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SZABÉDI LÁSZLŐ: A MAGYAR RITMUS FORMÁI 
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó Bukarest, én. (1955), 232 1. 

Az 1955. év egyszerre két jelentős művel 
is gyarapította verstani irodalmunkat. Az 
egyik Horváth János Vitás verstani kérdések, 
a másik Szabédi László erdélyi (kolozsvári) 
költő és egyetemi tanár A magyar ritmus 
formái c. tanulmánya. (Eddig megjelent 
ismertetései: Gáldi Lászlótól, a M. Tud. 
Akad. Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közi. 
X. k. 1—2. sz. 198—207. 1. és Elekfi László
tól, Mnyr. 1956. 2. sz. 258—261. 1.) Az a 
körülmény, hogy legújabban egy olyan met
rikus nyúlt hozzá a kérdés velejéhez, a 
magyar ritmus alapvető problémáihoz, aki 
maga is költő, talán arra enged következ
tetni, hogy költőink maguk is érzik a magyar 
(magyaros v. nemzeti) verselés megújhodá
sának szükségességét, hogy a még mindig 
egyeduralkodó jambus mellett indokoltnak 
látják a nemzeti formáknak jogaikba való 
visszahelyezését. Ehhez azonban arra van 
szükség, hogy a XIX. század népies mű-
költészetében eluralkodó pattogó ritmusú, 
túlságosan éneklő, inkább csak a dalihlethez 
illő, „stilizált" (Szabédi) magyaros verselés 
helyett más, nagyobb arányú ihlethez alkal
masabb formában jelenjenek meg nemzeti 
versformáink. Korábbi verstani irodalmunk 
inkább csak a meglevő vizsgálatát tekintette 
céljának; újabb művelői a gyakorlat meg
változtatására is számítanak. Szabédi is így 
ír könyvének utolsóelőtti fejezetében : „Ver
selésünk válságából a kivezető-utat ugyanis 
csak a beszéd ritmuslehetőségeit tudatosan 
tanulmányozó költők gyakorlata találhatja 
meg. Talán segítségünkre lesz a következő 
fejezet.. ." (193.) 

A könyv és egyúttal egész verstani iro
dalmunk egyik alapkérdése : honnan kerül 
a verses beszédbe a ritmus. Szabédi a feltett 
kérdésre adott válasz szerint két kategóriába 
sorolja metrikusainkat: az idealisták szerint 
„a vers ritmusának a versbeli beszédtől füg
getlen, azt megelőző ideális léte van, s a 
versbeli beszéd azért ritmusos, mert ehhez 
az eleve létező ideális ritmushoz igazodik." 
(5.) A materialisták viszont azt tanítják, hogy 
a „vers ritmusának nincs a versbeli beszéd
től független léte, . . . a vers ritmusa a vers

beli beszéd természetes tulajdonsága." (5.) 
Szabédinak ez a megkülönböztetése megté
vesztő, mert azt a látszatot keltheti, hogy 
pl. Arany János vagy Németh László más 
tekintetben is materialista. Merevnek is érez
zük kategorizálását, mert pl. a ritmus ere-
deztetésében „idealista" Horváth János is 
szereti megállapításait reális tényekkel meg
alapozni, azután számos szép verstani elem
zésében a versformának a tartalmi „maté
riához" igazodó, azt kifejező funkcionális 
szemléletére ad szinte mintapéldákat. Nem 
is teljes a kategorizálási kísérlet, mert van
nak olyan metrikusaink, akik nem foglalnak 
állást az eredet kérdésében ; így Horváth 
János is bevallja, hogy „az eredet kérdésében 
bizonyosat senki sem tudhat, mert azt sen
kinek nem volt alkalma tapasztalni." 
(Rendsz. m. verstan 20.). Mindazonáltal 
Szabédi művének jelentősége, hogy vers
tani irodalmunkban az első olyan mű, amely 
következetesen törekszik a marxista ismeret
elmélet és esztétika elveinek érvényesítésére, 
így mindjárt a könyv I. részében, a Törté
nelmi visszapillantás-ban, melyben a fent 
megjelölt idealista—materialista szempont
ból, a materialista álláspontról kategorizálja 
és értékeli a magyar verstani irodalom leg
jelentősebb művelőit. 

Arany János materialista, mert „a költé
szet hangzati tényezőjével szemben a tar
talmi, a gondolati tényező elsődlegességét 
hangoztatja". (12.) Helyesen látja meg ezzel 
Szabédi Arany elméletében a tartalom és a 
versforma-egység elvének csiráját. Négyesy 
Lászlóban látja Horváth János mellett a 
verstani idealizmus legszélsőségesebb kép
viselőjét. Élesen szembeállítja az idealista 
Négyesyt a materialista Arannyal: „Arany 
szer in t . . . a verssor hangzati tagozódása, 
ütemekre oszlása, egyszóval hangritmusa már 
éppen a versmondat szerkezetének a követ
kezménye. Négyesynél fordítva: az ütem 
diktálja a szólamok terjedelmét, a vers hang
ritmusa, ütemszerkezete irányítja a vers
mondat tagolódását". (24.) Jól állítja fel 
Szabédi a Négyesy-fejezetben az idealista és 
materialista irányzat ellentétét, viszont olyan 
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dolgokat is tulajdonít Négyesynek, amelye
ket egy-egy elejtett szóra, "kiragadott mon
datra alapoz, s éppen ezért a belőlük vont 
következtetéseket nem érezzük logikailag 
eléggé megalapozottaknak. Pl. ebből a mon
datból : „A jó vers . . . úgy tűnik fel, mint 
a gondolatnak veleszületett formája", azt a 
következtetést vonja le, hogy Négyesy a 
gondolat elsődlegességét látszatnak minősíti, 
majd hozzáteszi: ,,fme, az empiriokriticista 
als-ob filozófia megnyilatkozása a századvég 
magyar ritmuselméletében." (20.) Arany 
László „Négyesy hivatalossá- vált ritmus
elmélete ellen harcolva próbálja meg tovább
fejleszteni Arany János ritmuselméletének 
materialista magvát." (28.) Teszi pedig ezt 
Szabédi szerint apja tudományos hagyaté
kának védelmében, Négyesy idealista tor
zításával szemben. Arany László is mate
rialista volna, mert „nem ismerve el a lényegi 
különbséget a vers mondattana és a közön
séges beszéd mondattana közt, a verselésben 
használatos ritmusszerkezetek forrását a 
közönséges beszédben szokásos hangsúlyo
zásra igyekszik visszavezetni." (39.) Elmé
lete letér azonban a materialista útról, mi
helyt az ízületalakulás kulcsát nem a mon
datok értelmi szerkezetében, hanem a szó
tagok számszerű mennyiségében látja. Arany 
László félhangsúlya ugyanis nem értelmi, 
hanem zenei jellegű hangsúly. így aztán még 
Négyesyn is túltesz, hiszen az utóbbi csak 
a versben tétet oda nyomatékot, ahol a ter
mészetes beszédben nincs, Arany László 
viszont a prózai beszédben is megteszi ezt. 
Szabédi merev kategorizálása szerint tehát 
Arany László nem teljesen materialista, csak 
afféle félig-materialista. Majd megállapítja 
róla : „A századvég empiriokriticizmusának 
tulajdonítható, hogy bár apjánál tudományo
sabb, túlságosan is „természettudományos", 
túlságosan is „laboratóriumi" formában vizs
gálódik, az öreg Arany átfogó elméletalkotó 
képességével nem rendelkezik." (30.) így 
vélekedik arról az Arany Lászlóról, akiben 
pedig elméletének nem egy sarkalatos pont
jában támaszkodik. Nem eléggé körültekintő, 
amikor azt állítja, hogy Arany László „nagy 
felfedezését" nemcsak nyelvtudósaink, „ha
nem versteoretikusaink is kihasználatlanul 
hagyták." (34.) Tudvalevő, hogy Horváth 
János már 1922-ben Magyar ritmus, jövevény 
versidom c. könyvecskéjében ismerteti Arany 
László elfelejtett tanulmányát, s támaszko
dik is rá. Gábor Ignác ritmuselmélete is 
materialista megalapozású, mert azt hangoz
tatja, hogy a versben sem szabad másképpen 
hangsúlyozni, mint a közönséges beszédben. 
Elmélete azonban csak indokolásában mate
rialista, végeredményben azonban Ő is „az 
idealista ritmuselmélet lejtőjére csúszott", 
mert „a beszéd természetes hangsúlyozását 
eltorzító ritmust visz be önkényesen a 

