
SZEMLE 

REFLEXIÓK EGY VERSTANRÓL 
ÉS A VERSTANRÓL* 

Időről időre megsűrűsödnek a magyar verstani viták és vizs-
gálódások. Ha eltekintünk is a századunk elején Gábor Ignác 
által kezdeményezett nagy „verstani pörtől", csak a legutóbbi 
három évtizedben is hány újabb meg újabb fellángolás! Máig 
tart az eredetileg Horváth János és Vargyas Lajos között indult 
polémia hullámverése, s alig van kortárs verstani kutató, aki így 
vagy úgy ne kapcsolódott volna bele, színt vallva, vagy ha nem, 
hát legalábbis békítő vagy áthidaló szándékkal. Az elszigetelt 
próbálkozásokról nem is szólva. Napjainkban ismét megélén-
kült az érdeklődés: publikációk hosszú sorával lehetne ezt 
bizonyítani. Az ismertetett könyv szerzőin kívül újabban talán 
Kecskés András és Szuromi Lajos ennek a folyamatnak a fő-
szereplői, de felhangzanak a vitában élők és elköltözőitek, régi 
harcosok, összekötő nemzedékek távolról, újonnan vagy újólag 
felbukkanok s folyamatosan résztvevők állásfoglalásai; álljon 
itt néhány fontos név is a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül: 
Elekfi László, Fónagy Iván, Gáldi László, Horváth Iván, Kerék 
András, Király István, László Zsigmond, Lötz János, Martinkó 
András, Orosz László, Péczely László, Soltész Katalin, 
Szabolcsi Miklós, Vekerdi József — a sokféle lehetséges sor-
rendet kényelmesen a betűrendre korlátozva, ők mindannyian 
nyomjelzői a mondott fellendülésnek. Bibliográfiára nincs is 
szükség, ellátja azt kellőképpen az alább tárgyalandó mű függe-
léke. Nem lehet itt említés nélkül hagyni a MTA I. osztálya 

*Szepes Erika-Szerdahelyi István: Verstan 
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szervezésében Szerdahelyi István és Kecskés András vezetésével 
alakult verstani munkabizottság működését sem; s ne feledjük, 
hogy a nemrégiben sikeresen lezajlott I. Nemzetközi Hungaro-
lógiai Kongresszus két fő témaköre közül is az egyik a vers-
tan volt. 

Ha e régi és újabb termelést felületesen vesszük szemügyre, 
könnyen elúrhodik rajtunk a csüggedés, s már-már az kíván-
kozna tollúnkra, hogy „ott vagyunk, ahol voltunk". Igazságo-
sabb persze azt mondanunk, hogy a meghaladott régi álláspon-
tok archetípusai fölött keringünk, de immár jóval bölcsebben, 
próbált vitézekként kerülgetve a buktatókat. De a tisztázat-
lanság még így is szembetűnő. Kecskés András alább külön 
ismertetett új könyvének úgyszólván a legelején szögezi le, 
hogy „az utóbbi 2-3 évtized nemegyszer igen heves szakmai 
vitái során a különféle, tudományosnak szánt fogalmak és el-
méletek úgy megsokasodtak, olyan kibogozhatatlannak látszó 
ellentmondásokba keveredtek, hogy a tájékozódni kívánó, gya-
nútlan kívülálló csak a fejét kapkodhatja: mit higgyen, kinek 
higgyen".1 Martinkó András egy Ady-vers metrikai vitáján 
konkrét ellenmondások örvén jegyzi fel mint „megdöbbentő" 
jelenséget, hogy ,kilenc magyarázat—elemzés—értelmezés közt 
nem akadt kettő sem, mely csupán árnyalatokban különbözött 
volna egymástól . . ,"2 Megdöbbenésre sűrűn nyílik alkalmuk a 
verstan művelőinek. Bonyhai Gábor ugyanebben a kiadvány-
ban,3 igen helyesen, általánosabb összefüggések felé iparkodik 
terelni a zűrzavar e nyilvánvaló tüneteit: 

„ . . . a jelenlegi vita mögött a filológus-történész és a kreatív recepciót 
elismerő' esztéta szempontjainak az ellentéte húzódik meg. Ez talán 
azért nem látszik elég világosan, mert részben ugyanazt a fogalomrend-
szert használja a két fél, s ezért az a látszat keletkezik, hogy ugyanazok-
ról a dolgokról beszélnek. Pedig az a körülmény, hogy ez a vita igen 

' Kecskés András:/! vers hangzásvilága. Bp. 1981. 3. 
2A Tisza-parton. Bp. 1981. 86. 
3 Uo. 76. 
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hosszú ideje és minden érdemi eredmény nélkül folyik, maga is elég 
okot ad a feltételezésre, hogy a két fél nem tényekről vitázik, hanem 
arról, hogy melyikük szempontját kell érvényesíteni." 

Amihez legfeljebb annyit kívánunk hozzáfűzni, hogy mi 
kettőnél több felet vélünk látni. De hát maguk a szóban forgó 
Verstan szerzői! Mindjárt első mondatukban idézik Horváth 
János 195 5-beli felfohászkodását: „Ki-ki tapasztalhatta, 
mennyire tisztázatlanok verstanunk némely elvi fontosságú 
kérdései. Egymást kizáró tanok és elvek nyugtalanítják a tájé-
kozódni óhajtót."4 S egy negyedszázaddal később mit tudnak 
hozzátenni? „Szavai ma is érvényesek."5 

E legutóbbi idézet oly kiadvány élén áll, amely hosszú 
szünet után ismét a szintézis igényével lép fel, méghozzá egy 
igényes szintézisével, mivel - az imént mondottakból is ki-
világlóan — az axiómáktól a részletekig hatoló végkövetkezte-
tésekig minden inog, és mivel a filozófiai eszmélkedésekre 
amúgy is módfelett hajlamos és nyilvánvalóan jól felvértezett 
szerzőkkel van dolgunk. S vannak körülmények, amikor az 
igény is érdem, a nagyot akarás önmagában is sokat nyom a 
latban. Emlékezetem szerint magyarul sohasem jelent még meg 
ekkora méretű és ennyi mindenre - egyetemes és magyar 
szempontokra egyaránt — kiterjedő figyelmű verstan, s aligha 
tévedünk, ha megkockáztatjuk azt az állítást, hogy a nemzet-
közi szakirodalomban is párját ritkítja. (Ebben, és nemcsak 
ebben, megegyezem Vekerdi József bírálatával.)6 Szintézisnek 
mondottuk az új Verstant, de poétikai adattárnak is nevezhet-
nénk. Bámulatos erudíciója, a szakirodalomban való jártassága, 
a problémákkal való bátor szembenézése mindenképpen el-

4 Horváth János: Vitás verstani kérdések. Bp. 1955. 1. 
5Szepes Erika-Szerdahelyi István: Verstan. Bp. 1981. 7. A továb-

biakban ennek a műnek a lapszámaira a szövegen belül utalunk, a két 
szerzó't a b e v e z e ^ e n jelzett munkamegosztás alapján alkalmankint, de 
nem minden esetben különválasztva. 

6 Vekerdi József, Valóság, 1982/1, 110-111 . 
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ismerést érdemel. Mennyi mindennek volna köteles a recenzens 
nyomába szegődni, hogy lépést tarthasson a művel! Sovány 
vigasz és semmiképpen sem mentség, hogy maguk a szerzők 
sem adhatták alább, habár ők is kénytelenek voltak szelektálni, 
súlypontokat választani. Ezt a munkát nehezen bírálhatja felül 
olyasvalaki, aki legalább nyelvileg nem otthonos a mű minden 
zugában. A szerzők, mint mondottuk, nem féltek, s ilyen ter-
mészetű műnél mindjárt elsőül kínálkozik a kérdés: megérlelő-
dött-e kellőképpen ez a kísérlet, volt-e a szándéknak fedezete? 
Volt, és nem kevés: ezt bevezetőül nem holmi kötelező udva-
riasság, hanem az igazság és méltányosság mondatja velünk, s 
befejezésül sem mondhat majd mást. A tárgyalás során persze 
érthetően arra összpontosítjuk figyelmünket, ami eldöntetlen 
probléma. 

