
HEGEDŰS BÉLA 

RÉVAI MIKLÓS VERSELMÉLETE 

„Egyrészt van, amit ma is meg lehet írni, másrészt van, amit már 
nem lehet megírni..." 
„Nagy Marhák, a' kik ellenem vágynak."2 

Dolgozatom címében nem verstant írok, hanem verselméletet. Révai saját műfaj
meghatározása szerint vetélkedés, ami latinul: dissertatio. Ma talán azt mondanánk: 
értekezés, elemzés. Ez a vetélkedés szó mintha félrevezette volna Révai írásának eddigi 
méltatóit: vetélkedés - vitairat -, de ugyan kivel? A keletkezés dátuma - 1781/82 tele -
magától értetődőn megadta a választ: természetesen Rájnis egy évvel korábbi könyvére 
adott válaszként kell olvasni Révai értekezését.4 Szó sincs erről, hiszen Rájnis valóban 
normatív, prozódiai alapozottsága (mértékes) verstant ír, míg Révai munkája nem vers
tan. Már a cím pontos fordítása is sok mindenre kell hogy figyelmeztessen. Révai Mik
lósnak a versszerzés két külömböző módjáról, a hangmérséklésről, és a párosvég
hangzásról íratott vetélkedése. Ha verstant akart volna írni, más címet kellett volna ad
nia. Valóban, egyes részletei verstani gondolatokat, megállapításokat, normákat tartal
maznak, de eddigi méltatói jobbára csak ezeket a részeit értékelték, és ezek alapján so
rolták be a versújítás korának bizonyító és vitatkozó dokumentumai közé.5 Gyakori és 
ugyanakkor félrevezető eljárása ez az irodalomtörténet-írásnak, és mint példánk is bizo
nyítja, nem csak szépirodalmi szövegek esetében.6 Nem az tehát a fontos kérdés, hogy 

1 Roland BARTHES, S/Z, Bp., Osiris, 1997, 14. 
2 Révai Miklós levele Benkö Józsefnek, Győr, 1785. július 11. BENKŐ József Levelezése, gyűjt., jegyz. 

SZABÓ György, TARNAI Andor, [Bp.], MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988 (Magyarországi Tudósok 
Levelezése, 1), 256. 

3 „Dissertatio, onis: f. 3. Beszéddel való tusakodás, Vetélkedés." PÁPAI PÁRIZ Ferenc, Dictionarium 
Latino-Hungarícum et Hungarico-Latino-Germanicum, kiad. HARGITTAY Emil, KECSKEMÉTI Gábor, 
TfflMÁR Attila, Bp., Universitas, 1995 [1767], 196. 

4 „De akkori szempontjából már is több kifogása volt annak [Rájnis Kalauzának] némely részletei ellen... 
melyeket legott össze is állított közzététel végett. így keletkezett a föntebb közlött értekezés [kiemelés: H. B.]." 
CSAPLÁR Benedek, Az irodalmi irányzatok kölcsönös hatása, I, Figyelő, 1884, 125. „Révai Miklós is Rájnis 
könyvére adott válasznak szánta 1781-ben készített vitairatát [kiemelés: H. B.] A versszerzés (szokásba 
vétetett) két különböző módjáról"; „Révai igyekezett elvi síkon, tekintélyekre hivatkozva vitázni." KECSKÉS 
András, A magyar verselméleti gondolkodás története: A kezdetektől 1898-ig, Bp., Akadémiai, 1991 (Iroda
lomtudomány és Kritika), 137. 

5 Például: „Révainak ez az értekezése Földiét, Csokonaiét előlegzi. Forrásainak felsorolása [...] szokatlanul 
széles körű tájékozottságra vall. Sajnálatos, hogy felhagyott a verstan [kiemelés: H. B.] művelésével." OROSZ 
László, A magyar verstani eszmélkedés kezdetei, Bp., Akadémiai, 1980 (Irodalomtörténeti Füzetek, 97), 25. 

6 „Az összehasonlító irodalomtörténet-írás egyik gyakori eljárása éppen az, hogy a szöveget... olyan, a 
szöveggel homológ szövegre vonatkoztatja, amely bizonyos értelemben van csak a tárgyalt szöveg »mellett« -
tudniillik az értelmező-olvasó nézőpontjából - de a szerzői (a szöveggel homológ) kontextusnak bizonyára 
nem is lehetett részszövege." KÁLMÁN C. György, Szempontok az irodalomtörténet-írás tanulmányozásához = 
UŐ., Te rongyos (elm)élet!, Bp., Balassi, 1998, 21. 
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mennyiben előlegez a szöveg bármit is, hanem hogy mennyiben tér el a Révai és a hozzá 
hasonló képzettségűek feltételezett (korábbi vagy akár későbbi) költészetelméleti nézete
itől. Pontosabban: kiknek szánta Révai magyar nyelvű értekezését? Két lehetőség van: 
vagy a versíróknak (normatív verselmélet), vagy a verset befogadó, ma már sajnos csak 
nehezen definiálható közönségnek. A befogadói csoportot tovább lehet osztani. Beszél
hetünk egyrészt a korabeli oktatás során a latin humanitás poétikáján felnőtt csoportról, 
és egy, csak magyar nyelven - vagy más modern idegen nyelven - olvasó, nehezen meg
határozható, feltételezett közönségről. A szöveg elemzése egyértelmű választ ad kérdé
seinkre. 

A mai kutató sem tehet mást, kénytelen előzetes koncepcióit az elemzés során mintegy 
rávetíteni az elemzett szövegre. Különösen érdekes helyzet adódik, mikor elemző szöveg 
elméleti szöveggel kerül szembe; az irodalomtörténeti tradíció szinte kötelez az uralkodó 
kánon felőli megközelítésre. Szándékom tehát, hogy Révai írását nem egy fiktív iroda
lomtörténeti esemény, tudniillik a versújítás vitairataként, illetve dokumentumaként fo
gom olvasni, hanem azt vizsgálom, hogy mihez képest és mennyiben más Révai érteke
zése. Nem tagadom, hogy ennyiben saját, az elméleti szövegről alkotott koncepciómat 
vetítem rá az elemzett szövegre: elméletnek tartom - nagyon leegyszerűsítve - az olyan 
szöveget, amely képes „idegenné tenni azt, ami ismerős". Ez csak valamihez képest 
lehetséges, és ez a valami nem Rájnis verstana, és nem is más szerzők korábbi/későbbi -
gyakran - kiadatlan verstani írásai, hanem a versértés évezredes tradíciója, a latin 
humanitás poétikája. Révai elméleti írása ehhez képest más: többek között magyar nyel
vű, és a befogadót állítja a versértés középpontjába. 

Módszerem tehát a következő. Szükségesnek tartom áttekinteni a latin humanitás poé
tikájának legalább azon elemeit, amelyek nem érvényesek többé Révai értekezésében. Ez 
szükséges ahhoz, hogy cáfolni tudjam a szakirodalom azon tételét, mely Révai nyelvé
szeti és irodalomtörténeti munkásságát is csupán a „retorikai jellegű irodalomszemlélet" 
felöl tudja értelmezni.8 Ezt követi az értekezés elemzése, felvetve a magyarnyelvűség 
kérdését. Majd a tanulmány második részében azt vizsgálom, hogy Révai kiknek és mi
lyen szándékkal írta ezt a végül kéziratban maradt vetélkedését. Egy dologban egyet kell 
hogy értsek Révai Miklós múlt századi monográfusával, Csaplár Benedekkel: „Annak, a 
ki nem csupán futólag tekinti át Révainak e szerény értekezését, hanem azt eszmélődőbb 

7 „Azok a művek tartoznak az »elméletnek« nevezett területre, melyek képesek idegenné tenni azt, ami is
merős, és arra késztetni az olvasókat, hogy új módon szemléljék tulajdon gondolkodásukat, viselkedésüket és 
intézményeiket." Jonathan CULLER, Dekonstrukció: Elmélet és kritika a strukturalizmus után, Bp., Osiris, 
1997 (Horror Metaphysicae), 10. 

8 „[Révai Herderrel szemben] a költői nyelvet nem tekintette külön kategóriának, s a költészeten belül is 
doktriner szigorral kívánta volna grammatikáját érvényesíteni..." MARGÓCSY István, Mit jelent a nyelv szá
mára a történelem?, It, 1986, 364; „Révai az antikvitás óta folyamatosan virágzó retorikai jellegű irodalom
szemlélet utolsó hullámának nagy képviselője, aki a régi rendszernek még teljességét őrzi, s tevékenységével 
épp a teljes rendszert szeretné rekonstruálni..."; „Révai Iiteratúrarendszerének legfontosabb jellemzője zártsá
ga lesz, amely sem térben..., sem időben... nem módosul: a 70-es évek irodalmi tevékenységének, a 80-as 
évektől kezdődő nyelvészeti munkálkodásának alapvonásai Révai haláláig nem változnak meg..." Uő., Révai 
Miklós és a magyar nyelvtudomány önállósulása, It, 1987/88, 540. 
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figyelemre is méltatja, érdekes bepillantásra nyújt ez alkalmat a száz év előtti szellemala
kulás belsőbb mozgalmaiba."9 Méltassuk hát eszmélődöbb figyelemre Révai írását. 

