
Kecskés András 

IRÁNYZATOK ÉS ÁLLÁSPONTOK A MAGYAR VERSELMÉLETBEN 

A magyar nyelvű költészet legalább ezeréves, de hogy milyen is tulajdonképpen a magyar vers, arra 
még ma is - itt is - csak keressük a legmegfelelőbb magyarázatot. Egyáltalán: magyar versnek számít-e 
minden magyarul megszólaló vers? Szerintem igen. De a vitás kérdések innen is tovább gyűrűznek. 
Vers-e a szabadvers? Létezik-e önálló szimultán versrendszer? Nevezhető-e magyarnak az időmértékes 
verselés? És talán a legbonyolultabb: mi az alapja legrégibb hagyományú, egykor legelterjedtebb 
versrendszerünknek? 

Mai bizonytalanságaink nem újkeletűek. Földi János már 1790-ben arról panaszkodott, hogy 
„oskoláinkban a deák verstudomány első kezdetének csekély előadásával megelégedtek. A magyarban 
ment kiki amint a természettől vezéreltetett, vagy valamely elébbi versírónak követésére elindult."1 

Azóta létrejött, sőt, egyes korszakokban örvendetesen felvirágzott a magyar verselmélet. Néhányan 
mégis úgy érzik, nem jutottunk közelebb a megoldáshoz. Ha valaki iskolában tanítható, szilárd 
ismereteket akar rögzíteni, elkerülhetetlenül a „vitás verstani kérdések" szövevényébe bonyolódik. 

Épp ez a látszólagos kiúttalanság indokolja azonban, hogy az elődök nagyvonalú félresöprése 
helyett a gondos újraolvasás, a kritikai egybevetés fáradságosabb módszerét válasszuk. 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetében, „A magyar irodalmi gondolkodás története" c. vállal
kozás részeként elkezdődött a magyar verselméleti gondolkodás történetének feldolgozása. E hosszabb 
távú munkáról szeretnék itt előzetesen hírt adni. Dolgozatom arányai nem értékrendet tükröznek. A 
méltányosnál nagyobb teret szánok az alig ismert kezdeteknek, valamint a legújabb, részben még 
publikálatlan fejleményeknek. 
Vershagyomány és versfogalom a régi magyar költészetben (1760-ig) 

Tudománytörténeti szempontból értékelhető magyar verselméleti írásokkal csak a versújítás korá
tól kezdve, 1760 óta találkozhatunk. Az ezt megelőző évszázadokról csak közvetett úton alkothatunk 
képet. Elméleti megnyilatkozások híján az adott korban érvényesülő költészeti hagyományok, vala
mint az írott emlékekben felbukkanó fogalmak történeti vizsgálata is sokat elárulhat a versről való 
gondolkodás hazai kezdeteiről. 

Középkori szövegemlékeink arról tanúskodnak, hogy régi költészetünk versformái lényegében öt 
különféle hagyománytípus egymásra épülése, többszörös kölcsönhatása során alakultak ki. Ezek: a 
zsoltár típusú, a himnusz típusú, a goliárd típusú, a klasszikus típusú és az ősköltészet típusú vers
hagyomány. Indokolatlan volna bármelyiket is a többi rovására kiemelni: mindegyiknek megvolt a 
maga sajátos szerepe. Latin és magyar nyelven, egyházi vagy világi témák kapcsán, ének- vagy 
szövegversként hatottak. Némelyik formaelem meghonosodását versen kívüli tényezők is támogatták: 
idegen eredetű dallamok vagy éppen a szónokiassá csiszolt prózaritmus jelenségei. 