1. A verstan az irodalomtudomány része, s csakis ebből a 
felismerésből kiindulva lehet közelébe férkőzni. Tudja ezt ma 
már mindenki, aki verstanra adja a fejét. „Egységes logikai 
keretbe foglalt, tisztázott fogalmakra épített elméleti alapozás 
nélkül nem jöhet létre az áhított, rendszeres új magyar vers-
tan" írja idézett (Szepes Erika és Szerdahelyi István könyvével 
egyazon évben megjelent!) könyvében Kecskés András.7 A 
Tisza-parton c. kötet előadói és hozzászólói is egytől egyig 
tudatában vannak ennek, s némelykor még expressis verbis is 
jelét adják; de tudják természetesen minden kétséget kizáróan 
a Verstan szerzői is, hiszen amit könyvük első fejezetében 
előrebocsátanak, az mind telivér irodalomtudomány, sőt még 
tudományelméleti szempontból sem közömbös. Ezen többek 
között azt értjük, hogy a verstan osztozik az irodalomtudo-
mány újabb kori fejlődésében. Hogy aztán ezen belül nemze-
tenként és koronként milyen szerep jut neki, az elsősorban, 
habár nem kizárólagosan, az irodalomtudomány mindenkori 
helyzetének függvénye. A vers kultusza hovatovább apadóban 
van, következésképpen lesznek majd, akik a vele való bíbelő-

'Kecskés: I. m. 4. 
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dést - még azt a kevés középiskolait is! - túlméretezettnek 
vélik, de akad a fordítottjára is példa. Elméleti síkon azonban 
semmiképpen sem kerülhető meg az a kérdés, hogyan alakult 
hát újabban az irodalomtudomány, amelynek a verstant, jó 
okkal, részévé nyilvánítottuk. 

Van az irodalomtudományban - és korunk tudományos-
ságában általában is - egy tendencia, amelyet metodokráciá-
nak nevezek: a szót legjobb tudomásom szerint magam alkot-
tam, de nem csodálkoznék, ha ettől függetlenül másokban is 
felötlött volna. Ennek a jelenségnek az a forrása, hogy a ter-
mészettudományok (az „egzakt" tudományok) rohamos fejlő-
dése valósággal megigézte a humán tudományok művelőit a 
szónak jó és rossz értelmében egyaránt. Jó értelemben, 
amennyiben alaposságra, józanságra intette a spekulatív okos-
kodás vagy szétfolyó impressziók bűvkörébe kerülteket; de 
még inkább rossz értelemben, amennyiben visszájára fordította 
azt a köztudomásúan irreverzibilis követelményt, amelyet a 
Verstan szerzői is igen dicséretesen leszögeznek, hogy ti. nem a 
módszer szabja meg a tárgyat, hanem megfordítva. Ahol ered-
ményes, sikeres, gyakorlatilag hasznosítható (jobbára kvanti-
tatív) módszert látott vagy vélt látni, univerzálisnak volt 
gyakorta hajlamos elfogadni a sajátosabban tárgyához mért, de 
kevésbé határozott módszerekben megingott hitű kutató. 
Szívesebben keresett a kecsegtető módszerhez témát, mint a 
megoldandó kérdéshez módszert, némileg hasonlatosan az 
anekdotikus figurához, ki az utcalámpa alatt keresi a kulcsot, 
melyet jóval távolabb, valamely sötét sikátorban veszített el. 
Ez pedig nemhogy az irodalomtudományban, de még a vers-
tanban sem célszerű, mely pedig viszonylag alkalmasabbnak 
ígérkezik az efféle megközelítésre. E tekintetben Szerdahelyi 
sokat idézett A verstan is közügy című emlékezetes cikkénél8 

tartózkodóbbak lennénk. 

•Valóság, 1978/4. 
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A verstannak ezt az alkalmazkodását a fölérendelt általános 
irodalomtudományi szférához több jelenségen érzékelhetjük. 
Első helyen az irodalomtudomány történeti fejlődését kell 
említenünk, évszázados vándorútját az irodalmi „háromszög" 
csúcsain át a szerzőtől a műig, a műtől az olvasóig. (Nem az 
irodalmi folyamatról van itt most szó, hanem a szó szűkebb 
értelmében vett irodalomról.) A szerzővel való elsődleges fog-
lalatosságra, ha nem is kizárólagosan, de bizonyára nagymér-
tékben a pozitivizmus csábította: mit lehet tényszerűbben, 
adatszerűbben kimutatni, mint egy író születési s elhalálozási 
adatait, művei megjelenésének körülményeit, valóságos 
személyi kapcsolatait? A műközpontúság viszont, mely - a 
Magyarországon valaha nagymértékben dívó - szellemtörténet-
tel szemben világviszonylatban voltaképpen a neopozitivista 
hullám jegyében köszöntött be, szűkebb berkeinkben az orosz 
formalizmusban s a szláv, jelesül a cseh strukturalizmusban 
csapódott le, Magyarországon némi késéssel. A „recepció-
esztétika" pedig és más hasonló terminusokhoz és fogalmak-
hoz fűződő szemléletek a befogadóra és a befogadás folyama 
tára összpontosítják figyelmüket. A fejlődésnek ez az útja két-
ségtelenül kimutatható, megítélésében egyénileg különböz-
hetünk (a magam részéről,- mellesleg, üdvösnek tartom), de 
mindenképpen fel kell tenni a kérdést, hogyan tükröződik ez a 
fejlődés a verstan sajátos alakulásában? Ügy gondolom (bár 
megengedem, hogy ez vitatható és elnagyolt hozzárendelés), 
hogy a ma már elavultaknak számító poétikák, amelyek a köl-
tők metrikai „hibáira" vadásztak (nem ritkán ujjukon 
számolva ki őket) nagyjából az első fázisnak felelnének meg, a 
„close reading", a „szuperolvasás" és a kvantitatív nyelvész-
kedő eljárások beleszövése a módszerbe a másodiknak, az 
pedig, hogyan olvassuk a verset, mit mond a költemény rit-
musával is a befogadónak, a harmadiknak - hisszük, hogy a 
mainak. De miért e kitérő, ha ugyan annak tekintjük? Nem-
csak logikai szükségből, hanem adott témánk kapcsán is. 
Szepes és Szerdahelyi ugyanis, szerencsére, körülbelül itt tar-
tanak. 
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S akkor végre érvényt lehet szerezni az ókori fejtörő böl-
csességének, mely nélkül minden humán tudomány elképzel-
hetetlen: egy homokszem nem rakás, százezer homokszem 
bizonyára az, ám az átmenet folyamatos és megfoghatatlan, 
logikai kategóriáink itt még kevésbé fedik a valóságot, mint a 
természettudományban. Még egy rövid idézet Kecskés könyvé-
ből, ugrás az általánosság szférájából az itt és most adottba: 

„Az ütembeosztás nehézségei mindig is abból adódtak, hogy nem lehet 
egyetlen, minden esetre érvényes szabályba foglalni a tagolás mód-
szerét . . . Ahogyan a tényleges beszédfolyamatban a beszélő' és a hall-
gató is alkalmanként érvényesíti, illetve érzékeli ezt vagy azt a változa-
tot, úgy a tudatosított elemzés során is egyenként kell eldöntenünk, 
hogy a különféle érvényesíthető szempontok közül melyik az elsőd-
leges . . .'" 

Valóban, nem létezik egyetlen szabály. Ám ugyanakkor 
lehet és kell is törekednünk olyan elv megfogalmazására, 
amely az egyenként eldöntendő esetekre egyaránt alkalmaz-
ható: más az egyformaság és más az egyöntetűség. Erről még 
szót ejtünk az alábbiakban. 

Ne mulasszuk el azonban végezetül ehhez az elméleti alap-
vetéshez hozzáfűzni azt is, ami a természettudományos beszű-
rődés javára könyvelhető el. Lévén kutatási területünk ily 
veszedelmes tőszomszédságában a művészetnek és az irracio-
nálisnak látszó erőktől irányított realitásnak, fenyegeti egy 
másféle kockázat is: tárgynak és módszernek nemcsak tévesen 
felfogott fontossági sorrendje, hanem káros keveredése is, pon-
tosabban: a tárgy bizonytalanságának és elmosódottságának 
fertőző és romboló hatása a módszer szilárdságára és bizton-
ságára. A maguk helyén továbbra is jó szolgálatot tehetnek a 
pozitivizmus némely — olykor elhamarkodott fölényességgel 
elhárított — módszerei, melyek — ma már kellő tisztelettel res-
pektálva a titokzatos és szövevényes Egészt — makacsul ragasz-

' Kecskés: I. m. 68. 
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kodnak ahhoz, hogy azt részelemeiben is tetten érjék. De 
lássuk most már a Verstant. 

