
SZÉLES K L Á R A 

MI A SZABAD VERS? 

(ADALÉKOK A S Z A B A D V E R S F O G A L M Á H O Z : 
VÁLASZOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK EGY 

KÉRDŐÍV K A P C S Á N ) 

Mit nevezünk szabad versnek? A verstan és irodalomtör-
ténet egyik nyitott kérdése ez. Alkalmazzuk a kifejezést, de 
nem rendelkezünk pontos, közmegegyezést képviselő megha-
tározásával. Legutóbb megjelent verstanaink definíciói is 
különbözőek.1 A MTA Verstani Munkabizottsága, (titkára: 
Kecskés András) 1985. február 27-én egy körlevelet, s benne 
tizenhét kérdést juttatott el a bizottság tagjaihoz. Tizenhét 
írásbeli válasz érkezett.2 Ezek összesítésére a munkabizottság 
engem kért fel. Elkészített, alábbi beszámolóm volt a vitain-
dítója október 29-i ülésünknek. 

Első következtetésem az, hogy lényegében két nagyobb 
csoportra oszthatóak ezek az írásban kifejtett nézetek, tárgy-
köreik, azaz hatásköreik szerint: 

1. A verstan körébe tartozó, ennek leíró vagy történeti 
vonatkozásait érintő állásfoglalások, és 

2. a verstan körét, határait feszegető (néhol túllépő), ma-
gukat e határokat vizsgálat tárgyává tevő vélemények. 

1 Szepes Erika-Szerdahelyi István: Verstan. Bp. 1981. 167—168. 
Kecskés András: A vers hangzásvilága. Bp. 1981. 157—179. Kecskés 
András—Szilágyi Péter—Szuromi Lajos: Kis magyar verstan. Bp. 
1984. 1 0 5 - 1 2 5 . 

2 A válaszolók neve ábécérendben: Bollobás Enikő, Elekfi László, 
Ferencz Győző, Hegedűs Géza, Kecskés András, Kovács András, 
Laczkóné Révay Márta, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Nagy 
Pál, Pálfi Ágnes, Szabolcsi Gábor, Szöllősy-Sebestyén András, Tö-
rök Gábor, Turcsány Péter, Vargyas Lajos. Később érkezett Kö-
vendi Dénes hozzászólása. (Általában ábécérendben hivatkozom a 
véleményekre.) 
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1. A verstan körén belül 

Elöljáróul a második számú kérdés kívánkozik : „A szabad 
vers: verstani fogalom? Igen. Nem. Mely sajátosságai alap-
ján ?" A tizenhét válaszoló közül többségben (tízen) igennel fe-
leltek. Az egyetlen „nem" Hegedűs Gézától származik. Érvelé-
sét idézem: „Minthogy a vers: akusztikai jelenségek emléke-
zettel felfogható időn belüli szabályos visszatérése - tehát 
ahol ez nincs meg, ott nem beszélhetünk versről, a fogalom 
nem verstani." Hatan úgy vélték, hogy verstani fogalom is, de 
nem csupán az. Szövegtani fogalom Elekfi László szerint, poé-
tikai inkább, mint szűken verstani Ferenc Győző szavaival. 
Hasonló, tovább-differenciálásokban a szabad vers verstani 
kérdés is, de poétikai, stilisztikai területet is érint (Szabolcsi 
Gábor) ; avagy : „jóval komplexebb eredetű", „fonetikai, szín-
taktikai, szemantikai és szöveggrammatikai" (Bollobás Enikő). 

Együttesen az a közös vélemény körvonalazódik, mely 
szerint a szabad vers feltétlenül a verstan körébe (is) tartozó 
jelenség. Ugyanakkor ez a verstani vonatkozás nem meríti 
ki a fogalom kapcsán felmerülő lényeges összefüggéseket-

Emellett szól Nemes Nagy Ágnes gondolatmenete, amely a 
kötött verstől, illetve a prózától való eltérés módozatai alap-
ján rendszerez; ehhez csatlakozik a párizsi Nagy Pál nézete 
(„a vers problémája egyúttal a próza problémája is"), vagy 
Turcsány Péter megfogalmazása (a szabad vers „a meglevő 
verselési hagyományt dinamizálja, esetleg teljesen elutasít-
ja"). Kecskés András mintegy egységes keretbe illeszti az 
összképet. „A szabad verset vagy mint verset kell értelmez-
nünk, én így értelmezem, vagy a vershez való viszonya alap-
ján." Saját kiemelésein túl én a következő gondolatát hang-
súlyoznám: „Mindkét esetben verstani összefüggésbe kell 
helyeznünk, verstani fogalmakkal kell meghatároznunk." Ez 
a leghatározottabb szavazat a verstani szempont fontossága 
mellett. S ezen belül egyéni javaslatot is tesz: „Közös értel-
mezési alap lehet a szöveg megformált hangritmusa (vagy 
tágabban : hangzásszerkezete)". 
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Ez utóbbi gondolata már a szabad vers szorosabban vett 
jellegzetességeinek körüljárását előlegezi; míg az előző, a 
viszonyítások jelenlétének aláhúzása előrevetíti a verstan és 
nem verstan határvidékének problematikáit; a vers és nem 
vers kritériumainak kérdéseit. Szöllősy-Sebestyén András jel-
zi legtágabbkörűen a válaszok eltéréseinek hátterét. 

„ . . . a szabadvers-fogalom feltételezi a vers fogalmának egy verstani 
értelmezését, de ö maga csak akkor lehetne verstani kategória, ha 
a vers fogalma »szőröstül-bőröstül« a verstan területére tartoznék, 
azaz, ha a vers fogalmának csak verstani értelmezése lehetne." 

Zárójelben hozzáteszi a meggondolkoztató paradoxont: 

„a verstan egyik alapfogalmát, a verset nem lehet csak verstanilag 
meghatározni," s ezt „tudományelméleti szempontból nem tartjuk 
abszurdnak." 

Egyelőre e szűkebb — verstani — körön belül maradva, 
lássuk külön-külön, a kérdőív szerint megjelölt nézőpontok 
felől a szabad vers határait, karakterjegyeit, leíró módon, el-
tekintve a történeti összefüggésektől. 

Csaknem teljes az egyetértés a tekintetben, hogy a szabad 
vers nyelvtől függetleníthető nemzetközi forma. A megokolá-
sokból: „minden nyelven megvalósítható", nem a nyelvtől 
függ, hanem az egyes nyelvektől (Bollobás); bármely nyelven 
létrehozható ritmuselveket vet el (Ferencz Győző); bármely 
nyelv prozódiai törvényszerűségeitől független (Hegedűs 
Géza); nem kötődik egy adott nyelv hangzási lehetőségeihez 
(Kecskés András) stb. Külön véleménye van Szabolcsi 
Gábornak — de úgy tetszik, lényegében nem mond ellent 
a többieknek. Ő arra hívja fel a figyelmet, hogy a kötött ver-
sek zenei, emocionális hatása visszaadhatóbb műfordítások-
ban, mint a szabad verseké. (Szerintem ez vitatható.) Szöl-
lősy-Sebestyén András — már jelzett egyéni koncepciója 
jegyében — megszorításokat alkalmaz. Úgy véli, hogy hiá-
nyoznak a kötött vers és szabad vers; azaz vers és nem vers 
pontos kritériumai. De ha vannak ilyenek, akkor azok az 
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egyes nyelvektől függetlenek lesznek ugyan, de magától a 
nyelvtől nem. Ez a nézet látszólag fordítottja a többiekének, 
de valójában ugyanaz. Annyi a különbség, hogy ő nem a 
konkrét művek oldaláról, hanem az absztrakció felől nézi a 
kérdést. 

Ezek után melyek lesznek a szabad vers ismertetőjegyei? 
A hangzásbeli; a csak írásban érvényesülő; nyelvi, mondat-
tani; illetve metrikai jellemvonások? 

