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HORVÁTH JÁNOS: 
A MAGYAR IRODALMI MŰVELTSÉG KEZDETEI 

SZENT ISTVÁNTÓL MOHÁCSIG 

Az Akadémiai Kiadó reprint sorozatában jelent meg Horváth 
Jánosnak, a XX. század egyik legkiemelkedőbb magyar irodalom-
történészének középkori literatúránkról szóló szintézise, szakmai 
körökben csak „Kezdetek" megjelöléssel emlegetett kötete. Az új 
kiadáshoz írt előszóban az egykori tanítvány, Tarnai Andor többek 
között azt is megemlíti, hogy sokak szerint „éppen A magyar irodal-
mi műveltség kezdetei a legjobb Horváth három szintézis-kötete 
közül, s ezek alighanem joggal vallják véleményüket. Ha az okot 
keressük, kétségtelenül szerepet játszik benne a szerző stílusa, mely 
mindig világos, áttekinthető, s a nem ritka archaizmusok mellett is 
mindig érthető, egészében vonzó . . . " 

Ügy hisszük, az irodalomtörténészek nemzedékeit felnevelő pro-
fesszornak ez a valóban színes és olvasmányos stílusa nagy vonzóerőt 
jelentett mind a szakemberek, mind az olvasóközönség számára: fej-
tegetéseiben soha nincsenek üresjáratok, ítéletalkotása körültekintő, 
tényekre alapozott, szélsőségektől mentes, mértéktartó. Mégis, Hor-
váth János érdemei közül ezúttal első renden azt az egészen kivételes 
szintetizáló képességet szeretnénk kiemelni, amellyel literatúránk 
kilenc évszázados fejlődését egészében tudta átfogni s a hatalmas 
anyagmennyiséget áttekinthető rendszerré is tudta formálni. Ponto-
san azt valósította meg, amit kortársai és elődei nem tudtak: az adat-
tömegben értékrendet és összefüggésrendszert alakított ki, fejlődés-
vonalat cövekek ki, s ennek mentén vezette végig olvasóit a magyar 
história litteraria világában. Más kérdés, hogy azóta módosultak 
— főként pedig bővültek — azok a szempontok, amelyekkel irodal-
mi múltunkhoz közelítünk, modernebb lett az az értékhierarchia is, 
amelynek alapján megítéljük régebbi literatúránk alkotásait. Sokat 
mond azonban, ha hozzátesszük: a korszerűbb felfogás kialakítói 
épp a Horváth-tanítványok közül kerültek ki, az 1964-ben kiadott 
akadémiai hatkötetes kézikönyvet jórészt épp azok hozták létre, akik 
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közvetve vagy közvetlenül tőle tanulták a tudományág alapjait. 
S vajon lehet-e tudósi életpálya sikeresebb, irodalomtörténészi mun-
kálkodás eredményesebb, mint hogyha épp a tanítványok lépnek 
a Mester nyomdokaiba, s az ő munkájából , az általa létrehozott 
szintézisből építkezve húzzák fel a korszerűbb épület falait? 

Úgy hisszük, ez a tény már önmagában is elég indok lett volna 
arra, hogy a Kezdetek a reprint sorozatban újból napvilágot lásson. 
Itt azonban ennél többről is szó van. Tarnai Andorral egyetértve 
mondhatjuk, hogy a könyv „egy-egy részlete máig kötelező olvas-
mány lehet egyetemi hallgatók számára", hiszen több beleérzéssel és 
szövegérzékenységgel máig sem írt senki középkori írásos emlékeink-
ről, a legendákról, szerzetesi regulákról, imádságokról, prédikációk-
ról, exemplumokról és víziókról, melyek révén a latinság bölcsőjéből 
a magyar nyelvű irodalom felnövekedett. Jól tudjuk persze, ma már 
egyedül csak Horváth Jánost olvasni semmiképp nem lenne elegendő, 
sem mennyiség, sem szemléletmód tekintetében. De az ő műveit nem 
olvasni, figyelmen kívül hagyni legalább ilyen mérvű hiba és hiányos-
ság lenne, amely érezhetően szegénvítené ismereteink és szempont-
rendszerünk arzenálját. 

S még mindig nem fogytak el érveink a mostani kiadás mellett. 
A tudománytörténet szempontja sem engedi feledésbe merülni Hor-
váth János nevét, nélküle lehetetlen lenne érdemben szólni irodalom-
történetírásunk múltjáról, főbb fejlődési irányairól. Legpontosabban 
alighanem Barta János fogalmazta meg, hol jelölhető ki helye e folya-
matban. „Minél inkább távolodunk tőle, annál könnyebb meghatá-
rozni helyét a láncolatban: a magyarságnak mint nemzetnek az 
a kibontakozási vonala és lehetősége, amelyet a múlt században 
Széchenyi, Arany, Kemény Zsigmond és parányibb méretekben 
Gyulai Pál hordoz, a nagy elvi igényű önelemzés és önismeret szint-
jén benne érte el betetőzését és szankcionálását — de egyúttal lezárá-
sát is" — írta a Fejlődéstörténet bevezetőjében. De ez a lezárás, 
a nemzeti klasszicizmus jegyében történő rendszerteremtés soha nem 
jelentette azt, hogy az általa leírtak poros és avítt kacattá váltak 
volna a korszerűbb szemlélet jelentkezése után, hanem épp ellenkező-
leg: szintézise kincsesbányájává lett az ú j szemléletmóddal összege-
zőknek is. Jelentős bővülésekkel, tágabb értelmezési mezőkkel kiala-
kított irodalomfogalom jellemezte az új kutatónemzedéket, amely 
azonban gyakran hivatkozott az ő műveire, s nemcsak adatok miatt 
(miként egyik-másik pozitivista munkára), hanem invenciózus meg-
látásai — olykor megérzései — s higgadt ítéletei miatt is. 

Köztudott , hogy Horváth János szerint „irodalom nincs írott 
szövegek nélkül; története a legrégebbről fennmaradt írott szövegek 
vallomásával kezdődik", vagyis magyar ősköltészetről — fenn-
maradt szövegek híján — nem lehet beszélni. Azóta ez a túlzottan 
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szigorú felfogás elavult s a latin krónikákból rekonstruált, kikövet-
keztetett adatok mögött felsejlett a kutatás számára hasznosítható 
kép legrégebbi orális költészetünkről. Ehhez természetesen egyes 
rokontudományok (medievisztika, finnugrisztika, régészet, néprajz 
stb.) nagymértékű fejlődése volt szükséges, jórészt ezeknek köszön-
hetően e legrégebbi korszakokról ma már sokkal több az ada tunk , 
mint Horváth János korában, érthető tehát a felfogás megválto-
zása is. 

A másik pont, amelyen lényeges változás állott be: i rodalmunk 
múltját ma már más — főként közép-európai — irodalmakkal szoro-
sabb kölcsönhatásban vizsgáljuk, a magyar jelenségeket a nemzetközi 
fejlődésbe ágyazottan szemléljük, az összehasonlító szempontokat 
erősebben érvényesítjük, mint az Horváth János korában szokásos 
volt. Az ő felfogásáról talán némi túlzással, de az igazságtól messze 
nem járva mondhatjuk: szemében irodalmunk múltja nem más, mint 
nemzeti öntudatra ébredésünk egyik jeles példája és megvalósulása 
az írott szó művészi erejének segítségével. Ebben persze sok igazság 
van, mégis egyoldalú a közelítési mód, ha nem tudatosítjuk: a nagy 
európai eszmei és művészi áramlatok sokszor erőteljesebben befolyá-
solták vagy éppen meghatározták a magyar fejlődést, s az ilyen 
hatások felmérése nem hiányozhat literatúránk történetéből. Noha 
Horváth János jól ismerte a nemzetközi szaktudomány eredményeit, 
azokra mégiscsak ritkán hivatkozott, mert módszeréből következően 
elsősorban a magyar irodalmi szövegek vallomására támaszkodott , 
azokat vizsgálta elmélyült precizitással, s nem törekedett i rodalmon 
kívüli adatok hasznosítására. Méltánytalan lenne tehát, ha mindezzel 
kapcsolatban hiányosságokról beszélnénk, sokkal inkább módszer-
tani sajátosságról, a szerző tudatosan vállalt felfogásáról van itt szó, 
ez tükröződik középkori latin és magyar nyelvű irodalmunkról szóló 
fejtegetéseiben is. 

