
Balázs Mihály kísérő tanulmánya részletekbe 
menően ismerteti a mű valamennyi tiaktátusát 
és vitairatát. A DefensióX tárgyaló önálló kutatá
sait — mint láttuk — máshol közli a tanulmány
író. Az igényes kiállítású, szép könyv olvasóját 

a bibliai helyek gondosan elkészített mutatója 
és névmutató segíti a kötet használatában. 

Ács Pál 

BETHLEN MIKLÓS LEVELEI 
összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, bevezette, tárgyi jegyzetekkel ellátta: Jankovics József. Latin fordí
tás , idegen szavak jegyzéke: Kulcsár Péter. Magyar nyelvi jegyzetek, szójegyzék: Nényei Gáborné. 
1-2. köt. Bp. 1987, Akadémiai Kiadó. 792, 797-1492 I. Képmelléklet. (Régi magyar prózai emlékek 
6/1-2.) 

A korszak irodalomtörténészei, történészei ál
tal régóta hiányolt, gazdag tartalmú, terjedelmes 
kiadványt bocsátott közre a RMPE-sorozat: csak
nem 1500 oldalon megjelentette Bethlen Miklós 
leveleinek gyűjteményét. A kötet 80 lapos be
vezetést, 701 levelet, két Bethlen-művet (magyar 
fordításban) és mintegy 450 lap terjedelmű jegy
zetapparátust tartalmaz (tárgyi jegyzeteket, szó
jegyzékeket, személynévmutat ót rövid életrajzok
kal, helynévmutatót). 

Bethlen Miklós leveleinek összegyűjtésétől és 
kiadásától a szakemberek két eredményt vártak. 
Egyrészt a korszak történetére vonatkozó fontos 
ismeretlen tényanyagot (amely különösképpen le
hetővé teszi majd, hogy az Önéletírás hitelessége 
elbírálható legyen), másrészt' Bethlen írói kvalitá
sait új oldalakról bemutató írói alkotást. A levél
gyűjtemény mindkét elvárásra válaszol, de más
képpen, mint azt a levelek ismerete nélkül gon
dolhattuk volna. 

Mindenekelőtt tudomásul kell vennünk, hogy 
a két kötet a Bethlen által írt leveleknek bizonyo
san csak egy hányadát tartalmazza. A hiányzó 
levelek egy része elpusztulhatott, más része nem 
hozzáférhető. A fennmaradás esetlegességét jól 
mutatja, hogy a 701 levélnek csaknem egynegye
de - a Teleki életében írt 286 levél közül 170 -
Teleki Mihályhoz íródott, ami a reláció fontossá
gán kívül természetesen a Teleki-levéltár gazdag
ságának, fennmaradásának is köszönhető. 146 le
vél szól rokonokhoz, családtagokhoz, 144 levél 
címzettje valamely erdélyi kormányzati szerv, 
hivatal, vármegye vagy Apafi fejedelem; 45 írás 
címzettje a császár, a császári család egy tagja 
vagy valamely bécsi tisztségviselő. A fennmaradó 
196 levél szól - elvben - Bethlen nem családi, 
de személyes környezetéhez: főrangú és közép

nemesekhez, egyháziakhoz, néhány külföldi sze
mélyiséghez, alkalmazottaihoz. (Minthogy a sze
mélyhez címzett levelek jelentős része is hivatalos 
ügyeket tárgyal, a valóban magánjellegű levelek 
száma ennél is kisebb.) 

Tartalmuk szerint a levelek természetesen 
nem csoportosíthatók ilyen egyszerűen, hiszen 
egyazon levél, a műfaj természetének megfele
lően, rendszerint több célt szolgál, több tárgykör
be sorolható. E tárgykörök: az erdélyi közélet 
(beleértve Bethlen személyes sorsának alakulását 
is), a református egyház ügyei, Bethlen gazdasági 
tevékenysége, birtokügyei; végül magánélete. 
Mindezekben a vonatkozásokban a levelek szá
mos részletadattal gazdagítják a kor forrásbázisát, 
árnyaltabbá teszik a korszakról alkotható képün
ket; kifejezik a korszak hangulatát, légkörét; 
végül lehetővé teszik az önéletírás bizonyos ada
tainak kontrollját. Ez a kontroll - amit néhány 
vonatkozásban Jankovics József a bevezetésben 
elvégez (22-28 . 1.) - , úgy tűnik, megoldja a régi 
problémát, már amennyire ez egyáltalán megold
ható: a levelek és az önéletírás szembesíthető 
adatai megfelelnek egymásnak, pontos egyezésük 
Bethlen „mikrorealizmusának hitelességét, rend
kívüli memóriájának részleteket is alaposan rög
zítő precizitását, s nem utolsósorban elfogultság
tól gyakran mentes őszinteségét fémjelzi szá
munkra" (22. l.).S bár a felsorakoztatott adatok 
ezt az állítást igazolják, Jankovics később mégis 
korlátozza fontos megállapítását, feltételezve 
- bár ezt nem illusztrálva - , hogy Bethlen 
„egyes eseményeket, szituációkat nem, vagy 
nem mindig az objektív valóságnak megfelelően 
ad elő" (27.1.). Kétségtelen, hogy - mint Janko
vics írja - az önéletírás és a levelezés mellett a 
korszak valamennyi vonatkozó forrásának egybe 
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vetése szolgáltathat egy-egy kérdésben maximális 
bizonyosságot. Ezt elfogadva is, a levelek nyúj
totta adatok, úgy vélem, mindenesetre alkalma
sak arra, hogy az önéletírással szemben sokszor 
mai szakirodalmunkban is megnyilvánuló bizal
matlanságot eloszlassák, s hogy az önéletírás 
hitelét, megbízhatóságát (eltekintve azon lehet
séges esetektől, amelyekben a Bethlen állításait 
cáfoló adatok is fennmaradtak, mivel ekkor ezek 
természetesen mérlegelendó'k) pozitív módon 
értékeljük. 

Ami a levelek irodalomtörténeti jelentőségét 
illeti: a gyűjtemény alapján megállapítható, hogy 
szemben az önéletírással és az Imádságoskönyv
vel, Bethlen levelei nem irodalmi alkotások, 
sem szándékukban, sem megvalósításukban. A le
velek többsége teljesen gyakorlati céllal, feltehe
tően gyorsan íródott, Bethlen Miklós szép nyelve
zetén, egy-egy kép, idézet vagy hasonlat találó 
beszövésével, de az írói eszközök használatának, 
az irodalmi megformálásnak szándéka nélkül. 
A levelek kicsiny része az, ahol, a levél céljának 
megfelelően, az író él irodalmi eszközökkel; ezek 
(részben latin levelek) Bethlen életének válságos 
pillanataiban íródtak, s bennük nem a közlésen, 
informáláson, hanem a meggyőzésen, érzelmi ha
tás keltésén van a hangsúly, amit Bethlen rutino
san használt stiláris fegyvertárával (ismerteti őket 
a bevezetés, 7 4 - 8 3 . 1.) igyekszik elérni. Folya
modványai mellett érdemes például kiemelni itt 
a magyar nyelvű levelek közül a Ghillányi Ger
gelyhez (118. sz.), Bánffyhoz (148. sz.), Teleki
hez fogarasi rabságában (166. sz.) írt leveleit. 