2. A Szepes-Szerdahelyi-féle Verstan, helyesen, abból indul 
ki, hogy a verstan tárgya a vers lévén, köteles azt meg is hatá-
rozni. Diszciplínánk mai állapotában senkit sem lep meg, hogy 
már az első lépés is nehézségekbe ütközik (lásd előkészítő 
fokon a 12. lapon és érdemileg a 37. lapon). A versnek ter-
mészetesen temérdek meghatározása lehetséges, közös nevező-
nek talán csak a prózával „kötött beszéd"-ként való szembe-
állítását tekinthetjük, mindenesetre valamiféle szabályosságot, 
s ezt Szepes—Szerdahelyi könyve, félrehárítva a rímet (s rész-
ben talán további lehetséges tényezőket is) elsősorban a rit-
musban állapítja meg. „Olyan szöveg, amelyben a nyelv kifeje-
zési síkjának építőelemei a szótagok szintjéig lehatolva ritmi-
kusan rendezettek." íme az első nehézség: a szótagszámláló 
avagy szillabikus verselésnél itt máris engedményt kellene 
tenni, ha bele kell férnie a meghatározásba, még ha — egyéb 
okokból - majdnem mindig társul is hozzá járulékosan vala-
milyen lüktetés. A szillabikus verselés ugyanis szigorúan véve 
csak mint szótag feletti, nem mint szótagon belüli rendezettség 
jöhet számításba. Erről azonban alább. Nagyobb problémát 
okoz a szerzőknek — itt Szerdahelyi Martinkó Andrásnak előt-
tünk persze ismeretlen lektori megjegyzésére utal - hogy a rit-
mikus szabályosság csak bizonyos szövegminimumtól kezdő-
dően minősülhet versnek. A szerző elbizonytalanodása itt kissé 
meglep. A példa, mely nem vers („legyen tiéd"), de kétszere-
sére növelve menten azzá változik („legyen tiéd / a föld s az 
ég") nem nyugtat meg túlságosan, mert itt nem egyszerűen 
megduplázásról van szó, nem is kiegészített explicit közlésről, 
hanem a rímmel is alátámasztott két sorba tördelésről. Azzal 
viszont, ahogyan az elemibb rendeltetésű bevezető részben 
Szerdahelyi különbséget tesz vers és költészet között, szíves-
örömest azonosulunk (a ténnyel is, a móddal is), ám magának 
a vers fogalmának határozottabb logikai arculatot kellene adni. 
S itt már polemizálni kell a szerzővel: ezen a helyen, ha nem 

13 Irodalomtörténet 1983/1 
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előbb, de semmi esetre sem később egyértelműen ki kellett 
volna nyilatkoztatni, hogy a vers vagy sajátosként megjelölt 
jegye : a ritmus tudati tény, pszichológiai jelenség s mint ilyen 
nem választható külön az intenciótól: csak akkor lehet valami 
vers, ha annak szánták, mint ahogyan kép is lehet úgyszólván 
bármi, ha a keretbe foglalás tényével jelezzük képalkotó szán-
dékunkat. Ilyen versjelző szignálok valóban léteznek is. A vers 
lélektani létezésmódját tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
s ezzel semmiképpen sem kívánjuk tagadni, hogy az valamilyen 
anyagi realitásra, szubsztrátumra rétegeződik. De más lélektani 
jelenségekhez hasonlóan itt is felléphetnek — s igazolhatóan föl 
is lépnek - a lélektani küszöb ritmikai megfelelői, azaz olyas-
valami, amit „ritmikai küszöb"-nek nevezhetünk. Egy hétfőn 
kiejtett rövid szótagot csütörtökön követő hosszú nem alkot 
együttesen jambusi verslábat, s még — az optikai csalódások 
példájára — ritmikai csalódásokról is beszélhetünk, melyek 
ebben a szférában csakúgy ható tények, mint az elsődleges 
anyagi realitás, s ezzel — különösen a szerzők elméleti bátor-
ságát és rátermettségét tekintve — szembe kellett itt nézni, 
nem lett volna szabad a problémával „adósnak maradni". 

Miután a vers lényegét ekképpen a ritmusban határozták 
meg, most már érthetően annak a lényegével kell tisztába 
jönni. Itt is bővében vagyunk a javaslatoknak, de nincs egy-
értelműség. Kecskés nagyvonalúnak mondható meghatáro-
zását10 a máskülönben némileg eltérő nézeteket valló szerzők 
feltehetően osztják, sőt, ha a „valamely szempontból egynemű 
valóságmozzanatok" vagy a (Szerdahelyinél 104.) „valamilyen 
szempontból azonos vagy hasonló jelenségek" sorozatos ismét-
lődésével beérjük, talán még az alliteráció (Szepes-Szerda-
helyi 78.) sem rekeszthető ki teljesen a vers fogalomköréből, 
mint az ott szereplő példa: bort, búzát, békességet, s ami a 
mnemotechnikai rendeltetésű ritmust illeti, éppúgy verset 
eredményez, mint a legirodalmibb költői szándék. Verset, de 

1 °Uo. 11. 
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nem költészetet. Ám erről lehetne vitatkozni, s szívesen át-
engedjük ezt a konvenciónak. 

A versritmus (amit az alábbiakban szinonim értelemben 
metrumnak is nevezünk) a ritmusnak csupán különleges esete: 
a bennünket környező világban sokkal tágabb értelemben 
létezik ritmus, ezen belül akusztikai ritmus, ami még mindig 
nem azonos a versritmus sajátos esetével. A ritmusról a leg-
nagyobb általánosságban szólva legalábbis három különböző 
fogalmat kell megkülönböztetnünk: a ritmushordozó szubszt-
rátum, azaz a ritmizomenon fogalmát, a ritmusalkotó ténye-
zőket és a ritmust jelző eszközöket. Aligha mondunk ezzel újat 
vagy eredetit, s csodák csodája: mégsem érvényesül következe-
tesen ez a megkülönböztetés sem a vers területén, sem abban 
az általánosabb értelemben, ahogyan a fenti meghatározás 
értendő. A ritmus, ezt tanácsos szüntelenül szem előtt tartani, 
nem objektíven adott, „inherens" tulajdonsága a szubsztrátum-
nak, hanem reláció, viszony, valaminek valamihez illesztése. E 
két dolog egyaránt lehet valóságosan adva, de korántsem bizo-
nyos, hogy létezésmódjuk és nagyságrendjük azonos, s meg-
jegyzendő, hogy a szubjektív és objektív közötti határvonal 
elmosódik, különbségük viszonylagossá válik, és minden meg-
határozásnak szívósan ellenszegül: az objektíve „adott" ritmi-
zomenont ritmussá formáló princípium lehet szubjektíven is 
„adva", de lehet eredendően szubjektív, törvényhozó beavat-
kozásunk a dolgok rendjébe (vagy káoszába), s ez mit sem vál-
toztat azon az imént hangsúlyozott tényen, hogy a ritmusnak 
ritmusként való érzékelése tudati tény. „Eredendően" szubjek-
tív: ez csupán annyit jelent számunkra, hogy valamely közeg-
ből objektíven levezethető intenció más közegre alkalmazva 
viszonylag szubjektívnek látszhat; amiképpen a véletlent is oly-
kor úgy fogjuk fel, mint okságilag determinált, szükségszerű 
sorok meglepően feltűnő metszéspontját, úgy a szubjektivitás 
is sokszor meglepő, váratlan, mert az adott helyen és időben 
megmagyarázhatatlanul előbukkanó egyéni szándék, akarat. 
Mindez nemcsak általánosságban érvényes, hanem szűkebb 

13* 
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területünkön is, ahol a ritmus, amint hamarosan részletesebben 
is rátérünk, a metrum és a nyelv „egymáshoz illesztésének" 
eredője. S ez az „egymáshoz illesztés" járhat azzal is, hogy a 
kétféle princípium, a vers és a nyelv követelményei szembe 
kerülnek egymással. 

3. Vers és nyelv ilyetén szembekerülése lehet a fő indítéka 
annak, hogy némelyek — a leggyakrabban Horváth János ide-
vágó nézeteit szokták idézni — a vers „zenei fogantatásáról" 
beszélnek: a „zenei" terminus nem feltétlenül a szó szoros 
értelmében vett zenére utal, dallam vagy dallamfoszlányok 
tapadására a szöveghez, habár így is van jelentősége 
(1. Szepes-Szerdahelyi 171.), hanem a „nyelven kívülire" (s itt 
szóba jöhet a beszéd is!). S voltaképpen, meggyőződésünk 
szerint, itt van elásva az elmúlt évtizedek verstani vitáinak 
majdnem egyetlen mondatra korlátozható lényege. A „könyv-
tárnyi" szakirodalomból szinte koronatanúként idézhetnénk 
meg ezt a mondatot, Horváth János egy kitételét, egy valóban 
Horváth János-i méretű elszólását.11 

„A-4,2' „metrum" bennünk zeng, nemcsak mert ily verssorban ahhoz 
vagyunk szokva, hanem mert közönséges beszédünk sem taglalna más-
ként, külön kényszerítő ok nélkül (az én kiemelésem, R. P.) egy hatszó-
tagnyi szakaszt." S ez még az előbbiekkel válik teljessé: „. . . a versíró 
megteheti azt, hogy a 2,4 vagy 3,3 zenei képlethez igazítja verssorát, oly 
módon rendezve el annak hanganyagát, hogy ne is lehessen (az én ki-
emelésem, R. P.) másképpen taglalni".12 

De mi lehet az a „külön kényszerítő ok", amely „lehetet-
lenné teszi", hogy valamely — értelmetlen vagy értelmet hor-
dozó szöveget - másképpen tagoljunk, rnint ahogyan állító-
lagos ritmusösztönünk sugalmazná? Ez a kérdés már csak 
azért is fontos, mert Szepes— Szerdahelyi helytelenítő állás-
pontja itt más tőről fakad, mint a mienk. 

