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HOVÁNSZKI MÁRIA: CSOKONAI ÉS AZ ÉRZÉKENY ÉNEKELT DALKÖLTÉSZET

Hovánszki Mária könyve nehéz terepre hívja irodalomértô olvasóit, mivel a kuta-
tott téma nem csupán irodalom- és kultúratudományi, de zenei jártasságot is kíván.
Nem csoda hát, hogy a „szöveg és dallam egyidejû kapcsolatán alapuló énekelt
köl  tészet kettôs létmódja miatt mindig is mostohagyermeke volt az irodalomtörténet-
írásnak, hiszen az szinte a kezdetektôl kizárólag a szöveg medialitására építkezve
ne hezen értelmezte  (és értelmezi) az  irodalom és zene eltérô közegét egyesítô,
szöveg és dallam egyidejû kapcsolatán alapuló énekelt költészetet.” (7–8.) Bár ze -
ne és  irodalom kapcsolatáról az utóbbi években több mû is napvilágot  látott, e
szo ros kapcsolat alapos kutatása hiánypótló és elengedhetetlen a magyar irodalom
megértéséhez. Éppen ezért rengeteg kérdéssel és nagy izgalommal vettem kezem-
be a könyvet. Elsôsorban arra voltam kíváncsi, hogy a könyvben tárgyalt zenei in -
terpretáció mennyiben árnyalja a 18–19. századról alkotott  irodalomtörténeti ké -
pünket.  Ehhez  az  is  hozzátartozik,  hogy  vajon  a  szerzônek  sikerül-e megfelelô
zeneelméleti hátteret biztosítani az elemezni kívánt dalok megértéséhez, zeneér-
telmezése mennyire viszi közelebb az elsôsorban irodalomkedvelô, -értô olvasót a
mû vek zenei interpretációjához.

A könyv már elsô belelapozásra is izgalmasnak tûnik, hiszen kétféle médium
segíti az olvasót az énekelt poézis megértésében és élvezésében. Hovánszki nem
csupán elméleti oldalról mutatja be a vizsgált korszakot és mûveket, de a dallamok
megelevenednek a kíváncsi olvasó elôtt: kottamellékletek és táblázatok szemlélte-
tik  Csokonai  és  korának  énekeit,  illetve  Csokonai  dalai meg  is  hallgathatók  az
MTA-DE  Klasszikus  Magyar  Irodalmi  Textológiai  Kutatócsoport  honlapján.  Ho -
vánszki Mária arra tesz kísérletet, hogy Csokonai poézisének vizsgálatán keresztül
rávilágítson arra, mennyiben árnyalja, értelmezi újra a 18–19. század irodalmáról
al kotott képünket az énekelt líra szövegének és dallamának együttes tanulmányo-
zása. A monográfia három fejezetbôl áll: az elsô a magyar érzékeny énekelt dal-
költészet sajátosságait és a nyugat-európai hagyományhoz való viszonyát tárgyalja,
a második az énekelt dalköltészet verstani hatásait kutatja, kifejezetten a kétszeres
ver selés zenei sajátosságaira hívja fel az olvasó figyelmét, a harmadik fejezetben
pe dig  az  elôzôeket  gyakorlatban  láttatja  a  szerzô,  amikor  Csokonai  költészetét
azok dallamai alapján rendszerezi.