A leveleknek a fentiek ellenére is megvan 
azonban a maguk irodalomtörténeti jelentősége. 
A bevezetés idézi Németh G. Béla megállapítását: 
„Semmihez sem nyúj t . . . a levelezés erősebb tá
maszt, mint az írók alkotói egyéniségének vizsgá
latához, koruk és irányuk művelődéstörténeti 
felidézéséhez." (7. 1.) Ennek az elvárásnak Beth
len levelei valóban megfelelnek: egyénisége (az 
„alkotói" egyéniség fogalmát itt az irodalmi alko
táson túlmenően értelmezve), személyiségének 
főbb és apróbb vonásai plasztikusan bontakoznak 
ki a levélanyagból, a levél természeténél fogva 
olyan módon, hogy az önéletírás (egyébként 
példa nélkül álló) gazdagságát is gyarapítani 
képesek. A levélanyag - épp az irodalmi megfor
málás hiánya következtében - az önéletírásnál 
még meggyőzőbben mutatja be Bethlen emberi 
és politikusi kiválóságát; egyben közel viszi az 
olvasót a Bethlen-életpálya néhány kérdéses, 
bonyolult mozzanatához, amilyen a Bethlen 

iránti kétségtelen ellenszenv az erdélyi arisztok
rácia egyes tagjainál; amilyen a Teleki-Bethlen
ellentét; a Columba- és irreálisan súlyos következ
ményei. Bethlen levelei - pályájának megfele
lően - négy korszakra tagolódnak, s mindegyik 
korszaknak megvannak a maga speciális jellem
zői, tanulságai. 

Bethlen első levelét 1657-ben, 15 évesen írja 
Basiréhez, de következő levelei csak 1661-ből 
maradtak fenn. Az első szakaszt 1667-1668 
körül zárhatjuk: 1667-ben kap hivatalt (udvar
helyszéki főkapitány lesz), 1668-tól kezdve vesz 
részt az országgyűlésen, s megnősülve megkezdi 
önálló életét. A felkészülés évei ezek: az 1661. 
évi, Bécsből és Nürnbergből írott levelek éppúgy 
mutatják ezt, mint később a mátkájához, Kun 
Ilonához írott kedves hangú udvarló levelek. 
A fiatal Bethlen tudatosan keresi helyét Erdély 
világában, s egész Magyarországon is: 1666-ban 
kéri Wesselényit, védje jó hírét, hogy „én ártatlan 
szegény, tanulni igyekező és szerencsémet kereső 
iffiú legény" ne kerüljön nehéz helyzetbe (150. 
1.). Szoros, barátivá váló kapcsolatot létesít Tele
kivel, aki ezekben az években válik fokról fokra 
az első emberré Erdélyben. Teleki sok ügyé
be bevonja a nála nyolc évvel fiatalabb, de tehet
ségét, műveltségét már eláruló fiatal Bethlent; 
együtt folytatnak tárgyalásokat Wesselényi Fe
renc nádorral az erdélyi-magyarországi Habsburg
ellenes szövetség ügyében. Bethlen - aki Teleki
vel ellentétben előkelő családból származik -
megadja Telekinek a kora és rangja folytán neki 
járó tiszteletet, sőt bizonyára tanul is tőle: „elég 
ravasz vagy te, én is tőlled tanultam, az mi kicsi
det tudok ravaszságot" - írja barátságuk idején 
(198. 1.). Ugyanakkor Bethlen helyzete az erdélyi 
főúri körökben nem zavartalan, „ . . . t udom, 
mennyi gonosz akaróm vagyon, noha soha senki
nek semmit sem vétettem" - írja 1666 nyarán 
Telekinek (135. 1.), s néhány hét múlva: „...már
is Erdélyben nékem tékozló fi s vándor az ne
vem" (139. 1.). Ostrosith Mátyás, akitől Bethlen 
leányát kérte, ellenszenvvel ír feleségének Bethlen 
francia útjáról (604. 1.); 1667. évi esküvőjéről 
többen, Teleki is, kelletlenül, ellenérzéssel nyilat
koznak (640-641. 1.). Ennyi példa is elégnek 
látszik annak megvilágítására, hogy Bethlen — sez 
politikai pályájának mindvégig egyik akadálya 
lesz - akár egyénisége, akár egyedülálló, külföldön 
szerzett műveltsége, nyelvtudása következtében, 
nem teljesen illik bele az erdélyi főúri társadalom
ba; a súrlódások lehetősége már akkor jelentke
zik, amikor még be sem lépett a politikai életbe. 
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A pálya (és a levelezés) második szakasza 
valóban ezeknek a problémáknak a jegyében áll 
(1668-1685 között). Lassan romló viszonya 
Telekivel - amit a levelek hangjának árnyalatnyi 
változása, ritkulásuk, tartalmuk elszegényedése 
jelez csak - eljuttatja a fogarasi rabságig, ahon
nan ugyan Teleki segítségével szabadul ki, de 
Bethlenben benne marad a tüske, hogy Teleki 
juttatta is oda (303. 1.). Teleki nyilvánvalóan 
legveszélyesebb vetélytársának érzi a felnőtté 
váló, nála sok tekintetben (bár, úgy tűnik, a dip
lomáciai képességekben nem) kiválóbb Bethlent, 
s a Béldi-féle ügy kapcsán eléri, hogy Bethlen 
kiszoruljon a politikai életből. (Hogy kölcsönös 
ellenszenvük miképpen nyilvánul meg, már nem 
a levelekből, hanem az önéletírásból tudjuk.) 
Alkalmi - bár rangos - megbízatásoktól eltekint
ve Bethlen lényeges funkciót nem lát el; 1686-ig 
a deputációnak sem tagja. így birtokainak irányí
tásával, házai építésével, kereskedéssel, a refor
mátus egyház ügyeivel foglalkozik; a református 
egyház világi gondnoka, s a nagyenyedi iskola 
kurátora. Minderre vonatkozó levelezése lényege
sen töredékesebben maradt fenn, mint a Teleki
vel folytatott levelezés; különösen hiányos az 
1679-1685 közötti évek anyaga. Anyagi termé
szetű ellentétei - apjával, rokonaival, a tordaiak-
kal - talán ártottak az utókor előtt Bethlen jó 
hírének; a levelekből s a vonatkozó egyéb forrá
sokból egyébként az tűnik ki, hogy a birtok
szerző törekvések teljesen általánosak voltak e 
korszakban, s Erdélyben kiváltképpen, ahol a 
nem nagy földterület s a bonyolult rokonsági vi
szonyok folytán ugyanarra a birtokra többen is 
formálhattak jogot, akár jóhiszeműen is. 

Megváltozik a kép — s szaporodik a fennmara
dó levelek száma - a pálya harmadik, 1686-
1704 közötti szakaszában: ekkor játszódik le 
Bethlen közéleti tevékenysége. (A 701 levél kö
zül e szakaszból 330 származik.) Bár Telekivel 
való ellentéte csak 1689-re simul el teljesen, 
1686-tól kezdve Teleki bevonja Bethlent Erdély 
igazgatásába: 1686-ban a deputáció tagja lesz, 
1689-ben a fejedelmi tanácsé is. Az ok kétség
kívül Erdély helyzetének megváltozása: 1685-ben 
(a kercsesorai szerződéssel) megkezdődik Erdély 
beolvasztása a Habsburg-birodalomba, s az új 
viszonyok között szükség van Bethlen éleslátásá
ra, adminisztratív-gazdasági vonatkozású ismere
teire, a császári megbízottakkal való tárgyalások
hoz pedig nyelvtudására is. 1690-tó'I kezdve, 
Apafi és Teleki halála, a Diploma Leopoldinum 
kieszközlése után Bethlen mint kancellár egyrészt 

a megállapodás betartásán őrködik, másrésztarra 
törekszik, hogy a modernebb hivatali igazgatást 
megvalósítsa Erdély patriarchális viszonyai kö
zött. Minderre, és saját anyagi sérelmeire vonat
kozik zömében a levelezés; más forrásokból is
merjük kapcsolatát Tótfalusival, Pápai Párízzal, 
s az ország gazdasági helyzetének modernizálá
sára, stabilizálására tett kezdeményezéseit. Az or
szág jogairól és saját jogairól alkotott szilárd el
képzelései lassan szembefordítják (korábbi ellen
ségein túlmenően) nemcsak az erdélyi vezető ré
teg nagy részével, hanem a császári hatalmat Er
délyben képviselő Rabutin tábornokkal is. 
1702-ben - mintha érezné a közelgő veszélyt -
kísérletet tesz arra, hogy Bécsben Erdély viszo
nyainak újjárendezését kieszközölje (Penetralia 
c. tervezetével), illetve, hogy hivatalától vissza
vonulhasson. (Egyiket sem éri el.) Ekkor adja át 
Bécsben egyik legsajátosabb levelét: egy, a leendő 
uralkodóhoz, az ifjú Józsefhez intézett, tizenkét 
tanácsot tartalmazó feljegyzést arról, hogyan 
kell majd uralkodnia, hogy megtarthassa Erdélyt. 
(927-931.1.) 

