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kissé vázlatos. így is a szabadvers magyar irodalmának úttörő fejezete a 
könyvnek ez a része. 

A mű végén található verselméleti címjegyzék szándékosan szűkebb 
válogatás a verstan irodalmából, s ez indokolt is, hiszen iskolai haszná-
latra készült. Talán Horváth János két könyvét mégis meg lehetett volna 
említeni: A középkori magyar vers ritmusa (Berlin, 1928) és főleg a 
Versritmusú szólások a kötetlen beszédben című, 1958-ban megjelent 
művét; ez utóbbit azért is, mert Kecskés is foglalkozik a szólásokkal az 
ötödik fejezetben; hátha a más szempontú megközelítéssel is meg kíván-
nak ismerkedni az olvasók. S talán ismeretterjesztő célzattal hasznos 
lett volna, ha helyet kap Zolnai Béla Nyelv és hangulat (1964) című 
tanulmánykötete, valamint - ha már Fónagy-Magdics A magyar 
beszéd dallama és László Zsigmond Ritmus és dallam című műve szere-
pel - dr. Molnár Imre A magyar hanglejtés rendszere (1954) című mun-
kája is. 

Kecskés András könyve új rendszerrel ajándékozta meg a magyar 
verstani irodalmat, összefoglaló mű; végiggondolja és pontosítja elődei-
nek fogalomrendszerét. Az összegzéssel együtt jár kiegyenlítő szerepe is. 
Bár Vargyas Lajos felfogásához talán közelebb áll, Kecskés nem vitázó-
lag szól. A kérdések tüzetes vizsgálata után olyan rendszert hozott létre, 
amelyben az ellentétes nézetek feloldódnak. Ezt a rendszert a szerző 
olykor vázlatosnak nevezi, s bizonyára lehet még tökéletesíteni, mégis 
teljes. De a vita folytatható. A hangsúlyos verselés szabályairól való-
színűleg nem ez az utolsó szó. Kecskés rendszere pontosabb a többinél, 
de például az ütemkezdő hangsúlytalan szótag kérdésére ő sem adott 
megnyugtató választ. Amit azonban verstani irodalmunk újragondolásá-
val, fogalomrendszerének továbbfejlesztésével el lehetett érni: ez a 
könyv elérte. Ám elképzelhető, hogy a hangsúlyos verselés problémájá-
nak megoldása más irányból érkezik. S hogy azt Kecskés András, vagy 
más végzi el, majd elválik. (Tankönyvkiadó, 1981.) 

FERENCZ GYÖZÖ 

SZILÁGYI PETER: FORMA ÊS VILÁGKÉP 

VERSTANI TANULMÁNYOK 

A kötet írásai jórészt az utóbbi öt évben láttak napvilágot. Így össze-
gyűjtve arról tanúskodnak, hogy szerzőjük nem a megszokott értelem-
ben vett irodalomtörténész. Valójában és lényegében olyasmivel foglal-
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kőzik, amivel ilyen módszeresen és kitartóan még soha senki:a magyar 
nyelvű verselés történetével 

Kár, hogy ezt indokolatlanul rejtó'zködve teszi. Arról is csak köz-
vetve - mindig kéznél lévő számszerű bizonyítékaiból, elejtett megjegy-
zéseiből - szerezhetünk tudomást, hogy fiókjaiban feldolgozva áll köl-
tészetünk minden jelentősebb költői életművének egyazon szempontok 
szerint készített metrumstatisztikája. Pedig a számok - ha jól kérdezik 
őket - meglepő és maradandó igazságokat képesek feltárni. 

A szerző egyszer már a nyilvánosság előtt is kivallatta metrikai 
céduláit - József Attila kapcsán.1 (Könyvét sok - nagyrészt jogos -
bírálat érte akkor.) Azóta elkészült és kiadásra vár Ady Endre verselésé-
ről szóló monográfiája. Ebből négy részfejezetet, valamint egy összefog-
laló áttekintést már itt is olvashatunk. A kötet más darabjai Petőfi, 
Tóth Árpád, Babits Mihály, Szabó Lőrinc müvei kapcsán vizsgálják a 
verstani jelenségek történeti alakulását, a művészi világképpel való 
összefüggését. 

