
SZEMLE 

SZERDAHELYI ISTVÁN: FORTUNA SZEKERÉN 

A rendkívül termékeny Szerdahelyi Istvánnak e percben 
már nem is legújabb könyve a „verstani esszé" alcímet viseli: 
jogok és kötelességek járnak ezzel, mint minden műfaji meg-
határozottsággal, s a szerző' vállalja is mindkettőt. Könyve fő 
célkitűzése, mint a bevezetőben írja: megfejteni a „Forgandó 
szerencse" zenéjének titkait. Csalóka programnyilatkozat, 
mert Szerdahelyi látszólag végig másról beszél: az ütem-
hangsúlyos magyar verselés titkait feszegeti mindenestől, 
a Faludi-vers egy-egy sorát, szakaszát itt-ott épp csak hogy 
fel-fel villantva, de érteni véljük gondolatát: miután több 
mint négyszáz lapon át fáradságosan és körültekintően sorra 
vette a magyar ütemhangsúlyos versidom legfőbb problémáit, 
úgy érzi, már megépítette az utat: a mondottakat a Forgandó 
szerencsére alkalmazni már csak annyi, mint feltenni a pontot 
az i-re. A valóságban persze, ha elhisszük is a szerzőnek, hogy 
voltaképpeni célja a Forgandó szerencse megfejtése, nem 
kevésbé tekinthető ez a mű a nagy Verstan utózöngéjé-
nek : azt fejleszti tovább, bástyázza körül további érvekkel, 
korábbi és utólagos félreértéseket oszlatva el és ellenvetéseket 
hárítva félre. 

A más műveiben többnyire rendszerező hajlamú szerző 
nyilván ezért választja ebben a könyvében szerkesztő elvnek 
a polémiát: mindmáig bizonytalanul tapogatózó verstanunk 
legvitatottabb kérdéseit az övéivel ellentétes nézetekkel győz-
ködve iparkodik tisztázni, félszáz lapon át szerkezetileg is 
nyilvánvalóan : a „Vitakérdések" című részben név szerint ve-
szi sorra leggyakoribb — vagy legtöbb ellenvetését kiváltó -
vitapartnereit, hogy azután — ezt ne hallgassuk el — e rész 
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„Zárógondolatok" című utolsó fejezetében egy tiszteletadó 
gesztussal békítse össze az elvi vita kihegyezettségét a baráti 
és kartársi együttműködés örömével. A polémia azonban nem 
szorítkozik erre a fejezetre, végigvonul a könyvön. 

Verstanunk vitás kérdései oly szövevényesek, hogy alig 
akad két teljesen egyező álláspont; nehéz mindannyiját Cso-
portosítani, általánosítani, rendszerbe foglalni. S itt jónak 
látok előrebocsátani egy módszertani megfontolást. A lassan 
már majd egy évszázada húzódó magyar verstani vita fokozó-
dó mértékben a félreértések vitája: újra meg újra magyarázni, 
tisztázni kényszerülnek a résztvevők, mit is kívántak állítá-
saikkal állítani, s erre valóban ők maguk a legilletékesebbek. 
így például Szerdahelyit egy korábbi recenziómban magam is 
félreértettem (a „szótag szintjéig való rendezettség" kérdésé-
ben), s miután kiigazított, valóban nincs más hátra, mint 
tudomásul vennem a szerző gondolatát. Másrészt viszont 
nem ritkák az olyan esetek sem, amikor a vitázok szóvá teszik, 
hogy olyik szerző voltaképpen nem azt állította, amit szán-
dékában volt állítani, s állításából nem az következik, amit 
ő gondolt. S az egyszer már útjára bocsátott tétel sohasem 
egészen a szerző tulajdona. Ezeket előrebocsátva megkockáz-
tatom (s talán nem is elsőként) azt a benyomásnál jóval ha-
tározottabb véleményemet, hogy az eredendő ellentét, amely 
valaha Négyesi László és Gábor Ignác között pattant ki, és az 
ötvenes években — mutatis mutandis — Horváth János és 
Vargyas Lajos között újult fel, napjainkban Szerdahelyire és 
Kecskés Andrásra testálódott. S talán abban sem járok mesz-
sze az igazságtól (minden értékelő hangsúly nélkül szólva), 
hogy Szerdahelyiben a fogalmilag rigorózusabb, kategoriku-
sabb típus képviselőjét látom, Kecskésben az intuíciónak, 
az egyénibb és szabadabb értelmezésnek több teret engedő 
felfogásét. Ez is összhangban van többé-kevésbé a jelzett 
„eredendő" pozíciókkal. 