Alaptételünk tehát a következő: Révai a latin humanitás poétikája felől, ahhoz képest 
írja értekezését; de mi, mai értelmezők már nem ahhoz képest olvassuk. Pedig, és ezt 
gyakran figyelmen kívül hagyja a verstani, verstörténeti szakirodalom, a 18. századig a 
poétikai gondolkodásnak feltétele volt a retorikai szemléletű poétikák, költészetelméletek 
alapvető, mondhatni iskolás ismerete és alkalmazási készsége. Ez határozhatta meg az 
alkotók és a befogadók irodalomkoncepcióját is. Ennek az irodalomszemléletnek az 
eredete a 4. századi római nyelvtudományra vezethető vissza, mely a grammatikát az 
univerzális hermeneutika szerepébe helyezte, amennyiben „a prózai írás (oratio) és a 
poétika értésének tudományává tette."11 A művészi kifejezés lényege tehát nem más, 
mint „a tudatos grammatizáltsági fokon (ars) létrejött beszéd"12 „így az, amit ma iroda
lomnak tekintünk, a nyelv leírásának részeként jelenik meg..."13 Bizonyos - grammati
kai-retorikai - szabályok elsajátításával képessé válunk irodalmi szövegek létrehozására 
és értelmezésére is. A legfontosabbnak a normatív, nyelvi/grammatikai elsajátíthatóságot 
tartom. Földi János még valóban a grammatika részének tekinti a verstant, de annak 
elsajátítása - a költészet és a vers fogalmának világos elkülönítése miatt - már nem 
egyetlen feltétele az írás/befogadás folyamatának.14 E megkülönböztetés következménye 
az anyanyelvi megújulás grammatizálási és szótárszerkesztő hajlama, hiszen ez az a két 
terület, amely a tudományos nyelvleírás számára valóban adott marad.15 Ez a fajta - ti. a 
latin humanitáson alapuló — költészetértelmezés a magyar irodalomban nagyon sokáig, 
egészen a 18. század végéig fennmarad, majd az „irodalom (a literatúra) kettéválásával, a 
tudományos és a szépirodalom fogalmi jellegű elkülönülésével, a tudósnak (vagy a nyel-

9 CSAPLÁR, /'. m., 129. 
10 az ókorban kialakult és a reneszánsz évszázadaiban új életre galvanizált retorikai-poétikai-stilisztikai 

rendszer uralkodott az elmúlt évszázadok irodalomszemléletében." A „világosság" korának irodalomszemlé
lete, vál., tan. CSETRI Lajos = Rendszerek: A kezdetektől a romantikáig, vál., tan. Uő., TARNAI Andor, Bp., 
Szépirodalmi, 1981 (A Magyar Kritika Évszázadai, 1), 252. ,A latin (s majd a nemzeti) grammatikákat jel
lemző, a költészetelméletet alapozó, s az antik auktorokból kiinduló felfogás - teljes rendszerével együtt - az 
újkor grammatikai-költői meggondolásaiban is jelen van, s ez a szemlélet meghatározza a 17. és 18. századi 
poétikai gondolkodást." TÓTH Sándor, A latin humanitás poétikája: A studia humanitatis iskolás poétikájának 
elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig, I, Institutiones generates artis poeticáé (A költői 
mesterség általános törvényszerűségei), Szeged, Gradus ad Parnassum, 1998, 53. 

11 Uo., 52; „Ebből a szempontból mérvadó Quintilianus terminológiai felfogása és fordítása (Institutiones, 
n. k. 1. fejezet), aki a görög grammatiké értelmét a latin litteratura szóval adja vissza (a gramma és littera -
betű szavak megfeleltetésével), s ez nála egyfajta irodalmi műveltséget jelent." Uo., 51. 

12 Uo., 62. 
MARGÓCSY István, A Révai-Verseghy-vita eszme- és kultúrtörténeti vonatkozásai = Klasszika és ro

mantika között, szerk. KULIN Ferenc, MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990, 27. 
14 „Mi most a' Versírásnak azon első esméretét, külső módját és tulajdonságait fejtegetni megelégszünk, 

annyiban, a' mennyiben az a' Nemzetnek nyelvét illeti, és így a' Nyelvkönyv tulajdon Része..." FÖLDI János, 
A' versírásról, tan., jegyz. a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium 1961-62. évi FV/b. osztályának munkakö
zössége, Bp., Tankönyvkiadó, 1962, 12. 

15 MARGÓCSY, A Révai-Verseghy-vita..., i. m., 30. 
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vésznek) és a poétának (azaz a nyelvművésznek) szembekerülésével nemcsak az iroda
lomhoz való viszony változik meg [...], hanem elkülönül a nyelvnek önálló szférája is..." 
Tehát az idealizált nyelvet az anyanyelv kategóriája váltja fel.16 Révai 1805-ös literatú-
ratörténetében ez így fogalmazódik meg: „Két dolognak, úgy mint a' nyelvnek, 's a' 
deákságnak, viszontagságait beszélli a' Magyar deáki történet; 's ugyan azért ketté oszlik 
magától is."17 

A retorizált irodalomszemlélet tehát a prózai és a verses szövegeket csupán a ritmus és 
a metrum alapján különíti el egymástól. Mindkettő retorikai szabályok alapján felépített 
beszédet jelent, a költeményt csak a „megkötés (oratio ligata)" választja el a prózától,18 

és a valódi (kanonizált) jelentés befogadása is csak a retorikai szabályok elsajátítása 
révén lehetséges. Ez a szemlélet figyelhető meg az alig említett és jobbára félreértett 
Kalmár György latin nyelvű magyar grammatikájának verstani fejezetében is.19 Kalmár a 
kötött (verses) beszédnek két fajtáját különbözteti meg, és ez azért fontos, mert a latin 
humanitás poétikája alapján először próbálja meghatározni a magyar rímes szótagszám
láló verset is. Az oratio ligata a mértékes verselést, az oratio stricta a rímes-szótag
számláló magyar verselést jelenti.20 

A latin humanitás talaján álló - teljesen mindegy, hogy milyen nyelvű - grammatikák 
de metro fejezetében megfogalmazott, elsajátítható (ars) verstanok mindaddig költészet
elméletek (tehát normatív szerepűek mind az alkotó, mind a befogadó szempontjából), 
amíg a költőiesség alapját bármely nyelv kitüntetett, magasabb grammatizáltsági fokon 
való működése jelenti. Abban a „pillanatban", amikor a költőiség és az oratio ligata fo
galomköre már nem esik egybe, a de metro fejezet megszűnik elmélet lenni. Gyakorlati
lag ekkor születnek meg a mai értelemben vett szépirodalmi müvek. Elemzésem, remé
lem, sikeresen bizonyítja majd, hogy Révai Miklós értekezését csak úgy érthetjük meg, 
ha ennek a mindmáig ható irodalomelméleti paradigmaváltásnak egyik, korai magyar 
nyelvű dokumentumaként vesszük figyelembe, és nem a magyar versrendszerrel kapcso
latos megállapításait tartjuk kiemelten fontosnak. Hogy ezzel kapcsolatban magát Révait 
idézzem: „Hanem más a' mi dolgunk."21 

16 MARGÓCSY, A Révai-Verseghy-vita..., i. m., 27-28. 
17 RÉVAI Miklós Magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve: ,,A' magyar deáki történet", kiad., tan. RUBINYI 

Mózes, Bp., MTA, 1912 (Régi Magyar Könyvtár, 29), 15. 
18 TÓTH, i. m., 193. 

{Sectio XII. De Metro) = KALMÁR György, Prodromus idiomatis scythico-mogorico-chuno-avarici..., 
Pozsony, Landerer, 1770, 183-204. 

20 „Versa seu metríca Oratio mihi dicitur duplex: stricta et ligata." Uo., 183; ez a fejezet nyitómondata. 
Elkerülte a kutatók figyelmét, hogy ezeknek magyar elnevezését is megadja grammatikájához csatolt hexame
teres költeményében: „írj, kérlek, magyarul! óh irj, Magyarom, de magyarul! I írj, a-mikép tetszik, szabad 
Irás-al, ava' Vers-el. I Lépj, ha akarsz, kötözött, va' szorított lábbal, akár-mint." Valóságos Magjar A-B-C, 
4207^1209 = uo. Ehhez még: „Ebből a szempontból tehát a verstanok születését és komoly tanítását a latin 
humanitás stúdiumaihoz köthetjük, melyek aztán a nemzeti verselés és poézis tartalmi elemeivel feltöltődve 
fogalmi rendszerükkel és praktikus ismereteikkel a magyar nyelvű verstanok kiteljesítését szolgálták, legalább
is ami főként az idömértékes versidomokat illeti." TÓTH, /". m., 194. 

