kapcsolatos az a jóval differenciáltabb rit
mikai jelrendszer, amely sokkal pontosabban 
tükrözi a vers konkrét ritmusát, mint az eddigi, 
hagyományos jelölési mód. Ideje volna, hogy 
ez az igény is átmenjen a köztudatba és a 
gyakorlatba ! Annál is inkább, mert csak ez a 
jelrendszer képes igazán felfedni a versformák 
funkcionális szerepét, sorról sorra, ütemről 
ütemre tükrözni tartalomhoz simulásukat. 

Szólni kell erről is: a versforma-funkció 
szemléletének érvényesüléséről. Nem funkcio
nális verstan, inkább csak elveit és szükséges
ségének gondolatát veti fel, hellyel-közzel 
azonban felmerül e szemlélet gyakorlati meg
valósulása is. Lényeges e szempontból a 
monoritmikus és a poliritmikus formák meg
különböztetése, hiszen az utóbbiakban a tar
talomhoz alkalmazkodás nagyobb lehetőségei 
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rejlenek. A vers kifejező erejének értékelésé
vel függ össze a hagyomány és újítás bonyo
lult, a verstörténetben is számottevő viszo
nyának vizsgálata, hiszen mind a hagyomá
nyos metrum megválasztását, mind pedig fel
használási módját végső fokon tartalmi indí
tékok szabják meg. Kár, hogy a verstörténet 
"távlataiba és a vers funkcionális szerepébe 
egyaránt bevilágító eme kérdés oly kevés 
figyelmet kapott eddig, hisz Gáldit leszámítva 
úgyszólván egyetlen vizsgálója sincs. Ez 
alkalommal ez a fejezet is inkább csak ízelítőt 
ad. Nagyobb mérvű szintézis alig is lehetséges 
még most, hiszen hagyományos metrumkin
csünk kronologikus számbavétele és egy-egy 
költő formakincsének számszerű felmérése 
nálunk még majdnem teljesen hiányzik. 

A versforma-funkció figyelembevétele tük
röződik a rímről szóló fejezetben is. A rím 
lélektani hatásával és kifejező funkciójával 
Kosztolányin, László Zsigmondon és Kardos 
Lászlón kívül nálunk senki sem foglalkozott 
érdemlegesen (Kosztolányi: A magyar rím, 
A rím varázslata, A rím bölcselete, A rím elem
zése, Ábécé, 1957.3László Zs.: Ritmus és dallam, 
1961. Kardos L.: Arim elméletéről, 1959., A 
rím elméletéhez, Vázlatok, esszék, kritikák, 
1959., A rímről, Kortárs, 1961). Kar, hogy He
gedűs Géza idézett könyvében is alig bukka
nunk nyomára e szemléletnek. Gáldi művének 
e fejezete abban különbözik eddigi verstanaink 
hasonló témájú fejezeteitől, hogy a rím puszta 
leírása, a rímképletek egyszerű felsorolása és a 
rím-minőség száraz regisztrálása helyett a 
rímek kifejező erejének értékelését kapjuk. A 
fejezet elején a rím lélektani hatására mutat 
rá: a rímhívóból és a rímfelelőből az utóbbi 
elhangzásának pillanatában valamilyen össz-
képzet keletkezik, amely a két részképzet 
bizonyos jegyeit foglalja magában. Ebben az 
egymásra hatásban látja Gáldi a gyökerét 
annak, amit Kosztolányi a rím varázslatának 
nevez. A továbbiakban Kardos Lászlónak 
rímről szóló tanulmányai után joggal utasítja 
el a rímnek a szövegösszefüggéstől független 
vizsgálatát és értékelését: „ . . . a rím mindig 
szövegrész, tehát csakis a legteljesebb han
gulati és szövegösszefüggésben vizsgálható." 
(122.) Majd: „ . . .a vers egyetlen alkotóelemét, 
tehát a rímet sem szabad elszigetelten érté
kelni; mindig a vers egészét kell szem előtt 
tartanunk, s ebben az egységben kell érvé
nyesülnie a rím sajátos varázsának is." (139.) 
Csupa helyes és megszívlelendő megállapítás ! 
Az is, amely azt tartalmazza, hogy a rím 
funkcionális szerepét a rím hangulata hatá
rozza meg, ezt pedig eldönti a vers hangulati 
környezete, amelybe a rímelő szó belekerül. 
Gáldi szerint tehát nem lehet a rímeket a 
szövegösszefüggésből kiszakítva osztályozni 
hangulatuk alapján, mint ahogy Kosztolányi 
tette ezt („hősi, édes",,,keserű",,, fanyar", „vi
dám", „halálosan szomorú" rímek). „ . . .szin