Szerdahelyi a könyv bevezető részében („Kiinduló meg-
határozások") nagy figyelmet szentel a vers meghatározásá-
nak, mely először a 28. lapon, majd kiegészített alakban a 77. 
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lapon olvasható: „A vers olyan — relatív minimumszabály-
nak eleget tevő — szöveg, amelyben (a tartalmi sémától sem 
abszolút függetlenül) a nyelv kifejezési síkjának — azaz a 
beszédhangokban, írásképben megmutatkozó formájának 
— építőelemei a szöveg egészére kiterjedően és a szótagok 
szintjéig lehatolva, minimálisan 70%-os metrikussággal rit-
mikusan rendezettek." Vers és próza Szerdahelyinél kontra-
diktórius fogalmak, „tartalmuk részben sem lehet közös" 
(21.), habár ezzel nem egészen fér össze az a másik — szerin-
tünk helytállóbb — megállapítása, hogy „vers és próza kö-
zött számtalan átmeneti forma van" (78.). Ennek szellemében 
azt, amit szabadversnek nevezünk, nem fogadja el versnek, 
csupán ritmikus prózának (jóllehet nem rekeszti ki a költé-
szetből). Könyve számos helyén, más-más megközelítésből 
szállva szembe a tőle tagadott értelmezésekkel, saját értekező 
prózája mondatait (vagy egyéb szöveget, pl. újságcikket) 
olykor bravúrosan sorokra és ütemekre szabdalva illusztrálja 
azt a nézetét, hogy ezzel az eljárással bárminő prózát „verssé 
lehet értelmezni" (70., 189., 197., 382., 394-395. és egyebütt). 

Amiért Szerdahelyiben lényegében a Horváth János-i 
alapelvek folytatóját látom, az a metrum rigorózusan kötele-
ző voltának a hirdetése: szerinte az ütemhangsúlyos verselés 
is a metrum „teljes ritmikai megvalósítását", „maradéktalan 
leképzését" igényli (107.). Nyilván épp ettől vers a vers. 
Másrészt a magyar versritmus nyelvi (s nem miként Horváth-
nál, „zenei") fogantatása ma már nemigen vitás kérdés, hiszen 
Szerdahelyi is a nyelv természetes karakterisztikáiból (hang-
súly, metszetek stb.) származtatja, egyebek közt ismételten 
(mint már a Verstanban) a magyar szavak statisztikailag 
kimutatott hosszúságával érvel, s nem állok egyedül azzal a 
vélekedésemmel, hogy a szemben álló felek ebben a kérdésben 
nem is annyira különböző elveket vallanak és tényeket látnak, 
hanem egyazon elveknek és tényeknek más értelmet és jelen-
tőséget tulajdonítanak. így például a hangsúly és a szóhatár 
(„szólamhatár") nem egymással ütköző verstani tényezők, 
egyik sem rendelhető a másik fölé; senkinek sem sikerülhet, 
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bármit higgyen is, a hangsúlyt „kiiktatni", sem a szóhatárt, 
a metszetet figyelmen kívül hagyni; s nagyon hasznosnak 
vélném, ha következetesen különbséget tennénk ritmusalkotó 
és ritmusjelző tényezó'k között: a ritmust az időviszonyok 
inkább kiporciózzák, megtestesítik, alkotják, a hangsúly 
inkább jelzi: mindig szóhatáron, de nem minden szóhatáron. 
Emfatikus kivételek akadhatnak, de elhanyagolható mennyi-
ségben. (Ez eddig, gondolom, összhangban van, vagy leg-
alábbis nem ellenkezik Szerdahelyi elképzelésével.) A tempó ? 
Az változhat, s nincs fontosabb dolga, mint a szükséghez 
képest kiegyenlíteni, szabályozni a ritmus megvalósulását. 

