
K R Ó N I K A 

A XIX. századi irodalomtörténeti kutatások helyzetéről 

Általános a panasz, hogy a XIX. század irodalmának kutatása mélyen apályos korszakát éli. Sem 
szervezeti összefogása, sem átgondolt terve, sem igényekre figyelő utánpótlás-nevelése nincs e 
területnek. 

(Előzetes megjegyzés: a század két felének eltérő megítélése a kutatás szemszögéből) Mielőtt e 
panasz jogosultságának mérlegelésére, kiváltó okainak forrására térnénk, állapítsuk meg: e panasz 
többnyire csak a századközép s a század második fele irodalmára szokott vonatkozni. A reformkor, a 
késő felvilágosodás s a kora romantika meg forradalmi szakasz irodalmában, a közvélekedés úgy tartja, 
rendszeres, állandó és tárgyszerű föltáró és földolgozó munka folyik. S ez, úgy tűnik föl, jórészt meg is 
felel a valóságnak, ha egyoldalúsággal, módszertani elégtelenséggel, a folytonos önkorrekció hiányával 
gyakran találkozhatunk ezen a területen is. Elég utalni a romantika hallatlanul bonyolult kérdésének 
sokszor egyszerűsítő, a sokoldalú komparatizmust gyakran nélkülöző, a kortárs- és utódirányokkal 
való viszonyítást nem ritkán elmellőző kezelésére. Vagy a komplex, a tudati áttételek megragadására 
alkalmas, az esztétikai hatás sajátságait befogni képes fogalomkincs viszonylagos szegényességére,vagy 
a szociológiai értelmű művelődéstörténeti összkép gyengeségére, a társtudatterületeket figyelő 
törekvések csekélységére rámutatni. 

Mindez azonban olyan probléma, amelyet a fejlődő kutatás természetszerűen hoz magával. 
Nehézségek, amelyek a korábbi felfogások és módszerek mindig nehéz felülvizsgálásával, kibővítésével, 
módosításával rendszerint együttjárnak. Megvan azonban a korszakra a szervezet, a keret, főleg pedig a 
kutatói gárda, mégpedig mind az idősebb, mind a fiatalabb, mind pedig a középső generációkban. A 
kutatásnak a fővárosban két központja is van, az Egyetemen is, az Intézetben is. Amihez még a vidék 
is, különösen Debrecen, tekintélyesen hozzájárul; sőt, oly egyedi kutatókból is körülveszi ezeket az 
intézményeket egy laza hálózat, akik státus tekintetében nem tartoznak ugyan hozzájuk (pl. Orosz 
László, Solt Andor, Taxner E. stb.), de kapcsolatuk van velük. 

(A század második s harmadik harmadának kérdése; megszorítások.) Nem így áll a helyzet, vélik, a 
századközéppel s a század második felével. 

Hangsúlyozzuk, hogy az e területen mutatkozó vélt vagy valóságos hiányok s azok föltehető okai,s 
ezeknek meg elképzelhető kiiktatási javaslatai alkotják a következő lapok tartalmát. Eleve 
tartózkodunk egyes művek, egyes szerzők méltatásától, legyenek mégoly kiválóak is. S lehetőleg 
tartózkodunk egyes művek és szerzők elmarasztalásától is, bármint nyilatkoztak légyen is róluk egyik 
vagy másik orgánumban. Néhány karakterisztikus jelenségre szeretnénk felhívni a figyelmet, s nem 
kritikai leltárt óhajtunk készíteni; s még kevésbé a megjelentetett kritikák leltárát. Bizonyosan 
könnyebb, főleg pedig kényelmesebb (s talán itt-ott termékenyebb is) volna ugyan konkrét munkákra 
s azok kritikájára hivatkozni. Abban a harmonikusnak nehezen mondható légkörben azonban, amely 
irodalomtudományi közéletünket, kivált néhány neuralgikus pont körül betölti, a művek sorra vétele 
esetén alighanem mégis a veszteség volna a több, mint a nyereség. Oly pszichológiai tény, amellyel 
szemben morálisan könnyű érvelni, de amellyel kellő realitásérzékű embernek eleve számolnia kell. 

I. Előzmények: „monográfia-korszak". A felszabadulás utáni egy-másfél évtizedben az irodalomtu
dományi munka elsősorban szorosabb értelemben vett irodalomtörténeti munka volt, s ennek egyik 
súlypontját éppen a XIX. század alkotta. A századközép kezdettől a figyelem középpontjában állt, a 
század harmadik harmada viszont csak az ötvenes évek végétől nyert egyre nagyobb teret. A monográ
fiák szakaszának szeretik ma nevezni ezt az irodalomtudományi szakaszt. Valóban, egy sor monográfia 
keletkezett s talán legtöbb épp a XIX. század nagy íróiról, nem utolsósorban a század második harma
dának nagy íróiról 

Ezek a monográfiák szinte minden esetben monográfiaelődre támaszkodhattak. Ez egyáltalán nem 
kisebbíti érdemüket, de azt mutatja, a legalapvetőbb, a kiinduló anyagfeltáró munka már adva volt. 
Ezt kellett a közben feltárt s az új monográfia-szerzők által felszínre hozott anyaggal kiegészíteni. 
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Vagyis anyagfeltárók is voltak e munkák, nem csupán feldolgozók; legfőbb feladatuknak mégis 
ik új, marxista szemléletű bemutatását tekintették. Többségük, azt lehet mondani, az életrajz

