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Gyakori, nem egyszer heves viták során fejlődik a magyar verstan-
tudomány. Már a verstani eszmélkedés kezdetén is így volt ez, s erről 
tanúskodik Orosz László könyve. Bár az idők során sok minden tisztázó-
dott, ma is sok a vitatott kérdés. Erre vallanak az újabb viták. Horváth 
János nem hiába adta 1955-ben megjelent utolsó, nagy verstani tanul-
mányának a Vitás verstani kérdések címet. Jellemzőek a mű első sorai: 
„Ki-ki tapasztalhatta, mennyire tisztázatlanok verstanunk némely elvi 
fontosságú kérdései. Egymást kizáró tanok és elvek nyugtalanítják a 
tájékozódni akarót. A zavar éppen nem mai keletű, de újabb nyilat-
kozatok is fokozzák, ahelyett, hogy szüntetnék." (3.) Ez a megállapítás 
napjainkban is érvényes. Ennek bizonysága az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézetében 1979. dec. 13-án megrendezett verstani tanácskozás, 
amelyen kilenc verstannal foglalkozó szakember ismertette Ady Endre 
A Tisza-parton című költeményének verstani elemzését. Az elemzések 
és a velük kapcsolatosan lezajlott vita és hozzászólások az irodalom-
tudomány szakembereinek szélesebb köre számára is világossá teszik, 
hogy az ellentmondások nemcsak Ady versével (és általában verse-
lésével) kapcsolatosan érvényesek, hanem verstantudományunk egészére 
nézve is. Viszont örvendetes, hogy újabban ismételten összeülnek a 
szakemberek a problémák megvitatására, s megkísérlik a nézetek össze-
egyeztetését vagy legalábbis közelebb hozatalát egymáshoz. 

Van még egy fontos tanulsága újabb verstanirodalmunknak, s a fenti 
tanácskozásoknak is. A versek metrumát és ritmusát történeti alapon 
kell vizsgálnunk. Ma már szinte felesleges hangoztatnunk, hogy maga a 
ritmusérzék, így tehát a ritmus létrehozására és befogadására való 
készség is történeti kategória: amit nem talál jónak egy meghatározott 
korszakban, azt elfogadja egy másikban. Ezért is van szükség vers-
elmélet-történetre. Az elmélet nemcsak leszűri egy-egy kor verselésének 
tanulságait, hanem befolyásolhatja is azt. Egy-egy vers ritmikai meg-
határozásához tehát elengedhetetlen a kor verstani gondolkodásának és 
ritmusérzékének ismerete. Ezt is szolgálja a szerző könyve. 
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Jelentőségét akkor látjuk be, ha meggondoljuk, hogy eddig inkább 
csak a magyar verselési gyakorlat fejlődésével foglalkoztak (sajnos 
ennek összefüggő áttekintése is hiányzik!), a magyar verselmélet törté-
netének kritikai feltárásában viszont igen sok a fehér folt. Orosz László, 
az elején kezdve, ezért végzett hézagpótló munkát. így méltán csatla-
kozik többek között Négyesy László jelentős kezdeményezésének te-
kinthető, A magyar verselmélet kritikai története (1888) és Szabédi 
László A magyar ritmus formái (1955) című könyvéhez. (Az utóbbi 
Arany Jánostól Vargyas Lajosig hét kiemelkedő metrikus verselméleti 
munkásságát elemzi és értékeli részletesen.) Orosz László a fel-
világosodás korának verselméleti vizsgálatát végzi el - tegyük hozzá már 
most: rendkívüli alapossággal. Minden adatot, verselméleti megnyilat-
kozást számba vesz, gyakran ma már elfelejtett személyekét is. Minden 
sorra kerül itt, ami a magyar verstani elmélkedés kezdeteit megvüágítja. 
Mindez annak a megmutatását szolgálja, hogyan oldódik mind gyakor-
latban, mind elméletben a hagyományokhoz való ragaszkodás, s kap 
teret - ha sok botladozás árán is - az új. Érdeme a szerzőnek a 
tényekhez való ragaszkodás. Ennek bizonyítéka, hogy állításait jó érzék-
kel kiszemelt idézetekkel támasztja alá. így sok olyan megnyilatkozás 
kerül napvilágra, ami a szakemberek szűk köre előtt is rejtve volt. 