Érdemes arra is felfigyelnünk, hogy Horváth János — noha nem 
volt híve a rekonstruált művek és műfajok, a kikövetkeztetett szöve-
gek tárgyalásának — azért jól tudta, hogy nem egyedül az jelentette 
irodalmunkat, ami — sokszor esetlegesen és véletlenszerűen — ránk 
maradt. „Kolostori irodalmunkban — írja — nem egyedüli bir toko-
sát, csak megrögzített emlékét kell látnunk a középkor végi művelt 
magyar nyelvnek. Élt az már ekkor írástól megválva is. ö tszáz hosszú 
esztendő nem telhetett el hiába! S ha ma kódexeinket olvasgatjuk, 
ma, a nyelvújítás és a nemzeti klasszicizmus nagy százada u tán: 
méltán csodálkozunk e legkorábbi magyar irodalmi nyelv gazdag-
ságán." 

Az „írástól megvált" pallérozott anyanyelv létét tehát természetes-
nek tartotta, ebből pedig az is következik, hogy ilyen nyelven nem-
csak egyházi szövegek találhatták meg kifejezési formájukat. Nyitott 
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tehát e szempontból Horváth rendszere, tüzetesen viszont csakis azt 
vizsgálja, amihez konkrét példaanyaga van. Ez magától értetődően 
a kolostori irodalom, amelynek nyelvéről jelen kötet legszebb fejezete 
szól. Középkori kolostori literatúránkról szóló fő tételét a szerző 
a befejezésben így summázza: „Egész kolostori irodalmunk, műfor-
máival egyetemben, nem egy idegen műveltség nyers átvétele, hanem 
két műveltségi tényező egyeztetése és összeolvasztása. Egyik a világi 
magyarság gazdag, spontántermésű nyelv- és formahagyománya, 
másik az egyházi latinság szelleme, évezredes irodalmi gyakorlattal 
megszabályozott nyelv- és gondolatformái. Dús, bu ja őstenyészet 
első meglepő találkozása ez a regulával, a minta, a rend és szöveg-
fegyelem idegen korlátaival." 

E tétel kifejtése a szerző előadásában ma is tanulságos, s ugyan-
akkor élvezetes olvasmány. Minden magyar medievista számára 
gyümölcsöző lehet, ha a megtermékenyítő s ki tűnő vitaalapot is 
nyújtó Horváth János-i gondolatokat számba veszi, vagy épp az 
általa meghagyott fehér foltokat igyekszik eltüntetni a kutatás tér-
képéről. A Kezdetek új kiadása ehhez mindenesetre nagy segítséget 
nyújt, s a jegyzetekhez csatolt 1944. évi szerzői pótlások, valamint 
a hibaigazító révén a korábbiaknál teljesebb betekintést enged a 
neves irodalomtörténész műhelyébe. (Akadémiai Kiadó Reprint 
Sorozata, 1988.) 

BITSKEY 1STVÄN 

PÁL JÓZSEF: A NEOKLASSZICIZMUS POÉTIKÁJA 

Az európai irodalomtörténet a XVIII —XIX. század fordulóját 
átmenetként tar t ja számon. A felvilágosodás eszméin alapuló racio-
nalista világnézet ekkor új stílusirányzattal találkozik: két poétika 
— az új formában feltámadt klasszicizmus és a fejlődése elején levő 
romantika — átmeneti kölcsönhatásáról van szó. A preromantika 
fogalma — bár vitatott — már megszilárdult a tudományban. Sok 
homályos, vitatható pont van a neoklasszicizmus körül is. E korszak 
kutatói nemegyszer olyan jelenségekkel találkoznak, amelyek nem 
illenek bele a különböző irányzatokról, áramlatokról alkotott elkép-
zeléseinkbe. Gyakran egyetlen író életmüvében több stílus, poétika 
fonódik össze. 

Ebben a vonatkozásban Pál József könyve aktuális elméleti kuta-
tás, az irodalom fejlődését, az irodalom és a többi művészeti ág köl-
csönhatásait új szemszögből vizsgálja. A szerző hatalmas anyagot 
használ fel, elsősorban az olasz, a francia, a német és az angol iroda-
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lomból, ahol a legerősebbnek bizonyult a neoklasszicizmus. Ebbe az 
anyagba illeszti a magyar irodalommal kapcsolatos megfigyeléseit. 

A könyv szerkezete jól átgondolt. A témát más-más aspektusból 
megközelítő fejezetek együttesen átfogó, összefüggő képet alkotnak. 
A könyv egyik legfőbb érdeme az élénk előadásmód, a világosan 
kifejtett gondolatok. 

Pál József értelmezésében a neoklasszicizmus az egységes klasszikus 
korszak utolsó stádiuma, a felvilágosodás eszmei-filozófiai elvein ala-
puló esztétika kifejezési formája. A reneszánszban gyökerező antik 
irányultságú európai kultúra hosszú folyamata ér véget a neoklasszi-
cizmussal. El kell tehát különítenünk a neoklasszicizmust a más elve-
ken fejlődő preromantika és a Sturm und Drang irodalmától. Ugyan-
akkor a szerző a neoklasszicizmus és a preromantika néhány közös 
mozzanatára is felhívja a figyelmet: a hősi múlt felidézése, a termé-
szettel való harmónia keresése, a távoli, egzotikus országok iránti 
érdeklődés. 

A szerző következtetései a neoklasszicizmussal foglalkozó kutatók 
nézeteinek vizsgálatára épülnek, kronológiai sorrendben. Elsőként 
1816-ban Giovanni Berchet művészeti alkotások szemléltetésével 
hívta fel a figyelmet a neoklasszicizmus és az ókor kapcsolatára. 
Giosué Carducci az 1789 és 1830 közötti időszakra teszi a neoklasz-
szicizmus fejlődését, és összefüggésbe hozza a Risorgimentóval. Az 
új poétika sarkkövének Winckelmann esztétikai nézeteit tartja. 

A mindkét poétikára jellemző elemek okozták, hogy a neoklasz-
szicizmust hol a klasszicizmus egységes fejlődéséhez kapcsolták (nem 
különítve el egymástól az egyes szakaszokat, az Arcadiát és a XVIII. 
század végi fejlődést, lásd: Benedetto Croce), hol a romantika kere-
tein belül egy kifejezési formaként tárgyalták (Citana, Petrini). Marco 
Praz óta beszélünk kétféle klasszicizmus létezéséről, az Első, illetve 
a Második Birodalom korának klasszicizmusáról. Az utóbbi össze-
függ a parnasszisták költészetével. 

A periodizáció körüli viták nem érintették a jelenség lényegét, 
poétikáját. Az ókorral való összefüggések felismerése nem tárta fel 
a jelenség mélyét, mivel az egész klasszicizmus az ókor felé fordult. 
Momigliano hangsúlyozza elsőként a képzőművészet szerepét az élet 
esztétizálásában, az alkotó egyéniség szabadabb önkifejezésében. 
A neoklasszicizmust nem tekinti egységes jelenségnek. A különböző 
művészeti ágak orientációjától függően megkülönbözteti — a rokokó 
és a pásztor idillek felé forduló — Arcadiát, a napóleoni neoklasz-
szicizmust, amely a szoborcsoportok dinamizmusát akarta kifejezni, 
és az idealisztikus alexandrinista neoklasszicizmust. 

Jelentősek Walter Binni kutatásai, amennyiben erőteljesebben 
meghúzzák a neoklasszicizmus, az Arcadia és a preromantika közötti 
elmosódott határvonalat az antik művészet, a szépség, a természet és 
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a nosztalgikus attitűd megítélésének kérdésében. Binninél a művészet 
már „fennkölt" , az antik a nyugalmat, a megbékélést, a lázadó erők 
megfékezését jelenti. 

