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KISS FERENC 

JÓZSEF ATTILA RITMIKA JA I. 

A ritmus csak egy része, bár kétségtelenül legfontosabb része a verselésnek. A verselés 
azonban egészében is csak egy elem azok közül, melyeknek a vers esztétikai hatása köszönhető. 
Egy költő ritmikájának bemutatása, jellemzése ezért csak egy az egész életművet felmérő 
monográfia keretében lehet igazán teljes. József Attila verselése azonban annyi máig ható 
tanulságot ígér, hogy vizsgálatával kár lenne várni e nagy monográfia megszületéséig. Mondani
való s a megformálás dialektikus összefüggései miatt tehát a ritmus vizsgálatánál is figyel
nünk kell a művészi eszközök egészét létrehozó okokra, ill. a ritmus funkciójára. Ennek az 
igénynek pedig nem felelhetünk meg a formák leltározásával. Ez a dolgozat adós is marad a 
József Attila-versek ritmikájának teljes leírásával, inkább az egyes fejlődésszakaszok alap
vonásait, a fejlődés tendenciáit, leggazdagabb eredményeit s a mögöttük munka1'' okokat 
kutatja. 

Munkánk természete megengedi, hogy a költői magatartást, a művészi eszközöket s 
köztük a verselés ritmuson kívüli elemeit csak annyiban figyeljük, amennyiben alapfelada
tunk — a ritmika jellemzése — igényeli% 

József Attila első kötete a Szépség koldusa (1922) elsősorban a felkészülés szempontjá
ból jelentős. Tizenhét éves, mikor ez a kötet megjelenik, de az eddigi élet — amelynek élmény
anyagából a kötet versei születtek — máris súlyos élményekkel terhes. A gyermekkor nélkülö
zései, az öcsödi cselédi sors, a nevelőapjától kapott verések, a hajósinaskodás élményei egy éle
tet kitölthetnének nyomorúsággal. Korai érésének tudható be, hogy gyermekélményeit, a 
fehérterror reménytelenségéből fakadó elégedetlenségét a kor nagyhatású költőinek — bizo
nyára állandóan fülében zsongó — formáihoz stilizálja. 

Bóka László idevágó tanulmánya1—mely a legtöbb segítséget adta ehhez a dolgozat
hoz •— tanulságosan jellemzi a fiatal költő első három kötetének művészi eszközeit, az első 
kötet vizsgálatánál éppen a különböző hatásokat véve számba. így a Szeged alatt c. versben 
Juhász Gyula póz nélküli egyszerűségét, belső fegyelmét dicséri, a Köntösökből pedig Koszto
lányi és Babits bizarr rím játékát hallja ki Bóka László. (Úgyszintén az antik—brigantik, Velen
cét—szelencét, örömelixir—várva vitt hir, megrabollak—vasárnapollak rímpárok esetében). 

„Füst Milántól csakúgy tanul, mint Kassáktól —írja Bóka László —. Füst Milán ódái
nak zsoltáros hangja csendül fel a Csöndes estéli zsoltárban : 

Ó, Uram nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet 
Egyszerű ajakkat mondom zsoltáromat 
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam... 

Kassák nélkül sohasem látott volna napvilágot az Erőének; 
• Derekamban tizenhétéves izmok ringatóznak, 

És szemem nem csorbul a horizontok élén..." 

E néhány szabadvers joggal tekinthető ekkor még kuriózumnak s Bóka László is más 
hatások jelentőségét hangsúlyozza, így különösen Ady hatását tartja fontosnak. 

Tagadhatatlan, hogy a Keresek valakit, azősapámvagy a Rövid óda a kelő naphoz Adynak 
rója le adóját. A hajdani életes pogány világ divatos nosztalgiája mellett az „Élet", „Nap", 
„Bánat", „Halál", „Szépség", „Élet-asszony" nemcsak versbeni értelmükkel, de írásmódjuk
kal is Adyt idézik. 

József Attila költői eszközei, IT. 1952. 3 - 4 . 
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Mindezek ellenére sem állíthatnék, hogy a Szépség koldusában Ady hatása volna a leg
jelentékenyebb. Az Ady-versek ritmusa többnyire elválaszthatatlan a verstől, s csak a leg
ritkább esetben válhat önálló ritmusmintává, képletté, melyben egy másik költő következe
tesen beépíthetné mondanivalóit. A Nyugat költőinek sokrétű, sokszínű művészetéből legin
kább a fáradt szomorú, fájdalmas zenéjű versek keltenek visszhangot a fiatal költőben. 

A „vérsötét Bánat" meghajszolt költője szól itt, akinek szívére a „bánat halk csöppék-
ben csurog", aki könyvét mint „véres, könnyes ékszert" kínálja fel, mint „betöltetlen szomorú
ságának" „öreg, borús, borongva" született „jajgató, bús" hangjait.—A kötet sokféleségében ez 
az alaphang: a nagy kortársak verseiben legkönnyebben feltalálható lelki tartalmak megfelelője. 