te az a benyomásunk — írja Gáldi —, hogy ezt 
az osztályozási kísérletet — némely teljesen 
egyértelmű „szélső esettől" eltekintve — nem 
is igen lehet egy igen fontos kiigazítás nél
kül rendszeresen tudományosan alkalmazni." 
(137.) Ez alapjában véve helyes megállapítás
sal szemben mégis kell egy megszorító ellen
vetést tennünk. Kétségtelen, hogy a rímelő 
szó végleges hangulati minőségét és értékét a 
vers egészében nyeri el, mégis, ahogyan a szó
nak van szövegösszefüggés előtti hangulati ér
téke, úgy a rím is — mint szó — bír már a 
verstől függetlenül is hangulati értékkel, hi
szen gyakran éppen azért választják ki a köl
tők a szókincs hatalmas tárházából ezt vagy 
azt a szót, mert alkalmasnak találják arra, 
hogy a vers hangulati légkörébe beilleszked
jék. József Attilának Mikor az utcán átment a 
kedves c. költeményében a kedves megjelenése 
intim, finom hangulatú, világos zenéjű sza
vaknak rímül való kiválasztását teszi szük
ségessé: kedves-verebekhez, lépett-fénylett, vil-
lany-vígan, ölben-tőlem, rászállt-virágszált, de-
rűsen-hűsen. Lebukott c. versében a munkás
osztály helyzetét viszont jelentésüknél és 
érdes zeneiségüknél fogva túlnyomórészt ne
gatív hangulatú rímelő szavakkal is kifejezés
re juttatja: húsunk-futkosunk, szögletén-ke-
mény, szánk-reánk-sovány, elpusztítanak-le-
bukottakat, repedt-szedett, kiabál-már-éhhalál, 
küblire-télire, nyavalyát-ostobát stb. Mennyire 
fontos szerepet játszik a szavaknak versszöveg 
előtti minősége Kosztolányi Kedves c. ver
sében! Játék a végtelennel ez a vers: a töré
keny kecsesség és a bús végtelenség között 
hullámzik. Mily jó szolgálatot tesznek-e lé
nyeg kifejezésében a rímelő szavak! íme a 
lábujjhegyen, finoman, észrevétlenül köze
lítő enyészet, mely szarkalábakat rak a szép 
női szem alá, és megkuszálja a hullámos 
hajat: 

Mert jönni fog egy egész—kicsi ősz, 
napos, ártatlan, fáradt, graciöz. 

Majd a végtelen, mely hosszan hangzó rím
szavakkal is érzékelteti magát: 

Te sírva szólítod a Véghetetlent 

Megütsz egy billentyűt s a hangja elzeng. 
És végül a kettő, az enyészet és a végtelen 
harcának kosztolányiasan zeneivé szépítése, 
melyben a rímelő szavak is részt vesznek 
minőségükkel: 

Te sírva szólítod a Véghetetlent 
s felelni fog a föld és a göröngy, 
Megütsz egy billentyűt s a hangja elzeng 
és összetörsz, mint gyönge—gyönge gyöngy. 

A sort folytathatnók más példákkal. Megmu
tathatnék többek közt, mily jelentős forrása a 
komikus hatásnak a rímelő szavak szótári 
minősége. Ismételjük: nem akarjuk ezzel ta-
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gadni a tételt, hogy a rímek minőségének érté
kelése végső soron csak a vers egészében el
foglalt funkciójuk alapján történhet meg, 
mindazonáltal nem árt szövegen kívüli han
gulati értéküknek is nagyobb figyelmet szen
telni. 

A rím fejezete után logikus rendben követ
kezik a versszaké. Joggal panaszkodik a szer
ző a versszakkutatás pangása miatt. Alig tör
tént valami pl. Ady strófaképletei és a folklór 
közötti kapcsolat megvilágítása terén. Kár, 
hogy helyszűke miatt Adynak csupán két
soros szakaszait veszi szemügyre, és ezúttal e 
formának csak leíró jellegű elemzésére szorít
kozik. Egyáltalában nélkülözzük a strófa
konstrukciók és a belső gondolati tagolás 
összefüggéseinek feltárását. Egyébként ez a 
fejezet is dokumentáló ja a könyv jellegének, az 
eddigi verstudományi kutatások alkotó jel
legű továbbépítésének (vö. a Balassi- és 
Himfy-szak eredetének kérdését). 

