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SZABOLCSI BENCE : VERS ÉS DALLAM 
Tizenöt tanulmány a magyar irodalom köréből 

Mindig érdekes, ha egy kutatási terület 
problémáihoz a rokonszakma egyik kiváló 
művelője hozzászól, aki friss szemmel, értő 
füllel olyan összefüggéseket vesz észre, 
melyekre a kutatási módszereit gépies meg
szokottsággal alkalmazó, elfásult szakmabeli 
nem is gondol. S ha a friss szemhez, értő 
fülhöz ráadásul olyan erények is társulnak, 
mint az óriási anyagismeret és a legjobb 
értelemben vett filológusi lelkiismeretesség, 
akkor a „hozzászóló" nemcsak megszívle
lendő ötletekkel, hanem maradandó eredmé
nyekkel is gazdagíthatja a tudományt. 

Szabolcsi Bencének e kötetben összegyűj
tött tanulmányai különböző időpontokban 
születtek. Egyes tanulmányainak megállapí
tásai már régen bekerültek a magyar iroda
lomtudomány vérkeringésébe; bizonyos kér
désekről ma már nem lehet nyilatkozni anél
kül, hogy Szabolcsi véleményét ne tartanok 
állandóan szem előtt. Ezekről a régi tanul
mányokról éppen ezért nem is szólunk rész
letesebben. Bírálatukat, mégpedig elismerő 
bírálatukat már elvégezte a magyar iro
dalomtörténetírás azzal, hogy eredményeiket 
állandóan felhasználja. A kötetben négy ilyen 
található: A régi magyar „metrikus"énekek 
történetéhez (1928), Az Ómagyar Mária-siralom 
dallama (1937), A Balassi- és Himfy-vers tör
ténetéhez (1938) és Vers-és dallam-emlék Mikes 
Törökországi Leveleiben (1942). A kötet írásai
nak többsége, mely a felszabadulás után 
(pontosabban 1953 és 1958 között) készült, 
még nem részesült az irodalomtudomány 
részéről az őket megillető figyelemben. Már-
csak azért is igen hasznos volt e tanulmányok 
összegyűjtése és egy kötetben való közreadása: 
figyelmezteti szakmánk művelőit arra az 
adósságra, melyet Szabolcsi Bence ötleteinek 
és sokszor széles távlatú eredményeinek a 
nagyobb összefüggésekbe való beépítésével 
róhatnak le. E szűkreszabott ismertetés ter
mészetesen nem. vállalhatja ezt a feladatot 
(a nyugodt, elmélyült kutatásnak kell majd 
ezt elvégeznie), mindössze arra vállalkozhat, 
hogy Szabolcsi néhány eredményére felhívja 
a figyelmet. 

Valamennyi tanulmány elsősorban vers
tani érdekű. Azt akarja bemutatni, „hogyan 
inspirálja s ringatja a dallamminta a benne 
születő vers ritmikai képletét". A problémák 
ilyen felvetéséből természetszerűleg követke
zik, hogy a dolgozatok többsége (10 a 15-bŐl) 
a régi magyar irodalom területéről való, hiszen 
vers és dallam a XVIII, század végéig közvet
len, szerves kapcsolatban van. 

Az első tanulmány a magyar és kínai sirató 
dallamok egybevetésével próbálja megraj
zolni azt az utat, ahogyan a nyelvi anyag a 
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dallam segítségével eljut „A prózátóla rímes 
versszakig". (Ez a tanulmány címe.) Napja
inkban lejegyzett dalok szöveg- és dallam
ritmusából több évezredes fejlődést rekon
struálni: merész, nagy fantáziát igénylő fel
adat; igaz vagy nem igaz voltának eldön
tésére nem vállalkozhatunk. Valójában nerrt 
is elsősorban irodalomtörténeti érdekű 
munka (akár el is maradhatott volna), in
kább ahhoz a hozzászólás-sorozathoz tarto
zik, melyet az őstörténeti vita váltott ki a 
magyar siratódallamok eredetének kérdésé
ről, és amelyről Vargyas Lajos is hallatta 
kritikai nézeteit. (Űj Zenei Szemle 1954. 
7—8. sz., Ethn. 1955.514-21.) 