versbe." (45.) Továbbá a nyelv egy bizonyos 
korszakából levezetett verselési módot a ké
sőbbi korokra, a nyelvtől elvonatkoztatva 
használja, s ezért a mechanikus materializmus 
(!) verstani képviselője. 

Polémiája a Horváth Jánosról szóló rész
ben a legélesebb, mert benne Négyesy túlzó 
tanítványát látja : a ritmust a rhytmizo-
menontól független létű ideális törvénynek 
mondja. A rhytmizomenonból a ritmusérzék 
átalakíttat velünk ennek4 a törvénynek meg
felelő ritmikus jelenséget. Majd a későbbiek 
során látjuk, hogy Szabédi és Horváth között 
nem is olyan nagy az ellentét, mint ahogy 
ezt az .előbbi polémiájának élességéből követ-
keztethetnők. így ritmikus jelenségek elő
állításában Szabédi is jelentős szerepet tulaj
donít a képletsorozatokon nevelkedett rit
musérzéknek. Mégis nem egy ítélete kellő
képpen meg nem alapozottnak tűnik fel. 
így mesterségesnek érezzük Horváth János 
szembeállítását Arany Lászlóval, pl. az 
alábbi mondatban: „Míg tehát Arany 
László szerint a versritmus alapja a közön
séges beszéd hangsúlyszerkezete, addig 
Horváth szerint a versritmus a közönséges 
beszéd hangsúlyszerkiízete ellenére létesíthető 
csupán." Erre nézve idézi Horváth Jánosnak 
ezt a mondatát: „Van tehát a hangritmus
nak valami eszménye, melynek a nyelvben 
tökéletes megvalósulását a gondolat zavarja.'' 
(51.) Egy gondolatrendszer egészéből ki
ragadva a mondatot, »valóban ily élesen vet
hető fel a probléma. Az elmélet összefüggő 
rendszerében azonban mégsem egészen így 
áll a dolog. Igaz, hogy Horváth János nem 
tekinti a hangsúlyt ritmust előidéző, hanem 
azt csak kísérő jelenségnek, (vö. Rendsz. m. 
verstan 20. II), mint ilyennek azonban jelen
tős, ritmust érzékelhetőbbé tevő, helyenként 
mondanivalót nyomósító szerepet tulajdonít. 
Ezt vallja a Vitás verstani kérdések-ben is, 
ahol egy sor, régi irodalmunkból vett példán 
mutatja meg az iktus és hangsúly gyakori 
egybeesését. Tehát semmiképpen sem gon
dolnánk, hogy Horváth oly kibékíthetetlen 
ellentétet Iát a közönséges beszéd hangsúlya 
és a vers ritmusa között, hogy az utóbbi 
csak az előbbi ellenére valósulhatna meg. 
Ugyanígy jut helytelen konklúzióra fejeze
tének abban a részében is, amelyben Horváth 
János felfogását ismerteti a próza és vers 
közti különbségről. Idézi egyik "mondatát: 
„Míg a versritmus szándékolt. . . s főintézője 
a hangzati tényező . . . , a prózaritmus . . . 
főintézője a gondolat." Majd így folytatja 
Szabédi a maga gondolatát: „Horváth szerint 
. . . a vers azért különbözik a prózától, mert 
benne a beszédhangok nem a gondolathoz, 
hanem egy gondolat előtti ritmustervhez iga
zodnak. S ezt másképpen nem lehet elképzelni, 
mint hogy a versben a gondolat a ritmusterv 
javára eltorzul, megszegényedik. (52.) Nem 
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hiszem, hogy Horváth János ilyen/ a költé
szet lényegét tagadó kijelentést tett volna 
bárhol, hisz tudvalevő, hogy a verses beszéd 
nem eltorzítva, nem is elszegényítve, csu
pán igen velősen, sűrítetten fejezi ki a gondo
latot. Erre nézve viszont van Horváth János
nak megállapítása, amikor „az indulat által 
rezgésbe jött költői beszéd" jellemzésére 
Aranyt idézi: „lehány magáról minden 
fölöslegeset, a szórendet felforgatja, a gon
dolatot körmondatosság nélkül sorozza egy
más után, s kényszeríti őket (itt már szóról
szóra idézve Aranyt), hogy „bizonyos ki
szabott szűk tér határain kívül ne nyújtóz
zanak, de egyszersmind azt, minden fölös 
hézagpótló nélkül, be is töltsék." (Vitás vers-
tani kérdések, 14.) A fentihez hasonló, kellő 
logikai alappal nem bíró megállapítást jó-
néhányat idézhetnénk még. Ilyen : „a rit
musgyakorlatot (H. J.) Összetéveszti a vers
sel." (52.). „Tipikusnak, ritmus és beszéd 
viszonyát legvilágosabban tükrözőnek Hor
váth a gondolattalanul csengő-bongó verssort 
tekinti." (52.) Merő túlzás az alábbi meg
állapítás is : „Horváth túlmegy Négyesyn, 
mert következetesebben idealista, s a ritmikai 
idealizmus, következetesen végiggondolva, 
egyenes úton visz az értelmetlen sorok rit
musának a magasztalásáig. Sőt, az idealista 
ritmuselmélet álláspontjáról nem is úgy kell 
fogalmazni, hogy még teljesen értelmetlen 
sorok ritmusa is lehet kifogástalan,1 hanem 
egyenesen úgy, hogy Igazán kifogástalan 
ritmusa csak teljesen értelmetlen soroknak 
lehet, hisz ezekben a ritmusterv megkívánta 
hangszerkezet létesülését nem zavarja a gon
dolat" (53.) 