Máig eleven tanulságokkal szolgál a verssel kapcsolatos korabeli fogalmak vallatása. Nálunk a „vers" 
kifejezés legkorábbi előfordulása ingadozó szótagszámú, dallamhoz társult, páros vagy csoportos 
mondatsorokra, énekelt zsoltárversre vonatkozik. A XV. század elején (1448 előtt) másolt Jókai-kódex 
egyik példázata szerint fráter Jakab azt kérdezte ferences rendtársától, hogy „mire az vigasságban a 
verset meg nem változtatja vala",2 vagyis miért nem más zsoltárt imádkozik akkor, ha örül. Legrégibb, 
a maga helyén versnek nevezett magyar szövegemlékünk is zsoltáridézet, az 1490 körül írott Festetics
kódexben: „Uram hallgassad meg én imádságomat - és én üveltésem te hozjád jusson."3 A vers, 
versus, versiculus szóval jelölt régi fordítások hosszú sora igazolhatja, hogy itt sajátos, kitüntetett 
szövegtípusról van szó. A kódexek versfogalma egyrészt bizonyos rendezettségről (legalább a dallam-
sorokhoz való igazodásról) tanúskodik, másrészt olyan szellemi élményről, amelytől az esztétikum 
mozzanata sem idegen. Az Érdy-kódex egyik legendája szerint (1526) Péter apostol „elkezdé ... az 
nemes éneklést, . . . es annak utána az több szent apostolok az több versét éneklik vala. A mennyei 

'FÖLDI J.,A versírásról. Bp. 1962 (1790), 61. 
2Nyelvemléktár VII, 34. 
3Nyelvemléktár Hill, 12. 
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szent angyalok es megzendülének az égben... És bel telek mindeneknek hallására föld mennyei 
dicséretnek zengésévef.4 

Ez a versfogalom mai felfogásunk szerint mondatsoros régi szabadversnek minősíthető. De viszony
lag korán felbukkant nálunk a főként latin hagyományt őrző klasszikus versfogalom is. A középkori 
iskolákban latinul tanították a versírás mesterségét, az ars metricát. Fennmaradtak Szálkai László 
esztergomi érsek 1490-ben készített gyermekkori széljegyzetei egy latin ekloga kapcsán. A poéta itt 
„versszerző mester", a múzsák „versszerző asszonyok", a disztichon magyar neve „két számú vers".5 

A reformáció korában Melanchthon wittenbergi magyar tanítványai hozták és terjesztették itthon a 
klasszikus latin metrikai ismereteket: Dévai Bíró Mátyás, Honter János, Sylvester János. E hagyományt 
folytatta a rendkívül nagy hatású Molnár Gergely (1556-tól), majd Károlyi Péter is (1567). Dévai és 
Sylvester már magyarul is versnek nevezte a klasszikus szerkezetű disztichon sorait. 

Az egyházi közének térhódítása és a világi énekek társadalmi elismerése tette lehetővé, hogy 
elődeink egy harmadik területre is kiterjesszék a versfogalom érvényességét. Az ars metricával szembe
állított új minőség volt ez: ars rythmica, szabályozott terjedelmű, énekelhető, rímmel is egybecsengő 
sorok csoportos ismétlődése. XVI. századi műveltségünkben a rímes-szakaszos énekelt vers nemzeti 
hagyományként vert gyökeret, bár kialakulásában külső, pl. ótörök és középlatin hatások is közreját
szottak. 

Kardos Tibor könyvéből ismerjük Csanádi Albert pálos költő 1515-ben fogalmazott latin levelét, 
melyben egy ritmikus stílusban („rithmico stilo"), magyarul („in nostro idiomate") írott verses művét 
említi.6 Tinódi - mint az 1554-ben közreadott Cronica ajánlásából kiderül - „ritmus szerént magyar 
nyelvön énökbe szép nótákvaV szerzetté históriáit.7 Huszár Gál pedig 1574-ben ilyen magyarázatot 
fűzött egy verses zsoltárfordításához: „E psalmust mi eképpen csináltuk ritmussal való énekben 
azokért, akik csak magyar módra való versekkel akarják énekelni'.8 

Mintegy 200 éven át mind egyházi, mind világi témájú közénekeinket tudatosan „magyar módra", 
ütemhangsúlyos mértékek szerint írták. Címszövegekben, záróstrófákban, előszókban, ajánlásokban 
sűrűn találkozhatunk a „magyar ének", „magyar ritmusok", „magyar versek" megjelöléssel. A ritmus 
itt énekelhető rímes verssort jelent, a vers viszont többnyire teljes (általában négysoros) versszakot. 

