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„AZ IDŐ ÉS HÍRNÉV" 
ZRÍNYI H Á R O M EPIGRAM M Á J Á N A K 

RITMIKÁJA* 

Az MTA Verstani Munkabizottsága az alakulás évében (1981) 
évzáró nyilvános vitaülésén Zrínyi ciklussá fűzött három epigram-
májáról tartott eszmecserét. A Bizottság tagjai közül Elek István, 
Elekfi László, Horváth Iván, Kecskés András, Kovács Kristóf And-
rás, Kovács Sándor Iván, M. Boda Edit, Soltész Katalin, Szepes 
Erika, Szerdahelyi István, Szigeti Csaba, Szilágyi Péter és Turcsány 
Péter véleményével ismerkedhetünk meg a kötetben, metrikai táblá-
zatok, előadás- és vitaszövegek révén. 

A választott téma szövegtani, filológiai, műfajelméleti, értelmezési 
és ritmikai-metrikai gondokkal terhelt. Erénye a vitázóknak, hogy 
nem tértek ki a gondok elől, hogy vállalták a komplex vizsgálódás 
nehézségeit, más területek szakembereinek segítségére is igényt tá-
masztva. Szakszerű, olvasmányos tanulmányok vetnek számot a há-
rom epigramma ciklussá szerveződésével, cikluskarakterével, szer-
kezetével, történeti hátterével, rímelésével, szövegvariációival, ere-
detiségével, esztétikai és tartalmi jelentőségével, számos újszerű iro-
dalomelméleti megfigyeléssel gazdagítva a kötetet. Kovács Sándor 
Iván, Szigeti Csaba, Soltész Katalin, Szilágyi Péter tanulmányértékű 
fejtegetéseit említjük elsőként ebben a tekintetben. Tanulságos Tur-
csány Péter értelmezésbeli fúgája is, külön figyelmet érdemel Szi-
lágyi Péter tartózkodása a költemény túlértékelésétől stb. A kötet 
főcímének rangját mintha ezek az írások garantálnák elsősorban. 
Van azonban alcím is, amely ritmikai elemzést ígér, az eszme-
csere körülményeitől is nyomatékosítva. 

Nem maradnak élmény nélkül azok sem, akik a szűkebben vett 
verstani-ritmikai-metrikai jellemzés iránt érdeklődnek főképpen. E 
tekintetben négyen tartózkodnak érdembeni állásfoglalástól, a töb-
biek kisebb-nagyobb mértékben közlik felfogásukat. Legalább olyan 
gazdag változatossággal, olyan színesen, mint más kérdésekben a 

* Szerkesztette Kecskés András. 
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metrikától tartózkodók. Az utóbbiak azonban többnyire egymást 
erősítő-fokozó, más-más mélységek, de valós mélységek felé irá-
nyuló érvek előadói, az előbbiek pedig egymással olykor homlok-
egyenest ellenkező, olykor érdesen súrlódó, bizonyos részletekben 
mindenképpen különböző argumentumok szószólói. Metrikus érdek-
lődésű olvasót alighanem meglep a kavalkád, eligazodni s ezáltal 
éppen pedagógiai érvénnyel eligazítani kívánó érdeklődést szinte meg-
bénít e változatosság. M. Boda Edit pedagógiai szándékú összegzésé-
ből a metrum kimaradt, beszédes tükreként a metrikai konszenzus 
hiányának. E közvetlenül gyakorlati ügyben a szerzői tartózkodást 
messzemenően indokoltnak tekinthetjük. 

Az idő és hírnév három epigrammája hat és hét szótagú sorválto-
zatok strófakombinációit mutatja. A harmadik epigramma ugyan 
négy tizenkettes, de ennek felezésében a nyolc értékelhető metrikai 
táblázat megegyezvén, a hatos félsorok további tagolása okoz bonyo-
dalmat. A tizenkettesek metrikai tagolása itt a hatosok, a félsorok 
tagolásának ügyévé redukálódik. Hatosok, hetesek — tizenkettesek 
már Zrínyi korában is mély hagyományú sorváltozatok, hangsúlyos 
monometrikus verselésünkben elméletileg is masszív hagyomány a 
hatos-hetes kétüteműsége, felezés vagy 4/2-es aszimmetria a hatos-
ban, 4/3-as a hetesben. Soltész Katalin metrikai táblázata elejétől 
végig ezt a hagyományos szemléletet jelzi, gond nélkül, csupán elő-
adásában riadva meg kissé saját érzékétől is. 

