legalábbis la legközvetlenebb módon kétség
telenül Sztálin elvtárs nyelvtudományi cik
keihez írt hozzászólás veti fel. Részben ez
teszi ezt a terjedelmére nézve nem túlságosan
hosszú cikket a kötet egyik legfontosabb
darabjává. Lukács György Sztálin cikkét
történelminek nevezi abban az értelemben,
amit éppen ebben a cikkben így határoz
meg : ».. . történelmi esemény az, ami éle
tünket megváltoztatja« — pár sorral lejjebb
pedig ezt írja — »tudományos életünkben
fordulat állott be«.
Valóban így áll a helyzet. Sztálin elvtárs
nyelvtudományi cikkei kemény harc meg
indítását jelezték a marxista tudományos
ságvédelmében. Nemcsak a nyelvtudomány
fejlődési irányát változtatták meg, hanem az
elmélet más területén is komoly hatásuk volt.
Esztétikánkat hozták közelebb a dialektikus
materializmushoz. A materializmushoz azzal,
hogy felépítmény-jellegét hangsúlyozták, a
dialektikához pedig úgy, hogy Sztálin
elvtárs félreérthetetlenül kimondta: a fel
építmény nem közvetlenül a termelőerőkkel,
hanem a termelési viszonyokkal, vagyis em
berek egymáshoz való viszonyával van össze
függésben. Ez a marxista tanításokkal telje
sen összhangban álló megállapítás Végérvé
nyesen elvágta az utat a vulgárisan szociológizáló esztétika elől — vagy legalábbis azt
tette lehetetlenné, hogy marxistának álcázza
magát. Sztálin elvtárs azóta megjelent köz
gazdasági munkái pedig a közgazdaság terén
fel- vetik a törvények objektivitásának az
irodalomtudomány terén is döntő kérdését.
Tisztán kell látnunk ugyanis, hogy esztétikánk
ban és kritikánkban legalább annyi volt a
szubjektivitás, mint a közgazdaságtudo
mány terén. Ez a hiba vezetett a legtöbbször
sematizmushoz irodalomban és kritikában
egyaránt; a sematizmus pedig nemcsak oko
zója lehet a polgári ideológia behatásának,

hanem végső elemzésben mindig maga is a
polgárságnak a munkásosztályra való közve
tett hatását fejezi ki.
Természetesen a tudományos életben sem
lehet máról-holnapra minden hibát kija
vítani, sőt ezen a téren talán még lassabban
folyik a harc, hiszen rendeletekkel nem
lehet tudományos módszereket megváltoz
tatni. M.égis vaknak kellene lenni ahhoz,
hogy ne lássuk: az utóbbi időben szinte
minden tudomány terén komoly küzdelem
folyik a nagyobb marxista tudományosság
érvényesítéséért.
Esztétikánknak sem szabad hátrább marad
nia. Ehhez azonban—és'ez éppen Lukács
György
könyvének egyik__ legfontosabb
tanulsága — alapos felkészültségre van
szükség. Az igazi marxistáktól, elsősorban
pedig klasszikusainktól semmi sem áll távo
labb, mint az, hogy a marxizmust vezérfonal
helyett dogmának használva, üres, de tetszetős
konstrukciók kiagyalására használják fel.
Helyes esztétikai ítéleteket, főleg pedig he
lyes esztétikai alapelveket csak a történe
lem, a politikai gazdaságtan és a filozófia
alapos és mély ismeretének segítségével
lehet megállapítani.Természetesen ez távolról
sem jelenti, hogy az olvasónak ahhoz, hogy
egy-egy könyvet élvezni és bírálni tudjon,
feltétlenül ismernie kell — mondjuk —
Schiller esztétikai nézeteit. Az irodalommal,
esztétikával foglalkozóknak azonban, irodar
lomtanárokra, lektorokra, kritikusokra iro
dalomtörténészekre , gondolok,
egyenesen
kötelességük a marxista esztétikát és legalább
az azt közvetlen megelőző nagy polgári
esztétikusok műveit megismerni.
így tudják csak teljesíteni a szocializ
mus építésében rájuk jutott feladatot: a
magyar irodalom és irodalomelmélet helyes
értékelését, így tudnak hozzájárulni a rend
szeres marxista esztétika kialakításához.

HORVÁTH JÁNOS: RENDSZERES MAGYAR VERSTAN
Budapest, 1951. Akadémiai Kiadó, 210 1.
A magyar verstörténeti kutatások néhány
év óta — elsősorban az újjászületett Magyar
Tudományos Akadémia támogatása folytán
— örvendetesen fellendültek : joggal mond
hatjuk, hogy e fejlődés szinte tökéletes pár
huzamosságot mutat azzal, amelyet a szovjet
irodalomtudományban és számos népi demok
ratikus országban, különösen pedig a len-

gyeleknél tapasztalunk. Mintha verstani téren
is lennének gondolatok, amelyek — nemzet
közi vonatkozásban is — valahogy »a levegő
ben vannak«: az a szemléletmód, mellyel
Horváth János akadémikus rendszerezi a
magyar vers történelmi tényeit, lényegében1
a lengyel Maria Dluska módszerével «egyezik,
és ha M. Stokmarnak az orosz népi veiselésről

1
Legutóbbi müve : Studia z historii i teor i wersyfikacji polskiej. Krakow, 1948—50. Polska
Akad. Um. Prace Komisji Jgzyko.wej. 33—35. sz.

101

írt hatalmas munkáját lapozzuk2, önkén
telenül Vargyas Lajosnak — nemrég érdekes
vitaülésen
tárgyalt — könyvére kell gondol
nunk. 3
Ezzel a mind erősebb verstani érdeklődéssel
kapcsolatban — amelyet Bóka László kitűnó'
szövegmagyarázatai még jobban elmélyí
tettek 4 — különösen azt a tényt kell fontos
körülménynek taitanunk, hogy a vers
történeti kutatás porondján nem csupán a
maguk igazát lelkesen védő' fiatal erők
mérkőznek, hanem éppen most, ezekben az
új fejlődést elindító években teszi. közzé
Horváth János több mfnt 30 évre vissza
nyúló verstani kutatásainak legátfogóbb,
legérettebb termékeit: ilyennek tartottuk
1948-ban A magyar vers című kitűnő könyvét,
s még inkább ilyen három évvel később meg
jelent munkája. Részletes ismertetés mégnem jelent meg róla, pedig máris tovább
gyűrűztek a hullámok-a Rendszeres magyar
verstan körül, ami egymagában is bizonyítja
eszmeindító, további kutatásra serkentő
jellegét. Jelen ismertetésünk két részre
tagolódik : az első érzékeltetni próbálja a
könyv szerkezetét, a második részben pedig
rámutatunk néhány olyan részletre, amely
minden bizonnyal a további kutatásnak
hálás területe lesz.
A könyvet magvas előszó vezeti be. Mindjárt
az elején helyesen mutat rá Horváth János
arra a tényre, hogy Négyesy László 1898-ban
átdolgozott Magyar verstana Óta újabb
rendszerezésünk egyáltalában nincs. Az új
mű rendeltetése e hiányon segíteni, még
pedig úgy, hogy egyrészt a kezdőket a magyar
versritmus ismeretébe beavassa, másrészt
pedig a szakembereket is elgondolkodásra
késztesse. Ugyancsak az Előszóból tudjuk
meg, miért nevezi Horváth verstanát rend
szeresnek : meghatározása szerint »rend
szeres« e verstan annyiban, hogy a nemzeti
és jövevény versidomokr» vonatkozó tudni
valókat mindvégig a magyar ritmusérzék
szempontjából s elvi összefüggéseik nyilván
tartásával rendezi el, egyszerűbbtől haladva
a bonyolultabb felé. »Verstana« azonban
nem tankönyv ; »nem puszta elkönyvelése
törvények és tételeknek, hanem sok esetben
értekező modorú megbeszélés«. Nem »vers
történet«, hanem inkább »történelmi szem
pontú verstan«: ritmusnemek és ritmuselméletek, sorfajok és sorkapcsolatok váz
latos történetét is gondosan feltárja, s
verstani példákat időrendben közöl. Ezen
kívül van még egy fontos alapelve : nemcsak
az »eszményi típusok« megismertetését vallja
feladatának, hanem a verselő gyakorlat