pályakép-monográfia ama hagyományát folytatta, kísérelte meg átalakítani a marxista 
ítéletnek megfelelően, amely a századelőtől szoksásos volt, s a két háború között különlegesen ki is 
izott irodalomtörténetírásunkban. Az író művekben megnyilvánuló közéleti magatartása kapta a 
ngsúlyt, s az írót mint egy-egy szociális réteg képviselőjét vagy közéleti álláspont megtestesítőjét 
atta be a monográfus, a nemzeti társadalom fejlődésének feltételezett menetébe ágyazva. A művek 
lenekelőtt az írói magatartás megnyüvánítóiként épültek be a monográfiába; az egymásra 
stkező más-más fajta, más-más alkotásmódú vagy szemléletű művek pedig mint az író 
atartásváltozásának reprezentálói, egy-egy korszakának karakterizálói kerültek megtárgyalásra. 
I művel mint esztétikai tárggyal, a művek csoportjaival mint egy speciális tudatterület tipizálható 
nyilatkozás-formáival, a művekkel mint a művészetek egészében anyagukkal, anyaguk 
ilgozásával specifikálható alkotásokkal, mint a megírásuk után is folyvást változó, az új történeti 
ilmények közt új jelentést fölvevő szellemi létezőkkel viszonylag kevéssé foglalkoztak ezek a 
lográfiák. Mint ahogy a művek által hordozott értékeknek sajátos esztétikai minősítésével, létezési 
iáiknak meghatározására s az egyetemes értékek közé való beillesztésére, hierarchizálására is kevés 
;súly esett. Törekvések művelődéstörténeti összképek rajzára érvényesültek ugyan, s ezek a 
ne — Sainte-Beuve — Burckhardt — Dilthey- stb. rokonságú) két háború közti változatokhoz képest 
g abban hoztak újat, hogy valódi politika- s társadalomtörténeti alapozást igyekeztek adni. A 
»nböző művészeti jelenségek esztétikai síkon, esztétikai karakterisztikán át való konfrontációi 
feleltetései, közegkülönbségei egyelőre meglehetősen kevés figyelmet nyertek. Bizonyosan 
rej átszőtt ebben az is, hogy a Lukács képviselte irány kétszeresen is kizárult a magyar 
alomtudományból: előbb az előzményből, a két háború közti irodalomtudományból, majd az 
nes évekből, épp a „monográfia-korszak"-ból. Röviden, az irodalmi műveknek oly sokoldalú, 
tosan esztétikai vizsgálata, mint mondjuk a polgári irodalomtudományban a pszichologista s a 
iemtörténeti irányon túllépő O. Walzelnál, vagy a marxista irodalomtudományban Lukácsnak a 
the-kort vizsgáló műveiben, művei legjobb részleteiben nem igen jött létre sem a két világháború 
ött, sem a felszabadulás utáni másfél évtizedben. 
II. A mai helyzet néhány vonása: a viszonylag föltárt századközép, a- majdnem feltáratlan 
advég. Az ez időben keletkezett művek mégis igen nagy értékűek. Ezek a művek elsősorban, mint 
idottuk, a század első, főleg második harmadára koncentráltak. S ez érthető. Nemcsak azért (s nem 
lsősorban azért), mert itt alapozó anyagfeltáró munkára már kevésbé volt szükség, hanem azért, 
t a szocialista közművelődésnek, iskolai oktatásnak - mint közvetlen hagyomány - egyik súlypont* 
ez a korszak s ezek az írók alkották. S mert a XX. század irodalmának halaszthatatlan feldolgozásá-
előbb ennek az örökségnek mint a közvetlen előzménynek, vagy inkább: viszonyítási pontnak, új 

nléletére, új értékelésére volt szükség. 
Az előzmények és a viszonyítási pontnak ez a századközépre való helyezése - 1848-49 jelentősége 
lett - nem utolsósorban abból adódott, hogy a XIX. sz. harmadik harmadának tudattörténeti, 
relődéstörténeti fontosságát a XX. sz. oldaláról nem ismerték föl vagy el. Ami viszont, egyebek 
t, a csupán egyes nagy írókban való gondolkodásmódnak is következménye lehetett. Az a történeti 
ramat, amely minden nagy korszak előtt elvégzi a maga talajelőkészítő munkáját, s amely nélkül a 
orikus a nagy korszakokat sohasem magyarázhatja meg, így bizonyos fokig homályban maradt, 
letett, persze, néhány (többnyire kisebb) életrazi-pályaképi típusú monográfia a század harmadik 
madából is, de részletes, átfogó igényű feltárás és rendszerezés ezen a területen igazában csak az 
idémiai Kézikönyv előkészítése folyamán ment végbe. 
Hogy mily nagy munkát kellett akkor hirtelen elvégezni, akkor értjük meg, ha meggondoljuk, egy 

szakaszról kellett bemutató-viszonyító-ítélő képet rajzolni, amelyet a két vüágháború közt 
gelent összefoglaló művek többnyire egy-két lapon, vagy éppen egy-két bekezdésben intéztek el (1. 
Szerb A. igen figyelemreméltó összefoglalását, vagy akár a Schöpflin-féle korszak-monográfiát). A 
mincas években ugyan megélénkült az érdeklődés (Halász G., Németh L., Komlós A., Féja G.), de 
dményeik biztonsága, amennyiben valóban volt ilyen, inkább intuitív érzékenység, mint beható 
szak-ismeret eredménye volt. (Tragikomikus és fájdalmas tény, hogy a korszakot akkor tényszerűen 
inkább az egyre fasisztoidabbá váló Farkas Gyula ismerte.) Hogy az Akadémiai 4. kötet oly (szinte 
lormisan) nagy terjedelmű lett, annak éppen az a benső magyarázata és jogosítója, hogy a 
sikönyv e kötete volt kénytelen magát az előzetes kutatást is s annak összegző eredményeit is 
gába fogadni. Az előbbiek nélkül ugyanis csak prófétálásnak számítottak volna az utóbbiak, hiszen 
előbbiek nyomtatva, hivatkozási alapot szolgáltatva, csak igen kis részben voltak folyóiratokban 
írhatók. 
Ennek a hirtelen elvégzett feltárásnak és rendszerezésnek, természetesen, bizonyos kérdések pontos 
íeretének hiányát eleve fikciókkal kellett kitoldania. Néhány példát hadd idézzünk. Két évtizeden 
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folyt a polémia az állítólagos „Arany-Reviczky"-f€\s kozmopolita-vita körül; de senki meg sem emlí
tette, - a kézikönyv sem - azt az országos folyóiratot, amely Arany versét megelőzően öt hosszú esz
tendőn át minden számában kitűnő cikkeket közölt a kérdésről, s amelynek Reviczky verse csak bá
gyadt visszhangja. Vagy: a Kemény-kérdést máig anélkül oldjuk meg politikai-ideológiai tekintetben, 
hogy rendelkeznénk, rendelkezhetnénk publicisztikájának ismeretével. Nem kiadva, de még csak regisz
terbe sincsenek fogva cikkei. Vagy: Arany esztétikájáról úgy jelent meg összefoglaló mű, hogy közben 
folyóirataiban két teljes kötetre való esztétikai vonatkozású (könnyen hozzáférhető) írása felgyűjtet-
len, ismeretlen volt, s feldolgozatlanok voltak maguk a folyóiratok is. (Az Arany esztétikájáról szóló 
könyv érdemes szerzője, jellemző módon, még Arany-citátumainak egy részét is a Voinovich-^/eírö/í 
egészen megbízhatatlan idézet-textusaiból vette.) Vajda arcképét anélkül rajzoltuk meg, hogy még 
bensőbb ismerői sem tudtuk, hogy Vajda a 70-es években több éves cikkírói tevékenységet végzett egy 
közismert lapban, mégpedig ismert Aristides álnevén. Tolnai nemzedéktársairól adott ragyogó karak
terképei a Családi Lapokban máig érintetlenül hevernek. Gárdonyi önéletrajzi s magát kortársaival 
szembesítő karcolatai olvasatlan folyóiratokban vannak szétszórva. A Het-et úgy magasztaljuk, mint 
fordulópontot, hogy a nála néhány évvel előbb megjelent, a nála szinte semmivel sem kevésbé érdekes, 
újszerű, de gyakran magvasabb Magyar Szalonról szó sem esik. 