Érthetetlen számomra, miért nem közli a kiadó - legalább a tarta-
lomjegyzékben - a cikkek első megjelenésének idejét Aligha gondol-
hatja bárki is, hogy Tóth Árpád jambikus verseléséről ma ugyanazt és 
ugyanúgy mondaná Szilágyi Péter, mint 1967-ben, amikor e témáról 
cikket közölt az ItK-ban. Az sem közömbös, hogy Az Üj versek ritmi-
kája c. fejezet már 1969-ben (a József Attila-könyv előtt) megjelent, 
míg A Szeretném, ha szeretnének hangsúlyos alakzatairól, valamint Ady 
első szabadvers-korszakáról 1977-ben, Л magunk szerelme ritmikájáról 
pedig csak 1978-ban olvashattunk először. 

Szilágyi Péter a számadatok és a százalékok megszállottja. Irodalom-
ról lévén szó, ez lehetne éppenséggel elmarasztaló megállapítás is. Hogy 
mégsem így van, az egyrészt a verstan sajátos jellegének, másrészt a 
szerző feltétlen ténytiszteletének köszönhető. Amit ő számol (vers-
lábak, hangsúlyos szókezdetek, szótagszámok), az kétségtelenül vers-
alkotó tényező, mennyiségileg létezik, százalékban kifejezett arány-
száma pedig verstörténetileg változó (költőre, korszakra, műfajra, irány-
zatra, vershangulatra stb. jellemző). Inkább azt sajnálhatjuk, hogy szer-
zőnk keveset és nem szívesen kockáztat. Az Arany-Négyesy-Horváth-
féle fogalomkörből nem kíván kilépni. Következtetéseiben, esztétikai 
értékeléseiben tárgyilagos, óvatos - néha túlontúl is az. 

A szándék persze nem azonos a végeredménnyel. Hisz a magyar vers-
tan Horváth János utáni alakulása is tény: tudatos mellőzése, elhallga-
tása akarva-akaratlanul is állásfoglalás. A kötet elvi, történeti, esztétikai 

1 József Attila időmértékes verselése. Bp. 1971. 
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és módszertani problematikáját nagyon is mai vitás kérdések feszültség-
rendszere élteti. Ennek csak látszólag mond ellent a jegyzetek és szak-
irodalmi hivatkozások csaknem teljes hiánya. (A tanulmányok folyó-
iratbeli változatának lábjegyzeteit is elhagyta a kiadó.) Nem hiszem, 
hogy ettől „olvasmányosabb" lett a könyv. Ugyanez a statisztikai bizo-
nyító anyagra is vonatkozik. Akit igazán érdekel a téma, azt a szokásos 
könyvészeti tartozékokkal és eligazító táblázatokkal együtt érdekli 
Akitől meg idegen a verstani tények világa, azt nem fogja jobb belátásra 
bírni sem az apró betűk mellőzése, sem a szövegbe ágyazott számadatok 
nehézkes, betű szerinti írásmódja. 

A tanulmányok egyenkénti értékelése helyett hadd emeljek ki 
néhány olyan kérdéskört, mely verstanunk jelenlegi állapotában az 
érdeklődés előterében áll. 

1. Fontos és helytálló észrevételeket olvashatunk Szilágyi könyvé-
ben a magyar jambus verstörténeti szerepéről. Szerzőnk megállapítja 
(1967-ben), hogy ez a mértékforma „ellenállás nélkül fogadta magába a 
sorfajok, metszetek, szóhangsúlyok alakító jellegét" (299.). Hazai elter-
jedtségének ez az elsődleges oka. A Nyugat költői lírájában lezajlott rit-
mikai folyamat pedig „nem lazulás, hanem újjászületés" volt. 