21 Révai kéziratos tanulmánya: OSZK Kt., Quart. Hung. 1304. Első teljes kiadása: Magyar verstani szö
veggyűjtemény, I, Hagyományőrzés és hagyomány teremtés a versújítás korában (1700-1840), szerk. 
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Révai értekezésének első három tételmondata így hangzik: „Versszerzésnek mondjuk 
a verstsinálást. A versek pedig későbben ki gondoltatott ékességek, és tsak a mesterséges 
Költeménynek az ő szüleményei. Nem is veszik eredeteket szinte a természettől; hanem 
ollyan dolgok, mellyeket a szabad akarat hozott bé, minden szükség nélkül, holott a do
log épen nem is kívánta: és a mellyekben egyedül nintsen tellyességgel semmi szépség, 
sem kellemetesség" [ l - l ]. 

Versszerzés annyit jelent, mint verscsinálás, versificatio. Megtörténik vers és költe
mény szembeállítása, mégpedig az eredet szerint. A költeményt a természeti-természetes 
eredet teszi költeménnyé, míg a vers - mint külső forma, ékesség - eredete a szabad 
akarat: kijelenti, hogy a forma önmagában nem szép, és a költemény-költőiség szem
pontjából egyáltalán nem is szükséges. Eddig úgy tudtuk, hogy Szerdahely volt a magyar 
irodalomban az, aki elsőként felvetette „versificatio és a poézis megkülönböztetésének 
nagy horderejű és később nagy karriert befutó kérdését."22 Hatást nyilván ö tudott kifej
teni, hisz általános költészetelmélete 1783-ban megjelent, de nem árt hangoztatni, hogy 
Révai két évvel korábban Fontenelle-re hivatkozva már megteszi - magyarul - ezt a 
megkülönböztetést. Hosszabban idézhetem Margócsy István Szerdahelyről írt tanulmá
nyát, hiszen az Révaira is vonatkoztatható: „A költészet nyelvi és tartalmi oldalának 
elkülönítése tehát megtörtént [...], a »matéria« önálló költőiségének lehetősége megfo
galmazódott, a verses forma önértéke visszavonódott, s járulékos szépséggé fokoztatott 
le, a költői invenció és fikció az első helyre került..."23 Hogy ez mennyire igaz Révaira 
vonatkoztatva is, annak bizonyítására szerzőnk egy későbbi, értekezésével kapcsolatban 
álló írásából idézek. A Költeményes Gyűjteményt hirdető reklámkiadványában a követ
kezőképpen határozza meg - mint mondja - a „Költés Tudományát": „Ide tartozók a 
Mesézések, a Románok, a Vités [!] Versek, a Pásztor Versek, a Játékok, az Énekek, az 
Oktató Versek." Majd így folytatja: „Valami tehát e nevezetek alatt vagyon, ha szinte 
nem is versekkel vagyon, mivel mégis Költés, azért az én Gyűjteményembe jő."24 Ugyan
ezen a levélen tudatja, hogy megjelennek majd még az „én [Révai] Verseim, egyéb 
Irásimmal, többire a Költeményességről." 

A következő fejezet Révai tételmondatainak bizonyítását tartalmazza. Idézi a gram
matikai alapú poétikák elkülönítését: ti. „A vers bizonyos mértékre le köttetett beszéd 
[oratio ligata - H. B.]", de ezt magától értetődően szembeállítja a költői nyelvhasználat 
természetes (értsd: nem kötött formájú) szépségével: „Már pedig magának a Költemé
nyes beszédnek természeti szépsége kétség kívül abban áll, ha a képzelődéseket, a 
mellyeket az érzékeny el ragadtatás, és a forró ihletés fel gerjesztett a fel indult elmében, 
elevenen, ébredten, rendesen, és szerentsés választással ki ejti" [lb]. 

KECSKÉS András, VlLCSEK Béla, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. Tanulmányomban Kecskés András 
olvasatát az eredeti kézirattal összevetve és annak alapján igazítva idézem. Az itt idézett hely a kézirat 11. 
levelén. A továbbiakban a főszövegben szögletes zárójelbe írt levélszámmal utalok a kézirat idézett helyeire. 

22 MARGÓCSY István, Szerdahely György művészetelmélete, ItK, 1989, 23. 
23 i/o., 24. 
24 RÉVAI Miklós, A' Magyar Költeményes Gyűjtemény' ki nyomtatására való ujonabb segedelem kérés, 

Győr, Strajbig, 1786, A4v-A5. 
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Az invenció kerül tehát kitüntetett helyzetbe, az enthuziazmusban gyökerező fikció 
minél átélhetőbb kifejezése lesz a költői nyelvhasználat lényeges megkülönböztető ele
me. Nincs értelme jobbnak nevezni a valódi költeményt a puszta versnél, mert azok ere
detüket tekintve semmilyen viszonyban nem állnak egymással: „Valakik a Költeménynek 
első eredetét tekéntik, nyilván látják: hogy abban a beszéd szépsége természet szerint 
tsak ezekből nevekedett." Hugh Blair Ossziánról írt kritikai értekezését idézi hosszabban 
a természeti eredet bizonyítására. Az első embereknek „Éles volt érzékenységek, azért 
magától emelkedett beszedjek a költeményes nagyságra." Majd így folytatódik Révai 
átültetésében a szöveg: „Tüzes képzelődéseknek ereje szülvén az eleven képezeteket, 
minthogy még a miveletlen nyelvnek szükiben is voltak, gondolatjaikat tulajdon szavak
kal ki ejteni, még azzal is inkább kenteiének voltak a körülírásokat, a hasonlításokat, és 
ama sok nemű beszéd költsönözéseket segítségül ragadni, mellyek a beszédnek költemé
nyes tekéntetet szereznek" [2-2b]. Ezt a gondolatot hangoztatja évtizedekkel később a 
Magyar szép tollbm is, mikor így ír: „A' figurák tehát a' természetnek egyenes munkái; 
nem pedig, a' mint eddig állatták volt, a' mesterségnek találmányai."25 A költészet tehát 
jellegéből fakadóan régebbi a magasabb retorizáltsági/grammatizáltsági fokon létező 
prózánál. Ezt a más helyen Hamannra hivatkozó Blair nyíltan meg is fogalmazza,26 igaz, 
Révai nem pont ezt a részt ülteti át dolgozatába. Újra meg kell állapítani, hogy a költé
szet elsőségének megfogalmazását és ezáltal annak a retorikai-grammatikai irodalom
szemlélettől való eltávolítását a szakirodalom eddig Szerdahely érdemének tartotta.27 

Ezek után ismét Fontenelle nyomán próbál arra választ keresni, hogy a versek miért 
fokozhatják mégis a költemény szépségét. Inkább okoz bosszúságot, ha a versszerző a 
költeményt alárendeli a formai kötelmeknek, mintsem hogy azok szabályait áthágja: „De, 
ha tsak ugyan meg győzvén ezt a szükséget, még is olly jelesen gondolkodik [ti. az alko
tó], és olly elevenen ki fejti magát, mintha tellyességgel le sem volt volna kötve; azonnal 
a természeti gyönyörködtetést, mellyet a beszéd szépsége gerjesztett, követi a mestersé
ges gyönyörködtetés is: mikor látja az ember, hogy a szoros törvény semmit meg nem 
vesztegetett benne." Majd így fejezi be: „Azoknak sem kell azt észre venni, kik nem 
tudják, hogy a Költeményes verset ír; és azok is, a kik azt tudják, el hűljenek belé, hogy 
azt észre nem veszik" [3-3b]. 

25 Ugyanitt: „Mennél nyersebb, símúlatlanabb, a' nemzet: annál hatalmasbak rajta az alsó erők, annál bő-
velkedőbb figurákkal annak szóllása. [...] Azért vágynak a' vad nemzeteknek közönséges kifejezésökben, 
több, és merészebb figurák, hogy sem az Európaiaknak leg magasabb lantos emelködésökben." RÉVAI Miklós, 
A magyar szép toll, kiad., tan. ÉDER Zoltán, Bp., Akadémiai, 1973, 77-78. 