1 1 Horváth János: A magyar vers. Bp. 1948. 192. 
1 2 U o . 191. 
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Képzeljük el azt a jól ismert akusztikai folyamatot, amely 
már sokszor szerepelt példaképpen: a vonat zakatolását. Az 
egyszerűség kedvéért, mintegy gondolati kísérletképpen, 
vegyük olybá, hogy ez a folyamat ideálisan tagolatlan, azaz 
tekintsünk el a mozdony (gőzmozdony, motor) működésétől, 
a terep esetlegességeitől, a sebesség változásaitól, amit annál 
inkább tehetünk, mert hiszen ez az akusztikai folyamat, ha 
nem csalódunk, elvben valóban tagolatlan. (Amilyen kézzelfog-
ható volna itt az „entrópia" műszó bevetése - annyi laikus 
visszaélés és félreértés után is — annyira érthető, hogy ebben az 
összefüggésben mintha kerülnék: az akusztikai egységeknek — 
szótagoknak vagy egyébnek — ez a sora a szemponttól függően 
egyszerre kelti a teljes rendezetlenség és a legnagyobb fokú 
rendezettség benyomását.) De mi késztet bennünket az efféle 
tagolatlan hangsorok ilyen vagy amolyan tagolására? Feltétele-
zett „ritmizáló ösztönünk", amely bizonyára valamely belső 
(? !) kényszernek engedelmeskedik, ami lehet például valamely 
éppen elhangzott s még bennünk motoszkáló dallam ritmusa, 
de lehet sok minden más is. Tudomásom szerint nincsenek 
megbízható adataink arra nézve, hogyan ritmizálja a többség az 
ilyen teljesen tagolatlan, tehát szabályosságából a legkönnyeb-
ben kizökkenthető, legképlékenyebb hangsort. Korábban haj-
lamos voltam azt hinni, hogy igenis négyesével csoportosít-
va az egységeket ( í x x x x x x x), újabban — szórványos tu-
dakozódásom eredményeképpen - nem találom különckö-
dőknek a „háromnegyedes" keringő-ritmusban tagolókat sem 
(x x x x x x), de ezek nem megbízhatóan ellenőrzött adatok és 
statisztikai értékük csekély. Hanem azért a négyes tagolás nem 
annyira légbőlkapott tétel, mint Szerdahelyi érezhetően 
véli (336.). Eltűnődhetünk persze azon - bár ennek nem itt a 
helye - miért van az, hogy a természetben a legkitüntetettebb 
alakzatok, mint a kör, a gömb stb. egyszersmind a leg-
egyszerűbbek, a legalapvetőbbek (az l-es szám minden hatvá-
nyához, ami talán a tagolatlan sornak felelne meg, a leg-
közelebb a 2 hatványai esnek, a négyes beosztást, mint ennek 
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majdnem elemi esetét ideértve) s egyszerűbbnek hatnak, mint 
a 3 hatványai stb. De felhozhatók a négyes tagozódás mellett 
„anyagibb" természetű, megalapozottabb érvek is: valamely 
biológiai törvényszerűség, nevezetesen a szív működése, s az is, 
hogy „masírozni lehet rá", sőt van olyan vélemény is — a 
Leiboldé, a Sarané - mely szerint a négyes csoportosítás 
elemibb a kettesnél, mert ott kezdődik a „primitive Ganz-
heitlichkeit" míg maga a kettes tagozódás éppen végletes egy-
szerűségében — állítólag — csonka. Mindezekről egy régebbi 
dolgozatomban magam is említést tet tem.1 3 

Kétségtelen azonban, hogy a tagolatlan sorra egy bizonyos 
„küszöbön" belül bármely ritmus szabadon, akadálytalanul 
alkalmazható. „Külön kényszerítő ok"-ról csakis akkor beszél-
hetünk, amikor a tagolás valamely objektíven adott körül-
ményhez alkalmazkodik (pl. a vonat zakatolása esetében, ha 
minden harmadik talpfa valamiképpen különbözne s ennél-
fogva másképpen döccenne rajta a kocsi tengelye). Ez esetben 
azonban az akusztikai sor valójában már eleve tagolt volna, s 
ezt az alapvetően adott tagolást kellene a sajátunknak vagy 
kényszerítő okként tiszteletben tartania, vagy valamely hat-
hatósabbal túlharsognia. Talán nem árt itt emlékeztetnünk 
arra, hogy ez az alternatíva azért lehetséges, mert a ritmus 
„tudati tény", létrejöttében tehát az objektív adottság nem 
játszhat kizárólagos, döntő szerepet. Azaz legalább két külön-
böző tagolás ütközik itt: az egyik úgy viszonylik a másikhoz, 
mint valamely (akárhonnan is származó) intenció a valóság 
valamely tudatunktól független tényéhez. (Verstani vitáink 
múltjára visszapillantva nem látszik fölöslegesnek az a megjegy-

13Rhythm and Metre in Hungarian Verse. Prague, 1966. 66. Alább 
tagadjuk, hogy az ütembeosztás körüli vita a materializmus és az idealiz-
mus közötti összecsapás rangjára emelhető', de másfelől a részletkér-
dések felfogásában is megnyilatkozhatnak szubjektív szemléletek, s az a 
törekvés, hogy a nyelven kívüli, biológiai fogantatású elemi ritmus-
ösztönt magyarnak fogjuk fel, nagyon jól illik a konzervatív felfogás-
hoz, amely mindig az egyszerűben és régiben kereste a sajátosan magyart. 



Szemle 199 

zés, hogy ez a minduntalan visszatérő dichotómia nem azonos 
a materializmus és az idealizmus ellentétével.) Visszatérve már-
most e hosszas kitérő után a vers és a nyelv viszonyára, hivat-
koznunk kell Szerdahelyi egy kitételére, mely ugyancsak 
kulcsfontosságú, s a műben éppúgy a „koronatanú" szerepét 
játssza, mint Horváth János idézett mondata az egész verstani 
pörben. Az inkriminált mondat így hangzik: „A versritmus 
fogalma teljesen értelmetlenné válnék, ha nem épít valamilyen 
objektív nyelvi sajátosságra." (364.) Ez ugyanis vers és nyelv 
szembekerülése esetén megszabja, mi az elsődleges s mi a 
másodlagos, s feljogosít arra, hogy a metrumot mint intenciót 
állítsuk szembe az objektív nyelvi adottsággal. Ennyiből, úgy 
véljük, helyesbítésre szorul Szerdahelyinek az a megfogalma-
zása, hogy a vers ritmusa az „élőbeszéd" konkrét fizikai tulaj-
donságaival szemben „magasabb elvontsági fokon" jelent-
kezik (108.). Lehet, hogy úgy is; de elsősorban mint a nyelvi 
jelenségbe kívülről bevitt szándék, intenció. A továbbiakban az 
válik egyik legfontosabb kérdéssé, mennyire következetesen 
ragaszkodnak a szerzők ehhez a posztulátumhoz. Bizony, nem 
eléggé. 

Az említett intenció létezését, bárhogyan nevezzük és bár-
honnan származtassuk is, kétségkívül elismerik, hogy tehát a 
szövevényben eligazodhassunk, arra volna szükség, hogy világo-
san megszabjuk a két princípium hatókörét. Konvencióról 
beszélni (114-115.) itt nem elegendő, az objektív nyelvi 
adottság ui. több, mint konvenció (mert kötelezőbb), az inten-
ció kevesebb (mert viszonylag önhatalmúbb). Mind a kétfajta 
kötöttségnek van konvencionális értelemben vett „normatív 
ereje" is (uo.), itt kétféle konvenció találkozik, sőt a határeset-
ben fedi egymást, de az, ahogyan az egyén számára a nyelv 
„adva van", nem olyasféle konvenció, mint ama másik, amely 
ritmizáló ösztönünket tereli társadalmilag örökölt vagy szokvá-
nyos irányba. Megtehetem, hogy saját egyéni ritmusképletemet 
még az ellenszegülő ritmizomenonra is rákényszeríteni, de 
hiába ejteném pl. hangsúlyosan a magyar szavak utolsó szótag-
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ját az első helyett, vagy a rövid szótagokat hosszan, nem tehet-
ném e magánügyemet közüggyé. A kétségtelen (jobbára költői) 
kivételek itt mégiscsak egy áthághatatlan szabályt erősítenek. 