Szilágyi nagyra értékeli, saját módszerével igazolja és továbbfejleszti 
Horváth Jánosnak az „ötös alapú szerkezetekére vonatkozó megálla-
pításait (164.). Kiemeli a hagyományos jambusi sormetszet (a penthé-
mimerész) formateremtő szerepét költészetünkben. Sajnálatos mellék-
körülmény (de a lényeget nem érinti), hogy ezt a jelenséget - külö-
nösen korábbi keletű írásaiban — a „gagliardizálás" fogalomkörébe 
sorolja (293.). Szabolcsi Bence zenetörténeti párhuzama a maga helyén 
- egyes konkrét formaképletek meghonosodását illetően - bizonyára 
helytálló. Azt viszont Szilágyi sem állítja, hogy ötös alapú szerkezeteink 
mindenestől egy olasz táncritmus hazai fejleményei. További viták és 
félreértések elkerülése végett célszerű lenne a ,,gagliarda" kifejezést 
tudatosan megfosztani jogtalanul szerzett verstani jelentéstöbbletétől. 

Szerzőnk megfigyelései azt bizonyítják, hogy érdemes lenne külön 
tanulmányban feldolgozni az ötös alapú szerkezetek fejlődéstörténetét. 
A jambushoz való kötődésük nem egyértelműen modern jelenség, sok-
kal inkább a középlatin himnuszokkal kezdődik. Tisztázni kellene az 
Ady előtti nemzedék formateremtő jelentőségét is. E téren a kötet 
különböző tanulmányai között sincs teljes összhang. 1967-ben Szilágyi 
még meg sem említette Reviczky szerepét, Kiss Józsefben látta Ady 
közvetlen elődjét (293.). Későbbi írásaiban - a jambusi nyolcasok és 
kilencesek tagolódásáról szólva - már Reviczky költészetét tartja for-
dulópontnak (145., 216.). 
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Szerzőnk - Horváth János nyomán - közös eredetűnek tartja és 
egymásból származtatja a különféle „ötös alapú sorfajok"-at (27.). A 
kilencesek szerinte „kurtított felező tízesek" (Kiss Józsefnél) vagy 
„megnyújtott nyolcasok" (Vajdánál, 18.). Ezt a felfogást önkényesnek 
és történetileg igazolhatatlannak tartom. 

2. A magyar jambus története szükségszerűen átvezet a szimultán 
verselés kérdéséhez. „A magyar jambusvers sohasem függetlenedett a 
hangsúlyos-logikai ü temektő l . . . , zömében mindig szimultán vers volt" 
- írja Szilágyi 1977-ben (89.). Csokonaitól kezdve jelen van költésze-
tünkben a szimultán ritmus, Petőfinél is gyakori (uo.). Ady következe-
tes formateremtésének ritmikai alapjait Reviczky sortagolása hozta 
létre, közvetlen előzménye azonban Kiss József újítása, a „hármas alapú 
hangsúlyrendek" kiemelése (145.). Szilágyi szerint Vajda, Ady „szent 
elődje" „hanyagul, gondatlanul verselt" (17.). Ezt a tételét elhamar-
kodottnak és egyoldalúnak érzem. 

Szerzőnk tudatosan kerüli mind az elméleti fejtegetéseket, mind a 
vitatott és vitatható új fogalmakat Pedig nyüvánvaló, hogy pl. az általa 
tárgyalt és tényszerűen vizsgált jelenségek alapvetően megfelelnek a 
Szuromi Lajos tanulmányaiban kialakított fogalomrendszer tartalmá-
nak. A magyar jambushoz társuló „ötös", illetve „négyes alapú" szer-
kezetek szembeállításában a Szuromi-féle metszet-, illetve ütemkapcso-
lás sajátosságait érzékelhetjük. Azzal a különbséggel, hogy a szótag-
számra alapozott megnevezés kevesebbet tár fel a dolog metrikai termé-
szetéből. Pedig Szilágyi is figyelembe veszi a hangsúly szerepét. Az 
„ambroziánus" jellegű, 5/З-as tagolású jambikus nyolcasról megállapítja, 
hogy „utolsó főhangsúlya a hatodik, tehát páros szótagra jut, vagyis a 
jambus erős ízére" (214.). Mi más ez, mint a nyomatékkapcsolás 
Szuromi által is előtérbe állított jelensége? A végső soron azonos vagy 
egymást kiegészítő eredmények azt jelzik, hogy mindkét kutató jó 
nyomon jár. Együttműködésük - egyéni módszereik, kutatási irányaik 
fenntartásával - csak hasznára lehet a verstan közös ügyének. 