La. A szabad vers ismertetőjegyei 

1. a. a. Hangzás 

Túlnyomó többség szerint (tizenkettő) a szabad verset 
hangzásbeli jellegzetességek különböztetik meg elsősorban a 
prózától. így indokolják ezt: A prózánál nagyobb fokú sza-
bályosság mutatkozik a mondatritmusban, metrikai elemek 
is jelen lehetnek (Elekfi László); felismerhetőek a verssorok, 
s ennek alapja hangzásbeli megfelelés (Kecskés); sortagolás, 
szintagmatagolás, metrumok fölsejlése, akusztikai kiemelés 
jellemzi (Kovács András); megtaláljuk az azonos szerkezetű 
mondatokat, végződéseket, kötőszavakat, alliterációkat (Lacz-
kóné); akusztikai érzékletességgel rendelkezik, amely meg-
különbözteti a köznyelvi kifejezéstől, de a kötött verstől is 
eltér, a szabad asszociáció és az összetett hasonlat specifikus 
eszköze (Nemes Nagy Ágnes); a hangismétlődések: rím, 
alliteráció tágabb körben fellelhetőek, a szólamtagolásnak, 
hanglejtésnek ritmusképző szerepe előtérbe kerül a kötött 
vershez képest (Pálfi Ágnes). Főleg egy fajta szabad versnél 
tapasztalhatjuk azt, hogy a dikcióra, a nyelv hangzáselemei-
nek sűrített alkalmazására épül, avagy ezeket ritmikai ele-
mekkel vegyíti, a hagyományos elemek szabálytalan vál-
takoztatására épül (Szöllősy-Sebestyén, Török Gábor). A 
szabad versnél a ritmus szabálytalanabb, mint a kötött vers-
nél, de élesebb, a „fel nem oldott metrikai várakozás" jelen 



48 Széles Klára 

van, nagyobb hangsúlyszakaszok (mondat, mondatrész-dal-
lamok) komponálása előtérbe kerül, ütemtompítással köze-
lebb kerül egymáshoz vers és próza, különböző metrikai 
elveket szintetizál, amikor kialakítja a szólamot, verssort, 
versszakaszt, „a hagyományos verselési formáknál fokozot-
tabban egyénített" (Turcsány Péter). Tulajdonképpen e leg-
utóbbi megfigyelést emeli ki Vargyas Lajos is, bár ő nem spe-
ciálisan a szabad versre vonatkoztatva („Minden költőnek 
van bizonyos hangzásbeli jellemzője."). S hozzáteszi: a sza-
bad vers jobban tagolódik kisebb-nagyobb egységekre, mint 
a próza. 

Akik szerint nincs hangzásbeli ismertetőjegy (öt válaszo-
ló), lényegében azok is elismerik a hangzásbeli különbséget, 
mint negatíve mutatkozó eltérést a kötött verssel szemben. 
Bollobás Enikő úgy véli, hogy a szabályosan visszatérő 
hangzásbeli ismertetőjegyek hiányáról beszélhetünk. Kieme-
lem : a „szabályosan visszatérő" jelzőt. Ferencz Győző nem 
lát „kizárólagos"-nak tekinthető hangzásbeli jellemvonást. 
Hegedűs Géza szerint nincs ilyen, „Hacsak hangzásnak nem 
tekintjük a hangvételt, például az ünnepélyességet". Ennek 
kapcsán megjegyezném: tehát voltaképpen a dikcióra gon-
dol, s vajon az miért ne lenne hangzásnak tekinthető? Len-
gyel Balázs úgy látja, hogy „globálisan nincsenek". Nagy 
Pál Jacques Roubaud Mallarmé-tanulmányából idéz (A vers 
krízise, 1896): 

„. . . mivel a szabad vers elsőrendű alapgondolata, hogy nem más' 
mint vágás (elválasztás) stratégiája és csak az, csak orális létezése 
lehetetlen.". 

Saját kételyem : maga a vágás stratégiája nem foglalja magá-
ban, már eleve, a hangzás stratégiáját is? Kövendi Dénes 
eredeti koncepciója is idekívánkozik. Ő a „verssoron túli 
ritmikai tényezők" szerepét hangsúlyozza a kötött vers és 
szabad vers megkülönböztetésében. S amikor így „a szabály-
talan, de mégiscsak jelzett strófikus szerkezet" meglétére 
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figyelmeztet, akkor egyfajta ritmikai rendezettségre is utal, 
vagyis hangzásban is mutatkozó jellemvonásra. 

Tehát lényegében az a vélemény kristályosodik ki, hogy a 
szabad versnek léteznek hangzásbeli ismertetőjegyei — mind 
a prózához, mind a kötött vershez hasonlítva. Elsősorban 
a dikció, a sorképzés, a szólam, verssor, versszakasz, vagyis 
a nagyobb hangsúlyszakaszok komponálása, előtérbe kerü-
lése formájában. 

A további három nézőpont közül a 

1. a.b. Metrika 

az, amely szorosan kötődik a hangzáshoz; s egyúttal azt a 
problémakört is képviseli, amelyben szinte teljes az egyetér-
tés. A későbbi, az utoljára hagyott definíció-javaslatoknak is 
egyik szilárd sarkpontja. Valamennyi válaszoló egyetért ab-
ban, nincsenek speciális metrikai jellegzetességei a szabad vers-
nek. Többen megengedő formában fogalmaznak. „Lehetnek, 
de nem szükségesek" (Kecskés András, Vargyas Lajos, Szöl-
lősy-Sebestyén András). Ugyancsak többen kiemelik, hogy a 
szabad vers bizonyos típusaiban találunk, találhatunk met-
rumot, de ez nem vonatkozik általában a szabad versre. 
A szabad vers típusainak és a metrumnak kapcsolatára köze-
lebbről, konkrétabban világít rá Pálfi Ágnes, aki kétféle sza-
bad verset különböztet meg. 1. A kötött vershez hasonlót 
(„volnij sztyih"), amely metrikailag is hasonló, vagy metrikai 
elvárásokat teljesít be, avagy a tőle való eltérést érvényesíti. 
2. Metrikai elvárásokat hoz létre „a nyelv képletbe nem fog-
lalt ritmusképző lehetőségeitől" („szvobodnij sztyih"). Ko-
vács András állásfoglalását is idesorolom, mert ő ugyan azt 
mondja, hogy van ilyen metrikai ismertetőjegy, de kifejté-
séből következik, hogy ezt nem mint specifikusan a szabad 
vers jellemzőjét kezlei. Turcsány Péter differenciál, mond-
ván, hogy e versfajtában találkozhatunk a metrikai törvények 
megszakított jelenlétével; a metrikai elvárások felfüggeszté-

4 It 8 7 - 8 8 / 1 
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sével; valamint távoli visszatéréssel. Úgy vélem, mindhárom 
változat összevonható azon a néven, amit Kecskés András-
nál találunk: „metrikus szórványok". Török Gábor az egye-
düli, aki szerint léteznek a szabad versnek metrikai ismerte-
tőjegyei. De így fogalmaz: igen, 

„ha a metrika körébe vonjuk nemcsak a hangsúly-hangsúlytalan-
ságot; rövid- és hosszúszótagúságot; hanem már a szótagszámot 
pusztán; a rímelést; a soronkénti szószámot, ill. morfémaszámot; 
a nem vers szövegben lényegtelen »irreleváns« szabályos hangszín-
váltásokat, a nem vers szövegekétől jelzőértékűen (»szignifikánsan«) 
eltérő fonémagyakorisági változásokat és váltakozásokat, a beszéd-
hang magasságának váltakozásait stb., amelyek jelölően eltérnek a 
nem vers ilyen váltakozásainak adataitól." 

