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SALYÁMOSY MIKLÓS: 

MAKAY GUSZTÁV KÖNYVÉRŐL ES A VERSELEMZÉSRŐL 

Napjainkban, a középiskolai oktatás reformjának vitatása és végrehajtása idején, külö-
nös figyelmet érdemel minden kiadvány és minden probléma, amely valamiképpen kapcso-
latban van az irodalomoktatással. Makay Gusztáv természetesen nemcsak az iskolára tekintet t , 
amikor könyvét1 összeállította, de ez inkább növeli, mint csökkenti horderejét, hiszen az iro-
dalmi órák magváról és általában az irodalmi művek megértésének egyik kulcsáról, a vers-
elemzésről van szó benne. 

A könyv huszonkilenc magyar költő hetvennégy versét tartalmazza; a szerző közli a 
verset és utána néhány oldalon elemzi. A műveket úgy igyekezett kiválogatni, hogy— az előszó 
poétikus fogalmazását idézve — a gyűj temény „a legszebb verseket gyűjtse csokorba költé-
szetünk gazdag virágoskertjéből". Élő művész nem szerepel a kötetben; Bornemissza Pétertől 
Szabó Lőrincig a költők többé-kevésbé életművük jelentősége szerint ju to t tak szóhoz. így 
például Balassitól két, Csokonaitól négy, Berzsenyitől öt, Kölcseytől két, Petőfitől hé t , Ady 
Endrétől hat , Tóth Árpádtól három, József Attilától öt verset elemez Makay Gusztáv; egy-egy 
verssel szerepel többek között Batsányi, Dayka, Gyulai Pál, Kiss József, Dsida Jenő; szóhoz 
jut a nép- és névtelen költészet is. Természetesen mindenki tudna a kiválasztottak legalább 
egy része helyett másokat ajánlani; itt ez különben is másodrendű, hiszen a könyv jelentőségét 
nem antológia jellege ad j a . Annyit azonban azért megjegyezhetünk, hogy a szerző szépérzékét 
a válogatásban — bizonyára nem tudatosan — nemcsak objektív esztétikai meggondolások 
vezették: néhány vers közlésével talán ifjúkori emlékeinek áldozott, illetve jogtalannak 
érzett mellőzést akart jóvá tenni (Berzsenyi: Fohaszkcdus, Kisfaludy Károly: Mohács, Lévay: 
Mikes), másut t a vers tar ta lmának társadalmi jelentősége (Berzsenyi: Dukai Takács Judithoz) 
vagy elemzésre való különleges alkalmassága lehetett a válogatás szempontja (Ábránvi Emil: 
Magyar nyelv). Különben pedig: de gustibus non est disputandum. 

A versek után következő elemzésekben Makay Gusztávot évtizedek tanári gyakorlata 
vezeti, e gyakorlat által régóta kialakított szempontok i rányí t ják, és e szempontok meghatá-
rozzák a kis tanulmányok általános felépítését. Először a vers keletkezésének körülményeit 
ismerteti, a költő életéből annyit közöl, amennyi a vers megértéséhez szükséges. A következők-
ben a szerkezetbe-gondolatmenetbe illesztve (a szerkezetet néhányszor rajzzal is szemlélteti) 
elemzi a szöveget: megmagyarázza a nehezebben érthető szavakat vagy sorokat, és kiemeli a 
jelentősebb költői eszközöket. Ha szükséges, rövid műfajelméleti vagy más elméleti jellegű 
tudnivalókat sző a két rész közé. Az elemzés érdemi részének lezárásaként a versforma leg-
jellemzőbb elemeire muta t rá. Aki már próbálta, tud ja , milyen nehéz dolog a különböző jellegű 
ismereteket világos formában néhány sorban úgy közölni, hogy az elemzés egysége meg-
marad jon : hiszen filológiai, műfajelméleti, nyelvészeti, verstani tudnivalókat kell úgy meg-
fogalmazni, hogy a tájékozatlanabb olvasó se érezzen hiányt , és az elemzés mégse essék szét: 
a magyarázatok belesimuljanak a tárgyalt vers ismertetésébe. Makay Gusztáv elemzéseiből 
egész kis esztétikát áll í thatunk össze: tisztázza a művészet általános elméleti kérdéseit, kitér 
a különböző korok uralkodó vagy jellemző stílusára (szentimentalizmus, romantika, lírai 
realizmus, impresszionizmus . . . ) , világos képet ad a költői műfajokról (óda, elégia, műdal, 
ballada, szonett) , rávilágít a költői kifejező eszközök lényegére (hasonlat, metafora, allegória, 
s z imbó lum. . . ), azaz — helyesen — semmit vagy nagyon keveset bíz az olvasó előzetes 
ismereteire; nem szimplifikál, de nem válik tudálékossá vagy nehézkessé sem, elkerüli a szak-
lapokban megjelenő verselemzések sokszor iskolás pedantériáját . Nagyon hatásosak a más 

