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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 



214 Szemle 

felvilágosodás kori prozódiai harc hangneme olykor köztudottan szen-
vedélyes volt. 

Kecskés András verstana azonban nem vitázik, hanem összegez. 
Alapvetően két nézet áll egymással szemben: a „nyelvi" eredeztetésű 
és a „zenei" eredeztetésű verselmélet. E két irányzat vitája során 
számos kitűnő verstan született, ám a hatvanas évek eleje, Gáldi 
László és Péczely László munkái óta nem jelent meg összegző vers-
tan. 

Most szinte egyidejűleg két ilyen művet üdvözölhetünk: Kecskés 
Andrásét és Szepes Erika-Szerdahelyi István Verstanit. Szepes Erika 
és Szerdahelyi István szélességében öleli át az anyagot; törekvésében 
minden, magyar nyelven eddig kiadott verstannál átfogóbb művet, 
afféle verstani enciklopédiát alkottak. Könyvük erénye inkább az 
ismeretek gazdagsága, mint az új, következetes rendszeralkotás. 
Kecskés András könyve szemléletében lényegesen eredetibb: össze-
foglaló és rendszeralkotó egyszerre. Ö kizárólag a magyar vers törté-
netében előforduló versformákkal foglalkozik. Úgy tűnik fel tehát, 
hogy az ötvenes évek verstani vitáit követő összefoglalások után, 
mintegy húsz év elteltével az újabb részletkutatások után eljött az 
újabb összefoglalások ideje. 

Kecskés a két, imént emiitett nézet egyikéhez sem csatlakozik, 
mint Bevezetésében írja: „könyvem nem vadonatúj" egyéni felfogást 
tükröz, hanem sok szempontból a szakirodalom Arany János által 
kijelölt fő irányában halad tovább, másokkal együtt, sokak (pl. 
Arany László, Négyesy László, Horváth János, Vargyas Lajos, 
Szabédi László) nyomában". (4.) Tehát nem elhatárolja magát, ha-
nem folytat, ám ez nem mond ellent könyve eredetiségének. Kísér-
lete, hogy végiggondolja és összegezze a verstani kutatások eddigi 
eredményeit, komoly elméleti alapozást kíván. A könyv első négy 
fejezetét a fogalmak tisztázásának szenteli, s elsőként, mint a vers-
tanok általában, a ritmus fogalmát határozza meg. Ez a verselméleti 
munkák sarkalatos pontja, hiszen a versritmus fogalma is ennek 
függvénye; elég, ha a szakirodalom ismertebb címeire gondolunk: A 
magyar ritmus problémája (Gábor Ignác), A középkori magyar vers 
ritmusa (Horváth János), Magyar ritmus (Németh László), A magyar 
vers ritmusa (Vargyas Lajos), A magyar ritmus formái (Szabédi 
László). Kecskés András meghatározása a Horváth János-féle „szub-
jektivista" és ellenfeleinek „objektivista" ritmusfelfogása között a 
világ rendezettségének tudati vetületét hangsúlyozza, és kiemelten 
utal ennek történeti jellegére. Érvelését meggyőzően támogatja ős-
költészeti példákkal. A nyelvi ritmusról szólván, minthogy a beszéd 
élettani jelenség is: nemcsak nyelvszerkezeti és logikai, hanem bio-
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lógiai meghatározókat is tekintetbe vesz, s ennek rendszerében nagy 
jelentősége van. A beszéd hangzásvilágát ugyanis a következő ténye-
zők szabják meg: hangerősség, hangmagasság, hanghosszúság, hang-
minőség. Egy-egy szótagot (amit Kecskés, mérési adatokra támasz-
kodva, alapvetően élettani funkciójú egységnek tart) ezek bár-
melyike kiemelhet, s ezek a tényezők egymás hatását fölerősítik, 
így jut el a nyomaték fogalmához: nyelvi nyomaték a fenti ténye-
zők okozta kiemelkedés. Az egyes nyomatéktípusok következetes 
jelölésével a beszéd viszonylag pontosan lekottázható, és Kecskés ki 
is dolgozott egy sajátos, minden korábbitól különböző jelölési 
módot. Négyesy, Vargyas, Szabédi, ha aprólékos leképzésre töreked-
tek, kottafejeket használtak, vonalrendszer nélkül; s ők is és mások 
is természetesen használták a hagyományos U - jeleket az idó'mértékes 
verselés metrikájára. Sokan ezt finomították külön hangsúly jelölés-
sel. Hangsúlyos verselés kottázásakor Gáldi kereszteket (X) használt. 
Kecskés rendszere egyaránt alkalmas időmértékes és hangsúlyos vers 
metrumának ábrázolására, hiszen a nyomaték fogalma mindkét ver-
selési rendszer meghatározóit felöleli. Minthogy ez a jelölési mód 
nagyon árnyalt, Kecskés egy egyszerűsített változatot javasol iskolai 
használatra. Kérdés azonban, hogy ez a rendkívüli kifinomult rend-
szer, amely még a hanglejtést is ábrázolja, képes lesz-e kiszorítani a 
hagyományos és nemzetközileg elteijedt rövid és hosszú szótagjele-
ket, amelyek, paradox módon, épp egyszerűségük folytán használ-
hatók jól. Kecskés jelölését azonban a kettős, szimultán verselésről 
szóló fejezete mindenképp indokolja, hiszen újdonsága épp az, hogy 
egyidejűleg jelöli a két versrendszer tényezőit. 

