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VITA A TIGRIS ÉS HIÉNA K Ö R Ü L 

I. 

Balszerencsés egy m ű ez a Tigris és hiéna — állítja Mar t inkó 
András, a Tigris és hiéna körbejárása c ímű dolgozatában. 

T ö b b mint százesztendős vélemény ez. N e m lenne érdemes 
szót vesztegetni akár mellette, akár ellene. A korabeli kriti-
kusok és az irodalomtörténészek mindent elkövettek, hogy 
feneketlen kútba lökjék Petőfi Sándor egyetlen színdarabját, 
pedig közben történt egy és más. 

Bemutatták a Tigris és hiénát a Körszínházban, majd a nagy 
költő születésének százötvenedik évfordulóján új rendezésben 
a Thália Színházban. Száznál több előadást ért meg — táblás 
házakkal — gyenge vigaszul az írónak az értetlen százhúsz 
esztendőért. Az előadást közvetítette a Magyar Televízió, 
ki tudja megmondani milyen nagyságrendű nézőközönség 
előtt. Az előadás hazai és nemzetközi fogadtatása (a Szovjet-
unióban Kisinyovban ugyancsak sikerrel adták elő a művet) 
olyan tények, amelyek mellett elmenni a m ű értékeinek újra-
tárgyalásánál enyhén szólva értetlenség. Szegény Meltzl H u g ó 
a kiváló irodalomtudós igazán jó szót érdemelne, nemes csele-
kedetéért, egy másik irodalomtudóstól, aki az ő nevét említi, 
ehelyett ő is megkapja a magáét. Mint olyan valaki, aki elő-
idézte a balszerencsés sors „második fordulatát", azzal a puszta 
ténnyel, hogy „felfedezte és (állítólag) megértette", mármin t 
a Tigris és hiénát. 

E. Kovács Gyula és társulatának erőfeszítései, a darab múlt 
századi előadása előtt Kolozsvárott le a kalappal! Cselekedetük 
olyan színháztörténeti esemény, amely jelentős támogatást 
kapott , éppen Meltzl Hugótól , akinek lehet, hogy megállapí-
tásai a m ű értékét illetően túlzottak voltak, de — és ez a lé-
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nyeg — lelkesedésük és áldozatvállalásuk nélkül talán még 
mindig ismeretlen volna a nagyközönség előtt a valóban 
szerencsétlen sorsú színdarab. 

Szomorú, hogy a TETT, a CSELEKEDET, amely már 
akkor rehabilitálni akarta Petőfi színpadi próbálkozását, még 
1975-ben is vállveregetést érdemel. Martinkó András nem tér 
ki a színdarab legújabbkori előadásaira sem. Lehet, hogy sem 
egyik, sem másik színpadi változatot nem látta. D e ha látta is, 
n e m foglalkozik az előadással. Mintha egy színdarab előadható-
ságának próbája n e m az élő színház bemutatója lenne. Ezzel 
szemben hivatkozik Petőfi a Körszínházban című könyvemre. 
És színházi munkanaplómat megtiszteli azzal, h o g y irodalom-
történeti eszmefuttatásánál hivatkozzék rá. A munkanapló 
természeténél fogva szélsőséges hangulatokat rögzí t . Bőven 
található a naplóban gúnyolódásra, kérdő- és felkiáltójelekre 
alkalmas részlet. D e az előadás mégis megszületett! És a szín-
házi kritikák, amelyekből Mar t inkó ugyancsak bőven idéz, 
az A D O T T E L Ő A D Á S R Ó L szólnak. Mint ahogy az én 
könyvem is egy alkotófolyamat megörökítése, oly mértékben 
részemről is vitatott , hogy a Tigris és hiéna felújítása számos 
ponton perelt az első munkafolyamat eredményeivel. Az út 
tehát nyitott, ú jabb és újabb színházi, gyakorlati értelmezés 
előtt. A munkanaplómból kiragadott részletek felhasználásánál 
Mart inkó András módszere érdekes, miután az előadásra vonat-
kozó gyakorlati jellegű mondanivalómat, a leírt darabra vonat-
kozó elméleti fejtegetésként fogta fel, és az én m u n k a közbeni 
kínlódásomat Petőfi Sándor számlájára írja, a színészeknek 
adott pillanat-szülte instrukcióimat kiforgatva, a szöveg értel-
mezéseként használja. Sajnálatos, hogy Martinkónál a drama-
turgiai munka elemzése is háttérbe szorul, amelyet szükség-
szerű elvégezni, minden olyan alkotásnál, amelyik fejletlen 
színházi kultúrával rendelkező korban születik. N e m vitázom 
az írásom közé ékelt szellemesnek szánt kérdőjelekkel, csupán 
egy megjegyzésre válaszolok. 

Én azt í r om: „ ! ! ! Jobb körülmények közöt t nagyszerű 
drámaíró lehetett volna belőle." (Ti. Petőfiből.) Martinkó 
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megjegyzése; A „körülmények" szülnék a nagy drámaírókat? 
— A szövegemből kiragadott idézetből így n e m derül ki, 
hogy a jobb körülmények nyilvánvalóan a drámaíráshoz 
alkalmas jobb körülményeket, adott esetben, a fejlett színházi 
kultúrát is jelentik. Azt nem kell bizonyítani, hogy Szofoklészt, 
a görög kultúra szülte és Shakespeare-t az Erzsébet-kor társa-
dalma—színházkultúrája, nem pedig fordítva. 

Végezetül annyit jegyzek meg, hogy a Kalevala színpadra 
állításakor — amely művet a finnek általában unalmasnak, a 
kötelező olvasmányok polcokon porosodó „illik elolvasni"-
jaként tartották számon — a finn közönség irodalmi és színházi 
szakma örömmel fogadta felfedezőmunkánkat és örömüknek 
számtalan tanújelét adták. Örül tek a FELFEDEZÉSnek. 

Mert a munka, az áldozatvállalás, a bukás kockázata ő értük 
volt és nem ellenükre. Ha tizedrészét fordította volna az elmúlt 
korok irodalomtörténete és Mart inkó András arra, hogy a 
Tigris és hiénáról bebizonyítsa a benne rejlő értékeket, akkor 
valóban nem kellene szerencsétlen sorsú műről beszélnünk. 
Jelentős, nagy tehetségű színészek lelkes munkája segítségével 
úgy éreztük, végre sikerült új fejezetet nyitni a Petőfi-színdarab 
történetében. Ú g y éreztük, az előadásainkat követő kritikák 
nagy része is támogatta munkánk eredményét. A. Gerskovics 
szovjet irodalomtörténész, Petőfi kutató, a m ű rajongói és 
propagálói közé tartozik. Az ügy iránti felelősség hatotta át 
minden megnyilatkozását és állásfoglalásait. Sajnálom, hogy 
őt is könnyedén intézi el Mart inkó András. És sajnálom, hogy 
akár akarja, akár nem, Petőfi egyetlen színdarabját ismét 
abba a mély kútba akarja taszítani, amelyből oly nehéz volt 
a felszníre hozni. 

KAZIMIR KÁROLY 

II. 

„Nagyo t ütött b o t j á v a l . . . " — mert így szokták tenni az 
olyan „nagy legények", kiknek (álló helyzetben) szamár 
nélkül is egészen a földig ér a lábuk. Talán haldoklik, esetleg 
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már m e g is halt a babájuk, talán a f oguk fáj, bal lábbal keltek 
fel, de leginkább mégis azért, mert — ezt már Kazimir 
Károly elődeinél is tapasztaltam — kevesebb kockázattal jár 
egy védtelen, kiszolgáltatott szamáron kitölteni a bosszút, 
mint — mondjuk — a juhászgazdán . . . 

D e lássuk, hogyan is jutot tam a versbéli szamár sorsára? 
Az Irodalomtörténet 1975. évi 1. száma egy (még 1972—73-
ban írt) nagyobb cikkem első felét közölte. Hogy megkímél-
jem az olvasót a meglehetősen érdektelen cikk elolvasásától, 
röviden összefoglalom, miről is beszéltem. 1. Balszerencsés 
dráma Petőfi Tigris és hiénája, mert többnyire nem vesznek 
róla tudomást sem, illetve ha tudomást vesznek róla, általá-
ban lekicsinylőleg vélekednek felőle; akik pedig „felfedezik", 
egymásnak gyökeresen ellentmondó jelentéssel ruházzák fel, 
így inkább a zűrzavart növelik, sőt a saját (semmivel sem 
alátámasztott) értelmezés kedvéért a drámának derék szán-
dékú, de félrevezető átszervezéséhez folyamodnak — mint 
például Kazimir Károly tette. 2. A dráma nem-értésének 
vagy félreértésének egyik oka, hogy az önmagában nem, 
csak az egész életrajz és életmű környezetében közelíthető 
meg. 3. Petőfi drámája genezisében, felépítésében, logikájá-
ban sokkal inkább lírai, m in t drámai. 

Erre sújt le Kazimir bot ja (meglehetősen kiátkozó hangon), 
hangos botütésekkel érvelve olyasmik mellett, melyeknek 
ellenkezőjét én sohasem állítottam, nagy részük fel sem merül t 
a cikkemben. Az ütlegelés egész concertójára nem térhetek 
ki, de egy-két ü temet-ü tömöt meg kell említenem, nehogy 
én is árnyékbokszolást végezzek, amihez sem kedvem, se 
erőm és, sajnos, életidőm sincs. 

1. ütöm. „Martinkó András . . . Petőfi egyetlen színdarabját 
ismét abba a mély kútba akarja taszítani, melyből oly nehéz 
volt a felszínre hozni." Mi tűrés-tagadás, nagyon megnövelte 
az önérzetemet, hogy Kazimir elképzelése szerint írásaimat 
nemcsak hogy ezrek, tízezrek olvassák, hanem nekem egy 
fél cikkem képes olyan hatást kiváltani a magyar olvasó és 
színházlátogató közönség gondolkozásában meg az i rodalom-
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oktatásban, melynek következménye Kazimir és elődei egész 
világfordító TETTének , CSELEKEDETének semmivé tevése 
l e h e t n e . . . Hát mégsem éltem hiába . . . mégis vi t tem vala-
mire . . . N o n omnis moriar . . . 

Aztán a foj togató kétségbeesés vesz erőt raj tam: e nemzeti 
méretű sírásói — helyesebben: kútásói — szerepemmel kap-
csolatban sehogy se tudok visszaemlékezni: hol, mikor , mi 
által akartam s akarom én ezt a tarpéji gesztust végrehajtani? 
Arra emlékszem, hogy 1965-ben megjelent A prózaíró Pe-
tőfi . . . c. könyvemben minden addigi és eddigi Petőfi-
monográfiáénál nagyobb terjedelemben: két íven (!) át (127— 
160.) foglalkozom a Tigris és hiénával, és Dersi Tamás 
— az egyetlen, akiről úgy tudom, elolvasta könyvemet — 
a megmondhatója : több jót, mint rosszat mondtam e Petőfi-
műről. így aztán (súgói alapján) aligha jó helyre adresszálta 
Kazimir ezt a mondato t : „Ha tizedrészét [minek?] fordí-
totta volna az elmúlt korok irodalomtörténete és [?] Martinkó 
András arra, hogy a Tigris és hiénáról bebizonyítsa a benne 
rejlő értékeket, akkor valóban n e m kellene [ = n e m kellene 
valóban] szerencsétlen sorsú műről beszélnünk". 

Igaz: könyvemben sem kiáltottam ki remekműnek Petőfi 
drámáját, mint Kazimir Károly tette — Meltzl Hugó , egykori 
kolozsvári egyetemi tanár és kiváló Petőfi-kutató nyomán. 
Hogy nála maradjunk: könyvemben is, máshol is ismételten 
tisztelettel és elismeréssel szólok „szegény Meltzl H u g ó " 
elméleti és gyakorlati buzgólkodásáról a Tigris és hiéna körül, 
nem igaz tehát, hogy tőlem „ő is megkapja a magáé t" . . . 
Azaz hogy: igaz. A magáét kapja — könyvemben is, cik-
keimben is —, amennyit érdemel tévedéseiért, elfogultsá-
gaiért és tiszteletre méltó tudományos munkásságáért, köztük 
Petőfi-kultuszáért. Olyan nehezen felfogható állítást azonban 
sehol sem kockáztatok meg, hogy „lelkesedésük és áldozat-
vállalásuk nélkül [E. Kovács Gyuláról, társulatáról és Meltzl 
Hugóról van szó] talán még mindig ismeretlen volna a nagy-
közönség előtt" Petőfi színműve. Emlékeztetőül: az említettek 
által megvalósított kolozsvári előadás 1883-ban volt — nem 
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hiszem, hogy a mai „nagyközönség" közül bárki is emlé-
keznék rá. 

Mindezzel kapcsolatban ez ü töm befejezéseként hadd érint-
sem Kazimirnak azt a különös elfogultságát, me ly szerint: 
, ,A korabeli [melyik korabeli?] kritikusok és i rodalomtör-
ténészek [például?] mindent elkövettek, hogy feneketlen kútba 
lökjék Petőfi Sándor egyetlen [befejezett] színdarabját, pedig 
közben [mi közben?] történt egy és más". Ha a „közben" 
a „ több mint száz esztendő"-re vonatkozik, akkor Kazimir 
Károlynak a „korabel i" kri.ikusoknál és irodalomtörténé-
szeknél inkább el kellene ítélnie — mondjuk — Paulay Edét 
és Hevesi Sándort, de akár Németh Antalt vagy Major Tamást 
is, kik közül a két első „közben" felfedezi a színpad számára 
Vörösmartyt és Madáchot, de említett és nem említett utód-
jaikkal együtt még a kolozsvári példa sem ösztönzi őket a 
Tigris és hiéna előadására . . . O k is a hozzám, s immár a 
kritikusok és irodalomtörténészek kútba lökős emberfiai közé 
tartoztak? Vagy talán az ő fejükre kockázatosabb egy nagyot 
ütni? 