Szerinte Németh László is materialista, 
mert a nyelv természetes tulajdonságából 
eredezteti a ritmust, a versbeli tagolást az 
értelem művének tartja. Vargyas is az, bár 
„Tény az, hogy Vargyas valójában csak a 
ritmus (versritmus, zenei ritmus) nyelvi meg
határozottságát, nem pedig nyelvi eredetét 
bizonyítja." Majd alább: „Amit Vargyas a 
nyelvből eredeztet, az voltaképpen nem a 
nemzeti ritmus, hanem a ritmus nemzeti 
jellege, nem a ritmusformák, hanem a rit
musformák megvalósulási formái. (72—73.) 
Nem egészen világosak a fogalmak és a mon
datok. Mi a különbség a „nyelvi meghatáro
zottság" és a „nyelvi eredet" között? Nem 
eléggé differenciáltak „a nemzeti ritmus" és 
„a ritmus nemzeti jellege", továbbá „a rit
musformák" és „a ritmusformák megvaló
sulási formái" fogalmak sem. 

A mű II., terjedelmesebb része : A magyar 
ritmus elmélete. Ebben fejti ki véleményét a 
magyar ritmus mibenlétéről, eredetéről és 
formáiról. Már könyve történeti részében 
alapos ízelítőt kaptunk elméletéből, mert 
számos problémát, tételt anticipált oda ebből 
a szakaszból. A sűrű ismétlés következtében 

bizony helyenként terjengősnek érezzük a 
tanulmányt. Bár nem egy kérdést újra és 
újra felvet, megmagyaráz, helyenként mégis 
a csak sejtés hiányérzetével lapozunk tovább 
a könyvben. Ennek oka nem utolsósorban 
az, hogy az utolsó fejezeteket nem számítva, 
igen szűkmarkúan bánik az illusztráló pél
dákkal. Bizonyára feltételezi, hogy minden 
eddiginél következetesebb nyelvtudományi 
megalapozottságú tanulmányának elolvasása 
előtt már ismeri az érdeklődő Csűry Bálint
nak A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái 
c. művét (MNy XXI. 1; 159, 247, 1925.), 
melyre támaszkodik, átvéve meghatározá
sait, terminológiáját. 

Művének ez a része is erősen polemikus 
jellegű. Dialektikus módszerrel elméletének 
támadható pontjait sokszor sajátmaga 
tapintja ki. Egy maga elé képzelt ellenféllel 
(többnyire az idealista verselmélet képvise
lőjével) vitázik, s ennek nevében maga teszi 
fel az ellenvetéseket, hogy aztán mindjárt 
meg is cáfolhassa őket. Nem egyszer saját 
materialista felfogásával száll vitába egy-egy 
tétel látszólagos ellentmondásainak kiküszö
bölése végett. így a mű, bár megértése gyak
ran megfeszített figyelmet kíván, érdekes, 
helyenként izgalmas olvasmány. 

A ritmus mibenléte és fajtái c. fejezetben 
a ritmus fogalmának meghatározása után 
alkotóelemeit ismerteti: a ritmus alapegy
ségét, a tagot, szakaszok alkotják. A tag és 
a sor szerkezete fordítottja egymásnak. 
A tagot alkotó szakaszokat a különbözés, 
a sort alkotó tagokat a hasonlóság jellemzi. 
Minél nagyobb a szakaszok közt a különb
ség, annál jobban érzékelhető a ritmus. A tag 
szerkezetének elemzése és a ritmus határ
eseteinek megállapítása a tagrészek közti 
arányból példák nélkül bizony eléggé bonyo
lult és elvont. Ebben a fejezetben adja rit
muselmélete egyik sarkalatos tételét: „A 

• mozgás ritmusossága magának a mozgó 
anyagnak a tulajdonsága" (85.) — ellen
tétben Horváth János álláspontjával, aki 
szerint emberi beavatkozás nélkül nincs rit
mus. Szabédi a mozgó tömeg tulajdonságain 
alapuló ritmust (pl. a csillagok járását) ter
mészetes, az ennek mintájára valamely közeg 
felhasználásával, ritmusteremtő szándéktól 
(emberi beavatkozástól) létrehozott ritmust 
pedig műritmusnak nevezi (pl. a harangszó). 
Ez utóbbi közege a műszer. Elméletének 
egyik leglényegesebb kérdését, a ritmus ere
detét A versritmus alapkérdései c. fejezetben 
tárgyalja. 