Az 1702. évi bécsi út eredménytelensége már 
átvezet Bethlen életének és leveleinek negyedik 
szakaszához: a fogságban írott dokumentumok
hoz (1704-1716). A levelezés és az önéletírás 
eléggé megmagyarázza, hogyanjutott el az egyéb
ként óvatos Bethlen arra a pontra, hogy Erdély 
viszonyainak újjárendezésére vonatkozó tervet 
készítsen, és ezt ne az udvarhoz küldje, hanem 
a bécsi angol és holland követhez. Az egyik ok 
az, hogy Bécsben többszöri kezdeményezései 
hiábavalóknak bizonyultak (a fentieken kívül 
lásd az 542. sz. levelet). A másik ok helyzetének 
teljes lehetetlenülése az adott viszonyok között, 
az erdélyi urakkal és Rabutin tábornokkal való 
ellentétei folytán. További okot a Rákóczi-sza
badságharc eseményeiben kereshetünk: Erdély
ben ekkor attól tartottak, hogy Bécs kiegyezik 
Rákóczival, és Erdély fejedelmévé teszi, amit 
Bethlen sem politikai, sem vallási, sem családi 
okokból nem kívánt. A végső lökést a Bethlen 
szívéhez közelálló enyedi kollégium pusztulása 
adja meg, a háborús események során, 1704 
virágvasárnapján. Mindez eléggé indokolja az in
dulatos természetű Bethlen óvatlan, a lehetséges 
következményekkel nem számoló lépését. De a 
levelek segítenek megvilágítani azt is, miért tart
hatta szükségesnek az udvar a súlyos rabság eny
hítése után is Bethlen bécsi őrizetének fenntar
tását — még a kurucoknak adott amnesztiában 
sem részesítve - 1716. évi haláláig. Bethlen már 

510 



öreg ember ekkor, de levelei, egyéb írásai szerint 
szellemi erejének teljes birtokában van, s Bécs 
potenciális veszélyt lát személyében. Jóakarói és 
ellenfelei egyaránt elhaltak az évek során, vagy, 
mint Rabutin, eltűntek a színről; Bécsben 1704 
óta a harmadik császár, III. Károly uralkodik, 
amikor 1711-ben megszületik az indoklás: 
„Bethlen tanult és világlátott ember, aki esetleges 
követelődzésével és visszaélésekre alkalmul szol
gáló tanultságával a jövőben még sok bajt okoz
hat", ezért, bár nem követett el felségsértést, 
Erdélyen kívül enyhe fogságban tartandó. (A mi
niszteri értekezlet javaslatát idézi Lukinich Imre: 
A bethleni gróf Bethlen család története. 448.1.) 
Úgy tűnik tehát, Bethlen kérvényei és jószándékú 
elgondolásai visszájára fordultak az udvarnál: 
Bécsnek nem volt szüksége a régi Erdély egy „ta
nult és világlátott", önálló elgondolásokkal bíró 
tanújára. 

Még mindig erőteljes egyéniségének egyetlen 
működési tere a család távolból történő irányítá
sa marad bécsi évei alatt, s a hazatérés sokáig erős 
reményének lassú szétfoszlása után. Az 1708-
1716. között írott levelek változatlanul tükrözik 
Bethlen kiváló személyes tulajdonságait. Mint 
gondos családfő, felesége, József fia és veje, 
Teleki Sándor útján kívánja előmozdítani övéi 
anyagi és szellemi előrehaladását: visszaszerzi 
a huszti uradalmat és József számára a máramaro-
si főispánságot, tanácsokat ad a család egyéb bir
tokügyeire vonatkozóan (s rossz néven veszi, 
ha nem követik ezeket). 1714-ben 14 pontba 
foglalt instrukciójában mindenre kiterjedő gon
dossággal szabályozza a birtokain követendőket 
(661. sz.), egészen addig, hogy a pénzszűkéről 
panaszkodóknak elmagyarázza, hogyan vezessék 
be a sörfőzést Máramarosban (ahol rossz sört főz
nek, és jó bor sem terem): „itt Bécsben egy ser-
főzőház egy uraság"; „bizony, ha jó sert főzet
tek, s illendő áron adjátok, rászoknak" (1098.1.). 
Máskor unokái taníttatásán gondolkozik, s azt 
kéri (eredménytelenül): küldjék fel hozzá két fiú
unokáját, hogy ő taníthassa, majd külföldi akadé
miákra küldhesse őket (682. sz.). 1716 elején el
hunyt felesége temetése felől is részletesen ren
delkezik; utolsó levelei egyikében pedig azért 
korholja fiát, hogy nem végzi rendesen a vele való 
levelezést: „pároskönyvet" tartson, mint ő is, 
amelyben a levelek másolatait gyűjti (1148. 1.). 
(Bethlen emellett kalendáriumában végzi levele
zése iktatását, 1086-1087. 1.) Két részletes vég
rendeletével pedig családjának az ő halála utáni 
helyzetét kívánja megszilárdítani. 

A leveleknek ez a vázlatos áttekintése talán 
bizonyítja, hogy az önéletírás, a levelek (s min
den egyéb fennmaradt Bethlen-szöveg, mint erre 
még visszatérünk) együttes feldolgozásával mód 
nyílik új, az eddiginél árnyaltabb Bethlen-portré 
felrajzolására. Az önéletíró és raboskodó Bethlen 
képe elhomályosította a valóságosat: hogy tudni
illik a korszak legnagyobb, talán egyetlen refor
mere volt. A külföldön látottak, s állandóan 
fejlesztett műveltsége és tájékozottsága folytán 
(leveleiből tudjuk, hogy külföldi újságokat 
rendelt) nemcsak magánéletét szervezte meg szo
katlan sokoldalúsággal (építkezései, birtokainak 
gondos irányítása, kereskedése), hanem gazdasági, 
kulturális, közéleti vonatkozásban egyaránt Er
dély megújítására törekedett. Kereskedelmi és 
pénzügyi tervezetei (Lukinich hatot idéz, illetve 
említ), tevékenysége a művelődés terén (a refor
mátus egyházi iskolák támogatásával, Tótfalusi, 
Pápai Páríz segítésével, családja művelődésének 
szorgalmazásával; lásd a kötet bevezetését is), 
az államigazgatás modernizálására irányuló törek
vései (amire az önéletírás és a levelezés is sok 
adatot nyújt) olyan államférfi képét rajzolják 
elénk, aki - szerencsésebb viszonyok között -
döntő módon befolyásolhatta volna Erdély to
vábbi fejlődését. Az a szándék, amely Tótfalusi
hoz írt tréfás megjegyzéséből kitűnik („Csak 
lopd el Hollandiának mesterségeit, és csináljunk 
Erdélyből egy kis Hollandiát. . ."), végigkísérte 
pályáját, de saját és Erdély mérhetetlen kárára 
mindvégig csak szándék maradt. 

Bethlen jelentőségéhez illően jelentős a hatal
mas munkával elkészített levélgyűjtemény, a kor
szakra és Bethlenre vonatkozó minden további 
kutatás egyik alapvető forrása. 