Dolgozatát természetszerűleg az időmértékes verselés történeti előz-
ményeivel kezdi, amelyek a középkorig és az azt követő századokig 
nyúlnak vissza. Ha nem is általános, inkább csak elszórt jelenségként, az 
időmértékes verselésnek bizonyos mértékű folytonosságára tudott rá-
mutatni a magyar verstörténet. Szerzőnk az előzményeknek csupán 
erősen vázlatos felsorolását adja, holott ezek csak egészen szűk szakmai 
körökben ismeretesek. Talán, bár elsősorban gyakorlati előzményekről 
van szó, s a tudatosság csak csírájában volt meg, nem ártott volna 
valamivel részletesebb tájékoztatás. 

A szerzővel együtt hangsúlyozzuk az új formák feltűnésének és 
általánossá válásának történeti szükségszerűségét. Azt, hogy a mértékes 
formák megjelenése és elterjedése a 18. század utolsó harmadában 
természetes következménye volt irodalmunk megújuló fellendülésének: 
az új igények, irányzatok.az új mondanivalók nekik megfelelő formákat 
követeltek a verselés terén is. Joggal állapította meg irodalomtudo-
mányunk, hogy nemcsak nyelvújítás volt, hanem versújítás is, amely 
megkövetelte a mértékes vers szabályainak tüzetes megvizsgálását. Ez 
pedig a költői gyakorlattal párhuzamosan folyt, hisz említettük, elmélet 
és gyakorlat elválaszthatatlan egymástól. Az 1770-es évek vége és a 
80-as évek eleje az antik verselés előretörésének ideje volt. A 80-as évek 
végétől és a 90-es évek elejétől kezdve mindinkább a nyugat-európai 



formák felé fordult a figyelem. Földinél, Csokonainál, só't végül 
Verseghynél egyensúlyba került a három versnem értékelése. Hogy a 
viták mégsem ültek el, az nagyrészt Kazinczy jambus-propagálásának 
köszönhető. A 90-es években és a 19. század elején úgy látszott, hogy 
az antik verselés ugyan polgárjogot nyert irodalmunkban, de nem vált 
uralkodóvá, csupán Virág Benedek törekedett hegemóniájára. A 
továbbiakban Batsányi, Kisfaludy Sándor, az Erdélyi Múzeum és a 
Tudományos Gyűjtemény cikkírói (Döbrentei Gábor, Horváth András, 
Teleki László és mások) rehabilitálták a hagy ományos, hangsúlyos for-
mákat, s egyenjogúnak ismerték el a háromféle versnemet. Berzsenyi az 
antik időmértékes verselés egyik legnagyobb képviselője irodalmunk-
ban, a rímes-idó'mértékes formákat viszont elutasítja, bár elismeri a 
versformák három nemét, Kölcsey állást foglal a rímes-időmértékes for-
mák mellett, mégsem ítéli el a rímes, mérték nélküli verset. E jó 
fejlődéstörténeti áttekintés után utolsó fejezetében figyelemre méltó 
kitekintést ad a szerző a további fejlődésre. Megállapítja, hogy a reform-
kortól kezdve békességben él egymás mellett a háromféle verselés. Az 
1830-as, 40-es években aztán mind erősebben jelentkezik az igény a 
hagyományos nemzeti vers törvényszerűségének megismerésére. Ért-
hetővé teszi ezt a költői gyakorlat: Petőfi, Arany, az irodalmi népiesség 
fejlődése és révbejutása. 