1 Makay Gusz táv : Édes hazám, fogadj szivedbe !. . ." Verselemzések. Szépirodalmi Könyvkiadó . 1959. 



szerzőktől á tvet t elemző jellegű idézetek: kiemelnek egy-egy momentumot, élénkítik, színesí-
tik az előadást. I t t -ot t hasznos tanácsokat ad a szavalóknak is, s ezzel együtt az élőszó felidézé-
sével segíti az írásbeli közlést. 

Mind a kor, a költő élete és a vers közötti kapcsolatot megteremtő megjegyzésekben, 
mind a szövegmagyarázatban Makay Gusztáv felhasználja a legújabb eredményeket is (pél-
dául Csokonai Lilía-verseinél Juhász Gézának Földi Jánosnéra vonatkozó kutatásai t) , az 
elemzések általános tartalma pedig marxista gondolkodás felé muta t . Ha a következőkben 
mégis néhány kritikus megjegyzést teszünk, elsősorban azt t a r t j uk szem előtt, hogy a köny-
vet tekintélyes példányszáma, újdonság jellege valószínűleg széles körben ismertté fogja tenr.i, 
s ez minden vi tatható mondatának jelentőségét erősen megnöveli. 

Az elemzésekben akad egy-egy mondat , részlet, mely a felszabadulás előtti évtizedek 
nacionalista vagy szellemtudományos, valamint az utóbbi évek vulgáris gondolkodásának 
maradványai szűrődnek át a szerző fejtegetésein. 

Nacionalista jellegű provincializmust fedezhetünk fel abban, ahogy a magyar történe-
lem gyászos napjai t s bennük a magyar nép eredendő és egyedülálló hősiességét jellemzi: 
„Hiszen hősi, harcos nemzet vagyunk" , írja Balassinál (16. 1.). Hasonlót sugall ez a néhány 
mondat az Előszó elemzéséből: „Bizonyára a világirodalomban is kevés olyan vers akad, amely 
ilyen megrázóan ábrázolja egy szabadságáért szakadatlanul küzdött nemzet bukását , merész 
remények és nagy akarások túl ján. Más nemzet fia talán meg sem érti ezt a verset: ahhoz 
magyarnak kell lenni, hogy igazán átérezzük a költő döbbenetes lelkiállapotát hősi népének 
történelmi katasztrófája mia t t . " (148.1.) Azt hiszem, sok nemzet fia érez hasonlót, sajnos még 
a jelenben is, a múltban pedig egynéhány velünk szemben is. így magában alig vesszük észre 
e mondatok mási'k bántó elemét, de a későbbiek során mindinkább úgy tűnik, hogy Makay 
Gusztáv túlságosan egységesnek lát ja, illetve l á t t a t j a a nemzetet történelme viszontagságos 
ú t ján . A Rákóczi szabadságharcról ír ja: „. . . a bir tokukat vesztett nemesek együtt küzdöttek 
a . . . j o b b á g y s á g g a l . . . A nemzeti függetlenség védelmében nagyszerű egység alakult ki 
a különféle társadalmi rétegek között , s ezt az egységet gyönyörűen bizonyítja az irodalom." 
(36. 1.) Hogy ezt az egységet a valóságosnál erősebbnek éreztesse, Makay „réteg-"ként említi 
a nemeseket és a jobbágyokat; s hogy ez az „egység" mennyire nem volt erős, azt éppen az 
irodalom is igen érezhetően illusztrálja. Van igazság abban," hogy a Himnusz és a Szózat „a 
leghitelesebben fejezte ki egtsz (kiemelés tőlem, S. M.) népünk érzéseit" (133.1.); de hogy ez 
az igazság milyen viszonylagos, azt maga Vörösmarty is érezhette az Országháza írásakor. 
Talán a nemzeti egységet félti a szerző akkor is, amikor a Feltámadott a tenger ihlető okát 
csak a királyi rendeletekben jelöli meg (196.1.), és nem említi a magyar nemességet képviselő 
kormány politikáját; pedig i t t az olvasó magyarázat nélkül is észreveszi, hogy Petőfi a „nép"-en 
az uralkodó osztállyal szembeállított „elnyomott nép"-et ért. Hasonló természetű hiba, hogy 
a szerző nem említi Petőfi tájleíró költészetének osztálytartalmát (Az Alföld tárgyalásakor 
164. 1.); i t t arra is módja lett volna, hogy Schöpflin A'ladár, Kosztolányi Dezső, Benedet to 
Croce mellett idézet formájában egy marxista tudóst is szóhoz juttasson. Éppen a kérdés 
rossz emlékű aktualitása miat t máshogy fogalmaznám a következő mondatokat is: „A kilence-
dik szakasz ( A Mesebeli Jánosról van szó) egy „bús-magyar" gondolatot pendít meg. Ady úgy 
lát ta . . .: nem volt szerencsés, hogy a magyarság ezen a helyen foglalt hazát, „idegen" világ-
ban, Kelet és Nyugat ütköző pont ján ." (288. 1.) 