„Az érzékeny énekelt dalköltészet szöveg és dallam olyan szimbiózisát mutatja,
amelyben a kettô egyenrangú  félként próbált  jelen  lenni.”  (19.) – olvashatjuk a
könyv elején. Ez azt jelenti, hogy a szöveg éppúgy hatott a dallamválasztásra és –
mó dosulásra, mint fordítva, azaz a dallam meghatározta a metrumot, nagy szerepet
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kapott a korabeli verselés alakulásában. Éppen ezért nem hagyható figyelmen kí -
vül a kor költészetének tanulmányozásakor a dallamok vizsgálata sem. Lite rá to ra -
ink „az elméleti sokféleség ellenére abban mindenesetre egyetértettek, hogy mi vel
a lírához eredendôen hozzátartozik az éneklés, a dalokat minél énekelhetôbb for-
mában kell írni, és lehetôleg kottával kell közreadni.” (31–32.) A dalok zenei je -
gyeinek elemzése elôtt azonban a monográfiának egy jól meghatározott zenei ér -
telmezést kellett adnia, ennek árnyaltabb megértéséhez pedig a korabeli zenei vi -
szonyok bemutatására is szükség volt. A szerzô már a bevezetôben kitér arra, hogy
mû vében az énekelt költészetet az  irodalomtörténet  részeként vizsgálja, a dalla-
mok elemzései a költemények megértését szolgálják. „A zenérôl mint olyanról el -
sôsorban fogalomtörténeti összefüggésben beszélek, azaz olyan jelenségnek tekin-
tem, melynek tartalmát a különbözô hagyományokhoz és iskolákhoz, illetve kü -
lönbözô filozófiai-esztétikai rendszerekhez és irányzatokhoz való kötôdés határoz-
za meg.” (9.) Elsôsorban tehát nem a zene foglalkoztatta a szerzôt, hanem a daliro -
dalomban használt dallamok azon jegyei, melyek alakítják a szöveget (vagy éppen
a szöveg a dallamot), illetve a metrumot.

A kiválóan felépített elsô rész az érzékeny dalköltészet sajátosságait mutatja be,
ezzel (zene)elméleti hátteret biztosít az ezt követô két nagyobb irodalmi egység-
nek (verselés, Csokonai költészete). Különösen fontosnak tartom, hogy a mono -
grá fia úgy tárgyalja a felvilágosodás korának magyar érzékeny dalköltészetét, hogy
vissza és elôre is tekint a magyar dalirodalomra. Kitér a régi magyar énekelt költé-
szet és a 18. század elit énekelt dalirodalma közti lényegi különbségekre; illetve
több helyen hangsúlyozza a népdalok sajátos helyét Arany elméleti  írásaiban és
köl tészeti gyakorlatában. A fejezet elején a szerzô öt különbözô korszakot mutat
be aszerint, hogy szöveg és dallam miként viszonyul egymáshoz. Ennek kifejtése
ön magában is roppant érdekes irodalomtörténeti tanulmány.

Arra is felhívja olvasói figyelmét, hogy a kor elit irodalmának zenei elvei sem
voltak egységesek, egy szerzônek a zenérôl vallott elmélete és költészetének gya-
korlata is ellentmondásos lehet, sôt egy költô életszakaszai szerint többször is vál-
toztathatta dalkölteményeinek zenei  alapvetését. Hovánszki könyvének érdemei
között kell említenünk azt is, hogy a zeneelméletet áttekintô fejezetet is érdekes
pél dákkal tarkítja, ezek közül emelek ki most egyet. Az elit és népszerû regiszter
dallamai között egyfelôl komoly  feszültség volt, ugyanakkor átfedések  jellemez-
ték. Ezt a furcsaságot több történettel  is szemlélteti Hovánszki, melyek közül az
egyik  Verseghy  elméletének  és  gyakorlatának  ellentmondásaira  hívja  fel  figyel -
mün ket. „A zenetörténetben jártas, zeneileg rendkívül képzett Verseghy például,
bár írásaiban a nyugati ideált követve folyamatosan hangoztatta a természetesség-
re törekvô, egyszerû dallamok elsôbbségét, ha azok egyszerûségükben túlságosan
megközelítették a korabeli magyar popularitás nótavilágát, korántsem örült annyi-
ra, mint azt »zeneesztétikai« nézetei megkívánták volna. Elméleti tudása, hitvallása
és a min den napok tapasztalata között feszülô ellentétre mutat a románccal kap -
cso latos állásfoglalása is.” (63.)