Jól sikerültek az egyes teoretikusokról, költők, csoportosulások 
elméleti megnyilatkozásairól szóló, számos részlettanulmányra támasz-
kodó, szintézis értékű fejtegetések. Elmondható ez mindjárt a klasszikai 
triász verstani munkásságának tárgyalásáról. Fontos része ez a könyv-
nek, hisz a magyar prozódia szabályainak alapjait ők rakták le. Az idő, a 
fejlődés - állapítja meg a szerző - sok mindent kirostált ezek közül a 
szabályok közül, a lényeg azonban máig érvényes. Szellemes és magvas 
egy mondatnyi összefoglaló értékelésük: „Elméleti készségük - Révai 
kivételével - csekély, prozódiai vitájuknak nagyobb a füstje, mint a 
lángja." (20.) Kár viszont, hogy a prozódiai harcra nem tér ki kissé 
részletesebben, hisz helyenként olyan hevességgel folyik, mint a nyelv-
újítási. Mindkettő azt mutatja, mennyire erős indulattal párosult 
szívügy volt az irodalmi megújhodás. Említettük, jó fejlődési kép bonta-
kozik ki a történeti tárgyalás során, benne helyenként igen jól sikerült, 
magvas summázásokkal (többek között Földi János, Pálóczi Horváth 
Ádám, Verseghy, Berzsenyi és Kölcsey értékelése). Érdemes külön 
kiemelni a Csokonaival kapcsolatos fejlődéstörténeti jellegű összefoglaló 
értékelést: „Földit,Csokonait és részben Pálóczi Horváthot az rokonítja, 
hogy nem adták fel a magyaros verselést, eszményük a vers zeneisége 
volt, kitűnő verselési készségük valamennyi verselési nemben otthonossá 
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tette őket. Alighanem gazdagabb formakincset alakíthatott vol.ia ki 19. 
századi költészetünk, ha Csokonai /.//tójának formagazdagságát 
folytatja, nem köti le magát egyre inkább a Kazinczytól kitüntetett és 
propagált nyugat-európai formák, különösen a jambikusok mellé." 
(71-72.) Érdemes volt idézni ezt a néhány sort, mert a szerző az 
elmulasztott lehetőségekre és a fejlődés bizonyos mértékű elhibázott-
ságára tesz benne utalást! Ugyancsak figyelemre méltók a könyv záró 
mondatai is, melyekben leszögezi e kor verstani eszmélkedésének 
hiányosságait, majd így folytatja: „Ennek ellenére azonban e korszak 
nemcsak a magyar vers szinte valamennyi lehetőségének gyakorlati 
kipróbálásával, hanem e lehetőségek elméleti megközelítésével is 
hatalmas teljesítményt v é g z e t t . . . A tágabb igényű verstani kutatás, 
amelyet nemcsak a metrumok törvénye, hanem a metrumokban meg-
valósuló ritmus érdekel, éppen ezért számos indíttatást, ötletet nyerhet 
e kor verstani megfigyeléseiből és megsejtéseiből." (146.)íme mai vers-
tantudományunk egyik alapelve: az elemzésben a metrum és a ritmus 
viszonyában az utóbbi nagyobb jelentőségének hangoztatása! 

A szerző könyvét eddig inkább fejlődéstörténeti szempontból érté-
keltük. Lássuk a továbbiakban, milyen problematika bontakozik ki 
benne. A végén ugyan maga is felsorolja ezeket hat pontba foglalva, 
mégis szükségesnek látszik ez összefoglalás kiegészítése és egyes meg-
állapításainak bővebb tárgyalása. 

Szinte minden egyes tárgyalt költő vagy teoretikus hangoztatja 
nyelvünk alkalmasságát a mértékes versre, hisz a magyar nyelvben 
világosan megkülönböztethetők egymástól a rövid és a hosszú szótagok 
- ellentétben más európai nyelvekkel. Földi János pl. (másokkal 
együtt) nyilatkozik erről; szembeállítja a némettel, amely a klasszikus 
metrumokat is csak a hangsúly segítségével tudja megszólaltatni. 

Mindegyik megnyilatkozó foglalkozik a prozódia kérdéseivel. Ennek 
köszönhető, hogy a magyar prozódia szabályai, számos tévedés és harc 
közepette ugyan, tisztázódtak. Az időmértékes vers alapelvei az iskolai 
latin grammatikák révén már ismertek voltak, így a viták már csak a 
magyar prozódia részletkérdéseit érintették. Kölcsey jól látja, hogy a 
prozódiai, sokszor szőrszálhasogató viták oka, hogy az iskolában 
tanított deák metrikának feleslegesen pontos követését szorgalmazták. 
Itt említjük, a könyv nyomán is, hogy az elmélet a nyugat-európai 
formákban a magyar verselés megmértékelt, ezért megnemesített válto-
zatát látta. 

A verselésnek négy, majd három fajtáját különböztették meg. 
Csokonai pl. így: 1. Görög szabású cadentia nélkül. 2. Görög szabású 
cadentiával. 3. Németes módú mértékes cadentiával. 4. Mérték nélküli 
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cadentiával. A leoninust általában elutasítják. Még legfőbb hívei, Gyön-
gyössi János és Édes Gergely is mentegetőzik miatta. így Berzsenyi már 
a versformáknak csak három főnemét említi. 

Sok szó esik a rímről, a rím minőségéről. A legtöbb író szembe-
fordul - az ismert okokból — a négyes rímmel. 