„Man hat die Poesie älter angegeben, als die Prose. Dieser Ausspruch ist in gewissem Verstände wahr, 
so widersinnig er auch scheint. Nicht, als hätten sich die Menschen in regelmässigen Versen einander gespro
chen; sondern, weil die gewöhnliche Sprache des Alterthums aus angeführten Ursachen [ti. a nyelv szegényes
sége miatt] dem poetischen Stile nahte..." Hugo BLAIRS Lehrers der schönen Wissenschaften an der 
Universität zu Edinburg, Kritische Abhandlung über die Gedichte Ossians = Die Gedichte Ossians eines 
alten celtischen Dichters, aus dem englichem übersetzt von M. DENIS, I-III, Wien, 1768, 1768, 1769, ID, V. 

27 „Szerdahely mondja ki, hogy a költészet nem csak a legnagyszerűbb, hanem a legrégibb emberi meg
nyilatkozás is." MARGÓCSY, Szerdahely..., i. m„ 19; „[Szerdahely] A költészet elsőségének hirdetésénél, és 
szerepének, hivatásának hangsúlyozásával jórészt kikerül a retorikai befolyás alól..." TÓTH, i. m., 138. 
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A lekötés szerint kétféle verset különböztet meg: az egyik a rímes, szótagszámtartó 
(párosvéghangzás), a másik a mértékes verselés (hangra mérsékleti versezés). A rímes 
versekkel kapcsolatban csak annyit jegyez meg, hogy „A versszerzésnek eme módja a 
nélkül is igen esméretes." Ezzel szemben a mértékes versekről - és itt újra felmerül ta
nulmánya magyarnyelvűségének kérdése - szükségesnek látja bővebben szólni: „A kik 
Deákul tanultak, értik, mit mondok. Hanem még is méltó talám erről fejtettebben szólla-
ni, leg alább a Szebb Nemnek kedvéért, ki, minthogy a versekben alkalmasint leli kedvét, 
ezen az újságon meg ütközik, és, ha hol illyenekre akad, most kivált ez időben, mikor az 
a mód igen kellő, nem tudja mire vélni, alég is hiszi, hogy vers" [4]. 

Ez a rövid idézet is elég lenne annak bizonyítására, hogy Révai nem magyar nyelvű 
verstant ír, mivel a szerinte közismert rímes verselésre nem vesztegeti a szót, míg egy 
feltételezett női olvasóközönség kedvéért, akik deákul nem tanultak, saját szapphói stró
fákban írt versét hozza fel annak illusztrálására, hogy a mértékes vers igenis vers. 
(„Ugyan azért Zaffónak, ama Leszbus Szigeti Leány Költeményesnek, rendi szerint íra
tott verset is hozok elé: hogy tulajdon nemek örök ékességének példájában inkább gyö
nyörködjenek.") 

A két versrendszer közti értékkülönbséget azok eredetében, történetében keresi. 
A mértékes verselést tartja régebbinek, így természetesebbnek is. Ezzel szemben a „pá
rosvéghangzás, a mesterségnek tulajdonabb munkája." Karl Friedriech Flögel alapján az 
éneklést tartja minden kötött nyelvhasználat (vers) eredetének. Az éneklés természetes 
ösztön, melyre az elragadtatás vezeti az embert. Egy észak-amerikai vad, civilizálatlan 
nép siratóénekét hozza példának, ezzel bizonyítva, hogy az éneklésre való hajlam az 
emberiség közös kincse: „Az éneklés igen természetes az embernek."28 

Megállapítja, hogy a legrégebbi kötött formájú verseket valószínűleg a görögök írták, 
de mivel azok már annyira tökéletesek, biztos, hogy kellett előzményük legyen. Meg
jegyzendő, hogy ezeket a gondolatait Flögel könyvének a zseniről szóló fejezetéből me
ríti. Flögel zsenifelfogása még nem a semmiből teremtő zsenit jelenti: „Wenn man etwas 
erfindet, so muss man einen Stof der Erfindung, etwas Bekantes haben, woraus das Un
bekannte hergeleitet wird."29 Homérosznak is kellett, hogy előzménye legyen.30 Bizonyos 
szempontból félreértelmezi Flögelt, hiszen míg ő a teremtő zseni lehetőségét utasítja el, 
addig Révai szerint - éppen Homéroszra hivatkozva - a költői nyelvhasználat, a költői-

28 „[Wir finden] bei allen Völker Liedern. Das Singen ist den Menschen natürlich." Karl Friedrich FLÖGEL, 
Geschichte des menschlichen Verstands, Breslau, 1776, 231. Az éneklés régiségéről: „Man hat gefunden, dass 
unter den wildesten Völkerschaften die Musik oder das Singen so alt ist, als die Gesellschaft Selbsten." BLAIR, 
i. m., V. 

29 FLÖGEL, i. m.,41. 
30 Figyelemre méltó gondolatokat olvashatott Révai Flögel könyvének a nyelvről szóló fejezetében is: „Die 

Sprache eines Volkes ist ein Abdruck seines Genies"; „Niemals werden wir etwas aus nichts erfinden. Unser 
Verstand ist so eingeschrenkt, dass er immer etwas Bekantes haben muss, wenn er etwas Unbekantes daraus 
entdecken soll. Die Wörter, welche wir in einer Sprache haben, sind als bekante Gründe anzusehen, woraus 
das Genie fortgebaut, und welche ihm als ein Wegweiser dienen, unbekante Pfade zu betreten, und neue 
Aussichte zu entdecken"; „Die Kultur der Muttersprache ist fast bei allen Nationen die Morgenröthe der 
Künste und Wissenschaften gewesen." Uo., 194, 198, 200. 
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ség örök érvényű, de a versforma tökéletesedése történeti folyamat, és ebben lehettek 
még a görögöknek is előzményeik. Michael Denist idézi, mikor azt állítja, hogy az északi 
költők - talán a görögöket is megelőzve, de tőlük mindenképp függetlenül - mértékes 
verseket írtak.31 

A következő tételmondat így hangzik: „Mitsoda messze fel megyünk majd egész az 
első időkig. Mire nézve igen régi dolog a hangmérséklés a versekben, mellynek mester
ségét maga az éneklés mutatta mintegy vezettetve a természettől" [7b]. 

A rövid és hosszú szótagok váltakozása kellemességet szerez a hallgatónak, és ha ez a 
váltakozás szabályos ismétlődések szerint megy végbe, akkor már mértékes versről be
szélhetünk. A szabályos visszatérésnek pedig az éneklés a forrása: „A Költeményesek 
szorgalmaskodtak verseiket az éneklésre alkalmaztatni." Majd tovább indokolva: „Mert 
e világon minden dolognak tulajdon különös mozgása vagyon. Vágynak olly mozgások, 
mellyek lassúak, és méltóságosak; vágynak meg más ollyanok, mellyek elevenek, és 
sebesek; vágynak ollyanok is, mellyek tsendes, és kellő egyenlőséggel járnak. Mind 
ezeket leg alkalmasabban ejti ki ez a versszerzés: mellyben a dolgoknak le ábrázoltatá-
sokra úgy helyheztettetnek el a szavak, hogy azoknak minden tátatjaik, hangzásokkal, 
számokkal, és most lassúságokkal, most megint sebességekkel egy olly bizonyos nemű ki 
ejtődést szereznek; melly a szavaknak természet szerint való értelmeket még más valami
vel kelletteti: a miben mind azok igen gyönyörködnek, kiket a természet kényesebb ér
zéssel meg szeretett" [9b-10]. 

Az időmértékes verselés kialakulásának eszméjét a panta rhei filozófiájával köti össze 
Batteux alapján, de megint csak hangsúlyozni kell, hogy nem szó szerint idéz a jeles 
franciától (pontosabban annak német átültetőjétől: Ramlertől), hanem az ott található 
gondolatokat saját koncepciója alapján építi be elemzésébe. Batteux a próza és a költe
mény megkülönböztetésekor ír arról, hogy mindkettő szavakból áll, de a költeményben 
ezek a szavak még a természetes jelentésükhöz képest többletjelentéssel is felruházód
nak.33 Ezt a jelenséget Révai a mozgásban lévő természetet legtökéletesebben visszaadni 
(utánozni) képes versforma erejének tulajdonítja. Tehát nem a batteux-i-ramleri imitá
cióelméletet veszi át - miszerint a szép, a tökéletes természet utánzása a cél, és erre csak 
a költészet képes34 - , hanem az ott kifejtett gondolatokat saját elméleti koncepciója sze
rint értelmezi át. 

Ezután a különböző verssorokra hoz példákat, Rájnis és saját verseit idézi a mértékes 
verselés különböző fajtáira. De ezek a bemutatások az ismertetés szintjén nem terjednek 

31 die meisten Verse aus Trochaeen bestehen." Michael DENIS, Die Lieder Sineds des Barden mit 
Vorbericht und Anmerkungen, Wien, 1772, Vorbericht, XI. §. 

32 „Hierauf [ti. a Jóhangzásra" és az abból következő szabályos, mértékes verselésre] sind die ersten 
Dichter durch das Singen geführet worden." Johann Christian GOTTSCHED, Kern der deutschen Sprachkunst, 
Frankfurt und Leipzig, 1775, 236. 