A szerzô a fogalomtörténeti áttekintés után szükségképpen kitér a nyugat-euró-
pai dalirodalomra, a fordítások és dallamátvételek miatt elengedhetetlen ennek is -
merete.  Segítségünkre  lehetnek a külföldi  zeneelméletek  is, bár  a magyar érzé-
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keny dalköltészet ezekre nem minden esetben támaszkodott. Az érzékeny dallam -
ideált elsôsorban az „érzékenység” mint stílusjelenség és gondolkodásmód alakí-
totta, mely a nemes egyszerûség, a természetesség és igazságosság esztétikai fogal -
ma ihoz kötôdik. A zenében az énekhang az uralkodó, a beszéd utánzására, be -
szédszerûségre  törekedtek,  a hangszerek  alárendelt,  kísérô  funkciót  láttak  el. A
szerzô részletesen szól az ének- és szövegversek együttélésérôl, azok  felekezeti
kü lönbségeirôl,  a külföldi mûdalok népszerûségérôl,  az érzékeny énekelt dalok
ka nonizálásának módjairól, az énekelhetôség szerepérôl az  irodalom terjesztésé-
ben, a zenei és irodalmi ízlés találkozásáról, s mindezek tetôpontján az érzékeny
ma gyar zenei stílusról, a verbunkosról. A magyar verbunkosra mint a magyar lélek
zenei megnyilvánulására tekintettek; szerepét abban ragadhatjuk meg, hogy „jel-
legzetes pontozott ritmikája, azaz a hangok határozott hosszú-rövid viszonya segí-
tette  a  költôket  a  versújítás  során  oly  fontos  »mértékes«  versek  írásában.”  (70.)
Azonban a verbunkos megítélése sem volt egységes a korban. Betekintést kapunk
a lassú-friss vita érveibe, a szerzô a harmadik fejezet elemzéseit elôkészítve Cso -
konai elképzelését fejti ki részletesebben. A fejezet utolsó témája, a dallam hatásá-
ra megváltozott strófa- és sorszerkezetek, már a dallamok verselésre gyakorolt ha -
tá sának tárgyalását, azaz a következô nagyobb egységet készíti elô. A széleskörû
el méleti áttekintés tehát átfogó zenei képet nyújt a kor dalirodalmának további ta -
nulmányozásához, és meggyôzi olvasóját arról, hogy a dallamok vizsgálatának be -
vonásával újfajta irodalomértésre van szükség a kizárólagosan szövegverseknek te -
kintett költemények tanulmányozása ellenében. 

Már a monográfia elején utal arra a szerzô, hogy „a 18-19. század fordulóján a
zenei ritmus – paradox módon – korábban soha nem tapasztalt hatást gyakorolt a
szö vegek metrikájára.” (14.) Ennek részletes kifejtését olvashatjuk a második feje-
zetben. A középsô szakaszban olyan elméleti hiányosságokra mutat rá a szerzô,
me lyek korábban  is  félreértésekre  adhattak okot  a  verstant  zenével magyarázni
pró báló tudósok körében. Bemutatja a kettôs verselés és a nyugat-európai verse-
lés közötti eltéréseket, rámutat arra, hogy zene és verstan kapcsolatát vizsgálva a
ko rabeli  zenei  fogalmakat  és  irányzatokat  kell  ismernünk.  Nem  véletlen  tehát,
hogy  a  fejezetben  az  akcentus  jelentésváltozásának  részleteirôl  olvashatunk
(105–107.), majd a metrum, rím, cezúra és kadencia zenei vonatkozásaira is figyel -
mez tet minket a szerzô. „A mai, szövegversben gondolkodó verstanokkal ellentét-
ben a 18. század végén a  literátorok metrikai  fogalmai valamilyen módon mind
zenei vonatkozásúak voltak. A metrikai  fogalmak korabeli értelmezése egyér tel -
mûvé teszi a korszak verstanának zenei indíttatását, szövegritmus és zenei ritmus
összefüggését.” (104.) A kettôs verselés esetében a zenei hatás vizsgálata különö-
sen fontosnak bizonyult, hiszen „a zenei ritmus az énekelt dalok metrikáját alapve -
tôen kétféle irányban határozta meg. A hangok hosszúsága-rövidsége a hosszú-rö -
vid szótagmérésen alapuló verslábak írását inspirálta, a súlyos-súlytalan reláció pe -
dig amellett, hogy a verslábakat akcentusosan is mérhetôvé tette, ütemhangsúlyo-
san ta golja a verssorokat.” (113.) A szerzô több helyen nyitva hagyja egy-egy prob-
léma ki fejtését, utal a további vizsgálatok szükségességére, melyek a zene és iro-
dalom további összefüggéseit hangsúlyozzák (pl. a zenei nyomaték mikor milyen
nyelvi nyomatékkal esik egybe). E szakaszban olvashatjuk azt  is, hogy a szerzô
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milyen  szempontok  alapján  végezte  el  a  mellékletben  található  dalok  (zenei)
elem zéseit. Itt említhetjük meg a munka egyetlen apró formai hiányosságát: az ér -
veléshez szer vesen kapcsolódó mellékletet (elemzéseket, kottaanyagot, táblázatos
rendszerezést) véleményem szerint nehezen találhatja meg az olvasó, mivel a láb-
jegyzet je lölésében megadott adat nem eléggé informatív. Jelölve van ugyan a dal-
lamanyag római számozása,  illetve betûjele, de sokkal gyorsabb  tájékozódáshoz
ve zetne, ha a melléklet oldalszáma is fel volna tüntetve.