A költőknek,akik a verseléssel is foglalkoztak, egyik alapvető problé-
mája a vers és a dallam viszonya. Érthető ez, sok e korban az énekelt 
vers, különösen a kollégiumi diákság körében. Kár, hogy a kor dallamai-
nak értékelésére már itt nem tér ki, később is csak futólag, s arra, miért 
történt meg, hogy nem egy verses remekmű „megkésett melódiaként" 
talált csak rá a 20. században méltó megzenésítésére. Arra is rá lehetett 
volna mutatni, hogy a német jambusdallamok jelentős szerepet ját-
szottak a jambus felvilágosodás kori nagy mérvű meghonosodásában és 
elterjedésében. Földivel kapcsolatosan megjegyzi: „Az a további kíván-
ság azonban, hogy a szöveg szótagjainak hosszúsága igazodjék a dallam 
hangjainak hosszúságához, feltétlenül [helyes]." Majd hozzáfűzi: ,,Nem 
veszi azonban észre, hogy a magyar dallam és szöveg egybehangzása 
elsősorban az ictusok, nyomatékok egybeesésén fordul meg." (53-54 . ) 
Egyrészt nem egészen szabatos a megfogalmazás. Talán „és"-t kellett 
volna tenni az „ictusok" és a „nyomatékok" közé. Ez viszont nem 
mindig előnyös a magyar zenei lejtés szempontjából. Egyébként az 
emelkedő lejtést költőink is. zeneszerzőink is azzal ellensúlyozták, hogy 
a thesises szótag hangsúlyos. Kodály pl. három első sorában emelkedő 
lejtésű alkaioszi versformában írt A magyarokhoz c. kánonjában. Berzse-
nyivel összhangban gyakran helyez hangsúlyt a thesisre. már első sorá-
ban is négy esetben! 

Gondosan számba veszi a szerző a tartalom és a forma viszonyára 
vonatkozó megállapításokat, összefoglalásában megjegyzi, hogy „a vers-
formát szinte teljesen negligálják a gondolat, a tartalom egyedülinek 
tartott értéke mögött". (145.) Idézi Rájnist, majd Batsányit: „A ritmus 
csak szolga, / Szolgálat a dolga!" Az az érzésem, nem lett volna szabad 
általánosítani ezt a megnyilatkozást, s a tartalom primátusának hangoz-
tatását a versforma rovására ily szélsőséges mértékben tulajdom'tani a 
felvilágosodás költőinek. Ez ellentmond annak is, amiről Orosz László 
könyvében a már említett részletességgel és alapossággal ír: alig akad 
költő, teoretikus, aki ne foglalkozott volna verstani kérdésekkel; 
említettük már, a verselés csaknem olyan mértékben az irodalmi érdek-
lődés tárgya, mint a nyelv, a versújítás a nyelvújításhoz hasonló szen-
vedélyességgel folyt. De összefoglalásának további téziseiben maga is 
lazítani látszik fenti megállapításának merevségén, mikor a versformá-
nak számos költő által hangoztatott funkcionalitására utal. Pozitívum-
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ként kell kiemelni, hogy ahol csak teheti, mindenütt idézi a wrsforma 
funkcionális szerepére vonatkozó megnyilatkozásokat. Ezekből látható, 
hogy „a vers csak szolga" elv mégsem volt oly mértékben általános, 
mint ahogy ez a szerző könyvének 145. lapján tett megállapításából 
következnék. De erre vall az is, amire szintén gondosan utal: a szépség 
követelménye mind erősebben hallatja szavát. Erre nézve idézi Kazinczy 
általánosan ismert megnyilatkozását: 

Ne nézd, törvénnyel egy ez -e, nem-e? 
Egyez, ha szép, mert tövényt ez teszen. 

A szerző maga is nagyon helyesen és differenciáltan állapítja meg 
Döbrentei Gábornak az Erdélyi Múzeumban közölt megjegyzése alap-
ján: „Újszerű megítélése ez a formából eredő költői szépségnek mind 
csak a tartalomra ügyelő racionális véleményekkel, mind a költőiséget a 
formától elválasztó nézetekkel szemben, de a formai szépséget öncélú-
nak tekintő, illetve benne a nyelv formai csillogásra, játékra való alkal-
masságát bizonyító korábbi megnyilatkozásokkal szemben is." (119.) 
Az az érzésünk, szerzőnk nem kellő történeti körültekintéssel állította 
össze könyve végén téziseit. 