2. ütöm (staccato). Kazimir Károly legfájdalmasabb sebe 
azonban mégis az, h o g y „Mart inkó András sem tér ki a szín-
darab legújabbkori előadásaira sem". Ezt a következő, vit-
riolosnak szánt mondat ta l toldja m e g : „Lehet, h o g y sem 
egyik, sem másik színpadi változatot nem látta" (ti. a Kör-
színházét és a Tháliáét, talán a TV-ét) , mindenesetre az a 
bizonyos TETT, CSELEKEDET (így, ezzel a biedermeier, 
szecessziós tipológiával) részemről „ m é g 1975-ben is [csak] 
vállveregetést érdemel" . „Mintha egy színdarab előadható-
ságának próbája n e m az élő színház bemutatója lenne", 
„És a színházi kritikák ( i s ) . . . az A D O T T E L Ő A D Á S R Ó L 
szólnak". Egy egész, egymásból fo lyó vádaskodás, okoskodás 
és feltételezés-sorral állunk szembe, menjünk rajta végig szép 
sorjában. 

a) Valóban n e m térek ki a színmű előadásaira — csak 
akkor, ha az előadás a Tigris és hiéna (mint drámai mű) körüli 
bizonytalan és el lentmondó értelmezésekről tesz további tanú-
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ságot. Egyáltalán: P e t ő f i Tigris és hiénájáról írtam (s n e m 
Kazimir-Petőfi színdarabjáról), az „előadhatóság" problémá-
ját pedig fel sem vetem. Ugyanúgy azoktól a bizonyos, 
elismerő kritikusoktól is csak akkor idézek („ugyancsak 
bőven") , ha ők is a mű (s nem az előadás) értelmezése és 
értékelése terén nyilatkoznak. Már pedig nyilatkoznak — álta-
lában figyelemre méltóan —, de különös módon nekik ezt 
Kazimir Károly sose hányta a szemükre. 

b) Mindennek alapjában pedig az a — korántsem egyedül-
álló— meggyőződésem áll, hogy egy drámai mű nemcsak 
„színdarab", hanem irodalmi alkotás is, melynek értékeiről, 
fontosabb művészi jegyeiről lehet ítéletet alkotni az előadására, 
az „előadhatóságára" való kitérés nélkül is. Sőt ez az általá-
nosabb, a gyakoribb eset. Nincs egyetlen angol Shakespeare-
szakértő sem, aki Shakespeare valamennyi művét látta volna 
színpadon, és mégis tárgyalja, elemzi, boncolgatja azokat. 
Arany János talán ab invisu írta szép Bánk bán elemzését, de 
bizonyosan csak olvasás alapján nyilatkozott Az ember tragé-
diájáról. Egyáltalán mi értelme lenne könyvalakban kiadni 
egy-egy drámát, drámai életművet, ha — mint az elég gya-
kori — még csak remény sincs rá, hogy valaki az „az előad-
tóság próbája"-ként olvassa a drámai m ű v e t . . . Mindezzel 
a világért sem akarom azt mondani, hogy egy drámai m ű 
előadása nem nyúj t semmivel sem helyettesíthető é lmény-
többletet, hogy a drámai mű nem a mű-színész-néző talál-
kozásában nyeri el ontológiai értelmét. 

c) Egyébként — akár hiszi Kazimir K., akár nem — láttam 
az 0 Tigris és hiénáját mindhárom előadásformában, és ahogy 
nem vállveregetve szóltam a kolozsvári kísérletről, ugyanúgy 
mindenkor elismeréssel adóztam (ha ez volt a kérdés) Kazimir 
Károlynak is. Többek között a Kritika 1972/7. (augusztusi) 
számának 26. lapján ezt í r tam: „ A világért sem akarom én 
kisebbíteni Kazimir Károlynak bátorságát, hitét, érdemét a 
Tigris és hiéna színpadi feltámasztásában. Ha valakinek ö r ö m 
volt látni-hallani Petőfit színpadon, nekem az vol t" . (Ez 
utalás arra a bizonyos kútba taszító szerepemre, melyet Petőfi 
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drámája körül játszottam.) . . . Mármost, Kazimir vagy nem 
olvassa még a Petőfi színdarabjának előadásával kapcsolatos 
megnyilatkozásokat sem (kivéve persze, ha j ó haverok írják), 
vagy ha olvassa, akkor nagyon nehéz (illetve nagyon könnyű 
lenne) etikailag minősíteni idézett fölényeskedő feltételezését. 

d) Abban azonban igaza van Kazimir Károlynak, hogy 
sose értékeltem érdemén felül vállalkozását, sem az előadások 
számát és a taps hangerejét. A Kritika id. h.-én ezt is leírtam: 
,,a taps decibeljét nem ta r tom föltétlenül művészi érték-
mérőnek" . A színházlátogatókra, az előadások számára (akár-
csak a könyvkiadás, olvasás adataira) vonatkozó statisztikai 
felmérések egyaránt alátámasztják az érték (következésképpen 
az objektív érdem) kategóriájának használhatatlanságát a 
statisztikában. (Kazimir K. logikája szerint például nem lenne 
nehéz kimutatni , hogy a legértékesebb magyar színpadi 
alkotás a Csárdáskirálynő.) A művészetszociológia „eredmé-
nyei" kapcsán Kazimir Károly is hallhatott már kesernyés 
megnyilatkozásokat legjava művészeink szájából, akiket ép-
pen a már nem distingváló, értékítéletet, kritikát már nem 
hordó, mindig egyformán dübörgő testszésnyilvánítás foszt 
meg lassan önbecsülésüktől is. N e dorombol jon hát önelé-
gülten Kazimir K. saját magának, hogy ő sikerre vitte, élő 
színműként feltámasztotta a Tigris és hiénát. A valóság az, 
hogy bármit adott volna elő, az addig ment volna többé-
kevésbé telt ház előtt, amíg műsoron tartotta volna. Ugyan-
akkor — legalább is én — egyik előadás után sem láttam azt 
a megrendülést, mely a valódi élmény kísérője és kifejezője. 
(Ez alól kivétel a drámához kissé görögtüzesen hozzákapcsolt 
Egressy Gáborhoz c. Petőfi-költemény néhány megrendítően 
szép sora.) 

Hagyjuk hát a nagybetűs kvalifikációkat, s ne kérkedjünk 
„áldozatvállalással, a bukás kockázatával". Kazimir nálam 
sokkal jobban tudja, hogy kultúrpolitikánk jelenlegi (helyes) 
gyakorlata mellett sem darab nem bukhat meg (anyagilag!), 
sem könyv kiadására nem fizethet rá a kiadó . . . Áldozatról 
és kockázatról csak akkor beszélhetne Kazimir Károly, ha 
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— m o n d j u k — utolsó hold földjét adta volna el díszletekre 
és kosztümökre, és ha saját anyagi felelősségére vitte volna 
színre Petőfinek (sokban az eredetire hasonlító) drámáját , 
ahogy tette házi színpadával a „feudális" Justh Zsigmond. 

3. (gyenge) ütöm. „ A munkanaplómból kiragadott rész-
letek [az idézet mindig részlet] felhasználásánál Mar t inkó 
András módszere érdekes [ez irónia?!), miután [ = min thogy] 
az előadásra vonatkozó gyakorlati jel legű mondanivalómat, 
[vessző?] a leírt darabra vonatkozó elméleti fejtegetésként 
fogta fel, és az én munka közbeni kínlódásomat Petőfi Sándor 
számlájára írja, a színészeknek adott pillanat-szülte [kötő-
jellel?] instrukcióimat kiforgatva, a szöveg értelmezéseként 
használja" . . . Persze nagyon hasznos lett volna itt is, máshol 
is konkrét példákkal igazolni az üres deklarációkat, de azért 
így is meglepő dolgokra derül fény. Kazimir — ha jó i é r tem — 
azt szeretné magáról elterjeszteni, h o g y „az előadásra vonat -
kozó gyakorlati mondanivalói" m ö g ö t t semmiféle művészi 
(irodalomművészeti) elmélet nincs, az ő dramaturgiai m u n -
kája afféle népzenészi naturalista T E T T , és hogy „pillanat 
szülte instrukciói" nincsenek kapcsolatban a szöveg értelme-
zésével . . . Ez persze jogos, ha nem is éppen dicséretes állás-
pont — lenne, ha igaz lenne. Valójában a rendezői m u n k á -
ban a leggyakorlatibb mondanivaló, bármiféle instrukció is 
csak nagyon alapos elméleti meggondolásokon épülhet. (Ez 
nem saját bölcsesség: annak idején, úgy negyven évvel ezelőtt, 
amikor Párizs színházai körül leendő rendezői becsvággyal (!) 
ólálkodtam, sokszor hallottam efféléket az ugyancsak a „gyakor -
lati dramaturgia" — a Nouveau Théâtre — híveiként ismert, 
drága emlékű Georges Pitoefftől, Charles Dullin-től és Louis 
Jouvet-tól.) Kazimir Károly is lépten-nyomon elméleti prob-
lémákba ütközik, és szövegelemző, sőt szövegértékelő m u n -
kát végez. (Vö. megjegyzéseit, álláspontját Petőfinek egy-egy 
stiláris-nyelvi fordulatát illetően, húzásait, nyelvtörténeti FEL-
FEDEZESeit stb.) H o g y lehet megérteni — például Petőfi 
drámájának tónuskeveredéseit — váltásait, ha nem ismerjük 
a romantikus dráma kevert müfajúságát mint elméleti problé-
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mát. Kazimir munkanaplójának egy jelentős része Petőfi 
darabjának történeti hátterével, hitelével, illetve művészi 
valóság és történeti objektív valóság összevetésével foglalkozik. 
Szorosabb értelemben ennek az égvilágon semmi köze a 
Tigris és hiéna dramaturgiai elemzéséhez, színpadra viteléhez, 
mivel a rendezőnek igenis a „leírt darab" valóságával van 
dolga, azt kell hitetően megjelenítenie, életté varázsolnia. 
(Tehát — megint csak például — nem kell elmélyült tanul-
mányokat folytatnia annak megállapítására: vannak-e szelle-
mek, Hamletnek így megjelenhetett-e apja szelleme.) Arany 
ezt is tudta — egy helyt külön is kitér rá —, amikor nem 
a történeti, hanem a Katona József teremtette B á n k o t elemezte 
és képzelte színpadra . . . Kazimir Károly e tekintetben nem-
csak hogy mindenkit feljogosít „a színházi, gyakorlati értel-
mezés" irodalomelméleti, esztétikai hátterének felvillantására, 
még túlságba is visz egyes, csak elméleti, sőt csak „akadé-
mikus" értékű dramaturgiai „kínlódásokat". Elég itt meg-
említeni a túlságosan is komolyra , mái -már nagyképűre 
hangolt történeti „kutatásait", középkori krónikákat forgat 
stb. Mindebben sokkal több a szövegnek kritikai kiadás szintű 
és jellegű értelmezése, semmint a „gyakorlati jellegű mon-
danivaló". Végül : elméletnek, elméleti érdekűnek kell tekin-
tenem az olyan — számomra egyébként tartalmilag meg-
lehetősen rejtélyes, formájában, grammatikájában esetlen — 
megállapításokat, mint például ez: „Mint ahogy az én köny-
vem is egy alkotófolyamat megörökítése, oly mértékben 
részemről is vitatott [?], hogy a Tigris és hiéna felújítása szá-
mos ponton perelt az első munkafolyamat [az melyik?] ered-
ményeivel. Az út tehát nyitott, [vessző?] újabb és újabb szín-
házi, gyakorlati értelmezés előt t" . . . De hagyjuk . . . a lényeg 
az, hogy ha Kazimir Károly „gyakorlati jellegű mondani-
valója" mögöt t — szerencsére — van elméleti mondanivaló 
is, miért „érdekes" az, hogy én — célomnak megfelelően — 
elsősorban ezek felé fordulok, s akár „elméleti fejtegetésként 
f o g o m is fel" őket? 

Igen, úgy fog tam fel, éspedig a gyakorlati dramaturgiai 
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munka megbecsülésének jegyében. Még jobban örültem volna 
azonban, ha Kazimir Károly egyszer, valahol világosan, félre-
érthetetlenül kinyilvánította volna: mit tart ő a Tigirs és hiéna 
leglényegesebb mondanivalójának, valódi színpadi „üzene-
tének", hogy Petőfi drámájának dominó-elvű átszerkeszté-
sében — a hatásvadászaton kívül — milyen eszmei, művészi 
meggondolások is vezették, végül pedig, hogy miért lát 
olyan nagy érdemet abban, hogy a kolozsvári színtársulat 
annak idején (nyilván Meltzl értelmezésben) egyebek köz t 
Petőfi királyhűségének illusztrálásaként vitte színpadra Petőfi 
„leírt darabját". 

4. (oktató) ütöm. Kazimir Károlynak egy megjegyzését 
— hogy: „Jobb körülmények közt nagyszerű drámaíró lehe-
tett volna belőle" [ti. Petőfiből] — én megkérdőjelezem ezzel: 
nem hiszem, hogy a „körü lmények" szülnék a nagy dráma-
írókat. Erre Kazimir először is kifejti, hogy ő „a drámaírás-
hoz [ . . .ra? ] alkalmas jobb körülményeket , adott esetben, 
[vessző?] a fejlett színházi kultúrát "értette „ jobb körü lmé-
nyeken". Ú g y vélem, nem kell bizonygatnom, hogy sem én, 
sem egyetlen olvasóm (ha volt) nem arra gondoltunk, h o g y 
Petőfi esetében a „jobb körülmények" egy jó benősülés vagy 
egy táblabírói pocakeresztés volt. Arra azonban, „amit n e m 
kell bizonyítani", így azt, hogy ,,Szofoklészt[ = Szophoklészt], 
[vessző?] a görög kultúra szülte és Shakespeare-t az Erzsébet-kor 
társadalma-színházkultúrája, nem pedig fordítva" — megint csak 
azt mondha tom, hogy az (általam) kiemelt állítás ellenkezőjét 
sosem mondtam. Igaz: a megelőző gondolatot sem — m i n t -
hogy az is csak félig igaz. Ú g y látszik, Kazimir Károly (az 
efféle brosúra-bölcsességek biztonságában) még sohasem g o n -
dolkozott el ilyenféle kérdéseken: egy kor (nemzet, táj stb.) 
„társadalma-színházkultúrája" mért csak egyszer-egyszer (de, 
különös, olyankor rendszerint csoportosan) szül nagy d ráma-
írókat? A görög történelem például később nem szül Szo-
phoklészeket, ahogy az angol történelem sem több Shakes-
peare-t, és nem szül a rómaiaknak több min t ezeréves egész 
kultúrája sem. Mért volt XIV. Lajos korának társadalma, 
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színházkultúrája kedvezőbb körülmeny, m i n t a XV. vagy 
XVI. Lajosé, s amott Corneille, Racine, Molière van, emit t 
hozzájuk hasonló: senki? A 19. század második felében egész< 

Skandináviában mért éppen Norvégiában voltak a körül -
mények kedvezőek nagy drámaírók születésére? . . . De ne 
menjünk olyan messzire: a Bánk bán, a Csongor és Tünde, 
Az ember tragédiája számára mért voltak kedvezőbbek a 
körülmények, mint a Tigris és hiéna számára? N e m is voltak. 
Az igazság az, hogy az 1840-es évekre már számos kedvező 
körülmény felhalmozódott — elég szép számú állandó m a -
gyar színház, ill. színtársulat, tűrhető számú közönség, a 
színház ügyének nemzeti érdekké válása, igen jó színészek, 
ügyes és sokszor úttörő drámaírók, Vörösmar ty szintű dra-
maturgok, színikritikusok stb. —, a várva várt , az annyira 
óhajtott nagy drámaírói tehetség mégsem született meg. 
Hogy mér t nem ekkor és mér t igen máskor és máshol, azt 
mindenestől (uram bocsá') m é g a Kazimir Károlynál okosabb 
emberek sem tud ják . . . N e m arról van itt szó, hogy a meg-
született drámaíró tehetségekhez utólag és elméletileg okos-
kodjuk ki a „kedvező körülményeket" , s hallgatunk, ha 
minden kedvező körülmény meglétében sem születnek meg 
a tehetségek? 