Abból, hogy valami nyelvi tény, nem szükségképpen kö-
vetkezik, hogy mindnyájan egyformán érzékeljük. S itt, noha 
nem szorul rá, védelmembe kell vennem Elekfi Lászlót, kit 
Szerdahelyi szubjektivizmusban marasztal el, amiért azt vallja 
(193.), hogy „írott szöveget minden elemző a saját maga 
olvasásmódjában hangsúlyoz" s „még a hangfelvétel elemzése 
sem egyértelmű, mert a hallásmódunk sem teljesen egyforma, 
s hajlamosak vagyunk a saját elképzelésünket belehallani a 
hangzó szövegbe". Ez szinte cáfolhatatlan; s ezért helyén-
valóbbnak érezném a „szubjektivisztikus" jelzőnél a „szub-
jektív"-et s még annál is inkább az „egyéni"-t. Hiszen Szer-
dahelyi maga is számot vet ezzel az egyéni szóródással ; erre 
vall tanulságos „verstani kísérlete" is (44.), melyet az ELTE 
bölcsészkarának magyar szakos hallgatói körében végzett, 
s melynek során a kísérleti személyeknek (szám szerint nyolc-
vanötnek) 12 szótagos sorokból álló magyar ütemhangsúlyos 
versrészlet metrumát kellett „minden útmutatás nélkül, 
kizárólag a fülükre hagyatkozva" megállapítaniuk. Nemcsak 
érdeklődve, rokonszenvvel is olvastam a könyvben a kísérlet-
ről szóló beszámolót: hiszen húszegynéhány évvel ezelőtt 
magam is próbálkoztam ilyesmivel, mégpedig, ami nem 
különösebben meglepő, magam is az ELTE bölcsészkarán, s 
ugyancsak felező tizenkettősökkel ; Arany „Családi kör"-ét 
(s még néhány apróbb verstöredéket) osztottam szét „metri-
kai kérdőív"-ként. A bölcsészhallgatókon kívül az MTA 
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Nyelvtudományi Intézetének nyolc, már akkor is nagy tekin-
télyű munkatársa is kitöltötte a kérdőívet: aligha sérelmes, 
ha nevüket (egy negyedszázad távolából újbóli köszönettel) 
ideiktatom: Deme László, Elekfi László, Ferenczy Géza, 
Fónagy Iván, Kovalovszky Miklós, Lőrincze Lajos, Szépe 
György és Tompa József voltak közreműködésükkel és 
megjegyzéseikkel segítségemre. Ezenfelül alkalmam volt még 
konzultálni Horváth Jánossal is, akinek kéziratos dolgoza-
tom egy fejezetéhez fűzött lapszéli jegyzeteit kegyelettel őrzöm 
mindmáig. Én azonban az utasításban, élvén már eleve is 
(mint kiderült, nem alaptalanul) a gyanúperrel a magyar 
hangsúly tisztázatlanságát illetően, nem a metrum megálla-
pítását kértem, csupán a hangsúlyos szótagok megjelölését, 
s elsősorban azért, hogy saját olvasatomhoz s a további szö-
vegek metrikai értelmezéséhez biztosabb fogózót nyerjek. 