Végül ki kell térnünk egy sokat vitatott kérdésre: a jambus proble-
matikájára. A kérdés úgy merült fel: az emelkedő lejtésű jambus össze-
egyeztethető-e nyelvünk ellenkező tendenciájú jellegével; ezzel függ 
össze: nyeresége-e a jambus a magyar irodalomnak? A különböző, 
egymásnak sokszor ellentmondó állásfoglalásokra e dolgozat keretében 
még csak utalni sem lehet. A verselmélet mai álláspontja a jambus 
„megmagyarosodásának", nyelvünk alkatához való idomulásának elvét 
vallja: a jambusnak és a magyaros hangsúlyos versnek összeötvöződése 
számos kifejezési eszközzel, az árnyalás rengeteg lehetőségével gazda-
gította irodalmunkat. Vargyas Lajos értékelő konklúziója ez: 
„. . . jambus formában írt kitűnő versek, sőt legnagyobb remekművek 
hosszú sora született az utolsó másfél évszázad folyamán." (Magyar vers 
- magyar nyelv. 1966. 165.) Más véleményen van a zeneszerző! Szer-
zőnk idézi Kodály ismert nyilatkozatát, a jambusnak nyelvünktől való 
idegenségéről és nehezen megzenésíthetőségéről, s az egyenlőtlen és 
változatosabb szótagszámokat szolgáltató ütemű klasszikus versnek 
megzenésítésre alkalmasabb voltáról. Kinek az álláspontja helyes? A 
szerző megjegyzése: Kölcsey jól látta a fejlődés útját. ,,A nyugat-
európai, főként a jambikus vers uralkodóvá vált költészetünkben, 
s kétségtelenül gazdagította a kifejezés lehetőségeit." De mindjárt hozzá-
fűzi: „Máig gyűrűző kérdés azonban, ez a gazdagodás nem járt-e együtt 
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szegényedéssel is. A nyugat-európai formákat első híveik a szöveg és a 
dallam egyeztetésének igényével alkalmazták. Ez azonban csak idegen 
dallamra, a magyar muzsika rovására történhetett. A nyugat-európai 
formák végül is szövegekben [versekben] találták meg helyüket. A 
klasszikus formák viszont - ezt Berzsenyi jól érezte - a magyar 
muzsikához is hozzáigazíthatók." (190.) Gondolom, egyértelmű a 
válasz, amely világosan tükrözi a verstan-teoretikusnak és a zeneszerző-
nek a maga szempontjából egyaránt helyes válaszát. 

A szerző gazdag bibliográfiai anyagra támaszkodik. Hogy mégis 
megemlítünk néhány művet, ez nem kifogásként hangzik el, inkább a 
kiegészítést és a figyelem felhívását szolgálja. A jambus 18. század végi 
előzményeinek feltárásában hathatós segítséget nyújt Gáldi László 
Szenczi Molnár Albert zsoltárverse című könyve (1958). Verseghyvel és 
a kollégiumi zenével és verseléssel kapcsolatosan utalni lehetett volna 
Szabolcsi Bence tanulmányára: A XVIII. század magyar kollégiumi 
zenéje (1929, majd 1930). Meg lehetett volna említeni Elek Istvánt, aki 
tudtommal az első, aki egy költő verselésének monografikus feldolgozá-
sára vállalkozott Csokonai versművészete című tanulmányában (1942). 

Orosz László könyve nyeresége a magyar irodalomtudománynak, 
közelebbről a magyar verselmélet-történetnek. Gondos alapossággal 
tárgyaló módszerével, tárgyilagos, egyértelműen világos elemzéseivel, 
okos, magvas összefoglaló értékeléseivel példát mutathat a magyar vers-
elmélet-fejlődés további korszakainak megírására. Nagy szüksége van erre 
a magyar verstantudománynak, ezért várjuk a folytatást. (Irodalom-
történeti Füzetek. Akadémiai Kiadó, 1980.) 

[PÉCZELY LÁSZLÓI 

t a n u l m á n y o k 
a l e n g y e l - m a g y a r i r o d a l m i 
k a p c s o l a t o k t ö r t e n e t é b ő l 

A varsói egyetem kiadásában 1978-ban jelent meg harmincöt tanul-
mányt tartalmazó kötet a fenti címen. A tanulmányok a Varsóban 
1972-ben tartott konferenciára készültek lengyel, magyar és egy finn 
szerző tollából, s a lengyelül, németül és franciául írott cikkek e 
gyűjteménye az 1969-ben megjelent első, hasonló jellegű gyűjtemény 
folytatásának tekinthető. 