4. Vajon megadják-e hát Szerdahelyiék a nyelvi adottságok-
nak a valóságban is azt a „normatív erőt", amelyet kikötöttek 
számukra? Vannak jelek, melyek mintha arra vallanának, hogy 
némelykor másutt keresik, mint ahol keresendő, némelykor 
viszont bizonyos fokig lebecsülik. Ennek — a könyv tárgyalási 
sorrendjét követve — először a 66. lapon találjuk meggyőző 
jelét, ahol a Toldi egy hat szótagos félsorának a valóságban 
megmért kvantitásaival érvel az ütemegyenlőség ellen. Sorrend-
ben, századmásodpercekben kifejezve, ez a hat érték 32, 16, 
28, 18, 30, 18. Megjegyzendő, hogy a szótagmérés máig vita-
tott eljárás; Szerdahelyi például a szótaghatárokat inkább 
grammatikai, mint fonetikai szemszögből jelöli ki. Az ütem-
egyenlőség, melyet itt az ún. valóságos „nyelvi" viszonyokra 
hagyatkozva elvet, később (150.) azt állítva, hogy ahhoz „soha 
semmilyen versrendszer sem tartotta magát" s végül is (152.) 
„fiktívnek bizonyult", korántsem olyan levitézlett fogalom, 
mint hiszi, s főleg, mint már jeleztük:nem elsődlegesen nyelvi 
kérdés. A verstan tapasztalt művelői, hovatovább klasszikusai 
(említhetnénk itt például Verriert, de több névvel is szolgálhat-
nánk, még a magyar metrikai irodalomból is)14 igen jól tudták 
ezelőtt is, hogy eszközfonetikai mérésekkel nem lehet az ütem-
egyenlőséget igazolni. Szepes-Szerdahelyi itt tárt ajtókat dön-
get, vagy hogy igazságosabbak legyünk: közismert tényről tájé-
koztat. Nem valóságos ütemegyenlőségről volt már régebben 
sem szó, hanem az ütemek kiegyenlítődésének szubjektív és 
intencionálisán is támogatott illúziójáról, egy objektív adottsá-
gok alapján stilizált jelenségről, mely kétségkívül megvan a 
beszédben, s nem is csak az értelmileg egynemű szavak felsoro-
lásában, amilyen például a különféle hosszúságú számnevek fel-

14Veirier, Paul: L'isochronisme dans le ven français. 1912.; U ő.-.Le 
vers français. I—III. 1932. 



Szemle 201 

mondása, amikor is — mint már megírták — az „öt" vagy 
„hat", egy szótagját intencionálisán a „tizenegy" vagy „tizen-
kettő" három, illetve négy szótagjának szaporább ejtésével 
egyenlítjük ki. Az ún. „csonka" ütemek utolsó szótagja utáni 
szünet, „kitartás" sem annyira irreleváns az ütemegyenlőség 
szempontjából, mint a könyv szerzői a jelek szerint vélik. 
Ennek az „előítéletnek" nem lebecsülendő gyökerei vannak és 
szívós élete; egy tünet csak a sok közül, hogy Szuromi Lajos 
1980-ban teljes határozottsággal állítja, hogy „a különböző 
szótagszámú ütemeket megközelítően azonos idő alatt mond-
juk ki, a nagyobb szótagszámút tehát gyorsabban, a kevesebb 
szótagszámút lassabban".1 s Ez lehet ortodox nézet, de nem el-
avult. Intő jel, hogy a beszéd, mely — voltaképpen a nyelv 
adottságain kívül — a nyelvnek mint értelmet kifejező hangsor-
nak mégiscsak használata, ezt a tendenciát igazolja, elannyira, 
hogy paradox módon azt is mondhatnánk: az ütem létezés-
módja, létezésének legfőbb kritériuma más ütemekre való 
vonatkoztatottsága: ha nem volna ütemegyenlőség, ütem sem 
volna. Ebből persze még nem következik, hogy az ütem tar-
tama abszolút értelemben meg van szabva, „eleve adott" 
(Szepes-Szerdahelyi, 151.). Ez még a zenében sincs így, hiszen 
ott a metrumot a partitúra elején előírják, ellentétben a tánccal 
(ahol bár adott, de ismeretlen) vagy éppenséggel a verssel, ahol 
belé kell a metrumba illeszkednünk (hacsak nem túlságosan 
konvencionális, ámbár szigorúan véve még akkor is), s ahol — 
ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni - csakis a sorozatosság, a 
metrikai impulzus dönthet a hangsor megvalósulása után. A 
cáfolt ütemegyenlőség tehát a beszéd, nem pedig a nyelv tulaj-
donsága, s ennélfogva nem tartam, hanem tempó kérdése (Var-
gyas használja is ezt a szót, de a nyelvvel szorosabb összefüg-
gésben),16 más szóval nem immanens nyelvi adottság, ha-

l s Szuromi Lajos: A versritmus elemzése az iskolában. Bp. 
1980. 113. 

1 6 „Az ütemalakulás mélyén . . . valami tempó-jelenség rejlik" 
Vargyas Lajos : A magyar vers ritmusa. Bp. 1952. 65., és passim. 
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nem — ezt nem először állítjuk — a nyelvvel való bánásmód 
kérdése. 

S íme itt a következő ellenvetésem Szepes—Szerdahelyi 
könyvével szemben : ebben az értelemben lehet az ütemegyen-
lőség a nyelvet meghaladó (ám mégis az abban rejlő lehetősége-
ket és viszonylatokat stilizáló) tendencia, nem pedig objektív 
„adottság". Kissé hasonló a helyzet a könyv 67. lapján is, ahol 
Szerdahelyi — Fónagy Ivánra hivatkozva s egyébiránt helyesen 
- elválasztja a hangsúlyt a hangerőtől. A ritmus, ezt makacsul 
ismételjük, tudati tény: ha a hangsúly „a közhiedelemmel 
ellentétben nem a viszonylag nagyobb hangerővel ejtett szóta-
gok sajátja" (i. h.). annál rosszabb a tényekre nézve, ebben a 
ritmikai kérdésben magam is osztani kívánom a közhiedelmet, 
s elfogadom az ál-hangerőt valóságos iktusnak. Alena Skaliő-
ková, a fonetika tanára a prágai egyetemen - nem tudom, első-
ként-e? — magnetofonszalagra vett cseh mondatokon (a szalag 
szétszabdalásával és újracsoportosításával) mutatta ki, hogy a 
cseh mondatvégi nyomatékot a mondat más helyén nem 
érezzük annak, s objektív értelemben nem is az.1 7 Innen most 
már csak egy lépés, s szembekerülünk Szerdahelyinek azzal a 
megfogalmazásával (364.), hogy Horváth János „megszüntette 
az ütemhatárokat". Megszüntette, igaz, a nyelv felől nézvést: 
viszont épp ellenkezőleg, minden elképzelhető mértéken felül 
abszolutizálta az intenció felől "tekintve. De a „kényszerítő 
okok" természetesen lépten-nyomon felütik a fejüket. Amikor 
például Horváth a 4-es osztást „még az értelmetlen szövegen 

1 7 Alena Skaliéková : К otázce vétného pfízvuku v íeítiné. Acta 
Universitatis Carolinae Philogogica 2, No. 1., 1956. Az természetesen 
régóta ismeretes, hogy a nyelvi „hangsúly" komplex jelenség, nyoma-
ték, idó'tartam, hangmagasság s egyéb tényezőit összejátszása; tudjuk azt 
is, hogy viszonylagos, mivel teljesen zéró-fokú, azaz nyomaték, kvanti-
tás és hangmagasság nélküli szegmentum nem létezik. E tekintetben 
módszertanilag sohasem fölösleges az antipozitivista áramlatok ellené-
ben újra meg újra leszögezni, hogy jóllehet az egész valóban több a 
részek puszta összegénél, egyben az is. 
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is" dokumentálni kívánja18 s egyebek közt — egybeírva! — az 
öröröröcikkmakkmakk hangsorra hivatkozik mint nyilván-
valóan 4+3-as osztásúra, akkor voltaképpen - bár nyilván öntu-
datlanul és akaratlanul — valósággal becsempészi az akusztikai 
anyagba a nyelvi vagy beszédbeli reminiszcenciákat. Konstruál-
ható ui. olyan hét szótagú értelmetlen sor is, amelyet éppily 
nyilvánvalóan, mondjuk 3+3+1-re aprózunk, mert szerkezetével 
е8У így tagolt nyelvi alakzatra emlékeztet, „kényszerítő okot" 
szolgáltat erre a tagolásra, „nem lehet" másképp tagolni. Ismét 
csak oda jutunk tehát, hogy a versritmus az a nyelvi adottsá-
goktól független tényező, amely a költemény ritmusát a meg-
valósult szöveg természetes nyelvi lüktetésével együtt (de azzal 
nem feltétlenül összhangban) adja. 