A következő lépés annak tisztázása, mit is kell lejegyezni a sok-
oldalúan kimunkált kategória- és jelrendszerrel. A könyv nagyvona-
lúan és tisztán oldja meg a vers és költemény elválasztását. A verses 
költemény alapegysége a sor, pontosabban sorpár: „Versritmus 
akkor keletkezik, ha a természetes beszédritmus elemeiből alakult 
sorozatok között kölcsönös egymásra vonatkoztathatóság, értelmi és 
hangzati megfelelés jön létre. Ez a mozzanat a sorképzés." (25.) 
Igaz, hogy a verset a sorozatossúg teszi, ám épp ezért érdemes lett 
volna kitérni az egysoros versek kérdésére, ahol nincsenek ugyanis 
egymásra utaló sorok, de, hogy Kecskés kifejezését használjam, sor-
mérték van. Weöres Sándor egysoros versei sokszor jambikusak; de 
van klasszikus példa is nem egy, gondolhatunk akár Vörösmarty 
Mihály egysoros, hexameterekben írt epigrammáira. Ezek semmiképp 
sem utalhatók a nem verses költészet tartományába. Ez a kérdés 
azért jogos, mert Kecskés a verset keletkezése felől is vizsgálja, a 
versminimumig visszanyúlva. 
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Ha végigtekintünk verstanainkon, azt találjuk, hogy a verselési 
módokat évszázadosán három csoportra osztották, melyeknek elne-
vezése változott, tartalma nemigen. Csokonai például sarkalatos, 
mértékes és kétszeres, Földi János végezetes, hangmértékes és két-
szeres, Négyesy nemzeti és vendég, azon belül görög és nyugati, 
Horváth János nemzeti és jövevény, azon belül görög-római és 
nyugat-európai; Gáldi magyaros (népi), görög-római (idó'mértékes) 
és nyugat-európai; Péczely nemzeti (magyaros, ütemes), antik (idó'-
mértékes) és rímes-idó'mértékes; Kardos László magyaros, óklasszikai 
(deákos) és nyugat-európai verselést különböztet meg. Riedl Frigyes 
azonban iskolai Poétikájában (1904) magától értetődő tényként 
veszi, hogy az ún. nyugat-európai versmérték, noha a nyugati nyel-
vekben szóhangsúlyon alapul, magyarul időmértékes. Vargyas szerint 
is két osztály létezik: hangsúlyos és időmértékes. Kecskés András 
szakít a hagyományos felosztással. A hangsúlyos és idó'mértékes 
mellé önálló verselési rendszerként állítja a kettős, más néven szimul-
tán verset, amely egyszerre hangsúlyos és időmértékes. Ritmusfelfo-
gásából adódóan azonban mások az elnevezések: a kötött, mértékes 
vers lehet szólamnyomatékos, szótagmérő és mértékkapcsoló. 