33 Einleitung in die schönen Wissenschaften: Nach dem Französischen des hm. BATTEUX, mit Zusätzen 
vermehret von Karl Wilhelm RAMLER, Wien, I-IV, 1770, 1771, 175 (1770). 

34 Uo., 173-175. 
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túl, az érdeklődőknek a következő tanácsot adja: „Ha ki több rendbéliekről értekezik, 
lássa ugyan azon Magyar Helikonra Vezérlő Kalauzt, ott bőven akad minden nemüekre, 
felesen közbe szerkeztett igen gyönyörködtető példákkal. Nékem más az én tzélom." 

A versformák történetében ezután következnek azok a „fene idők", mikor a népván
dorlások elsodorják az addig uralkodó görög-római kultúrát, és Révai - pontosabban: 
Voltaire, Rollin - szerint a gótoknak, németeknek köszönhetően a költészetből is eltűnik 
az addigi „finomabb íz". Európában a rímelés is ekkor jön szokásba, valószínűleg a né
meteknek köszönhetően. 

Révai nem elégszik meg ennyivel, arra is kíváncsi, hogy vajon a németek kiktől köl
csönözhették a verselésnek ezt a fajtáját. Verselméletének egyik legérdekesebb fejezetét 
írja akkor, mikor felveti és rögtön el is utasítja a zsidó eredet kérdését. 

Ez a kitérő ad neki alkalmat arra, hogy a magyarok közül talán elsőként értekezzék a 
zsidó versírás mibenlétéről. A Biblia egyes könyveinek és részleteinek versként való 
megítélése nem kérdéses a 18. század számára, az eltérések a versek „alkotó-költői ele
meinek felismerésében" gyökereznek. Zsoldos Jenő a válaszvonalat a Lowth- és Herder-
hatás befogadásában látja.35 Nagyon leegyszerűsítve azt állítja, hogy Lowth előtt a zsidó 
verseket vagy mértékesként, vagy rímesként próbálták meghatározni, míg utána a paral-
lelismus membrorum elmélete alapján. A magyar irodalomból Rájnist és Földit hozza a 
két nézetre példaként.36 Szerdahely költészetelméletének alapos elemzése óta tudjuk, 
hogy Lowth és Herder hatása már az ő műveiben is kimutatható, egyrészt abban, hogy az 
orientális és biblikus irodalmat is beemeli a szépirodalom fogalomkörébe, másrészt ab
ban, hogy szembeszáll azzal az auktorok és egyházatyák által közvetített, döntően katoli
kus hagyománnyal, mely a zsidók régi költészetét is mértékesnek tartotta.37 Lowth hatása 
az irodalom- és költészetelméleti gondolkodás szempontjából valóban nem becsülhető 
eléggé, de azzal már nem tudok egyetérteni, hogy ez a hatás a kötött formák elutasításá
ban nyilvánul meg. 

Meglepő ugyanis, hogy Révai annak lehetőségét utasítja el először, hogy a régi zsidó 
versek rímes versek lettek volna. Augustinus Calmet Dissertatio de Poesi veterum 
Hebraeorum című vetélkedésért hivatkozik, mikor a régi zsidó „költeményesség" mérté
kes voltát tagadja. A következő bekezdésben szembeszáll magával Rájnissal, aki - mint 
tudjuk - ún. elegyes versekben fordítja Mózes énekét, az előbb már említett egyházatyák
ra és auktorok tekintélyére hivatkozva. Nem tudni, miért, talán Rájnis vitastílusát ismer
ve, áthúzza az egész fejezetet, de azért gondol az utókorra: nagyon könnyen olvasható 
így is. 

Szörényi László helyesen ismerte fel, hogy Rájnis számára a tekintélyérv a magyar 
mértékes verselés melletti érvet is jelenti: mivel a magyar nyelv (mint főnyelv) köztu
dottan rokon a héberrel, és ha az alkalmas mértékes versek megszólaltatására, miért ne 

ZSOLDOS Jenő, Jób könyve a XVIII., XIX. század-forduló magyar irodalmában, MZsSz, 1934, 369. 
Uo., 369. 
MARGÓCSY, Szerdahely..., i. m., 14; TÓTH, i. m., 140-141. 
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lenne ez így a magyar versek esetében is. Tudjuk, hogy Révai is vallotta a héber-ma
gyar nyelvrokonságot mint főnyelvek közti rokonságot. Mik voltak tehát Révai Calmet 
alapján kialakított nézetei a zsidó versírásról? Hangoztatja a zsidó költeményesség régi
ségét: „Sem a hangmérséklésre, sem pedig a párosvéghangzásra gondjok nem volt a 
Zsidóknak: az indulatokat elevenen, és ébredten ki ejtették, a mint őket el ragadtatások 
természet szerint fel gerjesztette." Ezzel vissza is tért az értekezése elején található költé
szetelméleti, a költészet régiségét hirdető nézeteihez. Egyértelműen a költői nyelvhasz
nálat egyik legrégebbi megnyilvánulásaként tartja számon a zsidó költészetet. Valóban 
megelőzi Földi értekezését egy évtizeddel,39 de az elméleti gondolkodás történetét szem 
előtt tartva nem ez a fontos, sokkal inkább az, hogy miben tér el attól. Földi Lowth nyo
mán a parallelismus membrorumot a „Sidó verseknek ezen külső alkotásoknak, és ké
szítéseknek is módjok"-nak40 tartja, szemben Révaival, aki épp a szabad folyású, termé
szetes eredetű költői nyelvhasználatban keresi azok eredetét. Megjegyzendő még, hogy 
nála a zsidó költészet nem kap kitüntetett szerepet, hiszen minden „régi költészetnek" 
hasonlónak kellett lennie. Fel is veti annak lehetőségét, hogy eleink énekei Attila udvará
ban is ilyenek lehettek.41 Ennyiben valóban beilleszkedik „a héber-magyar metrikai 
összehasonlítás őstörténetileg is motivált... történetébe".42 

A reneszánsz korától kezdve párhuzamos - többek között nyelvi akadályok miatt43 - a 
két verselési mód története. De Révaira is érvényes az a megállapítás, amit Margocsy 
István Szerdahely poétikájával kapcsolatban tesz, ti. „Természetesen nem a történetiség 
belátását kell Szerdahelynél felfedeznünk: számára - voltaire-iánus módon - a különböző 
ízlések csak annyit jelentenek, hogy az egyes korszakok más előítélet-rendszerrel köze
lítették meg a tökéletes szép harmóniáját, s emiatt szemlélődtek és alkottak más-más 
módokon..."44 

Révai megemlíti a franciákat, az angolokat, az olaszokat és a románokat, akik szintén 
próbálkoznak a mértékes verselés meghonosításával, újrahonosításával nyelvükben. 
Majd rátér arra, Sylvester Jánost idézve elsőként, hogy mi, magyarok is milyen korán 
felismertük a nyelvünkben rejlő lehetőséget a mértékes versek írására. Kortársai közül 
Baróti Szabót, Rájnist, Tóth Farkast és Gyöngyössi Jánost említi. Közös eredetként pedig 

38 SZÖRÉNYI László, A magyar metrikus verselés XVIII. századi föltámasztásának eszmetörténeti háttere = 
UÖ., Memoria Hungarorum: Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Bp,, Balassi, 1996, 142-144. 

39 OROSZ, i. m., 24-25. 
40 Idézi: HORVÁTH Iván, A vers: Három megközelítés, Bp., Gondolat, 1991 (2000 Könyvek), 55. 
41 Blair értekezésében a következőket olvashatta ezzel kapcsolatban: „Was wir lange gewöhnt waren 

orientalische Poesie zu nennen, weil einige Gedichte aus Orient zu uns gekommen waren, ist vielleicht nicht 
mehr orientalisch, als occidentalisch. Es trägt wahrscheinlicher den Charakter des Alters, als des Vaterlandes. 
Es gehöret bis auf einen gewissen Zeitpunkt gleichsam allen Nationen zu." BLAIR, i. m., HI, Vi-Vii. 

4 2 SZÖRÉNYI, i. m., 146. 
43 „Azért is kenteiének rabjaivá lenni a párosvéghangzásnak, hogy ne tsak egyedül az írás méltósága 

külömböztesse a Költeményt a köttetlen, a vagy is a versbe nem foglaltatott beszédtől" [16v—17]. 
44 MARGOCSY, Szerdahely..., i. m., 18. 
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Molnár János A régi jeles épületekről írott könyvét nevezi meg, amelynek egyszerű sza
bályaihoz - állítása szerint - alkalmazkodik maga is. 

