
Szemle 

Szerdahelyi István: Verstan mindenkinek 

Szepes Erika és Szerdahelyi István 1981-ben megjelent Verstanának fülszövege 
így jellemezte a könyvet: „Ez a könyv az első magyar nyelvű munka, amelyik 
teljes áttekintést nyújt a világirodalom valamennyi fő versrendszeréről. Időben 
az ókortól napjainkig, térben Nyugat-Európától Japánig minden nevezetesebb 
versforma ismertetésére kitér, s e formák összehasonlító elemzésére építi az 
általános verselméleti fogalmak tárgyalását." 

Hozzátehetjük: nemcsak magyar nyelven, hanem a külföldi szakirodalomban 
sincs egyetlen olyan munka sem, amely ilyen átfogóan és ilyen tudományos 
alapossággal ismerteti a világirodalomnak szinte valamennyi versrendszerét. Ez 
az alaposság azonban szükségszerűen azzal járt, hogy a könyvnek számos rész-
lete csupán a verstannal foglalkozó szakembert érdekelhette; így elsősorban a 
különböző elméleti fejtegetések és vitás kérdések részletes ismertetése túlhaladt 
az átlagos versolvasó ember érdeklődési körén. Szerdahelyi István újabb köny-
vének címe egy szóval különbözik az 1981-ben megjelent munkáétól: „Verstan 
mindenkinek". Ez az egy szó mutat rá a két kiadvány közötti különbség lényegére. 
Felépítésében, főbb tartalmi vonatkozásaiban és elvi állásfoglalásaiban a szer-
zőpár művét követi Szerdahelyi új könyve, de mellőzi mindazokat a részletkér-
déseket, vitákat stb., amelyek az előző kiadványban csak a szakemberhez szól-
tak. így a könyv teljes szövegét valóban mindenki olvashatja, aki tisztában kíván 
lenni a magyar költészetben előforduló versformákkal, beleértve a magyar mű-
fordítás-irodalmat, amely formagazdagság és formahűség szempontjából első 
helyen áll a világirodalomban. A magyar nyelvű költészetben ismeretlen, idegen 
versformákkal nem foglalkozik a könyv. 

Gyakorlatias célkitűzésének megfelelően, a ritmuselméleti kérdések közül a 
legfontosabb tudnivalók közlésére szorítkozik, amelyek közül különös figyelmet 
érdemelnek: a vers és a költészet kategóriájának különbsége, a versritmus mint 
hangtani - nem gondolati-értelmi - tényező, a versképlet legalább 70 százaléknyi 
szabályos kezelésének követelménye, a sorozatosság - azaz szabályos, n e m rend-
szertelen ismétlődés - mint a ritmus alapja, az úgynevezett szabadvers kizárása 
a vers kategóriájából, énekszövegeknél dallamritmus és szövegritmus közötti 
eltérés lehetősége, valamint az a tétel, hogy minden versritmus alapegysége a 
szótag (9-76). Természetesen néhány részletkérdésben eltérő vélemény is lehet-
séges (22): Radnóti „Rebbenő szemmel / ülök a fényben" kezdetű versének első 

5 7 7 



s z e m l e 

két sora szerintem nem 3 I 2 osztású hangsúlyos vers, hanem laza kettős adó-
niszi. 42: az „egyezményes hosszú szótag" elnevezés helyett talán célszerűbb a 
megszokott „helyzeti hosszúság" kifejezést használni. 47: a hímrím-nőrím fran-
cia megkülönböztetésnek a magyarban nincs értelme. 70: a japán verset nem 
sorolnám a moraszámlálók közé, mert mora csak időmértékes versben van, a 
japán nem ismer időmértéket. 71: a magyar 3+2 osztású ütemhangsúlyos sort 
(„Kis kacsa I fürdik") nem indokolt a német-angol hangsúlyváltó verselésbe 
csoportosítani, ha a 3+3 osztású sort („Fortuna I szekerén") meghagytuk az 
ütemhangsúlyosak között. 76: a tibeti, bengáli és óhindí verset nem nevezném 
szótagszámlálónak: az első hangsúlyváltó: x x I x x I x x x , a két utóbbi inkább 
ütemező. 