A hangsúlyos verselés vitás kérdéseit Kecskés a nyomaték fogal-
mának bevezetésével véli feloldhatónak. E vita alapproblémája a 
következő: a hangsúlyos verssort ütemekre osztva azt találjuk, hogy 
hangsúlytalan szótaggal is kezdődhet ütem, például névelővel, 
továbbá az ütem kezdete olykor szó közepére is eshet, sőt, nép-
dalokból ismert jelenség, hogy zeneüeg az ilyen szótagok hangsúlyo-
sak lehetnek. Horváth János a zenei ritmust tartja meghatározónak, 
Vargyas Lajos az értelmit. Ebben az esetben az ütem nem feltét-
lenül kezdődik hangsúlyos szótaggal, Gábor Ignác az ilyen szótagot 
nevezi ütemelőzőnek, ám ezt a nézetet általában nem fogadták el. 
Egy hangsúlyos szótagot három hangsúlytalan követhet, tehát egy 
ütem négy szótagból állhat. Azaz, épp a hangsúlyozás bizonytalan-
sága miatt, olykor ötből. Végül is az eddigi elméletek nem találtak 
megnyugtató megoldást a hangsúlyos verselés problémáira. Ezt a 
megoldást tehát Kecskés a kategóriák árnyaltabb megfogalmazásától 
reméli. A hangsúlyt, mint láttuk, az összetettebb nyomatékkal 
helyettesíti Azokat a nyelvi egységeket, amelyek egy nyomaték alá 
esnek, szólamnak nevezi. Ez a fogalom nem ismeretlen a verselmé-
leti művekben. Brassai Sámuel, Arany László a múlt század végén 
már használta, Vargyas Lajos juttatott neki fontos szerepet elméleté-
ben; de majd minden verstanban felbukkan. Négyesy szerint „A 
szólamokat fel lehet ismerni arról, hogy a szólamot alkotó szavakat 
egy hangsúly foglalja össze. Néha több szó alkotja a szólamot, néha 
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kevesebb, olykor egyetlen szó is." Sőt: „Az ütemek a maguk lükte-
tőit a szólamok logikai (mondatbeli) hangsúlyából nyerik, vagyis a 
rendes beszédnek az a hangsúlya lesz a ritmusban az ütem lükte-
tője, melyet minden gondolati egységnek (szólamnak) meg szoktak 
adni.'" Babits Mihály is foglalkozik a szólammal Magyar ritmus 
című tanulmányában: „Szóhangsúly vagy mondathangsúly?' Arany az 
utóbbi mellett dönt, ami annyit jelent, hogy egy-egy szólam 
(= egyetlen hangsúlyt uraló része a mondatnak) ad egy-egy ütemet, 
s itt merül fel az első ellentmondás. Nem minden szólam kezdődik 
hangsúllyal. . ."2 Vargyas hosszan foglalkozik a szólam fogalmával, s 
végül azt úja: „kötelező azonban, hogy az ütemek a beszéd szóla-
maiból alakuljanak ki bizonyos időbeli határokon belül".3 Világos, 
hogy az ütem „tempójelzés" (Vargyas), zenei fogalom; a szólam 
nyelvi. Kecskés értelmezése közelíti a két fogalmat, s ezzel a két 
felfogást. Nála „Egy vagy több szóból álló, de a teljes mondatnál 
kisebb, összetartozó nyelvi egységek ezek, melyek érzelmileg a mon-
dat többi részétől jól elkülöníthetők, és ráadásul hangzati egységet 
is képviselnek: szótagjaik egy közös főnyomatékhoz csatlakoz-
nak." (31.) Ugyanakkor megtartja az ütem fogalmát is, és a szólam-
nyomatékos ritmuselven belül megkülönböztet szóhangsúlyos (angol, 
német, orosz) és ütemhangsúlyos (magyar) verselési rendszert. 
„Magyar nyelvű kötött verseink többsége az ütemhangsúlyos, vagy 
az időmértékes (antik, ilL újmértékes ,nyugat-európai') vagy az ún. 
szimultán mértékrendszerhez tartozik" (29.) Az „ütemhangsúlyos" 
helyett később a „szólamnyomatékos" kifejezést használja a könyv, 
ami a tágabb kategória. Felmerülhet azonban a kérdés, a szólamnyo-
matékos ritmuselv milyen más mértékrendszerek létrehozására 
képes? Ez talán azért nem lényegtelen kérdés, mert e verstan célja 
a fogalmak tisztázása. 

