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hogy lehet őket „magyarelvűen" is olvasni, csak éppen nem szabad! 
(88, 95). A Ritmus és dallam egyik bírálója. Kardos István írja: „talán 
nem is tudományos mű abban az értelemben, hogy valamely tudo-
mányos kérdést rendszeresen kimerítő teljességgel letárgyalna és 
cáfolhatatlan téziseket állítana fel az idők végtelenje számára". László 
Zsigmond egyetért ezzel a megállapítással: „nem a tudományra gon-
doltam, mikor a magyar vers szívverését auszkultáltam. A valóságot 
és az igazságot próbáltam megközelíteni — vagy helyesebben, ebben 
az irányban igyekeztem tárgyam felé közeledni" (150—151). Hozzá-
tehetjük még, hogy ismerte és méltányolta a verstanban használható 
objektív vizsgálati módszereket, a műszeres fonetikai mérést, a sta-
tisztikát — az utóbbit számos magyar pályatársát megelőzve ered-
ményesen alkalmazta is a kuruc balladákról szóló értekezésében —, 
de többre becsülte az intuíciót, a költői alkotások ihletett átérzését. 
Ez a kongeniális beleérzés és a művészi esszéstílus adja László Zsig-
mond írásainak meggyőző erejét, maradandó értékét. 

87 éves volt, amikor kéziratát 1980. májusi dátummal útjára bocsá-
totta. A könyv megjelenését már nem érte meg. Korrektúrát sem 
végezhetett, így egynéhány zavaró sajtóhiba benne maradt, különö-
sen idegen nyelvű szavakban és idézetekben. A magyar szövegek 
hibái közül legbántóbb a Buda halála híres-szép sorának: „Már len-
geti leblét hűs reggeli szellő" az akadémiai kritikai kiadás óta örök-
lődő értelmetlen eltorzítása: „Már lengeti kehiét..." (41 — 42). A 
szép tartalomhoz méltóan szép kiállítású könyv figyelmesebb szöveg-
gondozást, mindenekelőtt pedig gyorsabb megjelenést érdemelt volna. 
(Akadémiai, 1985.) 

SOLTÉSZ K A T A L I N 

WEÖRES SÁNDOR: A VERS SZÜLETÉSE 

Századunk egyik legnagyobb — s a ma élők közül bizonyára a 
legnagyobb — magyar költője, Weöres Sándor 1939-ben bölcsészdok-
tori diplomát szerzett a pécsi egyetemen. Professzora, Halasy-Nagy 
József meglehetősen előzékeny gesztussal felajánlotta a fiatalember-
nek, hogy szokványos értekezés helyett egy „Meditáció és vallomás" 
alcímű írásművet nyújtson be disszertációként, s ebben „alkotáslélek-
tani" vizsgálódás címén arról számoljon be, miként ír verset. 

A z ifjú poéta azért megadta a módját: bevezetésként úgy tett, 
mintha valamely tudományos objektivitásra törekedve, módszeresen 
tisztázná a témakör alapfogalmait, onnan kezdve, hogy mi a művé-
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szet, odáig, hogy mi a vers és a próza közötti különbség. Szakiro-
dalmi búvárkodásra viszont nem adta a fejét, forrásait így jelöli meg 
— miként mindjárt a dolgozat első mondatában — : „mondják", 
„hallottam azt is" stb. Hogy hol, mit hallhatott, ki tudja, s talán nem 
is figyelt oda eléggé. Esztétikai vonatkozású gondolatmenetei arra 
vallanak, hogy e tárgykörből legfeljebb a társasági beszélgetéshez 
szükséges mértékben szerzett tájékozódást. Jóval szélesebb körű isme-
reteket mutatnak verstani eszmefuttatásai, itt a maga korában meg-
lepően tág horizontot vázol fel, a távoli világok, a sumer, szanszkrit, 
kínai költészet sajátosságait is figyelembe veszi. Disszertációjának 
hajdani bírálói nyilván csak ámultak olyan megállapításain, amilyen 
az, hogy: „ A sumir verssorok már némi ritmikus rendezettséget mu-
tatnak: két- vagy négy-, néha három-ütemtagúak. Ez a ritmika a 
sumirokat felváltó utód-kultúráknál is többé-kevésbé megmaradt, 
anélkül hogy tovább alakult volna; és Homeros hexameterében a 
kötött vers már készen, éretten mutatkozik előttünk: az elő-ázsiai 
kultúrkörben a sumir ütem-sejtés és a tökéletes görög forma közt 
sehol sem látjuk a közbenső fejlődési periódusokat. Ellenben a 
szanszkrit költészet világosan mutatja a verselés kibontakozását, a 
hangsúlyra épült ütemektől a metrum megsejtéséig, majd szabályos 
használatáig". 

