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Bognár Péter

A versidom-vita célja és funkciója

Ismeretes, hogy a magyar verselmélet elmúlt másfél száz évét az ún. mag yar 
nemzeti versidom1 mibenlétének megfogalmazására tett kísérletek határozták meg. 
A vita középpontjában a versritmus nyelvi, illetve zenei eredetének kérdése állt. 
Míg a zenei eredet hívei2 Arany János idézett tanulmányából kiindulva a vers-
ritmus eredetét a nyelvtől függetlenül működő, elvont képletek megvalósulásá-
ban látták, addig a nyelvi eredet szószólói3 (szintén Arany elmélete alapján) a 
versritmust a nyelv természetes hangsúlyaiból vezették le. A vita – lényegét te-
kintve változatlan formában – ma is tart. Kecskés András saját álláspontját 
Vargyas szólamelméletét néhány helyen módosítva alakította ki,4 Szepes erika 
és Szerdahelyi István pedig a nyelvtől független, elvont képletek elsődlegessé-
gét hangsúlyozza.5 

1 A kifejezés Arany János A mag yar nemzeti vers-idomról írt tanulmánya (először a nagykőrösi 
ginmázium 1856. évi értesítőjében, modern kiadása: ArAny János Összes művei, X, szerk. 
Keresztury Dezső, Bp., Akadémiai, 218–258) nyomán honosodik meg. A versidom szó jelen-
tése: ’versritmus’. Az ő – meglehetősen nagyvonalú – leírását követve, a dolgozatban ezért 
továbbra is mag yar nemzeti versidomként megnevezendő versrendszer alatt egy hol nyelvi, hol 
zenei eredetű hangsúly(ok), a sorok szótagszáma, ill. a sor adott pontján szabályosan ismétlő-
dő szóhatárok (metszetek) szervezte verselést értek. Ez a verselési rendszer – szórványos előz-
mények után – valamikor a XVI. század első felében jelenik meg. Szóhasználatomban az ütem 
kifejezés két sorszintű metrikai szünet (sorkezdet–metszet, metszet–sorvég, rövid, metszet 
nélküli sor esetén sorkezdet–sorvég) határolta egységet jelent. 

2 Legfontosabb szövegek: négyesy László, Mag yar verstan középiskolai segédkönyvül s magánhaszná-
latra, Bp., Franklin-társulat, 1886; Uő, Mag yar verstan: Középiskolák számára és magánhasználatra, 
Bp., Franklin-társulat, 1898; HorvátH János, A középkori mag yar vers ritmusa, Berlin, Ludwig 
Voggenreiter, 1928; Uő, A mag yar vers, Bp., Magyar tudományos Akadémia, 1948; Uő, Rend-
szeres mag yar verstan, Bp., Akadémiai, 1951, 19692; Uő, Vitás verstani kérdések, Bp., Akadémiai, 
1955 (nyelvtudományi értekezések, 7). 

3 Legfontosabb szövegek: gábor Ignác, A mag yar ősi ritmus, Bp., Lampel r., 1908; Uő, A mag yar 
ritmus problémája, Bp., Lample r., 1925; Uő, A mag yar ritmika válaszútja, Bp., Dr. Vajna és Bokor, 
é. n.; négyesy László, Ritmus és verstechnika, Budapesti Szemle, 1924, 194–228; németH Lász-
ló, Mag yar ritmus, Bp., Mefhosz, é. n.; vArgyAs Lajos, A mag yar vers ritmusa, Bp., Akadémiai, 
1952; Uő, Mag yar vers – mag yar nyelv, Bp., Szépirodalmi, 1966. 

4 Vargyassal ellentétben Kecskés szerint a szólamok „hanghordozásbeli (intonációs) nyomaté-
ka” „nyelvünk metrikai szempontból jelentős” fonológiai tényezője, az ütemegyenlőség vi-
szont csak többé-kevésbé mutatható ki. KecsKés András, A mag yar vers hangzásszerkezete, Bp., 
Akadémiai, 1984 (Irodalomelméleti tanulmányok, 8), 70, 89. 