Verstani irodalmunknak kezdettől fogva 
központi problémája ez. Szabédi Németh 
Lászlóval, Vargyas Lajossal és Harmattá 
Jánossal együtt a ritmus nyelvi eredezteté-
sének legkövetkezetesebb híve. Könyvének 
legsajátosabb feladata annak bizonyítása, 
amit Németh László már Magyar ritmus c. 
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1940-ben megjelent tanulmányában kimon
dott, a Vargyas-vitán pedig így fogalmazott 
meg : „. . . a magyar ritmus a kötetlen nyelv
ben levő ritmustörekvések sűrűsödése, ki
kristályosodása." (A M. Tud. Akad. II. Oszt. 
KÖzl. 233.) gzabédi azzal fejleszti tovább ezt 
a tételt, hogy nyomatékosan hangsúlyozza: 
a beszédbei i ritmus az értelmes beszéd tulaj
donsága, sőt az értelmes beszéd feltétlenül 
ritmusos („a természetes beszédritmus feltét
lenül értelmes ritmus'7)- Az ilyen ritmust 
konkrét ritmusnak nevezi. A verses beszéd 
alapjául szolgáló beszédbeli ritmus forrását 
nem a beszélő ritmusösztönében, hanem 
magában a beszédben, „magának a beszédnek 
a törvényszerűségeiben kell keresnünk." (96.) 
A tudatban élő képlet, ritmusterv a konkrét ^ 
ritmus absztrakciója, elvont ritmus. A mate- * 
rialista versszemlélet szerint reális léttel csak 
a konkrét ritmus bír, az absztrakt ritmus 

.csupán a tudatban való tükröződése az előbbi
nek. Szabédi szerint tehát így alakul a rit
mus eredetének sora : értelmes beszéd == 
ritmusos beszéd > verses beszéd (konkrét rit
mus) > ritmusterv, képlet (elvont ritmus). 
A ritmus forrása tehát nem ritrhusérzékünk-
ben van, amely a képleteket teremti, hanem 
ritmusérzékünk maga is a konkrét ritmuson 
és a belőle elvont képleteken nevelődött, 
segítségükkel fejlődött ki bennünk. Szabédi 
elmélete nem csupán a versritmus nyelvi 
eredete mellett tör lándzsát, hanem logikus 
következetességgel folyik belőle a tartalom 
és versforma egységének, a versformák funk
cionális szerepének az elve is. Kár, hogy ez 
elmélet adta lehetőségeket nem aknázza ki 
a tartalom- és versforma-összefüggés konkrét 
megmutatására is ! 

Ami már most a nyelvi eredetnek tény
ként való elfogadását illeti, az az álláspont 
látszik az eddigiek alapján elfogadhatónak, 
amelyet a Vargyas-vitán Szabolcsi Bence 
így fogalmazott meg : „a megfogalmazásban 
óvatosak és ne merevek legyünk." (236. 1.) 
Szabéditól a verstani idealisták táborába 
sorolt Horváth János a V.tás verstani kérdé
sekben szintén nem tagadja a nyelvi jelen
ségek szerepét a ritmus formálásában, de 
ellenzi a nyelvi származtatás kategorikus 
kimondását, hisz a ritmus eredete oly távoli 
időkbe, az őskorba nyúlik vissza, hogy arról 
éppen ezért senki sem tudhat semmi bizto
sat. Egy azonban mai tudásunk szerint is 
kétségtelennek látszik, az, amit Horváth 
János ä Vargyas-vitabeli felszólalásában így 
fogalmazott meg : „Kétségtelen, hogy nem
zeti versidomunk és nyelvünk alkata lénye
ges vonásokban felel meg egymásnak, hogy 
a kettő semmi esetre sem állhat ellentétben 
egymással. (200.) Azt hiszem, bizonyítási 
anyag hiányában az eredetre nézve egyelőre 
távolabbi perspektívákat nem nyithatunk 
meg. 

Még mielőtt a magyar ritmus nyelvi gyö
kereit Szabédi konkrétan is megmutatná, a 
hangsúly vizsgálatának szentel egy fejezetet. 
A ritmust az értelmes beszédből származ
tató elméletéhez következetesen kijelenti, 
hogy a ritmus „ a mondattani szereppel bíró, 
a mondat értelmét módosító hansúlyon alapul." 
(100.) Kevéssé szolgálja műve áttekinthető
ségét a különböző hangsúlyfajták meghatá
rozása és megkülönböztetése (abszolút nyo
maték, relatív nyomaték, állandó hangsúly
érték, alkalmi hansúlyérték, utólagos hang
súlyérték, negatív, pozitív, harmadlagos 
hangsúlyérték stb.) Elismerjük a ritmust 
nyelvi gyökerekre visszavezető verstani mű 
nyelvészeti megalapozottságának létjogo
sultságát, sőt szükségességét, mégis úgy vél
jük, kevesebb bonyolultság, több konkrét
ság (illusztráló példák !) itt is célravezetőbb 
lett volna. 

Ebben a fejezetben is folytatja a ritmus 
objektivitásának taglalását. „A sorozat hang
súlyszerkezete számunkra objektív adott
ság ; mi csak felismerjük ezt a szerkezetet, 
mi csak meghatározzuk, és nem létesítjük az 
egymást követő szótagok szabályosan vál
takozó hangsúlyértékét." (112.) Valamivel 
előbb pedig: „a hangsúlyos sorozatok szó
tagjait nem mi ruházzuk fel, hanem a soro
zat ruházza fel hangsúlyértékkel, a szótago
kat pedig nem mi szervezzük sorozattá, 
hanem értelmük." (111.) Valahogy úgy tűnik 
fel az egész okoskodás alapján, mintha az 
értelmes beszéd, amely a ritmus forrása, 
tőlünk független objektum volna, nem pedig 
a mi gondolataink öltenének benne testet. 

A fejezet legfontosabb része az, amelyben 
az Arany László-féle „félhangsúly" szerepét 
vizsgálja. Rendező hangsúlynak nevezi ezt az 
ötödik szótagra eső gyengébb nyomatékot. 
Szerinte Arany László nem magyarázta meg, 
miért teszünk nyomatékot a hosszabb hang
súlyos sorozat ötödik szótagjára, ill. a szó
tagoknak tisztán számszerű mennyiségében 
látta az ízületalakulás kulcsát. Szabédi, elmé
letének alaptételéhez következetesen, végső 
fokon, közvetve ezt a hangsúlyt is értelmi 
hangsúlynak minősíti. Ahogy azonban ezt 
teszi, meglehetősen bonyolult és nem is 
egészen meggyőző. Okoskodásának a lényege : 
„A rendező hangsúly nem értelmi hangsúly, 
mert a sorozat jelentését nem módosítja. 
Ebből azonban nem szabad arra következ
tetni, hogy a sorozat értelmétől, jelentésétől 
független. A sorozat értelme teszi összefüggő 
egésszé, első .szótagjára értelme téteti az 
értelmi hangsúlyt, a sorozat hangsúlyszerke
zete az értelmi hangsúly következménye; 
— s mivel a rendező hangsúly szerepe éppen 
a hangsúlyszerkezet épen tartása, megőr
zése, „hangsúlyozása", úgy kell tekintenünk, 
mint az „értelmi hangsúly kiegészítőjét, meg
nyújtását." (116.) Majd így folytatja a spe-
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kulációt: „Mikor ezen a szótagon (az ötö
diken) a halló futólagos arányosítás után, 
az éppen hangzó s az imént elhangzott szó
tag abszolút hangerejének arányosítása után 
a negyedleges hangsúlyérték meghatározása 
nélkül, következtetés alapján „hallja", 
illetve hallani véli a nagyobb nyomatékot, 
akkor a halló kétségtelenül nem megállapítja, 
hanem csak beleerzi" a pozitív eleven hang-
súlyértéket az ötödik szótagba. Ez a „bele
érzés" amolyan jóslásféle ( ! ) , mely a későb
biek rendjén hamisnak is bizonyulhatna." 
(116.) Horváth János elméletéhez való köze
ledést érzünk ki az iméntihez hasonlóan 
azokból a mondatokból is, melyekben a ren
dezőhangsúly eredetének lélektani magya
rázatát adja: „A megismételt hangsorok
ban . . . a beszélő jobban befolyása alá kerül 
a szótagsorozat már ismert hangsúlyszerke
zet tudati képének . . . Ismételt sorozatok 
esetén . . . előtte lebeg, Horváth János ki
fejezésével élve „lelkében előre zeng" a 
sorozat alkalmi hangsúlyérték-szerkezete is. 
Ez természetesen befolyásolja nyomatéko-
zását. Éppen ennek a befolyásnak a követ
keztében juttat nagyobb hangerőt a hosszú 
sorozat ötödik szótagjára." (117.) 