A kötetek élén álló bevezetés a levélanyagot 
két vonatkozásban mutatja be: egyrészt elsőként 
tesz kísérletet az önéletírás történeti hitelessége 
kérdésének megvizsgálására a levelek tükrében; 
másrészt bemutatja és méltatja a levelek formai, 
műfaji, stilisztikai értékeit. A bevezetés többi 
része (az Apáczai-hatás, a Bethlennek tulajdoní
tott röpiratok kérdése, a rabság éveinek levelek és 
egyéb források alapján történő bemutatása) nem 
szorosan tartozik a levélkiadványhoz, de forrás
anyagukkal jól mutatják a levelek sokoldalú fel
használásának lehetőségét. 

A kiadványban - a sorozat jellegének megfe
lelően - széles körű gyűjtés alapján, de csak a 
Bethlen által írott levelek foglalnak helyet; 
Bethlenhez írott levelek (viszonylag nagy szám
ban) csak a jegyzetapparátusban találhatók. 
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A levelekhez függelékként magyar fordításban 
két Bethlen-mű csatlakozik: az egykorúlag meg
jelent Epistola Nicolai Bethlen.. . ad ministros 
exules, és az eddig kiadatlan Sudores et cruces 
Nicolai comitis Bethlen című, az önéletírást 
Bethlen bukására vonatkozóan kiegészítő, véde
kező jellegű rövid emlékirat. 

Mindaz, amit a korábbiakban a levelek jelen
tőségéről elmondtunk, talán indokolja azt a hiány
érzetet, amelyet a Bethlen-anyag ilyenfajta közlé
se a kutatóban ébreszt. A kötetek forrásértékét 
nagyban növelte volna egyrészt a válaszlevelek 
teljes közlése (és nem a jegyzetek között, hanem 
a főszövegben), ahogyan régebben is szokás volt 
levelezéseket publikálni; másrészt valamennyi fel
lelhető levél vagy felterjesztés jellegű Bethlen-írás 
publikálása akár függelékben, akár a maga időren
di helyén (a Moribunda Transsilvania, a Columba, 
a meglevő kereskedelmi tervezetek stb.). Az ez
által a lehetőségig teljessé váló Bethlen-anyag 
közlése a jelenlegi szerény szövegközlési keretek 
jobb kihasználását, az anyag sokoldalúbb értéke
sítésének lehetőségét jelentette volna. (Más kér
dés, hogv a RMPE-sorozat profiljának a kiadvány 
jelen formája felel meg, de az ettől való eltérést 
az anyag speciális jellege talán indokolhatta 
volna.) 

ÉPP így szükségesnek tartottam volna a soro
zat szövegközlési elveitől való eltérést. A teljes 
betűhűség a 17. század közepénél nem régibb, 
s nem is irodalmi céllal (nem is mindig Bethlen 
keze által) írott szövegek esetében nem igazán 
indokolt; a szakembernek a használatot nehezíti 
meg, az érdeklődő olvasót visszariasztja. (S mi 
indokolja a jegyzetek között közölt nem Beth
len-szövegek betűhűségét?) Az átírásnak sokféle 
lehetséges módszere van; véleményem szerint 
egy 17-18. századi szövegnél minden követke
zetes eljárás megengedhető, az átírás szempont
jainak körülírása mellett. Már az is könnyítené 
a kötet használatát, ha a közlő lemond a (követ
kezetlenül használt) nagy kezdőbetűk átvételé
ről; ha értelemszerű interpunkciót alkalmaz, s ha 
a nyilvánvaló következetlenségeket, tévedéseket 
korrigálja. Szerencsésebbnek tűnik azonban az át
írásnak az a teljesebb módszere, amely a Magyar 
Országgyűlési Emlékek forráskiadási szabályzatá
ban került kidolgozásra (Benda Kálmán tervezete, 
Századok, 1974., a magyar nyelvű szövegekről 
a 445-446 . 1.), s amely a szöveg nyelvi sajátossá
gainak meghagyásával megtisztítja azt ,,az egyko
rú helyesírás következetlenségeitől és felesleges 
külsőségeitől, amelyek zavarják az értelmi és ki-

ejtésbeli rekonstrukciót" (444.1.). Ennek, vagy 
ehhez hasonlóan részletesen kidolgozott szabály
zatnak a használata megkönnyítené azt, hogy az 
újonnan közölt szövegek elfoglalják helyüket a 
magyar irodalomban és a magyar 17-18. század 
forrásai között. (Természetesen másként vetődik 
fel ez a kérdés olyan szövegeknél, amelyek szak
mai célkitűzésű kiadás mellett külön népszerű 
kiadásban is megjelenhetnek.) 

Külön tanulmányt érdemelne a kötetek impo
náló mennyiségű és minőségű tárgyi jegyzetappa
rátusa. Magánlevelek tárgyi jegyzetekkel való el
látása a szövegkiadások legbonyolultabb feladatai 
közé tartozik; míg az elbeszélő források általában 
kifejtik az eseményeket, a levelek - aktualitásuk, 
író és címzett sok esetben szoros kapcsolata foly
tán - csak rövid célzásokkal utalnak rájuk. A ki
advány a levelek tárgyi magyarázatát mintasze
rűen oldotta meg; a korszak forrásanyagának bő
séges felhasználásával biztosítja az olvasó számára 
a levelek homályos, személyes célzásainak meg
értését, utalva mind az egyes levelek közötti kap
csolatra, mind az önéletírással való összefüggé
sükre is. Külön gondot fordított a szerkesztő arra 
is, hogy a levelekben található irodalmi fordula
toknak a kortárs irodalomban található párját 
megkeresse. A tárgyi jegyzetek közlik a latin leve
lek magyar fordítását - esetenként kivonatát -
is, valamint a fontosabb válaszleveleket. (Ezek
nek, mint már részben említettük, a levélszövegek 
közötti elhelyezése a kiadvány használatát meg
könnyítette volna.) 

A szövegek teljes megértését végül a gondosan 
összeállított szójegyzékek (külön az idegen, főleg 
latin, külön a magyarázatot igénylő magyar sza
vak jegyzéke) biztosítják. Néhány esetben a szó 
egyszerű jelentése helyett rövid magyarázatot 
kapunk, ami hasznos eljárás, s talán gyakrabban 
is alkalmazható lett volna (például a gubernium, 
substitutum gubernium, deputatio, haditanács 
stb. esetében). A kötetet ugyancsak nagy gond
dal összeállított, az egyes személyeknél a lénye
ges életrajzi adatokat is közlő névmutató és hely
névmutató zárja. Igen jó gyakorlat, hogy a név
mutató általában közli az egyes személyek 
Bethlenhez fűződő rokoni kapcsolatának milyen
ségét is, hiszen ez a levelek hangja, a megszólítá
sok megértése szempontjából jelentős mozzanat. 