5 szepes erika és szerdAHelyi István a magyar nemzeti versidom hangsúlyos jellegét a bizo-
nyos (kötött) számú szótag után szabályosan ismétlődő metszetek, illetve sorvégek szükség-
szerű következményeként értelmezi. Uők, Verstan, Bp., gondolat, 1981, 355–365.
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e dolgozat a vita egyik lehetséges értelmezésének vázlata. Kiindulópontjaim 
a következők: 

1. A magyar nemzeti versidom hangsúlyviszonyainak feltárására irányuló, 
immár legalább százötven éves erőfeszítés meglátásom szerint semmi ered-
ményre nem vezetett.6 

2. ennek okát a vita tárgyának természetében vélem felfedezni. A magyar 
nemzeti versidom – néhány alapvonásának (szótagszám, metszet, a metszet, 
illetve az ütem eleje felé található hangsúly) leírásán túl – verstani szempont-
ból véleményem szerint nem vizsgálható. Az ennél finomabb értelmezésre 
törekvő elméletek már olyan jelenségekről kénytelenek állításokat megfogal-
mazni, amelyek a rendelkezésünkre álló eszközökkel (versérzék) nem figyelhe-
tők meg.7 

6 Mind a versritmus eredetének, mind a hangsúly ütembeli pozíciójának kérdése eldöntetlen 
maradt. Az erőfeszítések ellenére máig tisztázatlan alapelvek emlegetése, illetve az ennek okára való 
rákérdezés a magyar verstani szakirodalom bevezető inek minden bizonnyal leggyakoribb topo-
sza. A vita eredménytelenségét olvasom ki Kecskés András ellentétes értelmű nyilatkozatából 
is, aki Torkos László egy 1877-ben tett megállapítására reflektálva, miszerint a verstan „alap-
elveire nézve sem vagyunk még tisztában, s így egymást igen gyakran nem is vagyunk képesek 
megérteni”, 1998-ban ekképp foglalta össze a modern magyar verselmélet eredményeit. „Mi 
változott azóta? Tulajdonképpen semmi. »Vitás verstani kérdések« ma is vannak, és lényegüket 
tekintve ugyanazok, mint az előző egy-kétszáz évben. És mégis: visszatekintve egyre nyilván-
valóbb, hogy a kérdések mind pontosabb, árnyaltabb és kiélezettebb megfogalmazása, az ál-
láspontok sarkítása és szembesítése igenis közelebb visz a talán soha el nem érhető végleges 
tisztázódáshoz. (…) Elődeink a minket ma foglalkoztató kérdések szinte mindegyikét felve-
tették, és a maguk látása és meggyőződése szerinti válaszokat is megadták.” KecsKés András, 
A mag yar verstan szemléleti kérdései tudománytörténeti összefüggésben, ItK, 102(1998), 480. 

7 Annak megállapításán túl, hogy a nemzeti versidom félsorai általában hangsúllyal kezdődnek, 
az esetleges további hangsúlyok tekintetében mind a zenei, mind a nyelvi eredetű versritmus 
elméletének hívei találgatásokra kényszerülnek. A zenei eredetet valló Horváth Jánosnál ilyen 
szubjektív elem az ArAny László megérzésére (Hangsúly és rhythmus = Uő Összes művei, II, kiad. 
gyulAi Pál, Bp., Franklin, 1901, 319–356) épített, nyelvi eredetű (!) félhangsúly fogalma (lásd a 
következő jegyzetet; ill. HorvátH János, A mag yar vers = Uő, Verstani munkái, s. a. r. KorompAy 
H. János, Bp., Osiris, 2004, 368–371), a nyelvi eredetű versritmus elméletének híveinél ilyen 
jelenség a ritmusképző jelentésegységek („szólam”, „tag”) definiálatlansága. 

A bizonytalanság a magyar nyelv hangúlyozásának – egy bizonyos határon túl – szubjektív 
jellegéből fakad. A magyar nyelv a szilárd, ill. hangsúlytalan mellett ismer ingatag hangsúlyhelyzetet is. 
Az ingatag hangsúlyhelyzetben álló szavak hangsúlyos, ill. hangsúlytalan voltáról a beszélő sza-
badon dönt, hiszen ebben az esetben a hangsúlynak nincs jelentésmódosító szerepe (Strukturális 
mag yar nyelvtan, II, Fonológia, szerk. Kiefer Ferenc, Bp., Akadémiai, 20012, 401–404. A hang-
súlyról szóló fejezet Kálmán László és Nádasdy Ádám munkája). Ugyanilyen jellegű a mellékhang-
súly is, amellyel – szintén tetszés szerint – alapvetően hangsúlytalan pozíciók (kiirtott hangsúlyú 
mondatrészek, szóösszetételek belső határai) is nyomatékozhatók (Uo., 406–410).