Kecskés András oly módon hozott létre szintézist, hogy elődjei-
nek fogalomrendszereit a végsőkig finomította. Ugyanakkor a köny-
vét illető esetleges kifogások is ebből az árnyalatot is árnyaló ten-
denciából fakadhatnak. Hatalmas mennyiségű új fogalmat, elnevezést 
vezet be. Érintettük a nyomaték, a ritmuselvek és versmértékrend-
szerek kérdését. A könyv negyedik, Vershangzás és kifejezőérték 
című fejezete, amely inkább a gyakorlati verselemzéshez ad szem-
pontokat, tehát a könyv szerkezeti felépítésébe kevésbé illik szerve-

1 Négyesi László:Magyar verstan. Bp. 18982 . 39., 42. 
2 Babits Mihály -.Esszék, tanulmányok I. Bp. 1978. 733. 
3 Vargyas Lajos:/! magyar vers ritmusa. Bp. 1952. 67. 
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sen, jeltani kutatásokra támaszkodva a vers hírérték-típusait osztá-
lyozza. Eszerint van alkalmi, szerkezeti, helyzeti, logikai, eszmei, 
nyelvhasználati, versjelentéstani hírérték, amelyeknek megfelelnek az 
akusztikai, beszédhangtani, nyelvhasználati, nyelvszerkezeti, értel-
mezési és esztétikai közléselméleti szintszerkezetek, valamint a hang-
minőség és nyomatékrend. Ez a fajta összetettség már inkább 
bonyolultság. A szólamnyomatékos ritmuselvű vers lehet szótagszám-
tartó és szótagszámváltó: tehát az ütemen belül a szótagok száma 
soronként lehet változó és állandó. A sorokat szabad ütemek, ütem-
párok és ütemkapcsolatok építik fel, ám ez utóbbi fogalma kissé 
homályos marad: „A versmértékek szöveges megvalósítása során az 
eredeti ütempárokat ütemkapcsolatok helyettesíthetik, esetenként a 
tagok közötti szótagelosztást is megváltoztatva." (70.) És később: 
„A költői gyakorlatban kialakult és önállósult versmértékeink ütem-
párjait változó szótag- és nyomatékszerkezetű ütemkapcsolatok 
helyettesíthetik." (92.) A példák mellett sajnos nincs feltüntetve, hol 
van ütempár és hol ütemkapcsolat, így az olvasó csak találgathat, 
pedig ennyi új elem között amúgy is könnyű eltévedni. A Toldi 
versformája (hagyományosan: hangsúlyos verselésű, négyütemű tizen-
kettős sorok) Kecskés verstana szerint így határozható meg: szólam-
nyomatékos ritmuselv, szótagszámtartó versmérték, sormértéke 
4/2//4I2, mértékváltozat 3/3. Ebben a rendszerben is meg lehet hatá-
rozni bármely vers formáját, azonban Kecskés András új kulcsot 
akar adni a versolvasók és elemzők kezébe, de félő, hogy a könyv 
olvasóinak úgy tűnhet fel, a kulcs bonyolultabb, mint a zár. 
Nagyon fontos kérdés, hogy milyenek az új elnevezések. Kecskés 
minden elnevezése pontos, találó, de a kategóriák tágasságánál fogva 
elvontak. Ezek az elnevezések úgy jöttek létre, hogy a szerző tisz-
tázta a verselés alapelveit Nem hangsúly: nyomaték; nem ütem: 
szólam alkotják a rendezőelveket. Ám az új, pontos nevek mint 
nevek, tehát megjelölő, cím-funkciójú elemek, mert elvontak, kevésbé 
képesek fölkelteni a képzetet. A hagyományosan időmértékes nevet 
azért veti el Kecskés András, mert nem utal arra, hogy milyen 
szövegegységek idejét méri. Ám a szótagmérő elnevezés éppígy nem 
utal arra, hogy a szótagnak mijét mérjük, hiszen épp e könyv 
nyomatékról szóló fejezete bizonyította be, hogy a szótag verstani 
szerepét milyen összetett hatásrendszer alakítja. Ugyanígy a csonka-
láb helyett javasolt végszótag is kevésbé evokatív. 