A szellemtudományos gondolkodás emléke érződik viszont ebből a mondatból: „Aklasz-
szicizmus márványhidegsége után a szentimentalizmus szólaltatja meg ismét az irodalomban 
a szív hangjait . így fejezhetett ki sok esetben feudalizmus-ellenességet . . . " (43.1.) Az egyol-
dalú akcio-reakcio elmélet túlzása a „klasszicizmus márvány-hidegsége", hiszen nyilvánvaló, 
hogy a klasszicizmus is fejezett ki érzelmeket; a szentimentalizmus specifikuma éppen az, 
hogy első és későbbi színvonalas képviselői feudalizmus-ellenes trziseket fejeztek ki, hogv a 
feudalizmus-ellenesség a szentimentalizmus hajtóereje, nem pedig esetleges járuléka. I t t külön-
ben Makay Gusztáv azt a hibát is elköveti, hogy nem magyarázza meg a „klasszicizmus" ki-
fejezést. Pontat lan és hibás a következő mondat , mert a történelem mozgatóerőinek elsődleges-
ségét homályosítja el: „Minthogy a katolikus Habsburgokkal és labancokkal szemben a kuru-
cok jórésze protestáns volt, a függetlenségi mozgalomba vallásos motívumok is fonódtak." 
(36. I.) I t t a Habsburgokkal szövetkező, politikai és gazdasági hatalomra törő klérus szerepét 
kellett volna kiemelnie. Megint csak a szellemi mozgalmak konkrét társadalmi tar ta lmát bur-
kolják ködbe ezek a mondatok: a francia felvilágosodás „természetellenesnek . . . t a r t o t t a , 
hogy a születési előjogok áthidalhatat lan szakadékot állítanak ember és ember közé. Rous-
seau . . . világosan kifejti műveiben, hogy az embereket a magántulajdon ördöge rontot ta 
meg." (49.1.) Meg kellett volna jegyezni, hogy Rousseau itt már túlmegy a polgárság feudaliz-
mus-ellenességén, és objektíve a nagypolgársággal szemben hangoztat ja a kispolgárság érde-
keit. Talán a hatásos mondatalkotásra való törekvés ragadta el a szerző tollát, amikor ezt í r ta 
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„Amióta Victor Hugo . . . kialakította a népét vezérlő költő apostol (a szerző kiemelése)eszmé-
nyét, az írókban . . . felelősségtudat párusolt az önmaguk kifejezésének ősi ösztönével." (159. 
1.) Ez a felelősségtudat megvolt előbb is — gondoljunk Zrínyire vagy Bessenyeire —, másrészt 
valamennyi szerepet a reformkor, még inkább a 40-es évek felelősségre és tudatosságra ébresztő 
társadalmi harcainak is tulajdonítanunk kell, ha Victor Hugo hatását , különösen Eötvösnél 
(ti. róla van szó), nem is tagadhat juk. Itt említem meg, hogy Makay nem egészen helyesen 
használja a „demokrat ikus" megjelölést: nem szerencsés, hogy a Kádár Kata ban szereplő 
Gyulai Mártont „demokratikus érzésűnek" nevezi (27. 1.), még kevésbé az, ahogy ezt a kifeje-
zést lejjebb értelmezi és általánosítja: „A valóságos életben is éppen a szerelmi vágy hidalta 
á t legtöbbször az osztálykötöttségeket"; a „demokratikus érzés" eme megnyilvánulásáról 
bizonyára nem volt ilyen elismerő véleménye a jobbágyoknak és a „puszták népé"-nek. 
Másrészt nem egészen világos, milyen értelemben alkalmazza a szerző a „demokratikus érzés" 
kifejezést azokra az érzelmekre, amelyeket Arany János fejez ki az Epilógus első részében 
(234. 1.). 

