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feszítései elsősorban a 20. században nyújthattak erőt, bizakodást 
azoknak, akik a dunai népek baráti összefogásának igényével léptek 
föl. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy Klapka az egyéni szabad-
ságjogok széles körű rendszerére alapozta konföderációs tervét, 
aminek bevezetése óriási előre lépést jelentett volna ezeken az elmara-
dott területeken. 

Mindezt meggondolva a száműzött tábornok értékeléséhez meg-
felelőbbeknek tartjuk Lukács Lajos, mint Lengyel Tamás megállapí-
tásait, s ezért végsőként is hadd álljon itt az előbbitől választott mon-
dat : „De az események arra mutattak, hogy Klapka politikai és diplo-
máciai erényei semmivel sem maradtak el katonai képességei mellett. 
[ !] Végső soron nem rajta múlt, hogy erőfeszítéseit nem koronázta 
a várt siker". (Szépirodalmi, 1986.) 

N A G Y MIKLÓS 

LÁSZLÓ ZSIGMOND: KÖLTÉSZET 
ÉS ZENEISÉG 

PROZÓDIAI T A N U L M Á N Y O K 

László Zsigmond posztumusz kötete a sokoldalú tudós élete utolsó 
két évtizedének munkásságát mutatja be. Ez a munkásság az 1961-
ben megjelent Ritmus és dallam c ímű könyvéből sarjadt ki, s erre 
épül a kötet, amely újra közli a nagy figyelmet keltett könyv főbb feje-
zeteit, valamint a nyelv-, az irodalom- és a zenetudomány szakmai 
köreiben kiváltott visszhangra, Vargyas Lajos, Elekfi László, Fónagy 
Iván, Kardos István bírálataira, Péczely László és Csomasz Tóth 
Kálmán opponensi véleményeire adott válaszokat. A Ritmus és dal-
lam egyes részeiből önállósult a Bartók Kékszakállújának zenei pro-
zódiájáról írott tanulmány (A prozódiától a dramaturgiáig — Bartók 
Béla) és egy újabb kiváló könyv, A rím varázsa (1972.), amelynek 
szintén itt olvashatjuk újra egyes részleteit. Ezekből a művekből 
további hajtások fakadtak: Bartók után Kodály és kortárs magyar 
operaszerzők énekes prozódiáját vizsgálta a szerző (Szó és zene Ko-
dály dallamvilágában, ill. Költészet és zene összefüggésének vitapont-
jai). A rím varázsához gyűjtött anyagból pedig négy költő, Goethe, 
Petőfi, Kosztolányi és József Attila rímvilágáról született — e kötet 
számára — egy-egy dolgozat. A Ritmus és dallam és A rím varázsa 
tanulságait összegezi A versmondás művészete című írás. Szervesen 
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illeszkedik a kötet anyagába az Ady verseléséröl szóló cikk. A gyűj-
teményt egy valamivel korábbi írás, a rokon szellemű pályatárs, Sza-
bolcsi Bence Vers és dallam című könyvének recenziója zárja, és egy 
rövid önéletrajzi Visszatekintés vezeti be: ebben többek között szó 
esik szerzőnk első, ifjúkori verstani munkájáról, amely a kuruc balla-
dák hitelességét ritmikai alapon és statisztikai módszerrel vizsgálta. 

László Zsigmond verselméletének alapgondolata, hogy a ritmussal 
egyenrangú tényező a versszöveg hanglejtése, „dallama": „egész 
könyvem homlokterében a versdallam áll, Ritmus és dallam — hir-
deti munkám már címében —, és ezúttal (kivételesen) a hangsúlytalan 
»és«-re esik a döntő hangsúly" (152). Számos rövidebb-hosszabb vers-
szöveg dinamikájának és melodikájának elemzésével igyekszik bizo-
nyítani, hogy „ha az értelmi hangsúly a vers bonyolult hullámmozgá-
sában az ütemnek nem »erős«, hanem »gyenge« helyén keres vagy talál 
elhelyezést, ebben a gyengébb pozícióban a hang felszöktetésével 
(vagy pontosabban: feljebb szöktetésével), »dallamcsúcs« keltésével 
szerez magának érvényt" (135). A hanglejtés, a beszéddallam valóban 
fontos tényezője a vers hangzásképének, a befogadóra tett hatásának, 
de az elemzett példákban nem önálló ritmusképző, hiszen egybeesik 
a dinamikus hangsúllyal (pl. „Téged hordoz- / lak utamban, / Téged 
ölel- / lek ágyamban", 35, „Forr a világ bús tengere, ó magyar!", 
47, „Elhull a virág, eliramlik az élet", 56). Csupán a kérdő mondatok 
egy bizonyos fajtájában keresztezi a melódiavonal a dinamikai vona-
lat: az úgynevezett eldöntendő kérdésekben — ha nincs bennük -e 
vagy ugye kérdőszó — a dallam a mondat vége felé emelkedik, leg-
nagyobb magasságát az utolsó előtti (olykor az utolsó) szótagon éri 
el, s utána meredeken esik. László Zsigmond be is mutatja egy ilyen 
kérdésnek a dallamvonalát, Juhász Ferenc verséből idézve: 