Szauder József — olasz esztéták munkáira támaszkodva — a 
klasszicizmus három korszakát különbözteti meg a magyar irodalom-
ban: a horatiusit, a voltaire-it és a neoklasszicizmust. Szauder szerint 
az első korszakban nem születtek döntő eredmények. A második 
periódust Bessenyei György és Csokonai Vitéz Mihály munkássága 
fémjelzi. A neoklasszicizmus legkiemelkedőbb alakja pedig Kazinczy 
Ferenc. Bár Pál Józsefnek nem volt célja, hogy végigkövesse a neo-
klasszicizmus fejlődését a magyar irodalomban, megfigyelései mégis 
kiegészítésre szorulnak. 

A klasszicizmus Magyarországon nem jutot t vezető szerephez, mi-
vel nem bontakozott ki benne teljesen a nyugat-európai irodalmakra 
jellemző eszmei-művészi és politikai tartalom. Ebben az időben 
a magyar irodalmat egyrészt a felvilágosodás eszmei-esztétikai kon-
cepciója, másrészt pedig az Arcadia művészetfelfogása hatja át. Ez 
utóbbi megmutatkozott a dallamosság, a dal iránti vonzódásban is. 
Véleményünk szerint helyénvaló volt az első korszakban említeni 
Baróti Szabó Dávid, Rájnis József, Révai Miklós és különösen Virág 
Benedek nevét, az első költőét, aki egyeztetni tudta az antik vers-
formákat az antikvizáló eszmei tartalmakkal. E klasszikusoktól köl-
csönzött ideák időszerűnek hatottak a felvilágosodás idején is. 

Csokonai művészetében a szerző, igen helyesen, a különböző 
irányzatok szintézisét hangsúlyozza (klasszicizmus, szentimentaliz-
mus, rokokó), kiemeli az olasz lírai hagyományt, az antik szerelmi 
mitológiát és a francia felvilágosodás költészetét. Vajda György 
Mihály szerint Csokonai művészete néhány ponton — népdal, költői 
rezignáció, nagyobb mértékű lírai szubjektivizmus — érintkezik a neo-
klasszicizmussal. 

A klasszicizmus eszméi Kazinczy Ferenc munkásságában teljesed-
tek ki leginkább (ezt Szauder, Vajda, Sárközy is megjegyzik). Az új 
irodalomra vonatkozó követeléseiben Kazinczy tovább ment Besse-
nyeinél. Finom ízlése Kazinczyt a „fentebb stíl", az „emelkedett 
költészet" jelszavakhoz vezette, hogy védelmül szolgáljanak az erköl-
csi retorizmus és a dühödt despotizmus ellen. Batsányi János és Berzse-
nyi Dániel költészete is beleillik a neoklasszicizmus általános képébe. 

Pál József alapos elemzést nyújt a neoklasszicizmus poétikai elvei-
ről. Két hagyományt különböztet meg: egyrészt a francia teoretikusok 
arisztotelészi mimézis-elvét, a világosságot, anyagi konkrétságot, 
a racionalizmust és a szigorú formákat, másrészt pedig a természe-
tességre való törekvés platóni eszméjét, amely az egyén szabad, har-
monikus fejlődését hirdeti, a művészetet pedig a szellemi erők magas 
rendű megnyilatkozásának tart ja. 
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A munka felhívja a figyelmet egy ellentmondásra is, mely az élet 
esztétizálása, a gyönyörű művészi forma követése, utánzása, a tarta-
lom elsődleges szerepének elutasítása, a nyugalom, a befejezettség 
kizárólagos ábrázolása és a „zseni", a klasszikus kánonokat elutasító 
személy között feszül. Az ellentét feloldását Pál József a „szépség-
ideál", a „nemes egyszerűség" és a „csendes nagyság" keresésében 
látja. Az írók az antik szépségideál felé fordulnak, amikor létre akar-
ják hozni ember és természet harmonikus egységét, a szépség és az 
igazság világát. Az antik mítoszokból vett motívumok allegorikus 
formában fejezik ki az időszerű problémákat. A képzőművészet 
„irodalmizálása", a szobrászat és a festészet példája — melyek 
a nyugalmat és a befejezettséget, az élet csodálatos pillanatait, 
a múló érzést, szenvedélyt örökítik meg — segítették a költőket, hogy 
müveikhez modellt találjanak. 

A neoklasszicista világszemlélet fontos eleme a „szép" és a „fen-
séges", az imitáció és az invenció, az irodalmi ihlet és az Ámor és 
Psyche-szerű szép halál motívumainak összefonódása (Csokonai: 
Az álom, A pillangóhoz). 

A szerző új megvilágításba helyezi az Árkádia-pört. Szerinte 
a debreceni írók — Fazekas Mihály, Kis Imre — és a Kazinczy 
között folyó vita, mely Csokonai nekrológjának ürügyén robbant ki, 
az Árkádia szó tartalmának eltérő értelmezéséből eredt. A debrece-
niek szó szerint értelmezték, legelőiről, szigorú erkölcseiről, sivár-
ságáról híres görög tájat értettek rajta. Kazinczy pedig (Vergilius 
után) metaforaként alkalmazta, az álomszerű földi paradicsom szim-
bólumát látta benne, ahol harmónia és romlatlan idilli viszonyok 
uralkodnak. Kármán József 1790-ben idézett egy részletet Barthélémy 
abbé A fiatal Anacharszisz utazása Görögországban az i. е. IV. század 
közepe felé (Voyage de jeune Anacharsis en Grèce vers le milien du 
IVe siècle avant l'ère vulgaire) című könyvéből. Az idézet sok min-
dent megmagyaráz Kazinczy álláspontjából: az emelkedett költészet-
nek a primitív emberre gyakorolt nemesítő hatását bizonygatja. 

Berzsenyi Dániel ihletének forrása az antik szépség. Költészete, 
melynek jellemző vonásai az erős érzelmek, a mindennapi élet apró-
ságainak finom ábrázolása, az aggodalom és a halálvárás, Foscolo, 
Hölderlin és Keats lírájával rokon. Berzsenyi már túllépett a klasszi-
cizmus esztétikai elvein. A harmóniát az igazság legmagasabb foká-
nak tartja. A művészet pedig nem más szerinte, mint a szépség létre-
hozása, amely megőrzi jelentését az eljövendő korok számára is. 

Pál József könyve jelentős lépés a neoklasszicizmus poétikájának 
kutatásában. (Akadémiai) 

IVAN MEGELA (Kijev) 
(fordította Schiller Erzsébet) 
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PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM: FELFEDEZETT TITOK 

A Szépirodalmi Könyvkiadó Ritkaságok sorozatának új darabja 
valóban raritás: 1792-ben jelent meg először Pálóczi Horváth regénye, 
s azóta ez az első újabb, tehát második kiadása. Mindenekelőtt örül-
nünk kell, hogy végre hozzáférhető lett a szöveg. Ráadásul a közlés 
filológiai alaposságával sincs gond: a saj tó alá rendező Németh József 
helyesen döntött, amikor elállt a betűhív közléstől. Az alapul vett első 
kiadás ugyanis hemzseg a sajtóhibáktól. Nota bene: még a kötet mot-
tójaként szereplő négy újszövetségi idézet utolsó darabjának a pontos 
szöveghelyét is nyomdahiba éktelenítette 1792-ben. Szerencse — s 
Németh Józsefet dicséri —, hogy erre is felfigyelt, s kijavította az 
elírást. A két kiadás között csupán egyetlen lényegesebb különbség 
van : teljes, csonkítatlan szöveget kapunk ugyan kézhez, de a végéről 
elmaradt az a két latin nyelvű imádság, amelyet Pálóczi az Officium 
Rakoczianumból írt ki. Németh így érvel a Jegyzetekben: „Az imá-
kat, mivel nem Horváth szövegei, a kötet végéről elhagytuk." (96.) 
Persze igaza van, de az imádságok helyét a kiadás és a lapszám fel-
tüntetésével illett volna megadni, mert az legalábbis árulkodó, hogy 
Pálóczi mit választ ki a számtalan ima közül. Ennek ellenére azonban 
ez a szövegkiadás szakmai szempontból is használhatónak tűnik. 