Ezzel kapcsolatban a vita során nemegyszer felvetődött az a 
korántsem merőben elméleti kérdés, vajon megtörténhet-e, 
hogy a metrum a szavalás során más helyre tétesse velünk a 
hangsúlyt, „erőszakot tegyen a nyelven"? Erről már volt szó, s 
részben válaszoltunk is: ha egyáltalán léteznek „külön kény-
szerítő okok", amelyek a versritmust kordában tartják, akkor 
az efféle erőszak alig több puszta fizikai lehetőségnél, s még 
egy sorokon keresztülhúzódó ritmikai impulzus sem segítheti 
diadalra. Különösen szemléletessé válik ez, amikor nem értel-
metlen, nyelvileg — viszonylag — passzív hangsorok tagolása a 
feladat. Jó példát szolgáltat maga Szerdahelyi is, amikor -
noha más indítékból — Weöres Sándor „tagolatlan 
molosszusai"-ról tesz említést (125.). Az „éj-mélyből / föl-
zengő / csin-ling-ling I száncsengő" hármas tagozódásán aligha 
vehet erőt bármilyen egyéb ritmizáló szándék, jelesül az állító-
lagos 4+2-es: kimondható volna úgy is, de elfogadhatatlan. S 
ehhez persze nem is szükségeltetnek molosszusok, sőt még 
alkalmasabb példa is akadna bőven. Igen fontos itt figyelmet 
szentelnünk azoknak a beismeréseknek, melyek szerint ott, 
ahol a metrum nem vág össze a nyelvi anyaggal, mindig előnyö-

1 "Horváth János: A magyar vers. I. m. 287. 
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sebb, ha a nyelv mintegy elébe megy a versritmusnak, pl. ha a 
hangsúlytalan szótag „kárpótlásul" legalább hosszú. Vagyis a 
metrum, bármennyire külső fogantatású, szívesen „támasz-
kodik" a nyelvre, s ha már „kikinyuga" az ütem, a következő 
élén „szívesen látjuk" (Horváth János szava!) a legalább hely-
zeténél fogva hosszú „lom" szótagot. Mint a közismert gyer-
meki rigmusban: keverema / kását / SMtömapo / gacsát. Itt 
azonban érvényesül egy funkcionális szempont is a szónak egy 
kevésbé használatos értelmében. A rigmus rendeltetése általá-
ban lehet mnemotechnikai is; örömmel elegyítjük versélmé-
nyünkhöz vájtfülű felnőtt korunkban is mint zenei effektust, 
légyen bár vidáman pattogó vagy akár tragikumot szuggeráló 
esztétikai járulék, de a rigmus elsődlegesen sohasem közlés, s 
mihelyt az, előnyben részesítjük a természetes nyelvi ejtést. 
Telefonon tudakozódó barátunknak arra a kérdésére, mivel 
foglalatoskodunk éppen, még ha történetesen valóban kását 
kevernénk és pogácsát sütnénk is, csak azt felelhetnénk, hogy 
sütöm a I pogácsát, de hogy minden zavaró mozzanatot, rit-
mus-emléket kiküszöböljünk: azt, hogy kabátunkat mossuk, 
csakis így mondhatnánk: mosom a / fcabátom. A kétféle tagolás 
közül az egyik „versül" van, a másik „nyelvül". Hogy a vers 
azért mindig tartalmazza az erőszak valamelyes elemét, azt 
botorság volna tagadni: a beszéd „kötöttségének" fogalma már 
eleve is magában foglalja az erőszak képzetét, ez azonban túl-
nyomórészt inkább a nyelvi matéria előzetes fegyelmezésében 
nyilvánul meg, nem utólagos beavatkozásként; a metrum 
jobbára a vers létrejötte előtt a nyelv nyújtotta lehetőségeken 
belül érvényesül, ritkábban (bár olykor úgy is) a vers létrejötte 
után, a szöveg ellenében. 

Talán külön figyelmeztetés nélkül is nyilvánvaló, hogy min-
dig egy és ugyanaz a dolog, amivel kapcsolatban akadékos-
kodunk: amint pl. a hang és a fonéma, úgy a metrum és a nyelv 
is két különböző dolog (s maga a beszéd ennek következtében 
„kettős kötöttségű" jelenség); a szerzők is ezt vallják, de hatá-
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rozottan az a benyomásunk, hogy ezt a kétfajta dolgot nem 
választják minden esetben következetesen külön. 

Az ütemről a sorra térve megerősödik ez a benyomásunk. A 
verssornak mint nyelvi ténynek a tagadása, formálisnak, ha 
nem is lényegtelennek nyilvánítása Szerdahelyinél (139.) kétes: 
a sor lehet formális tördelése a költemény szövegének, de 
többnyire nyelvi tény is, melyet ismét csak kényszerítő nyelvi 
kritériumok avatnak azzá. Ezt a kérdést is érintettük már futó-
lag. A rímet mint sortagoló princípiumot természetesen Szer-
dahelyi is számba veszi. Az a vélekedés azonban, hogy a szótag-
számláló (más szóval: szillabikus) vers „alárendelt jellegű", „a 
szabadvers felé mutató" forma (503.), vagy pedig — kötött 
szótagszám esetén - valami lüktetés szükségképpen lényegileg 
tartozik hozzá1 9 szerintünk alapjában téves. A szillabikus vers 
lényege nem több és nem kevesebb, mint éppen a szótagszám-
lálás: a szabadvers nem számlálja a szótagokat, a ivoltaképpeni 
szillabikus vers pedig semmi egyebet sem számlál; csupán 
annyiban van Szerdahelyinek igaza, hogy a szótagszámláló vers 
a szótagot minőségileg megkülönböztethetetlen, „egynemű" 
egységként tekinti. A szótagszám kötöttsége (s nem feltétlenül 
azonossága!) persze majdnem mindig következménye, vele-
járója mind az „ütemhangsúlyos", mind az időmértékes verse-
lésnek, éppúgy (amiben viszont Kecskésnek van igaza), mint a 
kötött szótagszámú sornak (s egyáltalán minden sornak) vala-
mely kötetlen s határozatlan lüktetés, numerozitás, de lényege, 
ismételjük, nem ez. Ha például Ady Ásít a tükör című versét 
vizsgáljuk, három 5/7/9/3/9 szótagszámú sorokból hibátlanul 
felépített versszakával, tényként állapíthatjuk meg a szillabiz-
must, de nehezen mutathatnánk ki bármi egyebet. Adyról más-
különben is könnyűszerrel bizonyítható, milyen aggodalmasan 
ügyelt a szótagszámra még olyankor is, amikor kétes, érzékel-
hetjük-e egyáltalán a szótagszám ilyen bonyolult szabályossá-
gát. Amit feljebb a „ritmikai csalódás"-ról mondottunk, a 

" Kecskés: I. m. 29. 
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sorok hosszúságánál különösen szembetűnő: nem ritka eset, 
hogy a hangsúlyviszonyok esetleges alakulása folytán a rövi-
debb és a hosszabb sorokat egyenlő szótagszámúaknak (nem 
feltétlenül egyforma tartamúaknak!) érzékeljük, sőt a hosszab-
bat rövidebbnek és viszont, akárcsak az ismert Müller-Lyer-
féle ábrán a távolságokat. Ilyen esetekben, miként a metriká-
ban általában is, azt mondhatjuk, amit a beteg válaszol orvosá-
nak azon állítására, hogy „ez nem fájhat": amit érzek, az van. 

5. Ellenvetéseink fenti csoportja vers és nyelv viszonyára 
vonatkozott, s mint láttuk, nem is csupán s nem is elsősorban 
„ellenvetések" ezek, talán inkább kiegészítés: nem a verstani 
igazságot kérjük számon (melyikünk van birtokában? ), hanem 
a tisztázatlan kérdések következetesebb megszövegezését. De 
még egy súlyosabb szót sem átallunk az ügy érdekében meg-
kockáztatni: némely kérdésekben a könyv nem tudott mentes 
maradni bizonyos önkényességtől. Tudjuk, nem tankönyv, 
nem is lexikon, még kézikönyvnek sem nevezhetjük a szerzők 
akarata és bevallott célkitűzése ellenére, de azért a mű össze-
foglaló jellege és a szó jó értelmében vett ilyen irányú becs-
vágya leplezetlen. Márpedig ez kötelezettségekkel és meg-
kötöttségekkel jár: az olvasó, a könyv használója, információt 
igényel, tényekről kell tájékoztatni és olykor nyomós okokkal 
alátámasztott vagy makacs történelmi életű, még ha esetleg 
téves hiedelmekről is. A könyv mindezt el is végzi, mégpedig 
derekasan, épp ezért nem tartjuk célszerűnek, hogy viszonylag 
sűrűn áll elő olyan — néha már-már voluntarisztikusnak ható — 
javaslatokkal, amelyek önmagukban nem kárhoztathatok, de 
ilyen jellegű munkában meglepőek: túlságosan gyakori az 
-andó, -endő, s nincs mindig az egyéni állásfoglalást meghaladó 
érvénye. így a 132. lapon, ahol az időmértékes versrendszer 
ütemfogalmának korántsem evidens meghatározására tesz 
javaslatot, hozzáteszi: „ . . . ezt a különbséget látjuk kifeje-
zendőnek az ütem szóval". Vagy a versszerkezetek tárgyalásá-
nál, ahol „az elnevezések nagyobb része a mi javaslatunk" 
(146.); s miután a 385. lapon bejelenti, hogy egy bizonyos 
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jelenség elnevezésére „ 'a kétvariációs ütemmozaik' szót talál-
tuk ki", a következő lapon már bátran használja az idézőjel 
vagy megjegyzés nélkül (ámbár, mellesleg, az ott idézett Ady-ver-
set nem annyira .kétvariációs ütemmozaik"-nak, mint inkább 
a szapphói versszak valamiféle utánérzésének minősíteném). 