A rendező hangsúly az alapja a négyszó
tagos ütemnek — s nem fordítva: nem a 
négyszótagos ütem következménye a ren
dező hangsúly. A négyszótagos ütem aztán 
idők során már „kialakíthatta bennünk a 
négyszótagúság igényét, a meghatározott 
magyar ritmusérzéket." (118.) 

Szabédi elméletének egyik alapvonása, hogy 
az értelmi hangsúlynak döntő ritmusnemző 
szerepet juttat, ellentétben pl. Vargyassal, 
aki csak a könyvéről rendezett vitán jutott el 
addig a pontig, hogy elismeri a hangsúly
nak, de csak mint kísérő jelenségnek a 

•funkcióját. 
A ritmus alakításában a hangsúly mellett 

a hanglejtés is szerepet játszik. Ennek a 
kiemelkedő csúcsai adják a zenei hangsúlyt. 
„Hangsúlyszerkezet és hanglejtés nemcsak 
szorosan együttjár, hanem törvényszerűen 
össze is függ egymással", mindkettő „a mon
dat értelmének függvénye." (122.) Rend
szere hátralevő részeinek feladata „azoknak 
a meghatározott, állandó jelentésű szintak
tikai szerkezetű, hangsúlyszerkezetű és hang
lejtésű mondatfajtáknak a nyomozása, melyek 
alapján ritmusformáink kialakultak, fejlőd
tek, mai formájukat öltötték. (123.) Meg
különböztet olvasó és éneklő verset. 

A következő, a magyar ritmus formáit 
immár bőségesen illusztráló anyag segítsé
gével megmutató és rendszerező fejezetek a 
könyv legértékesebb és legérdekesebb részei. 

Elsőnek az olvasó ritmust tárgyalja. „Az 
olvasó vers ritmusának alapja a sorozatosan 
ejtett nyomatéktaían mondat hangsúly-, 
hanglejtés- és időtartam-viszonyai." (139.) 

Maga a nyomatéktaían mondat •— Csűry 
Bálintot idézve, kire Arany László mellett 
e fejezet támaszkodik — „az általános, nem 
egy határozott személyhez intézett beszéd 
mondata." (139.) Jellegzetes előfordulási 
helyei: közmondások, kiolvasqyérsek, rá
olvasások, találósmesék, ritmusos mesék, 
meserészletek (pl. az Arany László gyűjtötte, 
ismert mese a kóróról és a kismadárról). 

Maga ez a mondat meghatározatlan számú 
tagra (szólamra) oszlik ; ahány szólamhang
súly, annyi tag. A tagok arányszáma szabad. 
Ezek egyike hangsúlyos. Mivel a szólamot 
kezdő hangsúlytalan szócska (névelő, kötő
szó stb.) elszakad az értelem szerint hozzá
tartozó szólamtól, s az előzőhöz tapad (Szalad 
a — kakas, — kapja a —^ férget), az olvasó 
ritmusban a beszéd csupa hangsúlyos szó-
taggal kezdődő szakaszra oszlik. A nyoma
téktaían mondatot azonban valójában nem 
a hangsúly, hanem a hangsúly előtti szünet 
taglalja. Ez szervesen beletartozik a szólam 
időértékébe, úgyhogy „a nyomatéktaían mon
dat t ag ja i t . . . a szótagok és a szünet .együt
tesen alkotják". (131.) A szünet nem elválaszt, 
hanem összekapcsol, ezért „időtartama min
denekelőtt a kapcsolt szakaszok közti jelen
téstani viszonynak, értelmi kapcsolatnak a 
függvénye." (132.) Az olvasó ritmus kialakí-

" tásában a nyomatéktaían mondat hangsúly-
szerkezete és a szünetek mellett fontos sze
repet játszik ennek hanglejtése is. A nyoma
téktaían mondatban minden szólam hang
lejtése egyformán ereszkedő hangmenet, ki
véve az utolsóét, amely a legmélyebbre 
száll le. 

E sorozatosan ejtett nyomatéktaían mon
daton alapszik az olvasó vers,, melynek rit
musát „a szabad ütemek jellemzik, melyeket 
a mondatrészértékű szintaktikai beszéd
szakaszok alapján a szólamhangsúlyt meg
előző szünet hoz létre a zenei hangsúly 
támogatásával.. . Éppen ezért minden 
olvasó vers minden ütemében szólamhang
súly foglal helyet. Szólamhangsúlyon kívül 
más dinamikus hangsúly (értékhangsúly, 
rendező hangsúly) nincs is a tiszta olvasó 
versben." (1140.) Mivel az olvasó verset a 
sűrű hangsúly, sűrű sormetszet és bizonyos 
egyhangú pattogás jellemzi, Szabédi szerint 
— ellentétben Németh László felfogásával — 
nem szolgálhat alapul ritmusunk megúj
hodásának. 