Ellentétes értelmű, de az osztályharc elleplezésének szándékával egy tőről fakadó hiba 
a vulgarizálás azon formája, amellyel ott is a költő osztályharcos tudatosságát vagy közvetlen 
forradalmiságát véljük felfedezni, ahol erről nem lehet szó: mindkettő alapja a marxista 
gondolkodás terén való bizonytalanság. Példa A walesi bárdok elemzéséből: a második rész 
eleje „. . . nagyszerűen érzékelteti azt a különbséget, amely a nép és a főurak magatartása 
között tárul fel a király látogatásakor: a nép némasággal tüntet a zsarnok elnyomó ellen, a 
főurak szein-száj-kápráztató lakomával .vendéglik' a királyt ." (219.1.) Edwárd király más-
képp ítéli meg a főurak viselkedését, ahogy az a következő versszakokból kiderül; azaz Arany 
János i t t az egész magyar társadalmat állítja szembe a Bach-korszakkal (hogy jogosan vagy 
nem, az más kérdés). Ugyancsak Arany Jánosnál: a Magunyban című vers hatodik versszaka 
„nagyszerű költői megsejtése annak az eszmének, hogy az ember — a társadalmi törvény-
szerűségek ismerelének birtokában („majd ha eszmél s "öntudatra épül") — tehetetlen bábból 
a „vak végzet" urává lehet." (226. 1.) Inkább az ellenkező véleményre hajlanék (a versszak 
alapján): „A végzet tengelye harsog tovább" és az hoz el olyan kort , amelyben a magyarság 
48—49-hez hasonlóan fog viselkedni („eszmél és öntudatra épül"). A „végzet" konkrétabb 
érielme pedig az általános európai fejlődés (többek között Ausztria pozíciójának remélhető 
összeomlása), ahogy ez a következő versszakból kiderül. Hogy mi volt különben ebben az idő-
ben Arany János véleménye a társadalmi törvényszerűségek ismeretét magában foglaló eszmé-
ről, a szocializmusról, az nem sokkal később a Hebbel-bírálatból eléggé világos. — Nincs 
semmi okunk elleplezni azt (különben ha volna, se tehetnénk), hogy József Attila szeme előtt 
a Levegőt! című vers egyik metaforája („Sokszor nem is tud tam, hogy miért ve r t ek . . ") 
és még inkább a Hazam utolsó szonettjének írásakor éppen az antifasiszta nemzet-egység 
lebeg. Semmiképpen sem lehet ezeket a részleteket úgy magyarázni, ahogy Makay Gusztáv 
teszi: hogy ti. a költő itt az eljövendő, illetve már másutt meglevő szocialista társadalomra 
gondol. (A 377. és a 389. lapon.) 