Úgy gondolom, hogy e felsorolt tényezők nem tartoznak a 
metrika körébe; másrészt itt nem a nem vers és szabad vers, 
hanem a nem szabad vers (kötött vers vagy próza) és szabad 
vers közötti különbségről, ennek ismertetőjegyeiről van szó. 
Hozzá kell tennem: több esetben is félreértés forrása lehet 
az, hogy a „vers" szót használják a hozzászólók „kötött 
vers" értelemben, de általában a „vers: költemény" értelem-
ben is. Török Gábor felsorolása így sem érdektelen, ahogy 
később maga írja: 

,,a verstani ismérvek összevegyülnek néhol a zeneiekkel, akkor ez 
nem véletlen. Valóban egybefolyik e két térség hullámzástömege." 

Erről az összefüggésről még fogunk beszélni. 
Összegezve: tehát a szabad versnél sajátságos metrikai is-

mertetőjegyekről nincs szó, inkább a metrum hiányáról, 
szórványos előfordulásáról. 

A felsorolt egyéb karaktervonások esetében többször talál-
kozunk azzal, hogy a válaszolók összekapcsolják a két szem-
pontot (csak írásban érvényesülő illetve nyelvi, mondattani 
ismertetőjegyek). 
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l. а. с. Csak írásban érvényesülő és nyelvi, mondattani 
ismertetőjegyek 

Előre kell bocsátanunk : mindkettő természetes módon kap-
csolódik a hangzáshoz is. Egy megfogalmazást emelek ki: 

„Az írásbeli tördelés (sortagolás) mintegy „használati utasításként" 
szolgálhat a költő által beépített hangzásbeli megfelelések rendsze-
rének felismeréséhez." 

A mondattani szerkezet pedig „ugyanilyen кözvetítő szerepet 
játszhat a szabad vers hallható sorszerkezetének felismerte-
tésében". E kétféle rendezettség „többnyire egymással is szo-
rosan összefügg". (Kecskés András, kiemelések tőlem: Sz. 
K.). Lényegében hasonló következtetésre jut , csak más-más 
vonatkozásra világít rá hét másik kollégánk. Jobb áttekintés 
kedvéért táblázatszerűén foglalom össze. Tehát a szabad vers 
létező 

csak írásban érvényesülő nyelvi (mondattani) 
ismertetőjegyei: ismertetőjegyei: 

Elekfi László szerint (a prózához viszonyítva) 

„Minél emelkedettebb hangulatú egy prózai mű, annál sza-
bályosabb alakzatokba rendeződnek a mondatszakaszok", 

vagyis : írásbeli, vizuális — mondattani, egyben ritmikai 
képben rendeződés mutatkozik. 

Kovács András: 

sortagolás, megtervezett — központozással jelzett szin-
tűkor tagmaszerkezetek 

Nagy Pál : 

„A szabad vers létezése első- „egyszegmentumú" (Rou-
sorban tipográfiai" baud) 

5* 
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Pálfi Ágnes : 

„Az írott nyelv ( . . . ) köz-
pontozási szabályainak sza-
badabb kezelése illetve elha-
gyása,"; „olyan sorképzés, 
amely nem esik egybe a sze-
mantikai alapú hanglejtéssel" 

a neologizmus, a nyelvterem-
tő ambíció hangtól a monda-
tig igen jellemző; grammati-
kai-színtaktikai neologizmu-
sok („zaumij jazik"), termé-
szetes élő nyelvi formák, 
köznyelvi mondattan meg-
jelenése 

Szabolcsi Gábor: 

a tipográfia sugallhat ritmus-
élményt, de vitatható 

hasonló tartalmú és időérté-
kű mellérendelt mondatok 
egymásutánja, jelzőhalmo-
zás, tőmondatok és elnyúj-
tott mondatok váltakozása 
stb. 

Turcsány Péter: 

grafikai sajátosságok, 
bekezdésekre tagolás, nyom-
datechnikára építés 

Lengyel Balázs : 

a tördelés, speciális beosz-
tottság 

(mindez) jelentésösszefüggé-
sekre figyelmeztet, hangzó 
szólamcsoportokat emel ki 

Nincsenek. 

Idesorolom Kövendi Dénes utólag beérkezett hozzászólását 
is. О a verssoron túli ritmikai tényezők kiemelésekor igen 
elgondolkoztatóan úgy érvel, hogy például Az apostol azért 
szabad vers, mert csak szótagszinten rendezett, strófikusan 
nem, b e k e z d é s e k r e tagolódik. Úgy vélem, hogy ez a 
bekezdés egyszerre jelenti a tipográfia jellegzetességét, s a 
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mondattani szerep sajátos változását, szoros összefüggésben 
a hangzással. 

Ketten (Bollobás Enikő és Ferenc Győző) úgy gondolják, 
hogy lényegében nincsenek megkülönböztető jegyei a szabad 
versnek sem írásban, sem nyelvileg, mondattanilag. De — 
fontosnak érzem a megszorítást - kizárólag a szabad versre 
jellemző ilyfajta vonások nincsenek. Másoknál viszont meg-
oszlik a vélemény. Többszöri átolvasás után úgy látom, hogy 
egyszerűen nézőponteltérésekről van inkább szó, mintsem 
fontos nézetkülönbségről. Hegedűs Géza szerint írásban van 
különös ismertetőjel, nyelvileg nincs. Laczkóné Révay Márta 
pedig éppen fordítva vélekedik (írásbeli jegy nincs, nyelvi 
van: azonos szófajok, mondatrészek, mondatfajták stb.). 
Hasonlóképpen gondolkozik Vargyas Lajos is: írásbeli jel-
legzetességek nincsenek, de nyelvieknek lenniök kell. Az 
előbbi hiányt így indokolja: 

„Ami csak írásban jelentkezik, az nem igazán tartozik hozzá a szö-
veghez. Ha a sorok tördelésének nincs érezhető-hallható alapja is, 
akkor nincs is jelentősége." 

Ehhez azt fűzöm - egyéni véleményként —, hogy a szabad 
vers esetében a szokásostól (kötött versétől és prózáétól egy-
aránt) eltérő tördelésnek, tipográfiának érezhető-hallható 
alapja van, kell legyen. Ha nincsen, ha tehát a sorok alakí-
tása funkciótlan, akkor gyanakodhatunk, valóban jó irodalmi 
alkotással, egyáltalán irodalommal állunk-e szemben. Ezzel 
egyben csatlakozom ahhoz az először számba vett csoport-
hoz, amely szerint az írásbeli és nyelvi, mondattani eltérés 
(kötött verstől, prózától egyaránt) összekapcsolódik egymás-
sal és a hangzással is. 

Ismét Török Gábor az, aki különvéleményt formál. Fel-
fogása szerint rosszak a kérdések. Minden szabad versre kiter-
jedő, csak írásbeli sajátságai eleve nem lehetnek a szabad 
versnek, s hasonló a helyzet a nyelvi ismertetőjegyekkel is. 
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2. A verstan körén túl 

Úgy vélem, hogy egy egész kérdéssorozat szorosan össze-
függ, mintegy kiegészíti egymást. így például az, amelyik így 
merül fel: „A szabad vers: vers? Igen. Nem. Mely sajátos-
ságai alapján?" (9. sz.) közvetlenül kapcsolódik a követke-
zőhöz: „A szabad vers: művészi próza? Igen. Nem. Mely 
sajátosságai alapján?" (10. sz.) Ezt a két aspektust vonja 
össze, illetve a köztük lehetséges átmeneteket veszi sorra a 
11. sz. kérdés: „Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Melyi-
kük felesleges? Melyikük sorolható a szabad vers fogalmá-
ba? Prózavers, verspróza, prózaköltemény költői próza, 
költemény prózában, képvers". Más oldalról, de ugyanezt 
a problémát közelíti meg a legelső is: „Van-e több elfogad-
hatójelentése a „szabad vers" kifejezésnek? Ha igen, melyek 
azok?" Ez a fogalmi megvilágítás. Gyakorlatilag, konkrét 
példák esetében pedig így bukkan fel, szintén ez: „Besorol-
ható-e a szabad vers fogalmába a) a »bibliai vers« valamely 
változata; b) a versnek (versusnak) nevezett liturgikus szö-
vegrész; с) a kötött mérték nélküli kultikus szöveg (pl. ráol-
vasás); d) a változó sorszerkezetü jambusvers (pl. Az apos-
tol)? Igen. Nem. Mely sajátosságaik alapján?" 