A könyv legfigyelemreméltóbb fejezete a magyar ütemhangsúlyos versről szó-
ló (77-109). Logikusan és támadhatatlanul felépített rendszerezés, amely minden 
lényeges tudnivalót tartalmaz. Érdekessége, hogy egyforma részletességgel is-
merteti a gyakori és a ritkán előforduló formákat. Horváth János Rendszeres 
magyar verstanától eltérően, amely egy-egy sorképletre igen sok példát hoz fel, 
Szerdahelyi megelégszik egy-két példával, ami olvasmányosabbá teszi a köny-
vet. Sajátossága ennek a fejezetnek az is, hogy nemcsak a gyakori és ritka sor-
típusokat részesíti egyenlő elbánásban (amivel eléri azt, hogy a magyar költészet 
formakincsében rejlő gazdag lehetőségeket szem elé tárja), hanem a legáltalá-
nosabb négyszótagos ütemnek sem juttat kiemelt helyet a különböző hosszúságú 
(2, 3, 5, 6, 7, 8 szótagos) ütemek között. Ez elvi álláspont Szerdahelyinél: nem 
teszi magáévá az ütemek „4+maradék" szabályát, amely szerint magyar ver-
sekben - ritka kivételtől eltekintve - minden sor 4 szótagos ütemekkel indul, 
és csak a sorvég (vagy sormetszet) lehet rövidebb vagy hosszabb. Ezzel kap-
csolatban utalni szeretnék arra, hogy a magyar nóta - amely a mai magyar 
ritmusérzék legpontosabb kifejezője - messzemenőleg érvényesíti a „4+mara-
dék" tételt (ezt különösen jól mutatják a hosszú sorok: „Piros rózsák I beszél-
getnek, I bólongatnak, I úgy felelnek I egymásnak" 4+4+4+4+3). Nem véletlen, 
hogy 3+4, 5+4 stb. sorok mai költészetünkben nincsenek, csak 4+3, 4+5 stb. 
ütemezésűek. 

Igen ötletes az ütempár-elmélet (szerencsés elnevezés az első könyv iitemmo-
zaik terminusa helyett): olyan kétütemű sorokban, amelyekben az ütemek szó-
tagszáma különbözik (4,5, 6), olykor felcserélődhetik az ütemek sorrendje: egyik 
sor lehet 4+6, a következő 6+4 stb. Például: 

Azok a magyarok, I kik e hazát 6+4 
Véren vették, I vérrel ótalmazták 4+6 

Megkockáztatnám azt a feltevést, hogy ehhez hasonló jelenséggel állunk szem-
ben a hatszótagos sor (tehát például a felező tizenkettes félsora) esetében is, 
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amely többnyire 4+2 osztású, de igen gyakran 3+3 (ritkán 2+4) is lehet, és 
amelyet Szerdahelyi éppen emiatt a következetlen osztás miatt nem ismer el 
kétütemű sornak, hanem osztatlan hatszótagos ütemnek tart: 

Rövidebb, I rövidebb I I lesz a napiak I útja 3+3 I I 4+2 

Azonban ez az ütempár-megoszlás ritka, és némi fenntartással kezelendő. 
Például a fentebb idézett Arany-versben 16 sorból összesen három 6+4 osztású 
van, a többi szabályos 4+6 osztású, tehát esetleg puszta lazaságról van szó. 
A könyvben idézett másik példa, a Tamburás öregúr, időmértékes színezetű (di-
tirambikus), ami befolyásolja a ritmust (83-85). 

Az időmértékes formákkal foglalkozó fejezet (110-178) együtt tárgyalja az 
antik és az úgynevezett nyugat-európai versrendszert, abból a tényből kiindulva, 
hogy a ritmikai elv mindkettőben azonos: rövid és hosszú szótagok váltakozása. 
Viszont a két rendszer gyökeresen eltérő formákat használ, ezért szerencsés 
megoldás a könyvben az, hogy - a Verstantól eltérően - elkülönítve és jól átte-
kinthetően ismerteti az antik strófaszerkezeteket (szapphói stb.) és az „európai 
közkincs versszerkezetei"-t (szonett stb.). A magyar költészet formateremtő önál-
lóságának és ötletességének bizonyítására ismételten idéz olyan formákat is, 
amelyeknek nincsenek előképei az antik vagy nyugat-európai költészetben. 