Még néhány hibás mondatra és hiányra szeretnék rámutatni . Dayka Gábor „a szomorú, 
fájdalmas versek specialistája". (44. 1.) Itt a szerző figyelmen kívül hagyta Dayka antikleri-
kális verseit, amelyeknek éppúgy „specialistája" volt, mint a világfájdalmasaknak. A ; estve 
végén az „ember" nem a szegényekkel való közösségérzés kifejezője (52. 1.); vele Csokonai a 
felvilágosodott racionális ember büszke méltóságát és materializmusát fejezi ki. Amikor 
A tihanyi ekhóhoz című versben megnyilvánuló antifeudalizmusról beszélünk (66. 1.), feltétle-
nül meg kell világítanunk ennek a felvilágosodott gondolat- és érzésvilágnak az 1795 előtti-
től eltérő természetrajzát é s — természetesen—a különbség okát. Különben pedig A tihanyi-
ekhóhoz nem ekhós vers. (68. 1.) A „ . . . Zápolya öldöklő századja s ti tkos gyilkosaid keze" 
kifejezés nem „az 1514-es parasztháborúra vonatkozik" (77.1.), hiszen ez Dózsa-párti hangulat-
árnyalatot jelentene, hanem általában a XVI. századra, ahol a Zápolya név elsősorban a 
Habsburg-ellenes pártütés elítélését érezteti. — A következő mondatokban hibás az alap, és 
ez egy régi lejárt helytelen következtetésre vezet: a Csongor és Tünde mondanivalója: „az 
egyéni boldogság ti tka két ember szerelmi idillje, távol a világ, a társadalom problémáitól. 
À rom című kiseposz eszmei tanulsága már (kiemelés tőlem, S.M.) arról vall, hogy a költő be-
lá t ta : boldogtalan társadalomban az egyén sem lehet boldog." (138. 1.) Az időhatározói érte-
lemben használt „ m á r " helyett „még" a helyes, azaz Vörösmarty A rom ban még keresi a 
társadalmi cselekvés ú t j á t , s így a Csongor (S Tünde a költő világnézeti válságának elmélyü-
lését jelzi. Valamiképpen azonban meg kellett volna világítani, miért él még ma is a Csenner 
és Tünde, s miért csak iskolai olvasmány A rom. — A híres Ady-idézetben, amelyben a költő-
publicista a magyar forradalom ú t j á t és feladatait jelöli ki („Nekünk elől kell kezdeni a dolgot 
az első rendnél, aztán a másodiknál, a harmadiknál végre . . . " ) , az első rend nem az arisztok-
ráciát, hanem a klérust, a második pedig nem a köznemességet, hanem a világi feudális osz-
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tályt jelöli (277.1.), azaz az arisztokráciát és a köznemességet (helyesebben: a nem arisztokrata 
földbirtokos réteget) együtt : semmi okunk sincs annak a feltételezésére, hogy Ady a klérus 
érdekében megváltoztatta volna a rendek hagyományos jelentését, annál kevésbé, mert a 
következő mondatban maga említi a klérust az arisztokráciával együtt . — A Nem tudhatom-
ban a házfalakról csorgó, vöröslő fá jdalom" sor nem a „romboló repülőtámadásokra (vagy a 
politikai és faji üldözés áldozataira) céloz", hanem a naplemente költői képe. (396. 1.) Az más 
kérdés — és ezt helyes lett volna megmutatni — hogy milyen asszociációs úton teremtenek 
a költő tudatában élő gondolatok és érzelmek ilyen kegyetlenül erőteljes és tömör képet. — 
Egyszerű figyelmetlenségből eredő elírás: a 218. lapon közölt Arany-idézetben ötszáz walesi 
bárdról van szó, a szerző néhány sorral előbb félszázat ír. 

A verstani magyarázatokban az egész köteten á t tisztázatlan marad a modern idő-
mértékes verselés jellege. Pontosabban: az ide vonatkozó részekből úgy tűnhet , hogy a modern 
időmértékes verselés nem egyéb, mint a klasszikus időmértékes verselés rímes változata. (Elő-
ször a 45. lapon: „Dayka már azok közé a költők közé tartozik, akik az időmértékes r i tmust 
a magyar verselésből kedvelt rímmel kötötték össze"; ez a megfogalmazás különben még azt 
a balhiedelmet is keltheti az olvasóban, hogy ez a verselési mód valamilyen magyar sajátos-
ság. Később: a 78., 83., 220., 263. lapon.) Ez a „nézet" taní tványaink körében eléggé elterjedt 
ahhoz, hogy mindent megtegyünk ellene. A modern időmértékes verselés önálló verselési mód 
(a fenti mondatot a rímkovács Kovács leoninusaira alkalmazhatnánk), amelynek megvan a 
maga külön fejlődési ú t j a az európai irodalomban a déli népek Dante előtti költészetétől kezdve 
mindmáig, s a későbbi fejlődés során sokszor a rím is elmaradt. Bátran mondhat juk , hogy a 
modern időmértékes verselés nem áll közelebb a klasszikushoz, mint a rímes (esetleg rímleien) 
hangsúlyos (nemzeti) verselési módhoz. Szintén szimplifikáció— tehát tévedés — van abban , 
ha Batsányi 12 szótagos sorait „hagyományosnak" nevezzük. (41. 1.) (A hagyomány a szöveg 
összefüggése szerint Gyöngyösit jelenti.) Batsányi a felvilágosodás költői által annyira ked-
velt francia alexandrinusban írt. Általában hibás az, ha a strófaszerkezet ismertetésekor csak 
a sorok szótagszámát említ jük és nem a r i tmust : a szótagszám magában keveset, egyes ver-
seknél semmit sem mond. (Ez főleg a kötet első részében fordul elő, egészen Csokonaiig.) 
Például A rigóknak ő szálasa egyik legfőbb szépsége r i tmusában van, amellyel a névtelen 
szerző nyilvánvalóan valamilyen korabeli táncdallam zenei ri tmusát követi. Csokonainál 
pedig a ritmus különbségei adják a hím- és nőrímek váltakozását , ez viszont több versnél a 
zeneiség el nem hanyagolható forrása (például a kötetben szereplő Azeskiivésben vagy A Reminy-
hezbtrí). 