Valamennyi összefügg, mert a válaszok végül is típus- il-
letve fokozatsorokat állítanak fel. Ezek egyfelől egyidejű, 
szinkronikus jellegűek; másfelől történetiek, diakronikusak. 
Ezen belül is, minderről beszélhetünk a példák nyelvén, 
avagy absztrakciók formájában (amely mögött nyilván pél-
dák állnak). Kezdhetjük azzal, hogy már az első kérdéstől 
kezdve a válaszokban a szabad versek különböző fajtáinak, 
típusainak megkülönböztetése szerepel. Ez a tipizálás, egy-
ben, a kötött verstől avagy a prózától való távolságot, az 
ezekhez való kapcsolat mivoltát, milyenségét jelenti. Vannak 
hozzászólók, akiknél nemcsak (kötött) vers és próza között 
helyezkedik el ez a fokozatsor, hanem ezek előtti, ezek hatá-
rain kívüli szövegek és a későbbi vers, próza között. Azaz 
például kultikus funkciójú szövegek (ráolvasás) s egyéb ün-



Mi a szabadvers ? 55 

nepélyes, ritmikus „beszéd" (parlando, recitativo) rokonsá-
gát említik, s használják fel viszonyítási alapként. Ezen belül 
léteznek eltérések az egyes vélemények között, főként ter-
minus technikusok tekintetében. De érdemes éppen ezeket a 
szakkifejezés-különbözéseket egyeztetni, mert felfedezhetőek 
mögöttük az azonos fogalmi tartalmak. Találkozunk más-
más fajta elnevezésekkel, amelyek lényegében azonos jelen-
ségeket jelölnek. Úgy vélem, hogy közös munkával dűlőre 
lehet jutni az egyes, legcélszerűbbnek, legtalálóbbnak bizo-
nyuló szakkifejezések ügyében. Eltérések mutatkoznak az 
egyes példák besorolásánál is. Pedig itt általában mindenki 
„iskolapéldákat" hoz elő, s nem vitatható határeseteket. (A 
későbbiekben, elgondolásom szerint éppen ez utóbbiak 
lesznek tanulságosak, kérdéseket felvetőek, de tisztázóak is.) 

Szabadvers-típusok, változatok fokozatok az egyes vála-
szolók szerint: Bollobás Enikő a kötött verstől, egyúttal a 
metrumtól való távolodást, s a prózához közeledést veszi 
alapul. így megkülönbözteti a) sorokba tördelt, de szabá-
lyos versmérték nélküli és a b) prózatördelésű lírai szöveget. 
Közelebbről, a magyar szabad versnél — ismét csak a met-
rumhoz való viszony alapján — két alaptípust lát, s azok 
variációit: a) a vers libéré (laza) szabad verset, amelyben 
metrikai áthallások is lehetnek; és b) a metrikai normától 
teljesen független formát. Ezek értelmében erőltetettnek érzi 
vers és próza éles elhatárolását, főként a XX. század végén, 
s két végletet fogad el: a képverset, illetve a prózaverset. 
(Ez utóbbi szinonimáinak vallja a verspróza, prózakölte-
mény kifejezéseket.) Saját értelmezésem szerint tehát ő olyan 
fokozatokat különböztet meg, amelyeknél a tipográfiai, 
vizuális elrendezés, tördelés összefonódik a metrumtól, 
kötött verstől való távolodással, s egyben hangzásbeli fokok-
kal is. Elekfi László szintén a kötött verstől a próza felé hala-
dó fokozatokat jelöl meg, (amelyek, véleményem szerint, 
kimondatlanul vizualitás, tipográfia s hangzás szerinti foko-
zatok is egyúttal). Eszerint: a) szabad sorú vers; b) polimet-
rikus vers; c) költemény prózában, prózavers; d) művész 
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ritmusú, verselemekre utaló próza fajtái követik egymást. 
A fokozatszerűséget hangsúlyozza, amikor megjegyzi, hogy 
tulajdonképpen csak a b) és a c) igazán szabad vers ; viszont 
„vers"nek — vagyis itt: kötött versnek — voltaképpen az 
a) -t és a b)-t tekinti, a c)-1 csak megszorítással, a d)-1 egyál-
talán nem. S mindezek sorába a képvers mint egy megje-
löletlen e) fajta csatlakozik, „sajátos válfaj". A példák ese-
tében így szabad versnek tekinti a bibliai zsoltárverset, a 
liturgikus versust, kultikus ráolvasást, s a változó sorszer-
kezetű jambust (ld. Az apostol). Saját a) típusúnak nevezett 
változatát a magyar lírában Kölcseynél', később Petőfinél 
találja meg (Goethe nyomán, teszi hozzá). A későbbiekben, 
általában szabadvers-példaként, megnevezi még Petőfi: A 
helység kalapácsát, Füst Milán: Öregségét, Kosztolányitól: 
Zászló, Meztelenül címűeket. A b) és с) típusnál — szintén 
a magyar költészetben — úgy véli, hogy „a nem zsoltárversre 
visszavezethető változatai csak Whitman, Morgenstern és 
Apollinaire után" bukkannak fel. Ferencz Győző is a kötött 
formát veszi mércének. Azt a szabadvers-fajtát emeli ki, 
amelynél 

„jól érződik, pontosan mely kötött formától »szabadult meg". Az 
efféle határeseteknél nehéz eldönteni, merről merre halad a költő, 
de az biztos, hogy verse nem metrikus, mégis ott van a zárt forma a 
mélyben." 