A harmadik fejezet gyakorlatban, Csokonai költészetén keresztül mutatja be a
zene szerepét a 18. század végi líra alakulásában. Alighanem ez a legizgalmasabb
fe jezet az  irodalomtörténész számára, ugyanis a költôi példák egyszerre nagyon
ér dekesek és megvilágító erejûek, igazolják a korábbi elméleti téziseket. A mono -
gráfia  tetôpontja  kétségtelenül  a Karnyóné dallamainak  és  szövegének  együttes
elemzése (166–170.). A Karnyóné betétdalainak mélyebb értelme tisztán kirajzoló-
dik a zenei magyarázatoknak köszönhetôen. A zenei irónia erôteljes jelenléte ala-
kítja a szövegek értelmét, a mû mondanivalóját, a szereplôk megítélését, s mindezt
ki zárólag a dallamok alapos ismeretével, a korban használatos értelmével érthetjük
meg. Zene nélkül a szöveg nem ugyanazt a hatást váltja ki, a zene árnyalja szöve-
gét, vagy akár más értelmet is adhat neki. Egy példa a szöveg és dallam feszültsé-
gébôl fakadó komikumra: „A szerelemre éhes vénasszony csúfos leírása egy meny-
asszonykísérô, örvendezô dallammal párosítva az énekvers kettôs meghatározott-
ságából adódóan több szempontból is a bahtyini értelemben vett karneváli neve-
téshez kapcsolódik, hiszen az elbeszélt személlyel együtt az elbeszélô is nevetsé-
gessé válik. Míg ugyanis a szöveg felôl Karnyóné paródiáját olvashatjuk, addig a
dallam Tipptopp házassági szándékát figurázza ki.” (168.) Ezt követôen a szerzô
Cso konai verseit verstani szempontok alapján rendszerezi, majd az így kapott típu-
sokat külön is részletezi, jól érthetô magyarázattal látja el. A versek elemzése során
azt tapasztaljuk, hogy a dallam sokféleképpen hathat a szövegére: a zenei ritmus
oly kor kioltja, olykor erôsíti a verselést.

A könyv végén található függelék a monográfia negyedik fejezetének is tekint-
hetô,  tanulmányozása szervesen hozzátartozik a mû megértéséhez. A  táblázatok
vi lágos rendszerben mutatják a leírtakat. A kották önmagukban semmitmondóak
le hetnek azok számára, akik kevéssé értenek a kottaolvasáshoz, ám a zenei mel-
léklet éppen ezt hivatott ellensúlyozni. A hangzó anyag tartalommal  tölti meg a
kottákat és a táblázatokat. Kiemelnék egy lehetséges olvasási módot a sok közül:
a táblázatokat tanulmányozva elôször kiválasztottam a verbunkos dallamok közül
az elsôt, A feléledett pásztort (a dallam a késôbbi gyakori felhasználása miatt is ki -
tûnt, il letve a verbunkos stílus mint a magyar szellem kinyilatkoztatása is mellette
szólt). En nek kétféle változata a dal két értelmezési  lehetôségét kínálja:  az elsô
3/4-es ütemmutatóval, míg a második 2/4-ben van,  a  felvételen valóban  tisztán
hallható a különbség. Még szembetûnôbb, ha a 49-es sorszámú Siralom címû vers
változatait hallgatjuk, melyeknél nem csak az ütemmutató különbözik, de a dal-
lamvilág is (a: népi dallamok és a régi énekköltészet dallami közül való, 2/4; b:
nyu gat-európai érzékeny dallam, 3/8).