S mindezek csak találomra kiemelt tények, amelyeket folytathatnánk komparatisztikai, s recepciós 
tényszerűségekkel Teljesen tisztázatlan a közművelődési-irodalmi lapok, Marx-recepciója, Marx
adaptációja, holott pl. az említett Magyar Szalon-nak szinte nincs oly száma, amely ne idézne, ne 
hivatkozna, ne értelmezne e vonatkozásban. Nietzsche első két fontos művével, A tragédia születésével 
s a Korszerűtlen eszmélkedésekkel külön-külön, a megjelenés évében (!) nagy tanulmány foglalkozik, 
mégpedig valószínűleg külföldön elsőnek; De Sanctis alapvető tanulmányát, a Schopenhauer és 
Leopardi-t a keletkezés után hamarosan ismerik, alkalmazzák Magyarországon; Brandes műveit 
kiadásuk évében rendre bemutatják. S minderről, s mindennek a funkciójáról, jelentőségéről nem vagy 
alig írtunk valaha is. Noha valamennyien tudjuk, hogy a szellemi, művelődési légkör megítélésében az 
ily tények mily nagy fontosságúak. 

(A kritikai kiadások anyagfeltárása és a művelődési szerkezet vizsgálatának anyagfeltárása.) Készül 
a korszakból néhány kritikai kiadás-sorozat. Tehát nem lehet mondani, hogy nincs ezen a területen 
filológiai munka. Sőt, igen jó szintű filológiai munka ez, a maga nemében. S erre a nemre szükség is 
van. Kérdés azonban, csak erre a nemre van-e szükség, sőt, erre a nemre van-e elsősorban szükség? Ugy 
véljük, a szellemi vegetáció, a művelődési infrastruktúra a világnézeti orgánumok szociologikus-
történeti, interdiszciplináris-konfrontatív feltárására s feldolgozására is égetően szükség volna. Évekig 
vitatkozgattunk hin und her, volt-e irodalmi „Deák-párt", s ha volt, milyen volt a fölfogása, ki ellen 
volt párt ez a csoport (stb.) - de, valljuk meg, harminc esztendőn át nem jutottunk hozzá, hogy a 
csoport központi orgánumát, amely szinte röntgenképe a csoportnak, a Csengery-féle Budapesti 
Szemlét akár csak részleteiben, csak futólag is, feldolgozzuk. De bőven lehet sorolni későbbi példákat 
is. Szekfű Gyulától Horváth Jánoson és Németh Lászlón át Rónay Györgyig óriási kisugárzási ereje 
volt Asbóth János művelődésszociológiai, művelődéspublicisztikai tevékenységének. S még csak egy 
sovány életrajzi füzettel sem rendelkezünk róla. Beöthy Leó a magyar viszonyokra, a 70-es évek elején, 
egész (és igen figyelemreméltó) überaus ökonómiai szociológiai, művelődési szisztémát dolgozott ki, 
Kállay Béni St. Mill szabadság-értelmezését alkalmazta a magyar viszonyokra - de melyik magyar 
irodalomtörténeti munka vette őket számba a közgondolkodás rajzában, magyarázatában? S 
ismerjük-e, számon tartjuk-e mi, irodalomtörténészek a Zenészeti Lapok filozófiailag s esztétikailag 
igen mélyjáratú Wagneriánus harcát, akkor, amidőn pl. a szimbolizmus hazai kezdeteit fontolgatjuk? 

(A teljesebb társadalomtörténeti-ideológiai értelmezés feltételei) Első pillanatra részletkérdéseknek, 
ül. az irodalommal csak lazán összefüggő művelődéstörténeti kérdéseknek látszhatnak az üyen s hason
ló problémák, hiányok. Valójában egyáltalán nem azok. A művek, az életművek, az irányzatok kelet
kezésének, befogadásának, hatásának, funkciójának magyarázatához elengedhetetlenül szükségesek: Az 
ideológiai, a világnézeti értelmezés éppen a művelődéstörténeti,^ gondolkodástörténeti háttér feltárat-
lansága miatt nem erős oldala,-kivált éppen a század harmadik harmadában a kutatásnak. Egyetlen frap
páns példa jól megvilágítja ezt. A korszak uralkodó polgári vüágképe, a pozitivizmus az irodalomtörté
net részéről alig részesült, néhány (Hóman-Thienemanntól örökölt) általánosságon túl valódi figyelem
ben, holott a korszak folyóiratai telve vannak szellemével. így eshetett meg, hogy marxista szerzők egy 
része is átvette azt a teljesen elfogadhatatlan felfogást Justh Zsigmond gondolkodásáról, eszméinek 
értékéről, amelyet a két háború közti időszak neokonzervatív vagy neonacionalista szerzői alakítottak 
vele kapcsolatban ki. Holott a szociáldarwinizmus egyik naiv, de kihívó és mélyen retrográd 
jelenségéről van szó, regényeiben is, naplóiban is. 

(Az elődök kritikájának hiánya.) Egy másik fontos problémája rejlik itt e félszázad kutatásának. Az 
elődök eredményeinek mérlegelése, megrostálása nem ment kellőképp végbe. így a késő szellem
történet, a fölújult (sainte-beuve-i) pszichologizmus, a művelődéstörténet stílustörténeti válfaja vagy 
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élményreprodukáló „artisztikus" törekvések jegyében fogant ama munkák, amelyeknek szerzői 
tiszteletreméltó emberi-erkölcsi (vagy éppen politikai) magatartásról tettek tanúságot, s rajongó 
irodalomkedvelők és jó íróművészek voltak, szinte kritika nélkül származtak át. Elég itt a kitűnő (e 
sorok írója által különösen tisztelt) Halász Gábor nagyon figyelemreméltó, de semmiképp sem 
elfogadható viktoriánus tanulmányára utalni (amelyben végül is a 47-es Sommsichot magasztalja föl), 
vagy az ugyanő szecesszió-felfogására, századvég-szemléletére felhívni a figyelmet. 

II. Kísérletek. A hatvanas években a magyar irodalomtörténetírás valamennyi korszakában a 
monográfiák végképp megritkulni látszottak. Helyüket tanulmányok s tanulmánykötetek foglalták el. 
Nyilvánvalóan szimptomatikus jelenség ez. Az életrajzi, a pályaképi monográfiákkal kapcsolatban, ügy 
látszik, tudatossá vagy csak megérzetté lett az az általános meggyőződés, hogy addigi karakterükkel el
vesztették korszerűségüket. Bizonyítja ezt az is, hogy a tanulmányok javát, ha éberen figyeli őket az 
ember, lehetetlen nem úgy felfogni, mint készülődést egy új típusú monográfia eszközeinek, szempont
jainak, kereteinek kidolgozására, kontúrjainak kirajzolására. S viszont: az a néhány könyv, amely ebben 
az időben a monográfia jelzést vállalta, többnyire nem igazi monográfia; esszészerű tanulmányok 
szorosabb-tágabb füzére, a kronologikus, az asszociatív, a tematikus, vagy éppen a szubjektív 
recepciós-élményi-vallomásos egymáshoz kapcsolódás jegyében. Tárgyias szakszerűséggel meg
fogalmazott célkitűzésű, tárgyias szakszerűséggel kijelölt történeti-esztétikai tételű, tárgyias 
szakszerűséggel érvelő monográfiát viszonylag igen-igen keveset találunk a 60-as évtizedtől irodalmunk 
bármely korszakából; így ebből is. 