5. (utolsó és övön aluli) ütöm. Kazimir Károly felsorakoz-
tatja ellenem az „előadásainkat támogató kri t ikák nagy részét 
is". Isten neki, nem irigylem tőle megértő kritikusait, még 
arra sem akarok kitérni, hogy csak néhány éve is (és 
sokszor még ma is) hogyan születtek a megér tő , méltányló 
kritikák . . . Az ellen azonban tiltakozom, hogy a szovjet 
A. Gerskovicsot is megpróbálja zászlaja alá toborozni ellenem. 
N e m mintha valamitől félnék, de ízléstelennek (és még sok 
mindennek) tartom, hogy ezt a derék (és velem nagyon 
régen szíves barátságban álló) A. Gerskovicsot ütőkártyának 
játssza ki Kazimir Károly. Az még legfeljebb csak naivság, 
hogy a Tigris és hiéna kisinyovi „ugyancsak sikeres" bemu-
tatásában többet lát (nevének említése nélkül) Gerskovics 
ügybuzgalmánál, megható szorgoskodásánál, s még csak fel 
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sem vetődik benne: vajon a legjobb oldaláról mutatjuk-e be 
Petőfit akárcsak egy kisebb szovjet városban is, ha a Tigris 
és hiéna tükrében mutat juk fel? Azt sem ártana tudomásul 
venni, hogy az idegen nyelvre fordított Tigris és hiénából 
éppen annak kell szükségszerűen eltűnnie, ami benne ú j -
szerű, előremutató, forradalmi (ti. a nyelvi és stiláris at-
moszférának). 

Persze a Tigris és hiénáról beszélgetve, mindenkor heves 
vita alakult ki Gerskovics bará tom és köztem, most legutóbb 
2—3 hete is, hogy találkoztunk, de sem vitánkon, sem köl-
csönös ö römünkön nem látszott olyasmi, h o g y én Gersko-
vicsot is „könnyedén intéztem e l " . . . A. Gerskovics ugyanis 
nagyon jól tudja, hogy Mart inkó András soha senkit sem 
akart „elintézni", meg azt is, hogy a — jóindulatú és értel-
mes — emberek közt egyik legerősebb kapocs az, hogy véle-
ményük egyben-másban különböző, de a kölcsönös becsülés 
foka : azonos. Még azzal is számoltunk (ahogy én a mostani 
vita kapcsán számolok), hogy esetleg tévedünk. Dehát a 
tévedés nem kiátkozandó, nem fölényeskedő elgázolásra való 
dolog, hanem: humánum, a tévedéshez való jog pedig az 
ember egyik legnagyobb vívmánya és jutalma. 

M A R I I N K Ó ANDRÁS 

A VERSELEMZÉS K É R D É S E I R Ő L 

Az Irodalomtörténet 1975/3. száma cikket jelentetett m e g 
Szilágyi Pétertől ezen a címen: Verstani megjegysézek Király 
István Ady-könyvéről (továbbiakban: „Megjegyzések"). A 
kérdések tisztázódásának elősegítése és az olvasók több ol-
dalú tájékoztatása érdekében úgy vélem, szükséges megten-
nem ezzel kapcsolatban néhány észrevételt. 

Mindenekelőtt meg szeretném jegyezni — úgy is, mint a 
szerkesztőbizottság egyik tagja — : csak helyeselni tudom az 

12 Irodalomtörténet 
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It szerkesztőjének, N a g y Péternek azon törekvését, hogy te-
rét kíván adni a lap hasábjain fontos, elvi jellegű polémiák-
nak, hogy meg kívánja szólaltatni ezek kapcsán a legkülön-
bözőbb véleményeket. Jó törekvés ez. Hiszen a vita a mi szak-
mánkban, a társadalomtudományokban egyben közös munka, 
közös gondolkodás: bennük kristályosodik ki lassan az igaz-
ság. Nekem jelenlegi ismereteim alapján meggyőződésem 
pl., hogy helytáll az a több helyütt kifejtett nézetem, amely 
szerint — eszmetörténeti szempontból vizsgálva — kettős 
forrásból ered Aydnnk, a kitrljrsrdett forradalmárnak.. _a vi-
lágnézete. Egyik ihletőként ott állott mögötte az egykorú 
európai haladó gondolat, melyet főképp a magyar radikális 
és'szőcíaldemokrat a progresszió közvetített hozzá. Másik ihle-
tőként pedig adott volt a kritikailag tovább vitt és tovább 
fejlesztett „kisúri" örökség, a kurucos-szahadságharcos m a -
gyar hagyomány. Elsősorban ennek a kct eszmei erőnek a 
-társadalmi- történelmi valóság parancsára létrejött ötvözete, 
szoros egysége jellemezte véleményem szerint a forradal-
már Adyt. Ez adta mintegy világnézete alapanyagát. Noha 

— ismétlem — jelenlegi ismereteim alapján igaznak vélem 
ezt a feltevést, mégis szívesen látok minden oly írást, amely 
— mint pl. a múlt számban közölt is — úgy ítéli meg, hogy 
túlbecsülöm itt a kurucos-szabadságharcos hagyomány sze-
repét. Ha a cikkben csak erről lenne szó, feleslegesnek vélném 
az azonnali szerzői választ. Hisz régóta fo lyó s sokágú vita 
ez. S Szilágyi Péter nem sorakoztatott fel oly meggondolkod-
tató, új argumentumokat, amelyek miatt érdemes volna új -
ból felkavarni ezt a polémiát. Mert nem lehet feledni : a jelen 
megítélésével is összefüggnek az ebben felmerülő kérdések, 
problémák. Nehezek és bonyolultak így. Lassan módosul-
hatnak, érlelődhetnek, árnyalódhatnak csupán a velük kap-
csolatos vélemények, megítélések. Felelősen kell eljárni ezen 
a téren. N e m kell vitára törni mindenáron. A történelmi 
tapasztalat érvelését is számba kell venni: az idő tisztázását. 

Ezekre a kérdésekre nem is kívánok tehát most kitérni. 
Van azonban néhány olyan szűken szakmai probléma, me-
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lyekben nem helytelen talán, ha az It olvasói megismerked-
nek az én álláspontommal is. A ,,Megjegyzések"-kel ellen-
tétben úgy vélem ugyanis ,hogy az általánosabb elvi kérdések-
től — a szabadsághareos-kurucos hagyomány értékelésétől 
és a nemzettudat problémáitól, a köröt tük folyó polémiák-
tól — elválaszthatók ezek. Semmiképp sem függnek össze 
velük. Megvitathatok tehát azok mesterkélt öncélú megbo ly -
gyatása nélkül is. Ilyenek: i . a poétikai filológiával, azon 
belül is különösen a hangstatisztikával, 2. az Ady-ritmikával, 
3. a verselemzéssel kapcsolatos kérdések. 

• 

Irodalomtörténetírásunk egyik legszámottevőbb hiánya, 
véleményem szerint — kiváltképp huszadik századi vona t -
kozásban — a filológia viszonylagos elhanyagoltsága. T u d o -
mányágunk ezen a téren még a hagyományos, a múlt századi 
pozitivizmus értelmében vett feladatokat sem végezte el. A 
szövegkritikai, keletkezéstörténeti, biográfiai, hatástörténeti 
stb. kérdések sincsanek még kellőképp tisztázva. Pedig az 
i rodalomtudomány fejlődése nélkülözhetetlenné tett köz-
ben egy új típusú filológiát is. Szükségessé vált — a műelemző 
igény növekedésével együtt — az ún. poétikai filológia k ibon-
takoztatása. Örülök, hogy az It cikkírója felfigyelt ily i rányú 
törekvéseimre. Örülök, hogy nem pusztán elvi-szintetizáló 
műként fogta fel Ady-könyvemet , hanem önálló filológiai 
teljesítményként is, s hogy elsődlegesen mint ilyennel f o g -
lalkozott vele. Egyik (ha nem is leglényegesebb) szerzői szán-
dékomat vette észre ezzel. 

Hiszen valóban komoly filológiai munkát is kellett végez-
n e m könyvem írása közben. Mert ha a történeti filológia 
terén támaszkodhattam is oly kiváló Ady-kutatók eredmé-
nyeire, mint Bustya Endre, Földessy Gyula, Koczkás Sándor, 
Kovalovszky Miklós, Láng József, Varga József, Vezér E r -
zsébet, Vitályos László és mások: a poétikai filológia terén 
néhány értékes úttörő kezdeményezést — elsősorban a Kecs-
kés Andrásét, Kovalovszky Miklósét, Péczely Lászlóét, Sze-

13* 
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mere Gyuláét — nem számítva magamnak kellett jófor-
mán mindent megoldanom, elölről kezdenem. De szíve-
sen tettem ezt, már puszta „pedagógiai" meggondolás-
ból is. Szakmai-didaktikai célom volt ugyanis részben a 
filológiai oldal nyomatékos felmutatása. A költészeti-poé-
tikai adalékok sűrű közlésével, a műhelymunka ezen részé-
nek bizonyos mérvű nyilvánosságra hozatalával arra akartam 
mintegy felhívni a figyelmet: a korszerű, értékelő-szinteti-
záló munkához nélkülözhetetlen — a hagyományos, törté-
neti mellett — az újtípusú, poétikai jellegű filológia. Az 
impresszionista megérzések, beleérzések bűvöletéből csak 
így kerülhet ki tudományszakunk. így lehet csupán nem 
a rossz szó értelmében vett „művészet", hanem tudo-
mány. 

Természetszerűleg mint mindenki, aki filológiai feladatot 
végzett valaha, nagyon jól tudtam, hogy elkerülhetetlen ily 
típusú munkáknál bizonyos fokú hibaszázalék. (A textológia 
terén pl. általában 5—6 százalékban szokták meghatározni ezt, 
még kiemelkedően jó művek esetében is.) Hiszen az adatok 
sokasága mindig kijátssza még a legodaadóbb emberi figyel-
met, lelkiismeretességet, munka-elszánást is. A poétikai ada-
lékok számbavétele pedig kiváltképp fáradságos, nehéz. 
Könyvem írásakor nem állt még rendelkezésre pl. a Jékel 
Pál—Papp Ferenc-féle korszerű, gépi eszközökkel s korszerű 
szempontok szerint végzett kiváló Ady-fonémastatisztika 
sem. Ha nem akartam megvárni az ilyen jellegű kutatások 
nagyobb arányú kibontakozását, s ha nem akartam eleve le-
mondani a minél teljesebb poétikai filológiai alátámasztásról, 
gépi segítség nélkül, „kisipari" eszközökkel magamnak kel-
lett elvégeznem minden ily típusú munkát. S százegynéhány 
költemény teljes hang-, szófaj-, szótag-, ütem-, mondat- stb. 
statisztikájának elkészítése (főleg egy számok kezeléséhez 
nemigen szokott ember esetében) bizony próbára tette a tü-
relmet, figyelmet és a munkabírást. 

Eleve tudtam így, hogy adataim közt elkerülhetetlenül 
lesznek olyanok, melyek nem század- vagy tizedszázaléknyira 
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pontosak. D e mivel ezeknek a kis poétikai tényeknek szere-
pét, nem számtantanárként, de egy szintézist készítő i rodalom-
történész módján ítélem meg, nem csináltam különösebb 
problémát ebből. T u d t a m , hogy a kölünféle figyelemkiha-
gyás okozta tévedések a lényegen n e m torzítanak. Hiszen 
ezeknek az atadoknak az átlagtól való eltérés érzékeltetése, 
deviáció-, ill. tendencia-jelzés csupán feladatuk. S olyan na-
gyot n e m tévedhetek, hogy ez meghamisítódjék. H a pl. 
A magyar Ugar c. költeményben az и hang az irodalmi nyelv 
3,17 százaléknyi előfordulási gyakoriságával szemben nem 
10,58, de, amint a „Megjegyzések" szerzője helyesen korr i -
gál: 11,38 százaléknyi gyakorisággal van jelen, ez a 0,8 száza-
léknyi eltérés már mi t sem változtat azon a tényen, hogy 
az w-nak — a maga sűrűsödése, ismétlődése folytán — itt 
nemcsak grammatikai, de metaforikus szerepe is van ; poéti-
kailag releváns: belejátszik valamiképppen a vers sajátos, 
egyéni zenéjébe, a tónus-meghatározásnál számolni kell vele. 
Meggyőződésem: az így végzett elemzés még a 0,8 százalék 
elszámolás ellenére is hitelesebb, mint a puszta megérzés. A 
tévedések kockázatát tudva, látva is ezt az utat a poétikai 
filológiai feladatok elvégzésének út já t választottam tehát. 
N e m féltem tőle, h o g y akadnak ma jd kritikák, amelyek — 
felsorakoztatva az elkerülhetetlen mikrofilológiai tévedéseket, 
elszámolásokat — m u n k á m lényegét: a gondolatokat, Ady-
felfogásomat s versértelmezéseimet akarják esetleg hitelvesz-
tetté tenni. Bíztam az értelemben s a tudomány terén joggal 
elvárható lényegre-nézésben. 

Könyvem megjelenése óta több tévedésre, elírásra, sajtó-
hibára figyelmeztettek már részben írásban, részben szóban. 
Minden esetben köszönettel fogadtam az ily észrevételeket, 
s köszönettel fogadom az említett cikk ily jellegű korrekcióit 
is. Hálával nyugtázom pl. azt a — m á r említett — helyesbí-
tést, hogy A_magyar Ugaronban az и-к százalékaránya n e m 10,58, 
hanem 11,38. Hangstatisztikai táblázatom tanúsága szerint a 
harmadik versszak egyetlen и-ját elnéztem a végső össze-
számolásnál. Hasonlóképpen köszönöm A magyar Messiá-
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sok hangstatisztikai korrekcióját: táblázatomban a százalék-
számítás során az ny rovatába í r tam be véletlenül a sorrendben 
utána lévő r hang százalékarányát s a feldolgozás során már 
nem vettem észre ezt az elírást. Mint ahogy fejből idézve, 
megtévesztve a vers archaizáló hangulatától, valóban mint 
négy sarkost említettem egyhelyütt a kétsarkos Lovatlan szent 
Györgyöt és A szerelem eposzábólt. Tovább sorolhatnám az 
ilyen példákat. Ha a cikk csak ezekhez hasonló, a lényeget a 
legcsekélyebb mértékben sem érintő elírások, elnézések, el-
számolások felsorolása és helyesbítése lenne, felesleges volna 
megszólalnom. Pusztán azért térek ki a bírálat ezen oldalára, 
mert a recenzens nem lényegtelen vonatkozásban torzító 
képet ad itt könyvemről . S ezt a torzítást szükséges helyre-
igazítanom. 