A kiadvány anyagának és jegyzetapparátusá-
nak rövid áttekintése talán érzékelteti a befekte
tett hatalmas munkát. Különösen levélgyűjte
mény esetében: az anyag összegyűjtése csak az 
első állomás. Sok ezer olvasati, nyelvi, tartalmi 
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probléma - sokszor hallatlanul fáradságos — meg
oldásának útján jön létre egy-egy ilyen kiadvány. 
A feladat ugyanakkor hálátlan, s nemcsak azért, 
mert tudományos közvéleményünk hajlamos a 
szövegkiadói munkát a feldolgozó munka mögé 
helyezni, hanem azért is, mert a sok ezer helyesen 
megoldott probléma közé óhatatlanul becsúszik 
néhány pontatlan, elsietett megoldás. Ilyenek 
(az előfordulás lapszámainak sorrendjében): 815., 
1237. , Aranyi és Bakay dolog" - ezek nem csa
ládnevek, hanem két Hunyad megyei község neve. 
859. instantia - nem követelés, hanem kérelem. 
913., 949., 1278., 1287., 1341. és másutt. Az 
illustrissime, excellentissime stb. megszólítások 
nem udvariassági formulák, hanem meghatározott 
rangot fejeznek ki, így fordításuk sem lehet tet
szőleges. (Illustrissimus: méltóságos; excellentis-
simus: nagyméltóságú, kegyelmes.) 
917. Sex sanctus, postea non sis. - Ha a vers tor-
zítottnak vagy csonkának látszik is, annyi bizo
nyos, hogy a „sanctus" itt nem „szent" értelem
ben fordul elő, hanem mint a sancio ige partici-
pium perfectuma. Értelme: Hat van kiszabva, és 
aztán nem leszel. Valójában hatszor tízről szólhat 
a mondás; a következő mondatban Bethlen arra 
céloz, hogy betöltötte a hatvanadik évét. 
1010., 1310. A „Bási" szó, furcsa írása ellenére, 
a basis szó ablativusa. 

VITA ZSIGMOND: AZ ENYEDI KOHÓ 
Bp. 1986. Magvető Kiadó, 414 1. 

Nyolcvanadik születésnapján tanulmányainak 
gyűjteményével köszöntötte a Magvető Kiadó a 
nagyenyedi tudóst. Vita Zsigmond irodalomtör
ténész, Áprily monográfusa (Áprily Lajos, az em
ber és a költő, 1972), Jókai erdélyi kapcsolatai
nak kutatója (Jókai Erdélyben, 1975) megszakí
tásokkal, de Összesen 23 éven át volt a nagy
enyedi Bethlen Kollégium könyvtárosa, és nyug
díjazása után is erős szálak fűzik a nagy múltú 
intézményhez. Válogatott tanulmánykötete is 
Enyed köré csoportosuló írásokat tartalmaz, az 
enyedi szellemi kohó formáló erejét dokumen
tálja (bár a cím allegóriája a vásárlóközönség 
érdekében megkívánt volna egy konkretizáló 
alcímet is). 

1457. II. Rákóczi György nem esett tatár fogság
ba, hanem szerencsésen hazatért Lengyelország
ból; fogságba Kemény János esett (a sereggel 
együtt). Rákóczi halála sem a harcmezőn történt, 
hanem a szászfenesi csatában szerzett sebesülése 
folytán két héttel később Váradon. 

Ha e kötetek értéke megkövetelte is, hogy 
néhány kifogásunkat ne hallgassuk el, mégsem 
zárhatjuk ezekkel ismertetésünket. Sokkal inkább 
két óhajtással. Az egyik: bár mód nyílnék arra, 
hogy e kötetekhez előbb-utóbb egy harmadik 
csatlakozzék, benne a még fellelhető Bethlen
levelekkel, tervezetekkel, feljegyzésekkel, s a 
hozzá intézett levelekkel. A másik kívánság: mivel 
előreláthatóan nem akad egykönnyen olyan kuta
tó, aki e kötetek szerkesztőjéhez hasonló mélysé
gig merülne el Bethlen leveleibe és összefüggéseik
be: neki magának kellene vállalkoznia az önélet
írás hitelességének régóta igényelt (s a kötet be
vezetőjében röviden már megkezdett) elemzésé
re. Bethlen emberi, politikusi, írói értékei - nyil
ván a törekvéseit meghiúsító sorozatos kudarcok 
következtében - néhány (az önéletírásra épülő) 
szép méltatáson túlmenően máig sem kapták meg 
az őket megillető részletes elemzést sem iroda
lom-, sem történettudományunktól. E levélgyűj
temény most már megteremtette a munka elvég
zésének alapjait. 

V. Windisch Éva 

Amit Vita Zsigmondról - írásai ismeretén 
túl - tudni kell, azt tartalmazza a kötetet be
vezető interjú, amelyet Kéki Béla levélformában 
készített az enyedi kutatóval. Ami a tényeken 
felülemelkedő, az Vita Zsigmond indulásában 
a nagy tanáregyéniségek példázata, sorsformáló 
hatása. Elsősorban Áprily Lajosé, aki mint iskolai 
könyvtáros és önképzőköri tanárelnök, Ady és 
Móricz felé irányította fogékony tanítványa 
figyelmét. Az egyetemen viszont a francia kultúra 
vonzerejét közvetítette számára Yver Auger, 
a Párizsból meghívott vendégprofesszor. A Beth
len Kollégium tanítóképző intézetében kiváló 
professzorok voltak a tanártársak (például Szabó 
T. Attila, Pálffy Endre), és a tanítványok soraiból 
is számos híresség került ki, köztük Sütő András. 
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A sokat emlegetett Bethlen Kollégium a fő
szereplője Vita Zsigmond több tanulmányának. 
A kollégium szellemi arculatát fölrajzolandó, 
először Bethlen Gábor kulturális törekvéseiről 
kapunk átfogó képet. A tanulmány két részre 
tagolódik, az első részben Bethlen Gábor könyv
tárának rekonstrukcióját kísérli meg a szerző, 
a másodikban a fejedelem nevelési törekvéseiről 
számol be. Ez a két téma jól jelzi Vita Zsigmond 
érdeklődési körét, a vizsgálandó személyek, intéz
mények működési területeit. Könyvtár és nevelés 
összekapcsolódása hangsúlyozódik a Bethlen Kol
légiumról szóló (Tudományos és irodalmi törek
vések a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban. 
Voltaire tanítása a Bethlen Kollégiumban) vagy 
az Apáczai Csere Jánossal, Szász Károllyal, Zeyk 
Miklóssal foglalkozó tanulmányokban (Apáczai 
Csere János közművelődési törekvései, Szász 
Károly, a műszaki értelmiség nevelője, Ifjabb 
Zeyk Miklós, a természettudós és humanista ne
velő). Ugyancsak könyvgyűjteménnyel foglalko
zik a Bod Péter könyvtára című írás, amely Rad-
vánszky Béla 1884-es Magyar Könyvszemlében' 
könyvleltárközlése nyomán kísérli meg a töredé
kes címleírások azonosítását és egyben Bod gyűj
teményének értékelését. A dolgozat jegyzetanya
gából kiderül, hogy Vita Zsigmondnak ez az írása 
az Utunkban jelent meg, tehát szélesebb olvasó
közönségre számíthatott. Ezért (is) fokozottab
ban szükség lett volna a könyvek adatainak 
pontos feltárására, a megjelenési helyek mai név
alakjának feltüntetésére, és nem ártott volna, ha 
a szerzők sem a könyvjegyzékben ragozott név
alakban, hanem nominativusban szerepelnek. 
(Lugd. Bat. helyett Leiden, Háláb, helyett Halle, 
Cluverii helyett Cluver vagy Cluverius, Cellarii 
helyett Cellarius, Christoph). 

Az önéletírás és az emlékirat műfaja szintén 
közel áll Vita Zsigmondhoz. Az Egy erdélyi főúr 
önéletírása című tanulmány Bethlen Miklósról 
szól a szöveg alapos ismeretében, és csak sajnál
hatjuk, hogy V. Windisch Éva 1955-ös szöveg
kiadását és jegyzeteit - feltehetően a tanulmány 
korábbi keletkezése miatt - a szerző nem haszno
síthatta. Hermányi Dienes József nemcsak Emlék
irata, és a Demokritus okán került Vita Zsigmond 
érdeklődési körébe, hanem enyedi tanársága 
miatt is. A szerző kiemeli Hermányi Dienes 
írásaiból azokat a jellemző részeket, amelyek a 
Bethlen Kollégium professzori kara és diáksága 
XVIII. századi életébe adnak bepillantást. Ugyan
csak XVIII. századi kuriozitást dolgoz feM nagy
enyedi iskolai színjátszása XVH-XVIII. század

ban s a Próba című zsebkönyv. A címben megje
lölt Próba 1792-ben jelent meg, de több évtizedes 
iskolai színjátszó hagyományokra támaszkodik. 
Az alkalmi költemények, versszerző ujjgyakorla
tok mellett a zsebkönyv igazi érdekessége két 
Moliere-színdarab, korabeli címén Az erőszakos 
házasság és A kéntelenségből való orvos fordítása. 
A második darabba iktatott énekben (JÖsszte 
kedves butéliám) Vita Zsigmond Csokonai Szere
lemdal a csikóbőrös kulacshoz című versének elő
képét véli fölfedezni. 