Erre a korszakra vonatkozóan az utolsó évtizedben-másfél évtizedben két irányban történt a 
szintetizáló feldolgozás új válfajának megteremtésére kísérlet. Az egyik a művek élményvilágának, 
mégpedig az ún. korszakélményként felfogott élményvüagnak befogadói-olvasói élményként való, 
irodalmias szövegű megelevenítési kísérlete. A másik a történeti-esztétikai típusok leírásával, 
származtatásával és konfrontációjával igyekezett közelebb jutni a művekhez, s a művek vélt 
interpretációján át a korszak folyamataihoz s azok szisztematizálásához. 

Az elsőt a szubjektivista szellemtörténet felújításával, a másodikat a forma fontosságának túlhang-
súlyával vádolta a kritika. Mennyire jogosan, - nem tanácsos ezúttal vitatnunk, mert sorra kellene 
vennünk a lehető érveket s ellenérveket egyaránt, s ez igen nagy terjedelmet s időt igényelne. 

Fontosabb megállapítanunk, mindenfajta kísérletnek leginkább sebezhető pontja az ezen a 
területen, hogy az igazi marxista vizsgálódást kielégítő, az össztársadalmi fejlődésértékekben 
gondolkodó ítélkezésnek nem áll rendelkezésére kellő ismeretanyag. Ez ellen a megállapítás ellen, ez 
ellen a követelmény ellen azt lehetne felhozni, hogy a kellő ismeretanyagot viszont csak akkor lehet 
szelektálva feltárni, csak akkor lehet az értelmetlen, a szemponttalan filologizmust kikerülni, ha 
megfelelő célokkal, feltételezésekkel közelítjük meg az anyagot. S ez igaz: reális hipotézisek nélkül 
munkát kezdeni, munkát végezni lehetetlen. De az is igaz: reális munkahipotéziseket csak kellő anyag
ismeret birtokában lehet felállítani. Az életrajzi, a pályaképi monográfiák, természetesen, ma is haszno
sak, nélkülözhetetlenek; kellő tágasságuk, kellő korszerűségük hiányát azonban minden bizonnyal azért 
érzi oly erősen a köztudat, mert - akár tudatosan, akár csak benyomásszerűen - látja, hogy az a 
sokrétű szintetizálás, amely csakugyan megmagyarázhatja a művek és irányzatok, stílusok és műfajok 
esztétikai sajátságainak egyrészt keletkezését, másrészt hatáskifejtő társadalmi továbblétezését, ily szűk 
keretben lehetetlen; könnyen pozitivista egyéni pszichologizmushoz vezethet vissza. Az irányzatrajzok 
s a műfajtörténetek pedig, puszta pszichológiai, „korélményi" vagy puszta politico-szociológiai anyagra 
fundálva, a művészeti alkotás társadalmi-egyedi kettős funkciójának egyikét rendszerint homályban 
hagyják. Teljes mezőnyt befogó, bár erősen specifikált hangsúlyú, szociális tudattörténeti s 
tudatelméleti vizsgálódásokra volna szükség a rendelkezésre álló s javarészt feltáratlan anyagban. 
Fejlődési, funkciós életérték szerinti megértésre és ítélkezésre csak ezek vezethetnek. 

Javaslatok Semmiképpen sem szabad a korszak vizsgálatának s feldolgozásának lehetőségei közül a 
hagyományos, átöröklött módszereket és formákat kihagyni. Akibe ezek erősen begyökeresedtek, egy 
bizonyos koron túl, nehezen is alkalmazkodnék máshoz. Ezeket a módszereket és formákat azonban 
hozzá kell igazítani a marxizmus követelményeihez. Már amennyire, persze, egyik világszemlélet által 
kitermelt metódust és formát egy másik világszemlélet követelményeihez hozzá lehet igazítani. S 
véleményünk szerint lehet; a marxista történeti dialektika egyik nagy ereje az örökség értékeinek 
elválasztása az örökség gátló tényezőitől. 

Az igazán fontos azonban az volna, hogy induljon meg minél előbb a kor teljes társadalmi és 
tudattörténetére koncentráló, azzal konfrontáló kutatás. Mégpedig olyan kutatás, amely 
párhuzamosan igyekszik kimunkálni a komparatisztikának, az alkotás- és befogadás-lélektannak, a 
történeti poétikának, a történeti művelődés-szociológiának (stb.) a korszak megragadására alkalmas 
fogalmait. Ez azonban csak úgy lehetséges, csak úgy kerülheti el a történeti relativizálást, ha szilárd mai 
marxista esztétikai támpontról hozza létre fogalmait; mégpedig az esztétikai értékeket az egyetemes 
életértékek hierarchiájába besoroló magatartás támpontjáról. 

293 



Ez azonban túl általánosan megjelölt követelmény. 
Miként lehet egy korszak tudattörténetéhez, az irodalmat teremtő s befogadó rétegek 

tudattörténetének hiteles kútfőihez hozzáférni? Nyilván, sokféle metódus lehetséges, amelyek 
felsorolása itt szükségtelen és képtelen vállalkozás volna. Egyet-kettőt említsünk meg. A 
legfontosabbak egyike a korban kétségtelenül a művelődési folyóiratok, a művelődési lapok feltárása 
lehetne. Egyáltalán nem szokványos lapfeldolgozások volnának óhajtandók. Hanem sokrétű, lehetőleg 
minden szakmai területet felölelő, szembesítő feldolgozások. Egy példát: halaszthatatlanul sürgős 
volna a Csengery-féle Budapesti Szemle (s általában a Csengery-kör által létrehozott kiadványok) 
mindenfajta művészeti s művelődési ág oldaláról való szembesítő feldolgozását elvégezni; szembesíteni 
a lap történettudományi és természettudományi, képzőművészeti és irodalmi, filozófiai és politikai 
felfogását, s a végső képet szembesíteni részint a korszak más hazai s külföldi csoportjainak felfogásá
val, részint a csoport által létrehozott szépirodalmi alkotásokkal. Nem kell hangsúlyozni a sajtó egé
szen különleges jelentőségét a tőkés-polgári világban, kivált a XIX. század közepén, végén, a dualista 
korszakban, amidőn a sajtó egyeduralkodó a művelődési kommunikáció területén (szemben pl. a ma 
rádiójával, televíziójával, mozijával). Halaszthatatlan A Hét első korszakának földolgozása is. 