Nem ilyen egyértelmű azonban az elismerés, ha a regény textusá-
ról áttérünk a szöveggondozói apparátusra, jelesül a bevezető tanul-
mányra. (A jegyzeteket ezúttal nem kívánom érinteni, mert bár eleg 
csekély számúak, de egészében nem rosszak.) Németh József dolgo-
zata (Horváth Ádám és a szabadkőművesség) ugyanis nem tartalmaz 
bibliográfiai utalásokat. Sőt, nem csatlakozik hozzá olyan — akár 
szelektált — irodalomjegyzék sem, amely az érdeklődő olvasót eliga-
zítaná a Pálóczi Horváthról szóló szakirodalomban. S ez a hiányos-
ság nem a kiadónak róható föl, ezért csak a sajtó alá rendező lehet 
felelős: hiszen a sorozat két másik, legújabb kötetében van irodalom-
jegyzék (Teleki József : A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és 
új szólásmódok által. Kiad. Éder Zoltán. Bp., 1988.; Aranka György 
erdélyi társaságai. Kiad. Enyedi Sándor. Bp., 1988.) Németh József 
tájékozottsága, megállapításainak súlya tehát nem mérhető fel ebből 
a kötetből. Ha meg akarjuk ítélni kutatásainak jelentőségét, vissza 
kell nyúlnunk egy korábbi tanulmányához (Horváth Adám, a szabad-
kőműves és politizáló költő. A Veszprém megyei múzeumok közle-
ményei, 17. (1984.) Veszprém, 1985., 461 — 471.). Ezt annál inkább 
megtehetjük, mert a szerző nem tartotta szükségesnek, hogy új 
tanulmányt írjon a Felfedezett titokhoz, csupán kicsit átstilizálta, 
s újraközölte ezt a régebbi dolgozatát — többnyire szó szerint. Ez 
persze nem baj, de legalább utalhatott volna rá. 
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A tanulmány mindenképpen ú j szempontokkal és főképp új ada-
tokkal járul hozzá a Horváth Ádámról kialakított eddigi képhez, 
még ha érződik is rajta némileg a kellő kitekintés hiánya. Egy ponton 
azonban Németh József — megítélésem szerint — elsiklik olyan moz-
zanatok mellett, amelyek a Felfedezett titok megírásának szándéká-
hoz alapvetőnek tűnnek. 

Amikor Németh 1984-es tanulmányában áttekintette Pálóczi 
pályáját, természetesen értékelte a röpiratokat is. Itt gyakorlatilag 
arra a filológiai alapra épített, amelyet Pálóczi első komoly monográ-
fusa, Hegyi Ferenc vetett meg: ő ugyanis felsorolja mindazokat a mű-
veket — a név nélkül megjelenteket is — , amelyek Horváth Ádámnak 
tulajdoníthatók (Hegyi Ferenc: Pálóczi Horváth Ádám. Debrecen, 
1939. 97—100.). Csakhogy azóta újabb adat is előbukkant: a Petrik-
féle bibliográfiához kiadott pótkötet egy eddig szerző, azaz fordí tó 
nélkül számon tartott röpirat szerzőjét Horváth Ádámmal azonosí-
totta (Bibi. Hung. 1712-1860. V. Additamenta. Bp., 1971. 482.). 
Ez a 15 lapos kisnyomtatvány pedig a következő: A szabadkömívesek 
nem jakobíták. Eggy egyenes szívű Embernek az Itilete [sic!]. Fordít-
tatott Németből. Kassán, Ellinger János Jósef betűjivel. 1793. 
A bibliográfiai kézikönyv természetesen nem közli, hogy milyen 
érvek alapján történt az azonosítás. Ám ezzel az adattal mindenkép-
pen számot kell vetni, hiszen ez a röplap egy évvel a regény után 
jelent meg. Ráadásul — ne feledjük — a regény is a szerző feltünte-
tése nélkül látott napvilágot! S emlékezetünkbe idézhetjük azt is, 
hogy 1791-ben is megjelent egy, a szabadkőműveseket védelmező röp-
irat (Freimaurer avagy Szabad Kőmives Rendnek oltalmazása), szin-
tén Kassán, sőt ugyanaz a cenzor, báró Sahihausen Móric engedé-
lyezte, mint az emlegetett 1793-as röpiratot. Ehhez hozzátehetjük 
egyrészt azt, hogy Abafi Lajos sejtése szerint Sahihausen szintén 
szabadkőműves volt (Abafi Lajos: A szabadkőmlvesség története 
Magyarországon. Bp., 1900. 341 — 342.), másrészt azt, hogy az 
1791-es röpiratot még az év decemberében visszavonni rendelte 
a Kancellária (Megbíráltak és bírálók. A cenzúrahivatal aktáiból. 
1780-1867. Vál. Mályuszné Császár Edit. Bp., 1985. 104.). Ha 
a cenzor tényleg szabadkőműves, érthetőnek tűnik, hogy miért 
Kassa az 1793-as röplap kiadási helye, amikor 1791-ben egy hasonló 
szellemű müvet már kivontak a forgalomból, s a regény névtelensége 
is magyarázható: Pálóczi a regénnyel is közösségi feladatot kívánt 
ellátni — nevezetesen a szabadkőművesek védelmezését —, akárcsak 
a röplap fordításakor. S a névtelenség vállalásához igen alkalmas 
lehetett a szentimentális regénykeret, amely a történetet egy haldokló 
ifjú által elmondott, életgyónásra emlékeztető vallomásnak tünteti 
fel, s ahol ilyenformán a regény szerzője saját magát csak közvetítő-
nek, tehát másodlagos és névtelenül maradó közreműködőnek lát-

19* 
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tathatja. Természetesen nem állítom, hogy ez az egyetlen vagy legfon-
tosabb oka Pálóczi Horváth választásának, de mindez hozzászámí-
tandó Németh József kísérő tanulmányának szempontjaihoz (17. 
skk.). Az 1793-as röplap pedig azért állíthatja más fénybe a regényt 
— s ez akkor is igaz lenne, ha nem Pálóczi Horváth lenne a fordí-
tója —, mert ami a regényben csupán jól érzékelhető célzat, az itt, 
a röplap szövegében tömören, diszkurzíve kifejtett nyílt kijelentés. 
A legfőbb elhárítandó vád ugyanis az, hogy a szabadkőművesek, 
akárcsak a jakobinusok ,,A' Keresztyén Vallásnak ki-irtására, és 
minden Európai Fejedelmeknek romlásokra" igyekeznek (a röp-
lap : 11.). Ezeket a vádakat cáfolja a röpirat, de a regény is olvasható 
úgy, mint az első vád erőteljes cáfolata: többek között ezért is kellett 
a végére az a két latin nyelvű imádság. S ha ehhez a törekvéshez 
mérjük a Felfedezett titokban megfogalmazott szép erkölcsi alap-
elveket, akkor mindenképpen jóval többre kell értékelnünk, mint 
ahogy azt annak idején Vörös Károly tette. (Adalékok Pálóczi Hor-
váth Ádám életéhez. Bp., 1958. 58.) 

Nem folytatom a gondolatmenetet, mert végleg szétfeszítené egy 
recenzió kereteit. Az itt felvetett gondolatokat inkább kérdésnek 
szántam, megválaszolásához további kutatások szükségesek. Igen jó, 
hogy ezt már a Felfedezett titok új kiadásának birtokában lehet 
elvégezni. (Szépirodalmi, 1988) 

SZILÁGYI MÁRTON 

KAZINCZY FERENC: AZ ÉN ÉLETEM 
Összegyűjtötte, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta 

SZILÁGYI FERENC 
Van egy régi meggyőződés a felvilágosodáskor irodalomtörténész-

kutatóinak körében: a nagy magyar levélregény, az időszak reprezen-
tatív epikai műfaja nem íródott meg, hanem ott rejtőzik Kazinczy 
Ferenc levelezésének jelenleg 24 kötetben kiadott, de még korántsem 
teljes szöveganyagában. Ennek alapján Szilágyi Ferenc előbb (1984-
ben) a Sophie с. munkát állította össze és jelentette meg, levelekből, 
feljegyzésekből egybeválogatva. Mostani vállalkozása — a nagy ötle-
tek szokása szerint — evidens. Kazinczy tudatosan készült önélet-
rajzának megírására, egyes részleteket ebből többször is megfogalma-
zott — összeállításuk, egységgé komponálásuk 1988-ig váratott 
magára. Mind a Sophiet, mind Az én életemet áthatja (a hatékony 
munkamódszer azonossága mellett) Szilágyinak az az őszinte törek-
vése, hogy élvezhető, élő Kazinczy-szövegeket tegyen le a XX. század-
vég nem irodalmár, de művelt olvasójának asztalára. Ezt a célt jól 
szolgálja a napjaink helyesírására korszerűsített, folyamatosan olvas-
ható szöveg, a ma már nélkülözhetetlen, eligazító jegyzetapparátus, 



Szemle 509 

valamint a közönségtoborzó előszó a szerző-szerkesztő, a népszerű 
Nemzet és emlékezet-sorozatban való megjelentetés pedig a Magvető 
Kiadó részéről. 