Vita Zsigmond megközelítési módszerének 
jellemző vonása, hogy nem elégszik meg az egyedi 
jelenségek vizsgálatával, keresi az analógiákat, 
irodalmi kapcsolatokat. Különösen hasznos és 
eredményes ez a magyar-román érintkezések 
esetében. Bod Péter könyvjegyzékében is felfigyel 
a ritkaságnak számító román könyvekre, és 
együtt tárgyalja a XIX. század elején működő 
magyar és román ifjúsági olvasóköröket is (ifjú
sági és vidéki olvasótársaságok az erdélyi reform
korban). 

A nagyenyedi csöndben munkálkodó tudósra 
illik Mikó Imre külön írásban megörökített jel
mondata: „Peragit tranquilla potestas, quod 
violenta nequit". Ennek a szívós munkának ered
ménye a kötet számos érdekes dolgozata. 

A tanulmánykötet jegyzeteiről, a szerkesztő 
munkájáról kevés jót mondhatunk. A szakiroda
lom felhasználásából, illetve mellőzéséből látható, 
hogy a tanulmányok nagy időbeli szóródással és 
különböző lapok számára készültek. Jó lett vol
na, ha ez a kötet szerkesztőjének is feltűnik, és 
megkísérli a jegyzetek egységesítését, vagy leg
alább egy rövidítésjegyzék közlését. Eközben 
talán kiderült volna, hogy ugyanaz a folyóirat 
kétféle rövidítéssel is szerepel (Ny. Irodt. Közi., 
illetve NylrK); számos megjelenési forrás felol
datlan marad (Kor, MKvt, U, StUBB); a hivatko
zási rendszer következetlen. Néhány példa az el
kerülhető következetlenségre: Herepei János cik
keinek gyűjteménye eltérő címmel említó'dik a 
375. és a 387. lapon, ugyanez a helyzet Fülöp 
Géza monográfiájával (404. és 406.1.). Bod Péter 
Magyar Athenas című irodalmi lexikona a 379. 
lap szerint Nagyszebenben jelent meg, a 392. la
pon ehelyett H. n. azaz „hely nélkül" szerepel. 
Tótfalusi Kis Miklós két, egymás után következő 
jegyzetben kétféle névalakban fordul elő, de mű
vének se címe, se sajtó alá rendezője (394. 1.). 
A könyvészeti hivatkozásoknak is hagyományuk 
van, tehát nem helyes az R.M.K. 2. kötet, 458. 
sz. (385. 1.) vagy az R. M. K. II. 673.1. (386.1.), 
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hanem az RMK II. 458 az elfogadott és egyértel
mű megjelölés. Súlyos figyelmetlenség két nép 
kultúráját összekapcsoló tanulmányoknál a he
lyesírási következetlenség. Mellékjelek hiányában 

a román bibliográfiai hivatkozások nagy része 
hibás. A kötet használhatóságát rontja a névmu
tató sajnálatos hiánya is. 

Németh S. Katalin 

SZERDAHELYI ISTVÁN: FORTUNA SZEKERÉN 
Verstani esszé. Bp. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 442 

A könyv a hagyományos magyar versformá
kat, az úgynevezett hangsúlyos vagy magyaros 
versrendszert tárgyalja. Az alapvető ritmikai kér
désekben természetesen ugyanarra az álláspontra 
helyezkedik a szerző, mint Szepes Erikával közö
sen írt „Verstan"-ában (1981; 389-434. 1.: 
A magyar ütemhangsúlyos verselés fejlődése és 
formái). Újabb munkája azonban nem csupán ab
ban különbözik előző könyve idevágó fejezetei
től, hogy az alcímben jelzett esszé műfajának 
megfelelően, népszerűbb alakban és szubjektí
vebb hangon tárgyal egyes kiemelt kérdéseket, 
hanem a megvitatásra kerülő témakörök kiválasz
tásában is sok újat ad. 

Szerdahelyi munkamódszerét, ritmikai kérdé
sekben való állásfoglalását mindenekelőtt a té
nyekhez való szigorú ragaszkodás, a verses szöve
gek adatszerű, pontos vizsgálata, a versritmus 
egyértelmű szabályokban való rögzítése jellemzi. 
ö foglalta számtani pontosságú szabályba Hor
váth János kijelentését a költemények ideális 
ritmusképletéről, amely a költemény egészéből 
alakul ki bennünk, és átsegít a hibás, döccenő 
ritmusú helyeken. Szerdahelyi a szövegek egysze
rű statisztikai vizsgálatából leszűrte a szabályt, 
hogy a ritmusképletnek (jambusnak stb.) leg
alább az esetek 70-75%-ában szabályosan kell 
érvényesülnie; döccenő (licencia vagy hibás sor) 
legfeljebb 25% körül lehet, másként nem érzékel
jük a ritmust. E megfigyelést saját verstani vizsgá
lataim teljes mértékben megerősítik (vö. It, 
1986/3: A ,, Tengeri-hántás" versformájához). Új 
könyvében Szerdahelyi ismerteti 85 magyar sza
kos egyetemi hallgatóval folytatott kísérletét, 
amely szintén azt igazolta, hogy ritmusérzékünk 
körülbelül ilyen arányú szabályosság esetén fogja 
fel a vers ritmusát. (Megjegyzendő, hogy a kísér
let során nem egy-egy költemény egészét elemez
tette, hanem csak néhány jellegzetes sort.) 

Szerdahelyi minden verstani vizsgálatnál abból 
a tételből indul ki, hogy a ritmus azonosa szabá

lyossággal, sorozatossággal, rendszeres ismétlődés
sel. E tételt elvileg senki sem vonja (nem vonhat
ja) kétségbe, a gyakorlatban azonban az újabb 
verstani tanulmányok többsége átsiklik fölötte, 
és kimutatható szabályosság (sorozatosság) nélkül 
igyekszik ritmust kimutatni a szövegekből. Ez vo
natkozik többek között az úgynevezett szabad 
versre, amelyben a sorozatosság elve nem érvé
nyesül, s ennek megfelelően Szerdahelyi joggal 
szögezi le ritmikai szempontból: a szabad vers 
lehet ugyan költemény (művészi értékű alkotás), 
de nem nevezhető versnek, mert a vers szakkifeje
zésben benne foglaltatik a ritmus, és a szabad vers 
nem rendelkezik versritmussal (ami minden eset
ben hangtani, nem gondolati jelenség). Csattanós 
ellenpéldaként találomra kiragadott újságszöve
gek vizsgálatával mutatja be, hogy a sorozatosság 
követelményének mellőzése esetén bármely pró
zai szöveget lehet versként elemezni. Ehhez kap
csolódik Szerdahelyi állandóan - bár kevés ered
ménnyel - hangoztatott figyelemfelhívása: ne ke
verjük össze a verstant (metrikát, prozódiát) 
a költészettannal, és stilisztikai (többnyire szub
jektív) elemzéseinket ne nevezzük verstani elem
zésnek. Nem véletlen, hogy verstani vitáinkban 
(amelyek életben tartása Szerdahelyi érdeme) 
a klasszika-filológiai iskolázottsága, pontossághoz 
szokott kutatók szoktak Szerdahelyivel rokon 
álláspontra helyezkedni. 