Az ütem hangsúlyviszonyainak többé-kevésbé szubjektív jellegéből fakadó probléma a 
verstanászok előtt sem maradt ismeretlen. 1984-ben Kecskés András elismeri, hogy a „puszta 
valószínűségből” kénytelen kiindulni, mivel annak meghatározására, hogy „mely szótagok 
nyomatékosak valamilyen szempontból”, nincs „egységesen elfogadott nyelvhangtani módsze-
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3. A magyar nemzeti versidom verstani szempontú értelmezése ennek el-
lenére a magyar verselmélet legnagyobb szabású vállalkozásának bizonyul. 
Miért? 

A mag yar nemzeti versidom mint előfeltevés-rendszer 

A versritmus nyelvi, illetve zenei eredetét valló, látszólag kibékíthetetlen elméle-
tek8 egy dologban általában egyetérteni látszanak: a magyar verselési hagyomá-

rünk”. Megítélése szerint a szólamokon belüli „belső tagolódás helye bizonyos határok között 
egyénenként és alkalmanként változhat, eltolódhat, (…) a közléstartalom árnyalatnyi eltérései-
től függően akár ugyanaz a szókapcsolat is lehet egyetlen szólam (belső, ritmikai természetű 
melléknyomatékkal), vagy két külön szólamra is tagolódhat, újabb szókezdő főnyomatékkal” 
(KecsKés, A mag yar vers…, i. m., 79, 77). Kecskés is idézi Hegedűs Lajost, aki úgy látja, hogy 
„bizonyos szűk határok között – az egyének nyelvi tudatának különbözősége szerint – termé-
szetesen az életre kelő szólamok is szubjektív jellegre utalnak” (A szólam alakulása = Pais Em-
lékkönyv, Bp., Akadémiai, 1956, 100). Kecskés könyvéről írt bírálatában (Bonyolult verstant vag y 
tudományost?, It, 1985, 617–631) szerdAHelyi István is a szubjektivitás problémáját fogalmazza 
meg. De mintha éppen az ütemek bizonyos határon túl szabályokba nem foglalható jellegét 
venné észre Földi János is 1790-ben írt, 1962-ig kéziratban maradt verstanának XXXVI. 
§-ában. „E’ Versmetszéstől vagy meg szakasztástól (úgy a’ Szómetszéstől és Versléptetéstől is) 
különböz az a’ Nyugvó pont, mellyet kíván a’ szóknak értelmek, avagy a’ Poétai kerek beszéd. 
A’ Versnek olvasásában tsak ez utólsóra figyelmezünk, és minthogy ez a’ matériának és kifeje-
zésnek mivóltok szerént tartja és változtatja helyét (kiemelés B. P.): semmi különös és meghatározott 
Régulákat nem kíván” (földi János, A’ versírásról, kiad. a budapesti Kölcsey Ferenc gimnázium 
1961–62. évi IV/b osztályának munkaközössége, szerk. ádámné révész gabriella, Bp., tan-
könyvkiadó, 1962, 71–72).

8 Látszólag, mert a nyelvi, ill. zenei eredet hívei korántsem állnak olyan éles ellentétben egymás-
sal, mint ahogy azt gondolni szokás. Így például a zenei eredet iskolájának tudományos igényű 
megalapozója, a fiatal Négyesy László a magyar verselés sajátosságát – éppúgy, mint majd 
Vargyas Lajos – a „phrasisok” (Vargyasnál: szólam) szabályszerű lüktetésében látja: „A gondo-
lat és a hang ritmusa nem mindenütt abban a viszonyban van, mint például nálunk, némely 
költészetben azt látjuk, hogy csak az egész gondolatok sőt a gondolatkörök terjedelmében van 
egyenletesség (egy gondolatkör: egy összetett mondat vagy mondatcsoport jut egy versszakba 
vagy nagyobb sorba); általánosságban véve ilyen a görög verselés. nálunk nemcsak a nagyobb 
mondatok, hanem a kisebb mondatok és kifejezések is szabályszerűen lüktetnek; a németben 
pedig nem is a phrasisok, hanem a szavak lüktetnek. A görög és latin költészetben a gondolat 
ritmusa nem vág össze a hang ritmusával, csak a strófákban vagy a periodusokban; az egyezés 
csak a periodusokig (összetett sorokig) terjed, a magyarban a kifejezésekig, a németben a sza-
vakig.” négyesy László, Mag yar verstan: Középiskolák számára és magánhasználatra, Bp., Franklin-
társulat,  1898, 12. 