3. Verstanunk fogalomkészletének - a gagliardához hasonló - érzé-
keny pontja a „Choriambus" értelmezése. Szilágyi Péter írásait olvasva 
úgy látom, itt is oktalanul felnagyított fantommal állunk szemben. A 
Fogarasi-Arany-féle „pontozott ritmusú" népzenei koriambusról 
(J. / J 1 / ) ma már nem érdemes szót ejteni. Babits óta azt is tudjuk, 
hogy a Buda halála sokat emlegetett „megmértékelése" nem koriambusi 
lejtést jelent, hanem félsoronként két szomszédos rövid szótag változó 
helyzetű felbukkanását a mindig hosszú ötödik szótag előtt.2 

2 Babits Mihály -.Irodalmi problémák. Bp. 1917. 279. 
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A koriambust ( - U U - ) újabb szakirodalmunk már csak idó'mér-
tékes és szimultán formákban értelmezi, többnyire a jambusi dipódia 
( U - U - ) mértékváltozataként. (Mellesleg: az aszklepiadészi sor kori-
ambikus értelmezése nem Pálóczi Horvát Adám ötlete, mint Szilágyi 
Péter feltételezi. Felbukkant már a középkori latin metrikákban is. 
Johannes Hontems nagy hatású brassói énekgyűjteménye 1562-ben 
„choriambicum asclepiadeum"-nak minősítette az aszklepiadészi sor-
mértéket.)3 

A trocheussal induló jambusi sorokat már Babits is „choriambikus 
kezdetű"-nek tartotta. Erre Szilágyi többször is hivatkozik (173., 285.). 
Olyan megállapítást is idéz, mely szerint „a Choriambus a jambikus met-
rumon belül keletkezik" (173.). Szerintem erre példa Ady A Szajna 
partján c. versének Szilágyitól idézett sora is: „Démonok űznek / csúfot 
velem", ( ö anapesztust érzékel benne, 148.) Csupán annyi rugalmas-
ságra lenne szükség, hogy a trocheus + jambus dipódiát ne csak sorkez-
deten, hanem soron belül is koriambusi jellegűnek tekintsük (mint 
Szuromi Lajos teszi). 

4. Szerzőnk metrumértelmezésének értékes mozzanata az idó'mérté-
kes sorok lejtésirányának figyelembevétele. Ez tette lehetővé, hogy -
Horváth Jánossal vitázva - rátaláljon Ady A Tisza-parton c. versének 
metrikai alapjelenségére, az „anapesztizált jambus"-ra. (E felismerését — 
másokkal egybehangzóan - részletesen is kifejtette az MTA Irodalom-
tudományi Intézetében 1979 decemberében tartott vitaülésen.)4 

Sajnálatos viszont, hogy könyvében egyetértőleg említi azt a nagyon 
elterjedt, de többnyire felületesen értelmezett véleményt, mely szerint 
„nyelvünk ereszkedő jellegű" (47.). Pedig az időmértékes trocheusi lej-
tésnek semmi köze sincs a magyar mondattagok élhangsúlyához. A két 
jelenség korántsem azonos, legfeljebb — verstani értelemben - egymás-
hoz kapcsolható. (Ellenpélda: a „Fegyver csörög, haló hörög" verssor 
hangsúlyrendje szerint ereszkedő, időmértéke szerint viszont egyértel-
műen emelkedő, jambikus.) 

5. Megkülönböztetett figyelmet szentel Szilágyi Péter költészetünk 
jellegzetes sorfajainak. A kötet egyik legtermékenyebb megállapítása 
szerint Ady verselésének esztétikai értelemben is fontos sajátossága a 
rövid sorfajok mennyiségi előretörése mind az elődök, mind a kortársak 
gyakorlatához képest. A Szeretném, ha. szeretnének 15 ütemhangsúlyos 

3 Csomasz Tóth Kálmán : A humanista metrikus dallamok Magyar-
országon. Bp. 1967. 80. 

4A Tisza-parton. Ritmikai kérdések egy Ady-vers kapcsán. MTA 
Irodalomtudományi Intézet kiadványa. Bp. 1981. 
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versében egyetlen 8 szótagnál hosszabb sor sincsen. Ezen belül pedig: 
„minden sor kétütemű" (52.). Ez a jelenség - különösen a kuruc ver-
sekben - „a drámai zaklatottság" kifejezéséhez társul (55.). 