A 75% körüli határ és a sorozatosság tétele 
mellett a 4 szótagnál hosszabb ütemek meglété
nek bizonyítása foglal el központi helyet Szerda
helyi vizsgálataiban. Irodalomtörténészeink álta
lában azt vallják, hogy a magyar versben 4 szótag
nál hosszabb ütemek nincsenek. Minden ütem 
alapvetően 4 szó tagból áll, és csak a sorvégen 
rövidülhet 3. 2, 1 szó tagúvá: Isten, áldd meg I a 
magyart 4 + 3. Ennek megfelelően, a 12 szótagos 
sort hagyományosan 4 ütemre bontjuk („négy
ütemű tizenkettes", Toldi-sor), általában 4 • 2 / 
4 + 2 beosztással: Elborítá / a sírt / új havával / az 
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ég. Azonban a magyar verstan legtöbbet vitatott 
és mindmáig megoldatlan problémája az, hogy 
a 12 szó tagos sorok jelentős része csak 6 + 6 szó
tagos bontást enged meg, nem bontható tovább: 
őszbe csava/rodott // a természet / feje 6 // 4 + 2. 
Minthogy a 4 + 2 bontású hatosok aránya nem 
éri el a 70-75%-os minimumot, Szerdahelyi ki
mondja a tételt: léteznek 4 szótagnál hosszabb 
ütemek is, 5, 6, só't 7, 8 szótagosak. Fó' érve a ki
tűnően verselő Balassi költészete, akinél a Balassi
strófa 6 , 6 , 7 szó tagos sorai nem bonthatók rövi
debb ütemekre: Sőt azon kí/vül is, II csak jó 
kedvéjbül is, II vitéz próbál/ni indul. Szerdahelyi 
álláspontjának igazolására utalok azzal, hogy a 
17. századi drámákban - amelyekben a helyes 
ritmus a szavaihatóság kedvéért igen lényeges 
volt - uralkodó versforma a felező tizenkettes, 
és a hatodik szótag utáni metszetet (szóvéget) 

hajszálpontosan betartják, a hatszótagos félsoro
kon belül viszont egyáltalán nem alkalmaznak 
további metszeteket (4 + 2 szó tagos ütemekre 
bontást): Azért keresztyének II ez Comedijában. 

Magam részéről verstörténeti fejlődést látok 
a négyszótagos - többszótagos ütemek vitatott 
kérdésében. A régiségben tagadhatatlan az osztat
lan 5 - 6 - 7 - 8 szótagos sorok megléte, amelyeket 
tehát vagy egy ütemnek kell tekintenünk, vagy 
pedig azt kell mondanunk, hogy régi verselésünk 
nem ütemező, hanem szó tagszámláló volt. Vi
szont mai ritmusérzékünk valóban nem tűr meg 
4 szótagnál hosszabb egységet (ütemet), s rövi
debb ( 3 - 2 - 1 szótagos) ütemet is csak szünet 
előtt, azaz sorvégen vagy sormetszet előtt. Meg
kockáztatom azt a véleményt, hogy sem mai rit
musérzékünket nem szabad maradéktalanul visz-
szavetítenünk a múltra, sem régebbi ritmusrend
szerünk elveit nem szabad ma is változatlanul 
érvényeseknek tekintenünk. 

Ugyanakkor arról a körülményről sem szabad 
elfelejtkeznünk, hogy a szóban forgó hosszú 
( 7 - 8 szótagos) ütemeket tartalmazó régi versek 
az esetek nagy részében dallammal bírtak. Éppen 
Szerdahelyi utal arra, hogy dalszövegek ritmusát 
a dallam ritmusa alapvetően befolyásolja, és nép
dalszövegeinket éppen ezért kizárja vizsgálataiból. 
E kétféle elbírálás között ellentmondást látok. 
Ha ismert dallamú népdalaink szövegritmusát 
nem kívánjuk elemzés tárgyává tenni, ismeretlen 
dallamú régi költeményeinkkel szemben még 
inkább ajánlatos az óvatosság. Mindenesetre 
Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításaiban 
— amelyeket máig énekelünk - konkrét bizo
nyítékunk van arra, hogy nem 7-11 szótagos 

nagy ütemekkel, hanem mindennemű ütemezés 
nélküli — legfeljebb a francia dallamok közép
metszetét követő - hosszú sorokkal állunk szem
ben. Nem tartom lehetetlennek, hogy eredeti 
verseink 7 - 8 szótagos ütemei esetében is ugyan
erről volt szó. 

Szerdahelyi új könyvének talán legfontosabb 
tétele az, hogy kimutatja: „hangsúlyos verselé
sünk történetében a XVI-XVIII. század volt 
a fejlődés csúcsa", amikor páratlan gazdagsággal, 
változatossággal virágzott hagyományos ritmus
rendszerünk. A címadó Faludi-vers (Fortuna sze
kerén okosan ülj) a maga játékos könnyedségű 
3 + 3 + 3 + 1 ütemezésével mutatja, milyen szín
pompás volt ez a verselés, és alaptalan az a hie
delem, hogy ebben a hagyományos formában 
csak egyszerű, nehézkes, népies verseket lehet 
szerezni. A könyv egyik legszebb fejezete a kuruc 
kortól Csokonaiig ívelő, kéziratos diákköltészet 
formakincsének feltárása. A nyugat-európai ere
detű, rímes-időmértékes formák (gyakorlatilag 
a jambus) XVIII-XIX. századi térhódítása után 
az Arany-, Petőfi-nemzedék népdalaink forma
kincse alapján igyekezett visszahelyezni jogaiba 
a hangsúlyos verselést. A népdalok formakincse 
azonban általában korlátozott (például az egész 
román népköltészet összesen négy versformát 
ismer!), és így a népdalformák követése erősen 
leszűkítette a régebbi, dallamtól függetlenül léte
ző magyar műköltészeti formagazdagságot. Azon
ban Weöres Sándor metrikai bravúrjaival cáfolha
tatlanul bizonyítja Szerdahelyi, hogy tehetséges 
költő kezében kincsesbánya lehet a „primitív" 
magyaros verselés, és joggal utal rá, hogy Weöres 
verseinek egyedülálló népszerűsége éppen ragyo
gó ritmuskezelésüknek köszönhető, a szabad vers 
és a laza jambus olcsó és egyhangú áradatával 
szemben. 

A könyvben jelentős helyet foglal el az eltérő 
nézetek bírálata. Elsősorban azokat az elvont és 
bonyolult elméleteket utasítja el - pragmatikus 
álláspontjának megfelelően - Szerdahelyi, ame
lyek segítségével bármely prózai szöveg verssé 
magyarázható. Idevágó polémiájával messzeme
nően egyetérthetünk. Természetesen nem minden 
esetben kell szükségszerűen magunkévá tennünk 
az ő véleményét. Például legjelentősebb vitapart
nerével, Vargyas Lajossal kapcsolatban Szerda
helyinek kell igazat adnunk abban, hogy verselé
sünkben nem szólamtagolódás (szócsoportokra 
tagolódás), hanem a szóhangsúly bontja ütemekre 
a sort, viszont talán nagyobb figyelmet érdemelne 
Vargyas (és mások) ütemkiegyenlítődési tétele, 
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amely szerint egy soron belül a hosszabb és rövi
debb ( = sorvégi) ütemek kiegyenlítődnek, azonos 
értékűvé válnak. Ez végeredményben annak a 
közismert jelenségnek más megközelítése, hogy 
sorvégen vagy sormetszet előtt (másutt soha!) 
a 4 szó tagnál rövidebb ütemek az utánuk követ
kező' szünettel együtt a megelőző teljes (4 szóta
gos) ütemmel azonos hosszúságúvá válnak: Ki
rályasszony I kertje 4 + 2, a két ütemet azonos 
hosszúságúnak érzékeljük. (Megjegyzendő, hogy 
csak rövidebb ütemek ilyen értelmű megnyúlása 
fordul elő, hosszabb ütemek rövidülése soha; 
„szaporázást", 4 szótag helyett 5 szótagot csak 
dalszövegek engednek meg, azok is ritkán: 
így tedd rá, / úgy tedd rá, // Rozika, Terike, / 
Marcsa, // kinek nincsen / tíz tallérja, II kötőfé
ket I tartsa 3 • 3 // 6 • 2 // 4 * 4 // 4 * 2, hajdú
tánc-ritmus utánzása Weöresnél, alapképlet 4 + 4 ; 
vö. Jó kedvem van, az / ördög bánja 5 + 4). Az 
ütemegyenlőség erős cáfolatát talán az váltotta 
ki, hogy Vargyas megfogalmazása nem egyértel
mű; ha nem abszolút időérték kiegyenlítődéséről 
(mora-kiegyenlítődésről), hanem szótagérték-ki
egyenlítődésről (ütemterjedelem-kiegyenlítődés
ről) beszélünk, a vita fölöslegessé válik; ez utób
bit Szerdahelyi ritmuselmélete sem tagadja. 