A könyvnek valóban újszerű fejezete a mértékkapcsoló ritmuselwel 
foglalkozik. Kecskés szerint az „időmértékes" és „hangsúlyos" verselés 
egymásra játszása új minőséget teremt, ezért jogos önálló ritmuselvként 
tekinteni. Sokszempontú felosztása rendkívül átgondolt és jól használ-
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ható. A mértékkapcsoló versben uralkodó lehet az idó'mértékes és a 
hangsúlyos verselés is; ha a kettó' kiegyenlített, Kecskés szimultán vers-
ről beszél. Külön osztályozási alap, hogy a szótagok „nyomatékmeg-
osztó" vagy „nyomatékösszegző" helyzetben vannak-e (az elnevezés itt, 
azt hiszem, meg is magyarázza egyben a fogalmakat), hogy az ütem-
határ versláb belsejében van-e, vagy egyben versláb-határ is. Talán fölös-
leges hangsúlyozni, milyen nagy jelentőségű ennek a ritmuselvnek az 
önállósulása és tudományos leírása: Ady Endre, Szabó Lőrinc vers-
technikája válik ezzel megközelíthetőbbé. Egy szempontot azonban 
lehetett volna következetesebben hangsúlyozni. Kecskés is írja, hogy 
„Anyanyelvünk hangzásszerkezetében eleve kettős ritmus érvényesül: a 
szólamok hanghordozás-nyomatékainak rendje egyfelől, a szótagok 
nyelvi hosszúságának váltakozása másfelől." (155.) Épp ezért kell a 
mértékkapcsoló versek esetében rendkívül óvatosan eljárnunk. Van, 
amikor a költő tudatos játékáról van szó: Csokonai, Weöres esetében, 
illetve tudatos ötvözésről Arany János-kori jambizálásakor. Szabó 
Lőrinc viszont belülről szétfeszítette a kötött formákat azzal, hogy a 
prózai beszéd hangsúlyának és a versmetrumnak ellentétére játszott rá. 
Az óvatosság ehhez kell: kimutatni, hol kettős a vers, s hol pedig a 
minden időmértékes versnél kimutatható, a nyelv természetéből adódó 
kettősség van jelen. Hiszen természetes, hogy minden időmértékes 
rendre szedett magyar szöveg, például egy alkaioszi strófa Berzsenyitől, 
a természetes mondathangsúly törvényei szerint is olvasható, ám ez nem 
jelenti azt, hogy a hangsúlyos verselés szabályrendszerébe is illeszkedik. 
József Attila hexameteréből: „Szól örökös neved árja, törékeny bájú 
verőfény, I és beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem", nem tudok 
4/4//3/2//3,illetve 4/2//3//3/2 osztású szólamnyomatékos verset kiolvasni. 
(134.) Ezek a kifogások azonban inkább a rendszerezés nehézségeire 
utalnak, a fejezet értékét nem érintik. 