Abban viszont nem értek egyet Szilágyi Péterrel, hogy „népkölté-
szetünkre . . . sem jellemzőek a rövid sorok" (53.).Bizonyításul: egy kis 
„ellenstatisztika" a Szépirodalmi Kiadó 1975-ben megjelent, Magyar 
népdalok II. kötete alapján. Az Adyval leginkább kapcsolatba hozható 
Történeti és vitézi énekek közül 27-ből 16 nem tartalmaz 8 szó tagúnál 
hosszabb sort (59%). A Bujdosóénekek megfelelő arányszáma pedig 
51-ből 40, vagyis 78%. 

Verstanunk legújabban felmerült vitás kérdései (ütemhangsúlyos 
mértékeink értelmezése kapcsán) különösen fontossá teszik Szilágyi 
Péter állásfoglalását a felező tizenkettes magyar verstörténeti alakulását 
illetően. Szerzőnk joggal bírálja Horváth János szövegtől és nyelvi 
tényektől függetlenített, elvont ütemezését, mely a félsorok tagolásában 
mindenáron a 4/2-es alapképlethez ragaszkodik (167.). Szilágyi - szám-
adatokkal alátámasztva - helyesen ítéli egyenrangú mértékváltozatnak 
a kiegyenlített tagolású 3/3-at, vázolva ez utóbbi verstörténeti szerepét 
(67., 149., 168.). Kár, hogy az ütempár mint magasabb szintű metrikai 
egység létét nem veszi figyelembe, és így csak az írásban is jelentkező, 
szóhatárral egybeeső ütemhatárokat tekinti sortagoló tényezőnek. 
„Szóátvágó" ütemhatárt nem tud elfogadni, ilyenkor inkább 5 - 6 szó-
tagú „nagyütemet" érzékel (101.). Ragaszkodik az anyanyelvünk hang-
tani szerkezetére éppenséggel nem jellemző „szóhangsúly" fogalmához. 
A versdallam metrikai szerepét - nyilván elvi tartózkodásból - meg 
sem említi. Ezért nyilvánítja ütemrend nélküli „szabadsornak" a. Proló-
gus zárósorát: „Mégis győztes, mégis új és magyar" (42.). Szerintem itt 
csak a szólamnyomaték és a kiemelő dallamcsúcs nyomatékeitolódásá-
ról van szó, mely a metrikai szerkezet lényegét nem érinti. (Ilyen alapon 
az „Egyik szőke, másik barna . . ." is „szabadsor" lehetne.) 

Tímár György könyvbírálata5 már felhívta a figyelmet a francia 
alexandrinnal kapcsolatos, félreérthető megfogalmazásokra. Természe-
tesen Szilágyi is tudja, hogy a francia versben a sorvégi „e muet" nem 
szótag értékű (109.). A zavart a magyar költészet (és műfordítás) 
gyakorlatának a francia eredetire való visszavetítése okozza (77., 
283., 308.). Nálunk valóban elképzelhető 13, sőt 14 szótagú, közép-
metszetes jambusi sor is. A francia alexandrin azonban — meghatározá-
sából eredően — csak 12 szótagos lehet, hím-, illetve nőrímmel, esetleg 
- ritkán - sorközi nőmetszettel („césure féminine"). Ez utóbbiról úja 

5 Élet és Irodalom, 1981. július 11. 

15 Irodalomtörténet 1983/1 
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Szilágyi, hogy „Hugo óta erősen háttérbe szorult", de sajnos, szövegé-
ből kimaradt a 7-7-es képlet, így nem érthető, mire vonatkozik.6 

Makacs, 100 éves tévedést igazít helyre Szilágyi a nibelung-sor szer-
kezeti értelmezése kapcsán (206.). A magyar verstan ugyanis nem az 
eredeti szótagszám váltó, hangsúlyos középkori versformát vette alapul, 
hanem Kari Simrock 1827-es jambusi átiratát, Szász Károly 1868-ban 
készült fordítása nyomán. (Megjegyzendő, hogy a helyreigazítás a 
Szepes-Szerdahelyi-féle nagy Verstanban is szerepel,7 de ott is - akár-
csak Szilágyinál - hivatkozás nélkül.) 