A kétféle verselés megítélésében nem kíván állást foglalni, nem ért egyet a rímes ver
selést teljesen elutasítókkal, de a csak ahhoz ragaszkodókkal sem. Vers és költemény 
szembeállítását megfogalmazó, nyitó gondolataihoz visszatérve, rabságnak tartja mind
két versrendszert, amennyiben azok alkalmazása a költői nyelvhasználat értékét csök
kenti. „Mind emebben, mind pedig amabban elég feles a nehézség, tsak azért is, hogy 
bizonyos törvény alá köti az embert, a mint már az elején meg jegyzők. Én azt ítélem, 
hogy valamint a hangmérséklésnek egyedül, úgy tsak magán a párosvéghangzásnak sem 
lehet tulajdonítani ezeket a fogyatkozásokat. A kinek nem kedves a természet, hogy ab
ban a mesterségnek megáltalkodását többire meg győzhesse, akár melyikéhez kapjon bár, 
tsak ugyan szerentsétlen lészen igyekezete" [22b-23], 

Elkerüli tehát az állásfoglalást bármelyik versrendszer mellett, csak arra vállalkozik, 
hogy kijelölje az alkalmazhatóság műfaji korlátait: „...a hangra mérsékleti versek min
denre igen alkalmasak, arról már kétségeskedni se lehet." Ezzel szemben „a rövid mun
kákban tűrethetők a párosvéghangzások, hol a hamar végezet még a kényes fülekben is 
meg előzi a meg unatkozott el ízetlenedést." 

Nem kívánok az értekezése végén található magyar verstani megállapításaival sokat 
foglalkozni, de annyit megjegyeznék, hogy az ott említett kétszeres vers (sokan azt gon
dolták, ezzel is Földit előlegezi45), „kétszeres mesterség" egyértelműen a leoninus-formá-
ra vonatkozik, és nem a rímes-mértékes, ún. nyugat-európai versformára. 

Ellenben - a leoninustól jól elkülönítve - az értekezés utolsó bekezdéseiben valóban 
figyelemreméltó javaslatokat tesz a magyar énekköltészet formai megújításával kapcso
latban. Tudni kell, hogy amit akkoriban „éneknek, vagy ritkábban dalnak neveznek, az 
jórészt korábbi, magyaros műköltöi hagyomány (Amadé, Faludi) folytatása..."46 Orosz 
Lászlót idézve: „...felhívja az énekszerzők figyelmét arra, hogy a szótagok mértékével a 
dallamhoz igazodjanak. Német mintára lehetőnek tartja, hogy a pozíciós hosszúságú 
szótag rímes versben rövidnek tekintődjön. Említi itt Faludi »Rettentő Marsnak fajzati« 
kezdetű versét, amely - szerinte véletlenül - 4-es és 3-as jambusokból áll."47 

Figyelemre méltó és a régi magyar vers izometrikus voltát megváltoztatni kívánó gon
dolatokat fogalmaz meg a strófaképletekkel kapcsolatban is: „A mint darabokra fel oszt
hatók a vers nótáji, mellyek szerint le akarná verseit kötni, ugyan a ként hol több, hol 
kevesebb tatátokból, és külömbféle vers egyelitésből egybe szerkezteit igen sok nemű 
vers kötetjei lehetnének a Lantos Költeménynek" [26b]. Nincs itt másról szó, mint hogy 
bizonyos számú szabályok felállításával, majd azok variációs lehetőségeit kihasználva új, 
addig még nem ismert, de a versérzék szerint megítélhető strófaszerkezetet lehet és a 
megújulás miatt szükséges is „előállítani". 

4 5 OROSZ, í. m., 24. 
46 HORVÁTH János, A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig, Bp„ Akadémiai, 1978, 90. 
4 7 OROSZ, i. m., 24. 
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Térjünk át az értekezés magyarnyelvűségének kérdésére. Bánóczi Sándor, Révai első 
monográfusa, nagyon egyszerűen elintézi a kérdést, mikor hazafias dolognak, nemzeti 
föladatnak tartja Révai nyelvválasztását.48 A legalapvetőbb kérdések vetődnek fel a szá
zad közepe táján mindinkább elterjedő magyarnyelvűséggel kapcsolatban: miért kezde
nek el az írók magyarul írni, és kiket számítanak feltételezett olvasóközönségül?49 

Ugyanezek a kérdések felvetődnek a nem szépirodalmi művekkel kapcsolatban is. Az 
eredetiségre törekvő tudományos irodalom kizárólagos nyelve a latin, magyar nyelven 
jobbára népszerűsítő művek jelennek meg.50 De vajon népszerűsítő műnek kell-e tarta
nunk Révai fentebb tárgyalt értekezését, csak azért, mert magyar nyelven íródott? Igaza 
van-e a latin humanitás poétikájáról könyvet író Tóth Sándornak, amikor a következőket 
állítja: „[Szerdahely] latin nyelvű munkáinak elméleti színvonalát a magyar nyelvű iro
dalomelméleti gondolkodás csak évtizedek múltán érte el"?51 Milyen mérce alapján lehet 
ezeket a műveket összehasonlítani? (Révaié meg sem jelent.) Talán azt mondhatnám: 
Révai népszerűen eredeti vagy eredeti módon népszerű. De nem ez a fontos, hanem az, 
hogy milyen céllal és milyen feltételezett olvasóközönségnek szánta kis vetélkedését. 

A szövegből két befogadói csoportot lehet kikövetkeztetni. Az egyik egy iskolázott, 
latinul és a latin humanitás poétikáját értő olvasói réteg, a másik egy ezt nem ismerő, de a 
rímes verseket versként értelmezni tudó, szépirodalmi müveket szívesen olvasó réteg. 
Meg nem tudnám mondani, hogy létezett-e ilyen. Mindenesetre a mértékes verselést 
népszerűsítő verstani gondolatai ehhez a réteghez szólnak. Viszont Révai vetélkedésének 
valóban elméleti - leginkább bevezető - részei mindkét csoport számára új és addig 
magyar nyelven nem ismert értelmezését adják a szépirodalomnak, a költészetnek. Ma
gyarul kellett tehát írnia. Ez az a pont, ahol szándékom szerint lassan kirajzolódik ennek 
az elméleti szövegnek a Költeményes Gyűjtemény tervével való szoros kapcsolata, ezt a 
kiadói szándékot vizsgálom meg dolgozatom hátralevő részében. 

„Magyarországon az új jelentésű literatúra szó befogadása egybeesett a nemzeti iro
dalom intézményes létezésének, történelmi folytonosságának megalapozására tett első 
elszánt erőfeszítésekkel."52 Ezzel a mondattal akár Révai nyolcvanas évekbeli tevékeny
ségét is lehetne jellemezni. 

Valóban meglepő, de Bessenyei felléptéig majd egy évszázadon keresztül nem jelenik 
meg világi szépirodalmi mű, s éppen Révai gyűjtemény-terve a bizonyíték arra, hogy a 

48 „Homérus rendje szerinti verseket tud már is írni - hátha próbát tenne a tudományt szintén magyarul 
megszólaltatni. Ez szerinte hazafias dolog, nemzeti föladat." BÁNÓCZI Sándor, Révai Miklós élete és munkái, 
Bp., MTA, 1879, 69-70. 

49 MARGÓCSY István, A magyar nyelv státusa a XVIII. század második felében = Folytonosság vagy for
dulat? (Afelvilágosodás kutatásának időszerű kérdései), szerk. DEBRECZENI Attila, Debrecen, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 1996 (Csokonai Könyvtár, 8), 254. 

50 az 1770-80-as években a magyarországi tudományosság (kivált az eredetiségre, nem pedig népszerű
sítésre törekvő szerzőknél) még szinte kizárólag latin nyelvű volt." MARGÓCSY, Szerdahely..., i. m., 1; 
„E korszakban [ti. a 18. század közepe-vége] a magyar nyelvű tudományosság alighanem nagyrészt csupán 
»népszerűsítő« funkcióban működött." MARGÓCSY, A magyar nyelv..., i. m., 253. 

51 TÓTH, i. m., 172. 
52 SZILI József, Az irodalomfogalmak rendszere, Bp., Akadémiai, 1993, 34. 
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Bessenyei köréhez köthető néhány könyv, majd ugyanebben az időben megjelentetett 
mértékes vers még nem talál igazi olvasói rétegre. Ami a régi költőktől megjelenik és 
ami nagy számban fogy, az a közköltészet területére tartozó ponyvairodalom, valamint -
formagazdagsága miatt nem feledkezhetünk meg róla - az egyházi énekeskönyvek. 
A magyar irodalomban egészen a 18. századig tart a közköltészet kora, amelynek törté
neti előzményei igen messzire nyúlnak vissza.53 Révai felismeri a közköltészet terén 
fennálló, még mindig óriási igényt, és ugyanakkor azt a hiányt is, ami a magaskultúra 
terén tapasztalható. Ezen felismerés nyomán jelenteti meg a Magyar Hírmondóban híres
sé vált felhívását. 