Az antik lírai metrumokra vonatkozólag Szerdahelyi magáévá teszi az úgy-
nevezett kólon-elméletet, amely szerint a lírai sorok nem bonthatók lábakra, 
hanem a sor egésze képez ritmikai alapegységet (tehát 11 szótagos alapegység!). 
Például a hagyományos értelmezés szerint a szapphói sor trochaikus-daktilikus 
lábakból áll: Partra szállottam. Levonom vitorlám — и | | — u u | — u 
I . A kólon-elmélet szerint ez egyetlen egység, mondhatni egyetlen „láb". 

Ezzel szemben érdemes figyelembe vennünk a klasszikus szanszkrit líra valóban 
oszthatatlan (lábakra bonthatatlan) verssorait, amelyek több joggal nevezhetők 
kólonoknak, mint a görög képletek: 

— — — — u u u u u — — и u 

Árkon-bokron kutyalakodalom, kis virágos faházak 
(Weöres Sándor, mandákrántá sor; lásd 147). 

A szimultán - azaz egyidejűleg hangsúlyosan s időmértékesen is olvasha-
tó - versek kérdését nagy körültekintéssel elemzi Szerdahelyi (179-202). Az 
élesen ellentétes nézeteket tárgyilagosan ismerteti, de nem titkolja fenntartásait: 
az antik (időmértékes) formákat semmiképpen sem tudjuk egyidejűleg hangsú-
lyosoknak is érzékelni a sorközépi metszet miatt, amely egyesek szerint két 
hangsúlyos ütemre bontja a sort: Partra szállottam. I I Levonom vitorlám. Ezt a 
sort vagy időmértékesnek érzékeli az iskolázott fül (— u | | — u и | 
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— и I •), vagy hangsúlyosnak (tévesen) az iskolázatlan (x x x x x II x x 
X X X X, 5+6). Szerdahelyi csak lábhatár és ütemhatár egybeesése esetén ismer 
el szimultaneitást: Ki áll amott I I a szirttetőn u — | и — II u — | u — 4+4. 

Véleményem szerint még így is túl messzire megy a könyv az engedékeny-
séggel, amikor az úgynevezett Tóth Árpád-sort (jambus) a sorközépi metszet 
miatt egyszersmind ütemezőnek könyveli el: 

Bolond, ki földre rogyván I I fölkél és újra lépked 
V - \ u - I U - I - II 1 |u—I — 

és X X X X X X X I I X X X X X X X 7+7. 

Ez azért nem fogadható el, mert hétszótagos hangsúlyos ütem nem létezik a 
mai magyar költészetben. 

Ha szimultán versekről kívánunk beszélni, ritka metrikai bravúroktól elte-
kintve, csupán két esetben találkozunk azzal, hogy egy versben mind az idő-
mérték, mind a hangsúlyos ütemekből épülés elve egyidejűleg érzékelhető le-
gyen: egyik az antik trocheusok keveredése a magyar négyszótagos hangsúlyos 
ütemekkel a XVIII. század vége óta („Sima száddal mit kecsegtetsz" — и | — 
— II — и I ésxxxx II xxxx 4+4, az ókortól fogva ismert kata 
poda 'lábvers' technika, Szerdahelyinél „ritmuskövető vers" elnevezéssel), másik 
az ütemhangsúlyos ritmusképletekkel dolgozó magyar nóták időmértékének 
összhangba hozása a dallam időmértékével: Tubarózsa szálat kalapomra szedtem, 
I mulatós asszonynak a bolondja lettem x x x x | x x | | x x x x | x x 4+2 I I 

4+2 é s u u — I и — I — I | u u — I u — I —jambiko-anapesztikus metrum. 
Ezenkívül kizárólag Weöres Sándor „Magyar e tűdök" ciklusa bővelkedik va-

lódi szimultán versekben, de éppen azért, mert Weöres magyar nóták dallam-
ritmusára írta e ciklusa verseinek java részét: Kicsi őz I I fuss ide u u — | — 
и u = Szeretnék szántani stb. 