élő valóságát tartja szem előtt; ezért van
szüksége gazdag példatárra, mely az eszményi
formák ritmikai megvalósulásának szinte
kimeríthetetlen változatosságát legalább sej
tetni képes.
Nagy értéke az előszónak a hozzá csatla
kozó bibliográfia : ebben a részben Horváth
János a magyar verstudományi irodalom
legfontosabb határköveit jelöli ki 1519-től
(a Lányi-kódex egy verstani vonatkozású
níegj egyzésétől kezdve) napjainkig. A könyvé
szeti adatok szigorú időrendbe sorakoznak :
ha azonban egy-egy szerzőnek több verstani
tanulmánya van, ezeket Horváth az illető
szerző első tanulmányának megjelenési événél
sorolja fel, s ezzel összefoglaló képet nyújt
Erdélyi, Arany, Négyesy, Tolnai V. stb.
verstudományi munkásságáról.
A könyv belső elrendezésének világosan
érzékelhető ritmusa van. Néhány általános
fogalom (ritmus, vers, belső hallás, közösségi
ritmusérzék) tisztázása után a mű alap
pillére a magyar nemzeti vers tárgyalása
(18—50. 1.). Ehhez csatlakozik egy kisebb
fejezet a vers nyelvi kialakításáról; itt esik
szó a »közölés«-ről is, .melyet elsőnek maga
Horváth J. elemzett (v. ö. NyK. 1909).
A második nagy fejezet (56—83. 1.) már a
rímről szól, vagyis egy olyan versalkotó
tényezőről, mely — a mai állapot szem
pontjából— a nemzeti versidomtól s jöve
vény formáinktól egyaránt elválaszthatatlan
(talán ez magyarázza a könyvben elfoglalt
központi helyét is). Ezután következik a
könyv harmadik pillére : jövevény formáink
tárgyalása (84—126. 1.). Itt Horváth János
egy fejezetbe olvasztotta össze az ú. n.
»szórványos átvételeket« (a középlatin ver
selés hatása, Sz. Molnár zsoltárformái, stb.)
a görög-római rendszerű jövevény formák és
nyugateurópai ritmusaink tárgyalásával. Az
V. fejezet mintegy az előbbiek szintézise,
amennyiben az ösztönös magyar ritmus
érzéknek a nyugateurópai formákhoz való
viszonyát és különösen a jambusvers meg
honosodásának problémáit tárgyalja (127—
137. 1.).
Végül két hatalmas fejezet szól a magyar
versnek XVIII. és XIX. századi fejlődéséről:
az egyiknek címe »A Ráday-nem licentiái
Petőfiig« (138—153. 1.), a másik pedig
»Egyéni formakeresések Petőfi és Arany
János után« (154—177. 1.) kitekintéssel
Kiss József, Ady, Babits, Kosztolányi,
Tóth Árpád, majd néhány újabb költő
formakincsére, egészen József Attiláig. A
Függelékben a szerző néhány megjegyzést
közöl Sz. Molnár Albert zsoltárstrófáiról

s
HcorieflOBaHHSi B oSjiaerH pyccnoro HapoaHOro CTnxooqoweHHfl. MocKBa, 1952. Ld. róla Borzsák
I. ismertetését,
szovjet kritikákkal együtt : I T É . 1953. I.
3
Vargyas L. : A magyar vers ritmusa. Budapest, 1952. A vita anyaga, Horváth János véle
ményével1 együtt : MTA. Társ-Tört. Tud. Osztályának Közi. 1953. 219—257. 1.
Bóka László : A szép magyar vers. Budapest, 1952,
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(181—2. 1.), majd azoknak a költőknek
versművészetét, rímeit és kedveltebb metrumait elemzi, akikkel könyve utolsó feje
zetében foglalkozott.
Valamennyi fejezetben a leíró rendszerezés
szempontjait össze kellett egyeztetnie a
történeti fejlődéssel. Ez az összehangolás
áltálában szerencsésen történt; mégis éppen
ezzel kapcsolatban kell tennünk első, s most
már bizonyos mértékben a részletekbe menő
megj egy zésünket.
A nemzeti versidom tárgyalásánál (29.
Ick. 1.) Horváth a mai ritmusérzékből indul
ki : előbb a két ütemű, majd a három, négy
és hat ütemű formákat veszi sorra. E tár
gyalásmód következtében a »felező nyolcas«,
amelyet sokáig »ősi nyolcasunknak« hittek,
mintegy a fejezet élére került, mégpedig
bő népköltési és irodalmi példaanyaggal.
Minden félreértés elkerülése és különösen
napjainkig élő, igen elterjedt hiedelmek
eloszlatása végett érdemes lett volna azonban
ismét nyomatékosan- hangsúlyozni, hogy
e forma csak a XV—XVI. század fordulója
óta mutatható ki szövegszerűen,5 s hogy
1526-ban Csáti Demeternél még szótag
számában erősen ingadozik, ami alighanem
régi, szabadabb szótagszámú versejnk emlé
két tükrözi. Vargyas szerint »nem tudhatjuk,
hogy mai költői és népköltészeti nyolcasaink
megvoltak-e már a középkorban is« (133. 1.).
Valami ilyen megszorításnak érezzük szük
ségét a »felező nyolcas« tárgyalásánál, éppen
az említett hiedelmek elterjedtsége miatt.
Persze egy lépéssel még tovább mehetünk :
a Rendszeres '"magyar verstan második ki
adásában — melynek megjelenése vers
tudományi irodalmunk újabb nagy nyere
sége volna — örömmel vennők, ha a szerző
tekintélye egész súlyával nyilatkoznék nem
zeti versformáink szövegszerűen igazolható
időrendjéről: az anyag jelenlegi elrendezésé
ben az első előfordulások oly szerényen
húzódnak meg az egyes versformákról szóló
szakaszokban, hogy belőlük összefüggő kép
aligha kerekedik ki. Csakis a helykímélés
végett igen sűrűn szedett példák gondos
•elemzéséből veheti észre az olvasó,, hogy
hetesünk, tizenegyesünk és 4, 3, 3 osztású