Hasonló vizsgálódási módszer lehetne egy-egy műfaj vagy műfaj-típus magyar súlypontú 
világirodalmi áttekintése. Vagy a műfajok életének s hatásának a társadalmi befogadás oldaláról való 
vizsgálata. Mindenesetre, a korszak elejétől kellene elindulni. 

Akármilyen módszert választunk is, a végcél ebben a korban annak a szellemi-művelődési-lelki 
folyamatnak művelődéstörténeti-társadalmi feltárása, amelyből a kor művei születtek, s amelyben a 
következő szakasz irányai előkészültek. 

Organizációs kérdések Két kérdést szokás feszegetni: alig van a terület kutatásának jól képzett 
szakembere (kivált éppen olyan, aki ennek az „infrastruktúrának" s a kor komparatisztikus 
vizsgálatának birtokában volna), s nincs működőképes centruma. Mindkét vélekedés csak félig igaz. 
Meglehetős a száma azoknak a közép és fiatal kutatóknak, akik kellő összefogás segítségével igen jó, 
eredményes munkát végezhetnének. Az összefogásra is megvan a lehetőség. Ha az Intézet a 
Reneszánsz-csoporthoz hasonló munkacsoport lehetőségét elősegítené, pillanatok alatt eündulhatna a 
kutatás. S ez a személyes ellentétek (egyébként lassan eltűnő, egyesektől azonban mesterségesen 
szított) elemét is kiiktathatná. A rendeltségi viszonyok presztízskérdése, amely sokszor, sajnos, a 
munka érdemi része fölé emelkedik, s a különböző erősen eltérő megközelítések problémái egy ilyen 
laza szervezetben kiiktatódnának; s benne épp az értelmes viták, a felfogásmódok és munkametódusok 
kidolgozásának teremtődne tér. Hozzon tehát létre az Intézet, Sőtérnek,' mint korszak szakértőnek 
patronátusával, a Reneszánsz-csoporthoz hasonló szervezetet, s ebben induljon meg a föl-
táró-földolgozó munka, amely azonban, mint hangsúlyoztuk, eleve hármas jegyet kellene, hogy magán 
viseljen: laza szerkezete ellenére erősen koordinált kellene hogy legyen; művészeti s tudati ágak közt 
konfrontativ, s irodalmak közt komparatisztikus metódust kellene hogy kövessen, s a marxista 
esztétika és irodalomtudomány kategóriarendszerét korszerű, történeti alapozású poétikai s ideológiai 
fogalomkinccsel kellene hogy bővítse. 

Németh G: Béla 

Petőfi verseinek készülő metrikai monográfiájáról'11 

Nagy költőink verseinek monografikus metrikai vizsgálatát programszerűen Gáldi László hirdette 
meg.1 A kívánalom külső okai egyértelműek. Nemzetközi példák állnak előttünk,2 fáziskésésünk e 
téren máris számottevő. A műelemzés iránti fokozódó érdeklődés, amely korunkat különösen jellemzi, 
megbízható minőségű és nagy mennyiségű metrikai információt igényel,3 miként a verstan 

* Folyóiratunk üyen jellegű stúdiumok közlésére csak kivételesen vállalkozhat. A közlési lehető
ségek szűkös voltát számba véve adtunk helyet e közleménynek, hogy a hasonló területen dolgozók 
figyelmét fölhívjuk e munkára. (Szerk.) 

1 Jegyzetek Petőfi jambikus versformáiról, Tanulmányok Petőfiről, Szerk. PÁNDI Pál és TÓTH 
Dezső, Bp. 1962, 467-68. 

2 Orosz, német, francia példákat Gáldi fenti tanulmánya említ. Kecskés András hívta fel figyelmem 
két friss szovjet munkára, Holsevnyikov 1972-es és Gaszparov 1974-es művére, ez utóbbi számoló
gépekkel szinte az egész orosz nyelvű költészetet áttekinti metrikailag. 

3 Hiányát olyan népszerű kiadványok ellentmondásos metrikai nézetei, magyarázatai is 
bizonyítják, mint például a Miért szép? sorozat lírai kötetei (1966,1973,1975). 
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funkcionális ágazatának további fejlődése is.4 A magyar verselmélet a múlt század végén, Négyesy 
László jelentős munkáiban próbálkozott először költői életművek áttekintése alapján metrum
statisztikai következtetésekre jutni,s ilyen törekvések századunk kimagasló verstani kutatóinak 
munkáiban is fel-felbukkannak,6 különösen Gáldi László némely tanulmányaiban.7 A közelmúltban 
jelent meg az első személyi, metrikai részmonográfia, Szilágyi Péter munkája.8 A fontos eredmények 
mellett valamennyinek közös jellemzője, hogy a szubjektív kutatói szemlélet és gyakorlat természetes 
stilizációját tűrő végső summázatokat közlik, ezek kialakulásának folyamatát, a részletes 
műhelymunkát homály fedi. Mind az ellenőrzés, mind az ettől várható termékeny szakmai vita 
nyilvánvaló posztulátuma a metrikai descriptio folyamatának, részleteinek áttekinthetősége. Ez pedig 
csaknem lehetetlen, hiszen az eredményközlő publikációk a mikrometrika komplexitásába bepillantást 
is alig engednek, a rekonstrukció pedig emberi erőket meghaladó fáradozást követelne. Úgy véljük, 
hogy tudományos továbblépést kizárólag olyan leíró metrikai kutatások kínálhatnak, amelyek a 
publikációkban is maradéktalanul tükrözik a szemléleti komplexitást, tehát hézagtalanul megadják az 
elméleti-gyakorlati ellenőrzés esélyét. Valamely költői életmű ilyen természetű feldolgozása a gépi 
számolás segítségét nem nélkülözheti. 

A tudományág belső helyzete, a verselmélet mai állapota - feltűnő egyetemes kritikái ellenére9 -
historikusán indokolható elmaradottságát, ellentmondásosságát lényegében legyűrte, a külső 
kívánalmak s a belső lehetőségek szinkronitása biztosítottnak látszik. Századunk nagy verstan
kutatóinak maradandó eredményei mellett föltétlenül említést érdemelnek az utóbbi évtized szintézist 
ígérő verstani kutatásai.1 ° A tudományosság követelményeit kielégítő, tehát a kontrollt is biztosító 
metrikai monográfiák gyakorlatilag sem tűnnek vakmerőségnek. A ritmikai mikrostruktúra metrikai 
vetülete is sok munkát, sok fáradozást követel még, de a gépi segítség révén e munkálkodás emberi 
arányú, s ilyen az alkalmazhatóság is. 