Néhány tudatos, értekező jellegű megnyilatkozás is akad a régiségben. Balassi Bálint a Szép magyar 
Comoedia Prológusában (1588), Szilvás-Ujfalvi Imre az 1602-es debreceni énekeskönyv Praefatio-\í-
ban, Szenei Molnár Albert a Psalterium Ungaricum bevezetésében (1607), Gyöngyösi István a 
Kemény János ... emlékezete utószavában (1693) tett figyelemre méltó megállapításokat a magyar 
versről, a versszerzés, a versfordítás gyakorlati, technikai kérdéseiről. Szenei Molnár vetette föl először, 
majd Gyöngyösi fejtette ki részletesebben a korlátozott szótagszám és az egybecsengő sorvégek 
(„cadentiák") elvét. 

A XVII. század végére a különféle hagyományok egybefonódó szálaiból kialakult a magyar 
költészet egységes versfogalma. A szövegvers is önállósult: Petrőczi Kata Szidónia felkiáltójeles címei 
(Vers! vers!) már nem verssort, nem is versszakot jelentenek, hanem nótajelzés nélküli, teljes lírai 
költeményt.9 

Nézetek harca a versújítás korában (1760-1843) 

A felvilágosodás szellemi légkörében éleződött elvi küzdelemmé az a feszültség, amely korábban 
csak nyomokban jelentkezett: a kultúra nemzeti jellegének és a nemzet kulturális előbbre jutásának 
látszólagos ellentmondása. Mindenki jót akart: az is, aki a magyart védte az idegennel szemben, és az is, 
aki újat kívánt a régi helyett, kétségbe vonván, hogy „Oly szent és oly szép az avítt rámára tekert 

* Nyelvemléktár V, 221. 
5NytudK 1895; és MNy 62 (1966) 
6 KARDOS T., Középkori kultúra, középkori költészet. Bp. 1941, 207. 
7TINÓDI S., Cronica. Bp. 1959 (1554), ajánlás 
"RMNy 353. sz., 359.1. 
9ItK1915. 
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vers". Molnár János „Bevezető levele",' ° ahonnan ez a Horatius-idézet származik, mintegy a versújítás 
nyitánya, természetes korszakhatár. 

A XVIII. század második felében a költők, nevezetes írástudók cikkei, levelei már tele vannak 
közvetlen verselméleti fejtegetésekkel. A viták során csoportok szerveződtek: a „metristák" a deákos, 
klasszikus verstípus hívei; a „ritmisták" a magyar hagyományú rímes („sarkalatos") versre esküsznek; 
az ún. Ráday-nem követői pedig a „kétszeres verset" eszményítik, mely rímes is, időmértékes is 
egyszerre. 

Földi János 1790-ben, A versírásról szóló munkájában - a Magyar Musában közzétett korábbi cik
kei nyomán - tárgyalta először a háromféle magyar verselés prozódiáját. Ugyanerről írt - sajnos, fél
bemaradt - tanulmányt Csokonai.1! E kéziratos munkák saját koruk közvéleményére alig hatottak. 
A különféle álláspontok inkább a sajtó és a Kazinczy által közintézménnyé fejlesztett levelezés útján 
terjedtek. A „prozódiai harc" fegyvertárában főleg nyelvészeti érvek szerepeltek (pl. Révainál, Ver-
seghynél), de helyet kaptak - például Berzsenyinél - az ízlés és a költőiség (a „poézis") szempontjai 
is. [„A magyar verstani eszmélkedés kezdetei"-ről részletesebben Orosz László könyvében olvasha
tunk (1980)]. 

A versújítás korát a hagyományőrző és a hagyományteremtő törekvések egyidejű megélénkülése 
jellemzi. Közös alapvonásnak tekinthetjük az öröklött, illetve az átvett formák minél tökéletesebb, 
tudatos megvalósításának lényegében klasszicista igényét. 