Emlékszel a gyerekekre ? 

' J I 31 ) 

Később azonban figyelmen kívül hagyja ezt a tényt, s a vizsgált szö-
vegek kérdő mondatainak dallamcsúcsát a dinamikus hangsúly he-
lyén jelöli ki, pl. „Nincs hát remény? nincs semmi kegyelem?" (90). 
Pedig ezekben a kérdésekben a hangmagasság a re, illetőleg a gye 
szótagon tetőzik. Ugyanígy: „Meghaltál-e? vagy a kezdet görcs bánt-
ja, imádott Jankóm?" (66): nem a görcs, hanem a bán (esetleg a 
Jan) szótag, „Mit van tennem? olvasni tán?" (97): nem az ol, hanem 
a ni szótag a dallamcsúcs. A mostani kötetben közölt részletekből 
ezek a hibák jobban kiütköznek, mint a Ritmus és dallam valóban 
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szuggesztív hatású egészéből. Ma úgy látjuk, hogy László Zsigmond 
túlbecsülte a versdallam szerepét, amely — Kecskés András szerint 
(A komplex ritmuselemzés elvi kérdései. ItK 1966: 127) — „a vers 
ritmusának esztétikailag is jelentős, kiiktathatatlan összetevője" 
ugyan, de „általában szabályos periodicitás nélkül" jelentkezik. 

László Zsigmond prozódiai kutatásainak egyik célja az volt, hogy 
fölmentse az úgynevezett jövevény versformákat az idegenszerűség-
nek egy időben gyakran hangoztatott vádja alól. Ez a törekvése 
összetalálkozott Kodályéval, aki számos időmértékes versre szerzett 
összetéveszthetetlenül magyar zenét, a szöveg prozódiáját és dallamát 
követve. Más volt az eljárása Bartóknak — legalábbis A kékszakállú 
herceg várában, ahol a prozódia és a dallam egyaránt a drámai kife-
jezés szolgálatában áll, s ez csihol ki gazdag ritmikai változatosságot 
az egyhangúnak tartott „ősi nyolcas" sorfajból. A kortárs magyar 
operákban, amelyekkel László Zsigmond a kandidátusi vitáján el-
hangzott válaszában foglalkozott, „a kodályi, nyelvi-versbeli megha-
tározottságú prozódiának" és „a bartóki, dramaturgiai irányozott-
ságú, drámai dallamformálásnak" hatása is föllelhető. Ezekben a 
vizsgálataiban a szerző egyaránt kamatoztathatta zenetudományi és 
verstani felkészültségét. 

Párját ritkító vállalkozás volt A rím varázsa: László Zsigmond hat 
nyelv költészetéből — a magyaron kívül németből, angolból, franciá-
ból, olaszból és középlatinból — gyűjtögetett szebbnél szebb példá-
kat a rím különleges fajtáinak(rímillúzió, árnyékrím, csonkarím, kan-
csal rím stb.) és funkcióinak („a rímhumortól a rímdramaturgiáig") 
bemutatására. A z idegen nyelvű idézeteket mindig műfordítás is 
kíséri, nemegyszer magától a szerzőtől, amelyben lehetőleg igyekszik 
átmenteni a rím sajátosságát. Párját ritkítónak nevezhetjük a teljesít-
ményt azért is, mivel a magyar verstani szakirodalomban Radó An-
talén kívül László Zsigmondé az egyetlen könyv terjedelmű tanul-
mány a rímről. Mintha nemcsak egyes költőink becsülnék le a rímet, 
hanem a verstan kutatói is méltatlannak tartanák részletesen fogal-
kozni vele. László Zsigmond elemzései és fejtegetései azonban rávi-
lágítanak, hogy a rím nem külső dísz, nem puszta „segédeszköz", 
hanem a vers szerves eleme, nemritkán lényeges mondanivaló hordo-
zója. 