Hasonlóképpen eredeti a szabadversről írott fejezet is. A szabadvers 
verstanával eddig nemigen foglalkoztak. Horváth János alig, viszonylag 
bővebben Gáldi, Péczely, Kardos László vizsgálta. Az eddigi észrevéte-
lek azonban nem jutottak túl néhány kezdeti megfigyelésen: a szabad-
vers és prózavers elválasztásán; annak megfigyelésén, hogy a szabadver-
sek olykor valamilyen kötött ritmus elemeit hordozzák, de tulajdonkép-
pen a beszédritmusra épülnek. Kecskés két osztályt állapít meg: sor-
képzőt (pl. Walt Whitman versei) és sortagolót (pl. Szabó Lőrinc : Operába 
indul az autó). Az előbbi versformáló tényezője maga a sorképzés, az 
utóbbinál ezen kívül is találhatók rendezett megfelelések. Ezen belül 
viszont egyéb szempontok alapján további alosztályok léteznek; a feje-
zet azonban - nem ez lévén a szerző központi problémája - bevallottan 
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kissé vázlatos. így is a szabadvers magyar irodalmának úttörő fejezete a 
könyvnek ez a része. 

A mű végén található verselméleti címjegyzék szándékosan szűkebb 
válogatás a verstan irodalmából, s ez indokolt is, hiszen iskolai haszná-
latra készült. Talán Horváth János két könyvét mégis meg lehetett volna 
említeni: A középkori magyar vers ritmusa (Berlin, 1928) és főleg a 
Versritmusú szólások a kötetlen beszédben című, 1958-ban megjelent 
művét; ez utóbbit azért is, mert Kecskés is foglalkozik a szólásokkal az 
ötödik fejezetben; hátha a más szempontú megközelítéssel is meg kíván-
nak ismerkedni az olvasók. S talán ismeretterjesztő célzattal hasznos 
lett volna, ha helyet kap Zolnai Béla Nyelv és hangulat (1964) című 
tanulmánykötete, valamint - ha már Fónagy-Magdics A magyar 
beszéd dallama és László Zsigmond Ritmus és dallam című műve szere-
pel - dr. Molnár Imre A magyar hanglejtés rendszere (1954) című mun-
kája is. 

Kecskés András könyve új rendszerrel ajándékozta meg a magyar 
verstani irodalmat, összefoglaló mű; végiggondolja és pontosítja elődei-
nek fogalomrendszerét. Az összegzéssel együtt jár kiegyenlítő szerepe is. 
Bár Vargyas Lajos felfogásához talán közelebb áll, Kecskés nem vitázó-
lag szól. A kérdések tüzetes vizsgálata után olyan rendszert hozott létre, 
amelyben az ellentétes nézetek feloldódnak. Ezt a rendszert a szerző 
olykor vázlatosnak nevezi, s bizonyára lehet még tökéletesíteni, mégis 
teljes. De a vita folytatható. A hangsúlyos verselés szabályairól való-
színűleg nem ez az utolsó szó. Kecskés rendszere pontosabb a többinél, 
de például az ütemkezdő hangsúlytalan szótag kérdésére ő sem adott 
megnyugtató választ. Amit azonban verstani irodalmunk újragondolásá-
val, fogalomrendszerének továbbfejlesztésével el lehetett érni: ez a 
könyv elérte. Ám elképzelhető, hogy a hangsúlyos verselés problémájá-
nak megoldása más irányból érkezik. S hogy azt Kecskés András, vagy 
más végzi el, majd elválik. (Tankönyvkiadó, 1981.) 

FERENCZ GYÖZÖ 

SZILÁGYI PETER: FORMA ÊS VILÁGKÉP 

VERSTANI TANULMÁNYOK 

A kötet írásai jórészt az utóbbi öt évben láttak napvilágot. Így össze-
gyűjtve arról tanúskodnak, hogy szerzőjük nem a megszokott értelem-
ben vett irodalomtörténész. Valójában és lényegében olyasmivel foglal-