6. Mind verstörténeti, mind verselméleti szempontból kiemelkedő 
fontosságú mindaz, amit a Forma és világkép szerzője a magyar szabad-
versről ír. Nem vonja kétségbe a szabadvers vers voltát, sőt, megállapítja, 
hogy a verselés világtörténetében „a kötött vers egyeduralma csak 
viszonylag rövid szakaszokban bontakozik ki" (76.). Babitscsal és Gál-
dival egyetértésben a szabad vers egyik jellegzetes hazai típusát látja 
abban a versformában, melyben „hagyományos, kötött motívumok . . . 
hagyománytalan kombinációkban" fordulnak elő. E verstípus egyik leg-
gyakoribb változata a „szabadsorú rímtelen jambus" (73.). Ady kötet-
len strófaszerkezetű, változó szótagszámú „felszabadított" versének is 
ez az alapja (72.). 

7. A kötet tanulmányaiból a versforma esztétikai funkciójának a 
szokásostól eltérő, egyéni értelmezése bontakozik ki. A tartalom és a 
versforma közötti erőszakolt, direkt párhuzamkeresést elkerülendő, 
Szilágyi statisztikailag értelmezi a funkcionalitást. Az azonos elvek 
szerint vizsgált metrikai mozzanatok mennyiségi változásainak tulaj-
donít költői jelentést, mégpedig nem egy-egy műre, hanem korszakokra, 
életművekre, pályaszakaszokra vonatkoztatva, egybevetve más, iroda-
lomtörténeti és esztétikai vizsgálatok eredményével (282.). Ilyen alapon 
keres kapcsolatot Ady magyarságtudata és hangsúlyos versformái 
között (120-121 . ) ; így állapítja meg, hogy Ady „nagy forradalmi évé-
ben", 1 9 1 2 - 1 3 folyamán „ritmikája leegyszerűsödik . . . jambusra 
redukálódik" (117.); így fedezi fel az összefüggést Ady szabadversei és a 
bennük kifejeződő „vizionális, álombéli hangulatok" között (152.). 

Szilágyi adatai és elemzései meggyőzően bizonyítják a versformák-
nak ezt a százalékarányban kifejezhető történeti-statisztikai funkciona-
litását. Szerintem azonban „a nagy számok törvénye" nélkül is helyes 
eredményre juthatunk, ha kellő körültekintéssel választjuk ki saját mód-
szerünk tényalapját és a feldolgozás szempontjait. 

6 Az első közlésben még ott volt a 7 - 7, lásd ItK, 1977/4-6 . 558. 
7Szepes Erika-Szerdahelyi István: Verstan. Bp. 1981. 256. 
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A metrikai statisztikák alkalmazása néha verstanon kívüli, váratlan 
következtetésekhez vezet. A szerző feltárja például néhány, szándékos 
szerkesztői belejavítással „megzabolázott" Ady-sor eredeti alakját 
(59-63. ) . Feltételezi Ady szerzőségét egy korábban paródiának minő-
sített hírlapi „sanzon" kapcsán (176.). A pályakezdő Babits világképé-
ről - Rába György 1981-ben kiadott monográfiájával egybehangzóan -
megállapítja, hogy nincs köze a sokat emlegetett „elefántcsonttorony-
hoz" : a költő nyugtalansága és útkeresése „társadalmi tartalmaknak és 
állásfoglalásnak a hordozója" (243.). Kínos szövegtani problémákra 
irányítja a figyelmet Szabó Lőrinc posztumusz kötetét méltatva 
(195-200. ) . 

