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Ideális könyvet a§Űtt a ~
dolat Kiadó a vers ba,r-átainak 
kezébe: kiWnó összefoglalását 
mindannak, amit a versről tud
ni kell és tudni kíván a tájé
kozódó olvqsó. Az ilyen ösz
szefoglalá s rendszerint islw lás 
vagy száTa z; ha gBQnOOn olyan 
irodalom- és nyelvtudósunk 
nyúl 110Zzá ehhez a tárgyhoz, 
milnt Gáldi, a'ki Európa min
den számottevő nyelvén olvas
sa és élvezi a verset, a,k)wr iz
galm-as olvasmány válik belő
le, Formá k példatár-szerű sor
ravétele helyett - amit a tar
taloI1ljegyzék alapján várnáJnk 

európai ~rodalomtörténet 
dióhé j ban, magyars.ág és Euró
pa, modernség és történeti ha
gyomány tárul föl , ha beleme
rülünk olvasásába. Va lój:J.aq1 
megilepetés az irodalomnak ez 
a forc$ított Sel'eg~zemléje: egy
egy formaJtipu s szerint csopor
t.o~íta.nl különböző korok és 
népek kö1tőit és verseit truba
dúroktól Weöres Sándorig, gö
rög klqsszi kusoktól Radnótüg. 
Egy-egy forma ~nyiféle lehe
tőségét látjuk, ha az érett 
pátoszú Vörösmarty, a gúnyo
lMó vagy csatát festő Petőfi, 
vagy a gyengéd árnyalatokat 
szövő Ra.<hlóti veszi kézbe. 

Még nagyobb meglepetések 
á l rpak , amiko.r t ávolibb ver

sek kerülnel~ egymás mellé; jól 
ismert versek, ,amelyeket a zon
ban pem szoktunk go.ndolat
ban e~ymá~ mellé tenn!: kő
~pkori, francia népbalaada, 
mint forma i ős, ut6da, skót 
biJ,llada, a h í,r es ,sir Pat rick 
Spens s nem kevésbé hires for
dítása Aranytól, s végső ma
gyarrá 'válása a Wale~ bár
dok-ban; a ztán követJni ugyan
ennek a :tooJnc1a formának né
met folYl?tá$át Goethe versé
ben, annak hatását Kölcsey: 
»Fejde lmi1n.k, haj «-án át egé
szen ' Vi)r ösmartyig, a Szózartig! 
Két út, két külöJlböző remek
míí, két egé&zen más hangula
tú megoldá sa ugyannak a for
mának, valósá.gos m(ívelődés
történet! Ilyen példákban qZ 
európai költészet s,oj{sl,Orosan 
öss,zefonóqó szálai fu tnak v~ 
gig szemünk előtt; egy csodá
latos érhálózat, amelyen a kö
zépkori Archipoét.a híres kocs
ma-dala parasz1:'&águnkig elju
tott, és má ig él: »Életemn" k. 
végóráját töltöm a csárdában,« 

De látjuk a szálak egyéni 
színeit is: egy-egy forma meg
valósítáSa minden nemzetnél 
más és más árnyalataiban -
és nyelvi leheroségeiben, amit 
olyan példákO!l1 tanulhatunk 
meg, mint Keats-ver,snek for
dítása Tóth Árpádtól vagy Ba
bitstól. A legnagyobb megle~ 
petés azonban a versformák 
»élet történetének« végén vár 
reánk: legúj'abb költőipknél is 
mennyi »régi", ..-klassziikussá 

vált« forma él továbbI Szinte 
nincs olyan magyar vagy jö
vevény fol'maváltozat, amit ne 
tudnánk fölfedezni mal köl
tőink: gyakorlatában. Modern 
költészetünket szeretjük ú gy 
t ekin teni, mint a költői ihlet 
lá zábart újszerűen, szinte sze
szélyesen feltörő jelenséget. S 
íme, mögöttük ii> lépten-nyo
mon fölfede-zzük az em-ópai 
fejlődés évszázada it. Em igen 
finoma!! , mái· a »'Vers születé
séről.. szóló .első fejezetben 
tudtu!l1kra adja a szerző. Weö
res önvallQrrulsát idézi egy VE!['

se létl'ejött,~ről, akinek Debus
sy-hangulatoK ~ valami r it
mus-forma zsongott lelkében, 
<tmipől egé&z költemény~ szü
letett. De Gáldi melléteszi a 
költő li tmus-h.alluc-inációjának 
formáj á t Vörösmarty versében 
ép továpbi európai példákban, 
s 'kiderül, hogy az eksztázis
ban is benne lebeg az emléke
res. 

G iHdi kitűnően érti, hogy 
eí'it a sokféle érdekességet 
könnyen, jól tagoltaT! ada
golja az olvasónaJk. Minden
r'ől keveset szól, de világosan, 
mindent az alapoktÓll kezdve 
magyaráz meg (sőt összeálJí
tás akban is keÍ;éjJe ad, példá ul 
a kla5szikus »verslábak« faj
táit), mégsem lesz soha 9k<ta
tó vagy fárasztó, mindig a 
kérdések legmodernebb tár
gyalását nyújtja. AJkár nem
zetí költészetünik finn-ugor 
előzményeiről van szó 
ahol saját, különJeges kutatá
saH adja igen bölcs önmér
séklettel dióhéj ban az olvasó
nak - akár a tagoló magyar 
vers tulajdonsá gairt fejtegeti , 
akár Ady ritmusát tárgyalja, 
mindig leszűrt /Íill~p0n tot 
képvisel a legegyszerűbb elő
adásban. 

Má:;;i:k nagy érdeme az a 
teljesség és al',ány, prpelyben 
irodalmunkat szerepelteti a 
legfontos~bp régiségek től 
kezdve kl ass 2iikusai nki g, a 
nép,költészettől és rokonnép i 
páFhuzamaHól legújabb, élő 
köl,tészetünkig; nem ha,gyja k i 
~ századford11ló sápadtabb li
ráját sem, de azt is mindig 
egy-egy sikerült darabjával 
képviselteti, viszont nem áll 
meg itt, sem a Nyugat-nemze
déknél, hanem teljes súllyal 
veti a mérlegbe új költésze
tünket is. 

»Ismerjük meg a versformá
kat« - itt azt jelent i: ismer
jük meg történe.tüket, a köl
tőket. amint éltek velük, a 
fo-rmá;k pályafutását el!vik 
nemzettől a másJkig; ismer
jük meg irodalmunk gyöke
reit - és rengeteg érdekes, 
meg].epó dolgo t ar,ról , amit 
ma a költők, a tudomány és 
az olvasóik ú e:v hívnak: a ma- l 
gyar vers. (Gondolat.) 
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