Az így létrehozott önéletrajz az irodalomtörténész számára — a 
szövegek hozzáférhetővé tételén túl — több, az egész korszak kuta-
tására érvényes tanulsággal is szolgál. Közülük most két, egymással 
szorosan összefonódó kérdéskörre utalunk. Kazinczy, pályája egészét 
átható tudatossággal, nemcsak (és talán nem elsősorban) a „jót s 
jól!" programja alapján, évek hosszú során át érlelt-csiszolt művek-
ben építette saját klasszicista emlékművét, hanem életének, társadalmi 
és irodalmi érintkezéseinek, személyiségének láttatásában is. Szilágyi 
látványos példák sorát vonultatja fel Az emlékíró Kazinczy c. bevezető 
tanulmányában annak bemutatására, hogyan cizellálódik egy-egy 
esemény megörökítésének szövege, hogyan alakul ki a Pályám emlé-
kezete és a Fogságom naplója irodalmias textusa, amely tetemesen 
különbözik az első feljegyzések közvetlen, élőbb ábrázolásmódjától. 
A reprezentatív emlékiratokban erős hangsúly jutott Gottfried 
Swieten csókjának, a császár látásának, a bécsi #ű/w/er-előadásnak, 
Mozart fortepiano-játszása emlékének, a galérialátogatások tapasz-
talatainak, a megfelelő önarckép megfestésének — tehát mindannak, 
amit voltaire-i arcnak nevezhetünk. A családtörténetnek azonban 
csak egy része fér belé: a Rákóczi asztalánál ülő Kazinczy-ős fel-
villantása, a kollégiumi hagyomány még igen; a gátlásos gyerekember 
rajza, Bács megyei érzelmessége, a volt „státusfogoly" iránti családi 
és rokoni idegenkedés, a menyére és először látott unokájára pillan-
tást is alig vető Bossányi Zsuzsanna nyakassága már nem. 

Bennünket viszont ezek az ellentmondások foglalkoztatnak iga-
zán. A művelt átlagolvasót azért, mert kezdi megszokni, hogy a 
„dicső múlt" egyes korszakainak rajza csak a hétköznapi élet isme-
retében vázolható fel reálisan és tartósan, s csupán ez a szilárd kép 
nincs kitéve a politikai és egyéb divatok hullámokban érkező átérté-
kelési törekvéseinek; a kutatót pedig azért, mert bepillanthat a XIX. 
századelő irodalmi vezérének műhelyébe, létének és tevékenységének 
szociológiai feltételrendszerébe. Itt van pl. az említett és már-már 
heroikus törekvés, hogy a diáriumok jószágszámot, terméseredményt, 
bevételt-kiadást, családi perpatvarokat, érdektelen nemesurakkal és 
asszonyságokkal való találkozásokat rögzítő feljegyzéseiből meg-
szülessen a klasszicista műalkotás értékű önéletrajz. A megszépítő, 
szubjektív írói akaraton kívül itt már rögzítenünk kell a forrásanyag 
alkalmatlanságát is, mint tényt — és mint okot, miért kellett iroda-
lomtörténészi munkával rekonstruálni az autobiográfiát. Szilágyi is 
idézi Kazinczy őszinte, már a kudarcot előlegező kifakadását a Kis 
Jánoshoz intézett, 1813. évi levélből: „Mely genie tudna ebből egy 
művészi munkát dolgozni. . . " 
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Persze, a korszak kutatói számára a helyzet ismerős: a gazdaság 
napi ügyei után fáradtan gyertyát gyújtó niklai poéta vagy a szobá-
jába zárkózó szatmárcsekei költő esetéből. Csakhogy Berzsenyi és 
Kölcsey lírai tehetségek voltak. A márványos, klasszikus forma 
mögött feszítő, már romantikus élet- és tudattartalmak, illetve a 
„sötéttiszta" versekért, sőt a költőiét igazolásáért folytatott belső 
vívódások lenyomatai — a versírás szubjektív áttételeivel — ott van-
nak költeményeikben. Kazinczy (s erről Az én életem most azt is 
meggyőzheti, akinek netán kételyei lettek volna) kimondottan próza-
írói talentummal van megáldva, s azzal a képességgel, hogy magyar 
„literary gentleman" váljon belőle. Más, de nem kisebb a tét: az 
imitáció-elv hirdetője, akinek míves, megfaragott versei lírikusként 
legfeljebb a másodvonalban jelölnék ki helyét, életművének legerede-
tibb hányadát igyekszik szemünk láttára — a szó klasszicista értel-
mében — publikációképessé tenni. S hogy a dilemma még súlyosabb 
legyen : az Erdélybe látogató, már nem fiatal Kazinczy szemléletének 
és leírásainak frissessége, a Pestet felkereső, a korfogalom szerint 
már-már agg széphalmi mester boldog rácsodálkozása a város fejlő-
désére bizonyítja, hogy ezek a képességek a korral csak finomodnak, 
de nem vesznek ki személyiségéből. A magyar valóság szorító hétköz-
napi gondjainak közepette egy-egy, kézirattal bélelt irodalmi levél 
érkezése vagy legkivált a költő-barátok valamelyikének személyes 
látogatása eseményt jelentett, egy másik, egy spirituális életforma 
üzenetét. Ugyanígy a ritka kimozdulások a birtok, a lakóhely határai 
közül. Az irodalom tehát nemcsak a nemzeti kultúra cselekvési tere, 
a közösségi lét hosszú időn át csaknem kizárólagos tevékenységi 
területe, hanem menekvés, Melczer Tibor gondolatmenetét idézve és 
szavát kölcsönözve, azilum az egyén, a személyiség számára is. 

És ebben a korlátozott lehetőségű, magányos műhelyben a próza-
író Kazinczy tolla gyorsabban, a klasszicizmus átélt, belső készte-
téssé vált formai kényszereinek nyűge nélkül szántja a papírt. ízes, 
szép magyar nyelven, szemléletesen rögzíti az élményt, hogy egy-egy 
elevenen megörökített eseménysor, életkép után általában morális 
szentenciával, a sokat látott-tapasztalt ember értékítéletével zárja le 
a részletet. Példánk ezúttal az 1828. évi pesti út leírásából származik. 
Mélyen jellemző, hogy a város haladását a Kígyó utcában sétáló 
öreg Kazinczy a képzőművészet és a műkereskedés fejlődésén méri, 
megtorpanva a négy közül az egyik képüzlet előtt: „A bolt elébe 
kirakott darabokat urak és asszonyságok, ifjak és öregek, tanulók és 
katonák reggel olta estig csoportosan csudálgatják; s szép látni, 
a katona mint gyullad tűzre a csatadarabok mellett, s mint magyaráz-
gatja, hogy volt, mint volt; ( . . . ) A vevő nem a mesterséget tekintette 
a képben; de az sem rossz; a jó szem azon is gyarapodik." Az ilyen 
részletek igazolják messzemenően XX. századi íróink, költőink lelke-
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sedését Kazinczy prózája iránt, Németh Lászlótól Szabó Magdán át 
Nemes Nagy Ágnesig. 