8. Külön kell foglalkoznunk a kötet egészétől némileg elütő, elmé-
leti indítékú dolgozattal (Esztétikai arány - matematikai arány). Első 
megjelenési helyét és idejét nem ismerem, csak feltételezem, hogy nem 
korábbi, mint Falus Róbert e témát is érintő Vitruvius-tanulmánya 
(1979).* Szüágyi itt az aranymetszés mint esztétikai arány kérdését 
vizsgálja, lényegében Falus Róbert egyértelműen elutasító álláspontjá-
hoz csatlakozva. Igaz, részletesebben csak egy tudatosan leszűkített kér-
déscsoporttal, egyes sortípusok metrikai tagozódásával foglalkozik. Vég-
következtetése szerint „az aranymetszés mint kiemelt esztétikai arány, 
a ritmika területén nem jelenik meg" (218.). 

„Kiemelt" esztétikai arányról valóban nincs szó a metrikában, bár 
pl. tény, hogy az 5/3 osztású, aszimmetrikus nyolcasok épp ezt a neve-
zetes arányértéket képviselik (212.). A szótagszámviszonyok lényegé-
ben negatív válasza azonban nem jogosít fel az aranymetszés formaszer-
vező szerepének tejjes tagadására. Szilágyi Péter - sajnos, ismét hivat-
kozás nélkül - megemlíti „az utóbbi évek" (mely évek? ) néhány kez-
deményezését, melyekben a példák sora „Balassitól József Attiláig" ter-
jed (203.). Ezek a megfigyelések tudomásom szerint nem a sorfajok 
tagolódására, hanem elsősorban „a versterjedelem aranymetszéspontjá-
nak kiemelkedő kompozícióbeli szerepére" utalnak.® 

Márpedig az így értelmezett példák tovább szaporíthatok. A Harc a 
Nagyúrral 50 sorának aranymetszetében, a 3 1 - 3 2 . sorokban hangzik fel 
a kulcsfontosságú költői önértelmezés: „Az egész élet bennem zihál, / 
Minden, mi új, felém üget". Nagy László Himnusz minden időben című 
(egyébként az ambroziánus hagyományokra rájátszó) versének ugyan-

8Falus Róbert: Vitruvius modul-elméletének kritikai vizsgálata. 
Magyar Filozófiai Szemle, 1979/3-4 . Azóta könyv alakban is: Görög 
harmónia. Bp. 1980. 349 -385 . 

5 Komlovszki Tibor:/! régi magyar vers. Bp. 1979. 138. 

15* 
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csak ezen a legérzékenyebb pontján (48-ból a 2 9 - 3 0 . sorokban) tér 
vissza és kap kiteljesedett értelmet a címbeli szókapcsolat: „Minden idő-
ben ismerős, / mindig reménnyel viselős". 

Az aranymetszés azonban kisebb egységekben, pl. az egyes vers-
szakokban is lehet formaszervező jelenség.10 Négysoros népdalaink -
ha nem szimmetrikus felépítésűek - igen gyakran mutatnak félreért-
hetetlen dallambeli vagy ritmikai fordulatot a harmadik sor közepe 
táján (8 ütemből az 5. után). Az az ütemhangsúlyos szakaszmérték, 
melyet Ady Esze Tamás komája c. versében alkalmaz ( 6,6,8,6 ), jól 
érzékelteti ezt a jelenséget.11 A hangzásbeli váltás nem valamely sorkez-
deten, hanem a harmadik sor közepén, a szakasz aranymetszetén 
(26 szótagból a 16. után) történik, amikor is a várható 2 szótagos ütem 
helyett 4 szótagosat hallunk. 

Még néhány rövid megjegyzés aranymetszés-ügyben: 
a) Az építészet sajátos helyzetétől eltérően a zenében és az iroda-

lomban nem feltétlenül előre megtervezett, mértani pontosságú össze-
függést jelent az aranymetszés. Sokkal inkább egy természetes, ma még 
feltáratlan eredetű ösztönös igényről van szó, mely rendet keres a 
bizonytalanságban, tájékozódási pontot az aszimmetriában. 