Az egyes állítólagos számlálási hibák jellegét nézve, mint 
egyik fő típust, a sötét és világos hangzók arányának az el-
számolását veti elsősorban a cikk ugyanis szememre. A Föl-
szállott a páva, az Esze Tamás komája, A Hadak Útja, a Föl-
földobott kő kapcsán egyaránt megemlíti, hogy a sötét voká-
lisok aránya rikítóan eltér a tő lem megadottól. N e m 36,11, 
de 56,25; n e m 45,83, de 58,33; nem 69,2, de 80,77; nem 
44,18, de 51,42; n e m 46,15, de 54,48 százalék. N e m jelenték-
telen, I százalék körüli, a tendenciát nem módosító elszámolá-
sok már ezek, de 8—20 százaléknyiak. Konkrét adatban ki-
fejezve egy-egy verselemzés esetében nem egy, de tíz-húsz 
adalék elvétését jelenti már ez. S ez többé n e m bocsánatos 
vétek, de megengedhetetlen felelőtlenség. Nemcsak azért, 
mert tudományos munkánál tűrhetetlen ily mérvű „elnézés", 
hanem azért is, mer t főképp az én verselemzési módszerem 
esetében ez már egyben a tendenciát hamisítja ineg. S így: 
tartalmi kérdés. 

Verselemző eljárásom egyik f ő vonása ugyanis, hogy sajá-
tos, összetett jelrendszernek fogva fel a költői alkotást, külö-
nös gonddal f igyelem nemcsak a logikai-szemantikai nyelvi 
rétegeket, de az azon túl fekvő „zeneieket" is, így n e m utolsó-
sorban a hanghatásokat. Magamévá tettem a m o d e r n poéti-
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kának azt a tételét, mely szerint a hangnak egy-egy költemé-
nyen belül mindig kétféle lehetséges funkciója van : i . gram-
matikai, 2. poétikai. Egyrészt a szavak teste az, felépítésüket 
lehetővé tevő nyelvi tényező, másrészt, s ugyanakkor „ze-
nei" elem, poétikai jel, amely visszatérései, ismétlődései ré-
vén bizonyos hangulati, érzelmi hatások szuggerálására, fel-
erősítésére képes. Minden versen belül keresem épp ezért a 
rejtett hangzenét. S hogy ezt ne pusztán impresszionisztiku-
san, de a lehetőségekhez képest egzaktul végezzem, műhely-
munkámhoz hozzátartozik a hangtani elemzés. Ennek során 
két jellegzetességre figyelek főképp: gyakoriságra, 2. 
(noha az It kritikusa ezt nem tételezi fel s a Szondi két ap-
ródja alliterációival szellemeskedik) az eltolódásra. 

A gyakoriságot a minden esetben elkészítendő hangsta-
tisztikai táblázat hozza ki számomra. Ha ennek tanúsága sze-
rint egy-egy hang a köznapi átlagnál sűsűbben van jelen, ^ 
nem tekintem költőileg^ semlegesnek többé : poétikai funk-
ciót tulajdonítok neki. S így attól függően, hogy az eloszlás 
=r~áz~igyes ismétlődő fonémák közti hangtávolságot nézve — 
egyenletes-e, avagy csomósodó: hol egy-egy csomósodási 
gócnak (sor, szakasz, vagy más szerkezeti egyység) hol pedig 
— viszonylagosan egyenletes eloszlás esetében — a vers egé-
szének tárgyalásánál figyelembe veszem az illető fonéma han-
gulati kisugárzását. A mű mondandóját befolyásoló ténye-— 
zők között t a r tom számon azt. Érthető, hogy ily elemzési 
m ó d mellett szükségszerűen hamisításhoz vezet a „Megjegy-
zések "- tő i közölt , 8—20 százalékos hangadat-elvétés. Ez a 
bírálat azonban n e m engem érint, nem az én felületességemre 
vet fényt. 

Könyvemben ugyanis, mint kiemelt helyen, a jegyzetek 
élén utalok is erre, Fónagy Iván úttörő jellegű, kiváló tanul-
mányára — A költői nyelv hangtanából (Bp. 1959) — támasz-
kodom mindenekelőtt. Nemzetközi vonatkozásban is szá-
mot tevő kutatója Fónagy a költői hangtannak, felismerései 
jórészt átmentek a szakmai köztudatba. A vers hangzási szint-
jének elemzése — még ha egyes tételeivel jogos is a vita —, 
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szinte lehetetlen ma már az ő megállapításainak ismerete nél-
kül. Az ő eredményei közé tartozik többek közt az is, hogy 
a költői hangtanban — a grammatikaival ellentétben — nem 
magas és mély hangról beszél többnyire immár az elemzés, 
de világosakról és sötétekről. Jelezve ezzel, hogy a hanggúla 
csúcsán álló „semleges" hang, az á, a költői nyelvben a magas 
hangokhoz vonzódik inkább, s nem a többi mélyhez. így 
alakul ki az ún. világos hangok rendje (i, l, ü, íí, e, é, ö, 3, á) 
és a sötéteké (a, o, ó, u, ú) szemben a nyelvtan más jellegű 

-felosztásával. Az JJ ebben az összefüggésben máshová tartozik. 
S az It recenzense erről nem szerzett eddig még tudomást. 
СУ a mély és magas hangokat számlálta a világosak és a söté-
tek helyett, s az így nyert adatokat állította szembe a nálam 
lelhetőkkel. 

Úgy látszik: nem ismerte a „Megjegyzések" szerzője a 
kutatás újabb eredményeit, a korszerű módszereket s meg 
arra sem figyelt fel, hogy számtalanszor, így az általa kipé-
cézett helyeken is majd mindenütt megjegyzem, hogy 38,88 
százalék sötét vokálisok esetében a használati átlag, holott 
mint a nyelv kérdéseivel foglalkozó irodalomtörténész, bizo-
nyára nagyon jól tudja, mély hangok esetében ez az arány 
jóval magasabb. Mindez tudományos tévedés — bárkivel 
megeshet. Az azonban már a tudományos gondolkodásmód 
defektusa, ha valaki az értelem alapkövetelményeinek — fel-
teszem — megfelelő egész és az annak ellentmondani látszó 
rész felvetette kérdőjelen nem gondolkozik cl. A tudományos 
igény — hacsak szubjektív szempontok nem befolyásolják — 
ilyenkor a tudományon belül keres okot és magyarázatot 
az ellentmondások megértésére. De csak szubjektív — és 
semmiképpen sem tudományos — indítékok vezethetnek 
olyan habozás nélkül kimondott következtetéshez, hogy az 
eltérések oka a tárgyalt könyv szerzőjének felületessége, 
filológusi munkabecsületének fogyatékossága. Az adatok je-
lentős eltérése s a cikk szerzőjének erre adott válasza úgy hi-
szem, az It szerkesztőségét is arra késztethette volna, hogy 
igényes szakmai lektorálással biztosítsa a tudományos érdek 
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érvényesülését. Ez aligha történhetett meg. Ú g y is mondhat -
nám: egy kis emberséggel, jóhiszeműséggel és jóindulattal 
meg lehetett volna takarítani e vita fölösleges hányadát a 
valóban tudományos kérdések érdemi vitatásának javára. 

S nemcsak a sötét vokálisok értelmezésénél, más esetekben 
is elgongolkodhatott vona a cikk szerzője az általa észlelt 
nagyarányú számlálási eltéréseken. Mert a Fölszállott a páva 
esetében sem arról van szó pl., mint ahogy ő véli: hogy én 
nyolc—tíz százaléknyi adatot csak úgy könnyedén elvétek. 
Más elv szerint végeztem csupán számításaimat, mint ahogy 
ő tette. Mivel a vers első és második része közötti, eltérő han-
gulati szín megléte, illetve nem-léte volt számomra a vizs-
gálandó kérdés: — hogy valóban a költői hangulatot ragad-
jam meg — „semlegesnek" tekintettem hangzási szempont-
ból a nyitó, s záró szakaszt, az azonos szövegű népdalrészle-
tet. Annak adatait nem, illetve a szótag hosszúságot, a vers-
dallamot nézve csak az azonos dallamú első részt vizsgálva 
vettem számításba. Mint ahogy a Dózsa György unokája és 
az Esze Tamás komája hosszú szótagjainak esetében is arról 
volt szó csupán, hogy én n e m ritmikai szempontból és rit-
mikai célból, de pusztán a verstónust keresve végeztem a 
szükséges számolást. A természetes és egyezményes hosszú-
ságot vettem így csak figyelembe, az ún. „közös szótagoknak" 
ritmikával összefüggő hosszúságát nem. A megközelítésem 
volt tehát csupán más, nem a számlálási pedantériám. Poéti-
kai filológia esetében könnyen előfordulhat ilyen eltérés. 
Mindenki, aki végzett valaha ily típusú munkát , nagyon jól 
tudja: lehetséges itt nemegy esetben más értelmezés. A tudo-
mányos gondolkodásmód mindig számol ezzel. N e m gya-
nít azonnal filológiai felületességet. 

Egyébként nagyon nem szeretném, ha akár az It szerkesz-
tősége, akár a „Megjegyzések" szerzője úgy érezhetné, hogy 
nem értékelem eléggé a könyvem hangstatisztikai adataival 
foglalkozó, után-számoló fáradságos munkát s mereven visz-
szautasítanék minden ennek alapján jövő bírálatot. Önkr i t i -
kusan s őszintén m e g m o n d o m : nem tartom magam különö-
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sebben jó számolónak. Egy-két hango t avagy szótagot, azaz 
úgy I százalék körül i adalékot el-elvéthetek. De annyit, 
amennyi t ez a bírálat állít: 8—io-et, sőt 20-at semmiképpen 
sem.Őszintén sajnálom, hogy a cikk szerzője s a cikket n y o m -
dába adó szerkesztő ezt nem tételezték fel. 

• 

A másik jellegzetes hibatípus, mit szememre vet bírálóm: 
a ritmus-értelniezéshen elkövetett tévedések sora. Itt annyira 
elkapja már olykor a vitatkozó hév, h o g y nem is figyel a 
tényekre, a kritika tárgyára, az én szövegemre. így pl. sze-
m e m r e hányja: „Kirá ly trocheikusnak minősít oly tisztán 
hangsúlyos verset, m i n t A márciusi Nap középső r é s z é t . . . " 
stb. Holo t t mint előző mondatából k i tűnik , nagyon jól tudja, 
nem „trocheikusnak minősí tem" ezeket, de trocheikusnak is, 
azaz: szimultán ri tmusúaknak, hangsúlyosan s trocheikusan 
egyaránt ütemezhetőknek. S egyébként is: ezzel a szóval: 
„hiba", „tévedés", n a g y o n csínján kellene bánni — vélemé-
nyem szerint — az Adyval kapcsolatos r i tmikai kérdések tár-
gyalása során. A „vi ta tha tó" szó helyénvalóbb itt. N e m köny-
nyű ugyanis Ady költeményeinél a pontos , hiteles r i tmusér-
telmezés. N e m véletlen, hogy épp az ő poétikájának vizsgá-
lata kapcsán tartotta szükségesnek a m a g y a r verstudomány, 
hogy bevezessen olyan kategóriákat, m i n t pl.: poliritmia, 
egyéni ritmus, r i tmus és metrum köz t i különbségtevés, 
„magyar jambus", tagoló vers, szótagvers, komplex r i tmus-
elemzés stb. A kérdés bonyolultságára, összetettségére utalnak 
ezek a műszavak. N e m helyes, ha megtéveszt jük szóhaszná-
latunkkal az érdeklődőket s azt szuggeráljuk, hogy az egyik 
oldalon o t t van a nyilvánvaló tudás, igazság, a másikon pedig 
a „hiba", „tévedés". Vitatható nézetek s í g y vitatható vers-
értelmezések állnak itt egymással szemben. Talán ez a szaba-
tosabb szóhasználat. Az i rodalomtudomány lapjához illőbb. 

A „Megjegyzések" szerzője „hiba", „sorozatos tévedés" 
címen közöl könyvemből néhány ilyen, általa vitathatónak 
ítélt ri tmus-meghatározást. N e m kívánok egyenként foglal-
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kőzni ezekkel, pusztán a megkérdőjelezett értelmezések m ö -
gött ott rejlő elvi eltérést szeretném elezni: alapkoncepcióm 
a költő ritmusáról. Ady világnézeti fejlődésével foglalkozva 
az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy a néphez, a való-
sághoz való mind közelebb jutás jelenti ennek a pályának a 
centrális ívét, a központi sodrását, s ezzel párhuzamosan a 
mindinkább fokozódó gondolatiság. Poétikai szinten ennek 
megfelelően egyrészt a különlegesnek, az egyéninek a ha j -
szolásától — az egyéniesítéstől — a közzösségiesítés, a közös-
ségi színek keresése felé, másrészt pedig a vívódó tépettség-
től a mind keményebb, tisztább gondolatiság irányába m e n t 
ez a líra. Közösségiesítés és gondolatiság szemben az egyéniesí-
téssel és a tépettséggel : ezek a kategóriák jelzik véleményem 
szerint nyelvi-poétikai szinten is Ady fejlődését. 