Révai felhívása a szakirodalom által talán legtöbbször félreértett irodalomtörténeti 
események egyike. Pedig Toldy még a múlt században így - és helyesen - értékeli Révai 
tettét: „De Révai első volt, ki irodalmunknak mint egésznek éltető erejét felismerve; 
annak burjántól eltakart nemesb gyümölcseit új életre kívánta hozni. így született meg a 
Költeményes Gyűjtemény eszméje, melyben élő írókon kívül Balassa és Rimái, Beniczky 
és Zrínyi, Gyöngyösi és Faludi munkáit kívánta kiadni, s ekképp újra közforgalomba 
hozni azokat. [...] mik által egyszersmind a nagyközönségben is olvasási kedvet és szük
séget reményit költeni..." 4 Ma a szakirodalom Révai felhívását jobbára herderi inspirá
ción alapuló, népköltészet felé való nyitásként tartja számon, nem véve figyelembe az 
eredeti szöveget - és a később megvalósult köteteket - amelyben erről szó sincs.55 Hor
váth Jánosé a felismerés, hogy „nem is népdalokat, hanem műköltőket adott ki".56 

Ezzel kapcsolatban egy dolgot szeretnék kiemelni. Már említettem, hogy költészetel
méletét 1781/82 telén írja Bécsben. A Magyar Hírmondó-beli felhívás az 1782-es év első 
számában jelenik meg, még Bécsből küldi a szerkesztőknek. Valójában az sem állja meg 
a helyét, hogy felhívásról beszélünk, mert valójában ez egy bejelentés: „...azt végeztém
éi magamban, hogy ne tsak magam leljem azokban [ti. az eddig összegyűjtött versekben] 
kedvemet, hanem közre botsássam. Ezek ama nagy nevezetű Faludinak holta utánn mara
dott elég számos Versei... eltekéllém magamat arra-is, hogy Benitzkinek, Gyöngyösinek, 
s egyebeknek-is verseiket egybegyüjtögetvén, újabb, és mennél szebb, szemeket-is gyö
nyörködtető ki-nyomtatásokkal kedveskedném az Édes Hazának, anynyi Kötésetskékre 
fel-osztogatván, a menynyire alkalmasnak találnám az-utánn." 

Ami a gyűjtést illeti, azzal kapcsolatban csak ennyit ír: „...valami tsak vers a köny
vekben, a hagyományokban; mind azt el-kűldeni ne terheltessenek", meg is adja ezek 
után bécsi címét.58 Révai tehát a régiségek után valóban érdeklődik, de igen nagy merész
ség volna vele kapcsolatban azt állítani, hogy a népi felé nyitna gyűjtési akciót. Rát ese-

53 ZEMPLÉNYI Ferenc, Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Bp., Universitas, 1998, 64. 
54 TOLDY Ferenc, Irodalmi arcképek (1856), Bp., Szépirodalmi, 1985, 51. 
55 Pl. „[Révai]... már 1782-ben felhívást tesz közzé köznépi dalok gyűjtésére, de e Ráth Mátyással közösen 

írott és herderi inspirációt tükröző szövegben ... nemcsak a herderi inspiráció az érdekes, hanem az is, hogy 
éppen az egyik első deákos poéta teszi azt közzé" stb. BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodal
ma, Bp., Balassi, 1995, 259. Ehhez még: HORVÁTH J., /. m., 49-55. 

56E/o.,58. 
57 Magyar Hírmondó, 1782/5, 35-36. 
58 Uo., 37. 
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tében talán beszélhetünk herderi hatásról, míg Révai számára inkább Michael Denis 
lehetett a példakép. Az Osszián-fordításának első kötetéhez csatolt Vorberichtbtn a kö
vetkezőket olvashatjuk: „Vielleicht, daß er [ti. Osszián] dann wohl gar die Begierde 
erwecket auch die Barden unser Väter zu kennen. Karl der Grosse hatte ihre Gedichte 
gesammelt. Sollten sie unwiederbringlich dahin seyn? Sollten sie nicht irgendwo in Bi
bliotheken und Manuscriptensammlungen stecken? Wenn man um begüterten Gönnern 
der Litteratur den patriotischen Vorschlag thäte einen manhaften Preis für den Finder 
auszusetzen ? - Welches Verdienst beym Vaterlande! welcher Anspruch auf die Unver-
gesslichkeit! [kiemelés: H. B.]"59 Két évvel később, már szerkesztőként, híres „vezér
cikkében" Révai még mindig így kesereg: „...akár deákul tanuljak, akár németet, akár 
franciát forgassak, akár olaszba, akár anglusba, akár a régten virágjukban volt görögökbe 
bekukkantsak: mindenünnét csak hazatérek, s ej! ej! Istenem! mért nem írunk már mi is 
így? az a sűrű felsóhajtozásom reája."60 

A továbbiakban olyan dokumentumokat, leveleket, hirdetményeket fogok időrendben 
felsorolni, amelyek bemutatják Révai tervezett gyűjteményének sorsát, s bizonyítják, 
hogy verselméleti vetélkedése, milyen szorosan kapcsolódik ahhoz. 

Gyarmathy Sámuel a Ráday-fíúk pozsonyi nevelőjeként írja levelét az öreg Rádaynak, 
amelyben beszámol Révai vállalkozásáról is: „[Révai] 1. Minden verseket ki akar nyom
tattatni, a' mit tsak megtalálhat, ha szintén Gyöngyösi érdemű Poéta nem volt is a' 
Szerzőjök. - 2. Mind ujjakat, mind régieket. - 3. Mind nagy, mind kitsiny munkákat. - 4. 
Nem lesz tekintet a' verseknek tsak szépségére, sem arra, hogy Magyarországi története
ket tart e' magába vagy nem? Egy szóval ez mintegy Corpus Poetarum omnium Hungá
riáé fogna lenni." (1784. március 17.)61 

Révai a későbbiekben soha nem említ ennyire nagyravágyó terveket, viszont ezzel a 
levéllel nagyjából egy időben, a már idézett „vezércikkében" írja a következőket: „Vágy
nak poétáink, vágynak, hála Istennek; de mégsem elégségesek az egész költeményes ség-
nek tettében való megesmértetésére; mégsem tudjuk tulajdonabbul megkülömböztetve: 
micsoda a pásztorköltés, a mesésköltés, a lantosköltés, a vitéz férfiúi, az oktató, a játszó. 
Nincs még mindezekben kényesebben kimíveltetett ízérzésünk. Hogy egyúttal ebben is 
télyesebb világot gyújtsak, ihol, magyarra fordítottam külömbféle ideszolgáló darabokat, 
amelyeket azután közbe-közbe fogok vetegetni, úgymint Rolén, Fontanelle, Battő, Vol-
tér, s más többeknek írásaikból."62 Révai mintha már elkészült fordításokról szólna, hol
ott mi ezek közül csak egyet ismerünk, azt, amit a pásztorköltésről írt és amely Faludi-
kiadásához csatolva meg is jelent. 

1785. július 11-én Győrből ír Benkő Józsefnek, és levelében - amely egyébként iro
dalomszervező kísérleteinek egyik legékesebb beszámolója - megemlíti, hogy mindaddig 
sikertelen vállalkozásai közül legalább a Gyűjteményi szeretné valóra váltani, s csatolja 

59 Michael DENIS, Vorbericht = Die Gedichte Ossians..., i. m., I, 4v. 
(1784. január 1., 1-16.) = Magyar Hírmondó: Az első magyar nyelvű újság: Válogatás, vál., tan., jegyz. 

KÓKAY György, Bp., Gondolat, 1981, 65. 
61 CSAPLÁR Benedek, Révai Miklós élete, I-IV, Bp., Aigner, 1881-1889, H, 1883, 135. 

(1784. január 1„ 1-16.) = Magyar Hírmondó: Az első magyar nyelvű újság..., i. m., 68-69. 
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is leveléhez az éppen megjelent A' Magyar Költeményes Gyűjtemény' közre botsátta
tásának újonabb hírré adatása című reklámkiadványát. Ebben írja a következőket: „Fel 
tettem mindenik ki bocsáttatandó Könyveimhezz ilylyes valamit akasztani a' Szebb Tu
dományokról való Beszédekből: hogy Magyar Nemzetünk ezekről is már egyszer anya 
nyelvén értekezhessek, 's anynyival is gyorsabban nevekedjék benne a' finomabb íz a' 
helyesb meg ítélés, a' Szebb Tudományokra nézve is."63 Az első kiadandó kötet lenne 
„Faludi Ferentznek Költeményes Maradványi", amihez Batteux-böl fordított értekezését 
csatolná. A második kötet Benitzky, Balassi, Rimay verseit hozná „azon nagy nevezetű 
Battö Pap Úrnak, kit felylyebb is elö hozék, a Lantos Költésről való Oktatásával". 
A tervezett harmadik kötetben saját verseit adná ki. Ehhez a következőket teszi hozzá: 
„Meg bövítem Verses Könyvemet holmi köttetlen Irásimmal is. Többire ezek is a Költés 
Tudományhozz tartozók. Egyikbenn elég hosszasan értekezem a Vers szerzésnek ama két 
külömbözö Módjairól: a Hang mérséklésről, és a Páros vég hangzásról: mindenikének 
eredetét, folyamatját, s erejét ki nyomozva, 's egyikét a másikával egybe vetve."64 

Itt egyértelműen az elemzett verselméleti tanulmányáról van szó, s mivel tudjuk, hogy 
Révai mindkét általa elemzett versformát használja a végül 1787-ben megjelent köteté
ben, indokoltnak látszik döntése. 