Hasonlóképpen a speciális szaktudomány 
gondos bírálatát kell kiállnia a következő, 
A halotti beszéd ritmusá-ról szóló írásnak is. 
(A középkori prózaritmus szakértőjének, ifj. 
Horváth Jánosnak a köteten egyik lektorként 
szereplő neve már némilegfémjelzia dolgoza
tot.) Az eredményt (a Halotti Beszéd a rím
nélküli vers határán járó ritmikus próza) Sza
bolcsi a középkor i latin irodalomból válogatott 
nagy anyag elemzésével támasztja alá. Szin
tén a középkor világába vezet a Magyar 
vagánsdalok c. tanulmány. A rendkívüli kiter
jedésű középkori és középkor-végi vagáns-
irodalom magyarországi hatásáról eddig csak 
néhány megjegyzésből és adalékból értesül
tünk. Szabolcsi az eddig ismertek mellé újab
bakat sorakoztat 'fel (köztük két egészen 
meglepő dallam-egyezést középkori és népi 
dallamok között), s az adatokat egységes 
koncepcióba építi bele. Tanulmánya nemcsak 
az irodalomtörténet, hanem a folklór műve
lőinek is sok újat mond. 

Három tanulmányt (Balassi Bálint Sici-
lianája, Húrom régi magyar vers ritmusúról 
és „Oh kedves fiilemilécske") formailag az köt 
össze, hogy egyes versek ritmikai elemzését 
adják. Balassi két verssel is szerepel: a Sicilia-
nával és a Gianeta Padovana-val. Mindkettő • 
ritmikailag nehezen értelmezhető; Szabolcsi 
jó érzékkel, a korabeli olasz irodalom ismere
tében oldja meg ritmus-problémáikat, s 
emellett még a szövegek kritikai javítására 
is vannak javaslatai. A többi verselemzés 
— hozzászámítva most már A habanera című 
cikket is — szinte kínálja a szintézist: a 
magyar barokk verselés összefoglaló vizsgá
latának néhány fontos szempontját készen 
kapjuk ezekben az elemzésekben. Különösen 
meglepő a jambikus lejtésű, vagy a jambus 
illúzióját keltő verseknek e korabeli nagy 
száma. It t egészen új eredményekkel találko
zunk. Szabolcsi Bence volt az első, aki észre
vette, hogy a XVII. század első felének leg
különbözőbb versemlékeiben — a katolikus 



egyházi énekköltészetben és a kéziratos 
szerelmi költésben — igen gyakori a jambusra 
emlékeztető lejtés. E verselési mód indítékai 
különbözőek; a kéziratos szerelmi költés jam-
bus-szerű sorai Szabolcsi szerint a törökös 
,,ha bánéra "-jambus hatásának tulajdonítha
tók (e hatás már a XVI. században, Balassi 
költészetében kimutatható), az egyházi ének
költészet pedig nyugati, latin versek és dalla
mok ösztönző hatására élt vele. Ebből a 
szempontból Nyéki Vörös Mátyás (akinek 
neve Szabolcsinál csak egy jegyzetben olvas
ható), különös jelentőséggel bír. Verseinek a 
közeljövőben megjelenő kritikai kiadása szá
mos új adalékkal fog Szabolcsi fejtegetései
hez járulni. Nyéki Vörös vermei között van 
például a Mit használ kérlek a világ . . . kez
detű, ennek az a nevezetessége, hogy az egész 
versen (nemcsak egyes sorain vagy verssza
kain) következetesen, tudatosan alkalmazott 
jambikus lejtés vonul végig. 

Az újabb magyar irodalomról szóló, ter
jedelemben kisebb, vázlatosabb tanulmányok 
szervesen kapcsolódnak a kötetnek első
sorban a régi irodalom, területén kifej
tett fővonalához. Az „Ádám hol vagy?" 
című cikk is magyar jambusoktól, Ady jám-
busairól szól, mégpedig ismét dallamhoz való 
viszonyában. Csakhogy ezúttal nem a szöve
get inspiráló, hanem a szöveg hatására kelet
kezett dallamról, Kodály megzenésítéséről 
van szó, amely egyúttal „a vers elemi fogan

tatásának zenei törvényszerűségeit" is fel
tárja. 