Ebből az elképzelésből szükségszerűen következett, h o g y 
ritmus-értelmezésemben a hangsúly mintegy központi helyre 
került. Hiszen ennek egyre erősebb előtérbe ugrása, m i n d 
nyomatékosabb beleszólása a költői alakításba jelzi leginkább a 
vers-zene síkján Ady megtet t útját. Ra j ta keresztül konkre -
tizálódik ritmikai vonatkozásban az Ady-féle huszadik szá-
zadi lírai realizmus két legfőbb ismérve: 1. a mind határozot-
tabb közösségi, népi színeződés; 2. az egyre mélyülő g o n d o -
latiság. N e m véletlen, hogy elsősorban a hangsúly volt az, 
mi fellazította a_ hagyományos időmértékes formákat A d y 
lírájában már 1908 előtt. Létrejött egyfelől a két versrendszer 
zenéjét egybecsengető, jellegzetesen adys szimultán r i tmus. 
S feltűntek másfelől a szintén jellegzetesen adys, hangsúllyal 
kihozott jambikus és trocheikus sorok, a magyar jambusok, 
a magyar trocheusok. 1908 s főleg pedig 1912 után még egy-
értelműbben a hangsúly lett a fő r i tmusformáló. Megjelent 
— mintegy a szabadvers sajátos magyar változataként — a 
hangsúlyos verselést időinértékkel színező s a megszokot t -
nál szabadabban, lebegtetőbben kezelő Ady-féle vers; az a 
sajátos tagoló ritmus, melyben a különféle zenei elemek 
komplex összjátéka mellett mégis elsődlegesen a nem mecha-
nikus egyformasággal, de a köznapi beszédnél sőrűbben s 
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szabályosabban végbemenő hangsúly-ismétlődés biztosította 
a versi lüktetést. Könyvemben hosszan beszélek erről (II. 
584. kk.) n e m ismétlem m e g itt. A problémára való utalással 
jelezni kívántam csupán a konkrét ritmizálási eltérések alap-
vető okát : a hangsúly szerepének eltérő megítélését az Ady-
verselésben, sőt, azon túlmenően, az egész tőle kezdeménye-
zett huszadik századi magyar ritmikai forradalomban. A 
hangsúly szerepének fokozot t előtérbe kerülése, véleményem 
szerint, a kulcskérdése ennek. Nyilvánvaló, hogy aki n e m 
fogadja el ezt a teóriát, más eredményekhez jut az egyes 
költemények ritmikai értelmezésében is. Ez szuverén joga. 
N e m szükségszerű azonban már az, hogy m i n t „tárgyi téve-
dőt" bélyegezze meg a másként vélekedőt. Ez már m o d o r -
kérdés. 

Megró pl. recenzensem azért, hogy creticusnak nevezem a 
Séta bölcső-helyem körült, elemezve az ott lévő molossust. Azt 
gondolta talán, hogy nem t u d o m megkülönböztetni a — w — 
képletet a képlettől? Miért nem ju to t t eszébe, amit 
egyébként könyvemben m e g is írok (I. 305.), hogy magamévá 
tettem ebben a vonatkozásban azt a leghatározottabban Ba-
bitstól képviselt nézetet, me ly szerint Ady elsődlegesen a 
fülével érzékelte versei r i tmusát és nem a szemével.1 Helyze-
ténél fogva hosszú szótagot is rövidnek vett gyakran, amikor 
az hangsúly-árnyékban volt . S tette ezt fordítot tan is: a 
rövid szótagnak az ő lírájában az időtartam síkján is energiát 
adott az értelmi hangsúly. Ami t a szem molossusnak látott, 
az a fül számára úgy is csenghetett, mint egy creticus: a 
közbünső hosszú szótag a hangsúlytalan helyzetben mint -
egy összezsugorodott. Avagy szememre hányja az It cikkírója, 
hogy laza szövésűnek nevezem a Nyár-délutáni Hold Rómában 
c. vers jambusait , s felvonultatja, mint érvet : „az ütemek 
51,75 százaléka jambus, a trocheusoké pedig csak 11,49 szá-
zalék". Már pusztán az is kérdés: ily számú trocheus n e m 
zilálja-e fel a jambikus sorokat önmagában is. De még in-

1 BABITS M I H Á L Y : írás és olvasás. Bp. 1938. 380 — 381. 
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kább szembeötlő lett volna itt a lazaság, ha figyelembe veszi 
az elemző a hangsúlyeloszlást. A hangsúly ugyanis az esetek 
tú lnyomó többségében a tézisre esik. Nyilvánvaló, hogy ke-
resztezi ez a jambikus lüktetést. Másfajta értékeléshez vezet 
a hangsúly ritmikai szerepére vonatkozó eltérő megítélés. 

A szóbanforgó cikk szerzőjével volt régebben egyik ta-
nulmánya kapcsán egy szóbeli vitám. Arról beszélgettünk: 
vajon közelebb visz-e az Ady-r i tmus lényegének megérté-
séhez a tőle kidolgozott módszertani eljárás; az a fajta megkö-
zelítés, amely összeszámlálja a költeményekben az időmérté-
kes lábak alakulását, de ezen számolás közben szinte teljesen 
figyelmen kívül hagyja a hangsúly szerepét: csak a szemmel 
számol és nem a füllel is. Kifejtettem aggályomat: nem fut-e 
vakvágányra erre haladva egy irdatlan méretű és megbecsü-
lendő erőfeszítés. Hiszen az egzaktság elsősorban a helyesen, 
a tárgy természetének megfelelően kialakított módszeren 
múlik, s nem pusztán a pontos számoláson. S nála talán a 
felmérés alapelvei nem kellőképp tisztázottak még. Felve-
tettem a kérdést: nem kellene-e a hagyományos — természe-
tüknél fogva, helyzetüknél fogva — hosszú szótagok megszo-
kott kategóriái mellé beilleszteni Ady esetében a „hangsú-
lyuknál fogva hosszú szótagok" kategóriáját is, nem kellene-e 
figyelembe venni az olyan nagy számban található „magyar 
jambusokat", „magyar trocheusokat" stb. N e m értett egyet 
velem akkor a cikkíró. Szenvedélyesen védte a maga nézetét. 
S becsültem ezért. Ez a magatartás illik mindenkihez, ki 
komolyan veszi a maga munkáját . Kár viszont szerintem, 
hogy ezt a régi vitát most így folytatja tovább. Kár, hogy 
csalhatatlannak nyilvánítva ki a maga eljárását, „hibának", 
„sorozatos tévedésnek" kiált ki mindent, ami pedig szerin-
tem pusztán vitakérdés: A d y ritmikai forradalmának s benne 
a hangsúly szerepének másfaj ta megítélése. 

Hibáztat pl. a recenzens azért, hogy daktilusokat is tartal-
mazó trocheikus sornak nevezem a Kocsi-út az éjszakában 
középső sorait. Szerinte jambikusak ezek. S a tőle alkalmazott 
számlálás szerint igaza is van. Mert ha pl. ezt a két vitatott 
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sort veszem: „Minden láng csak részekben lobban, — Minden 
szerelem darabokban" — a szemmel nézve (a „közösöket" nem 
számítva) egyetlen trocheusi láb sem található itt. A szabály-
nak megfelelően az utolsó teljes jambusi ütem szuggesztió-
jára kényszeredetten bár, de jambizálhatom így az uralkodón 
jelenlevő spondeuszokat. Viszont ha a hangsúlyra figyelek, 
trocheizálom őket inkább, s önkénytelenül is így zengetem a 
sort : „Minden / láng csak / részekben / /óiban // Minden / 
szerelem / dara / bokban." Engedelmeskedem a hangsúlyel-
helyezés sugallta ri tmusnak annál is inkább, mert a ritmikai 
környezet, az előző, ereszkedő típusú sor is errefelé hajt . S 
így daktilust is tartalmazó trocheusi sorként értelmezem a 
megkérdőjelezettet. Egyik korai példáját lá tom benne annak 
a hangsúllyal előállított időmértékes verselésnek, amely pl. 
oly szépen zeng fel később Vas István Születésnapi ódájában: 
Éltető J, égető, / szigorú, / szép erő / hős szere / lem". Avagy 
a recenzens szerint jambikus sor ez is, hiszen a lábakat szám-
lálva ez jön ki inkább? S még egy példát m o n d v a : A rém-mesék 
uhujának ritmusáról szólva is gondolhatot t volna talán arra 
a „Megjegyzések" szerzője, hogy a hangsúly hatására ily 
ereszkedő sornak is felfogható pl. a második versszak nyi tó 
sora: „Szárnya /ver i az / abla / kot" . Gondolhatot t volna rá, 
hogy talán esetleg a magyar hangsúly időmértéket kihozni 
képes szerepének nyitott és valós problémája az, mit úgy lát, 
min t hibát. 

Az 1912 alőtti Ady-kötetek hangsúlyosan — illetve ahogy 
pontosan í rom — „elsődlegesen hangsúlyosan" ütemezhető 
verseiről adott statisztikám után a kritikus felkiált: „Ezek az 
adatok azonban egytől egyig tévesek." Lehet, hogy igaza 
van. Bár kissé zavar, hogy ugyanerről az adatsorról há rom 
évvel ezelőtt még így nyilatkozott: „Adynál fokozatosan 
sűrűsödtek a hangsúlyos versek, amint Király István filológia 
pontossággal kimutat ta ."2 Nyilvánvalóan joga van hozzá, 
hogy újabb kutatásai nyomán megváltoztassa régi vélemé-

2 Filológiai Közi. 1972/1—2. 287. 
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nyét. De ha az én „filológiai pontosságomról" másképp is 
vélekedik már, magát a bizonyítani vágyott tényt azért vál-
tozatlanul igaznak kell hogy tartsa. Hiszen az ő jelenlegi 
ellenstatisztikája is amellett érvel, hogy Ady költészetében a 
hangsúlyos verselés s így a hangsúly szerepe is a két -meggyő-
ződésű forradalmiság időszakában egyre inkább nőtt. Ada-
taim a maguk esetleges vitatható voltukban is a valós tenden-
ciát tükrözik vissza. 

Semmiesetre sem kívánok presztízs-kérdést csinálni abból, 
hogy valóban hangsúlyos-e minden egyes, tőlem akként ér-
tékelt Ady-költemény. Lehet, hogy tévedtem. Másokkal el-
lentétben nagyon jól tudom, mennyi még a bizonytalansági 
tényező nem csupán az Ady-ri tmika, de általában a hangsú-
lyos verselés problámái körül . Amennyire kidolgozottak v i -
szonylag az időmértékes verselés kérdései, annyira megoldat-
lanok itt még a részletek. Fel tudom tételezni: lehet, hogy 
túlbecsülöm a hangsúly ritmusalakító szerepét általában is, 
de kiváltképp az 1908 utáni Ady-verselésben. Lehet, h o g y 
téves az az elképzelésem, amelyet elsősorban Ady lírája, 
Gábor Ignác, Németh László, Vargyas Lajos, Szabédi László 
Gáldi László verstani munkássága, valamint Juhász és N a g y 
László mai költészete nyomán alakítottam ki, s melynek é r -
telmében kioldhatónak vélem némileg a magyaros verselést 
az eddigi merev szótag-kötöttségből, lebegőbbnek, modulál-
hatóbbnak képzelve el azt. Lehet — ismétlem —, hogy mind-
ebben nincs igazam, s ily feltevések alapján dolgozva a hang-
súlyos verselés szempontjából nem egy Ady-verset rosszul 
értelmeztem. Egyet hozhatok fel csupán a magam mentsé-
gére: az általam „elsődlegesen hangsúlyosnak vélt", de a cikk 
szerzője által „vitathatatlanul jambikusnak" deklarált kö l -
temények közül hozzám hasonlóan magyarosnak ítéli az 
Ilosvai Selymes Pétert Komlós Aladár is, az Ének a porbant 
Gémek az Olimjuifz alattat Sík Sándor, a Szelíd, esti imádságot 
Gáldi László, Horváth János, sőt Horváth a magyar ü temre 
átjátszható szimultán r i tmusú versek közé soroz olyanokat is, 
mint pl. Mert engem szeretsz, Fajtáddal együtt átkozlak, Az 
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Istenek viselőse, Utálnak, de csodálnak.3 N e m tekintély-érvekkel 
való élőhozakodás akar ez lenni. N a g y o n jól tudom, hogy 
Horvá th János a „Megjegyzések" szerzőjének pl. csöppet 
sem tekintély, hisz megír ta róla: Horvá th verstanában sűrűn 
akadnak „hibák", „kisebb-nagyobb filológiai pontatlanságok", 
„önkényes, alapozatlan megállapítások" s hogy „számszerű 
adatai megdöbbentően távol esnek a valóságtól, emlékezet 
alapján odavetett akcidentális számok, amelyeknek semmiféle 
adatértéke nincs".4 N e m Horváth tudósi súlyával kívánok 
érvelni tehát, pusztán azért idéztem őt s a többi tisztes régi 
verskutatót, hogy jelezzem: adott itt a vitatható értékelés 
lehetősége. Talán nem feltétlen áll helyt, ha oly könnyen 
„vitathatatlan"-t kiált az It bírálója. 

* 

Végül harmadik kérdésként az elemzést érintő problémák-
ról szeretnék szólani. Itt is csak jelzésszerűen említem m e g 
inkább a jelentéktelenebb torzításokat. Majd húsz soron 
keresztül foglalkozik pl. a szerző azon „tévedésemmel", 
hogy korai szürrealista képnek nevezem a Gálás, vasárnapi 
nép „hóTt niagyar ú r" metaforáját. Semmiképp sem t u d o m 
megérteni, mi itt a hibám. Hiszen ha elképzelem a huszadik 
századi pesti utca modern öltözetű, verkliszós tömegét s az 
élén ügető, táltos lovas, holt magyar urat — ezt a disszonáns 
képi egyberendelést — a szürreális jelző joggal jut eszembe. 
Megfelel ez a kép a Lautréamont-féle híres receptnek: az 
esernyő és a varrógép boncasztalon való véletlen, váratlan 
összekerülésének. Érv-e ez ellen, hogy a nemzeti klassziciz-
mus is élt már a Gálás, vasárnapi nép záró metaforájához ha-
sonló képpel s a Csaba-mondát újjáalakítón a halott Szent 
László küzdöt t pl. Arany Szent Lászlójában. a tatár hordák 

3 KOMLÓS ALADÁR: AZ új magyar verselés és verstan történetéhez. 
It. 1 9 5 7 / 2 . 1 7 3 . — SÍK S Á N D O R : Gárdonyi, Ady, Prohászka. Bp. 1 9 2 9 . 
2 7 7 . — G Á L D I LÁSZLÓ: Ismerjük meg a versformákat. Bp. 1 9 6 1 . 3 9 . — 
HORVÁTH J Á N O S : Rendszeres magyar verstan. Bp. 1 9 5 1 . 188 — 1 9 0 . 