A kötet legsúlyosabb, legizgalmasabb metrikai kérdése a hang-
súlyos monometrikus rövid sorok, esetünkben a hatosok és a hete-
sek belső tagolódása, kétüteműsége, illetve — ezen belül — a tagoló-
dás mikéntje. Nincs két mindenben megegyező metrikai táblázat sem, 
noha Soltész Katalinéról általában megegyezik a vélemény: masszív 
konvenciót tükröz. Az értekezők tehát nagy hagyománnyal készek 
szakítani, ebben megegyeznek, pedig a részletkérdésekben szinte min-
denki mást mond. Ez a felismerés késztethette Kecskés Andrást e 
tömör megjegyzésre: „. . . olyan kérdés, amelyről nem érdemes vitát 
kezdeményezni". Magam úgy vélem, hogy a rövid sorok metszetéről, 
illetve a mellékmetszetről mielőbb alapos vitát kellene rendezni. Itt 
és most szekunder szerepbe kényszerült a metrum, holott tisztázat-
lansága szerintem nem azonos tisztázhatatlanságával. 

Több elméleti irány jelentkezésének lehetünk tanúi. A legfrissebb 
Szerdahelyi Istváné, aki százalékos arányhoz köti az azonos ismétlő-
dést, komplementer jelenséget (metrikai dimanizmust) merítve alter-
natív kényszerbe. Szerintem (s minden szavam így értendő) a hatosok 
felezése, illetve szabályos aszimmetriája mind a népköltészetben, mind 
a műköltészetben rendezett sorozatossági élményt ad, a százalékos 
számításnak alapjaként csupán eme rendezett kétüteműséget tekinte-
ném. Ez a százalékos szemlélet nyűgözi Szepes Erikát, aki a kétüte-
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műség s a mellékmetszetek vonatkozásában érzékelhetően türelme-
sebb. Viaskodásának indokoltan ad hangot, amikor a kétüteműség 
kővetőinek belső ellentmondásaira utal. Nézetem szerint azonban e 
különbözések hátterét világosabban kellene látni. A metrikus vitázok 
táborát többségében jellemzi a grammatikai tagolás dominanciájának 
elve, természetesen a metrikai tagolással szemben, ennek ugyanis 
egyetlen képviselőjét látom, Soltész Katalint. Aki — mint eml í te t tem-
pár sor erejéig meg is inog, éppen a nyelvi érvek alapján. Hangtani, 
szótani, szintagmatikus, mondattani érvek sorakoznak elénk, egyszer 
épp a generatív grammatika érveivel támogatva arra vonatkozóan, 
hogy a hatosok, hetesek nyelvi tagolódása mikor, hányszor, milyen 
mértékben ütközik a Soltész-féle konvencionális metrikai tagolással. 
Szinte a korszerű verstani gondolkodás kritériumává lesz az, hogy 
győzni (dominanciába kerülni) mindig a nyelvi tagolásnak kell. Álta-
lánossá válik a hatosok-hetesek fordított aszimmetrikus tagolása, 
hatosokban a 2/4, egyszer az 5/1 (ez a szokatlan szabályos aszimmet-
ria), hetesekben a 3/4, egyszer a 2/5, egyszer az 5/2, ez is mint szo-
katlan szabályos aszimmetria. Szepes Erika en.xk a rendetlen lát-
ványnak a nyomán jut a kötet egyik számomra nevezetes következte-
tésére, az ereszkedő szótagszám „törvényének" hibás voltára, lénye-
gében megszüntetésére. Horváth Iván szellemes, kitűnő tanulmányá-
ban így ad hangot ennek a hatalmasodó szemléletnek, meggyőző-
désnek: „Szintaxis és sormetszet összetartozásában nem tudok kétel-
kedni. Kérdés, milyen mértékben mélyíthető el általában grammatika 
és metrika párhuzama . . . a metrikai szegmentálás nagy vonalakban 
mégis csak a grammatika üres lenyomatának tekinthető." 