A nemzeti versidom eszménye a XIX. században (1843-1898) 

Verselméleti gondolkodásunk újabb korszaka - a 19. század közepén - a „nemzeti eszmény" 
jegyében kezdődött. Fogarasi János - népi dallamaink ritmusképletére hivatkozva - sajátos „időmér
téket" vélt fölfedezni a régi típusú magyar versben (1843). Ö indította útjára a magyar Choriambus 
(„lengedező") és antispastus („toborzéki") legendáját.12 

Fogarasi, valamint az őt követő Erdélyi János ütemfogalma és népköltészeti érdeklődése nélkül 
aligha jött volna létre Arany János alapvető, a mgyar versritmus törvényeit a beszélt nyelv és a 
népköltés vizsgálatára alapozó tanulmánya „A magyar nemzeti versidomróF' (1856).13 Arany a 
magyar vers ütemeiben egy „hangsúlyos góc" köré rendeződő szótagcsoportokat érzékelt, és ezek 
természetes előzményét az indulatoktól fűtött élőbeszéd ritmusában kereste. Számba vette ugyan
akkor a költői gyakorlatban kialakult, hagyománnyá rögzült kötött formákat is. 

Ütemhangsúlyos versrendszerünk alapkérdéseiben azóta is minden állásfoglalásunkat szükségkép
pen Arany nézeteihez viszonyítjuk. Tudós költőnk munkája azonban akaratlanul is két különböző 
irányzat kiindulópontja lett. 

Versészeink egy csoportja lényegében nyelvi, hangtani és mondattani megfigyelésekre építette 
verstani elméletét. Torkos László — Toldy Ferenc nyomán - még a magyar időmérték jelenségeit is a 
német módra értelmezett szóhangsúly tagoló szerepével magyarázta.' 4 

Ennél reálisabb alapot kínált a finnugor népköltészet hazai megismertetése (Hunfalvy Pál, 
Munkácsy Bernát és mások jóvoltából),, valamint a magyar nyelv szólamhangsúlyának nyelvészeti 
vizsgálata (pl. Balassa József és Brassai Sámuel munkáiban). Ezekből az előzményekből sarjadt Arany 
László Hangsúly és rhythmus c. töredékes dolgozata (1898).' 5 Arany László a hangsúly szerinti tago
lódás jelenségeit vizsgálva felismerte a 4 szótagnál hosszabb egységek belső, ritmikai megoszlását (pl. 
wírmegyehá-lzára). 

I "MOLNÁR J., Régi jeles épületekről. Nagyszombat, 1760. 
I I CSOKONAI V. M., A magyar prosodiáról (1799?) in Minden munkája 2. köt. Bp. 1973. 

150-168. 
1 2 FOGARASI J.,,4 magyar nyelv szelleme. II. Verselés. Pest, 1843. 
1 3 ARANY J., A magyar nemzeti versidomrql, in Vál. prózai munkái. Bp. 1968. (1856), 

146-193. 
14TORKOS L., Verstani vezéreszmék. Tanáregyleti Közlöny 1870/71. 
1 5 ARANY L., Hangsúly és rhythmus. - ÖM II. Bp. 1901 (1898), 319-356. 
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A másik fő irány inkább zenei jellegű. Fogarasi János, Erdélyi János és Greguss Ágost a népkölté
szet dallamritmusát vette alapul - Aranyt is megelőzve - a magyar versütemek leírásához. Az Aranyt 
követő nemzedék legkiemelkedőbb alakjára, Négyesy Lászlóra viszont a kortárs Ponori Thewrewk 
Emil zenetudományi nézetei hatottak, ö honosította meg a jelentéstől független „vershangsúly" 
fogalmát. 

Négyesy tudománytörténeti jelentőségét az adja, hogy a magyar nyelvű verselés egészét igyekezett 
átfogni, megteremtve az egységes szemléletű leíró rendszerezés alapjait. Könyvei klasszikus értékek 
(1887, 1892).16 Néhány észrevétele mai vitáinkban is hatásos érvként szolgálhat.17 

Verselméleti irányok és törekvések a XX. század első felében (1898-1944) 

A XX. század első fele nem hozott kiemelkedő teljesítményeket, a tudományszak látókörét 
azonban több irányban is tágította. Folytatódott a nyelvészettel és a néprajzzal megindult termékeny 
kapcsolat (Hegedűs Lajos, Junker Henrik, ill. Vikár Béla, Jak obi-Lányi Ernő). Jelentős költők, írók 
kapcsolódtak be a véleménycserébe (Babits, Kassák, Németh László). Irodalomtörténészek, egyetemi 
tanárok életművében kapott rangos helyet a verstani érdeklődés (Sík Sándor, Földessy Gyula, a 
pályakezdő Horváth János). 