4 Filológiai Közi. 1972/1 —2. 285. 
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ellen? D e ez legenda volt, s a legendának más a törvénye, a 
belső logikája, mint egy mai környezetben játszódó versnek. 
A szürreálist és a reálist sosem a képek témája különböztet i 
meg ," hanem a viszony, amelybe a művész beállítja őket . 
N e m tematikai, de viszony-kérdés ez. Hisz a képek száma — 
tudjuk — sohasem végtelen. Egy áthagyományozott képklisé-
anyaggal, — ún. toposzokkal — dolgozik minden költészet, 
azokat fogalmazza k o r f ö i k ó r r á aíTS Adynak volt hajlama rá — 
— épp a kor benne élő disszonanciáját visszatükrözőn —, 
hogy irreális, ha tetszik, szürreális irányba végezze ezt az 
újraköltést. „Az élet egy nagy mulatság" Arany Jánostól szint-
úgy használt régi közhelye („Ez az élet egy tivornya . . .") 
pl. A fekete zongora, Lédával a bálban, E nagy tivornyán reális-
nak nemigen mondha tó látomásaként éledt újjá nála. „Az élet 
tengerének" általánossága A tűnődés csolnakján, Az utolsó hajók 
víziójává formálódott át. Átalakulhatott így s épp a fokozot t 
irrealitás irányába — ahogy a Gálás, vasárnapi nép mellett 
A halottak élén is tanúskodik róla — a Csaba-monda alapto-
posza is. Ez a más-más törvények szerint történő kép-felfris-
sítés a költői alkotásnak mindig is sajátja. Elég utalni az anya-
természet ősi, képi közhelyét az égi vízben kékítőt oldó mosó-
nővé átalakító József Attilára. 

Meggyőződésem, mindezt a „Megjegyzések" szerzője is 
tudja. Mint ahogy meggyőződésem: az Ady-irodalom isme-
retében tisztában van azzal is, hogy nem döntötte el véglege-
sen Babits Mihály cikke azt a problémát, milyen szerepet 
játszik az Ady-verselésben a szigorúan megkötöt t szótagszámú 
strófaalkotás. Babits cikke után Földessy — először élve sta-
tisztikai módszerekkel az Ady-irodalomban — meggyőzően 
érvelt a maga „szótagszámláló vers"-elmélete mellett.5 M a g á -
évá tette ezt az Ady-verselésről szólva bizonyos fokig József 
Attila es Horváth János is.® A recenzens véleményevei ellen-
tétben a szakirodalom ismeretében is nyugodtan vállalhatom 

5 FÖLDESSY GYULA: Ady-tanuhnányok. Bp. 1921. 43. köv. 
6 J Ó Z S E F ATTILA: Összes müvei 3 . B p . 1 9 5 8 . 1 9 1 . — H O R V Á T H 

JÁNOS i. m. 163 — 1 6 4 . 
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tehát — nem a ,„szótagszámláló vers" teóriát, de azt a nézete 
mely fontosnak tartja a kötöt t szótagszámú strófaszerkesztést, 
a rögzített strófát az Ady verselésben. „Szokatlannak" vehe-
tem így az ettől való eltérést, deviációként könyvelhetem 
eT az ily eseteket, s poétikai funkciót tulajdoníthatok nekik. 
Indokolatlan volt itt tehát véleményem szerint a „tévedés" 
szónak használata. Ilyen és ehhez hasonló „tárgyi tévedések" 
akadékoskodó felsorolása már-már azt az érzést ülteti el ben-
nem, mintha a „Megjegyzések" szerzője a hozzá nem értők, 
a kérdést nem ismerők egyetértésére, tapsaira lesne. Legyin-
tenék erre, „félreálltam, letöröltem"-et mondva, ha szándéka 
ellenére — pusztán cikke objektív hatásával — nem diszkre-
ditálná ezzel a módszerével azt is, mi könyvem hitele szem-
pontjából alapkérdés már: verselemzői metódusomat. 

Igaza van a recenzensnek, mikor megállapítja: verselemző 
módszeremben ha nem is „túlzott", de mindenesetre komoly 
„jelentőséget tulajdonítok" az általa „akcidentális verselés, 
jelenségeknek" nyilvánított mikropoétikai elemeknek. A 
belső forma részei mellett (szerkezet, téma, képi jellemzés 
vershelyzet, lírai cselekmény, perspektíva, kommunikációs 
irányultság, tónus stb.) csakugyan fokozott mértékben kí-
vánok ügyelni az ún. külső forma vallomására is: a hangzási 
szint (ritmus, rím, hang) a grammatikai szint (költői szótan, 
alaktan, mondattan, a különféle nyelvtani metaforák) a sti-
lisztikai szint (figurák, tropusok stb.) sajátosságaira. Nem 
akarok belenyugodni abba, hogy a vers ily típusú elemeire 
csak a rögtönző, szubjektivizáló impresszionista kritika fi-
gyelhet, avagy a formalizmus. Magamévá tettem a modern 
esztétikának azt a tételét, amelyet a hazai szakirodalomban 
Szerdahelyi István fejtett ki legteljesebben s legösszetetteb-
ben7 mely szerint a költészet külön, öntörvényű, kommuni-
kációs rendszer, mintegy' külön nyelv. Fő ismerve a "sűrített 
hírközlést lehetővé tevő rendkívül erős intenzitás.7 A poézis, 
kiváltképp a líra gazdag érzelmi, s gondolati tartalmakat ké-

' S Z E R D A H E L Y I ISTVÁN: Költészetesztétika. Bp. 1972. 107. kör. 
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pes bezsúfolni néhány rövid sorba. H o g y ezt elérhesse, mara-
déktalanul ki kell használnia a nyelvben lévő legkisebb, s 
legrejtettebb jelentésközlő lehetőseget is, fel kell hogy szaba-
dítsa — Poe szavával mondva — a jelentések földalatti rej-
tett áramát,8 mindazt a kommunikációs adottságot, m i t ma-
gában hord a nyelv. A költészetben éppen azért minden nyelvi 
elem kettős jelentés-sorba van mintegy beillesztve : egy gram-
matikai-szemantikaiba s egy poétikaiba. 

Nemcsak grammatikailag van megszerkesztve és megszer-
vezve egy vers, de poétikailag is. A kétfajta szerkesztés össz-
játéka: a vers külön nyelve. Az elemzésnek épp az a feladata, 
h o p r az ily módon történő közléseket figyelembe vegye, 
mintegy lefordítsa. A költészet nyelvét így értelmezve, min-
den kis nyelvi sajátság nem pusztán g rammat ika i elem, de 
lehetséges poétikai adat — forma — is egyben: tar ta lómhör-
dozó, közlő szerepre tehet szert, poétikailag relevánssá vál-
hat. S a líra üzenetét igazán mélyen csak az értheti meg, ki 
erre felfigyel s a forma tartalomhordozó szerepét vallva, 
maradéktalanul beletartozónak véli a formába az ún. külső 
f o r m á t is: a költői mondandó kifejezésére képessé tett, poé-
tikai összefüggésekbe beillesztett, formává szervezett, kis 
nyelvi elemeket, a különféle hangtani, grammatikai stb. 
metaforákat. 

Hogy költői példával is érzékeltessem, miere gondolok , 
Radnót i négysorosát, a Razglednica j -a t idézem: 

Az ökrök száján véres nyál csorog, 
az emberek mind véreset vizelnek, 
a század bűzös vad csomókban áll, 
Fölöttük fú a förtelmes halál. 

A történeti-életrajzi megközelítés jegyében nézve az er-_ 
kölcsi-emberi helytállás világirodalmilag is páratlan művészi 
dokumentuma ëz í r t ő l t e m é n y . Az emberi méltóságot meg-

8 Id.: H Ö L L E R E R , W A L T E R : Theorie der modemen Lyrik. Reinbek 
bei Hamburg, 1965. 22. 
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semmisíteni akaró barbársággal szemben helytállott^ itt dac-
cal a megsemmisíthetetlen: a szépség, a szellem. N e m hagyta 
kioltani magát az embert emberré tevő egyik legfőbb erő : 
a világló értelem... A maguk puszta létrejöttével is tiltakozást 
jelentettek ezek a kristályos, tiszta, kemény verssorok; tilta-
kozást minden embertelen ész-ellenes ellen. S adott volt ez a 
tiltakozás a művészi mondandóban is. N e m érti véleményem 
szerint igazán mélyen ezt a verset, aki csak a belső fo rma egyes 
jegyeire, így pl. az egyre táguló szerkezetre figyel. Innen 
nézve a halál verse ez. Mind szélesebb körökben tör fel a 
pusztulás. Ökrök — emberek — század — s fölöt tük a halál: 
így tágít mindinkább a kompozíció. Felrémlik egy h ú s z a i k 
századi komor haláltánc. S egybemos a képi logika Ts. À véres 
nyál, a véres vizelet, a bűzös, vad csomó s a halál förtelmes jelzője 
egy irányba húz : az embertelenbe. A belső forma két lényeges 
eleme — a szerkezet s a képi megjelenítés — sugallja a halált. 
D e aki a „véletlenszerűnek" ítélt külső formai elemekre is 
figyel, az észreveszi, hogy van a versben egy más jellegű 
összefüggés-sor is: nemcsak tágulás, nemcsak fokozás, de van 
egy .ellentét Az első három sor zöngés réshanggal, f-vel 
alliterál, a D az ismétlődés révén poétikailag relevánssá lesz; 
az utolsó sorban viszont a v ellenpárja a zöngétlen réshang, a 
f válik már azzá. A zengőbb, zeneibb hang a maga antitézi-
sébe: a zenétlcnebbe vált. S a mondatépítés is mássá alakul. 
Drámaian szembefordulóvá válik a versmondattan szuggesz-
tiója révén az első három és az utolsó sor. Az előbbiekben 
alanyi rész — állítmányi rész (AÁ) ez a mondat rend: para-
lellisztikus itt a felépítés, az utolsó sorban viszont chiasztikus 
lesz. Állítmányi rész — alanyi rész követi egymást, ÁA-ra 
cserélődik az eddigi AÁ mondatr i tmus. S szembeötlik így 
egyszerre az elválasztó írásjel, a p o n t is. Nyilvánvalóvá lesz: 
az első három monda t összetartozó mellérendelés, az utolsó 
pedig messze szakad tőlük külön főmondatként . 

Felszínre hozzák a maguk összhatásában az ilyen egyirányba 
húzó — a laikusoktól véletlenszerűnek, esetlegesnek tekin-
tett — mikropoétikai nyelvi elemek, hogy mind a hangzást, 
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mind a mondatépítést nézve az első három sor s az utolsó 
közöt t ellentét feszül. Arra kényszeríti a vers olvasóját ez a 
változás, hogy mas~hanglejtéssel, más érzelmi színeződéssel 
mond ja magában a vers utolsó sorát, mint az előzőeket. Ha 
az első hármat fokozás-szerűen, egyirányúan kényszerül m o n -
dani, itt meg kell állnia, hangot kell váltania. S a tartalmi 
elhatárolás szükségességére figyelmeztet ez. A szerkezet tá-
guló körbe, egyetlen apokaliptikus tablóba illeszti egybe a 
még élőket: az ökröket, zz emUereket és a századot, valamint a 
föl löt tük fúvó, tőlük elütő, más lényegű erőt : a förtelmes ha-
lált. A mikroelemek viszont élesen, fordí tón elkülönítik egy-
mástól e kettőt: az élőt s élettelent. Szembeállítják egymással 
még egy önfeladásra hajló helyzetben is a két összeegyeztet-
hetetlen, nem egynemű erőt, az emberhez tartozót s az attól 
idegent: az életet s a halált, így szólaltatja meg a nyelv minden 
eszközét módosítani tudó, formává tevő költői erő a helyt-
álló^ emhciségnek az élet mélyéről, haláltáborok alázottsága-

T)ól, borzalmaiból is szóló üzenetét, az embertelennel való 
meg-nem-békülést. A be-nem-hódolást. A mikroelem be-
szélt.'"Félreértés ne essék: nem önmagában s főleg n e m elszi-
getelten, az összefüggésekből kiszakítottan. N e m a f és / 
cserének, nem a mondatépítés-módosulásnak avagy a monda t -
ritmus-változásnak tulajdonítok valamiféle különleges je-
lentést, de mindennek együtt s a mögöt tük álló történelmi 
szituációnak : a Radnóti-életnek. A mikroelem csak . egyik 
adalék. De adalék. Poétikailag releváns nyelvi jegy. S így talán 
jelzi ez a konkrét példa, miért t a r tom fontosnak a kis nyelvi 
tények komolyan-vételét. Megkönnyít ik ezek a versek mé-
lyébe való behatolást. 

E g y jnásik__alapelv, amelyet részben Lukács esztétikája, 
résfFen pedig az orosz formalistáktól megindított új, poéti-
kai gondolkodás eredményei alapján alakítottam ki : a tota-
litás, illetve ahhoz kapcsolódón a strukturális rendezettség elve. 
Elemzés közben önmagában zárt, teljes világnak — totalitás-
nak — tekintek minden műalkotást; József Attila szavával: 
a világegészet tükröző szemléleti egésznek, hol a legkisebb 
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részlet is — vagy áttételesen, vagy közvetlenül — szervesen 
illeszkedik a nagyobb egészbe. Onnan kap jelentést, értelmet, 
mint ahogy — fordítva — az egész is a részletek felől határo-
zódik meg. Kétféleképpen közeledhetek így minden költe-
ményhez: egyrészt az egész, másrészt a rész felől. Különféle 
történeti adatok birtokában, főleg a tükrözött valóság s az 
azt tükröző írói világkép ismeretében megragadhatom a mű-
vészi alkotást mintegy közvetlenül, rögtön mint egészet egy-
séges élményként. Ismerve a talajt, amelyből kinőtt, meg-
fogalmazhatom a művészi mondandót a részlet-elemzések 
elvégzése nélkül is. Az ún. történeti, avagy generatív megkö-
zelítés ez. A másik úton, a szűkebb értelemben vett műelem-
zés" utján, az ún. poétikai megközelítésnél fordítva haladok: 
a részletek felől az egész ífányaba, a formát vallatva megyek a 
lényeghez. Ez a kétfajta út a gyakorlati elemző munkában 
persze így mereven sohasem válik el, egymást támogatja. A 
szó teljes értelmében vett műelemzést a kétfajta módszer 
együttléte adja. Hiszen a poétikai megközelítés a történeti 
nékül könnyen eltévedhet, elveszhet vakon a meddő rész-
letekben. A történeti pedig a poétikai nékül absztrakció ma-
rad. Hitelét végül is az elvégzett poétikai analízis adhatja csu-
pán meg. A művészi mondandó a maga árnyaltságában, gaz-
dagságában, sokrétűségében csak rajta keresztül konkretizá-
lódhat. 