Szerdahelyi, mondom, teljes joggal keresi a metrum forrá-
sát a nyelvben, de ugyanakkor világosan látja, hogy az ütem-
hangsúlyos magyar versben a nyelvi hangsúly és a metrikai 
iktus ellentétbe kerülhet (ez az, amit az „ellenpárt" nem szí-
vesen vesz tudomásul), s ha jól értem, ez az összeütközés 
30 %-ig tolerálható. Korábbi hitetlenkedésem e számot illető-
en amúgy is „enyhe" volt, s nincs különösebb okom meg-
kérdőjelezni, kivált amikor az ilyen kérdésekben biztos és 
szigorú ítéletű Vekerdi József is hasonlót tapasztalt. (Legfel-
jebb annyival toldanám meg, hogy e tolerancia nyilván na-
gyobb, ha erőteljesen nyomatékos metrummal van dolgunk, 
kisebb, ha kevésbé „tolakodóval".) 

Itt azonban engedtessék meg, hogy a nagyobb érthetőség 
kedvéért megismételjem, amit a Szepes —Szerdahelyi-féle 
Verstanról írt ismertetésemben (ott sem első ízben) megfogal-
maztam: a vers valóban szembekerülhet a nyelvvel (hiszen a 
versformálás szándéka önmagában nyelven kívüli fogantatá-
sú), de nem abban az értelemben, hogy „erőszakot tesz rajta". 
Igaz, hogy a beszéd „kötöttségének" a fogalma, már eleve is 
magában foglalja az erőszak képzetét, ez azonban túlnyomó-
részt inkább a nyelvi matéria előzetes fegyelmezésében nyil-
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vánul meg, nem utólagos beavatkozásként: a metrum jobbára 
a vers létrejötte előtt, a nyelv adta lehetőségeken belül érvé-
nyesül, ritkábban (s akkor is nyelvi impulzusok segítségével) 
a vers létrejötte után, a szöveg ellenében. 

Ezt előrebocsátva szánom csak rá magam, hogy Szerdahelyi 
kötetének némely kitételét (nem vehetvén részt a magyar 
verstani közösség élőszavas s bizonyára rugalmasabb eszme-
cseréin) abban bizakodva kommentáljam, hogy a lényeget 
tekintve voltaképpen egyet gondolunk. Ha Szerdahelyi azt 
mondja, hogy „az ütemhangsúly helyét a nyelv szóhangsúlyá-
nak helye határozza meg" (99.), akkor én ebben ráismerek 
saját fentebb megfogalmazott álláspontomra, de egyben 
szentül hiszem, hogy ebben voltaképpen, végső soron, „lelke 
mélyén" nemhogy Vargyas, hanem még Horváth János sem 
kételkedett. Ha a nyelvi hangsúly valamely sorban nem ott 
jelenik meg, ahová az előzmények, a sorozatosság előjelzése 
nyomán várjuk, ott nem valami fiktív metrikai kényszer érez-
teti hatását, hanem a nyelvi eszközökkel kezdeményezett és 
érvényesített metrum kihagyása, az impulzus lankadása — 
embere s esete válogatja, ki s mikor érzi és nevezi ezt hibának, 
lazaságnak, ha úgy tetszik, hanyag eleganciának, olykor 
expresszív hatásra kiszámított, szándékolt döccenőnek. 
Vagyis Arany Jánosnak az a sora, melyet a hagyományos 
iskola magára Aranyra hivatkozva „hibás kétütemű"-nek 
tartott: Zsigmond, a ki/ rály, a „császár", Szerdahelyi helyes 
felfogásában „megengedett kivétel", s ezt, egyetértőn, azzal 
egészíteném ki, hogy e sor nem is kétütemű, vagy — ennyi 
engedményt tehetünk, anélkül, hogy a szavakkal játszanánk 
— legfeljebb „per positionem", helyzeténél fogva kétütemű, 
de „per naturam", természeténél, nyelvi elrendezettségénél 
fogva bizony egyértelműen háromütemű. A baromfiudvaron 
minden hattyú rút kiskacsa — és megfordítva. Megkonstruál-
hatunk (egy régebbi írásomban, kissé más alakban, meg is 
kíséreltem) egy olyan ellenpéldát, ahol ez a sor a maga helyén 
részt vesz egy erőteljes háromütemű impulzus kialakításában, 
s a közéjük csöppent kétütemű válik „hibás háromüteművé". 
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(Kérem az olvasót, ne figyeljen a versszak nem valami elmés 
tartalmára.) 