Petőfi összes költeményének a fentiek értelmében vett metrikai monográfiáját, amely készülőben 
van, közel a befejezéshez, a következőkben szeretnénk ismertetni. A metrikai alapelvek kidolgozásában 
s az emberi korrekció tetemes munkájában jelen sorok írója mellett Rajmüller László tanár vett részt. 
A gépi programot Jékel Pál dolgozta ki, a vezetése alatt álló Számoló Központban1! folynak a 
számolások, ODRA 1204-es gép igénybevételével. 

1. 

Metrikai alapelveink a következők. 
1. A magyar nyelvű metrikus költészetnek három alaptípusát tartjuk számon. 
a) Hangsúlyos monometrikus verselés. Elsősorban népdalaink ritmusára jellemző, de a 

műköltészetben is érvényesül. 
b) Időmértékes monometrikus verselés. Nálunk csupán a műköltészet ismeri. 
c) Bimetrikus verselés. A hangsúlyos és az időmértékes metrumok interferenciája. A magyar nyelvű 

metrikus műköltészet kezdeteitől ismeri, a XIX. századtól uralkodó méretű. 
A bimetrizáláson belül négy metrikai réteg különíthető el: a) hangsúlyos vezérritmusú (az 

időmértékes metrum modulál); b) időmértékes vezérritmusú (a hangsúlyos metrum modulál); c) oldott 
bimetrizálás (a hangsúlyos és az időmértékes metrum egyike vagy mindegyike laza szerkezetű); d) 

4 Vö. PÉCZELY László: Tartalom és versforma, Bp. 1965., KECSKÉS András erről szóló bírálata: 
UK1967. 87. 

5 A mértékes magyar verselés története, Bp. 1892. 
6 Gáldi László idézett tanulmánya Szabolcsi Bence, Földessy Gyula, Elek István, Kiss Ferenc 

tanulmányait említi. 
7 I. m.: Vers és nyelv a reformkorban, Nyelvünk a reformkorban Szerk. PAIS Dezső, Bp. 1955; A 

magyar vers a szabadságharc korában, It 1956. 148-189; Szenczi Molnár Albert zsoltárverse, Bp. 
1958 stb. 

8 József Attila időmértékes verselése, Bp. 1971, e sorok írójának róla írt kritikája: ItK 1971. 
756-760; Jelentős előzményei ELEK István: Csokonai versművészete című könyve, Bp. .1938 és 
GÁLDI idézett Szenczi Molnár-könyve. 

9 WELLEK-WARREN: Az irodalom elmélete, Bp. 1972. 243; SZERDAHELYI István polemikus 
túlzásai az Élet és Irodalom 1973-as évfolyamában. 

1 ° Elsősorban Kecskés András kutatásaira gondolunk. 
1 ! A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 
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szimultán verselés (a hangsúlyos és az idó'mértékes metrumok olyan interferenciája, amelyben a 
metrikai komponensek egyenrangúan őrzik monometrikus törvényszerűségeiket).12 

2. A szótagmérés (prozódia) igazodik a nyelvi tényszerűséghez: minden szótagot hangsúlyos és 
idó'beli nyelvi nyomatékok hordozójának tekintünk, a prozodikus szótagnyomatékot pedig a binárisan 
mért nyelvi nyomatékok összegének tekintjük.13 Mivel - különösen bimetrikus jelenségek esetén - a 
hagyományok és a nevelés révén monometrikusan edzett ritmusérzék ösztönössége könnyen 
megtévedhet, a pontosság érdekében a közvetlenül érzékelhető' metrikai karaktertől függetlenül mérjük 
a szótagokat. Minden vers minden szótagját a hangsúlyos és az időmértékes binaritás komplex nyelvi 
nyomatékainak összegeként mérjük, ezáltal differenciáltabb, objektívebb metrikai eredményekhez 
juthatunk. A monometrikus és a bimetrikus versek tényszerű elkülönítése válik lehetővé. 

3. A sortagoló tényezők (ütemek, verslábak, hangsúlyos, időmértékes és közös metszetek) a 
metrikai karakter meghatározói. Pozíciójukat mindenkor jelöljük, statisztikai mutatóikat a 
funkcionális verselemzésben alkalmazhatóknak tekintjük. 

2. 

A jelölési mód főbb jellemzői. 
1. Minden verssort szótagokra bontunk. Minden szótag alatt 2 x 4 számjegy-pozícióban a binárisan 

mért, rögzített szempontok szerinti nyelvi nyomatékok és összegük található, tehát a teljes 
szótagnyomaték előtt a komplex nyelvi nyomatékok differenciált, mindenkor ellenőrizhető 
nyomatékai. 

A nyelvi nyomatékokat egytagú arab számok jelzik. Sorrendjüket most betűkkel idézzük, ezekhez 
fűzzük a jelentés magyarázatát, abcd/efgh = minden szótag alatt e nyolc pozíció szerepel. 

a) A szótag időbeli nyelvi nyomatéka, 1-4 pont értékű, attól függően, hogy a szótag rövid 
magánhangzós nyílt vagy zárt, hosszú magánhangzós nyílt vagy zárt.14 

b) Szóhangsúly-nyomaták. Értéke egy pont. Minden értékes szó első szótagját jellemző relatív 
hangsúly érték, több tagú szavak szó belsejében lévő szótagjaihoz mérve. Egytagú tartalmas szavak 
esetén a sűrített nyomaték kifejezése végett két pontot adunk. 

c) Szólamnyomaték.1 s Egy pont értékű. Ezen c) pozíció enklitikák funkcionális korrekciójának 
pozíciója. 

d) Érzelmi nyomaték. Értéke plusz-mínusz három pont, gyakorlatilag a plusz egy-kettő uralkodik. 
Bonyolult, az elemzés-értelmezés körét érintő nyomaték. Részben szubjektív, valamennyi 
nyomatékváltozat között a leginkább szubjektív. Elsőrendűen hangsúlyos, de alkalmanként időbeli 
nyelvi nyomaték (emfatikus nyújtás). Mellőzni súlyos hiba volna, mivel az alkotói szubjektum 
kifejezésének egyik valós nyelvi eszköze. 

e) Metszetkövető pozíciós nyomaték.1 * Értéke egy, kettő vagy négy pont. Olyan metrikai ictus, 
amely mind az időmértékes, mind a hangsúlyos, mind pedig a közös metszetek után az első szótag 
nyomatékát dúsítja. Elsőrendűen hangerő-típusú. Hangsúlyos mellékmetszet után egy, monometrikus 
főmetszet után kettő, közös főmetszet után négy pontot adunk. Időmértékes mellékmetszet után rit
kán adunk pontot.17 

12 Vö. PÉCZELY László: Bevezetés a műelemzésbe, Bp. 1973. 
1 ' Gáldi László, Horváth János, Szabédi László, Kecskés András munkáinak prozodikus 

törekvéseire támaszkodva, Csokonai, Petőfi, József Attila verstani-metrikai nézeteihez híven. 
14 E distinkciót régebbi nyomok alapján, de a gépi számításra nálunk elsőként értelmezve Voigt 

Vilmos végzi el. Vö. ItK 1972/2. sz. 
1 s A fogalom nyelvi definíciója talán egyértelmű, gyakorlati kezelése sokszor mély nyelvi elemzést 

követel. A metrikában nyilvánvaló típusaival következetesen számolunk. - Megjegyezzük, hogy a 
szólamnyomaték pozíciója nem csupán a gyakoribb enklitikus korrekcióknak, hanem minden (az első 
gépi program nyomán adódó) korrekciónak helye is. 