Úgy vélem, másként is szemlélhetjük a közösen tapasztalt tényt, 
grammatika és metrika verselésbeli örök interferenciáját. Annak a 
variációs igénynek jeleként, amely minden művészetben otthonos, 
esztétikai nyereséget teremt, monotóniát űz, s nem törekszik kizáró-
lagosságra. Szerdahelyi abszolutizált százalékszámítása törvényszerű-
en köt ki a sorok tagolatlanságánál, ami pedig érzékelhetően zavarja 
a grammatikusokat. Ezeknek a versmetrumot súlyosan redukáló szem-
lélete is szélsőség, ebben aligha van különbség az olykor élesen vitázó 
Horváth Iván és Szerdahelyi István között. Részigazságok feszülnek 
egymásnak, miközben a masszív hagyomány konvencióvá, leküz-
dendővé válik. Szerintem ma és itt nincsenek kellő érvek hangsúlyos 
verselésünk alaptörvényeinek revideálásához. Soltész Katalin tago-
lása tényleg hagyományos, de semmi sem bizonyítja, hogy elavult. 

Hangsúlyos verselési rendszerünk elemi sorváltozatait metrizálják 
újszerűen az értekezések, e sorok íróját azonban csak abban erősí-
tik meg, hogy a hagyományok e tekintetben ép nyelvi-verselési érzé-
ket mutatnak. Az idő és hírnév minimális metrikai problémái lép-
ten-nyomon elénk bukkannak költészetünkben. Az interferencia je-
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lenségében a szómetszö cezúra sem ritka. Véleményem szerint (ezt 
nem győzöm hangoztatni) a rövid sorok (4— 8 szótag között) metri-
kusan tagolt, általában kétütemű sorok, miként a hosszú sorok fél-
sorai is. Azt hiszem, hogy az egymetszetű rövid sorok cezúrái gya-
korta úgy viselkednek, mint a hosszú sorok mellékmetszetei. Erejük 
dinamikus, az alig érzékelhetőtől a főmetszet erejéig. De a többütemű 
hosszú sorok főmetszetének erejét ezektől a cezúráktól számon 
kérni — metrikai tévedés. Versméretben működnek ezek a cezúrák 
is, változó intenzitással, metrumot teremtve a rendezett prozódiá-
ban. Érzékelhető sorozatosságot a szabályos kétüteműséget mutató 
sorok mindenkori többségével. Ennek az egyszerű arányszemlélet-
nek pedig a folyamatos konvenció szerez érvényt, szemben szerintem 
a sok szempontból kitűnő Horváth Iván-tanulmány félmondatával: 
„. . . a ritmizálás sohasem a versben, hanem mindig a befogadóban 
történik meg". 

Megemlítem befejezésül, hogy gondolkodtató, vitára serkentő írá-
sok gyűjteménye e kötet, időnként műfaji remeklésekkel, mint pél-
dául Kovács Kristóf András munkájával. A verstan iránt érdeklő-
dőknek valamennyi dolgozat izgalmas, lebilincselő olvasmány. Olyan 
egyenes, nyílt vita színtere a kötet, amely egyszerre gyönyörködtet és 
lelkesít. (MTA Irodalomtudományi Inétzet, 1984.) 

SZUROMI LAJOS 

IRODALOMTUDOMÁNYI 
ÉS STILISZTIKAI 

TANULMÁNYOK, 1984.* 

A kötet az 1981-ben napvilágot látott, hasonló című tanulmány-
gyűjtemény szerves folytatása. A tizenhat tanulmány között találunk 
az erdélyi irodalom alakjaival foglalkozó, új ismereteket nyújtó, 
problémafeltáró elemzéseket. Ilyenek a Kristóf György szellemi pá-
lyáját bemutató, Sütő András drámáinak központi gondolatairól 
szóló, Szabédi László emberi magatartását tisztázó, Apáczai tudomá-
nyos stílusáról vagy az Erdélyi Helikon népies vonaláról írt dolgoza-
tok. Ezeken kívül a magyarországi irodalom számos tagjáról is 

* Szerkesztette: Szabó Zoltán. 