Szilágyi Ferenc ezúttal tehát azzal tett sokat a Kazinczy-kutatás 
javára, hogy megbontotta az egysíkú képet, a jelzőnek mind klasszi-
cista önarckép, mind sematikusan irodalomtörténészi portré értelmé-
ben. Ehhez mindenekelőtt jelentős szövegfeltáró és -gondozó munkát 
kellett végeznie, amíg az MTA könyvtára kézirattárának több fond-
jából, korábbi részletközlésekből, a Pályám emlékezete átkötésként 
használt részleteiből összeállt Az én életem főszövege. Hatásos meg-
oldás a Mocsáry Antalhoz küldendő, már Kazinczy Eugenia által 
befejezett utolsó, 1831. aug. 20-i levéllel zárni a kötetet, bár az ennek 
jegyzetében idézett végső naplóbejegyzések sem kevésbé drámaiak. 
(A zömében kiadatlan textusok nagy száma, sőt túlnyomó hányada 
miatt nem ártott volna megjegyezni, hogy — bár Szilágyi a szöveg-
gondozást nyilván kéziratból végezte — az már megjelent a KazLev 
második pótkötetében.) 

Az ilyen gazdag szellemi hátországgal rendelkező főszöveg jegyzet-
apparátusának általában nem a sajtó alá rendező ismeretei, hanem 
a kiadó terjedelmi lehetőségei szabnak határt. Ezúttal is ez történt. 
Mindazonáltal a jegyzetapparátus némileg elsietettnek tűnik; bizo-
nyos elveit szemlátomást nemcsak kezdetben, de a technikai szerkesz-
tés során sem tisztázták. A kéziratról kéziratra lépegető jegyzetkészí-
tés nem teszi fölöslegessé a névmutatót, viszont ismétlődéseivel 
fogyasztja a terjedelmet, egyszersmind nehezíti a kötet használatát. 
Br. Prónay Lászlóról például a jegyzetekben négyszer olvashatunk, 
de Zechenter Antalról is kétszer. A megoldás alighanem egy annotált 
névmutató lett volna, továbbá egy, valamennyi dokumentumra érvé-
nyes szómagyarázat, amelyek az adott terjedelmen belül lehetővé 
tették volna egy műcím- és egy helynév-mutató kialakítását is. Ki-
fogásolható, hogy nem következetes az idegen nevek utónevének 
írásmódja. Ugyancsak a sietős munka rovására írhatók olyan, a jegy-
zetekben maradt tollhibák, hogy ócsai Balogh Péterből Balogh Péter 
ácsai főispán lesz (311.), hogy összekeveredik a Két pisztoly és a Két 
oroszlán vendégfogadó Pest topográfiájában (573.), hogy „Kling-
mann" August Klingemann-nal (1777—1831) azonos (286.) stb. 

Az észrevételezett hibák és tévesztések természetesen nem változ-
tatnak a kötet kettős értékén: forráskiadványként betöltendő tudo-
mányos és perújrafelvételt indítható olvasói jelentőségén. Egyidejűleg 
pedig egyetérthetünk Szilágyi Ferenccel abban, hogy Kazinczy 
Ferenc most összeállított önéletírása nem pótolhatja a Váczy János 
óta töredékes életrajz korszerű ismereteken alapuló újraírását és be-
fejezését, sem a kritikai szövegkiadás majdani elkészítését. (Magvető 
Könyvkiadó, 1988.) 

KERÉNYI FERENC 
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J. SOLTÉSZ KATALIN: ARANY JÁNOS VERSELÉSE 

A magyar verstanírás története során számos kitűnő leíró jellegű, 
normatív verstan született, jóval kevesebb verstantörténet, ritka 
a funkcionális, még ri tkább az alkalmazott verstani tanulmány. 
J. Soltész Katalin könyve ez utóbbi. Elgondolkoztató azonban, hogy 
miközben új és izgalmas verstanok jelennek meg — pl. az Opus soro-
zat előző, nyolcadik darabja, Kecskés Andrástól A magyar vers 
hangzásszerkezete (1984) —, nem sok jele mutatkozik a közmegegye-
zésnek az alapfogalmak, a szóhasználat terén. Pedig a funkcionális 
vagy épp alkalmazott verstani tanulmány, sőt, a legszerényebb vers-
tani utalás egy verselemzésben is feltételezi a leíró rendszert. 

Aki tehát a Toldi verselését magyarosnak, hangsúlyosnak, ütem-
hangsúlyosnak vagy szólamnyomatékosnak, sormértékét négyütemű 
vagy felező tizenkettősnek nevezi, az — akár öntudatlanul is — el-
kötelezi magát valamelyik irányzat mellett, és kiteszi magát a többi 
iskola támadó kedvének. A fogalmak és elnevezések sokféleségének 
labirintusában szerencsére mégsem könnyű eltévedni. A verstan az 
irodalomelmélet más ágainál nehezebben választható le konkrét 
tárgyáról, a versről magáról, és ennyiben mindig is gyakorlati stú-
dium. Amikor tehát a Toldi verseléséről beszélünk, verstani párt-
állásra való tekintet nélkül Arany János tizenkét szótagos, nem idő-
mérték, hanem hangsúlyviszonyok által szabályozott soraira gondo-
lunk, amelyeket cezúra tagol két egyenlő félre. És minthogy ugyan-
annak a működő jelenségnek — a nyelvileg megvalósult versnek — 
a szabályszerűségeit kíséreljük meg fölfejteni, úgy tűnik, tudjuk, miről 
beszélünk. Talán ezért olyan szenvedélyesek a verstani viták. De 
nemcsak a verstan kutatói csapnak össze szenvedélyesen. Maguk 
a költők, akiknek mégis csak a legtöbbet illenék tudni a vers törvé-
nyeiről, gyakran hevesen elutasítják a verstanokat: vagy azért, mert 
olyan előírásrendszernek látják, amelyek félelmük szerint megköti és 
korlátozza a kifejezés szabadságát, vagy pedig — szinten romantikus 
indíttatásból — a versírást olyan teremtő folyamatnak tartják, amely-
nek misztériumába nem szabad illetéktelen kíváncsiskodókat beavat-
ni. Más költők azonban a vers anyagszerű megmunkálásának mes-
terségbeli fortélyait odaadással kutatják, elméleti írásokkal is gazda-
gítva a verstant. Köztudottan ilyen volt Arany János is, aki A magyar 
nemzeti versidomról (1848) című tanulmányával a hangsúlyos verselés 
kutatását megalapozta. 

J. Soltész Katalin az Arany verselését földolgozó könyvében vonió 
szerénységgel a költő saját verstani fogalomrendszeréhez igazodik. 
És meglehet, nemcsak a költő iránti tiszteletből, hanem mert elsőd-
leges célja nem az, hogy a vitás kérdésekben állást foglaljon ; s ezért 
mögöttes leíró rendszeréből is csak annyit mutat meg, amennyi épp 
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szükséges. Ezzel a gesztussal jelzi, hogy elfogadja a költők mesterség-
beli hozzáértését, hallgatólagosan megengedve, hogy Gyöngyösitől 
Weöresig szép számmal írtak felező tizenkettősöket, függetlenül attól, 
hogy mit gondoltak a sorban előforduló hangsúlyos szótagok számá-
ról vagy épp az ütemegyenlőség elvéről. 

J. Soltész ehhez a gyakorlati tudáshoz alkalmazkodik akkor is, 
amikor olyan jelenségeket vizsgál, amelyekkel Arany nem foglalko-
zott elméleti munkáiban. így például a szerző az ún. modern idő-
mértékes formákat (tehát nem a klasszikus görög—latin strófa- és 
sorképleteket) laza — jambusi, trocheusi — és szoros — anapesztusi, 
daktilusi — időmértékre bontja. Ez nagyon is a költők gyakorlatát 
követi, hiszen a jambikus, trochaikus soroknál elterjedt licencia az 
utolsó tiszta láb követelménye (amiből értelemszerűen következik, 
hogy az előző lábaknak jószerivel csak a szótagértéke számít); ezzel 
szemben az anapesztikus, daktilikus sorokban nem alkalmazható 
efféle „lazaság". Példaszerű és üdvözlendő, hogy J. Soltész Katalin 
művében, amely a teljesség igényével dolgozza fel Arany János verse-
lését — és ezért nem lehet meg világos és jól használható fogalmi 
apparátus nélkül —, a gyakorlathoz fordul segítségért. Noha a gya-
korlat jelen esetben, paradox módon, nemcsak a versírás gyakorla-
tát — Arany gyakorlatát — jelenti, hanem az elmélet gyakorlatát is, 
tehát mindazt, ami a verstani elemzések, verselemzések hosszú 
hagyományából megnyugtató módon átvehető. 