Még egy általános érvényű megjegyzés: Makay Gusztáv szívesen használ — néha egy-
egy „ t a l án" által korlátozott , de legtöbbször abszolút érvényű — szuperlativuszokat: a 
Fohászkodás ,,líránk legremekebb vallásos tárgyú költeménye" (81. 1.), „máig ő (Berzsenyi) írta 
erről (a nő hivatásáról) a legszebb sorokat" (97. 1.), „A Mohr'.cs költészetünk talán legszebb 
hazafias elégiája" (102. 1.) A walesi bárdok Arany „leghíresebb, legismertebb ba l ladá ja" (217. 
1.). A Mama József Attila legnépszerűbb verse (354. 1.). Az Előszó elemzésében három „leg" is 
szerepel. Ezt a rossz szokást főleg azért említem meg, inert ezzel is sokszor találkozunk, és benne 
a sportbéli és a művészeti teljesítmények közti hibás analógia rejlik. Ezt az analógiát pedig 
nem fogadhat juk el, nemcsak azért, fnert sértő, hanem mert megkerüli a lényeget. (Szélső 
formája az ilyenféle kérdés: „Ki volt nagyobb költő, Majakovszkij vagy József Att i la?") 

Az eddigiekben főleg arról volt szó, ami Makay Gusztáv könyvében benne van; a továb-
biakban első sorban arról szeretnék néhány szót ejteni, ami nincs benne, de benne lehetne. 

A verset elemző irodalmár munkája àhhoz a botanikuséhoz volna hasonlítható, aki egy 
virágot bont alkotó elemeire azért , hogy utána eredeti a lakjában összerakja és szépségét meg-
mulassa. A feltételes hasonlat is sántít,"de arra talán alkalmas, hogy a feladat nehézségét érzé-
keltesse. Elméletben így fogalmazhatnánk: a verselemző racionális eszközökkel próbál 
valamilyen csak részben racionálisai megközelíteni. A kérdés az, hogy meddig mehet el a 
költői alkotás telbontásában annak veszélye nélkül, hogy a vers összerakhatatlanul darabjaira 
essék szét, és tudatos esztétikai élmény helyett az olvasó"(vagy hallgató) tuda tában csak szürke 
tudáscserepek maradjanak . Ügy gondolom, jóval tovább, mint ameddig Makay Gusztáv el-
megy. Hiszen végső soron az „imponderábil iák" is lemérhetők, legfeljebb az vi ta tható, hogy 
minden esetben érdemes mérlegre tenni őket. 