Vargyas, a nyelvi eredet legnagyobb hatású teoretikusa is megengedi, hogy a költő a fejében 
élő, elvont dallamminta alapján – és annak keretei között! – írja meg versét. „Az egész népzene 
tehát, minden korban azt mutatja, hogy nem a zene ritmusa hat a szövegre, hanem a szöveg 
ritmusa a zenére. Dallamban fogant vers tehát nem jelentheti azt, hogy a nyelvi ritmus a zenétől 
örökli törvényszerűségeit, hanem csak annyit, hogy egy-egy dalszöveg a zenére gondolva szü-
letik, a zene-adta lehetőségek között, de a nyelv törvényei szerint.” vArgyAs Lajos, A mag yar vers 
ritmusa, i. m., 48. 
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nyok egyike, a magyar nemzeti versidom az ún. jövevény formákkal szemben nemze-
ti, tehát idegen kulturális hatásoktól érintetlen, ősi, magyar.9 Mivel ezeket az 
állításokat a szerzők nem tudják – általában nem is akarják – bizonyítani, a ma-
gyar nemzeti versidom nemzeti jellegét, ősi eredetét a továbbiakban előfeltevésként, 
illetve – a képzetkör összetettsége miatt – előfeltevés-rendszerként értelmezem. 

A különböző szerzőknél különböző hangsúlyokkal megjelenő előfeltevés-
rendszer a következő elemekből épül fel. Egyrészt kimondja, hogy a magyar köl-
tészet verselési hagyományainak egyike nem magyarázható kontakthatásokkal, 
átvételről esetében tehát nem lehet szó, eredete a magyarság történelem előtti 
múltjában keresendő. Másrészt e – külső hatásokat magához idomítani képes – 
verselési hagyományt összefüggésbe hozza a magyarság, a magyar nemzet önazo-
nosságával.10 

A zenei eredet talán legradikálisabb, és nyilvánvalóan legnagyobb hatású híve, HorvátH 
János Rendszeres mag yar verstanában (i. m., 560) így fogalmaz: „Az a ritmusösztön, mely nemze-
ti versidomunkat kiképezte, már közönséges beszédünk hanganyagának elrendezésében meg-
mutatkozik. Megállapították, s különösen Arany László fejtette ki alaposabban, hogy beszé-
dünket nagyjában egyenlő – egyenlőnek érzett – időszakaszokra szeretjük tagolni; az egyes 
szavakat, szótagokat ízületekké tapasztjuk össze, vagy bontjuk szét; ez ízületek hangsúllyal 
kezdődnek s legalább két súlytalan szótaggal folytatódnak, de háromnál többel lehetőleg nem; 
ha több következnék, akkor a negyediket könnyebb hangsúllyal (»félhangsúly«) kiemeljük, 
még ha szó belsejébe esik is.” 

9 Például: „Van nekünk, magyaroknak is nemzeti versidomunk és meghonosítottunk idegene-
ket.” „Nemzeti versidomunk, némi elszigetelt kezdeményektől eltekintve, a XVIII. század 
vége feléig egyedüli versrendszerként uralkodott költészetünkben” (HorvátH, Rendszeres…, i. 
m., 559, 622); „Ősi tagoló versünk”, ill. a A tagoló vers finnugor előzményei c. fejezet (gáldi László, 
Ismerjük meg a versformákat! Bp., gondolat, 1961, 30–38); A mag yar vers a középkorban c. fejezet 
„ősi, szabad szótagszámú, tagoló magyar vers”-koncepciója (vArgyAs Lajos, Mag yar vers – ma-
g yar nyelv, i. m., 53–79). „Ütemhangsúlyos verseink legősibb, kötetlen szótagszámú változatai 
feltehetően ott éltek már honfoglaló elődeink tudatában is. Sőt, legközelebbi nyelvi rokonaink, 
a manysik (vogulok) és a hantik (osztjákok) hozzánk képest nagyobb épségben és mennyiség-
ben megőrzött régi költészete azt sejteti, hogy ütemhangsúlyos formakészletünk eredete az 
ugor együttélés korába is visszanyúlik.” KecsKés András, szilágyi Péter, szuromi Lajos, Kis 
mag yar verstan, h. n., 1984, 14. „Annyi ebből mindenesetre tény, hogy az ütemhangsúlyos ver-
selés a magyar költészetben – az →időmértékes verseléssel szemben – nem idegen hatásra, hanem 
belső fejlődés eredményeként jött létre. Fejlődésének kezdetei, a magyar →ősköltészet sa-
játosságai azonban – minthogy szöveges emlékei nem maradtak fenn – rekonstruálhatatla-
nok.” szerdAHelyi István, Ütemhangsúlyos verselés = Világirodalmi lexikon, 16, főszerk. Uő, Bp., 
Akadémiai, 1994, 227. 