Angol példaként T. S. Eliotot említi, magyar vonatkozásban 
Ady Endre több versét, majd Füst Milánt, Nagy Lászlót, s 
egy konkrét Szabó Lőrinc-művet : A Bazilikában zúg a ha-
rangot. Ugyanakkor határozottan szabad versnek tekinti a 
bibliai verset, a versust, s a ráolvasástípust. Ferencz Győző 
hozzászólásából kiemelném az általam aláhúzott részt. Úgy 
érzem, valóban nem azon van a hangsúly, hogy honnan hova 
tart a költő, hanem hogy miként helyezkedik el maga a mű 
például kötött vers és próza között. Ugyanakkor fontos ter-
minológiai kérdést tesz szóvá. Azt tartja, hogy a szabad vers 
„természetesen költemény, nem vers", s hozzáteszi: „elkép-
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zelhetőnek tartom, hogy százéves diadalútja bebizonyítja, 
mégiscsak vers is". Azaz: eddig nem bizonyította igazán 
rangját? Vagyis a fenti megkülönböztetések minősítést is 
jelölnek, nemcsak azt, hogy létezik-e a szótagszinten való 
rendezettség, vagy sem. Úgy vélem, ezek nyitott kérdések. 
A magam részéről kétségbevonom ezt a feltevést. Mint ahogy 
azt az eddig nem említett véleményét is, mely szerint a kép-
vers olyan költemény, amely „egyszerre akar képzőművé-
szeti és költői alkotás lenni". Gondolom, a vizualitás képvers-
beli szerepe nem rokonítható a képzőművészeti vizualitásé-
val. Hegedűs Géza eleve fokozatsorból indul. Már az első 
kérdésre így válaszol: a szabad vers „közöttes prozódiai 
minőség, átmeneti akusztikus rendszer a vers és a próza 
közt". Ennek megfelelően a művészi prózát is szabad vers-
nek tekinti, kivéve a már eddig is kiemelt, metrikus részeket 
önmagába építő fajtát (ld. Petőfi: Az őrült, Schiller: Schlacht, 
Verhaeren, Füst Milán bizonyos darabjait). Az elnevezések-
nél a prózaköltemény, költemény prózában kifejezéseket tartja 
használhatóaknak (de nem az előbb kiemelt esetekre). A 
képverset kizárja e körből, „tipográfiai fogalom"-nak ítéli. 
A prózavers, verspróza megjelöléseket önellentmondóaknak 
tartja. „Körülbelül annyi az értelmük, mint »háromszögű 
négyszög«, »magasra nőtt törpe« stb." Mint a legtöbben, ő 
is szabad versnek nevezi a bibliai verset, a versust, a ráolva-
sást (kivéve a rövid varázsigéket: „Szezám tárulj!"). Az 
apostolt viszont nem szabad versnek, hanem „vers"-nek 
mondja. Magyar példák között felsorolja Petőfi: Minek 
nevezzelek? című művét is. Kecskés András határozottan 
versnek tekinti a szabad verset (ehhez fűzött gondolatsora a 
végére hagyott összegezéshez kívánkozik). A verssel közös 
jegyként a felismerhető sorképzésre hívja fel a figyelmet, a 
hallható sormegfelelések ismétlődő rendszerére. Ennek meg-
felelően világosan elválasztja a művészi prózától — mivel 
ennek nincs felismerhető hangzásszerkezete, A terminusok 
közül egyiket sem tartja a szabad vers fogalmával azonosít-
hatónak, a képvers egy lehetséges változatát kivéve. De 
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megjegyzi: nem tartja célszerűnek azt, hogy túlzottan kiélez-
zük a fogalmi elhatárolást. Ettől eltekintve versnek tekinti 
a versprózát (külsőleg próza, de belső szövegtagolása vers-
szerű), s a prózaverset, mely éppen fordítva: külsőleg vers, de 
belső szövegtagolása nem versszerű. A prózaköltemény, köl-
temény prózában (poeme en prose) megítélése szerint nem 
vers, csak emlékeztet rá, a vers mintegy hiányával van jelen. 
Példái megegyeznek az előzőekével, csak ő alapos differen-
ciálást végez a szabad vers szerkezeti illetve történeti típusai 
szerint.3 Kovács András jóváhagyólag hivatkozik ez utóbbi 
fajta tipizálásra. A maga részéről versnek véli a szabad ver-
set, mivel „ritmizálható szöveg"; ugyanakkor jelzi, ha a 
metrumot vesszük alapul, akkor viszont nem vers — (vagyis 
nem kötött vers, teszem hozzá). Határozottan tiltakozik: 
nem művészi próza (szedése, írója szándéka s olvasási lehe-
tőségei miatt). A megadott terminusokat viszont ő is (Kecs-
késhez hasonlóan) megtévesztőnek véli, a „próza"-előtag, 
utótag miatt. A példáknál pedig, úgy gondolja, épp eme elő-
ző megállapodások döntenek, hogy bármelyik vagy vala-
mennyi szabad versnek tekinthető-e. A magyar szabad vers 
formailag megkülönböztethető változatainál érdekes szem-
pontokat vet fel. Eszerint alapul vehető az, hogy mi adja a 
szöveg ritmusát elsődlegesen: a sortagolás, a szintagmák, a 
kiemelhető értelmi egységek, avagy ezek valamelyik együt-
tese? Laczkóné Révay Márta is versnek tartja a szabad verset, 
mivel a prózával szemben — óvatosan fogalmazva — „vala-
milyen magasabb fokú rendezettséggel" rendelkezik, mely 
a hangzás szintjén hat. így nyilvánvaló, hogy élesen meg-
különbözteti a művészi prózától, de ezen túl a felsorolt kife-
jezéseket lényegében elfogadja mint e rendezettség foko-
zatait. Árnyalatnyi finomításokat javasol. Ugyancsak elfo-
gadja, szabad versnek tekinti a felsorolt példák mindegyikét, 
egyben voltaképp a szerkezeti változatok illusztrációjaként 
is: ld. (később írja) „bibliai típusú, lazított vers, modern 

3 L. i. m., valamint a közös Kis magyar verstan is. 
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vagy új szabad vers stb.", illetve a történetileg elhatárolható 
magyar szabadvers-fajtáknál: „koraiak (kötött vers előttiek), 
lazítottak (a metrum ellen), újak". A kiemelkedő, klasszi-
kus értékű művek esetében egy-egy Kassák-, Kaffka Margit-
Nagy László-szabad verset nevez meg. Lengyel Balázs rövid, 
velős válaszokat ad. Határozottan versnek tartja a szabad 
verset, mert versbéli hatásokkal él; „régi és új stilisztikai és 
retorikai eszközökkel". így tehát nem művészi próza. Vi-
szont a felsorolt kifejezések közül kettőt fogad el csupán 
mint a szabad vers fogalmába sorolhatót: a prózaverset és 
a képverset. A felsorolt példák közül pedig Az apostoli nem 
érzi ide illőnek; felfogása szerint jambikus kötött vers. A ma-
gyar szabad versszerkezeti változatainál kétfélét különböztet 
meg: a) ritmikai alaksejtelmekkel telítettet (Füst, Babits, 
és b) a kassáki fajtát stb. (Ez utóbbinál nem ír meghatá-
rozást, csak példát, de feltehetően a ritmika ialaksejtelmek-
kel nem telítettekre gondol.) Történeti elhatárolásra nem lát 
módot. Klasszikus példákként Kassák, Füst Milán versein 
kívül Babits: Mint különös hírmondóját jelöli meg. Nagy Pál 
válaszai vitakedvet élesztőek. Szerinte vers a szabad vers, 
de idézi a Mallarméval dialogizáló J. Roubaud-t is, aki úgy 
véli, hogy „a szabad vers olyan költészet, amely nem vers". 
Művészi próza-e? Erre másik kérdéssel felel: „Mi az, hogy 
művészi?" A felsorolt kifejezéseket nem tartja terminus 
technikusoknak, úgy gondolja, inkább „csak a megközelítés 
egyes fázisaira utalnak". A képvers esetében azt emeli ki, hogy 
benne 

„mind a képi alkotásban, mind a szövegalkotásban használatos el-
járások egy része megtalálható, de ezek újszerűen rendeződnek". 

A felsorolt példák szabad versek-e? „Jelentéstágulás után 
igen — mondja. — De akkor már minek?! Hogy ebbe a 
fiókba is bezárhatok legyenek?" A szerkezeti, illetve törté-
neti változatok összegyűjtését izgalmas feladatnak látja, 
olyanfélének, mint amilyet a már általa idézett J. Roubaud-
könyv oldott meg. Klasszikus példaként Kassák : A ló meg-
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hal. . . című művét emeli ki. Nemes Nagy Ágnes külön elő-
adásában egyéni, sommás választ adott az itt felmerült kér-
désekre. Pontosabban feltárta a nyitott, vitatott — s külö-
nösen századunk eleje óta előtérbe kerülő — megkülönböz-
tetéseket. Költészet és próza határvonalának bizonytalan-
ságát; költészet, illetve költészeten belül a vers fogalmának 
eltérő fejfogásait. Végül is ő a szabad verset magát viszony-
latnak látja: 

„a kötött vershez képest szabad, miközben — különféle fokozatok-
ban — megtartja a vers hagyományos fogalmának jó néhány ele-
mét." 