Heves vitát váltott ki Gábor Ignác munkássága, ö tulajdonképpen Torkos László szóhangsúly-elmé
letét újította fel, ógermán párhuzamokra hivatkozva. Egyenetlenül váltakozó ütemhatárokkal, németes 
ütemelőzőkkel tagolta verssorainkat. Neki köszönhetjük viszont a verselés történeti fejlődésének, a 
nyelvtörténettel való szerves összefüggésének gondolatát.1 8 

E korszakban fordult a figyelem az újabb magyar líra verstani kérdései felé is. A Nyugatban a 
szabadversről vitáztak (Babits, Kassák, Illyés és mások); többen (köztük Horváth János, Sík Sándor, 
Földessy Gyula, Németh László) Ady ritmusát fogták vallatóra. Megszületett a „szimultán vers" 
fogalma. 

E kezdeményezések valódi értékét csak verselméletünk háború utáni, legújabb korszakából vissza
tekintve határozhatjuk meg. 

Verselméleti gondolkodásunk közelmúltja (1945-1978) 

Az utóbbi harminc év törekvéseit ismét az Arany utáni két fő iránnyal jellemezhetjük. 
A zenei fogantatású, formális rendszeralkotásra törekvő irányzat kivételes képzettségű alakja volt 

Horváth János (1878-1961). Négyesyhez hasonlóan az áttekinthető, tanítható összegezés igényével 
lépett fel. Először adott költészetünk metrumkészletéről tudományos igényű „rendszeres magyar 
verstant". Bár alapvetően az „ideális versnyomaték" híve volt, számos szakmai részletkérdés is közelről 
érdekelte a versritmusú szólásoktól az „ötös alapú szerkezetekig", középkori verselésünktől az idő
mérték és a beszédhangsúly bonyolult kapcsolatáig.1' 

A zenei metrumszemléletet alapos zene- és irodalomtörténeti adatfeltárással társította Szabolcsi 
Bence.2 ° Akaratán kívül lett a máig kísértő „gagliarda"-mítosz szülőatyja. Ezt a 6/8-os olasz tánc
ritmust ( IT] J J) ' J J> 1) metszetesjambusi sorainkkal hozták összefüggésbe (w—y—u J|,— w~): 

Elvont képletekben, rendszerteremtő metrikai oppozíciókban gondolkodott - amerikai tudósként 
- Lotz János. A világ versrendszereit egybevető áttekintése nemzetközi jelentőségű.2' Itthon kevéssé 

1 6NÉGYESY L., A magyar verselmélet kritikai története. 1887.NÉGYESY L.,A mértékes magyar 
verselés története. Bp. 1892. 

17Vö.Kr. 1980. 11,21. 
1 "GÁBOR I., A magyar ősi ritmus. Bp. 1908. GÁBOR I., A magyar ritmika válaszútja. Bp. 1942. 
1 »HORVÁTH J., A magyar vers. Bp. 1948. HORVÁTH J., Rendszeres magyar verstan. Bp. 1969 

(1951). HORVÁTH J., Vitás verstani kérdések. NytudÉrt. 7. 1955. 
10SZABOLCSI B., Vers és dallam. Bp. 1972 (1959). 
2•LOTZ J., Általános metrika, in Szonettkoszorú a nyelvről. Bp. 1976, 215-236. (Angolul: 

1973-ban). 
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hatott, már csak azért is, mert hagyományos versrendszerünket - a hazai felfogással ellentétben — 
pusztán szótagszámlálónak tekintette. 