Az elemzés műfogásainak száma szinte kimeríthetetlen. Sokszor igen hatásos az össze-
hasonlítás: a variánsok egybevetése is, de az irodalom fejlődése során egymás nyomába lépő 
stílusoké vagy néhány költő hasonló témájú-hangulatú vagy funkciójú verséé. Ha Kölcsey korai 
költészetét összevetjük a későbbivel, még inkább Vörösmartyéval, nagyon plasztikussá válik, 
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mit jelent a romantika a klasszicizáló stílussal szemben. A kötetben közöltek közül alkalmas 
l e t t volna erre a komparációra a Csolnakon és a Mohács illetve a Gondolatok a könyvtárban ; 
így meg lehet mutatni , mi ú ja t hozott a romantika: szókincsben, szenvedélyben, képanyagban, 
a költői képzelet birodalmának kiterjesztésében, és ezzel Kisfaludy, Vörösmarty költészetét 
tesszük hozzáférhetőbbé az olvasó számára. Idetartozik egy-egy költő képanyagának (hon-
nan veszi a szóanyagot szóképei számára: biblia, mitológia, a nép élete, természet, világ- és 
nemzeti történelem, a felvilágosodás eszmei és érzelmi világa stb.) és képalkotási módjának a 
vizsgálata. Arany János költészetéről nagyon sokat el lehet mondani csak annak a képnek 
az alapján, mellyel a Magányban című versében a történelem menetét a folyóvízhez hasonlít ja: 
a természetet ismerő ember számára közvetlenül Szemlélhetővé tesz egy bonyolult és nehezen 
át tekinthető történelmi folyamatot. Ugyanitt a kockavetés metaforája azt a csodálatos művé-
szetet i l lusztrálhatja, amelynek segítségével Arany szavakkal szinte alig kifejezhető lélektani 
jelenségeket érzékeltet -végtelenül egyszerű módon. — A Lédával a bálbanról szinte semmit 
sem mondunk, ha csak a jelzőit soroljuk fel, és meg sem említ jük, hogy ez szimbolikus vers; 
mégpedig nem szimbolikus elemeket tar talmazó (mint a Csák Máté földjen), hanem olyan, 
amelyben a teljes kép, minden részével együtt , csak arra szolgál, hogy szorongó, keserű, hősies 
póz nélküli tragikus hangulatot keltsen, és ezt a hangulatot most már a kép részletei nélkül, 
azoktól szinte megszabadulva, kell átéreznünk. Különben eltorzul a versélmény: a hallgató 
úgy gondolja, hogy Ady itt képanyagában is átélt élményeit mondja el, a szimbólum elveszti 
varázsát , „ér thetet lenné" válik. A költőre jellemző képalkotási módnál maradva: minden érett 
Ady versben meg lehet mutatni , hogy képeinek mélységét messzezengő érzelmi-hangulati 
aszbciációk adják , József Attila képeit viszont elsősorban intellektuális tar talom feszíti. — 
Nagyon jellemző egy-egy költőre képzettársításainak menete és jellege: hogy egészen egyszerű 
példát mondjak:Petőfi a versek egész sorában, bárhonnan is indul, közvetlenül a forradalom 
vagy a halál képéhez ju t (ezért annyira Petőfi igazi vers a Beszél a fákkal a bús őszi szél), 
József Attila viszont a természet szemlélésétől sokszor bonyolult intellektuális úton, alig követ-
hető asszociációk során, a társadalmi élethez (A Dunánál). Ezért nem elegendő általában egy-
egy vers jellemző szókincsének „vertikális" bemutatása (például Tóth Árpádra jellemző 
jelzők egy versen belül), ezt mindig ki kell egészíteni a „horizontális" vizsgálattal, azaz pél-
dául annak megmutatásával , hogy egy-egy jelző milyen főnévhez kapcsolódik. Hiszen e kap-
csolatok dialektikája sokkal többet mond a költő lelkében végbemenő folyamatról, lelkiállapotáról, 
általában a rejteti szépségekről, mint a szókincs statikája. Annál is inkább, mert egy kifejezésnek 
zenéje is lehet, egy-egy szónak r i tkán: a „mérhetet len" önmagában nem sokat mond, „a mér-
hetetlen messzeségen á t " nagyon sokat, s elsősorban nem értelmével, hanem melódiájával, 
pontosabban: a dallam és a jelentés egymást erősítő kölcsönös kapcsolatával. 

Néhány példa a hasonló tartalmú-hangulatú-funkciójú versek összehasonlításának 
hasznáról —• szintén a kötetben közölt versek kapcsán. A Családi kör és A puszta télen egy-
más mellé állításával konkrétan meg lehet mutatni , hogy mi a különbség Arany epikusán leíró 
(az időben mozgó) és Petőfi líraian leíró (a térben mozgó) versépítési módszere között ; általá-
nosítva: a két költő egymástól eltérő alkatához ju tunk közelebb. Ha a Magányban mellé oda-
helyezzük a Válság idejinX, Arany belső világának egyik legjellemzőbb vonását t á rha t juk fel: 
a döntő és súlyos helyzetekben való szorongását, önmagát emésztő, tépelődő, a közösség sor-
sát vállaló, de" kezdeményezésre képtelen természetét, mély és mindig a végső problémákkal 
való küzdelemből eredő passzivitását. A hasonló lelkiállapot ugyanolyan részleteket t e remt : 
a kínosan telő, különben „meghatározhata t lan" idő képszerű ábrázolását, a folyóvízről szóló 
metaforát , a döntés várásának és a tőle való visszarettenésnek az érzékeltetését. Ha most mind-
két verset a korábbival egy időben keletkezett Európa csendes, újra csendes című Petőfi vers-
sel ve t jük egybe, a két költő alakja még plaszt ikusaivá válik előttünk, s még világosabbá az, 
ami őket érzésvilágban, asszociációs készségben, a képzelet képalkotó módszerében, azaz az 
emberi természet, a költői alkat , az eseményekre való reagálás és a formaadás terén megkülön-
bözteti és jellemzi. 