E fokozatok szerint két alapvető típust különböztet meg 
(Elekfi Lászlóra hivatkozva): a versszerű és a prózaszerű 
szabad vers típusát. S hozzáteszi, hogy az előbbi is ritkán 
hatol le következetesen a „szótagok szintjéig" (Szerdahelyi 
István). A magyar szabad vers két típusaként Füst Milán: 
Egy bánatos kísértet panasza és Kassák Lajos: Mesterembe-
rek című szabad versét részletesen, s verstani eszközökkel is 
elemzi. Lényegében Pálfi Ágnes is a kötött vershez képest 
helyezi el, majd tipizálja a szabad verset, de ő az utóbbinál 
is meglevő „metrikai elvű hangzó ritmus"-t hangsúlyozza, s 
ennek révén állítja szembe a művészi prózával. Alaposan 
megindokolja a felsorolt kifejezések mint meghatározások 
bizonytalanságait. A képverset pedig (mivel nem hangzó 
szövegritmus) nem tartja szabad versnek. Valamennyi pél-
dát elfogadja, Szerkezeti változatok esetében — Kovács 
Andráshoz hasonlóan — a Kecskés András könyvében sze-
replő felosztással egyetért. A magyar szabad vers történeti 
változatainál lényegében egybehangzik véleménye Laczkó-
nééval, csak ő tüzetesebben jellemzi a típusokat. Ahogy már 
előbb, ő az utolsó kérdés kapcsán ismételten és kidolgozot-
ban két alapvető formát különböztet meg: a) mértékőrző, 
illetve b) mértékteremtő szabad verset. Szabolcsi Gábor 
állásfoglalása óvatos: versnek nem nevezné, de „költői mű", 
s a költészettan körébe tartozik. Nem jelöl meg határozott 
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változatokat (sem szerkezetileg, sem történetileg), s a felso-
rolt kifejezésekről az a véleménye: „játék a szavakkal". Csak 
a képverset emeli ki, de ezt is „szellemes játékként". A fel-
sorolt példákat fenntartással kezeli („bizonyos egyházi szö-
vegek megközelítik a szabad vers fogalmát"). Ugyanakkor 
figyelmeztet arra, hogy nehéz tiszta típusokról beszélni. Pél-
dául József Attila Ódája „kötött vers, vagy változó jambusi 
hangzású, rímekkel átszőtt szabadvers-típus?" Úgy véli, „a 
formák nagymérvű, szokatlan, szabálytalan keveredésének 
vagyunk tanúi." S hozzáteszi: „Ezt a folyamatot alaposan 
még át sem vizsgáltuk". Török Gábor hangsúlyozottan vers 
nek vallja a szabad verset; elhatárolja a művészi prózától. 
Ugyanezért a felsorolt szakkifejezések legtöbbjét azonos 
tartalmúnak látja, kivétel a prózaköltemény és a költemény 
prózában, amely „prózai formájú lírai" alkotás; a költői 
próza pedig „lírai ( . . .) elemekkel átszőtt epika prózában". 
(Úgy vélem, hogy eme saját meghatározásai alapján is leg-
feljebb árnyalatnyi különbségről lehet szó az elnevezések 
tartalmaiban.) A képvers lehet szabad vers, de lehet kötött 
vers is (ebben igaza van!). A példákat elfogadja szabad vers-
nek. A tipizálásnál pedig — eredeti módon - a verstani 
kategóriák szerinti osztályozást javasol: a) időmértékező, 
b) ütemező, c) időmértékező-ütemező, d) a sorba osztással 
jelentést tagoló stb. A klasszikus értékű szabad versnél egy 
Kányádi Sándor- és egy Váci Mihály-verset hoz fel példá-
nak. Vargyas Lajos végig a legrövidebb és talán legvelősebb 
válaszokat adja. Ezek mintegy összegezésre is alkalmasak a 
felsorakoztatott nézetek többségének egyetértésére, illetve a 
legvitatottabb pontok kiugratására. Szerinte határozottan 
vers a szabad vers, tehát nem művészi próza. Feleslegesnek 
tartja „a szabad vers szempontjából" a kérdéses kifejezése-
ket. A példák megítélésénél ő a legkörültekintőbb: a biblia 
esetében tartózkodik az állásfoglalástól; „nem ismerem 
eredeti nyelven", a versust is esetenként kell eldönteni; a 
ráolvasásoknál is határt szab: „legtöbbje szabad vers"; Az 
apostoli pedig kivonja a fogalom köréből (jambikus). Szer-
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kezeti változatként három megadott példájára utal, mint 
amelyek „fokozatai a metrikai-ritmikai »szabadságinak". 
(Ady: A menekülő Élet, Kosztolányi: Zászló, József Attila: 
Kopogtatás nélkül.) Történetileg elhatárolható változatokról 
nem beszél, mivel nem foglalkozott ezzel alaposabban. 

Három hozzászóló voltaképpen egy-egy külön szemszöget, 
egyéni gondolatmenetet visz végig. Kövendi Dénes a vers-
soron túli ritmikai tényezők szerepét emeli ki, s így különböz-
teti meg egymástól a verset (itt is: kötött verset) és szabad 
verset. Ezen a kategórián belül a strófaszerkezetre, a szako-
zásra fordít külön figyelmet. Voltaképp így a kötött vers 
új szabatosságú körülhatárolására jut: nemcsak soron belül, 
hanem a sorok egymáshoz való viszonyában is ritmikusan 
rendezettnek kell lennie. A szabad vers pedig elsősorban a 
soron túl rendezett, s ezzel „ellensúlyozhatja a soron belüli 
rendezettség hiányos voltát". Ezért tekintjük versnek, vagy 
legalábbis laza (félszabad) versnek. (Azaz tkp. ő is fokozat-
sort állapít meg!) Szöllősy-Sebestyén András, akárcsak 
Turcsány Péter, külön tanulmánynak is beillő, egyéni fejte-
getéssorozattal válaszol. Szöllősy-Sebestyén eleve eltér a kér-
désektől, főleg sorrendjüktől. Úgy látja, hogy magának a 
vers fogalmának értelmezésétől függ, annak alesete a szabad 
vers meghatározása. A verset viszont a nem verstől kell el-
választanunk. Itt két alapvető szempontot emel ki: mi az, 
ami verssé tesz egy szöveget? Illetve: mi az, amiért a befo-
gadó versnek tekinti? Az előbbinél a nyelvileg megragad-
ható, s ugyanakkor strukturális sajátosságokat hangsúlyoz-
za, a jacobsoni poétikai funkciót; az utóbbinál a voltakép-
pen „irodalomszociológiai" versfogalmat. Joggal hívja fel 
a figyelmet arra: történetileg változik az, hogy mit tekintünk 
versnek, s ezen belül az is, hogy mit kötött és mit szabad 
versnek? Végül is egy „tágabb szövegelmélet keretében, a 
vers fogalmához képest" tartja meghatározhatónak a sza-
bad verset, amely mindig a fent említett poétikai, illetve „iro-
dalomszociológiai" értelemben vett versfogalom közötti 
„résben" kereshető (nem tesz eleget a korabeli poétika sze-
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rinti verskövetelményeknek, mégis versként kezeli a befo-
gadó). Turcsány Péter küldte be a legtüzetesebben mérlegelő 
hozzászólást (25 lap). Szempontjai igen eredetiek és elgon-
dolkoztatóak. Nemcsak a költői címadása jellemzi („A tet-
ten érhető szabadság"), hanem az igen gazdag példatár gon-
dos, taglaló felsorakoztatása; állításainak konkrét szemlél-
tetése is. Elválasztja a szabad verstől a prózaverset (társának 
látja), de a változó sorszerkezetű időmértékes verset és a XX. 
századi rímtelen jambusverset is. A példákból is mintegy 
fokozatsort állít össze, s azt vallja, hogy egy „önállósulási, 
felszabadulási folyamatnak" látja a szabad vers kialakulását, 
amely a hagyományos formák vagy folyamatos elhagyásá-
val, vagy drasztikus szakítással jön létre. Eszerint a követ-
kező típusokat, egyben fokozatokat különbözteti meg: a) 
lazított vers (Juhász Gyula: Anna örök) b) szintetikus vers, 
azaz hangsúlyos és időmértékes ritmuselv váltogatása, együt-
tese (József Attila: Téli éjszaka); c) mondathangsúly alá 
rendezett hangsúlyszakaszok (Füst Milán életműve); d) szó-
lamnyomatékos sorképzés (Tamkó Sirató Károly: Igen; e) 
bekezdéses szabad vers (Weöres: Tizedik szimfónia); f ) vál-
tozó időmértékeket sejtető szabad vers (Berda József: Viza-
fogó) ; g) ütemegységekre, ütempárokra épült szabadvers 
(Sinka István: Mózes víz után kesereg); ennek alfaja (g/B) 
ütemsorozatokra épült „hosszú vers" (Juhász Ferenc, Nagy 
László); h) grafikai és nyomdatechnikai eszközök hatása a 
szabad versre (Magyar Műhely szerzői, VER(S)ZIÓK kötet, 
Zalán Tibor legújabb kötete stb.). Történetileg egyrészt úgy 
véli, hogy a kultikus szövegek, ráolvasások mintegy korai 
ősi „műfajállapotot" őriznek meg; másrészt a magyar sza-
bad vers fejlődése esetében szabatos korszakelhatárolásokat 
javasol, s külön figyelmet fordít napjaink legfrissebb költé-
szetére ebből a szemszögből. 
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3. Mi tehát a szabad vers ? 