A szűkebb értelemben vett műelemzés, a poétikai megkö-
zelítés terén a totalitás elve arra kötelez, hogy az egészhez 
való viszonyában lássa az elemző állandóan az egyes részle-
teket, egy összetett, bonyolult, sokrétű rendszer alkotó ele-
meként fogja fel őket. így természetszerűleg állandóan és 
szükségszerűen különböztet az analízis-végző oly kompo-
nensek között, melyek nagyonis áttételesen s olyanok között, 
melyek közvetlenebbül kapcsolódnak az egészet összetartó, 
legbensőbb lényeghez. Vannak elemek "pl. égy kép hordozá-
sára "hivatott szószerkezet, vagy egy jelentéssel bíró szó fel-
építésére szolgáló hang, melyek nem önmagukban, de pusz-
tán közvetetten, csupán a létrejött képen, avagy a kifejezett 
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szón keresztül kötődnek a teljesebb egészhez: csak grammati-
kailag lényegesek, poétikailag akcidenciák, véletlenszerűek. 
Elkülönülnek ezektől azok a részletek, mikroelemek, amelyek 
valamiképpen meg vannak formálva, amelyeket deformálás, 
ismétlés, élezés, távolítás, ellentétezés, szokatlan viszonyítás 
vagy valamilyen más módon poétikailag szignifikánssá, meta-
forikus jelentéssel rendelkezővé alakított át a költői erő. Un. 
poétikai adalékot csak ezek jelentenek. 

Természetszerűleg a poétikai adalékokat elemezve sem köz-
vetlenül a vers legbensőbb magvával, az eszmei mondandó-
val kötök össze, nem annak rendelek alá minden mozzana-
tot . Átmeneti, közvetítő tényezőket, „mellékrendszereket", 
belső - nem pusztán formai, de tartalmi-hangulati réteg-
ződöttségeket feltételezek. Mivel nem forma- de eszme-
centrikusan — világnézet-központúan — elemzek : lényegi 
szerepet játszik pl. verselemző eljárásomban a belső formának 
az az eleme, amit úgy hívok: tónus avagy (élesebb, határozot-^ 
tabb megfogalmazás esetén) vershangulat. Az egyik lényegi 
struktúra-alkotójegyet többnyire ebben lelem m e g s a mikro-
elemeket tartalmi szempontból, a tartalmi rétegződést nézve 
többnyire ezzel kapcsolom össze. Mindig adott ugyanis az 
egyes költeményekben egy, vagy — egymásba átjátszón, 
egymást keresztezőn akár többfaj ta verstónus, illetve vers-
hangulat, jelezve mintegy a felmutatot t valóságdarabhoz a 
lélek viszonyát, a költői értékelést, az állásfoglalást. S rend-
kívül fontos — véleményem szerint — elemzés közben a 
számvetés ezzel. Egész másképp értékeli pl. valaki a kései 
József Attila olyan verseit, min t a Születésnapomra, Tudod, 
hogy nincs bocsánat, Karóval jöttél, ha nem veszi figyelembe a 
versek egyik lényegi, kísértő tónusát, a játszi iróniát, mintha 
bekalkulálja ezt is az értelmezésbe. Csak így világlik ki a ver-
sekben ott ható, történelmi szinten való élni tudás, a partiku-
láris fölé emelkedő, a személyi sors reménytelenségén, az 
egyéni bánaton túllépni bíró ember i tartás. A különféle kis 
poétikai tények komolyan vevése már pusztán ezért is lénye-
ges. Ha az elemző gondosan figyelemmel kíséri a mikroele-
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meket , a vershangulat számbavételét n e m mulaszthatja el. A 
mikroelem funkcióján való elgondolkodás kényszeríti rá. 

A poétikai adalékok összegyűjtése, értékelése, metaforikus 
jelentésük meghatározása s ezzel szoros kapcsolatban a tó-
nus, a vershangulat definiálása a műelemzésnek egyik leg-
bonyolultabb s egyben legfontosabb része. Itt szükséges fő-
leg — az ötletszerűség, a puszta szubjektív beleolvasás veszé-
lyét kerülni akarva — a módszertani elvek tisztázottsága; 
a végiggondoltság. A magam részéről a több-funkciójúság 
elvét tar tom itt elsősorban mindig szem előtt. Azt érîvè~ëzeir, 
hogy az egyes poétikai rész-elemeknek (nemcsak a külső 
fo rma síkján, de ä belsőén is) nincs meghatározott , a fogalmi 
gondolkodás egyértelműségéhez hasonló, szilárd jelentésük. 
Ilyet — még a legösszetettebb költői eszköz esetében is — 
mindig csak a műegész, csak az összefüggés adhat. Mégpedig 
a poétikai elem viszonylagos belső tartalmi nyitottságának 
magfelelően többféle, nemegyszer ellentétes asszociációkat tár-
síthat hozzájuk. Csak a hozzá nem értés ütődhet m e g azon, 
hogy ugyanaz a jel más-más összefüggésbe kerülve más-
más jelentést hord. Sőt, ugyanazon a versen belül is kapcso-
lódhat hozzá többféle érzelem. Épp ezt fejezi ki a több-funkció-
júság. 

D e ugyanakkor ez a nyitottság m é g s e m értendő úgy, mint 
teljes kötetlenség. Amennyire elhibázott a meghatározatlanság 
elmélete, épp annyira egyoldalú, a valóság tényeivel számot 
nem vető — véleményem szerint — az ún. semlegességi teó-
ria is. Az az elképzelés, mely még a sejtetés lehetőségeit is 
kétségbe vonja. Holo t t számos jel m u t a t abba az irányba, 
hogy bizonyos történelmi beidegződöttségek, kikristályoso-
dott hagyományok folytán (természetszerűleg korokként , 
nemzetekként, kultúrkörökként, sőt, n e m egy esetben egyé-
nenként is más-más formában) hozzátartoznak az egyes m ű -
vészi eszközökhöz, ha n e m is a fogalmi gondolkodás egyértel-
műségében vett szilárd jelentések, de valamiféle jelentés-
lehetőségek, hangulat-sugallatok. Az igazi költői tehetség 
niindig-seámel-ezzel. Felhasználja a vers érzelmi hangszereié-
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séhez az innen adódó lehetőségeket. N e m véletlen pl. hogy e g y 
árnyaltabb modulációra képes, hosszabb sorfajba „tette á t " 
Petőfi a két nyitó szakasz megírása után az ősi nyolcasban 
kezdett Szülőföldemet. Az illett jobban kifejezni vágyot t 
hangulatához. Hiába jelenti ki a semlegességi elmélet jegyében 
bárki is: „egy adott ritmus önmagában n e m tartalmaz hangu-
lati értéket". Arisztotelész óta mindmáig küszködik a gondol -
kodó poétika ezzel a kérdéssel. 

Már Arisztotelész különböző emberi szenvedélyek lenyo-
matát vélte fellelni a r i tmusformákban.9 Goethe pedig így 
vallott egy ízben Eckermann előtt: 

„A különböző költői formákban nagy titokzatos hatások rejlenak. 
Ha az én Római Elégiáim tartalmát Byron Don Jüanjának hangjára 
és versmondásra tennék át, akkor az, amit mondtam, egészen elve-
temültnek hatna. '4 0 

Az It recenzense szerint ez bizonyára csupán „misztika". 
Mint ahogy annak tekinti a klasszikus fo rmák hangulati h a -
tására tett f u t ó célzásom is. Holott nem én utaltam először 
erre a magyar kritikában. H a nem is a szapphoi, de az aszkle-
piadi versekre „minőséget erőszakolt" már előttem pl. Kö l -
csey Ferenc is: „ Ú g y látszik, nem vette észre — írta Berzse-
nyiről — mely nagy befolyással legyen a mérték nemcsak 
külsejére a versnek, de belsőjére is." Tovább sorolhatnám 
az ilyen példákat. Ismételten nem a tekintélyérvek miat t . 
Megintcsak azt kívántam jelezni velük: sok még a megoldat-
lan kérdés ott , ahol megoldottságot lát az It cikkírójának g y a -
nútlansága. 

A magam részéről a több-funkciójúság és a jelen téslehető-
ség elvének dialektikus együtthatásában kerestem vrfamiééle 
reális utat, tertiim~daïûf:-r~k semlegesség és a meghatározott-
ság hamis poétikai végletei közt. Igy vél tem elérhetőnek azt, 

9 ARISZTOTELÉSZ: Poétika. Bp. 1963. 66.; Politika. Bp. 1969. 367. 
1 0 E C K E R M A N N , J . P . : Gespräche mit Goethe. ( 1 8 2 4 . febr. 2 5 . ) Ber-

lin, é. n. Deutsche Buchgemeinschaft. 89. 
1 1 KÖLCSEY FERENC: Összes művei 1. B p . I 9 6 0 . 427. 
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hogy a formában rejlő, s a líra kifejező-sűrítő erejének növe-
lésére hivatott esetleges hangulati színeket se vétsem szem 
elől, de ne essek belé önkényeskedő, szubjektivista konstruk-
ciókba se. S még egy elv vol t irányszabó számomra módszer-
tanilag, az ún. indiciumok elve. Ahogy k ö n y v e m előszavában 
írtam : 

„A vers mondandójára való figyelés, az ahhoz való viszonyítás 
elkerülhetetlenné teszi . . . az egyes verselési elemek tartalmi-hangu-
lati lefordítását, értelmezését. A szubjektív önkényesség, a hamis 
beleérzés veszélye itt viszont csak úgy csökkenthető, ha az értelmező 
sosem felejti el, hogy az egyes — tónust megadó — versi elemeknek: 
a hangoknak, rímeknek, ritmusformáknak, tropusoknak, figurák-
nak stb. önmagukban nincs, illetve csak potenciálisan van tartalmi 
jelentésük: többféle, s egymástól sokszor homlokegyenest eltérő 
jelentéslehetőséget hordanak ezek mindig magukban. Hogy a sok-
fajta lehetőség közül mikor mi realizálódik, azt a versegész» a konk-
rét összefüggés, a fennálló párhuzamosságok sora döntLeL. S az adott 
értelmezés többé-kevésbé hitelesnek csak akkor mondható, ha indi-
ciumok sokasága mutat egyazon irányba, ha többfajta nyelvi-zenei 
mozzanatnak egybeesik a tanúvallomása. Éppen ezért az elemzőnek 
kötelessége, hogy sose csupán az egyes részletet, de mindig az egé-
szet tartsa szem előtt." 

N e m véletlenül idéztem ily hosszan k ö n y v e m bevezetőjét. 
Azt szerettem volna dokumentálni vele, h o g y ha a „ M e g -
jegyzések" szerzője valóban vitázni, azaz együtt-gondolkodni, 
az igazságot, a helyesebb módszert keresni szerette volna: 
lett vona módja rá, hogy megértse elemző módszerem, hogy 
arról beszéljen s ne valami másról. Megfogalmaztam azt teo-
retikusan is; kiemelt helyen. Ennek ismeretében talán nem 
hangoztatta volna ,hogy az egyes formai elemek, önmaguk-
ban semmit sem jeleznek", h o g y „a legellentétesebb érzelmek 
ölthetik magukra ugyanazt a formát", feltételezte volna, hogy 
ezt én is t udom. S talán elemző gyakorlatomra és több m e g -
értéssel tekintett volna. Észrevette volna, h o g y nem impresz-
szionista mód , nem önkényesen, nem „közvetlenül", ötlet-
szerűen társítok jelentést egy-egy formai elemhez, de a p o é -
tikai kontextust — azaz: az indiciumok elvét — szem előtt 
tartva._S erre Felfigyelve talán nem hozott volna olyan tor -
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zító, a valós tényeket, összefüggéseket semmibe vevő példá-
kat verselemzésem jellemzésére, mint tette azt pl. a Szent 
Margit legendája c. köl temény általam adott analíziséről szólva. 

„A Szent Margit legendájában — ragadta ki az It recenzense a tár-
gyalás tényleges összefüggéseiből ezt a néhány sort — halkságot 
sugallt már rögtön a választott ritmus. (I. 185.)." S ehhez hozzáfűzte 
a maga fölényeskedő, gúnyos kommentárját: „Ezzel szemben Ady 
— írta — a legkülönbözőbb hangulatú versek egész sorát írta j am-
bikus felező tízesekben, például a Tüzes seb vagyok, vagy a Fajtáddal 
együtt átkozlak. Ezekben mért nem sugallt halkságot ugyanaz a 
ritmus?" 

Felszólítást kaptam, illik hát felelnem. Annál is inkább, 
mert ezen az egy eseten át válaszolhatok egyben a bíráló 
többi, felhozott, hasonló típusú példájára is. Megmuta tha tom, 
milyen is választott módszerem, nem az értetlenség torzí tó 
tükrében, de a valóságban. 

Igaza van a cikkírónak: nem sugall halkságot a jambikus 
felező tizes sosem önmagában. A modern poétikai gondo l -
kodás egyik nagy vívmánya azonban, hogy mindig kü lön -
böztet ritmus és met rum, az adott vers sajátos, egyéni r i t -
musa s a ritmikai séma között . S ennek szellemében nem egy-
szerűen a jambikus felező tízeshez „rendeltem hozzá" egy 
sajátos hangulatot, hanem annak meghatározott , egyénített 
változatához; egy oly jambikus tízeshez, melyet, 1. erős spon-
deizálás (a lábak több min t 40%-a spondeusz), 2. viszonylago-
san szabályos lüktetés jellemez. Könyvemben égyertelműen 
benne ven ez, csak a recenzens hallgat róla. Holott az egyéni 
jelleg meghatározásával némileg már a jelentéslehetőséget is 
körülhatároltam. Hiszen — többször beszél erről Babits is, 
(az ilyen „misztikát" ő is kedvelte) — „a súlyos spondeusz 
a zene, a csengés legnagyobb ellensége".12 Egy v ldanip já té-
kos lírai vershez pl. már nehezebben illene az ilyen r i tmika. 
Persze mindettől a „Megjegyzésekének még igaza lehetne. 
Az így konkretizált jambikus változathoz is a legkülönfélébb 

1 2 BABITS M I H Á L Y : írás és olvasás. Bp. 1938. 122. 
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jelentéslehetőségek, hangulatsejtések társulhatnak még. Az 
ünnepélyesség éppúgy szólhat benne, mint a fáradt lemondás, 
a töprengő bánat, a keserű gúny, a vágó szatíra stb., stb. 
Tovább lehetne sorolni a legkülönfélébb, nemegyszer szöge-
sen eltérő hangulatfajtákat. H o g y a különféle lehetséges han-
gulatsejtelmekből mit éreztem realizálhatónak, azt a cikkíró 
állításával ellentétben nem „közvetlenül" n e m „egyoldalúan", 
s így n e m önkényesen dön tö t t em el, hanem az összefüggéseket 
maradéktalanul figyelembe véve: történeti és poétikai meg-
közelítés révén. 