16 Az időmértékes metszetet eleve úgy szemléljük, hogy funkcionális létét nem a pausa, hanem a 
követő szótag nyomatékának növekedése, intenzitásának emelkedése biztosítja. A hangsúlyos metszet 
pausa-értékét valljuk, ennek funkcionális szerepét szintén a metszetkövető szótag nyomaték
növelésében látjuk. Néhány írásunkban részletesebben kifejtettük mindezt, vö, Ady szimultán ritmusa, 
ItK 1969/6. sz. Kettős ritmus Vajda János verseiben, Studia Litteraria, 1970 (Debrecen). 

17 Ennek érzékelhetősége - nézetünk szerint - mindenkor hangsúlyos mellékmetszet jelenlététől 
függ. Feltételezzük, hogy a fogalom mást nevez meg, mint amit valójában hallunk. Három pontot is 
adunk néha (főmetszet és mellékmetszet kapcsolódása esetén.) 
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f) Axzikus nyomaték. Értéke egy pont. Idó'mértékes monometrikus vagy bimetrikus sorok jambusi, 
trocheusi, anapesztuszi, daktiluszi, olykor choriambusi arsisaira adjuk. Mind az e), mind az f) 
nyomatéktípusok megkívánják az időmértékes metrikai karakter felismerését. 

g—h) A megelőző hat számjegy összege, a végleges szótagnyomaték. Mivel nyomaték-skálánk 15 
fokú, az összegzés két tagú szám is lehet. A szótagnyomaték minimális értéke 1, maximális értéke 15. 

2. Gépileg programozható az a), b), g-h) pozíció. Emberi munkával kell „kitölteni" a c), d), e), f) 
pozíciókat. 

3. A figyelmes emberi munkát a fentieken kívül a programozható nyomatékok kontrollja, illetve 
korrekciója is megköveteli. Erre különösen az úgynevezett enklitikák esetében van szükség. Vagyis 
azon rövid magánhangzós nyílt szótagból álló egytagú szavak mérésekor, amelyek általában névelők, 
kötőszavak vagy névmások. Ezek mindenkori össznyomatéka egy pont.18 A b) pozíciót tartjuk fenn 
számukra, s ilyen esetben az összes többi pozíció 0 jelű. Mivel már az első, az időtartam-jelölő a) pozí
ció is 0, az enklitikák felismerése nem nehéz. Az a) pozíció 0 értéke kizárólag enklitikák esetében sze
repel. Olyankor, ha a programozható enklitikák valamelyike a szöveg-összefüggésekben funkció- (netán 
szótani) módosulást szenved, vagyis jelentésessé növekedik, a b) pozícióban szereplő enklitikus 
nyomatékot a c) pozícióban korrigáljuk, mind az időtartamra, mind a szókezdetre, mind az 
egytagúságra nézve, s itt a b) +c) nyomatékok a jelentéses szavakban mért szótagnyomatékok 
a) + b) + c) nyomatékaival lesznek egyenlők. A többi pozícióban a rendszerezésnek megfelelően adjuk a 
nyomatékpontokat. Az összegző g-h) nyomaték már nem enklitikát fog mérni. 

4. Az a)-b) nyomatékok feltüntetése nyomán elénk rajzolódik a metrikai karakter. Lehetővé válik 
a fontos sortagoló tényezők jelzése. A d) pozíció után jelöljük a metszetet, pontos sorbeli helyén, a h) 
pozíció után a verslábat, mindkettőt egy-egy betűjellel, az alábbiak szerint: m = hangsúlyos 
mellékmetszet; f = hangsúlyos főmetszet; i = időmértékes főmetszet; k = közös főmetszet. 
J = jambus, t = trocheus, a = anapesztusz, d = daktilusz, s = spondeus, p = pirrichius, c = Choriam
bus, z = csonkaütem. 

5. Ha a szótagok közötti elkülönítésre legalább egy betűhelyet szánunk, akkor nyilvánvaló, hogy 
minden szövegszótagra hat (6) betűhelyet kell számítanunk. A lírai szótagszám-tartományt 12-ig 
számítva látható, hogy eredményünk gépelési vagy nyomdai tükre a szövegsorok számát csupán a 
számsorokéval bővíti. Hosszabb sorok esetében egy-egy sort ketté kell bontanunk. 

6. Minden verset hat sornyi statisztikai összesítő követ, amely teljes egészében gépi programozású. 
Ezen statisztikai táblázatok nagy számú vers esetén, például egy életmű vizsgálata esetén már 
mindenképpen meghaladnák az emberi teljesítőképességet. S meg kell még jegyeznünk, hogy a 
továbbiakban ismertetendő statisztikai sablon eredeti szempontú, a sablontól eltérő statisztikák gépi 
programozását is lehetővé teszi. Szinte tetszés szerinti mélységű és minőségű statisztikák hívhatók elő a 
szalagon megőrzött gépi program alapján, számottevő emberi munkát mindez már nem igényel. 
Gondolunk itt költői korszakok, ciklusok, tematikai-stilisztikai lírai csoportok stb. statisztikáira. De 
metrikai típusok számtalan variációinak statisztikáira is. Olyan lehetőségek nyílnak meg előttünk, 
amelyekre eddig talán gondolni sem mertünk. 

3. 

A gyakorlati munka főbb állomásai a következők. 
1. Első gépi program. A kritikai kiadás alapján gépelt, szótagokra bontott szöveg, korrigálva, az a) 

és a b) pozíciók gépi kitöltése. 
2. A c), d), e), 0 pozíciók kitöltése, emberi murikával. Az enklitikák minőségi kontrollja. A versláb-

és metszetjelek feltüntetése. 
3. A második gépi program, A g-h) összesítés, a statisztikai táblázatok összeállítása. Az eredmény 

végleges kézirat-értékű, sokszorosításra változtatás nélkül alkalmas. 
A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy egy-egy költői életmű ilyen részletességű metrikai 

monográfiája a szerzői soroknak több mint háromszoros, kevesebb mint négyszeres terjedelmében 
valósítható meg. Nyomdai eljárás esetén, ahol a két számsor apró betűs eljárással is megoldható, a 
metrikai monográfia előbb jelzett mérete mintegy harmadával csökkenthető. 