A magyar irodalom egészének szemmel^ 
tartásával készült a József Attila „dallamai"-
ról írt dolgozat is. Egyetlen ritmusformának, 
a gagliardának szerepét vizsgálja József 
Attila költészetében, s kimutatja, hogy itteni 
használata mélyen a magyar hagyományok
ban gyökerezik: e versforma a halotti Beszéd
től fogva otthonos a magyar irodalomban s 
József Attila is ezt az örökséget veszi át. 

Szabolcsi Bence tudósi erényeit már sok
szor méltatták. Kiemelték roppant tájékom 
zottságát, azt a komplex szemléletet, amely 
nem elégszik meg egyetlen szempont alkal
mazásával, hanem a jelenségeket több tudo
mányág módszereinek egyidejű alkalmazásá
val igyekszik megmagyarázni. E komplex 
szemlélethez az is hozzátartozik, hogy a 
magyar irodalmat sohasem elszigetelten nézi, 
hanem mindig az egyetemes európai irodalom 
folyamába köti. Talán csak egy dolgot sajnál
hatunk, írásai egy részéről, mégpedig éppen 
az újabb időben készültekről elmondható azy 
amit egyikükről ő maga írt: „Pusztán ötlet
szerű rögzítései olyan megfigyeléseknek, ame
lyek a József Attila költeményei közt lapozó 
muzsikusban felmerülnek és — túlnyomó
részt — bővebb magyarázatra várnak." Űgy 
érezzük, hogy e ,,bővebb magyarázat" meg
adására is Szabolcsi Bence lenne a legilletéke
sebb. 

• Stoll Béla 

BORZSÁK ISTVÁN: AZ ANTIKVITÁS XVI. SZÁZADI KÉPE 

(Bornemisza-tanulmányok) Bp. 1960. Akadémiai K. 558 1. 

Borzsák István terjedelmes monográfiája 
címe szerint azzal az igénnyel készült, hogy 
bemutassa azt a képet, amely a XVI. század 
tudatában élt a klasszikus ókorról. E célját 
a szerző úgy próbálta megközelíteni, hogy 
beható vizsgálat tárgyává tette XVI. századi 
irodalmunk egyik legkiemelkedőbb alakjának, 
Bornemisza Péternek életművét, gondosan 
számba véve az antikvitás kulturális öröksé
gének ott fellelhető elemeit, az Elektra-át
dolgozást ugyanúgy, mint a postillakötetek-
ben található elszórt citátumokat, utalásokat, 
s a prédikációkat fűszerező anekdotikus-novel-
lisztikus jellegű példázat-anyagból is mind
azt, ami antik eredetűnek tekinthető, vagy 
legalábbis kapcsolatba hozható valamiképp 
a klasszikus ókor emlékeivel. 

A munka mindenekelőtt méreteivel lep 
meg: egyetlen író antik ismereteinek ilyen 
terjedelemű bemutatása a hazai és — ameny-
nyire ismerjük — a külföldi szakirodalomban 

is szinte példa nélkül áll; a szokatlan terjede
lem nyilván a szerzőnek azt az igényét tük
rözi, hogy minőségileg is mást, magasabb-
rendűt nyújtson, mint amit a hasonló tárgyú 
— valljuk meg, meglehetősen steril — mun
káknál megszoktunk. 

A tudományos kutatás módszereit nyil
vánvalóan a vizsgált anyag természete szabja 
meg. így az antik kultúra hatásainak elemzésé 
valamely író életművében adhat a tudomány 
számára lényeges, az adott író, illetve az 
általa képviselt kuturális irányzat megérté
séhez elengedhetetlenül szükséges eredménye
ket, vagy maradhat öncélú filologizálgatás, 
,„Wissenschaft des nicht Wissenswerten" 
attól függően, hogy milyen szerepet játszik 
az antikvitás hagyatéka az író, illetve a kor 
kultúrájában. Bornemisza, akár reformátor
nak, akár humanistának tekintjük, a rene
szánsz kor irodalmának — magyar vonatko
zásban mindenesetre — igen jelentős képvi-
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