A vers történelmi talaját — a történeti kontextust — vizs-
gálva Adyt , az érzelmi forradalmár költőt ta r to t tam szem előtt. 
Az érzékeny lelket, kiben a dzsentri-ideállal, a „nagyot or-
dító", „száz-szál gyertyát", „száz-itce-bort" zajgón követelő, 
Fráter Lóránd-féle betyáros úrral — a krakélerrel — szemben 
ott élt egy másfajta, egy ú j embereszmény: az intellektuell, 
a kultúrált elet. A művésztípus jelent meg benne, a szépség, 
a f inomság csöndes szerelmese; a lótusz-sors, a virágszenve-
dély, ki otthontalannak érezte magát a félfeudális magyar 
valóság lármás világában, a közönségességben, a parlagiság-
ban, az olcsó, otromba intrikák között. О a halkságot szerette : 
a kultúrálatlanság „röhejes számomra", „koldus zsivaja", 
a „magyar malomalja" intrikáló dühe, nyegle törtetése 
idegen volt tőle. A történelmi elemzés eredményeképp ezt 
az embereszményt, az érzelmi forradalmárt, a művész-ide-
ált éreztem jelenlevőnek a Szent Margit legendájában is. S 
ezt az értelmezést hitelesítette a ,,belső'r szemlélet: a poétikai 
megközelítés. 

A köl temény formáló elvét keresve a halkságban véltem 
fellelhetőnek azt. Formai elemek, ún. poétikai aclalékok soka-
sága muta to t t az elemzés során ebbe az irányba. Könyvemben 
részletesen, ma jd három oldalon át soroltam fel őket, ismer-
tettem a poétikai kontextus jellemző tényeit, a különböző 
„indiciumokat" . Ily indicium volt — csak vázlatosan meg-
említve őket —: I. a halk m in t vezérszó, m i n t ismétlődő 
kulcsszó; 2. a lírai jellemzés a Mi-világ felől a halkság jegyé-
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ben: a fojtott sikoly lány és a halk fiú elképzelt szerelme; 
3. a lírai jellemzés az Ok-világ felől, mint a halkság ellentéte: 
a lármás, hajrázó, hetyke férfiak s a prüszkölő lovak; 4. a lírai 
színtér a maga kontrasztjában: zúgó vár egyfelől, s az éj, a 
kolostora másik oldalon a maga csendjével; 5. a műfaj-megvá-
lasztás: a rege, legenda; 6. az utóbbinak kiemelése már a 
címadásban; 7. a keretes szerkesztés: távolítás ezzel a kompo-
zícióban; 8. a választott kommunikációs f o r m a : a Nyulak 
szigete mint „narrá tor" benne; távolítás ezzel a megjelení-
tésben; 9. az epikus, nagy időt átfogó előadásmód: távolítás 
ezzel az előadásmódban; 10. alaktani síkon: a félmúlt szerepe, 
i l . szótani s íkon: a melléknév mint a domináns szófaj, 12. 
hangtani síkon: a) az /, m ,n, hangsúlyos sszerepe; b) a sötét 
vokálisok uralkodó volta c) az á ismétlődése. A történelmi 
megközelítés s a poétikai megközelítés egyaránt ugyanazt a 
hangulati teret, a halkság hangulati terét idézte, sugallta. S 
ebben az összefüggésben, ebben a történeti és poétikai kon-
textusban tételezem fel, hogy ily jelentéslehetőség realizá-
lódhat a spondeuszokkal elnehezített, szabályosan lüktető 
nyugodt jambusokban is, ebben az elégikus hangulatú köl-
teményekben oly gyakran feltűnő, tompítot t zenében. Egy 
adott ritmus lehetséges metaforikus jelentését a történeti és 
poétikai viszonylatokat szem előtt tartva, az egész felől nézve 
konkretizáltam. 

Módszerem bírálva a „Megjegyzések" szerzője beszél arról, 
hogy minden ritmusforma, minden poétikai eszköz a maga 
„hangulati értékét", „minőségét" csak a konkrét versen, 
sok-sok tényezőtől befolyásolva kapja meg" . Joga lett volna 
a recenzensnek hozzá, hogy kifejtse, miért n e m felel meg 
ennek az általa felállított követelménynek az én módszertani 
elképzelésem; az a metódus, amelynek mind az elmélet, mind 
a gyakorlat terén lényegi ismérve: 

1. A történelmi megközelítés eszközeivel is élve a maga 
egészében nézi a verset: beállítja egy történeti-világnézeti 
összefüggésbe. 

2. A poétikai megközelítésben — abból kiindulva, hogy a 
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költeményben mindig az ismétlés az egyik legfőbb szervező 
erő — nem utolsósorban az egy irányba mutató eszközhal-
mozások, eszközismétlések, ún. indiciumok jelenléte révén 
véli kielemezhetőnek a vers építését megszabó elvet vagy elve-
ket. Hiszen amit az ember fontosnak tart, azt ismétli meg . 
S áll ez a költői eszközökre is. Ha több olyan eszköz kerül 
együvé, amelyben van egyfajta közös jelentéslehetőség: egy 
irányba mutató sugallat, funkció, mint közös nevező — meg 
lehet határozni ezen indiciumok alapján a vers hangulati 
terét. S fordítva — a többfunkciójúság s a hatás, kölcsönha-
tás elvét szem előtt tartva — ebbe az összefüggésbe állítva, 
innen visszafelé nézve konkretizálni lehet a mégoly elvont 
poétikai eszközökben is ott rejlő metaforikus sugallatot, 
jelentés-lehetőséget. 

Megtehette volna a „Megjegyzések" szerzője, hogy szem-
beállítsa ezzel az elképzeléssel a saját módszerét. Kifejthette 
volna, hogy a formaértelmezést ő miképp végzi el. Joga lett 
volna a saját metódusa célhoz vivőbb módja mellett érvelni. 
Kár, hogy ehelyett n e m egészen pontos, az összefüggésekből 
kiemelt idézetekkel úgy tüntette fel, mintha az impresszio-
nista kritika módjára ötletszerűen tulajdonítanék tartalmi 
vonatkozást egyes kiragadott művészi eszközöknek, s n e m 
konkré t versegészben, a különféle formai és tartalmi jegyek 
dialektikus összjátékát nézve, mind a történeti, mind pedig 
a poétikai kontextust szem előtt tartva. Vitathatónak tűnik 
ez az eljárása. Vitathatónak tűnik, hogy pl. a Szent Margit 
legendájaról beszélve, ahol az elemzés során pusztán könyvem-
ben (tehát a műhelymunka eldobott céduláit nem is számítva) 
kb. 15 adalékot hozok a formáló elvnek érzett halkság igazo-
lására, ő kivesz egyetlenegyet, egy ritmikai formát, azt a lát-
szatot keltve, mintha közvetlenül ehhez társítanék valamiféle 
„ ö r ö k " jelentést. A polémikus légkör oly nagyon szüksé-
ges tisztaságát és méltányosságát nemigen segítette elő azzal, 
hogy ilyen és ehhez hasonló példák sokaságával, címbe ki-
emelten azt szuggerálta, mintha „a tartalom és forma egy-
oldalú viszonyítása" lenne verselemző metódusomnak vala-
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miképpen is a jellemző vonása. Olvasóit ezzel akarva-aka-
ratlan, de félreinformálta. Éppen ezért szükségesnek véltem 
ezt a hozzászólást. E lő szerettem volna segíteni, hogy ne 
félreértésekről, de a ténylegesen meglévő s megoldandó 
problémákról folyjék az esetleges további vita. 

KIRÁLY ISTVÁN 

C S O K O N A I E G Y ELFELEJTETT ÉBRESZTŐJE? 

A fenti címmel (kérdőjel nélkül) kisebb cikket írt Komlós 
Aladár az It. 1975. évi 2. számában Dóczi Lajos érdemes 
Csokonai-tanulmányáról, amely voltaképpen emlékbeszé-
dül készült a költő debreceni szobrának 1871. okt. x i -én tör-
tént fölavatására. (A tanulmány különben a Magyar Könyv-
tár 300. számaként jelent meg.) 

Dóczinak több mint száz éves tanulmánya ma is friss, ta-
láló stilisztikai, stílustörténeti meglátásokat tartalmaz. Ébreszt-
gető cikkében Komlós Aladár nehezményezte, hogy a Csoko-
nai évfordulón — tudomása szerint — nem emlékezett meg 
senki Dóczi munkájáról . 

Az évfordulóra Csokonai stílustörténeti jelentőségéről ho-
szabb tanulmányt ír tam, amely két részben, két önálló cikkre 
bontva jelent meg a Magyar Nyelvőrben : A „fentebb stíl" 
és a „köz-népi" stílus (1973/4, 428—442), majd: Egy stílusvita 
és Csokonai stílustörténeti jelentősége (uo. 1974/1. 33— 54). (A 
különbontásnak s a két külön címnek tulajdonítható, hogy a 
Látóhatár 1974/1 i - i Csokonai-összefoglalásába csak az utóbbi 
került bele.) Tanulmányomban többször is kitérek Dóczi meg-
állapításaira s hosszabban idézem találó stílustörténeti megfi-
gyeléseit, bár ezek csak egy részét teszik gondolatébresztő 
munkájának, ahol elsők között villantott rá arra a nagy lehe-
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tőségre, amelyet a kor közönye és mostohasága félig kiját-
szatlanul fojtott bele Csokonai zsenijébe: 

,,A világirodalom ha nem is érdek, de megállapodás nélkül me-
het el Csokonai mellett: a magyar irodalom történetírója hosszan 
fog előtte mélázni. — Amannak Csokonai annyit ér, a mennyit és 
a minőt tett; nekünk annyit, a mennyit tehetett volna." 

S joggal tette őt — a Kazinczy és Kölcsey hatása alatt álló 
értékrenddel szemben — a „Vörösmarty és Zr ínyi közti 
szak legmagasabb polczára", min t olyan költőt, aki az iroda-
lom minden műfajában „a hivatás isteni jogán tett foglalást". 

A dolgozat első részében voltaképpen Kazinczy és Kölcsey 
stíluseszményének eredőit vizsgálom elsősorban Kölcseynek 
1871-ben a Tudományos Gyűjteményben s Kazinczynak 1829-
ben a Muzárionban megjelent (de 1817-ben megírt) bírálata 
s kettejük Csokonai-átdolgozásai alapján. Bürger t Schiller 
klasszicizmusának vonzása mellett — amelynek alapján Ka-
zinczy egyfajta népies zsánerképfestővé, irodalmi Teniersszé 
akarta Csokonait lefokozni — rámutatok Kölcsey és Kazinczy 
bírálatainak közvetlen irodalmi- s félig-meddig személyes, 
szubjektív hátterére; arra, hogy Kölcsey nevezetes recenzió-
ját voltaképpen Már ton József 1813-ban Bécsben megjelent 
négykötetes Csokonai-kiadása váltotta ki, amelyet Kazinczy 
a legnagyobb ellenszenvvel fogadot t , hiszen ő szeretett volna 
a debreceni költő hagyatékából egy „korrigált", átdolgozott 
kiadást sajtó alá adni. A tetszetős és népszerű Márton-féle 
kiadás azért is érzékenyen érintette a széphalmi írót, mivel 
nagy gonddal, stiláris javításokkal éppen abban az évben adta 
közre egyik stíluseszményének, Daykának költeményeit, s 
készült kiadni másik két bálványát: Báróczit és Kis Jánost is. 

Abban pedig, hogy a két bírálat éppen a nyelvét és stílu-
sát vette célba Csokonainak, része volt a Márton-kiadással 
egyidőben megjelent Mondolatnak, amelyből úgy tetszett, 
hogy Csokonai az ortológusok bálványa; ezért írhatta róla 
Kölcsey, — feleletül a Mondolatra —, hogy ,,a' maga expres-
siójinak 's szavainak ritkán tudta megadni az újság [ = neo-
logizmus] ingerét". 



Vita 1005 

Voltaképpen a Mondolat-vitából érthető meg Kazinczynak 
Jövendölés című Csokonai-paródiája is (Hős Mihályunk kar -
vasára / Patikaszag babérjára, / Sustorgó Ódájára, / Békegeres 
Eposára / s t b . . . .), a Lantomtól búcsúvétel sorait (Bessenyei 
obojjára, / Horváth réz trombitájára, / Szabó zengő hárfájá-
ra / stb.) visszhangozza s egyben a Dicshalomra szamaragoló 
Kazinczy indulatát, mivelhogy a Mondolat-beli kis gúnyrajz 
alat ez a „Jövendölő" gúnyvers olvasható: 

Örü l Hazám — már láttya Te benned a' 
Boldog Jövendőt. 

Ha ehhez hozzávesszük, hogy 1815-ben jelent meg először 
(majd két év múlva másodszor) a Csokonai köréhez tar tozó 
debreceni Fazekas Mihály Ludas Matyija, amelyet a M o n d o -
lat-harc pszichózisában élő Kazinczy először allegorikus táma-
dásnak vélt maga ellen, látnunk kell, hogy a Mondolat-vita 
kritikus délpontja (1813—1817), sajnos, nem kis részben fele-
lős Kölcsey és Kazinczy Csokonai-bírálatának súlyos rész-
igazságaiért. 

A tanulmány második része Kazinczynak a Muzárionban 
megjelent hat s Kölcseynek ugyanott megjelent két Csoko-
nai-átdolgozását elemzi a két eltérő stíluseszmény nézőpont-
jából. Itt térek ki bővebben Dóczi tanulmányára, A rózsabim-
bóhoz kapcsán, megjegyezve, hogy „Kölcsey átdolgozását 
Dóczi Lajos kitűnően elemezte, jellemezte 1871-ben . . .", 
majd többször is hosszabban idézem találó, ma is friss megálla-
pításait. 

A tanulmány befejező része Csokonai stílustörténeti jelen-
tőségével foglakozik. Itt ismét szóba kerül Dóczi tanulmánya. 
Külön foglalkozom a „naiv nyelv" Dóczitól használt ka tegó-
riájával („nyelvkezelése se nem népies, mint Petőfié, se nem 
fönnlebegő, mint Kazinczyé, hanem naiv mint Aranyé.") 
H o g y mit is ért Dóczi a „naiv" stíluson, arra ez a mondata 
villant rá legjobban: „ A naiv költészet egyik bája — az, hogy 
a prózai szó is költészetté válik ajkán, — Csokonaiban meg-

1 4 Irodalomtörténet 



ю о б Vita 

lepő módon nyilatkozik." Ilyen értelemben valóban illik e 
kategória költőnkre, hisz nincs olyan „prózai" fogalom, szó 
— legyen akár a tüdőhólyag, az electrumi szikra, a luftballon, 
vagy egy lexikon címszavai — amit költészete varázsvessze-
jével megérintve föl ne tudna emelni a költészet egeibe, 
azaz — Kölcsey ellenében — meg ne tudná adni nekik „az 
újság ingerét". 

Dóczi gondolatai még Horvá th János egyik Csokonaival 
foglalkozó tanulmányában is továbbrezegnek, mint rámuta-
tok. Aminthogy nem is feledkezhetik meg róla senki, aki 
Csokonai írói nyelvével, stílustörténeti értékelésével foglal-
kozik. 
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