A monográfiában a szerzô irodalmi tapasztalatainak és zenei tudásának egysé-
ge tükrözôdik. A határterületek találkozásának vizsgálata  igen lényeges eredmé-
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nyekhez vezetett a  líraelmélet és az  irodalomtörténet  terén is. A könyv érdeme,
hogy a 18–19. század fordulójának zenei és irodalmi viszonyairól olyan összetett
képet tár az olvasó elé, mely kiindulópontul szolgálhat késôbbi kutatásokhoz is.
Zene értelmezése igyekszik az irodalom keretein belül maradni; verstani fejtegeté-
se egy régóta vitatott témát jár körül, melyhez a zenei hangsúlyok kiemelésével új
eredményekkel járul hozzá; Csokonai költészetét pedig újszerû bemutatásával oly-
kor ár nyalja, olykor egészen új aspektusból láttatja. Hovánszki Mária monográfiája
nélkülözhetetlen a magyar verstani hagyományokat,  illetve Csokonai költészetét
érteni vágyó olvasók számára. (Debreceni Egyetemi Kiadó)

DEZSÔ KINGA

A vonat alá lökött Kosztolányi
BÍRÓ-BALOGH TAMÁS: MINT AKI A SÍNEK KÖZÉ ESETT. KOSZTOLÁNYI
DEZSÔ ÉLETRAJZÁHOZ

Az életrajzírás  szükségessége korántsem egyértelmû. Az elmúlt  évtizedek  iroda -
lom  elméleti tendenciái rámutattak a mûvekre alkalmazott biográfiai olvasatok refe-
renciális eltévelyedéseiben rejlô veszélyekre, amelyek enyhébb esetekben az író
személyének fetisizálásához, extrémebb körülmények között – mint amilyeneket
pél dául a marxista esztétika szempontrendszere teremtett – a szövegek ideológiai
mo tiváltságú,  téves értelmezéseihez vezettek, sôt nem egyszer vált  láthatóvá az,
ahogy az aktuális hatalmi pozícióból megszólaló beszélô a biográfia ütôkártyáját
ki játszva hárította el az érvényes (ám mindig rendkívül mozgékony) normarend-
szer által „nem kívánatosnak” nyilvánított szerzôt. 

Ezekkel a nagy múlttal rendelkezô, ám nem különösebben árnyalt és még ke -
vésbé megfontolt állásfoglalásokkal szemben a ma (is) rendkívül fontos (és még
egy általán nem lezárt), javarészt a második világháborút megelôzô és az azt kísérô
ese ményeket  problematizáló  diskurzusokból  kitûnik,  hogy  a  szövegek  mögött
talált – de inkább az azok mögé helyezett – „én” történelmének az adott állításokat
vagy  elgondolásokat  hitelesítô mivolta,  illetve  éppen  az  ezen  hitelesítésre  való
kép  te lensége között szükségszerûen meghozandó olvasói választás a szerzôi iden-
titás gyakran feltételezett etikai semlegességét kikezdô kérdéseket szülhet. Vagyis
a „szer zôi” és a „valós én” közti potenciálisan elôálló interferencia felett nem lehet
egy szerûen szemet hunyni, sôt a múlttal való szembenézés kérlelhetetlen szigorú-
sággal és megfelelô (ön)kritikai hozzáállással, a körülményeket és a felmerülô le -
hetôségeket a maguk keretei között mérlegelô, jó arányérzékkel véghezvitt vizsgá-
lódásokon belül maradva a kultúratudomány egy kitüntetett fontosságú területé-
nek bizonyulhat, ahogy bizonyult is már nem egy munkában. Bíró-Balogh Tamás
könyvében, úgy tûnik, azonban nem ezt, hanem az elôbbi utat választotta, így az
e sorban precedensnek számító Paul de Man tengeren túli megítélé sé nek történe-
téhez hasonlóan – akinek a politikai múltja köztudottan leginkább az ame rikai re -

113