A szerző bölcs visszafogottságára jellemző, ahogyan például 
a szakirodalomban újabban fokozot t figyelemmel kitüntetett szimul-
tán, bimetrikus versmértéket kezeli. A magyaros r i tmus megmértéke-
léséről, az időmérték rámintázásáról beszél, miközben nem tagadja 
a külön szimultán versrendszer létét, csakhogy, mint később még 
látni fogjuk, Arany esetében valóban nem erről van szó. 

A Prozódia és ritmika című fejezet is szép példája annak, ahogyan 
J. Soltész Katalin gondosan árnyalt és hajlékony kategóriarendszeré-
nek kialakításához gyakorlati szempontokat alkalmaz. A leíró vers-
tanok, mégha gyakorlati-oktatási céllal készülnek is, ritkán veszik 
figyelembe, hogy a műalkotás egyénítettségének milyen fontos össze-
tevője, ahogyan az alkotó meghaladja, illetve ízléséhez hajlítja 
a szabályrendszert. A licenciák éppoly jellemzőek egy költőre, mint 
mondjuk virtuóz formatudása. Egyes licenciák elterjedhetnek, be-
kerülhetnek a verstanokba, esetleg immár szabályként. Mások csak 
szakmai titkok, trükkök maradnak, gyakorlati-technikai problémák 
megoldásai. Ebben a fejezetben a szerző sorra veszi Arany licenciáit, 
egy-egy verstechnikai észrevételben foglalva össze tapasztalatait. 
Például ezt í r ja: „A jambusversben tehát a hangsúly ritmustámogató 
szerepe nem a hangsúlyos rövid, hanem a hangsúlytalan hosszú szó-
tagok sokaságában rejlik, s ez természetes is, hiszen nyelvünkben 
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több a hosszú (hosszú magánhangzós vagy zárt), mint a rövid szó-
tag." (100.) Ez a megállapítás, noha fogalmazásában kerül minden 
kiélezést, látványosságot, ha komolyan végiggondoljuk, messzire 
ható következtetéseket hordoz: Szabó Lőrinc rafináltan prózai j am-
busverse is levezethető belőle. Hasonlóképp lényeges, amit a trocha-
ikus verssorról mond: „Minthogy az utolsó szótag időtartama közöm-
bös, a trocheusi sor szabályát (. . .) úgy látszik, az utolsó előtti szótag 
időtartamára redukálhatjuk: akatalektikus, páros szótagszámú sor-
ban hosszúnak, katalektikus, páratlan szótagszámú sorban pedig 
rövidnek kell lennie. (. . .) ez a követelmény a magyaros r i tmusban 
is igen nagymértékben érvényesül, ez okozza a kétféle ritmusrendszer 
szinte szétválaszthatatlan egybeolvadását; a határt — legalábbis 
Arany esetében — ott vonhatjuk meg, ahol a vers ellenáll a magyaros 
ütemezésnek (. . .)." (109.) 

E kiragadott példák talán jelzik a könyv legfőbb erényeit: szem-
léletének letisztult érettségét, fogalmazásának pontosságát. J. Soltész 
Katalin kettős célt valósított meg művével. Egyrészt Arany János 
költői életművének (beleértve az Arisztophanész-fordításokat is) 
teljes verstani elemzésével önértékű tudományos művet hozott létre, 
amelyet bátran oda lehet sorolni a legfontosabb Arany-életrajzok 
és -monográfiák mellé. Másrészt a könyv fontos segédanyag is. Ott 
a helye a gyűjteményes Arany-kiadások mellett is: aligha kezdhet 
már valaki Arany versével foglalkozni e tanulmány megkerülésével. 

Ebből a szempontból említést érdemel az is, hogy J. Soltész könyve 
kitér olyan részletekre, amelyekre nem vagy ri tkábban szokás. Talán 
mert zavarbaejtően egyszerű dolgok ezek, amelyeket azonban, mon-
dani sem kell, mindig a gyakorlat magyaráz: rákérdezni is az kérdez 
rá, aki belülről közelít e vershez. Ilyen pl. rögtön a könyv első feje-
zetének tárgya: a vers írásképe, a vers látható alakjának vizsgálata. 
Nem a vers strófikus tagolásáról van itt szó (amit egyébként a hozzá 
kapcsolódó rímképlettel együtt a következő fejezet tárgyal), hanem 
olyan költői eszközökről, mint a verssor bekezdése, ami jelölheti 
a beljebb szedett sorok metrikai különbözőségét a többi sorhoz 
képest, jelölheti csupán hosszúságának eltérését, vagy épp kiemelheti, 
támogathatja a rímképletet. A verssor bekezdése eszerint a láthatóvá 
tett verstani szerkezet eszköze. Más esetben, szakozatlan versnél fel-
adata az értelmi tagolás is lehet. Hasonló elem a nagy betűs, dőlt 
betűs — értelmi és érzelmi — kiemelés. Mindezeken nemcsak a vers-
olvasó szeme siklik át könnyen, hanem sokszor az elemző sem tar t ja 
említésre érdemesnek. J. Soltész Katalin még egyéb eljárásokat is 
észrevesz és osztályoz, mint a szavak kipontozása, rövidítések hasz-
nálata; és tárgyszerű számbavételükkel határozottan jelzi, hogy 
Arany a vers látható alakjának megformálásával mennyi többlet-
közlést rejtett műveibe. 
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A vers írásképét majd a strófa- és rímszerkezeteket taglaló fejeze-
tek után tér rá a szigorú értelemben vett metrikai rendszerek elemzésé-
re, ennek a résznek nyitófejezetéről már esett szó a licenciák kapcsán. 

A hangsúlyos — a szerzőnek Aranyhoz igazodó szóhasználatában 
magyaros — ritmus vizsgálatában rendkívül érdekesek J. Soltész 
Katalin fejtegetései a felező tizenkettős félsorainak belső tagolásáról. 
A szakirodalomban vita folyik arról, hogy a hatszótagos félsor bont-
ható-e további, kisebb ütemekre. Szepes —Szerdahelyi Verstana (1981) 
erre egyértelmű nemmel felel, elkülönítve azonban a Toldi-verset 
mint trochaizált szimultánverset a felező tizenkettes eredeti változa-
tától. J. Soltész Katalin a belső ütemtagolás nézetét vallja. Két 
variánst különít el, a 4/2 és a 3/3 tagolásút. Véleménye szerint a hat-
szótagú félsor hosszú ötödik szótag esetén akkor is 4/2 arányban 
tagolódik, ha a szóhatár szerint az ütemezés 3/3 lenne. Minthogy ez 
a „súlyos versvég" igencsak jellemző lett a tizenkettősre, a hosszú 
ötödik szótag hiánya J. Soltész szerint többnyire érzelmi töltést hor-
doz, az izgatottság, indulat jellemzését szolgálja. Példaként idézi 
a Toldi Második énekének sorait: „Azért, hogy sen/rmek láb alatt ne 
/egyek, / Nem bánom én, igen, akár ma elmegyek." A dőlten szedett 
szótagok tehát a rövid ötödik szótagot jelzik, amelyek az olvasó rit-
musképzetét, előzetes elvárást megzavarják. A belső sortagolás elem-
zése során végül arra a meggyőződésre jut , hogy mivel a négyütemű 
tizenkettős ütemezésének változatai közül a 4 / 2 / / 4 / 2 mennyiségi 
túlsúlyra tett szert, „a ritmikai változatosságnak új eszközét kellett 
keresni. Arany ezt az időmértékelésben találta meg." (73.) Bár magam 
is hajlok a felező tizenkettős félsorainak további ütemtagolására, 
J. Soltész mértéktartó és szellemes fejtegetései megválaszolatlanul 
hagynak néhány kérdést. Hasznos lett volna részletesebben kifejteni 
a „súlyos versvég" elméletét. Ha ugyanis igaz az, hogy hosszú ötödik 
szótag esetén a szóhatár szerint 3/3 osztatú sor is a 4/2 tagolásra haj-
lik, akkor ez azt is jelenti, hogy a 4/2 osztás olyan zenei jellegű rit-
musképlet, amit a hangsúly- és időmértékviszonyok gyengíthetnek, 
elmozdíthatnak az értelmi tagolás felé. Ebben az esetben azonban 
a „Tikkadt szöcskenyájak", „Jaj be keservesen" (Toldi Első ének) 
típusú félsorok leírására nyugodtan alkalmazható lenne a 2/4 osztás. 