1* Természetesen relatív nyomaték ez is, a metrikában betöltött szerepe máig élő hagyo
mányoknak megfelelően a rövid magánhangzós nyílt szótag nyomatékával egyenlő. 
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Kidolgozott példaként Petőfi: A Dunán című versét mutatjuk be. 

A vers szövegét követő hat sornyi statisztikai táblázat jelentése: 
Az első sorban egy tizedes pontossággal a szótagnyomatékok statisztikai átlagát közöljük. 

Versünkben a sorok tíz szótagosak, tíz nyomatékátlag szerepel tehát, a szótagok számtani 
sorrendjében. Táblázatunkból kiderül, hogy versünkben a legélesebb jambus a harmadik, a 
metszetövező, amelynek thesise 2,8, arsisa 8,5 szótagnyomatékú átlagosan. Éles jambus mutatkozik 
még a második és az utolsó, sorzáró, ötödik jambusban. 

A második sor tizenhét számhelyének mindegyike egy-egy hangsúlyos kétütemű sor típusának felel 
meg. Meghatározott sorrend szerint: 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 
6/4, 6/5 + egyéb. Versünkben a 13. pozícióban jelzett hat sor felező tízes (5/5), a 17. pozícióban jelzett 
két sor pedig egyéb (ezek itt az első sor, amely időmértékesen monometrikus, valamint a záró sor, 
amely három ütemű). A pozíciókban feltüntetett számjegyek összege a vers sorainak számával azonos, 
itt tehát 6 + 2 = 8. 

A harmadik sorban tizenöt pozíció jelzi a nyomatékskálát, számtani rendben. Látható, hogy egy 
nyomatékú szótag összesen tizenhat található a költeményben, a legnagyobb nyomaték értéke e 
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versben tizenkettő, ilyen szótag összesen egy található (a második sor dúló jelzőjének első szótagját 
emeli ki). Funkcionális szempontból hasznosnak ígérkezik a 11-12 nyomatékpont-értékű összesen 
négy szótag vizsgálata, ezeket érik a vers metrikai nyomatékcsúcsai. 

A negyedik és az ötödik sor 6 X 4 pozícióban hat szempontnak megfelelően jelzi a négyes 
szakaszokra bontott szótagnyomatékokat. 1-4, 5-8, 9-11, 12-15 közötti nyomatékváltozatokat 
mutatunk be a következő hat szempont szerint: 

a) közös főmetszet után 
b) időmértékes főmetszet után 
c) hangsúlyos főmetszet után 
d) hangsúlyos mellékmetszet után 
e) az összes metszetkövető szótagnyomaték 
0 az összes nem metszetkövető szótagnyomaték statisztikai mutatói a négy nyomatékcsoport 

szerint. Természetes, hogy e) +f) = a vers szótagjainak számával (esetünkben: 80). 
A hatodik sorban összesített verslábstatisztikát látunk. Nyolc számpozícióban a gyakorlatban 

előforduló nyolc versláb kötött sorrendjében: jambus, spondeus, trocheus, pirrichius, anapesztusz, 
daktilusz, Choriambus, csonkaütem. (Versünkben tehát 29 jambus, 3 spondeus, 4 Choriambus 
található. Ez utóbbit összetett verslábként, számszerűen kettőnek tekintve a hatodik sor számainak 
összege az egész költemény verslábainak összegével egyenlő, azaz: 40.) Ha az igen ritka kivételek 
valamelyikével találkozunk a gyakorlatban (creticus, molossus stb.), ezt a szóbeli értékelésre bízzuk, 
statisztikán kívüli jelenségnek tekintjük. 

5. 

Bemutatott példánk meggyőzően illusztrálhatja munkálkodásunk céljának, eredményének néhány 
újszerűségét: 

1) A szótagnyomatékoknak eddig is (metrikusonként változó mélységű) komplex műhely
munkájához hívek maradván, az eddigi legszélesebb nyomatékskálát dolgozván ki, a számpozíciókhoz 
kötött szempontjaink kinyilvánításával ellenőrizhetővé tettük mindenki számára prozodikus dön
téseinket. A verstantudomány objektív fejlődésének elengedhetetlen feltétele ez a megnyilatkozás, 
amely mint jeleztük, mindeddig homályba borult. Szótagnyomaték-skálánk hangzó nyelvi nyomatékok 
összegéből adódik, a metrum rekonstrukcióját a hangzó vers ritmusához közeledve vázolja fel. 
Időmértékes metrum jelenléte esetén, miként választott versünkben is, a mechanikus monometrikus 
prozódia a szótagok időtartamát jelölő első pozícióban tükröződik. Előttünk áll a lehetőség a metrum 
ezen első pozíciós bemutatására, s nyomban ellenőrizhetjük az általunk hangzónak vélt metrummal, 
amely az összesített szótagnyomatékokból adódik. Az eltérés folyamatos, metrikai karaktert érintő. 
Monometrikus versekben is, különösen pedig bimetrikus versekben. Ezen komplex prozódiával 
elkerülhetjük a sematikus, képletszerű prozódia vulgáris metrikai konzekvenciáit. Minden további 
lépésünk is ellenőrizhető (jeleink közlése révén, a metszet- és verslábjelölő betűkre gondolunk), innen 
számítva már minden metrikai meggyőződés, metrikai alapszemlélet kérdése. A várható fejlődést 
előrelendítő várható viták a részleteket is megvilágító, hasonlóan nyílt közlésekkel szembesülve 
bontakozhatnak ki, azaz: objektíve ellenőrizhető alapon. A fáradságos munkának, amelynek 
eredményei egyelőre a szakmai kutatás szűkebb érdeklődésére tarthatnak csupán számot, nem 
axiomatikus, hanem metodikai törekvései a legfontosabbak. 

2) Az egyes verseket követő statisztikai összesítések a gépi munka jelentőségót bizonyítják. Egy-egy 
ilyen táblázat összeállítása csupán emberi munkával, esetleg valamely terjedelmes mű esetében szinte 
erőket meghaladó feladvány volna, a hibaszázalék pedig jelentősen megnövekedne. Ismételjük, hogy a 
kész program nyomán egészen más szempontú statisztikai mutatók is könnyedén nyerhetők, bár a 
funkcionális versmagyarázat statisztikai sablonunkból is sok újszerű, megbízható információt nyerhet. 
Arra csupán utalunk, hogy ilyen típusú személyi metrikai monográfiák későbbi elkészülte után az 
összehasonlító metrikai vizsgálatok objektív alapú, gyors fejlődése várható. 

A Petőfi összes versének gépi segítséggel készülő metrikai monográfiájáról szóló tájékoztatásunk 
végén utalni szeretnénk arra, hogy a metrikával szemben támasztott külső igényeknek a 
netrumkutatás belső állapota is képes talán megfelelni. 

Szuromi Lajos 
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