Szabédi — Horváth Jánossal ellentétben — 
éles különbséget tesz szóvers és daívers 
között. Az utóbbi szerint a kettőt ugyanaz 
a törvény igazgatja, csak az egyiket éne
kelni, a másikat mondani szokták. „Az igazi 
szóvers, az olvasó vers — mondja Szabédi«— 
határozottan különbözik a tulajdonképpeni 
ütemző verstől, s a magyar verselmélet leg
több kérdése azért megoldatlan, mert ezt a 
különbséget senki sem vette észre." (139.) 
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Igazat adunk Gáldi Lászlónak, aki bírála
tában azt hangoztatja, hogy a szóvers és 
éneklő vers két szélső pólus csupán, mely 
között átmenetek lehetségesek (202. 1.), és 
semmiképpen sem tudjuk elfogadni Szabadi
nak ezt a megállapítását: „Az olvasó vers 
kétségtelenül versnem ugyan, de e versnem 
ritmusának semmi köze a tulajdonképpeni 
versritmushoz." (az én kiemelésem ; 139. 1.) 
E merev szétválasztást már csak azért 
sem helyeselhetjük, mert gyermekkorunkra 
visszaemlékezve tudjuk, hogy az olvasó 
versek (kiolvasok, ritmusos mesék stb.) rit
musérzékünk kialakításában és nemzeti rit
muskincsünk formáinak tudatunkban való 
kiképzésében éppen olyan szerepet játszot
tak, mint a népdalok vagy az iskolában 
tanult versek. 

A könyvnek egyik leginkább figyelemre 
méltó, további vizsgálódásokra talán leg
inkább ösztönző fejezete az éneklő ritmusról 
szóló. Ez népdalaink ritmusa. Alapja a nyo
matékos, közelebbről az egynyomatékú mon
dat hangsúly- és hanglejtés-szerkezete. Ez 
utóbbi jellemzői: a mondat élén értékhang
súly, az ötödik szótagon rendező hangsúly, 
az utolsó előttin pedig véghangsúly foglal 
helyet. Az indulatos, erősen szenvedélyes 
beszéd mondatfajtája (pl. Magas a torony 
teteje). A nyomatéktalan mondattól meg
különbözteti, hogy nincs benne szólamhang
súly, mely pedig ott uralkodik, továbbá az, 
hogy nem a tagok rriellé-, hanem alá-, ill. 
fölérendeltsége jellemzi. 

Az egynyomatékú mondatból származ
tatja Szabédi a különböző hangsúlyok szere
pének jellemzésével nemzeti versritmusunk 
egyszerű sorképleteit. Eljárása : megvizsgálja 
hogyan tagozódnak Csűry példamondatai a 
különböző hangsúlyok segítségével. Ezután 
idézi a megfelelő verssort (népdalsort), melyet 
mintasornak vagy képletszülő sornak nevez. 
Pl. a hatszótagos mondat: 

Csűry példái közül való mondatok : 

Elfelejtet-./ tem már. 
Rokont illet / a juss. 

Verssorok : 

Nem anyától / lettél — 
Rózsafán ter- / mettél. 

A rendező és véghangsúly egyazon szó
tagon van, ezért szerkezete rendkívül 
szilárd. 

A hangsúlyviszonyok ^szerint vannak, preg-
nánsabb és kevésbé erős ritmusú mondatok. 
Az előbbiekből határozottabb, az utóbbiakból 
bizonytalanabb ritmusú verssorok lesznek. 
Ez az oka, hogy pl. a 9-es sorfaj ritmusa 
ma sem megállapodott. 

A továbbiakban — Horváthtal egyet
értésben és Vargyassal ellentétben, aki sze

rint „vers van . . . azonos ritmusú sorok 
ismétlődése nélkül is" — a sorozatosság, 
mint a vers nélkülözhetetlen feltétele mellett 
foglal állást: „a ritmusos beszédszakasz még 
nem verssor; csak azonos sorozatban, azonos 
ritmusú sorok társaságában minősül verssorrá." 
(157., az én kiemelésem) Majd : „A vers 
olyan ritmusos beszéd, melyben azonos rit
musú beszédszakaszok követik egymást." 
(157.) De a sorozatosság egymagában még 
nem elég a ritmushoz : „. . . azonos ritmusú 
beszédszakaszok csak azzal a feltétellel vál
nak verssorokká, ha összefüggő értelmes beszé
det alkotnak" (158., az én kiemelésem). 
A beszéd tehát azért ritmusos, mert a beszélő
nek olyan a mondanivalója, hogy csak „azo
nos mondattani és. abból következően azonos 
ritmikai szerkezetű beszédszakaszok segít
ségével tudja kifejezni." (158.) 

Logikusan következik ebből is a tartalom 
és a versforma egységének elve. Szabédi az 
erre vonatkozó konklúziót le is vonja gon
dolatláncolatából : „ . . . ma sem költő az, 
akit nem mondanivalójának természete, heve, 
szenvedélye kényszerít ritmusos beszédre, és 
éppen az adekvát ritmusú beszédre. (158.) 
Kár, hogy ez az értékes megállapítás itt is 
elvi síkon marad csupán, s nem követi pél
dával való konkretizálás. 

A sorozatosság játszott szerepet a vers 
történelmi kialakulásában is. A vers az ős-
versből származik, ennek alapja az őssorozat. 
Az őssorozatban a sorok szótagszáma eltérő 
volt, csak a mondatfőkben és végekben 
mutatkozott hasonlóság. A sorvégeken helyet . 
foglaló változatlan szótagszámú ütem volt az 
ősütem. Hogyan keletkeztek a különmértékű, 
heterometrikus sorozatokból izometrikus 
sorozat6k? A különmértékű sorok között elő
fordulhattak egymértékűek is. Mivel ezek 
könnyebben terjedtek, és huzamosabban 
maradtak fenn, a természetes szelekció révén 
növekedett az arányszámuk, s ezzel pár
huzamosan nőtt a sorok szótagszámegye
zése iránti érzékenység js : egyre inkább az 
egyező szótagszámú sorokból álló sorozato
kat érezték jó, „szabályos" sorozatoknak, 
egyre inkább ezek mintájára alkották meg 
az új sorozatokat. Az egymértékű soroza
tokban aztán kialakultak és állandósultak 
az egymástól szótagszámban és időtartam
ban különböző'sornemek. A fejlődés következő 
fázisaképp kialakult a sorok belső ritmikai 
szerkezete is. Először csak a sorvégi ősütem 
időtartama rögzítődött. Ez rögzítette azután 
a változó szótagszámú előütem időtartamát 
is. Ez azonban még csak azt jelentette, hogy 
az egyik sor ősütemének és előütemének idő
tartama egyenlő a másik sor ősütemének és 
előütemének időtartamával. A fejlődés máso
dik fokán az egymértékű sorozatban a tagolás 
irányítását magához ragadó rendező hang
súly létrehozta a sor eleji négyszótagos üte-
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met és a különböző (2—3—4) szótagszámú 
végütemet. A fejlődés 3. fázisában már létre
jött a sorbkon belül az ütemegyenlőség is. 
Ez azonban már csak az összetett sorban 
vált a versritmus törvényévé. 