A másik fó' irány képviseló'i nem a kész képletekre, hanem azok beszélt nyelvi alapjaira figyeltek. 
Vargyas Lajos a vers ütemeit a hangzó szöveg teljes vagy kettéosztott szólamaiból származtatta. Az 
ütemek ritmusos rendjét idó'beli kiegyenlító'désüknek (igazodásuknak) tulajdonította. Kétségbe vonta 
viszont a hangzó nyomatékok ritmusképzó' szerepét.2 2 

Vargyas nagy vitát kavaró, úttörő' elméletét szerencsésen egészítette ki az erdélyi Szabédi Lászlóé. 
Öt épp a beszélt nyelv mondatainak hangsúlyszerkezete érdekelte. Elmélete szerint a szólamok fó'- és 
mellékhangsúlyai alakítják ki az ütemeket. Az élőbeszédre is jellemző, érzelmileg színezett nyomatékos 
mondatok hangsúlyrendje hozta létre a kötött verset meghatározó ,,éneklő ritmust"; a csupán közlő 
szerepű, kiemelés nélküli mondatok pedig a próza „olvasó ritmusát". A hagyományos magyar verselés 
formakészlete nyelvüeg meghatározott ütemekből és ütempárokból szerveződik.2 3 

Arany, Négyesy és Horváth János után Gáldi László ismét verstani szintézisre törekedett.24 A 
nyelvi és a zenei irány szempontjait ésszerű mértéktartással összebékítette. A metrum mint elvont 
forma és a ritmus mint konkrét forma viszonya állott verstani érdeklődésének középpontjában, 
mindenféle verstípusra vonatkozóan. Kutatásaiba a szabadvers témáját is bevonta. Verstörténettel és 
összehasonlító metrikával is foglalkozott.2 5 Zsirmunszkij és az orosz formalisták nyomán ráirányította 
a figyelmet a versforma esztétikai többletjelentésére, funkciójára.2 6 

Ez utóbbi szempont következetes érvényesítése jellemezte Péczely László munkásságát. Tartalom 
és versforma című könyve (1965) a ritmikai jelenségek esztétikai értelmezésének gazdag példatára.27 

Verselméletünk közelmúltjában jelentős szerep jutott néhány sajátos részterület kutatóinak. 
Fónagy Iván a magyar vers hangtani alapjait és a vershangzásból eredő művészi élmény tudományos 
magyarázatát kereste.2 8 László Zsigmond a beszéddallam ritmikai szerepét vizsgálta a vers szövegében 
és a zenei feldolgozások dallamában.29 Ő írta magyarul az első összefoglaló művet a rímelés formai, 
történeti és esztétikai sajátosságairól.3 ° 

Néhány külföldön élő magyar kutató is hozzájárult tudományszakunk fejlesztéséhez. Rákos Péter 
Prágában, angolul írta könyvét a metrum és a ritmus viszonyáról a magyar versben.3' Kerék András 
(Oxford, USA) - a generatív nyelvészet nemzetközi eredményeinek felhasználásával - az időmértékes 
iktusok és a nyelvi hangsúlyok összefüggését vizsgálta a magyar jambusversben, a nyomatékmaximum 
elve alapján.32 

A magyar verselméleti gondolkodás jelene 

Végül hadd szóljak még a magyar vers kutatásának legújabb hazai fejleményeiről. 1978 júliusában 
Szuromi Lajos debreceni kollégánk megszervezte az egymásétól eltérő vagy éppen ellentétes nézeteket 
valló versészek találkozóját. Az első tanácskozás szalagra rögzített anyagát Verstani párbeszédek 

22VARGYAS L., A magyar vers ritmusa. Bp. 1952. VARGYAS L., Magyar vers - magyarnyelv. 
Bp. 1966. 

23SZABÉDI L.f A magyar ritmus formái, in Enyém ez a történelem. Bp. 1980. (1955), 569-854. 
2 4GÁLDI L., Ismerjük meg a versformákat! Bp. 1961. 
2SGÁLDI L., Le metre et le rythme. Études Hongroises 1936-37, 71-85. GÁLDI L., Vers és 

nyelv, in, Nyelvünk a reformkorban. Bp. 1955. 499-615. GÁLDI L., A finnugor népi verselés 
tipológiai áttekintése. It 1960, 3-4, 149-175, 302-323. 