1786-ban egy újabb felhívásban szintén megemlíti, hogy saját verseihez függelékként 
csatolná az értekezését. A harmadik kötet lenne „az én verseim, egyéb Irásimmal, többire 
a Költeményességről." Ebben az évben megjelenik első Faludi-kiadása, amelyben füg
gelékként benne van a Batteux alapján készített írása a pásztorköltészetről. Az Elöljáró 
Beszédben írja a következőket: „Ezek az Oktatások, mind olyly nemzetektől kölcsönöz-
tetett Példákkal, kiknél, mint egy született hazájábann, vagy lakott hajdan, vagy most is 
lakik a finomabb ízlés, a helyesb meg ítélés, ki mondhatatlan szép meg világosodást 
adhatnak a Költés Tudományról."65 

Tehát továbbra is fenntartja, hogy a kiadandó köteteket bevezetőkkel látja el. 1787-es 
második Faludi-kiadásában viszont már a következőket olvashatjuk: „Ki marad ebbenn a 
második Ki adásbann a Pásztor Költésről való Oktatás is. Azt külön botsátom világ szín
re a többi Oktatásokkal, és a Költeményességről való egyéb Észre vételekkel, és Jegyzé
sekkel együtt, ha tsak ugyan folytathatom ezek utánn is a Költeményes Gyűjteménynek ki 
adatását."6 

Igazán sajnálhatjuk, hogy ez a kötet nem jött létre. Révai teljesen eladósodott, a 
Gyűjtemény kiadása félbemaradt. Mindenesetre két írás megvan belőle: az elemzett ve
télkedés és a pásztorköltészetröl írt oktatása. Utalásaiból következtetve, azt hiszem, meg-

63 RÉVAI Miklós, A' Magyar Költeményes Gyűjtemény' közre botsáttatásának újonabb hírré adatása, 
Győr, Streibig, 1785, A7v. 

Mf/o.,B5. 
65 FALUDI Ferentz Költeményes maradványi, Egybe szedte, 's elő beszédekkel, jegyzésekkel, és szükséges 

oktatásokkal meg bővítve közre botsátotta a' Magyar Költeményes Gyűjtemény' öregbedésére RÉVAI Miklós, 
I—II, Győr, Strajbig, 1786, 1787,1, 132. 

66 FALUDI Ferentz' Költeményes maradványi: A' jegyző könyvvel együtt: A' Költeményes Gyűjtemény' 
öregbedésére egybe szedte, és közre botsátotta RÉVAI Miklós, Második meg jobbíttatott nyomtatás, Pozsony, 
Loewe, 1787, A Kegyes Olvasónak. 
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kockáztathatjuk a feltételezést, hogy a többi fordítást/értekezést is elkészítette, azok 
valahol kéziratban lappanghatnak. A Költeményes Gyűjtemény megszűnése után sem 
adja fel azt a szándékát, hogy elméleti írásokból egy tematikus kötetet állítson össze. 
Orczy Lőrincnek írja 1788. március 23-án Győrből: „...írdogálok illyenn fennirás alatt is 
egy nagyobb munkát, anynyi darabokra felosztva, a menynyire lehet: Holmi az olvasás-
bann gyönyörködőknek hasznos időtöltésekre. Józanon vélekedő philosophushozz illő 
szabadsággal fogom irni. Mindenféle lészen benne, régiség, újság, erköltsi oktatás, 
széptudomány, ditséret, feddés, osztályozás, egy szóval minden, és mind olylyan, a mi 
nemzetünkbenn a finomabb Ízlést nevelheti, és nagyobb megvilágosulást okozhat, hol 
versbenn, hol szabadon folyó beszédbenn."67 

Tudomásom szerint a kritikatörténet még nem foglalkozott Révainak ezekkel a tervei
vel. Úgy gondolom, hogy az 1780-as évek egyik legműveltebb, a kortárs nyugati, német 
(bécsi) irodalmat egyik legjobban ismerő írójának, gondolkodójának a szavai ezek. Min
denképp megérné a fáradságot ezeknek a kéziratoknak az összegyűjtése és közzététele. 

Összegezve: Révai eredetileg mindent, ami fellelhető, ki akart adni, majd az évtized 
közepe táján csak a valóban - mindmáig - elismert költőket: Faludit, Balassit, Rimayt, 
Beniczkyt, Zrínyit, Gyöngyösit és persze saját verseit. Ezekhez az általa is legtöbbre 
tartott költőkhöz csatolta volna tanulmányait. Nem véletlen, hogy a megvalósult Faludi-
kötethez a pásztorköltészetről írott tanulmányát csatolja, Faludi költészetében azt tartotta 
a legtöbbre. És az sem lehet véletlen, hogy a tervezett Balassi-Rimay-Beniczky-kötethez 
készítette a lantos költészetről írott tanulmányát. 

Révai vállalkozásában nem a kiadás gesztusa a lényeges, hanem az egész tervét ma
gyarázó szándék. Mezei Márta a kiadók mandátumáról írt könyvében így fogalmaz: 
,,[A kiadók] kiadványaikkal programjuk szerint a kor nyelvi, ízlésbeli, irodalmi, erkölcsi 
képének alakítását akarják segíteni, s törekvéseiket e magasabbrendű célnak rendelik 
alá."68 E magasabb rendű cél, ha belegondolunk: hatalmi cél, különösen az a 18. század 
végéig, amikor még nem léteznek mai értelemben vett szépirodalmi kánonok, hiszen 
hiányzanak az ahhoz szükséges értelmezői közösségek, és praktikus értelemben: maguk 
az értelmezendő szövegek is. Ezért tartom különösen fontosnak Révai kiadói és elmélet
írói munkásságát: a szimbolikus tőkéért - ti. az általa megteremtett kánon feletti befolyá
sért - folytat „hatalmi harcot".69 Révaira is érvényes az a megállapítás, hogy mint kánon
alkotó a visszafelé olvasott múltban kihagyásokkal igazolja saját helyét és befolyását.70 

Bizonyos szövegek kiadásával saját korát végérvényesen elzárná más szövegektől, és 

67 Révai Miklós levelei báró Orczy Lőrinchez, közli SZILÁGYI István, Figyelő, 1882,349. 
68 MEZEI Márta, A kiadó „mandátuma"', Debrecen, 1998 (Csokonai Könyvtár, 15), 7. 
69 „A művek maguk természetesen megszerezhetetlenek, nem egyikünkéi vagy másikunkéi; de ha meg

szabhatjuk a kánon tartalmát és kiterjedését, hozzáférhetőségét és határait, az értelmezés mikéntjét, akkor 
uralkodhatunk a kánon fölött, akkor olyan pozícióba jutunk, ahonnan a szimbolikus tőkéért folyó harc meg
nyerhető." KÁLMÁN, 6. jegyzetben í. m„ 98. 

70 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban = UŐ., 
„Minta a szőnyegen": A műértelmezés esélyei, Bp., Balassi, 1995, 87. 
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bizonyos értelmezői stratégiák „tálalásával" egy feltételezett befogadói kört képes befo
lyása alatt tartani. Helyzete így kettős: egyrészt korlátozza, másrészt lehetővé teszi a 
kultúra hozzáférhetőségét.71 

Dolgozatomban Révai verselméleti írásának másként való újraolvasásával-értelme-
zésével igyekeztem bizonyítani, hogy az sem tartalmát, sem célját tekintve nem verstan, 
és nem sorolható be a versújítás korának jórészt prozódiai kiindulású vitái közé. Nem 
választható el Révai nagyszabású tervétől, a Költeményes Gyűjteménytől. Révai vetélke
dése egy fiktív befogadói közönséget céloz meg, mint ahogy az egész vállalkozás is, egy 
általa felügyelt irodalmi kánon egyfajta megértését, értelmezését teszi lehetővé. 

„A kánon lényegéből fakad, hogy korlátozza a kultúra hozzáférhetőségét." Uo., 85. 
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