Tetszetős és elképzelhető is a vers most 
ismertetett történelmi fejlődése, további 
kutatások esetleg igazolják is ezt az utat. 
Egyelőre azonban — bizonyítékok hiányá
ban — az egész csak a hipotézis értékével 
bír. Erre vall az a körülmény is, hogy a 9 
oldalon át leírt elmélet igazolására egyetlen 
példát sem ad a szerző. 

Hogy Horváth János és Szabédi között 
valójában ~nem is oly áthidalhatatlan az 
ellentét, bizonyítja az utóbbinak a képzelet
ről vallott felfogása. Az egynyomatékú mon
datból a különböző hangsúlyok segítségével 
kialakultak nemzeti ritmusunk egyszerű sor
képletei. Ezek, amint láttuk, a képzeletszülő 
mintasorok. Az egyszer már létrejött kép
letek azonban a továbbiak során ritmuster
vekké változhatnak a költők számára ; ezek 
igényeit akkor elégíti ki a költő, ha olyan 
nyelvi anyaggal tölti ki Őket, amely a maga 
ritmustörvényei következtében rendelkezik 
a ritmusterv megkívánta ritmussal. Köny
vének ebben a nézetünk szerint legjelen
tősebb fejezetében Szabédi azokat a nyelvi 
feltételeket vizsgálja meg, amelyek megléte 
szükséges a képletek ritmusigényeinek 
kielégítéséhez. 

Az eddigiekből láthatjuk, hogy a már meg
levő, a költő lelkében bent élő képleteknek 
Szabédi is jelentőséget tulajdonít a költői 
gyakorlatban : a versformák nem kizárólag 
in statu nascendi vannak adva, hanem a 
költő birtokában van egy bizonyos hagyo
mányos metrumkészlet is. A továbbiakra 
nézve idézzük szóról szóra Szabédit: „A 
költő olyan képletet választ mondanivalója 
kifejezésére, melynek változatai, jelentés
lehetőségei elégségesek a mondanivaló be
fogadására. Ezt a képletek változékonysága 
teszi lehetővé." (188.) Nem is itt, a képletek 
funkciójában van az ellentét Szabédi és 
Horváth János között, hanem elsősorban a 
képletek eredetének kérdésében. Míg ugyanis 
Horváth valamint a ritmus, éppenúgy a kép
letek eredetéről sem nyilatkozik, ill. csak 
annyit állapít meg, hogy „adva van ez a 
törvény a ritmusos folyamat létrehozójának 
lelkében, ösztönében, szándékában", addig 
Szabédi szerint a képletek nyelvi tényeken 
alapuló konkrét ritmusjelenségek absztrak
ciói. A ritmusérzék pedig, amely a ritmikus 
folyamatokat tudomásul veszi, ellenőrzi és 
élvezi, nem valamilyen homályos eredetű 
ösztönös érzés, hanem a nyelvi ritmuson, ill. 
a belőle eredő képleteken nevelődött. 

A képletek kielégítésének költői gyakor
latára nézve mintaszerűen szép elemzését 
adja a Nemzeti dal néhány sorának és a 

Befordultam a konyhára c. költeménynek. Az 
utóbbiból fontos és csak helyeselhető tanul
ságul vonja le a tartalom és ritmusforma 
egységére nézve : „Azt hiszem, hogy kom
mentárjaim szürkesége ellenére is sikerült 
érzékeltetnem, hogy a ritmuskompozíció el
szakíthatatlan kapcsolatban áll a költemény 
tartalmi elemeivel, a költő mondanivalójá
val, vagyis azt, hogy a szöveg ritmusának 
jelentése van." (az én kiemelésem, 188.) 
A tartalom- és versforma-egység legtermé
szetesebb útja az, amelyre ismételten rá
mutat Szabédi művében: a mondanivaló 
szüli a képletet, ill. választja ki és variál
tatja a neki megfelelő képletet. Van azonban 
egy ritkábban bár, de mégis előforduló útja 
a tartalom és a versforma találkozásának, 
az, amikor a meglevő forma (dallam, ritmus, 
vagy együtt mind a kettő) hat inspirálólag, 
irányítóan vagy formálóan a «költő mondani
valójára. Ezt is számba kell vennünk, hisz 
egy sor költői nyilatkozat bizonyítja. 

Számos érdekes, megszívlelendő, bár itt-
ott vitatható megjegyzése van a • magyar 
versmondás művészetéről. 

A könyv utolsó, rendkívül gazdag és 
értékes anyagú fejezete az Összetett sorok 
kialakulását tárgyalja. Két lehetőség van : 
az egyik az, hogy az összetett sor két egy
szerű sor összetétele, a másik pedig az, hogy 
az összetett sor egy egyszerű sor ketté-
tagolódása. Szabédi vizsgálódásainak konk
lúziója : „Az összetett sorokat nem tekint
hetjük másnak, mint egyszerű sorok össze
tételének." (195.) Ez összeforr adás, egye
sülés alapja azonban már „nem a közönsé
ges beszéd, hanem a verses beszéd." (199.) 
A bonyolult összetett sorképletek eredete 
még messzebbre nyúlik : „létrejöttük szín
tere a feszes ritmusú énekszó, igazi hordo
zója a dud" ( = szöveg nélküli dallam. 230.) 
Inkább -a műköltészetben volt nagyobb a 
divatjuk, a fejlődésnek abban a szakaszában, 
amikor a költők dallamokra (dudképletekre) 
készítettek szöveget. Itt a szöveg alkalmaz
kodik a dallamhoz. Helyteleníti Szabédi, hogy 
„ezt az irodalmi gyakorlatot teoretikusaink 
gyakran arhagyar versformák fejlődésében 
szerves szakaszként s nem oldalágként érté
kelik . . . régi műköltészetünk verselési gya
korlatából eredeztetni népköltészetünk vers
formáit — módszertani képtelenség. Az alap
vető versformák alkotója maga a nép." (231.) 