36GÁLDI L., Essai dune interpretation fonctionnelle du vers. Acta Linguistica 1953, 373-408. 
2 'PÉCZELY L., Tartalom és versforma. ItFüz. 49, 1965. 
18FÓNAGY L, A költői nyelv hangtanából. Bp. 1959. FÓNAGY I., Füst Milán: Öregség -

Dallamfejtés. Akadémiai, Bp. 1974. 
2 9 LÁSZLÓ Zs., Ritmus és dallam. Bp. 1961. 
30LÁSZLÓ Zs.,,4 rím varázsa. Bp. 1972. 
3 ' RÁKOS P., Rhythm and metre in Hungarian Verse. Praha, 1966. 
32 KERÉK A., Hungarian Metrics. Some linguistic Aspects of Iambic Verse. Indiana University 

Publications 117. 1971. 
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címmel adta közre a debreceni egyetem.3 3 E kezdeményezés örvendetes folytatásaként 1979 decem
berében Budapesten már nyilvános vitaülést rendeztünk egy Ady-vers ritmikájáról.3 4 

1981 januárjában létrejött a Magyar Tudományos Akadémia Verstani Munkabizottsága. 5 éves 
programunk értelmében verstani alapfogalmaink tisztázását, a nézetek kölcsönös megismerését -
esetleg közelítését - tekintjük fó' feladatunknak. Évenként négy alkalommal vitatjuk meg verselméle
tünk legfontosabb kérdéseit: az ütem, a jambus, a szimultán vers és a szabadvers fogalomkörét. 
Tevékenységünkbe a hivatalosan felkért 17 kutató mellett a külső közreműködők szélesebb körét is 
bevontuk: költőket, műfordítókat, tanárokat, a téma iránt érdeklődő fiatalokat. 

Munkabizottságunk három tagja - az Országos Pedagógiai Intézet megbízásából - elkészítette egy 
tanári segédkönyv kéziratát, Kis magyar verstan címmel.3 s (Szuromi Lajos módszertani segédkönyve 
- A versritmus elemzése az iskolában - 1980-ban jelent meg Debrecenben.); 

Együttműködésünk természetesen nem jelenti sem az elvi álláspontok, sem a kutatási irányok 
azonosságát. Erről tanúskodnak megjelent vagy kiadás előtt álló könyveink, tanulmányaink. 

Szilágyi Péter elsősorban az időmérték és a hangsúly kölcsönhatását vizsgálja metrumstatisztikai 
módszerekkel.36 Történeti szempontú értelmezésben tárta fel a versformák funkcionalitását.37 Ady 
ritmikai pályaképének feldolgozásával új műfajt honosított meg a hazai szaktudományban (kiadás 
előtt). 

Szuromi Lajos kutatási területe a nyelvünk hangtani sajátosságaiból eredő „kettős ritmus", a 
szimultán verselés. Nagy jelentőséget tulajdonít a hangsúlyos és az időmértékes sormetszetek kapcsola
tának, a sorközép nyomatékviszonyainak. A metrikai jelenségeket történeti hosszmetszetben vizsgálja, 
különös tekintettel esztétikai kifejezőértékükre.38 Az ő irányításával készül Petőfi költészetének 
számítógépes metrikai feldolgozása.3 ' 

Szintén gépi úton készül Szegeden, Horváth Iván vezetésével a régi magyar költészet adattára, mely 
a verstörténészek számára is hasznos segédeszköznek ígérkezik.4 ° 

Nemzetközi érdeklődésre számot tartó feladatot vállalt a Világirodalmi Lexikon két vezető munka
társa, Szerdahelyi István és T. Szepes Erika. A különféle nemzeti irodalmak klasszikus és modern 
versrendszereinek feldolgozásával az összehasonlító verselmélet hazai fellendítését szorgalmazzák.41 

Szerdahelyi Istvántól ered hagyományos versrendszerünk „ütemhangsúlyos" megnevezése. Ez utóbbira 
vonatkozó elmélete a szóhangsúly és a szóhatár következetes ismétlődésének formális metarendszerén 
alapul.4 2 