László Zsigmond fogalomkészlete, szóhasználata nem mindig 
„korszerű", hiszen ahhoz a generációhoz tartozott, amely még az 
első világháború előtt indult el pályáján. Elutasítja például a szimul-
tán verselés gondolatát. Szepes Erika és Szerdahelyi István Verstana 
(1981.) szerint ugyan ő kodifikálta azt a téves tételt, hogy „a modern 
ritmika egyik alapelve, hogy minden vers hangsúlyos és időmértékes 
egyszerre" (i. m. 511), az itt közölt részletekben azonban két jambus-
versröl, Vörösmarty Késő vágyaról és Arany V. Lászlójáról is kijelenti, 
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hogy lehet őket „magyarelvűen" is olvasni, csak éppen nem szabad! 
(88, 95). A Ritmus és dallam egyik bírálója. Kardos István írja: „talán 
nem is tudományos mű abban az értelemben, hogy valamely tudo-
mányos kérdést rendszeresen kimerítő teljességgel letárgyalna és 
cáfolhatatlan téziseket állítana fel az idők végtelenje számára". László 
Zsigmond egyetért ezzel a megállapítással: „nem a tudományra gon-
doltam, mikor a magyar vers szívverését auszkultáltam. A valóságot 
és az igazságot próbáltam megközelíteni — vagy helyesebben, ebben 
az irányban igyekeztem tárgyam felé közeledni" (150—151). Hozzá-
tehetjük még, hogy ismerte és méltányolta a verstanban használható 
objektív vizsgálati módszereket, a műszeres fonetikai mérést, a sta-
tisztikát — az utóbbit számos magyar pályatársát megelőzve ered-
ményesen alkalmazta is a kuruc balladákról szóló értekezésében —, 
de többre becsülte az intuíciót, a költői alkotások ihletett átérzését. 
Ez a kongeniális beleérzés és a művészi esszéstílus adja László Zsig-
mond írásainak meggyőző erejét, maradandó értékét. 

87 éves volt, amikor kéziratát 1980. májusi dátummal útjára bocsá-
totta. A könyv megjelenését már nem érte meg. Korrektúrát sem 
végezhetett, így egynéhány zavaró sajtóhiba benne maradt, különö-
sen idegen nyelvű szavakban és idézetekben. A magyar szövegek 
hibái közül legbántóbb a Buda halála híres-szép sorának: „Már len-
geti leblét hűs reggeli szellő" az akadémiai kritikai kiadás óta örök-
lődő értelmetlen eltorzítása: „Már lengeti kehiét..." (41 — 42). A 
szép tartalomhoz méltóan szép kiállítású könyv figyelmesebb szöveg-
gondozást, mindenekelőtt pedig gyorsabb megjelenést érdemelt volna. 
(Akadémiai, 1985.) 

SOLTÉSZ K A T A L I N 

WEÖRES SÁNDOR: A VERS SZÜLETÉSE 

Századunk egyik legnagyobb — s a ma élők közül bizonyára a 
legnagyobb — magyar költője, Weöres Sándor 1939-ben bölcsészdok-
tori diplomát szerzett a pécsi egyetemen. Professzora, Halasy-Nagy 
József meglehetősen előzékeny gesztussal felajánlotta a fiatalember-
nek, hogy szokványos értekezés helyett egy „Meditáció és vallomás" 
alcímű írásművet nyújtson be disszertációként, s ebben „alkotáslélek-
tani" vizsgálódás címén arról számoljon be, miként ír verset. 

A z ifjú poéta azért megadta a módját: bevezetésként úgy tett, 
mintha valamely tudományos objektivitásra törekedve, módszeresen 
tisztázná a témakör alapfogalmait, onnan kezdve, hogy mi a művé-