tízesünk kimutatható a XVI. század eleje
óta, viszont a hatosnak vagy a harmadoló
tizenkettősnek (4,4, 4) alig van Csokonainál
korábbi előzménye! Nem domborodik ki
eléggé a »kanásznóta« jelentősége sem;
Horváth János utal
ugyan Vargyasnak első
idevágó cikkére,6 de az a benyomásunk,
hogy a formának jóval nagyobb jelentősége
van, hiszen mintegy összekötő kapcsot jelent,
napjainkig megőrzött változatainak tanúága szerint is,'régi s ma már alig kitapintható
szabad szótagszámú verseink és
a kötött
sszótagszámú formák között.7 Ha, amint
fentebb jeleztük, a második kiadásban
valóban sor kerül az első előfordulások össze
állítására, ott végre méltó helyet kaphat a
könyvnek egy más fejezetben olvasható,
de feltétlenül idevágó megállapítása nemzeti
versidomunkról: »Ütemei és' annálfogva
sorai szótagszáma... még akkor (t. i. a
középkorban) nem volt egészen megálla
podva ...« (84. 1.). Ugyanide kell vonnunk,
ismét máshonnan, Horváth János következő
tételét a régi, szabadabb szótagszámról:
»A szabályszerű szótagszámtól való eltérés
inkább a gyorsütemű típusban fordul elő,
mint a szokványosban, bár régen abban is
elég gyakori volt« (23. 1.). Mindezt érdemes
lett volna ebben a rendszeres verstanban is
tanulságul leszűrni, mert' ez utalt volna
szövegszerűen igazolható formakincsünk tör
ténelmi előzményeire.
S ha már a szótagszám kapcsán eljutottunk
nemzeti idomú ütemeink kitöltésének kérdé
séhez, hadd utaljunk még egy »pium desiderium«-ra : ütemformálásunk alapvető fé
nyeiről, az időtartamról, a nyomatékról,
valamint a nyomaték eloszlásáról csak akkor
lesz világos és megnyugtató képünk, ha
végre alapos és az eszközfonetikai kutatások
mai európai színvonalához illő megfigyelésekre
támaszkodhatunk a magyar vers alkatának
kutatásában is. Ezelőtt közel 20 évvel
Hegedűs Lajos érdemes kezdeményezést
tett e téren,8 de ennek azóta sem igen lett
további folyománya. Remélhetőleg a Magyar
Tudományos Akadémia Nyelvtudomány
Intézetének keretében működő Fonetikai
Osztály rövidesen megtalálja a módot arrai

5
V. ö. Horváth J, : Ösi nyolcas szerkeze-tek időrendje. MNy. 1918. A középkori magyar
<yers ritmusa.
1928.
6
Egy népi táncdal-típus ritmusának tanulságai. Új Zenei Szemle. 1951, 34—51. 1.
7
Szabolcsi Vargyasnak a »kanásztánc-ritmus«-ra
vonatkozó kutatásairól így nyilatkozott:
»Először láthatjuk együtt dalköltészetünk valamennyi idevágó típusát, mindazt, amit eddig hol
pusztán zenei, hol pusztán irodalmi szempontból, de mindenképp hiányosan és egyoldalúan tárgyal
j u n k , mindazt, aminek nagy összefüggéseire és egységére így derül az első határozott, bátor, hibátlan
-világosság.« (A Vargyas-vita, 234. 1.) A finn-ugor párhuzamokhoz ld. Gáldi L. : Acta Ling. 1953.
483—4. 1. A kanásznóta verstörténeti fontosságának lehetőségét 1941-ben Horváth János is elismerte,
amikor így írt a felező magyar tizenkettős eredetéről : »A sorfaj Gyöngyösi előtti fejlődését Gábor,
mint cikkem elején említettem, úgy fogja fel, mint fokozatos kiválást egy ősi, szabadszótagszámü
négyütemes sorból. Nincs is kizárva, hogy i l y e n
magyar
előzményből fejlődött
ki
(én ritkítottam, G. L.), mint legaranyosabb, legtetszetőbb v á l t o z a t ; de az sincs kizárva, hogy ez a
"kiválás latin minta támogatásával ment végbe ; sőt az sem, hogy készen v e t t ü k át a latinból, vagy
dallam közvetítésével más idegen költészetből. Lehetséges az is, hogy két hatos összetételéből keletjkezett, sőt hogy az említett források valamennyien résztvettek létrehozásában.« (MNy. 1941, 227. 1.)
* Hegedűs Lajos : A magyar nemzeti versritmus kérdése. Pécs, 1934.
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hogy megalkosson a magyar vers hangtani
megfigyeléséről egy olyan alapvető művet,
amilyen a francia alexandrinról volt a 10-es
években, az akkori eszközökkel és mód
szerekkel, G. Lote kitűnő munkája.
Örömmel kell üdvözölnünk a nemzeti
versidomról szóló fejezetnek azokat
a részeit
ahol — hivatkozással Babitsraa — Horváth
János a magyar felező tizenkettes bizonyos
kifejező »szabálytöréseivel« foglalkozik : ilyen
kor »a szabálytól való váratlan, meghökkentő'
eltérés valami különös jeladásként hat
ránk, a formától a formával dacoló tar
talomra térítve figyelmünket... Az indulat
tör át a szabályon Toldi-nak ebben a sorá
ban: »Itt a juss, kölök, ne mondd, hogy
ki nem a d t a m ! « . . . A cselekvés mozzanatosságát éles nyomatékkal fejezi ki emez:
»Toldi György pedig lesüté szemét mélyen«.
Szinte mozdulatot láttat emez: »Itt a
tarsolyom, fogd, és egyél szépen, ne!« (38—
39. 1.). Az ilyen példák becses tanulságokat
nyújtanak a jövevény formák változatos
ságának elemzéséhez, és mintegy igazolják
azt a felfogást, amelyet nemrégen egyik
előadásomban »funkcionális versszemlélet
nek« neveztem.9 a
A felező tizenkettős sokszor foglalkoztatja
Horváth Jánost; nyilatkozik a »Családi kör«
ütemezéséről is. Véleménye szerint e költe
mény »sorainak időosztása végesvégig 4 | 2 |
4 | 2 típusú : hiába volna 3/j 3-ra izélhető
ez a sora: »Csapong a — denevér || az
ereszt — sodorván«... ezek a sorok és a
hasonló oszthatóságú félsorok . . . így üteme
ződnek : »Csapong a de-1 nevér |j az ereszt
so- j dorván«,.. Kiki nyuga-1 lomba« (40.
1.). Az utóbbi ütemezés teljes jogosultságát,
azt hiszem,
a vers olvasóinak többsége el
ismeri; 10 viszont problematikusabb a »Csa
pong a de-1 nevér féle tagolás, melyet lehet
hogy van, aki mond, de megkérdezett isme
rőseim és én sohasem hallottunk. Minden
esetre a 3 | 3 tagolást, kifejező változatként,
éppen e vers kezdősorával kapcsolatban,
maga
Horváth János is elismeri: »Ha . . .
e
gy -e gy félsor (»Este van — este van«
a maga ismétlődő nyomatékrendjével a
4|2-től elütő ízelésre (3 ] 3-ra) kényszerít,
annak, mint a szabálytörő sorokról szólva
kifejtettük, sugalmazó jelentősége van : ez
úttal szinte sóhajtás-értéke« (i. h.). Ismét