Mindez megerősíti múlt századi eleinknek azt az ösztönös magyar ritmus-
érzékre alapozott véleményét, hogy a magyar verset az antik verslábak közül 
csak a trokhéussal lehet rokonítani, mert mindkettő ereszkedő lejtésű és páros 
(négyszótagos) ütemezésű. 

A Verstanhoz képest újítás, hogy Versforma és költői tartalom című, záró feje-
zetében (203-213) a versformák hangulatfestő szerepéről beszél röviden, mint 
A múzsák táncában és Fortuna szekerén című kötetében. A fejezet rövidre fogott 
volta jelzi, hogy ennél a parttalan szubjektivitásra teret nyújtó témánál is meg-
maradt a konkrétan megfogalmazható megállapításoknál, nem bocsátkozva a 
napjainkban elburjánzó, esztetizáló elmefuttatásokba. így például tárgyilagosan 
közli, hogy az úgynevezett szabadvers egyesek szerint a társadalmi haladás 
(azaz marxista-leninista osztályharcos eszmék) kifejezője, ellenzői szerint az 
anarchista szabadoskodás gesztusa. 
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Ez a tárgyilagosság és világosság, tényekhez ragaszkodás mindenkor jellemző 
volt Szerdahelyi István tudományos munkásságára. Szóban forgó munkája is-
kolapéldája annak, hogyan lehet egy témát (adott esetben a magyar verstant) 
röviden, szigorúan tudományos szinten és közérthetően kidolgozni. 
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994) 

VEKERDI JÓZSEF 

Szerdahelyi István: Irodalomelméleti enciklopédia 

Valaha volt Magyarországon egy szilárd, megbízható, kiérlelt, az irodalmi köz-
gondolkozás Arisztotelészre és Quintilianusra visszanyúló hagyományait a poé-
tika és rétorika barokk kori újjáéledése óta szervesen továbbépítő irodalom-
elmélet. Greguss, Négyesy, Tolnai Vilmos, Horváth János, Hankiss János munkái 
ezt a hagyományos vonalat folytatták tovább. Ezt még az iskolában is lehetett 
tanítani, és a művelt nagyközönség érdeklődésére is számot tarthatott. A kor 
színvonalán álló treforti tanmenetben a gimnáziumok és reáliskolák negyedik 
osztályában önálló tankönyv volt a „Stilisztika és verstan" (természetesen a 
magyar irodalomra támaszkodva). Bár a két háború között már erősen csökkent 
a rétorika-stilisztika súlya a középiskolai tananyagban, egyetemi és tudományos 
szinten nem volt visszaesés. 

Ezt a szerves fejlődési folyamatot a második világháború után derékba törte 
a vulgármarxista ideológiai diktatúra. Bár 1970-ben a Nyírő Lajos szerkesztésé-
ben megjelent gyűjteményes kötet (Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi 
irodalomtudomány irányzatairól) szerzőgárdája megkísérelte a korszerű új elneve-
zések alatt új életre kelteni és továbbfejleszteni ezeket a hagyományokat, most 
már a Nyugatról betörő újabb divathullám söpörte félre ezeket a törekvéseket. 
A befogadáselmélet torzhajtásai végső fokon az irodalom objektív létezését sem 
ismerik el, azt állítva, hogy az irodalmi mű annyiféle, ahány befogadója-olvasója 
van, mivel az olvasó is „társszerzője" a szövegnek. Az i rodalomtudománynak 
így természetesen nem lehetnek egzakt, bizonyítható ismeretei, közmegegye-
zésre építő igazságai, csupán „dialógus" lehet szubjektív elfogultságok között. 

Ezekkel a romboló irányzatokkal szemben akarja rendszerbe foglalni Szerda-
helyi könyve azokat az évezredes, józan hagyományokra visszatekintő ismere-
teket, amelyek oktathatóak és az érdeklődő nagyközönség számára népszerű-
síthetőek is. Másfél évtizedes egyetemi oktatói munkája során kialakított mód-
szerével minél egyszerűbben, közérthetőbben igyekszik tárgyalni az anyagot. 
Nem arra törekszik, hogy mindenáron eredeti ötletekkel kápráztassa el az ol-
vasókat, hanem arra, hogy a legmegbízhatóbb, kellően megalapozott ismereteket 
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