Amint bevezetőnkben már jeleztük, Var-
gyassal egyetemben erősen foglalkoztatja 
Szabédit a nemzeti verselés megújhodásának 
problémája. Ezért veti fel könyvében a 
magyar jambus kérdését is — sajnos csak 
futólagosan. Nem lehet ugyanis elég alaposan, 
statisztikai adatokkal is gazdagon felszerelve 
ezzel a problémával eleget foglalkozni ! 
Helyesen látja meg a jambus eluralkodásá
nak* az okát abban, hogy a nemzeti ütemes 
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verselés szűk korlátokat állított a költők elé. 
Megújhodásának útját az éneklő és olvasóvers 
szerencsés összeegyeztetésében látja. Ehhez 
azonban az szükséges, hogy költőink a versbeli 
ritmus alapját képező prózai beszéd ritmus-
lehetőségeit tanulmányozzák. Ehhez ad út
mutatást Szabédi könyve. Akár elfogadjuk 
a ritmus nyelvi' eredeztetését, akár nem, met
rikusainkkal együtt meg vagyunk győződve 
arról, hogy nemzeti verselésünk .nem állhat 
ellentétben nyelvünk törvényeivel. Egy olyan 
kísérlet, amely az utóbbi alapos tanulmányo-

TÓTH DEZSŐ: VÖRÖSMARTY MIHÁLY 

Irodalomtörténeti Könyvtár, 1. sz. Akadémiai 

Meglepő tény, hogy Vörösmartyról hosszú 
ideig alapos, modern szemléletű, összefog
laló monográfia nem jelent meg. Pedig emlé
két sokan idézték, költészetét sokan elemez
ték, s az életéről, munkásságáról szóló kisebb-
nagyobb tanulmányok között nem egy nagy
hatású, sőt jelentős is akad. Az immáron 
klasszikus értékű Gyulai-féle életrajz mel
lett olyan újabb keletű, XX. szd-i 
esszék próbálják eredeti szemszögből meg
világítani életművét, mint Szerb Antalé 
vagy Babits máig jelentős vonzóerőt gya
korló írásai. A felszabadulás után, a kezdeti 
tétova megítélés revideálása következtében 
Vörösmarty újból méltó helyére került iro
dalmunk történetében, sőt igazi értékei, 
pályájának és életművének valóságos össze
függései az új kutatások fényfben rajzolódtak 
ki hitelesen és tudományos bizonyossággal. 
A Vörösmary-életmű sarkalatos kérdéseinek 
tisztázásában jelentős része volt Horváth 
Márton, Waldapfel József és Tóth Dezső 
tanulmányainak, előadásainak. A költő művé
szetével foglalkozó munkák száma nem cse
kély, e felsorolás csak arra akarja felhívni 
a figyelmet, hogy Vörösmarty költészete álta
lában gyakran szerepelt irodalmi tanulmá
nyok címeként, de a teljes, mindenoldalú 
feldolgozás sokáig váratott magára. 

Tóth Dezső könyve már csak az említett 
okoknál fogva is igen értékes, mondhatni 
merész vállalkozás. A könyv tanulmányo
zása azonban azt a meggyőződést erősíti, 
hogy ilyen összefoglaló munka megírásához 
a szerzőben nemcsak az elszántság és a 
tudományos bátorság volt meg, hanem min
den egyéb feltétel is jelen volt. Ez a nagy
szabású, igényes, elemző tanulmány a szerző 
minden egyéni tehetségén túl új irodalom
történetírásunk módszereinek helyességéről, 
világnézeti princípiumainak tudományos 
hitelességéről tanúskodik. — A továbbiak
ban elsősorban nem a mű domináló erényei
ről és kisebb hibáiról kívánunk szólni álta-

zásával lehetővé teszi az előbbi megújítását, 
a gondolati és érzelmi tartalomban nagyobb 
igényű költészet adekvát formájának kiala
kítását, csak hasznára válhat a magyar köl
tői gyakorlatnak. Ha Szabédi könyve ehhez 
hozzásegít, erre ösztönöz, márpedig meg
győződésünk, hogy így v a n — megéri a rá
fordított nagy energiát, s fáradságos elolva
sása nem volt hiábavaló erőfeszítés, mert 
nem egy kérdést világosabban, sőt esetleg 
másként látunk, mint eddig. 

Péczely László 

Kiadó, Bp. 1957. 631 1. 

lánosságban, hanem a szerző módszeréhez 
és megállapításaihoz szeretnénk a könyv szer
kezetét követve néhány megjegyzést fűzni. 

A könyv kezdő fejezete a költői életrajzok 
hagyományos stílusában indul. E,hagyomá
nyos hangvételt azonban érdekesen színezi 
a nemesi életforma élményalakító szerepének 
taglalása. Tóth Dezső arra törekszik, hogy 
a pusztán szubjektív jellegű életrajzi ada
lékokon túlmenően, a költő indulásának tár
sadalmi gyökereit mutassa meg. Ezt — igen 
szerencsésen — nem a történelmi helyzet 
elvont rajzával próbálja elérni, hanem a 
valóságos életkörülményeknek mutatja meg 
az általános vonatkozásait. Sajnos ezt a 
módszert a költő későbbi pályájának több 
döntő pontján mellőzi (lehet, hogy abból a 
népszerű elgondolásból, hogy a művészek 
gondolatvilágát az első húsz év élményei 
határozzák meg). 

A zsengék irodalmi gyakorlat jellege mö
gött a szerző igen finom érzékkel fedezi fel 
a költő későbbi témáinak körvonalait. Ezért 
lehetséges, hogy Vörösmarty első nagy művé
nek, a Zalán futásának elemzése nem hat 
elszigetelt betétként a könyvben, hanem 
ellenkezőleg, megmagyarázza a költői pálya 
első hatalmas ívelésének feltételeit. A hon
foglalási eposz problematikájával Tóth Dezső 
egy korábbi, éppen a Zalán futását boncol
gató tanulmányában is foglalkozott már. Az 
eposz nemesi kötöttségeinek kimutatása, 
mozgósító, serkentő szerepének és általában 
egész hazafias gondolatkörének elemzése mel
lett azért válik ez a fejezet a könyv egyik 
erősségévé, mert a látszólag avult költői el
képzeléseken, a politikai aktualitáson túl 
fény derül a reformkori hősi epika romanti
kus és modern vonatkozásaira. E sajátossá
gokat a tanulmány a romantikus líraiság 
s az ún. szerelmi szféra kiemelésével s igen 
érzékletes rajzával világítja meg. Vörösmarty 
műve —- ebben az értelmezésben —- nem 
csupán az eposzi konvencióknak a kor prog-

139 