A hatszótagos ütemek (felező tizenkettes) 
kérdésében sem mondta ki a végső szót a könyv, 
függetlenül számos szubjektív elmélet indokolt 
bírálatától. Soltész Katalin, Orosz László és má
sok ütemezése, amely szerint a 6 szótagos félsor 
(Szerdahelyi szerint: 6 szótagos, tovább nem 
bontható ütem) szabadon váltakozva osztódhatik 
4 + 2 vagy (ritkábban) 3 + 3 szótagos ütemekre 
(Szerdahelyi tenninológiájával: háromelemű két-
variációs ütempár), nem mond ellent mai magyar 
ritmusérzékünknek. A „Buda halála" első vers
szakát valószínűleg mindnyájan így ütemezzük: 

Hullatja I levelét / az idő/ vén fája, 3 + 3 + 3+3 
Terítve / hatalmas / rétegben falója; 3*3 + 3+3 
Én ez avart / jártam; / tűnődve / megálltam, 

4 + 2 0 + 3(4 + 2) 
Egy régi I levélen / ezt írva / találtam. 

3 + 3 + 3 + 3 (vagy 4 + 2+4 + 2) 

Az egy régi lejvélen típusú ütemezéssel kap
csolatban megjegyzem, hogy más sortípusoknál 
Szerdahelyi ,,hangsúly maszk" elnevezéssel szin
tén megengedi a szóbelseji ütemhatárt, ha a kö
vetkező szótag hosszúsága pótolja a hangsúlyt. 
Hozzáfűzöm, hogy a szabálytalan egy régile/vélen 
ritmizálás párhuzamba állítható az időmértékes 

óklasszikai formák hagyományos skandálásával. 
Mint Rákos Péter találóan utalt rá Szerdahelyi 
előző könyvének bírálatában (It, 1983/1, 211.), 
az időmérfékes versek skandálása egyben mindig 
hangsúlyos is. Az antik metrumok (elsősorban 
a hexameter) skandálásakor a hosszú szótagot 
akár szó elején, akár szó belsejében, hangsúlyosan 
ejtjük, és egyben ütemhatárképző szerepet tulaj
donítunk neki:Régidijcsőséjgünk — u w / — - / - . 
Ugyanezt tesszük az idézett típusú négyütemű 
tizenkettesben, ahol az ötödik, illetve a tizen
egyedik szó tag szó belsejében is nyomatékot 
kaphat, és új ütemet kezdhet hosszúsága miatt, 
éppúgy, mint a daktüusok első - hosszú — szó
tagja. 

A versformák hangulati szerepe kérdésében 
Lukács György kijelentéseit cáfolja a könyv. 
Sajnos, a semmitmondást bonyolultsággal leplező 
lukácsi zsargonnak még a cáfolatát is nehezen 
tudja követni a kívülálló, így talán ez a könyv 
egyetlen kevéssé élvezetes fejezete. Az egyes 
versformák hangulatfelidéző „holdudvarának" 
vizsgálatánál egyrészt a ritmus alkalmi hangulat
festő szerepét elemzi, másrészt - mutatis mutan-
dis - hasonló eredményre jut hangsúlyozó költé
szetünkben, mint amelyre az antik formák XX. 
századi előfordulásával kapcsolatban jutottam 
(ItK, 1969/4): egyes ritka formák történeti vagy 
műfaji képzettársításokat idézhetnek fel. Ugyan
ez érvényes a rímes-időmértékes (jambusi) for
mákra; itt legjellegzetesebb példa lehet Babitsnak 
a Tanácsköztársaságból való kiábrándulását a 
„Szózat" négyes-hármas jambusi soraiba öltöz
tető két verse: Eszmét neveznek, és a föld / bitók
kal fölfakad; S a sírt népek veszik körül, / öldöklő 
káröröm. 

Szerdahelyi verstani tanulmányai világos meg
fogalmazásukkal, valamint kiélezett, sarkított 
megállapításaikkal mindig elgondolkoztatják, shol 
felismerő egyetértésre, hol - ritkábban — ellent
mondásra késztetik az olvasót. Ellenvéleményre 
az egyes konkrét verselemzések nyújtanak leg
több lehetőséget. Egyetlen, sorozatosan vissza
térő és elvi jelentőségű kérdésre szeretnék kitérni. 
Szerdahelyi következetesen szimultán verseknek, 
egyidejűleg időmértékes soroknak és hangsúlyos, 
5 + x tagolású ütemeknek minősíti mindazokat 
a jambusókban írt verseket, amelyekben az ötö
dik szó tag után metszet van, például József Attila 
laza négyes jambusaiban: Az ember néha / homo
kos 5 + 3 (sőt e sort: Az ember / néha homokos 
3 + 5 ütemezéssel tagolja, figyelmen kívül hagyva 
a költemény egészét, tehát a sorozatosság elvét). 
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Ha ez így van, akkor (Szerdahelyi deductio ad 
absurdum módszerével élve) a teljes görög-római 
jambikus költészet szimultán ütemező' sorokból 
áll, mert az ötödik szótag utáni penthemimeres 
metszet ugyanígy bon^a „ütemekre" az antik 
jambusi sort: Phaselus ille j quem videtis hospites 
5 * 7. És ugyanígy ütemezővé válik a XIX. száza
di magyar jambus: Hová merült el j szép szemed 
világa 5 + 6. Sőt szimultán vers lesz a hexameter 
is, ugyanazon penthemimeres metszet miatt: 
Régi dicsőségünk / hol késel az éji homályban 
5*x. 

Éppen Szerdahelyi volt az, aki a két ritmuselv 
összekeverésétől óvott (Verstan, 512.1.). A négy
szótagos trocheusok ütemező (kata poda) haszná

latától eltekintve, a magyar költészet nem ismer 
kettős (szimultán) ritmusú verseket. 

Végül megemlítem, amit kiindulásként is em
líthettem volna: a könyv első két fejezete (Kiin
duló meghatározások, A hangsúlyos verselés fő 
típusai, 21-80., 81-104. 1.) az általános verstani 
alapfogalmakat tisztázza közérthető módon, s zá
ró szakaszaiban a mai magyar verselés lehetősé
geit is felvillantja. Éppen ez utóbbi szempont 
miatt szentel különös figyelmet a ritkán használt 
formáknak. Mindezekkel és a műfajból fakadó 
szubjektív hangvétellel együtt e ,.verstani esszé" 
a magyar verstani szakirodalom legolvasmányo-
sabb kézikönyve lett. 

Vekerdi József 
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