Ellenpélda: Miután megjegyzik a szerzők, hogy „a magyar verstanoknak szinte általános 
eljárásuk, hogy a »sajátosan magyar nemzeti verselés«, a »nemzeti versidom« történetét a hon-
foglalás előtti időkre, a magyarság kialakulásának korára vetítik vissza”, mivel „a magyar ős-
költészet alkotásai közül egyetlenegy szöveg sem maradt fenn” – a gyakorlatban sokkal bi-
zonytalanabb Horváth Jánost idézve – kimondják, hogy „»ősi« ritmusrendszerünket nem 
ismerhetjük meg”. szepes–szerdAHelyi, i. m., 390.

10 Az előfeltevés-rendszert Négyesy foglalja össze a legtömörebben: 
„1. Vannak irodalmunknak és különösen költészetünknek az európai irodalmak nemzet-

közi forgalmából meg nem magyarázható elemei, olyanok, melyek se kölcsönzés útján nem 
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Az előfeltevés-rendszer eredetét kutatva végső soron Johann Gottfried 
Herderhez jutunk. Mind az önmagából szervesen fejlődő vs. imitáción alapuló kul-
túra megkülönböztetése (amelyek közül a szervesen fejlődő szerveződés tekint-
hető értékesebbnek), mind az a gondolat, hogy a nemzet lényege, önazonosságá-
nak alapja, a néplélek a külső hatásoktól érintetlen, romlatlan népköltészetben 
fedezhető fel, Herder nyomán terjed el Magyarországon.11 

A magyar nemzeti versidom genetikus önazonosságából kiinduló előfeltevés-
rendszer a magyar verselméletet meghatározó jelentőségűnek bizonyult. Talán 
megfogalmazható az az állítás, hogy a nemzeti versritmus nyelvi eredetének kon-
cepcióját éppen az az igény inspirálta, hogy e verselési rendszer eredetisége (ősi 
eredete) egyszer s mindenkorra bizonyítottá váljon. A vita ennek fényében az 
alapvetően irodalom-, illetve verstörténeti kérdés (kizárólag belső fejlődés útján 
jött-e létre a magyar nemzeti versritmus, vagy esetleg külső hatások is szerepet 

kerülhettek hozzánk, se itt, hazai hagyomány nélkül, idegen elemek kereszteződéséből nem 
keletkezhettek. 

2. Ezek az elemek a nép széles rétegének költői szellemében otthonosak, századokra visz-
szamenőleg kimutathatók, legnemzetibb íróinkat jellemzik, az idegen elemekkel szemben 
áthasonítólag viselkednek, kapcsolatosak a magyar nép többi simultán művészetének (zenéjé-
nek, tánczának), sajátosságaival, épúgy mint nyelvével, vagyis ezek az irodalomnak elsőleges 
elemei, megelőzték az európai irodalmi hatásokat, megadják irodalmunknak, történeti válto-
zásai közt is, jelen gazdag tagozatában is formai és állománybeli egységét. 

3. E kettőből következik, hogy irodalmunk főgyökerei közül az egyik, még pedig a legfőb-
bik, eredeti; ennélfogva irodalmunk is általában eredeti, nem pedig receptio, és ősi, azaz hon-
foglalóink ide költészetet hoztak magukkal, mely szerves tartozéka volt és maradt a nép-
psychének és alapja lett [a] későbbi fejlődésnek. 