Valójában azonban ez az ismeretanyag nem kevésbé labilis, mint 
az esztétikai, ahol Weöres a művésztevékenységröl azt írja: „hallot-
tam azt is, hogy anyaság". Mert lehet ugyan, hogy valahol olyat is 
hallott, miszerint a görög költészet folytatása a sumernek, de akitől 
ezt hallotta, nem volt tudósabb a verstanban, mint az, aki a művésze-
ket az anyákhoz hasonlította; e sumer-görög kontinuitás sosem léte-
zett. Ugyanígy nem létezett hangsúlyra épülő ütem a szanszkrit verse-
lésben, s nem állítható, hogy itt világosabban szemlélhető az út a 
metrum megsejtésétől annak szabályos használatáig, mint egyebütt. 
A szanszkrit vers legrégibb — védikus — formái időmértékesek, s 
metrikájukban nem különböznek a klasszikus korszak versformáitól; 
szigorúan kötött szótagszámúak, s bár első félsoraik kötetlenek, ez a 
klasszikus kor reprezentatív formájában, a siókában is ugyanígy van. 

A disszertáció e része tehát — valódi műfaját tekintve — a „cseve-
gés" kategóriájába tartozik; könnyed, közvetlen, s helyenként szel-
lemes, társalgási stílusban előadott eszmefuttatás. Ezzel korántsem 
akarom értékét lebecsülni : vannak e műfajnak is klasszikusai (Rónai 
Mihály András remek cikke hosszan sorolja őket a Világirodalmi 
Lexikon 2. kötetében olvasható „csevegés" címszó alatt), s Weöres 
disszertációja nem méltatlan hozzájuk. Sőt, e fejezetek ott a legjobbak, 
ahol szerzőjük csak cseveg, s nem iparkodik filoszerényekkel ékes-
kedni — az utóbbi, mint fenti példáimból látható, nemigen sikerül 
neki. 
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Szigorúan vett tudományos szempontból is igen figyelemreméltó 
viszont a dolgozat második része, ahol a költő arról számol be, mit 
érez ihletettségének pillanataiban, hogyan írja verseit. Igaz, itt sem 
a tudomány művelőjeként, hanem a tudományos vizsgálat tárgya-
ként: az alkotáselméleti kutatások számára becses dokumentumok 
lehetnek vallomásai. Nem közvetlen formában, hanem az ilyenkor 
szükséges ellenőrzéssel, az önismeret és a tények megfelelő ütközteté-
sével — hiszen Weöres e művében úgy látta egykor, „predesztinált 
alusi költő vagyok", s aztán az „urbánus" líra klasszikusa lett belőle; 

a kutató számára viszont az ilyen ütközések is rendkívül tanulságo-
sak lehetnek. 

A disszertáció reprint kiadását — a méltán neves Pannónia Köny-
vek sorozatban — a Baranya Megyei Könyvtár bocsátotta közre. A z 
utószó anonim szerzője úgy véli, Weöres e gondolatai rég „megérde-
melték volna, hogy a tanulmány egyetemi szinten, esetleg a közép-
iskolai fakultáció megfelelő fokán tankönyvül, de legalábbis köte-
lező olvasmányként szerepeljen". A fentiek fényében azt hiszem szük-
ségtelen bővebben fejtegetnem, miért látom úgy, hogy Weöres e 
fiatalkori írása sok mindennek jó lehet, de tankönyvnek, tudományos 
hitelű dolgozatnak semmiképp. Remekmű így is, puszta olvasmány-
ként, de nehogy kötelező olvasmányt csináljon belőle valaki; ezzel 
ugyanúgy ártana Weöresnek, mint a tudománynak. A reprint kiadás 
vállalkozása így is minden elismerést megérdemel, nem kell valódi 
szellemétől, értékétől idegen tollakkal felékesíten (Baranya Megyei 
Könyvtár, Pécs, 1986). 

S Z E R D A H E L Y I ISTVÁN 

SZABÓ T. ATTILA: TALLÓZÁS 
A MÚLTBAN 

V Á L O G A T O T T T A N U L M Á N Y O K , C I K K E K VI. 

Amikor Szabó T. Attilának e gyűjtelékes kötete Bukarestben el-
hagyta a sajtót, a szerző életének 80. mérföldkövéhez volt érkezőben. 
Mert 1906. január 12-én született Segesvár mellett, Fehéregyházán. 
Gyermekéveit és ifjúkorát azonban már Désen töltötte, ahova édes-
anyja mint tanítónő édesapjuk halála után öt gyermekével költözött 
vissza. Ez az észak-erdélyi városka volt családjuk fészke. Édesanyjuk, 
Bartók Ida, mint visszaemlékezéseiben Szabó T. Atti la többször is 
kiemeli, nagy gonddal nevelte öt gyermekét. Mindig ügyelt arra, 