eljutottunk a veis funkcionális szemléleté
hez!
A II. fejezettel kapcsolatban elég annyit
megjegyeznünk, hogy itt is bőven akadnak
a magyar vers minden változatára s nemcsak
a »nemzeti versidomra« vonatkozó új és
termékeny megállapítások. Örömmel fedez
tük fel — mint előbb az »eszményi minta«
fogalmában Verrier francia verstani elgon
dolásának magyar változatát — itt is a
Verrier-féle »remplissage« elvének alkalmazá
sát ; Horváth János ugyanis a nyelvi anyag
nak versszerűvé tételéről a következőket
monfdja : »Szavak, szólások közt válogatni
kell, nem egyszer felforgatni a szórendet és
mondatformákat, hogy a verskeret kitöltése
kifogástalan legyen« (52. 1.). Még csak egy
lépé's kellene s máris eljutnánk a metrum,
vagyis az »eszményi minta« elemzésétől a
metrum ritmikai változatainak rendszeres
tárgyalásához. Erre a lehetőségre egyébként
maga Horváth János utal, amikor idézi
Masqueray, Traité de métrique grecque
32, 1. és Greguss, Magyar verstan 31, 51. 1.
nyomán azt a tényt, hogy a hexameternek
32 lehetséges változata ismeretes (94. 1.)
Hogy a magyaros formáknak is vannak
több-kevesebb szabadsággal váltakozó típusai,
azt Vargyas L. már igazolta a kanásznóta
ritmusról szóló fejezetében. Ilyen előzményeután most már statisztikai számításoknak
kellene következniük : érdemes volna különb
séget tenni jóformán a gyakoribb és a ritkább
változatok közt, hiszen ezeknek egymáshoz
való aránya és cserélődése egyazon költe
ményen belül adja a metrurfrnak megfelelő
ritmusélmény sajátos varázsát.
Mielőtt a nemzeti versidomra vonatkozó
megjegyzéseinket befejeznők, utalnunk kell
arra az óhajra, hogy a Rendszeres magyar
vetstan második kiadásában feltétlenül rész
letesebb tárgyalást igényelne Zrínyi verselése.
Erről ezúttal jóformán csak egyetlen lako
nikus megjegyzést olvastunk. A tizenkettős
különböző változatainál Horváth János utal
arra a képletre, amely »tagola|lan egy
huzamban, vagy szabad tagolódással pörgeti
le a maga tizenkét szótagját« (40. 1.), majd
hozzáteszi; »Ily versek szövege (pl. a
Zrínyiászé) metszetet nem kívánó dallam
mintájára készült, s szóversnek akadékos

9
Erre a Babits-idézetre nem látszik feleslegesnek újra meg újra figyelmeztetni: »Felszabadúlni a metrum kényszere alól, nem jelent okvetlen gazdagodást. Ellenkezőleg : gazdagságot ad maga a
kényszer, éppen azáltal, hogy a szabadság hangsúlyozását megengedi. A kényszerek közt minden' kis sza
badság kihangsúlyozódik... Hiszen a jó vers néma hibátlan, hanem az, ahol a h i b á k is a k ö l t ő
c é l j á t as z o l g á l j á k ! (Élet és'irod. 181. 1.)
»10 V. ö. Essai d'une interprétation fonctionnelle du vers. Acta Linguistica 1953, 373—407. 1.
Érdemes azonban emlékeztetni arra, hogy 1941-ben Horváth János olyan nézetet vallott, ame
lyet azóta személyes benyomásaim is megerősítettek: »Megvallom, én a tizenkettős félsorában leg
többször . . . „nagy ütemet" látok, s nem hiszem azt, hogy ily félsorok, mint ,,kiki nyugalomba" —
„azután eíhallgat" kétüteműeknek volnának tekintendők, s időfelező hangoztatással felmondandók. Egy
hangtest az mindegyik, s a hangsúlyos középső szótag nem kezd új zenei szakaszt, hanem benne ma
rad (Arany szavával mondva) az „ízület gócaként" a félsor-hangtest belsejében.« (MNy. 1941, 245. 1.)
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menetű, sőt ritmustalan is lehet« (i. h.). 11
Azóta Zrínyi verselésével Vargyas részletesen
foglalkozott (i. m. 147. kk. 1.), s most már arra
lennénk kíváncsiak, a kutatás mai állásának
figyelembe vételével hogyan nyilatkoznék
Horváth János Zrínyi verseléséről.
Térjünk rá ezután a rímről szóló fejezetre.
A rím, pontosabban a »végrím« (57. 1.)
tárgyalása igen alapos és sokoldalú : külön
méltatást érdemel a rímek számos változatá
nak pontos megkülönböztetése (ld. önrím,
57—8. 1., hézagos rím, 62. 1., pl. Merre (van
a) nyitja — Bence (mikor) nyitja;' mozaikrím,
66. 1., bokorrím, 75. 1. ráütő rím, 77. 1. stb.).
Csak helyeselni lehet a tiszta rím és az
asszonánccal kevert rím, vagyis a Csokonaiés az Arany-féle rímtechnika pontos szét
választását, sőt örömmel vennők, ha e két
iskola távolabbigyökereire is utalás történnék.
Csokonai korának tiszta rímekre való törek
vése (s egyben elnéző álláspontja a tisztán
összecsengő rag- és képzőrímekkel szemben)
nyilván idegen, olasz és német minták
asszonáncellenes magatartásával hozható
kapcsolatba, viszont Arany asszonánckedvelése semmiesetre sem »spanyolos« vonás,
hanem kétségtelenül a magyar népköltészet
természetes törekvésének kanonizálása,
iro
dalmi színvonalra emelése.12 Ez a maga
tartás rendkívül érdekes, hiszen közismert
tény, hogy bőven akadnak asszonáncok pl.
az olasz népköltészetben is, s mégis ezeket
az irodalmi ízlés merevsége alig-alig engedi
behatolni a műköltészet körébe. Pedig a
tiszta rím és az asszonánc kihat a vers egész
mondattani struktúrájára : mihelyt a rím,
illetve az asszonánc zsilipjei szélesebbre
nyíltak, a költő egyszerre nagyobb mozgási
szabadságot kapott a sor belsejének kifeje
zőbb, szintaktikailag változatosabb megszer
kesztésére is.
A rímmel kapcsolatban volna még egyéb
ként két olyan megjegyzésünk, amely a ma
gyar rímtechnika kutatását talán el
mélyítené és előbbre vinné. Mindenekelőtt
szeretném felhívni a figyelmet egy francia
Racine-kutatónak, G. Cahen-nak arra a
finom megállapítására, hogy funkció szem
pontjából kétféle urím van : a rime-surprise
és a rime-sécurité. Kezdjük a másodikkal,
hiszen nyilván ez a gyakoribb és ez a tipi
kusan versszerkezeti elem. Rime-sécuritévagyis egyszerűen »sorzáró rím«,14 »sarkalat«
az olyan, amely nem vonja magára a figyel
met ; diszkréten meghúzódik a verssorok