A szabálytalan sormetszetek kapcsán a szerző megjegyzi, hogy 
ezeknek „jelentős része háromütemű (harmadoló) tizenkettősnek 
olvasható" (72.). Idézetei, például: „Majd kilenc-tíz / ember-öltő / 
régiségben" önmagukban meggyőzőek, de hozzátenném, hogy csakis 
a ritmuskörnyezetből kiszakítva ütemezhetők így, ekképpen gyakor-
latilag mégsem. A tizenkettős sorok 4 / / 4 / / 4, illetve 4/2 / / 4/2 és 
3/3 / / 3/3 osztása olyannyira ellentétes, hogy hosszabb mű esetén az 
olvasó inkább tudomásul vesz egy-egy megbicsaklott metszetet, 
minthogy új ütemezésre térjen át. 
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Kérdés azonban, hogy a 4/2 és 3/3 tagolás valóban olyan könnyen 
váltogatható-e. Ha az analóg zenei ütemeket nézzük, semmiképp. 
A tiszta 3/3 tagolásra rendkívül kevés példa akad költészetünkben, 
ami fölvetheti azt a kérdést is, nem a zenei ritmus és értelmi tagolás 
egymásnak feszüléséről kell-e beszélnünk. A probléma ilyen jelzés-
szerű fölmutatásával csak azt akarnám érzékeltetni, hogy a felező 
tizenkettősök kérdése továbbra sincs megnyugtatóan tisztázva 
J. Soltész Katalin vitathatatlan érdeme, hogy a különböző felfogások 
közti ellentétet nem élezi tovább, s noha állást foglal a félsor belső 
tagolása mellett, minthogy vizsgálódásai nem egy előzetesen fölállí-
tott tétel igazolására szolgálnak, hanem Arany verselési gyakorlatá-
nak elemzése alakítja felfogását: adatai, eredményei további kutatá-
sok alapjául kínálják magukat. 

Arany verselésének egyik legizgalmasabb vonása, ahogyan a hang-
súlyos metrumot időmértékes elemekkel keresztezi. Kettős, bimet-
rikus ritmust fokozatilag többféleképpen lehet létrehozni. Hiszen 
a kései nagy epikus költeményeket, a Toldi szerelme, Buda halála 
verselését színező chorijambizált tizenkettősök is szimultán ritmu-
súak; de a kettős ritmus kiterjedhet a vers egészére is, mint például 
a más összefüggésben már említett trochaikus-hangsúlyos verseknél. 
Sőt, J. Soltész Katalin elkerülve a verstani szempont túlértékelését 
az alkotás folyamatában, megengedi a véletlen bimetriát, mint 
a Szülőhelyem című versben. A trochaikus ritmus és hangsúlyos ver-
selés szétválasztásával kapcsolatos korábbi idézet mellé kívánkozik 
a következő: „Felvetődik az elkerülhetetlen kérdés: hogyan külön-
böztethetjük meg a magyaros ritmust a trocheustól; de ugyanakkor 
az ellenkérdés is: szükséges-e ez a megkülönböztetés? Nem fonto-
sabb-e, hogy egy-egy vers oivastán éppen a ritmus kettősségét tuda-
tosítjuk, hogy egyszerre élvezzük a magyaros és a trocheusi lejtést? 
Az elhatárolásra valóban csak olyankor van szükség, ha a versformá-
kat rendszerezni akarjuk." (81.) Minthogy azonban a szerző épp erre 
vállalkozik könyvében, valamivel később még ezt fűzi hozzá: „ (. . .) 
kétségkívül vannak trocheusi versek, amelyek ellenállnak a magyaros 
ütemezésnek. Arany esetében csak ezeket veszem ki a 'nemzeti vers-
idom' kategóriából, azon meggondolás alapján, hogy az ő ritmikai 
törekvése a magyaros formák megmértékelése volt és nem az idő-
mértékes formák magyarosra hangolása, mint utána Kiss Józsefé és 
Adyé." (82.) 

A magyaros formák megmértékeléséről írott fejezethez egyetlen 
kiegészítést ajánlanék megfontolásra. A felező tizenkettősök meg-
mértékelésére Arany köztudottan főleg chorijambust használt, a 
chorijambus sorbeli elhelyezésével kialakítható tizenötféle sorválto-
zatot J. Soltész szép példákkal szemlélteti. Később a Buda halála 
Harmadik énekéből idéz négy sort, mint amelyben, ritka kivételként, 
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egyetlen chorijambus sincsen. Ez igaz ugyan, de föltűnő, hogy a nyolc 
félsorból négy ionicus a minorével kezdődik: „Puha rózsafába", 
„Szeretetből írja", „szeretetből küldi" és „Szerető kívánság" (94.). 
Amúgy az ionicus a minorét mint dallamosító időmértékes elemet 
épp a következő oldalon elemzi, majd a fejezet zárásaképp idézi 
Babits Mihályt, aki azt írja: „1. A félalexandrin utolsó előtti szótagá-
nak hosszúnak kell lenni (. . .) 2. Az előző négy szótag egyszerű 
szabálya: ezek közt legalább két szomszédos szótagnak rövidnek kell 
lennie. Tehát e négy szótag: vagy и v — — : Ionicus а minore; vagy 
— yj Kj — : Choriambos (. . .) vagy и Ionicus a maiore (...) 
vagy u » u - é s - » u » ( . . . ) " (96.) Ha a két utolsó képletet, a negye-
dik, illetve első paiont is tekintetbe vesszük, akkor az idézet vala-
mennyi félsora megmértékelt: „Veszi hegyes tőrét", „az aranyos met-
szőt", „levelet ír, tetszőt" és végül „gondolata szüli". Mindez lehető-
ségként benne van J. Soltész szövegében, de épp mert oly részletesen 
idézi Babitsot, s nyilván egyetértőleg, j ó lett volna rövidre zárni a kört 
egy visszautalással. 

Úttörő és izgalmas a „formabontó" Aranyt bemutató, a Szabad 
ritmus címet viselő rövid fejezet, amely a költő kötetlen ritmusú 
kísérleteit vizsgálja. Ugyancsak újdonság értékű az ún. járulékos vers-
díszekről, alakzatokról (belső rím, alliteráció, refrén) szóló fejezet. 
Külön is szólni kell az ugyanitt tárgyalt enjambement-okról. A szo-
katlanul merész soráthajlások így, kiragadva és egybegyűjtve, új szín-
nel gazdagítják az Arany formabontó hajlamairól kialakult képet. 

A könyv voltaképpeni elemző része eddig tart. A versformák átte-
kintése című fejezet és a Függelék statisztikailag, illetve táblázatban 
foglalja össze Arany valamennyi versének verstani adatait . A jól 
kezelhető, áttekinhető táblázatban egyetlen sajtóhibát fedeztem föl, 
a 280. oldalon a Zách Klára című versnél „A strófa sorainak száma" 
sorban tévesen 6-os szám áll 4-es helyett. 

J. Soltész Katalin könyve többszörösen is hasznos segítséget nyújt 
mindazoknak, akik ezután Arany költészetével foglalkoznak. Műve 
megbízható adataival, világos szerkezeti fölépítésével az Arany-
kutatás nélkülözhetetlen segédkönyve. A tanulmány egésze pedig 
— a bőséges példasorok, árnyalt elemzések — szép bizonyítéka Arany 
közismert és elismert versművészetének, amely, és az adatok közlé-
sen túlmenően ez a könyv legfőbb értéke, J. Soltész Katalin módszeré-
nek köszönhetően most belülről vált megközelíthetővé: a szerző 
Arany műhelyébe vezeti olvasóit. Talán nem hiábavaló vágy azt 
remélni, hogy aki végigolvassa ezt a könyvet — legyen tanár, diák, 
irodalmár — nem függelékként fogja ezután verselemzése végére 
csapni, hogy milyen is a vers metruma, rímképlete. (Akadémiai, 
Opus Irodalomelméleti Tanulmányok 9.) 
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