4. Az őskori (honfoglalás előtti) költészetre nézve ugyanezek a megállapítások szükségké-
piek, mert tapasztalati tény, hogy minden népnek van költészete, s a népköltés a népléleknek 
biologiai függvénye; hogy pedig az a költészet nem valami egyébféle volt, hanem olyan, a 
melynek a mai folytatása, annak bizonyítéka egy másik szívós életű és a költészettel szervesen 
összenőtt szellemi birtokunknak, a nyelvnek azonossága és eredeti fejlődése. 

5. A költészet lényegileg olyan eredetű, mint a nemzet; a magyar költészet egyidős a ma-
gyar néplélekkel. Akár egy korábbi népegységből kiszakadva, akár két külön népből keveredve 
alakult meg a magyarság, mióta ethnikai folytonossága tart, azóta költészete is folytonosságot 
alkot.” négyesy László, A mag yar költészet eredete, Bp., 1910, 8–9.

11 A révAi Miklós felhívásával (Magyar Hirmondó, 1782) meginduló, a XIX. század első felében 
kibontakozó (vö. pl. Kölcsey Ferenc, Nemzeti hag yományok, élet és literatúra, 1826, 15–59.), vé-
gül erdélyi János elméleti munkásságában és főleg az általa szerkesztett gyűjteményben (Nép-
dalok és mondák, Pest, Kisfaludy-Társaság, 1846–1848, I–III) alakot öltő, a népköltészet megis-
merését, összegyűjtését és kiadását „a magyar nép lélektudománya” (erdélyi János, A mag yar 
népdalok [1847] = Uő Válogatott művei, Bp., Szépirodalmi, é. n. [Magyar remekírók, 71]) szem-
pontjából szorgalmazó lelkesedést Herder eszméire szokás visszavezetni. Vö. pl. bíró Ferenc, 
A felvilágosodás korának mag yar irodalma, Bp., Balassi, 152–155; Fenyő István, Az irodalom respubli-
kájáért 1817–1830, Bp., Akadémiai, 1976, különösen: 134–145; fried István, Herder történetfilozó-
fiai nézeteinek nyomában, ethnographia, 1985, 551–561; puKánszKy Béla, Herder hazánkban, I, 
Herder és a népies irány: Irodalomtörténeti tanulmány, Bp., Pfeifer Ferdinád-féle könyvkereskedés, 1918 
(német Philologiai Dolgozatok, 23); rAtHmAnn János, Herder eszméi – a historizmus útján, Bp., 
Akadémiai, 1983, 123–144. 
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játszottak ebben; ha igen, melyek voltak ezek?) verstani problémává (kizárólag a 
nyelv immanens tulajdonságai eredményezik-e a nemzeti versritmust, amely így 
szükségszerűen eredeti, vagy esetleg külső hatások is szerepet játszanak ebben; ha 
igen, melyek ezek?) való átjátszásának tűnik. 

Összefoglalás 

A magyar irodalomtörténet-írás kialakulását vizsgálva Dávidházi Péter arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy „a XIX. század közepén a még korszerűsíteni próbált, de 
már rohamosan avuló eposz közösségerősítő (eredetmondával igazoló) funkcióját 
észrevétlenül átvette egy új, korszerűbb, tudományos nagyelbeszélés, a hitelesítés 
új (előpozitivista) normáinak megfelelő nemzeti irodalomtörténet mint az iroda-
lomtudomány immár elsőszámú műfaja”.12 A nemzeti eposz utódja Dávidházi 
szerint nem annyira a történelmi regény, mint inkább a nemzeti irodalomtörté-
net. A költő szerepét (paraklétosz, advocatus, védő egy közösség ügyének égi tárgya-
lásán) ettől kezdve az irodalomtudós is magáénak érzi, kutatói tevékenységét 
ezért a nemzeti kultúra védelmének eszméje alá rendeli. 

Úgy tűnik, a magyar nemzeti versidom körül kibontakozott, Arany János 
cikkétől számítva immár másfél száz éve tartó vita causa finalisa is felbontható egy 
explicit célra (az egyik magyar verselési hagyomány működési elvének mind pon-
tosabb megfogalmazása) és egy implicit funkcióra (a magyar nemzeti vershagyo-
mány eredetmondával való igazolása). ez utóbbi törekvéssel magyarázható az 
explicit cél szembetűnő megközelíthetetlensége ellenére kibontakozó vita a nem-
zeti versidomról. 

12 dávidHázi Péter, Eg y nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a mag yar irodalomtörténet, Bp., 
Akadémiai–Universitas, 2004 (Irodalomtudomány és Kritika), 29. 
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