A legutolsó kérdés ez: „Végül: Ön szerint mi a szabad 
vers?" Sok figyelemre méltó definíció született. Érdemes 
lenne valamennyit szó szerint idézni. De az összefogottság és 
áttekinthetőség érdekében helyesebbnek látszik, ha elsősor-
ban a közös vonásokat emelem ki. így, ilyen egyezményes 
karakterjegynek tekinthető az, hogy a kötött verssel szem-
ben a szabad versben más a metrum szerepe. Többek szerint 
„metrum nélküli", „nem metrikus", „nem szorosan metri-
kus" vers. (Bollobás Enikő, Ferencz Győző, Hegedűs Géza, 
Kecskés András, Kovács András, Laczkóné, Lengyel Balázs, 
Vargyas Lajos.) Lényegében hasonlóképpen vélekednek azok 
is, akik ezt szó szerint nem mondják ki, de beleértésként sze-
repel meghatározásaikban (Nemes Nagy Ágnes, Nagy Pál, 
Szabolcsi Gábor). Kivételt képez a már különválasztott, két 
egyedi álláspont: Szöllősy-Sebestyén Andrásé és Turcsány 
Péteré. E tekintetben csatlakozik hozzájuk Török Gábor is. 
Pálfi Ágnes mintegy átvezető szerepet játszik, akárcsak 
Kövendi Dénes. Az előbbi — szemben a felsoroltakkal — 
hangsúlyozza a szabadversíró „metrikai tudatosságát". De 
amikor - igen szabatosan — taglalja ennek a tudatosságnak 
fokozatait, akkor kiderül, hogy számára is kritérium a mér-
tékőrzés vagy mértékteremtés, maga a „metrikai minimum". 
Vagyis, nincs alapvető ellentmondás a két, egymással szem-
ben állónak tetsző csoport véleménye között. Voltaképpen, 
valamennyi válasz tükrében, a szabad vers nem egyszerűen 
és főként nem kategorikusan a metrum hiányával jellemezhe-
tő, hanem (a kötött vershez viszonyítva) a metrumhoz való 
másféle kapcsolatával, azaz a metrum alapvetően nem meg-
határozó voltával. Hiszen csaknem valamennyi vélemény-
ben szerepel fokozatként a szabad versben metrumok fel-
bukkanásának lehetősége (különböző fajta, terjedelmű 
„metrumszórványok": Kecskés); s az is, hogy ez viszont 
nem szükségszerű. A metrum léte vagy nemléte tehát egy-
felől negatív meghatározó jegy, másfelől nem jelent diffe-
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rentia specificát. Ugyanakkor mégis vezérfonalként szolgál-
hat a különböző típusú szabad versek közötti különbségte-
véseknél, a kötött verstől való távolság pontosabb jelölése-
ként (Török Gábor képviseli legkövetkezetesebben ezt az 
álláspontot saját tipizálási javaslatánál). 

Az a tapasztalat alakult ki a vélemények összegezése során, 
hogy a szabad vers vagy nem szabad vers kérdése végül is 
n e m a metrum létén vagy nemlétén múlik. Vagyis, ami 
kezdettől kísértett: n e m ún. „verstani" kategóriák segít-
ségével lehet, tudunk lényeges különbségeket tenni. Már 
csak azért sem, mert eleve felmerül, a válaszokban állandóan 
ismétlődik a kétségtelenül mai verstanon kívüli kérdéssor: 
tisztázni kell — a szabadvers-meghatározáshoz — mi az, 
hogy vers? Mi az, hogy nem vers? Vagyis a bármikori 
s a jelenkori verstan, költészettan, poétika alapkérdéseit veti 
fel. Ezért és így érzem rendkívül helyénvalónak Kecskés 
András javaslatát: 

„célszerűnek látom a vers fogalmának kiterjesztését o lyan szöveg-
formákra , amelyeket ugyan metrikai ismertetőjegyekkel nem lehet 
egyértelműen meghatározni , de amelyeket akár elődeink, akár kor-
társaink (főleg: maguk a szöveget lé t rehozó alkotók) versnek tar-
to t t ak . " 

Ez, a „vers fogalmának kiterjesztése", pontosan egybe-
hangzik a kiemelt különvélemények álláspontjának alapve-
téséivel — hallgatólag Nemes Nagy Ágnes álláspontjával is. 
Másféle formában, de igen határozottan Pálfi Ágnes ezt így 
fogalmazta meg: 

„A szabad vers létező típusai alapján azonban nem lehetetlen a kö-
tött versformákéhoz hasonló verstani leírásuk. Egy o lyan modern 
verstan alapját képezhetné ez, melyben a szabad vers típusai és a 
kötöt t versformák egységes rendszert a lkotnának." 

4. Összegezés és egyéni vélemény 

Úgy vélem, hogy a szabadvers-definícióra vonatkozó kér-
dések és válaszok egyik legérdekesebb és legtávolabbra mu-

5 It 87-88/1 
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tató következtetése az, hogy a mindenkori, s a mainak szá-
mító) verstan alapjait kérdőjelezik meg. Világosan kirajzo-
lódik az a körkép, miszerint nem beszélhetünk szilárd s 
főként merev „szabadvers-fogalomról", hanem inkább típu-
sokról, amelyek egyben fokozatok, mivel mindig viszonyla-
tok. Egyszerűbb, szűkebb keretek között : a kötött vershez va-
ló viszonylatot jelölik (ld. metrikus, sor-, strófa- stb. képző 
tényezők); tágabb keretek között: a prózához való kapcso-
latot képviselik, más-más fokon (tipográfiától dikcióig, 
hangzásig, speciális ritmustényezőkig). De felmerülnek ennél 
tágabb körű kapcsolatok is. Ahogyan például Szöllősy-Se-
bestyén András egy „tágabb szövegelmélet keretében, a vers 
fogalmához képest" tartja meghatározhatónak a szabad 
verset. Ugyanakkor — joggal — felveti a mindenkori „iro-
dalomszociológiai" (recepcióesztétikai) szempontot : 

„Felteszem, hogy a nagy verstani újítók, pl. Ady számos olyan versét 
is szabad versnek minősíthetnénk ezen az alapon, amelyeket ma már 
mint kötött verseket olvasunk; ugyanakkor — főleg régibb korokat 
tekintve — figyelembe sem vennénk olyan szövegeket, amelyeket' 
ma már mindenki versnek olvas, éppen mivel a poétikailag szűkebb 
versfogalom kevesebb teret enged a szabad vers kategóriájának." 

Ez a fajta viszonylagosság — amely egyszerre leíró, s 
ugyanakkor történeti; egyszerre verstani, s ugyanakkor vers-
tan-történeti, tehát voltaképpen kultúrtörténeti — úgy vé-
lem, alapvető jelentőségű. 

A kérdés, úgy vetődik fel: milyen egészben, mihez képest 
helyezzük el, keressük helyét a szabad versnek? S ez egyúttal 
azt is jelenti: vajon „a szabad vers" kérdése elválasztható-e 
általában „a vers", „a költészet" kérdéseitől, s továbbme-
gyek: a művészet (vagy nem művészet) kérdéseitől? Hiszen 
valamennyit, végső fokon, egy egymástól elválaszthatatlan 
történeti, sőt: kultúrtörténeti egészben kell elhelyeznünk, s 
most már tudományelméletileg lényegesnek vélem azt, hogy 
először az egészben kijelölhető helyét kell keresnünk, s csak 
ezután a részletek elrendezésének helyes összefüggéseit. 
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„Minden részigazság csak az egészen belül elfoglalt helye következ-
tében nyeri el igazi jelentését" 

— írja L. Goldmann4 —, de lényegtelen, hogy kit idézünk, 
hiszen a megállapítás már evidencia. 