A névadás, a műszóalkotás bátorsága, ismételjük, önma-
gában nem önkény, s esetenként inkább még elismerést 
érdemelhetne, ha nem ilyen ingoványos területet összefoglaló 
műről volna szó, melyben igen következetesen el kell válasz-
tani a tudományág jelenlegi állapotát a szerző gondolkodásá-
nak pillanatnyi fejlődési stádiumától. Nem tárgyi, hanem 
didaktikai ellenvetéssel éltünk hát. Hiszen éppen a kritériumok 
körül dúl a harc. Miért téved Arany „nyilvánvalóan" (373.), 
amikor az üteméi következetesen betartott hangsúlyosságát 
nem tartja kívánatosnak? Még ha igaza lehet is Szerdahelyinek 
abban, hogy ez nem vezet feltétlenül egyhangúságra, ebből 
nem következik „nyilvánvalóan", hogy kívánatos is. Ezt bizo-
nyítani kellene, s a metrikai bizonyításnak ez idő szerint még 
csak az elmélete sem áll rendelkezésünkre. További példák is 
adódnak. A sorozatosság elvét Szerdahelyi (helyesen és a 
magyar metrikai konszenzussal összhangban) döntőnek 
mondja. Azt a megjegyzését azonban, hogy a sorozatosság 
„számítása szerint" akkor teszi a ritmust egyértelműen fel-
ismerhetővé, ha a képlet a szöveg 70-75%-ában „tisztán érvé-
nyesül" (377.), enyhe hitetlenkedéssel olvassuk. Miféle „számí-
tások" (vagy talán inkább kísérletek? ) hatalmazhatnak fel erre 
bárkit is? S vajon lehet-e a sorozatosság hatásfokát mérni, ha és 
amíg homály födi a sorozatosan ismétlődő elemek mibenlétét? 
Hirdetjük már jó ideje, hogy kvantitatív módszereket csak 
minőségileg tisztázott elemekből álló halmazokra lehet ered-
ményesen alkalmazni. Az ütem szótagszámáról értekezve Szer-
dahelyi hadat üzen a „legalább két, legfeljebb négy szótagú 
ütem" elméletének és ezen belül a négy szótagú ütem sokaknál 
kitüntetett helyzetének. Ez nem szúr szemet, bár vitatható, de 
figyeljük csak a különös érvelést (366.): 



208 Szemle 

„A statisztikai vizsgálatok . . . azt mutatják, hogy a folyamatos magyal 
szövegekben (ahol tehát az arányok a toldalékos alakok miatt amúgy is 
a hosszabb szavak javára tolódnak el az alapszókincshez képest) ,37% az 
egytagú, 33,8% a kéttagú, 18,7% a háromtagú, 8,5% a négytagú, 2% az 
öt- vagy többtagú szavak arányszáma. Ezeknek az adatoknak a fényé-
ben teljesen nyilvánvaló, hogy amennyiben a beszélt nyelv természetes 
tagozódására akarják visszavezetni a 'magyar ritmusérzéket', a 'magyar 
fül' sajátosságait, úgy nincsen mit keresgélnünk a négy szótagos egysé-
gek körül, mert ezek elenyészó'en kis százalékban szerepelnek, s nem 
zárhatjuk ki az egy szótagos egységeket, mert folyamatos szövegeinkben 
ezeké a legnagyobb százalék. "2 0 

Az idézet olyan fontos, hogy nemcsak bőven, hanem ponto-
san is kellett idéznünk, s még a folytatása is tanulságokká ter-
hes. Hogyan? Két lappá előbb maga is értelmetlennek minő-
síti az olyan versritmust, amely nem épül váamely objektív 
nyelvi sajátosságra, azután — szinte mint más hiten levőket — 
cáfolja azokat, akik a „magyar ritmusérzéket" (idézőjel Szer-
dahelyitől) a beszélt nyelv természetes tagolódására (kiemelés 
tőlem, R. P.) akarják visszavezetni? De hiszen már megegyez-
tünk abban, hogy ha nem is a „magyar ritmusérzéket" (idéző-
jel tőlem, R. P.), de a költemény metrumának érvényesülését 
igenis a sorozatosság szavatolja! S a szerző, könyve más helyei-
ből is kitetszően, éppoly jól tudja, mint jómagunk, hogy a 
beszélt nyelv négy szótagú „egységeinek" a frekvenciája nem 
azonos a négytagú szavak gyakoriságává, mert jóllehet váó 
igaz, hogy a magyarban a szavak első szótagja hangsúlyos, de 
csak potenciálisan az: két kéttagú szó vagy egy egytagú egy 
háromtagúval köztudomásúan éppoly makulátlan négy szótagú 
ütemet ad, mint egyetlen négytagú szó. Nem kevésbé tetsző-
leges (ha nem önkényes, hát következetlen) módon érvel a 
rövidebb, illetve hosszabb ütemek mellett. Ha az egy szótagú 
ütem létezését az egy szótagú szavak gyakorisága támasztja á á , 
miféle logika nevében volna megengedhető, hogy a mindössze 

2 0 A mért adatokat közli: Tompa József: A mai magyar nyelv rend-
szere. Bp. 1961.1. 114. 
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2%-ot kitevő öt és több szótagú „egységek" körül „keresgél-
jünk"? Az egysoros ütemre Petőfitől idéz példát: „Ezrivel 
terem a fán a / megy // Feleségem van nekem csak / egy" 
(367.), másutt meg Weöres Sándor Kínai templom című versét 
hozza fel. Hogyan? Sorok, ha hihetünk a szerzőnek, voltakép-
pen nincsenek, a sorvégi pauza nem ütemnyújtó realitás, a fel-
hozott példák azonban még csak nem is sorvégi ütemek, 
hanem az első esetben önálló sort alkotnak, a másikban pedig 
egyenesen kizárólagos építőelemei a versnek. Az ütem egytagú-
ságával ilyeténképpen a sorvégi szünetet cáfolja a szerző, a 
szünet kiiktatásával pedig az egytagú ütem teljességét bizo-
nyítja. Nem lappang itt valami circulus vitiosus? Amikor pedig 
a hosszabb ütemek mellett tör lándzsát (366.), semmivel sem 
több evidenciával, mint fentebb, Arany Jánosra hivatkozik, 
miszerint „akadnak" pl. hét szótagú, sőt ennél hosszabb 
ütemek is. „Ab esse ad posse semper valet illatio", azaz: ha 
vannak, hát nyilván lehetnek, de kétfejű borjú is van, s olyan 
ember is, aki jobb oldalon hordja a szívét, mégis joggal tanítjuk, 
hogy a boíjúnak egy feje van, az ember szíve pedig a bal olda-
lon. Ehhez szinte már csak utóiratként jegyezzük fel, hogy a 
382. lapon szereplő példa, ugyancsak a más alkalommal „nyil-
vánvalóan" tévedő Arany Mátyás anyja című 3/3/6//3/3/6-OS 
tagozódású verse sem egészen azt bizonyítja, amit bizonyítani 
hivatott. Arról azonban kétségkívül meggyőzhet mindenkit, 
hogy a sorozatosság a természetes nyelvi hangsúly igénybevéte-
lével kényszerítő okként alakítja ki az ütembeosztást, noha 
Förster Aurél szerint21 ezt is felfoghatnánk 4+2-es tagolású-
nak, ha — megint csak! — Arany nem „kényszerítene" a jelzett 
beosztásra. Mint a könyv olvasása során nem egy ízben, itt is 
kedvünk támad békülékenyen leszögezni, hogy Szerdahelyinek 
általában igaza van, s a tenger valóban kék, de nem mindig úgy 
kék, ahogyan gondolja. 

2 1 Förster Aurél: Irodalomtörténet, 1951. 439. 

14 Irodalomtörténet 1983/1 
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A licenciák felfogása ezekhez képest meglehetősen elmosó-
dott valami, Szepes—Szerdahelyi könyvében éppúgy, mint az 
egész verstani szakirodalomban, s nem annyira elvi kérdés, 
hogy érdemes legyen részletesen kitérnünk rá. Lehet, hogy a 
ciklikus verslábak és a szünetek elmélete elavult, s a magyar 
verstan elmaradottságának tünete (156.), de akkor miért 
„helyettesítheti" (200.) a spondeus a daktilust, ha egyszer a 
valóságos, műszerrel ellenőrzött időviszonyok s következés-
képpen a morák a szerzők szerint amúgy sem mértékadóak? S 
miért tulajdonítsunk Babitsnak oly naiv elméletet, melynek 
alapján Petőfi Nemzeti dala jambusnak minősíthető (251.)? 
Babits felfogása, melyet főleg az Ady verseléséről Földessyvel 
folytatott vitája során, de máshol is kifejtett, vitatható, de fél-
reérthetetlen: ahhoz, hogy a vers metrumát jambusinak mond-
hassuk, elég, ha az utolsó teljes versláb tiszta jambus.2 2 Petőfi 
említett verse esetében ez nincs így. 