végén, lezárja azokat és csak a vers egésze
sugároz belé olykor bizonyos kifejező erőt.
Ha Toldi első két sorát olvasom, a sarja és
rajta rímet (helyesebben asszonáncot) alig
veszem észre: a sort azonban kellemes
biztonságot adó módon valóban lezárja,
szép,trocheusi lejtésű »cadentiát« alkot, tehát
szilárdpillér,jellegzetes rime-sécurité.De hall
gassuk csak
meg
szintén Aranynak
következő két sorát:
De úgy vágta mokrát csucsuj a homokra,
Hogy azóta mindig arról .kódul mokra.
(A nagyidai cigányok. I. ének)
Nem kétséges, hogy ennek az •— egyéb hely
zetben szinte meg sem ismételhető — rímnek
versbeli és esztétikai funkciója egészen más.
Meghökkent és megkacagtat; mindenesetre
erősen meglep, tehát igazi rime-surprise.
Ugyancsak ide tartozik alapjában véve a
legtöbb szépen csengő, újszerű és »gazdag«
rím — az, amit a franciák rime ríc/ienek
neveznek, — de persze csak abban az esetben,
ha a verssor egésze s maga a szövegössze
függés valóban indokolja ezeknek az erősen
kicsendülő rímeknek a használatát. Ha a
rímbe, bármilyen csengő is az, jelentéktelen
szavak kerülnek, az efféle »kinyalt«rímek alig
gyakorolnak esztétikai benyomást. Mennyire
mások az olyan szép és frissen csendülő
rímek, amelyek a legfontosabb szavakat
»sarkítják«, s a legváratlanabb gondolat
társításokat idézik fel: tulajdonképpen ezek
a versnek igazi díszei!
E megjegyzésből folyik a rímekkel kap
csolatos utolsó észrevételünk i s : tekin
tettel arra, hogy a rímek »helyzeti értékét«
csakis az egész sor ismeretében tudjuk
igazán megragadni, rendkívül fontos lenne,
hogy a rímek ne szakíttassanak' le azokról
a sorokról, amelyekhez szervesen odatar
toznak! A legtöbb, Horváth János idézte
rím szépségét vagy közepességét csak akkor
tudjuk megítélni, ha ismerjük az illető
verset, ahol a rím előfordul, Versből és
szövegösszefüggésből kiragadott rímekről véle
ményt mondani rendkívül nehéz, sőt szinte
lehetetlen: hadd növekedjék a Rendszeres
magyar verstan második kiadása bizonyos
lapszámmal, de legyen ott szinte minden
rímpélda mellett az egész sorpár, amelyben
előfordul!

11
1948-ban Horváth János még határozottan Így nyilatkozott: »Zrínyi sorfaját f e l e z ő t iz e n k e t t ő s n e k kell minősítenünk (A magyar vers, 210. 1.). Ugyancsak ekkor statisztikai a d a t o k a t
is közölt12Zrínyi verseléséről (292. kk. 1.).
E célkitűzés tökéletesen beleillik a-magyar klasszicizmus esztétikájának népies törekvései közé.
18
J.—G. Cahen : Le vocabulaire de Racine. Paris, 1946. 171. 1.
11
Ezt a távolról sem felesleges műszót Benyovszky Pál írónak köszönhetem.
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Térjünk most a jövevény formákra.
Mielőtt még Horváth János a »Ráday-nem«
tárgyalásába
bocsátkoznék, tesz néhány
rövid megjegyzést Szenczi Molnár Albert
zsoltárairól (85—6, valamint a függelékben,
181—2. 1.). A 86. l.-on azt olvassuk, hogy
Szenczi Molnár verse »a szótagszámláló francia
vers (vers syllabique) típusához közeledett«.
Ez a megjegyzés, amelyhez hasonlót olykor
a szovjet verstani irodalomban is találunk,
félreértésre' adhat alkalmat. Annyi igaz
ugyan, hogy a francia vers erősen szótag
számláló, vagyis kötött szó-tagszámmal bír,
ez azonban távolról sem zárja ki azt, hogy a
legtöbb francia metrumnak szilárd ritmikai
váza is van, vagyis a nyomatékoknak csupán'
bizonyos határok közV ingadozását engedi
meg. A XVI. századi francia versre ez a
megállapítás még a mai francia versnél is
jobban áll: az akkori francia/ritmusreali
zációkban általában több nyomaték volt,
mint manapság, mivel a metrumok régi
megvalósulásai közelebb álltak az eredeti
jambikus vagy trochaikus, tehát »lábszerűen«
mérhető képletekhez. Erről legjobban akkor
győződhetünk meg, ha a Marot-féle szövege
ket összevetjük a velük azonos metrumú
és ritmikai megvalósulásban is rokon, híres
Lobwasser-féle 15
fordítással. Vegyük, Halmi
Ferenc nyomán, a következő példát, mely
egy »nő-metszetes« (vagyis a metszet előtt
hangsúlytalan szótagra végződő), de a sor
végén »hímrímmel« (Csokonai szerint »bukó
rímmel«) ellátott alexándrin felbontásából
származik :
Marót
Ne vueilles pas, o Síre
Me reprendre en ton ire
Moy qui t'ay irrité,
N'en ta fureur terrible,
Me punir de l'hornble
Torment qu'ay mérité.«
Lobwasser
In deinem grossen Zoren
von dem ich bin verloren
o Herr Gott, straf mich nicht;
auch deinen Grimm dergleichen
lass wiederum erweichen .
und mich in dem nicht rieht.
15

A metrum itt kétségtelenül [u -^-v—u-^-v]
ámde a francia szöveg ritmikai realizáci
ója így alakul:
u— uuu— u
u ü '-*- u u — v
-*- o í> u u - t O u (/••-*- U — l