Egyéni állásfoglalásomat azzal kezdeném, hogy abba a 
fajta egészbe helyezném el az egész kérdésfelvetést, amelyet 
valamikor Karinthy Frigyes (1937?) egy rádióelőadásában 
fejtett ki, s amelyet Fónagy Iván idéz:5 

,,. . . arról szólt, hogy a zene és a beszéd között nincsen határ. Az 
előadás illusztrálta is a tézist, mivel fokozatosan, szinte észrevétlenül 
ment át a hétköznapi értekező hangnemből az énekbe, hangszeres 
zenébe. Magdics Klára (1963) kísérleti alanyokkal járatta meg a be-
szédtől az énekig vezető utat, és elemezte az út egyes fázisait, ezek: 
a hangszint megemelése szekunddal, terccel; a hangmagasság-kü-
lönbség fokozatos nivellálása; a ritmus leegyszerűsítése, metrizá-
lása." 

Igen frappáns példaként szolgálhat az ugyanitt idézett G. 
List néprajzi tapasztalata arról, hogy a nyugat-ausztráliai 
nyangumata törzs nyelvében a hang zeneisége fokozást je-
lent; s hogy az észak-amerikai hopi indiánok megkülönböz-
tetik a beszédet (laványit), a szertartásénekeket, kántálást 
(távit), és az ünnepélyes kihirdetést (tingavát); a maorik pe-
dig, Új-Zélandban, szintén különválasztják a beszédet (kor-
rero), a stilizált, dallamos beszédet (haka), s a rituális 
kántálást (karakia) az énektől (uaiata).6 Egybevág ez a régi 
görög felfogással. Azzal, hogy Arisztoxénosz érzékletesen le-
írja a hang felemelkedését, a hang folyamatos mozgását egy 
mélyebben fekvő pontról egy magasabb felé; s hogy a görög 
poétikában, retorikákban többször a metrum apjának neve-
zik a ritmust. Vagyis — ahogy Fónagy Iván értelmezi — a 

4 Lucien Goldmann: A rejtőzködő isten. Bp. 1977. 20. 
5 Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség — Dallamfejtés. Bp. 1974. 82. 
0 List, G.: The boundaries of speech and song. Ethnomusicology 7. 

(1963), 1 - 1 6 . idézi Fónagy I.: I. m. 82., 83. 

5* 
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„kötött mértéket minden bizonnyal a beszéd természetes lejtéséből 
formálta ki a ritmusigény." S eszerint: „A még kötetlen, de már 
rendeződő ritmus ősibb a metrumnál, apja a metrumnak. A szabad 
vers kötetlen ritmusa azonban gyermeke a metrumnak, nem pedig 
apja. Feltételezi a metrumot, amelytől el akar szakadni." 

A lehetőségek gazdag tára keletkezik abból, hogy a hangsúly 
az időtartammal, dallammal, hangszínnel kombinálódik".7 

Ez a gondolatmenet több okból is idekívánkozik. Egyfelől 
nyomatékosítja azt a (kérdéssor és válaszok elemzése kap-
csán leszűrődő) tapasztalatot, hogy nem annyira éles ha tá-
rokról van szó, mint inkább fokozatsorról, skáláról. Ez itt, 
mint a szabad vers különböző szempontból megnevezett tí-
pussora jelentkezett. Másfelől ennek a fokozatsornak funk-
cióira hívja fel a figyelmet. Műfaji megkülönböztető szere-
pére, de ennél többre, mindezek társadalmi háttérerére, kul-
túrtörténeti tartalmaira. („Minél jobban távolodunk a hét-
köznaptól, annál szabályosabbá válik a hang, annál jobban 
közeledik a beszéd a zenéhez." Azaz: „A hétköznapok szür-
keségéből kiváló ünnep fényét tükrözi és emeli az énekhez 
közeledő hang kivételessége." i. h.) Úgy vélem, hogy ez, a 
szertartásokhoz, az emelt hangú beszéd kultikus eredeteihez 
visszavezető kapcsolat kulcsértékű. Egyszerre figyelmeztet — 
szabad vers esetében — a különböző típusok, fokozatok 
nagyobb egészben való elhelyezésére; ugyanakkor mindezek 
történetiségére is, s e történeti jelleg recepcióvonatkozásaira. 
Arra az oldalra, amelyet Szöllősy-Sebestyén András „iro-
dalomszocíológiai"-nak nevezett. (Kovács András hangsú-
lyozza még ezt a „versolvasó, versmondó", s hozzátehet-
jük : vershallgató készségeitől, értelmezésétől való függést.) 
Vagyis: mikor, mit és ki tekint versnek? - olyan szocioló-
giai kérdés, mely egyben történelmi is. 

Végül is saját felfogásom az, hogy a szabad vers — jelen-
legi irodalmunkban — élő, mozgó, változó forma. Sok és 
gazdag változata állandóan bővülhet és bővül. Fogalmának 

7 Fónagy I.: / . m. 80., 49. 
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körülhatárolása semmiképpen nem lehet merev. Fajtái bizo-
nyos skálán helyezkednek el. Ez a skála nemcsak kötött vers 
és szabad vers között húzódik (az átmenetek variációival), 
hanem próza és szabad vers, sőt: köznyelv és „ritmikus 
nyelv" között helyezkedik el. Ez utóbbi lehet „költészet", de 
lehet valami más: költészet előtti is annak határait súroló 
megnyilatkozás is. Úgy vélem, hogy a retorizáltság, stilizált-
ság és hanghordozás alakulása szorosan összefügghet. S az 
énekes beszéd, a kántálás, a parlando, a recitativo arra emlé-
keztet, hogy ez a bizonyos fokozatsor tulajdonképpen a köz-
nyelv és már zeneinek nevezhető nyelvi jelenség között húzó-
dik .A szabad vers jelensége arra hívja fel figyelmünket, hogy 
nemcsak az ősköltészet és a népművészet keletkezésekor, 
hanem napjainkban is létezik az a bizonyos „őstojás" (ahogy 
Goethe a balladát nevezte): vagyis művészeti ágak, megnyi-
latkozások eredendő együtt létezése. S nem a meglevő rend-
szerünkhöz (itt verstanunkhoz) kell igazítanunk az újabb 
fejleményeket, hanem fordítva, e rendszert kell módosíta-
nunk éppen az új tények, az irodalmi jelenségek bővülése 
hatására. Gondolom, ezzel nem szegényedni, hanem gaz-
dagodni fog a diszciplína. Vagyis hangsúlyozottan a Kecskés 
András, másfelől Pálfi Ágnes által felvetett gondolathoz 
csatlakozom: a verstan megújításának szükségességéhez. 

Úgy vélem, hogy efféle úton jár például az az angol kutató, 
aki Apollinaire egy verse kapcsán az egész „Alcools"-ciklust 
fokozatsornak tekinti a magasan strukturált, de unortodox-
nak nevezett Le Pont Mirabeau-tő\ a merész képrombolásnak 
tekintett Zone-ig; s aki a verstani szempontokat a művek 
igényei szerint bővíti fonetikai, szemantikai és egyéb néző-
pontokkal.8 Mint itt, általánosabb érvényűén is, a művek, 
maga a megújuló költészet az, amely kiindulópontot jelent, 
s verstani fogalmaink használhatóságát vagy bővítésének 
szükségességét végül is eldönti. 

8 David Birdsong: Becoming a Poem: an analysis of Apollinaire's 
„Annie" Language and Style, 1984. 3. 206—216. 