Álljunk meg végezetül egy rendkívül fontos kérdésnél, mely 
nemcsak a tárgyalt könyvnek, hanem az egész magyar verstan-
nak, mi több: az egész verstannak sarkalatos kérdése. Időmér-
ték és hangsúly, e két alapvető versritmikai tényező kölcsönös 
viszonya ez, vagyis a hosszúság és a nyomaték, illetve a rövid-
ség és a hangsúlytalanság közötti korreláció. Más kérdés, hogy 
itt mindkettőnek csupán két fokozatát neveztük meg. Tartam 
és hangsúly egyaránt sokféle lehet, Saran pl. valami tizen-
háromféle hangsúlyt vélt műszer nélkül, csupáncsak füllel meg-
különböztethetni,2 3 műszerrel meg úgyszólván végtelen sokat 
mérhetünk. A beszédben valóban kontinuummá folynak össze 
a változatok, de metrikailag csak kontradiktórikus viszonyt 
ismerünk, valamely szótag vagy iktushordozó vagy sem, s talán 
ebben az értelemben beszél Szerdahelyi a 122. lapon - Lötz 

2 2 Babits Mihály összes művei. Bp. é. n. 990. és 1112. 
"Saran, Franz : Deutsche Verskunst. Berlin, 1934. 159. A hangsúly-

árnyalatok közt ilyenek szerepelnek, mint vollüberschwer, kaumüber-
schwer, unterkaumschwer, ebenleicht, überleicht stb. 
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János egy művének magyar fordítására utalva - „kéttagú 
oppozícióról", olyasformán, ahogyan kétértékű logikáról 
beszélünk, s hétköznapi életünkben hajlamosak vagyunk azt 
formalizálni (habár a magyar kifejezés, nem Szerdahelyi hibájá-
ból, éppenséggel nem a legszerencsésebb, hiszen minden oppo-
zíció eo ipso kéttagú). Most azonban másra gondolunk. Ami-
kor manapság skandálunk (ha ugyan e művelet nincs még ki-
veszőben), ezt — kivételes esetektől eltekintve és a skandálás 
korábbi (főképp antikvitásbeli) szerepétől függetlenül — olyan-
kor tesszük, amikor a metrumot az iktusok fokozásával érzé-
kelhetőbbé akarjuk tenni: mai skandálásunk a metrum igaz-
mondó karikatúrája. De vajon minden tekintetben s egészen 
igazmondó-e? Verstanunk gyakran elhallgatja vagy lebecsüli 
azt a körülményt, hogy a skandálás műveletét anyanyelvünkön 
a hangerő („dinamikus nyomaték") s részben a hangmagasság 
igénybevétele nélkül nem tudjuk vagy legalábbis nem szoktuk 
elvégezni: az időmértékes vers skandálása egyben mindig hang-
súlyos is. Ha a hosszú szótagokat csupán nyújtva, a rövideket 
kurtán ejtenők (márpedig ennél többet a szorosan vett időmér-
ték nem ír elő), kifejezéstelen, majdhogynem komikus, de sem-
miképpen sem érzékletes ritmust kapnánk. Teljesen egyet-
értünk Szerdahelyivel abban - bármennyire tekintélyként tisz-
teljük is Kodály Zoltánt - hogy a hangsúly nem párosul rövid-
séggel (152.), ami nyilvánvalóan úgy értendő, hogy nincs köz-
tük affinitás, számszerűen igazolható korreláció, itt Kodály 
egyéni impressziójáról lehet talán szó. Hiszen ha Kodálynak (s 
vele együtt Vargyasnak) ebben a kérdésben igaza volna, még 
azt is el lehetne képzelni, hogy a jambus hangsúlyos leképzése, 
azaz skandálása fordítottja volna a megszokottnak, ami termé-
szetesen abszurdum. Ám közösségileg érvényes tényként álla-
píthatjuk meg, hogy az időmértékes versben a versláb hosszú 
szótagját a skandáláskor nagyobb hangerővel is ejtjük. Azt 
pedig már láttuk, hogy a szótaghosszúság a hangsúlyos vers-
rendszerben is szerephez jut, ha nem is az iktus kialakításánál, 
de az ütembeosztás megkönnyítésénél. Ha pedig az időmér-

13* 
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tékes versben rövid szótag áll a hosszú helyén, a skandáláskor, 
mint már mások is feljegyezték, meg is nyújtjuk, akár per 
naturam, akár per positionem hosszúvá alakítva (tehát vagy el-
húzva vagy „pattintva"), azaz megkettőzve a szótagalkotó 
magánhangzót követő mássalhangzót. így lesz Kisfaludy 
Károly Mohács című elégiájában Tomoriból vagy „Tómori / 
büszke ve / zér" vagy pedig „Tommori / büszke ve / zér." 

Rendkívül meggondolkodtató ebben a vonatkozásban az a 
jóllehet másodlagos érdekű, de itt és most bizonyos fokig álta-
lánosítható párhuzam, amely a magyar és a cseh (illetve 
szlovák) verselés között fennáll, s melyet Szerdahelyi is számon 
tart - lévén szó két olyan Európa-, sőt világszerte is ritka 
nyelvről, melyekben a hangsúly potenciálisan a szó első szótag-
jára esik (a magyarban ritkábban, a csehben sűrűbben). 
Szepes-Szerdahelyi (438.), s említett könyvében implicite 
Kecskés is2 4 alkalmatlannak ítélik a csehet az időmértékes ver-
selésre, bár Palacky és Safarik, a cseh nemzeti megújhodás két 
kimagasló alakja a görög és a latin mellett éppen csak ezt a két 
nyelvet tartották képesnek rá. Az igazság szerintünk az, hogy a 
cseh igenis alkalmas az időmértékes verselésre, csupán (itt nem 
részletezendő okokból) nehézkesebben a magyarnál, ami pedig 
a magyart illeti, láttuk, hogy belecsempészi az időmértékbe a 
hangsúlyt, s nem is csak akkor, amikor skandál: prozódiánk 
(akárcsak a cseh) voltaképpen szintén a szillabotónia felé 
hajlik. 

Talán sikerült a fentiekben kifejeznem, ami szándékomban 
állt: az elismerést, a kétkedést, a vitát. Ide kívánkozik még 
Kecskés András okos megfogalmazása, hogy „az egyes ritmus-
elvek alkalmazásában nincsenek éles határok, egy adott kor-
szak és művelődéskör versformálásának jellegzetességei külön-
féle tényezők összhatásából jönnek létre".2 5 Ez egyezik a 
„rakás" szemlélet általunk is igényelt követelményével. A vers-

2 4 Kecskés: I. m. 33. 
2 5Uo. 37. 
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tudományban sem minden questio facti, azaz ténykérdés; más-
képpen ritmizál az, aki „csak" gyermekversikéken nevelkedett, 
másképpen, akit az iskolában jambusra és trocheusra tanítot-
tak, másképp, akit verstani vitáink ilyen vagy olyan elméleti 
előítéletekkel mételyeztek meg, s ismét másképp, akik tuda-
tosan játsszák a mit sem tudót, a Descartes módján módsze-
resen kételkedőt. Ám befejezésül, mint elöljáróban már jelez-
tük, ismét az elismerést illeti a szó. Nagy és bátor munka szüle-
tett szakmánk egy olyan területén, ahol az utóbbi évtizedek el-
méleti fejleményei inkább elbátortalanítóan hatottak, óvatos-
kodó visszahúzódásra intették a kutatót. Horváth Jánosról 
csak tisztelettel tudunk szólani, de ha a jelen mű nem vállal-
kozhatott is a képletek stb. rendszeres felsorolására, szükség-
képpen tájékozottabb, körültekintőbb, modernebb, mint a 
már 1951-ben, a maga idejében is jóformán pályazáró Rendsze-
res magyar verstan. A mélybe nyúlt Szepes Erika és Szer-
dahelyi István könyve, talán nem stílustalan itt megállapíta-
nunk, hogy „Acheronta movit", a magyar vers titokzatos alvi-
lágát bolygatta meg és rendszerezte. Megérdemli hát, hogy 
egyetértők és vitatkozók kollegiális és büszke megbecsülése 
kísérje: ha a verstan „közügy", ez a könyv minden bizonnyal 
szakmánk közügye. (Gondolat, 1981.) 

RÁKOS PÉTER 

KECSKÉS A N D R Á S : A VERS HANGZÁSVILÁGA 

Kevés olyan területe van az irodalomtudománynak és nyelvészet-
nek, amely annyi és oly heves vitát váltott volna ki, mint a verstan. 
Noha e már-már hagyományossá váló csatározási kedvet némi büsz-
keséggel szoktuk emlegetni, hiszen ez illik egy hagyományosan köl-
tészetközpontú nemzethez: máshol sincs másképp. Gay Wilson Allen 
1935-ben megjelent, American Prosody című művében azt írja, hogy 
a verstani művek írói úgy kezelnek minden hasonló tárgyú írást, 
mint amelynek szerzője nem egészen épelméjű. Hazánkban - lega-
lábbis nyomtatásban - itt még, vagy már, nem tartunk, hiszen a 