V— uuu —

E szöveg belső szimmetriáit lehetetlen fel
nem ismerni; Szenei még sem tudta követni,
mert ő a d a l l a m után indult, s a dallam
már a francia szöveg első sorának termé
szetes ritmusát is erősen átformálta hiszen a
u—uü — u—u tagolás helyett H J J ^ ^ J )
^ J) S időértékeket írt elő. Ez a dallam
azután, bizonyára Lobwassernél, tovább
változott: új felbontások és új színkópák
bukkantak fel, s ezek a zenei tényezők — de
távolról sem a francia versszöveg természetes
lejtése! — vezettek végül Szenei Molnárnak
látszólag ritmustalan, de többé-kevésbbé
jól énekelhető magyarításához : »Uram te
nagy haragodban — Ki miatt vagyok búban...
Ezért a fejlődésért azonban semmi esetre
sem a »szótagszámláló« francia vers felelős!
A jövevény formák közt Horváth János
első helyen tárgyalja a görög-római rendszerű
metrumokat (92. kk. 1,). Szépen, szemléle
tesen írja le a legfontosabb sorképleteket, s
amint fejtegetéseit olvassuk, önkéntelenü
merülnek fel bennünk olyan igények, amelyek
a kutatás számára — legalább is magyar
vonatkozásban — talán új területeket
nyitnák meg. Ismeretes, hogy pl. Vergiliusszal kapcsolatban sokat foglalkoztak az ő
hexameterének kifejező értékével, a tartal
mat s az érzések hullámzását mintegy szem
léltető, megelevenítő voltával. Klasszikusak
e téren Norden fejtegetései, s lényegében
véve ezeken alapul mind Marouzeau rövid
összefoglalása a hexameter kifejező lehető
ségeiről, mind pedig Vermes Stefánia16 gazdag
példaanyagot tartalmazó értekezése. Meny
nyire fontos lenne hasonló tanulmányt frni
mondjuk a Zalán futásáról, ahol egyébként
a végleges szöveg kialakulását is17 bizonyos
mértékben nyomort lehet követni! Az ilyen
kutatások valósággal megelevenítenék kissé
sematikusan kezelt klasszikus metrumaink
kutatását, sok adatot szolgáltatnának hang1
tani vonatkozású kérdések megoldásához