Csillogó / vi l logó / karddal 
Hollókő / várába / nyargal 
Zsigmond, / a király, a / császár, 
S István, ki / nek apja / Lázár. 

Van azért, amiben nem tartanék Szerdahelyivel. Igaz ugyan 
(40.), hogy egyik vagy másik tagolásnak ambivalens esetek-
ben módunkban áll „előnyt biztosítani", de kétlem, hogy 
olyképpen, ahogyan azt (41.) Kecskés Andrással vitázva 
illusztrálja. A „Mindent a \ földre vér" vagy pláne az „Ösz-
veront\ egy szerint" sorok nem foghatók fel 2+4-es, illetve 
4 + 2-es tagozódásúaknak, itt az a túlzottan liberális (s a 
Szerdahelyi koncepciójából nem is következő) vélekedés kap 
hangot, mely szerint a szóhatárt követő első szótag (azaztehát 
bármely szó első szótagja) bármikor ütemhatárrá léptethető 
elő. Ami azonban csupán potenciálisan alkalmas rá, hogy 
ütemhatárként toleráljuk, az nem feltétlenül elég erős ahhoz, 
hogy más ütemhatár rovására érvényesítsük. Vargyas Lajos 
joggal mutathatna rá, hogy a fentebb idézett második példá-
ban a 4+2-es tagolás már csak azért is erőltetett, mert értel-
mileg szorosan egymáshoz tartozó (s tegyük hozzá: épp ezért 
egy hangsúly fennhatósága alá kívánkozó) szavakat szakítunk 
el egymástól, s kevésbé szorosan kapcsolódó más szavakkal 
kényszerítjük egy ütembe. Az ő példája, emlékezetem szerint 
„A magyar vers ritmusá"-ban: szívünkben szent / tűz lángolt. 
5 abból a valamennyiünk által észlelt tényből, hogy a hat-
szótagú sorokon belül a 4 + 2 nincs számszerű fölényben a 
3+3-mal vagy 2+4-gyel szemben (amihez Horváth János 
oly szívósan ragaszkodott), csupán azt a következtetést von-
nám le, hogy a hatszótagú sorok vagy a felező tizenkettes 
félsorainak további osztódása kötetlen. Azért említettem 
feljebb csak háromféle ütemet, mert az 5 +1-től és 1 + 5-től 
továbbra is idegenkedem, nem is szólva a sorok (félsorok) 
további bontásáról. S ez nem arra késztet, hogy a félsort 
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esetenként „osztatlan" hatszótagú ütemnek minősítsem. 
Ha bevezetjük a „metrikai konstans" és „metrikai tendencia" 
(v. domináns) nem általam kreált fogalmát, akkor a felező 
tizenkettes korántsem laza metrumának szabatos leírásához 
bőven elég annyi, hogy a sor szótagszáma, a felező metszet, a 
félsoronként két és csakis két ütemhangsúly és a félsorok 
utolsó szótagjának hangsúlytalan volta kötelező konstans, 
a félsorok első szótagjára eső hangsúly domináló metrikai 
tendencia. A tizenkettős metrumának ilyetén meghatározását 
a már említett statisztikai felméréseimre alapozom. Hogy 
aztán ez megköveteli-e a terminológia valamelyes módosítá-
sát, azt e percben nem látom világosan, a „Fortuna szekerén" 
szerzője ezen a területen nálam biztonságosabban mozog. 
A „magyar nemzeti versidom" mindenesetre szótagszámláló 
s egyszersmind ütemhangsúlyos, de nem úgy, mint a logaoedi 
(Szerdahelyinél gyakrabban: aiol) strófaszerkezetek, ahol a 
megfelelő sorok azonos szótagszáma nem metrikai követel-
mény, hanem a szigorúan szabályos, kötött struktúra termé-
szetes folyománya. Álláspontom, azt hiszem, ebben is Ve-
kerdi József nézeteivel rokon. 