Még egy pillanatra a verselemzés racionális fogásainak területén maradva egy paradox-
nak tűnő javaslatot kell tennem: rá kell mutatni arra is, ami egy versben nem tökéletes. Ez az 
ünneprontás nemcsak megbocsátható, hanem kívánatos is, mert csak így tud juk az igazi szép-
ség hitelét biztosítani. így például bátran megmondhat juk, hogy a klasszikus képek formájába 
öltöztetett filozofálás nem egészen illik össze a Dukai Takács Judithoz írt Berzsenyi vers modern 
polgári tar talmával . Vagy azt, hogy Adynak vannak rutinos, modoros sorai is (a közölt versek-
ben is); hogy Kosztolányi rímötletei sokszor igen mély és megindító verseit is a játékosság, 
a komolytalanság meredélyének a szélére viszik; az éppen Kosztolányi költészetének egyik 
feltűnő sajátossága, hogy legtöbbször ezek ellenére is a csúcson tud maradni. [Példa a Halotti 
beszédböY. „Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt] s szólt a jka , melyet mostan lepecsitelt (a 
csönd . . .").] Ha Babits Húsvd előtt című versénél megmondjuk, hogy a benne megnyilatkozó 

63 



„ g á t a t törő szenvedély" kissé voulu, mesterkélt, hogy a rendkívül tudatos költő a szenvedélyt 
is szinte tudatosan gerjeszti magában, még inkább kitűnik az Egy gondolat bánt engemet el-
ragadó naivsága, önkéntelensége, őszinte szenvedélye és így a szabályosabb forma ellenére is 
sokkal meggyőzőbb érzelmi vihara. Más vonatkozásban: ezzel is megmuta tha t juk , hogy meny-
nyivel nagyobb vers a Cigány a siralomházban, mint a Húsvit előtt (mert az); a költő i t t nem 
próbál kilépni érzelmi és formai lehetőségeiből. 

Néhány szó a szorosabban vett imponderábiliákról. Ide tartoznak elsősorban a ri tmus, 
a dallam, a hangok önálló zenei hatása, a szórend. Juhász Gyula Milyen volt.. . . című versé-
ről keveset mondunk, ha csak szerkezetére, képeinek egyszerűségére és költőiségére hívjuk fel 
a figyelmet. Ezt a verset elsősorban dallama emeli a remekművek sorába, képeinek is a sorok 
melódiája ad ja meg ragyogását. Különösen fontos, hogy az első sorok végén a „ m á r " hang-
súlyta lan , s így a sor mondathangsúlya, lejtése: decrescendoja harmóniában van a ritmussal. 
A versszak további részében három soros egységben ismétlődik meg az első sor lejtése, a dallam 
bővebben, nagyobb lélegzetvétellel bomlik ki. Ez a fájdalmas crescendo és decrescendo még 
kétszer visszatér, a fájdalom mintegy újra és újra erőre kap, hogy az utolsó előtti sor meleg-
fényű mássalhangzóival és mélytónusú magánhangzóival előkészítse az utolsó sor lebegését 
és melankolikus elnyugvását. — Szintén az imponderábiliák közé sorolhatjuk a tudatos vagy 
önkéntelen reminiszcenciákat. Egy másik költőre emlékeztető, visszatérő soroknak rendkívüli 
asszociációs erejük van. A Levél a hitveshez egyik strófakezdő sorának végén megjelenő „nem 
tudom m á r " („Mikor láthatlak ú j ra , nem tudom már") , az eredetivel megegyező lejtéssel, 
inélyzengésű akkordként kapcsolja Radnóti verséhez Juhász Gyula költeményének hangu-
la t - és érzelemvilágát; s egyúttal a nemzet költészetéhez: a hazához való ragaszkodásnak vég-
telen finomságú kifejezése. 

Példát a szinte minden lehetőséget kimerítő elemzésre Keresztury Dezső adot t a 
Szeptember végén bemutatásával az Irodalomtörténet 1958. VI. számában. 

Cikkem első része szőrszálhasogatónak, a második túlzottan részletezőnek tűnhet . 
Mentségemre szolgáljon, hogy amikor a verselemzésről van szó: nostra res agitur; mindenki 
ügyéről, akinek szívén fekszik az irodalom múltja és jövője. 
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