Befejezésül hadd szóljak röviden saját munkám jellegéről is. A komplex ritmuselemzés szükséges
ségét vallom, a szöveg hangzásában érvényesülő valamennyi ritmustényező (hangerősség, hanglejtés, 
időtartam és szünet, hangminőség) figyelembevételével.43 Erre vonatkozóan kidolgoztam a műszeres 
hangzásképelemzés verstani szempontú, a mérési eredmények tudatos elvonatkoztatásán alapuló 
módszerét.4 4 

3 3 Verstani párbeszédek. Szerk. SZUROMI Lajos. Debrecen, 1978. 
3*,A Tisza-parton". Ritmikai kérdések egy Ady-vers kapcsán. Szerk. SZERDAHELYI István 

és KECSKÉS András. Az MTA Irodalomtudományi Intézet Kiadványa. Bp., 1981. 
3 5 KECSKÉS András-SZILÁGYI Péter-SZUROMI Lajos, Kis magyar verstan. Az Országos 

Pedagógiai Intézet kiadványa (kiadás előtt), 
36 SZILÁGYI P., József Attila időmértékes verselése. Bp. 1971. 
3 7SZILÁGYI P., Forma és világkép. Verstani tanulmányok. Bp. 1981. SZILÁGYI P., Ady ritmikai 

pályaképe. Kr. 1977,11. 
3 "SZUROMI L., Ady szimultán ritmusa. ItK 1969, 6, 671-692. SZUROMI L., A kettős ritmus. 

Kandidátusi értekezés. Debrecen, 1976 (kiadása előkészületben). 
39SZUROMI L., Petőfi verseinek készülő metrikai monográfiájáról. ItK 1977, 2, 294-299. 

SZUROMI L., Petőfi metrumail. Debrecen, 1981 
4 "Szegedi kísérlet a XVI. századi magyar vers gépi feldolgozására. ItK 1980, 5-6, 630-638. 
4 ' SZEPES E.-SZERDAHELYI I., Verstan. Bp. 1981. 
4 SZERDAHELYI István, .4 verstan is közügy. Vság 1978. 4, 75-78. 
4 3 KECSKÉS A., A komplex ritmuselemzés elvi kérdései. ItK 1966,1-2, 106-139. 
4 4 KECSKÉS A., Ritmuselemzés mingográffal (Módszertani vázlat a magyar vers hangzásviszo

nyainak műszeres elemzéséhez). MTA I. OK 1978, 3, 211-245. 
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A nyelv hangtani szerkezetében adott ritmuselvek és a verstörténet során kialakult vagy meghonosí
tott versrendszerek elvi és gyakorlati megkülönböztetésére törekszem. Hagyományos verselésünkben -
Arany László, Vargyas Lajos és Szabédi László nyomán - a szólamnyomatékos ritmuselv érvényesülé
sét vizsgálom.45 Ugyanakkor a magyar költészet ütemhangsúlyos formakészletét négy alapelem 
változatos kapcsolatrendszereként értelmezem (négyes ütem, ötös, hatos és hetes ütempár). Megkísé
reltem a magyar szabadverstípusok történeti és formai osztályozását is.4 6 

Úgy vélem, e kettős megközelítésben feloldódhat verselméletünk történetileg kialakult sarkított-
sága, a beszélt nyelvi, illetve a formális-zenei szempontok feszültsége. 

Tudományszakunk jövőjétől az elvi-fogalmi tisztázódás töretlen folyamatosságát várom, valamint 
az eddiginél szervesebb, gyümölcsözőbb kapcsolatot a nyelv- és irodalomtudományok más területeivel, 
nagyobb szerepet az oktatás és a közművelődés fejlesztésében, nemzeti kultúránk értékeinek megőrzé
sében, arculatának alakításában. 

4 s KECSKÉS A., A vers hangzásvilága. Bp. 1981. 
46 KECSKÉS A., A magyar vers hangzásszerkezete. Elméleti és módszertani alapkérdések. 

Kandidátusi értekezés. (OPUS 1983.) 
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