b) Az aranymetszés „dinamizmusának iránya", melyet Szilágyi a 
Fibonacci-sor növekvő értékeit tekintve eleve adottnak vesz (204.), 
egyáltalán nem kötelező érvényű. Lendvai Ernő Bartók-elemzéseiben az 
aranymetszés növekvő („pozitív") és fogyó („negatív") osztásarányai-
nak egyaránt nagy szerep jut.1 2 

c) Verstani képleteink ereszkedő szótagszámának valóban semmi 
köze sincsen sem az aranymetszéshez, sem a Fibonacci-számsorhoz. Van 
azonban egy olyan jelenség, mely a metrikai képletekben nem fejeződik 
ki, mégis része a ritmusélménynek. Ez pedig a versütemeknek (főként 
az ütempárok tagjainak) a versmondás, illetve a vershallás során meg-
valósuló időbeli tartamigazodása. Méréseredményeim szerint ütemhang-
súlyos verseinkben kétféle rendeződési tendencia érvényesül: egyik az 
időbeli kiegyenlítődés (a szimmetria), másik az arányos egyenlőtlenség 

1 0 L. erről Elekfi László: Fötámadott a tenger. . . Magyar Zene, 
1979/4. 398. 

1 1 Népköltészeti párhuzamait 1. pl. a Kodály-Vargyas-féle példatár 
48, 84, 204, 238 és 387. sz. darabjában! 

1 2 Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága. Zeneműkiadó, 
1975. 6 6 - 7 3 . 
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(az aranymetszés) számértékeinek irányában hat, természetesen nem 
matematikai pontossággal.13 

9. Végül szóvá kell tennem a könyv néhány zavaró szöveghibáját. A 
164-165 . lapon olvaható Horváth János-idézet több helyütt is pontat-
lan. Kimaradt egy szótagszám: (3:3 / 3:0); egy Csokonai-verssor; vala-
mint egy zenei nyolcadszünetet érzékeltető ' jel. A Margita élni akar 
egyik idézett szakaszából elmaradtak a poétikailag nagyon is lényeges 
zárójelek (272.). Tóth Árpád kötetcíme négyszer egymás után is eltor-
zítva fordul elő: ,J,omha máglyán" formában (287-288. ) . Pedig a 292. 
lapon ott van helyesen is: Lomha gályán. A verstanban kevéssé járatos 
olvasót megtévesztheti néhány félresiklott számadat is. A „Ne halljam 
az élet új dalait . . ." verssor ütemezése a könyv szerint „négy - négy -
kettő - négy" (39.). Helyesen: 4/2/4. Ady bizonyos jambusi verssorai-
ban az egyik félsor állítólag , . / légyüteművé vonódik össze" (126.). He-
lyesen: együteművé (ti. a szokásos két ütem helyett). A Nó'-kergető, 
fényes hazugság c. Ady-versben - idézem — „a strófák öt-tíz szótago-
sak" (137.). Helyesen: 5 - 1 0 sorból állnak. Szabó Lőrinc két szonettjé-
ben pedig (Gyermek és bolond; Harminc év) - a könyv szerint — 
„a versszakok nyolc- és kilencsorosak" (313.). Helyesen: a verssorok 8 
és 9 szótagúak. 

Irodalomtudományunk - ezen belül különösen a magyar történeti 
verstan - számára mindenképpen nyereség ez a kötet. Ennél is fonto-
sabb azonban a benne rejlő - bár kimondatlan - ígéret. Az egyéni -
történeti-statisztikai - módszer következetes végigvitelétől további fon-
tos eredményeket várhatunk. (Szépirodalmi, 1981.) 

KECSKÉS ANDRÁS 

LUKÁCS GYÖRGY IFJÚKORI DOLGOZATÁRÓL 

A Lukács Archívum és Könyvtár adta ki, az Akadémiai Kiadó jelen-
tette meg Lukács György hagyatékábóM drámaírás főbb irányai a múlt 
század utolsó negyedében című dolgozatát. Ez volt az, amelyet a Kis-
faludy Társaság pályázatára írt, s amelyből A modem dráma fejlődésé-
nek története c. könyv kinőtt. 

Teljesen evidens lenne, ha e két munkát összevetnénk, s a második-
ban megkeresnénk a továbbvitt, elhagyott, részletezett, megváltozta-

1 3 Kecskés András: Ritmuselemzés mingográffal MTA I. Oszt. Közi. 
1978/3. 233. 