Csak helyeselhető, hogy Hegedűs Géza 
verstana mellett.ő is külön fejezetet szentel a 
szabadversnek. Jó volna azonban a szabad
verset és a szabadsorú., ill. -strófája verset 
megkülönböztetni egymástól, és Petőfi Bo
lond Istókját („legkülönbözőbb trochaikus 
sorok összefűzése 4 soros szakaszokba"), Egy 
gondolat bánt engemetc. rapszódiáját („jambus-
anapesztusz keverése"), Az apostolát („jam-
bikus képletek szabad keverése") és hozzájuk 
hasonlókat az utóbbi kategóriába helyezni. 
Jelentős az a perspektíva, amelyet a nemzeti 
versidom újabb felvirágzási lehetősége felé 
nyit meg ebben a fejezetben is: „Hozzánk leg
közelebb álló nyelvrokonaink, a vogulok és az 
osztjákok mindmáig voltaképpen kötetlen 
ritmusú vagy legfeljebb polimetrikus versek
ben dalolnak, s ki tudja, modern költészetünk 
is nem efféle formai szabadságon keresztül 
fog-e eljutni a nyelvünk ritmusának oly mé
lyen megfelelő nemzeti versidom felhasználá
sához." (185.) 

Hogy a versformát mennyire sokoldalúan 
szemléli, bizonyítja a Nyelv és vers c. fejezet, 
melyben versesztétikai kérdéseket is érint. 
Módszerére jellemző, hogy egy-egy verstani 
jelenséget mindig két oldalról világít meg: 
európai és népi gyökerei felől. A Mondat és 
vers c. szakaszban azonban csak az enjambe-
ment-ről és a közölésről szól, az inverziót és az 
eltolást nem említi, s talán ki lehetett volna 
még térni a hangsúly és a szünetek fokozott 
szerepére a versben. 

Befejezésül még egy alapvetően fontos 
elvi kérdést kell érinteni, az ütemelőző prob
lémáját. Gáldi jogosan utasítja el az ütem
előző meglétét a magyar versben, még ha a 
dallamban alkadhat is ilyen: „Verstani elem
zéseinkben azonban az ütemelőzőnek a ma
gyar versrendszertől teljesen idegen és zenei-
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leg is aránylag modern fogalmához csak kivé
telesen folyamodunk." (19). Éppen ez a 
,,kivételesen" a bökkenő, mert vele olyan rést 
ütünk, amely az elv érvényességét veszélyez
tetheti. Szükséges-e ütemelőzőre gondolnunk 
pl. Aranynak ebben a sorában: „Kit/ szemre 
vesz, ölyvként, sanda gyanú"? Ha Arany, 
amint tudjuk, eléggé szabadon kezeli a met
rumot a Tetemrehívásban, a vers végén pe
dig a daktilusokat anapesztusokkal váltja fel, 
miért ne lehetne-már ennek a sornak is ana-
pesztusi a ritmusa? 

Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú 

A hangsúly- és időmértékviszonyok határo
zottan anapesztusra vallanak ! Az utolsó vers-
szakbelieken kívül Horváth János nyolc ana-
pesztusi sort vesz fel a költeményben, köztük 
az idézettet is (Vitás verstani kérdések. 1955. 
100.1.). Gáldi ugyanígy ütemelőzőt tételez fel 
A vén cigány nevezetes két sorában: 

A/lázadt ember vad keserveit... 
S az/első árvák sírbeszédeit. 

Ez azt jelentené, hogy minden ilyen esetben 
ütemelőzőről kellene beszélnünk. Csak néhá
nyat idézünk a könyv jambusipéldasoraiközül: 

A/ tél jegyezte el (Keszthelyi) 
A/ lámpa lezuhan (Kosztolányi) 
És/ vágyak végtelenje (Juhász Gy.) 
Te/ csókok ércere (József A.) 
az/ izzó koszorút 
egy/ szép fejér (Illyés Gy.) 

A felsorolást vég nélkül folytathatnók, s ezzel 
az ütemelőző nem is oly kivételes helyet fog
lalna el a magyar verselési gyakorlatban, s 
a jambusi sorok száma tekintélyes hányaddal 
megcsappanna. Ha ugyanis felvesszük az 
ütemelőzőt a fenti típusú sorokban, megfoszt
juk őket jambusi jellegüktől, hiszen az ütem
előző nem tartozik az ütembe, s így az üte
mek (lábak) nyomatékozási rendje megválto
zik, és az egész sor trocheusivá válik, holott 
Vörösmarty versében éppen a két jambusi 
sor keretében emelkedik ki az ellenkező lej
tésű trocheusi középső sor kifejező funk
ciója: 

Gy //kos testvér bot\a zuhanását... 
Gáldi könyvének értéke abban is rejlik, 

hogy nem csupán összefoglal, megfogalmaz a 
köztudat számára kutatási eredményeket, 
nemcsak megold problémákat és rendszerez 
új, európai verstudományi távlatok szerint/ 
hanem gondolkodásra, vitára s ezzel a tudo
mányág továbbépítésére is ösztönöz. 

Péczely László 