Halmy F. : A magyar zsoltárformák francia előzményei. Budapest, 1939. 4 0 — 1 . 1.
" V e r m e s S t e f á r l a : Hangutánzás és hangulatfestés Vergilius hexametereiben. Bud-apest 1948.
". Itt természetesen figyelembe kel! venni »Zalán futása« első kidolgozását Kozocsa Sándor ki
adásában.
18
Maga Horváth János is utal egv fontos hangtani kérdésre, melyre mértékes verseinek ala
posabb tanulmányozása talán bizonyos világot vet het : az a névelőnek hajdani, mássalhangzókettő
zést előidéző szerepére (140. ].). Addig is, amíg az erre vonatkozó adatok hangyaszorgalmú összeállí
tására valaki vállalkozik, az idevágó idézeteknél legalább zárójelben érdemes utalni a valószínű ejtésre.
Horváth János idézi Kazinczy epigrammját a disztichonról : »S amint zengve repül az Olympusig hexa
meter lesz, — S amint zengve leszáll, oh csuda pentameter« (95. I.). Hogy itt ammint ejtendő, azt a
Tövisek és virágok eredeti kiadásának helyesírása szépen bizonyítja: »'S a' mint zengve repül az
Olympuszig, Hexameter lesz, — A' mint zengve leszáll, oh csuda Pentameter« (24. 1.).
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és továbbfejlesztenék azt is, amit Vargyas
Nyugateurópai formájú verseinkkel kap
Lajos klasszikus mértékek
»magyaros meg csolatban van egyébként még egy probléma,
10
oldásáról« megállapított.
amely részletesebb kifejtésre vár — termé
A nyugateurópai formákat, különösen szetesen majd akkor, ha lesznek e téren alapos
pedig a jambusyerset, jnely nemzeti rend előtanulmányok is. Jambikus, anapesztikus,
szerünkben valóságos forradalmat idézett trochaikus soraink és sorkapcsolataink vilá
elő, Horváth János nagy figyelemmel, mélyre gában csak akkor tudunk majd biztosabban
ható elemzéssel tárgyalj a, s mégis fej ez etekkel eligazodni, ha rendelkezni fogunk két nél
kapcsolatban az a benyomásunk, hogy egyik külözhetetlen segédeszközzel. Az első —
másik rész itt még csupán »in nuce« van meg. amint már jeleztem más alkalommal is —
Különösen jambusversünknek a versmondás lehetőleg t e l j e s ö s s z e á l l í t á s nyu
természetes lejtéséhez való viszonya vár gateurópai20 mértékekkel élő költőink forma
közelebbi megvilágításra. Egyelőre fontosnak kincséről, annak figyelembe vételével, hogy
tartjuk azt a körülményt, hogy Horváth nemcsak metrumokat osztályozunk, hanem
János máris felhívja Vfigyelmet azokra az metrumkapcsolatokat, strófatípusokat is. Az
esetekre, amikor a metrikus lejtést a hangsúly előfordulásokat persze nem elég statisztikusán
elrendeződése is támogatja, pl. »Oh Li'Ma, regisztrálni, hanem minden egyes esetben
Lilla, halld meg« (Csokonai), »Ah sírni, sírni, gondosan fel kell jegyezni, milyen hangulati
5/mi, — Mint nem síit senki még« (Kölcsey), értéke van a használt metrumnak, illetve
»Mint físzta hó a téli rózsaszálon« (Petőfi), metrumkapcsolatnak. Amikor meglesz ez
stb. (104. 1.). Más alkalommal,arról hallunk, a nagy statisztika, következik a második
hogy a »drámai jambus« mintegy közeledik a feladat: a kutatónak ki kell rándulnia az
beszélt nyelv ritmusához, pl. »A Mó/ra összehasonlító verskutatás berkeibe, s úgy,
egyik erdőséges ága« (136.1.). Vannak azután amint Verrier megírta nagy francia vers
olyan kijelentések is, amelyek *e jelenség történetének »Adaptations germaniques«
fontosságát illetőleg némi kételkedést fejez című III. kötetét, most a magyar vers
nek ki. »Némelyek — írja Horváth János — kutatónak az lesz a teladatä, hogv rámutasson
hajlandók e jelenségben az idegen formák, metrumainknak pontos eredetijére a német,
s kiváltképpen a jambus »megmagyarosodá- francia, olasz stb. költészetben, illetve
sát«, sőt csaknem új versidom létesülését irodalomtudományunk közkincsévé tegye a
látni; de egyáltalában nem mutattak ki, legfontosabb metrumok »előéletét« mind
mik a törvényei ennek az »új« versritmusnak, addig, amíg Magvarországra jutottak. Meg
s csak a »hangsúly« felszabadulását hangoz győződésünk szerint ebből a kutatásból sok
tatták, holott a jövevény versidomok pro- minden ki fog derülni: megtudjuk például,
zódiája kezdettől fogva nem törődött a • miért volt a Ráday-nem kezdettől fogva
beszédbeli hangsúlyok elhelyezkedésével« bizonyos mértékben »laza kezelésű«, s vilá
(128. 1.). Mindebben kétségtelenül sok az gosan látjuk majd azt is, melyek az eredeti
igazság, ámde az is tagadhatatlan, hogv pl. magyar metrumkombinációk, amelyeknek^
Bajza feszesebben, a metrumhoz hívebben nincs európai mintája, hanem nálunk, hazai"
ritmizált jambusai egészen más benyomást talajból sarjadtak ki. E munka természetesen
keltenek, mint Petőfi jambusai: mintha hatalmas gyűjtést igényelne, hiszen a XVIII.
sokszor nem is ugyanannak a mértéknek két századtól kezdve át kellene tekintenünk
egyéni megvalósulásáról lenne szó! Pontos mindazt, ami — európai tájékozódás szem
összeállítások, statisztikák kellenének tehát pontjából — a magvar költők szellemi útra
jambusverseink fejlődéséről és koronként valóját alkotta. A feladat azonban szép és
különböző változatairól: ebben a tanul vonzó, s megoldása minden bizonnyal nagv
mányban nemcsak a mérték szigorúbb vagv mértékben módosítja majd a nvugateurőpai
hanyagabb kezeléséről lenne szó, hanem arról formákról eddig felhalmozott ismereteinket.
is, mennyiben jut szerep az erős ízek létre
Külön szakaszban foglalkozik Horváth
hozásában az időmértéken kívül a hangsúly János a »jámbusi periódusokkal«. Áttekintése
eloszlásának. Természetesen nagv figyelmet ezúttal sokkal rendszeresebb : érdemes lenne
kellene szentelni az olyan eseteknek is, azonban felhívni a figyelmet arra a kétség
melyek azt mutatják,, hogv érzelmi vagy telen ténvre, hogy a metrumok európai
logikai kiemelés végett a hangsúly olvkor vándorlása során szoros összefüggés álla
a jambus gyönge ízébe is belevághat. Petőfi pítható meg a hosszabb jámbusi sorfajok,
jambusait olvkor tudatosan e r ő s íznek s az ezek t ö r d e l é s é b ő l keletkezett,
számító szótaggal kezdi: »Egy gondolat rövidebb sorokból álló periódusok közt.
bánt engemet...« Ezeknek az eseteknek Két hatos félsorból áll Czuczor tizenkettőse :
jelentőségét olvkor maga Horváth János »Sikolt a harci síp : riadj magvar, riadj!«
is elismerte (125. 1. ).
(112.1.). s ugyanezen sorfaj tördelt változata
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a hatos-hatos periódus : »Ha férfilelkedet —
Egy hölgyre föltevéd...« (Vörösmarty).
Helyesen mutat reá Horváth János a tizenhármas sor francia mintáira ; ehhez csak
azt kell hozzátenni, hogy a »Múzsám, kinél
tört út már régen Pindus útja« (Ráday G.)féle sorok tördeléséből származott (olykor az
első félsor megismétlésével) a hatos-hatos
hetes periódus: »Kis méhek, kerteken —
Mezőkön-berkeken — Mit futtok sok veszélylyel?« (Csokonai). Ugyancsak az alexandrinnak már idegen földön végbement tördelését
folytatja a hetes-hatos periódus (»Ébredj
nagy álmaidból •— Ébredj, Árpád fia!«
Bajza), illetve a hetes-négyes tagozódás,
amely a második félsor németes rövidüléséről
tanúskodik : »Oh selyme a vizeknek — Kis
csörgeteg, — Víg árja nedveidnek — Hová
pereg?« (Vörösmarty). Az efféle tördelések,
ismétlem, többnyire már a külföldi irodal
makban végbementek, mindazonáltal érde
mes lenne őket •— a hosszú sor és aprózott
változata — e g y ü t t e s m e g l é t e miatt
— magyar szempontból is számon tartani.
A kötet, mint jeleztük, néhány újabb
költő formaművészetének elemzésével zárul.
Legrészletesebb Ady tárgyalása (160—169.1.)
ezt azonban megelőzi Kiss József ritmusbeli
bizonytalanságainak mesteri elemzése (156.
kk.. 1; és függelék, 186—7. 1.). Különösen
érdekes azoknak a képleteknek bemutatása,
amelyeket Horváth János »szimultán rit
musú verseknek« nevez. Kiss József »Jehova«
című versének valóban szép IV. részét a
szerző »magyarosan« így ritmizálja : »Langy
őszi i est; a | nyárfa lombja | rezdül, Már
búcsú-1 zik a | fecske az e-1 resztül« (187.1.).
Természetesen ez a ritmizálás is 1 e h e ts é g e s ; emellett azonban az „idézett két
sor — minden hangulati különbség ellenére —
tökéletes, illik, hogy egy nagyon távoli őst
említsünk, a következő dantei sor »nótájára«
is : »Per me si va | nella cittá dolente«. Ez
a ritmizálás kevesebb szómetszettel járna és
az összetartozó mondatrészeket jobban
együtt hagyná : Langy őszi est | a nyárfa
lombja rezdül — Már búcsúzik | a fecske az
eresztül. Ha a két sort így ritmizáljuk,
egyszerre szemünkbe tűnik a 4 + 7 tagolás
párhuzamossága, vagyis egy olyan sajátság,
amelyet a, »magyaros« ütemezés erősen
eltakar.
Az említett példa nem jelentéktelen Ady
szempontjából sem : amikor Horváth Ady
fiatalkori Kiss-reminiszcenciáit idézi, meg
jegyzi : »Téma-hatásra vall perdita-verse,
a »Fantom« . . . A »Fantom«-nak versalakja
is — »Mit bánom | én, ha | utcasarkok 1
rongya« •— a Kiss Józsefet jellemző szimultán
ritmus körébe taitozik« (160.1.). Nem vonjuk
kétségbe e nézet jogosultságát, ámde tény
az is, hogy a veis hangulata — benyomásunk
és bizonyos akusztikai élményeink alapján —
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plasztikusabban jut kifejezésre, ha ismét
keménykötésű, dantei szabású endecasillabora gondolunk : »Mit bánom én, | ha utca
sarkok rongya.« Ady hetyke, akkortájt,
kissé »épater le bourgeois«-magatartását ez
a felkiáltásszerű, rövid félsor sokkal jobban
kifejezi, mint a másik tagolás, mely a név
mást elszakítja igéjétől s a feltételes mondat
nak önmagában kifejezéstelen kötőszavával
bokrosítja. Jobban Ady körében maradunk,
ha a verset emelkedő ritmusúnak vesszük,
és a négy erős iktus mellé kemény metszetet
is jelölünk. Ezt a ritmust idézi egyébként a
következő sor is, ahol a tagolás 5—6 : »De
elkísérjen | egész a síromba.«
Ady verseléséről szólva Horváth János
igen helyesen mutat rá Adynak ritka m e t 
r u m t e r e m t ő fantáziájára. A sok szép
idézet közül utaljunk talán »Sappho szerelmes
énekére« Horváth János pontos magyarázatá
val együtt: »Jámbusi menetű strófát daktylusi zár : »Boldog legény, istenek párja,
Szemben ki ülhet szép szemeddel, Édes
kacajos közeleddel, Kacajoddal, mely szívem
vágva (eddig: u -^) Fogja a mellem« [-^u _•'> Í
— — ; . . . a zár a sapphicus strófáét — az
adonisi sort— veszi át, de a strófa törzsét
trocheusiból jámbusira változtatja, s három
sorosból négyesre szaporítja« (167. 1.').
A példa elsőrangú, s most már csak azt,kívánhatjuk: írja meg Horváth JánosAdy verselésének olyan részletesebb elemzésétahol szó esik a ritmikus formáknak a tarta
lommal való szoros, elválaszthatatlan ö s s z e .
f o r r á s á r ó l is, és ahol a szerző követ
kezetesen eljut a ritmus kifejező funkciójáig
Adyval Horváth János aránylag részle
tesen foglalkozik ; annál sommásabb azok
nak a modern költőknek tárgyalása, akik
talán legelevenebben élnek a mai olvasó
emlékezetében. Már a Babitsról tett meg
jegyzések, amelyeket pedig e részben Devecseri Gábor viszonylagosan leghelytállóbbaknak itél (v. ö. Csillag, 1952. május 625—8.1.),
bizonyos aggodalomra adnak okot: ezek a
költők annyira k ö z e l ü n k b e n
van
n a k , hogy történeti szempontú verstanban
szeretnők formai sajátságaik fejlődésmenetét
is nyomon követni. Tudjuk, hogy az adott
keretek közt lehetetlen volna minden idézet
hez évszámot fűzni, ámde tagadhatatlan,
hogy Babitsnak nem egész pályájára áll az,
amit Horváth János így nevez : »a hangzat
nak (rímnek is!) ihlető, gondolatfakasztó
tényezővé emelése« (169. 1.). Mily messze
van Jónás könyvének írója a »Sugár« chiasmusaitól (»Ó kancsók kincse! drága kincs!
Kincsek kancsója! csókedény!«). Nehéz
Babitsot azzal jellemezni, hogy »szók deliriuma nyűgözi, szók zsongnak, cikáznak,
bukfenceznek benne« (171. I.), ha ennek a
vívódásnak mélyebb okaira egyetlen szó
utalás sem történik. Még többen fogják,azt