Szerdahelyi könyvéről még sokat — sok jót! — lehetne 
mondani, amire ez alkalommal nem jut idő és hely. A recen-
zens önmagával elégedetlenül érzi, hogy túlságosan is merült 
az alapozó kérdések taglalásába, s azt, ami pedig a könyvben 
a legszembeötlőbb előrelépés, csak jelezheti. A „Vitakérdé-
sek" című fejezetet „A ritmusformák és a tartalmak", „Ütem-
hangsúlyos verselésünk felidéző formáinak alapkérdései" és 
„Honnan hová : korszakok és versütemek" című fejezetek kö-
vetik : csupa olyan fejtegetés, amelyek a Szepes Erikával közö-
sen írt Verstan kézikönyv jellegű szerkezetébe nem illeszked-
hettek bele szervesen. Elsősorban a ritmus és jelentés problé-
makörének műsorra tűzését üdvözlöm örömmel. Nem is arra 
gondolok elsősorban, amit Szerdahelyi, gondolkodói alkatá-
hoz híven, semmiképpen sem kívánt megkerülni: a kérdés 
filozófiai vizsgálatára, tartalom és forma kölcsönös viszonyá-
ra; maga az emlékeztetés, hogy „a legelemibb ritmusképletek-
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nek is van tartalmuk" (223.), az ezzel kapcsolatos — speku-
latív és empirikus megközelítésű — vizsgálódások, a „hold-
udvarok" (nyilván konnotációk) figyelemre méltó osztályo-
zása elvontsági sorrend szerint — mindez megnyugtató ki-
tekintést nyit távolabbi célok felé. A verstan fogyó számú 
megszállottjainak fáradozását kívülről szemlélő nyilvánosság 
— még a szakmai is ! — olykor talán meddő skolasztikát gya-
nít e viták mögött, s tudják azt maguk a verstanosok is — a 
tudós szerző önironikus megjegyzését idézve —, hogy „»nem-
zeti sorsproblémáink« azért mégsem a »nemzeti versidommal« 
állnak a legszorosabb összefüggésben", de jóllehet a kettő 
közt valóban mérhetetlen a távolság, felfedezhetők még e 
távoli pólusok között is az összefüggés szálai ; nem kellene, 
hogy bizonygatásra szoruljon, de mégis megjegyzendő, hogy 
a verstan szívós és makacs művelése e zaklatott világban is 
értelmes erőfeszítés, puszta tényként is a kultúra tünete, s a 
„Fortuna szekerén" szerzője a ritmus jelentéshordozó szere-
pének vizsgálatával e felismerés útját egyengeti. 
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„Egy rossz viszonyról szól ez a könyv. A Habsburgok és Ma-
gyarország kapcsolatáról a 18 — 19. század fordulóján. N e m annyi-
ra a viszony történetével foglalkozik, hanem azzal: mit gondoltak 
egymásról a felek, hogyan érezték magukat ebben a sorsközösség-
ben." A szerző e célkitűzés szellemében bemutatja a hatalom kény-
szerpályáját az anakronisztikus alapelvek és a kor követelményeinek 
alternatívájában: nagybirodalmi illúziókat, miközben a fejlődés 
tendenciái a nemzetállamok kialakulása felé mutatnak; a felvilágo-
sodott abszolutizmus tagadását, a minden reformpolitikával szem-
beni defenzív magatartást, az intoleranciát; majd az újabb „tragi-
komikus" szerepet a napóleoni háborúkban. Az udvar felől nézve 