hiszem, sajnálni a Kosztolányinak szentelt
néhány sor (173—4. 1.) rövidségét. Éppen
Kosztolányira az ilyenféle metaforikus jel
lemzés se nagyon illik : »Vidám ostorpat
togással (!) szalad versei szekere«. Aránylag
megnyugtatóbb, amit Juhász Gyuláról olva
sunk, viszont joggal kifogásolták mások is
a József Attilának szentelt megjegyzések
rendkívül vázlatos, töredékes voltát, melyek
e nagy úttörő' költőnek sem egyéniségét, sem
verstechnikáját nem tükrözik kellőképpen.
Érdemes lett volna utalni egyrészt egy-egy
szép és ritka metrumra, pl. a »Várakozás«
tompán dübörgő choriambusaira (»Alszik
a vár, elhagyatott. Kong a terem, fojt a
magány«), s egyes feloldások szuggesztív
erejére (ilyen például a sok aprózás a
»Keresek valakit« c. költeményben : »Keresek
valakit — loholok egyre . . .«), másrészt olyan
élettől és természetességtől duzzadó, játékos
strófákra, aminőket Babits szerelmes versei
ben is hiába keresnénk (pl. »Csend, Kicsi,

csend! — így, ez a rend — Most csak a
csókod kérem.« Csókkérés tavasszal). Ma
napság, amikor annyi szó esik antik metrumainknak a magyar beszéd ütemeloszlásához való
viszonyáról, nagy figyelmet érdemel még
József Attila visszaemlékezése Petőfire, ahol
ilyen sorokat olvasunk: »Ó ünnepélyen
mélyre temetnek el« (Petőfi tüze). Közelebbi
vizsgálatot" igényel természetesen József
Attilánál és más modern költőknél a for
malazítás százféle módozata is.
Megjegyzéseinket könnyű lenne szaporítani:
szinte minden lap sugal üj ötleteket, melyek
a könyvet bizonyára több kötetté dagaszt
hatnák. Mindenesetre kívánjuk, hogy Hor
váth János, műve újabb kiadásában és más
munkáiban — lemondva inkább sok kisebb
író ver sein ^ Í elemzéséről — minél gazda
gabb és míhéi színesebb képet nyújtson a
nagy magyar költők formakincsének a fej
lődést valóban előre lendítő, sokszázados
hagyományairól.
Gáldi Lászlé

SÖTÉR ISTVÁN: EÖTVÖS*JŐZSEF
Bp. 1953. Akadémiai Kiadó, 418. 1.*
Sőtér István Eötvös-monográfiája hézag
pótló munka.
A jelentősebb Eötvös-életrajzok, Voinovich Géza és Ferenczi Zoltán életrajzai, egy
fél évszázada készültek s az Eötvös-irodalom
legjobb alkotásai (Csengery Antal, Gyulai
Pál, Péterfy Jenő, Concha Győző, Szabó
Dezső tanulmányai), jóllehet lelünk bennük
megfontolandó problémákat, ma is eleven
eszméket, szemléletük egészével a múltéi.
A felszabadulás utáni Eötvös-irodalom
ban sincs ilyen teljességű értékelése Eötvös
József életművének — említést sem érdemel
más, mint Szigeti József Eötvös és a paraszt
háború című, sok tekintetben úttörő tanul
mánya, mely azonban természeténél fogva
— Eötvös Magyarország 1514-ben című
regényének a Magyar Klasszikusok soroza
tában megjelent kiadása elé íródott előszó
nak — nem lehet Eötvös munkásságának
teljesértékű marxista-leninista méltatása.
Sőtér István munkája megett majd* egy
évtized kutató munkássága rejlik. A XIX.
század második fele és a századforduló
problematikája felé forduló érdeklődéséből
természetesen következett az, hogy a kor

szakhatár legnagyobb iránymutató alkotói
val, Petőfivel, Arannyal s Eötvös Józseffel
foglalkozzék : a kapitalizmus
korának
magyar irodalmával csak erről az alapról
elindulva lehet a siker reményével foglal
kozni. Az az út is természetes és logikus út,
ahogy nagy monográfiája megalkotásáig el
jutott. Nyilvánvaló, hogy Sőtér eleve egy
nagyszabású, teljességre törekvő monográfia
megalkotásának eszméjével
foglalkozott.
Először Eötvös legjelentősebb alkotásának,
A falu jegyzőjének elemzésén mérte le addigi
kutatásainak eredményeit. Ezután készült
Eötvösről írott kis-monográfiája, kutatá
sainak első, összefoglaló szintézise. Végül
megszületett az előttünk fekvő nagysza
bású monográfia, melyben az életrajz, a
műelemzés és a szintézis természetes egy
ségbe olvad. Míg műve készült, Sőtér iro
dalomelméleti, világirodalmi tanulmányokat
folytatott, egyetemi előadásai során irodal
munk és a világirodalom egy-egy nagyobb
szakaszának fejlődésével, dialektikus moz
gásával foglalkozott s az élő magyar irodalom,
a szovjet irodalom és a haladó nyugati
irodalmi irányzatok terén kritikai munkás-

» Bóka László kritikája opponensi véleményként hangzott ei Sőtér István könyvének 1953. dec; 16-i
doktori disszertációs vitáján.
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