A ritmus a vers ütőere, s magától érthető, hogy ez az uralkodó hangulat kijelöli a maga 
sajátos ritmusát. Ismeretes, hogy a kötet verseinek túlnyomó többsége jambikus. Természe
tesen ez még nem sokat mond, hiszen a jambusnak nincsen szorosan körülhatárolt hangulata. 
Fiatal költőknél nagyon gyakori a beidegzett ritmusok öntudatlan eluralkodása, s ilyen ritmus
reflexszé leggyakrabban a jambus válik. Az utánérzés kifejezésére is talán ez a legszolgálat-
készebb ritmusfajta. József Attila ekkori verseiben túlsúlyra kell jutnia a jambusnak tehát. 
A Nyugat költőinek verseiben is a jambus az uralkodó ritmusnem. 

Az elődök hangulatához transzponált elégedetlenség és letörtség érzéseinek még a jam-
busi sorok közül is leginkább az erősen spondeizált hosszú sorok, az ötös és hatodfeles jambusok 
felelnek meg. Jellemző, hogy a kötet 31 jambikus verséből 24 ilyen ötös, ill. hatodfeles perió
dusokból épül. Tíz-tizenöt ilyen költemény elolvasása után a figyelmes olvasó is belefárad 
ebbe a lüktetésbe. A metrum észrevétlen könnyedséggel mossa el a gondolategységek tagoló
dását, zökkenés nélküli zenéjében a gondolatokból fáradt, szomorú hangulat marad s a tudat
ban összefolyik a ritmusemlék s ez a hangulat. A hatodfeles sorok nőrímeinek tört lehullása 
fontos eleme ennek a ritmikai hatásnak. A Csend, a Napszonett, a Koldus, a Nyári délután, 
a Szabadban, a Füst, az Éhség c. versek s még egy sor költemény idézhető példaként. íme a 
kötetnyitó Ó, zordon szépség c. vers első strófája : 

>•— | | o — | | J L a 
i — \u — | | " — i b 

| | \u— b 
1 — | - \u — I w — I — a 

u u 

O, zordon Szépség, trónusodhoz jöttem, 
bús koldusod, ki elfáradt szegény. 
Vér-rózsák nyíltak lábom vak helyén, 
de trónusodhoz mégis elvetődtem. 

Szembetűnnek itt a nyújtott, rezzenésnélküli spondeusok : az „ájult" lélek „elfáradt" esdek-
lésének megfelelői, valamint az egymásnak messziről üzenő, a strófát ernyedten lezáró ölelkező-
rímek. Ugyanezt a megoldást találjuk még az Éhség, a Spleen, a Csend, a Füst, A pap a temp
lomban s a Bús énekhívás c. szonettekben. 

Bizonyára tudatosan kerüli el József Attila ezekben a versekben az elnyomhatatlan, 
követelődzőbb zenéjű daktilusokat és anapesztusokat. Ahol mégis felbukkannak az egyszínű 
ritmüsszöveten, nekiiramodásukat — a Kiss Józsefnél s különösen Adynál jól ismert formá
ban — mély metszettel fékezi le s ezzel még halkabb, még törtebb lesz a zene. íme a Falak 
c. verse : 

Kopár szobám — kopárabb négy fala , u — \u — \u — \u — [• wV; 
csupaszon, fázón mered az égnek. 
Talán a kékes magasba vágynak, 
hol nem fú szél és csillagok égnek. 
Őriznek engem, óvnak, szeretnek — 
két oldalt egy-egy, hátul egy s elöl. 
Ha meghalok, gondolom magamban, 
e négy fal akkor rögtön összedől. 
Föltámad akkor anyjok a szélvész 
föltámad akkor apjok a vihar 
s tetemem lassan betakargatják 
a leomló falak poraival. 

Másutt a choriambust szelídíti monoton zenévé az értelmi egységek s egy-egy Choriambus 
szigorú összefonásával: 
Alszik a vár, elhagyatott. Kong a terem, fojt a magány. — uu — I — uu — 
Porbelepett ó-aranyos oszlopi közt lóg a falán — uu — ] — uu — 
sok fekete, ódon, öreg hősi vezér, ősi falak — uu — I — uu — 
képe s a vár elhagyatott. Állnak az ősz, néma falak. — uu — | — uu — 

• u — u \ — u u u 
u u I u u 
u u u u 1 u u u 

•u u-
• u u-
•u u-
• u u -

• u u-
• u u • 
•u u-
u u-

(Várakozás 1. szakasz) 
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Ez az időmértékes rend végigvonul a vers tizennégy során s az elkülönített choriam-
busok itt nem egyszerű lábak egy metrikus sorképletben, hanem lezárulásuk többnyire egy 
gondolategység nyugvópontját is jelenti. 

Itt kell szólnunk még a kötet uralkodó versszerkezetéről, a jambus legreprezentánsabb 
versszerkezetéről, a szonettről. A kötet 44 verse közül 17 szonett: Csend, Napszonett, Távol 
zongora mellett, Nyári délután a szobában, Ének magamhoz, Szerelmes, keserű hazafiság, Szeged 
alatt, Éhség, Gyöngysor, A jámbor tehén, Perc, Spleen, Pap a templomban, Részeg a síneken, Bús 
énekhívás, Versek végére, Ó, zordon szépség. Ez az arány már önmagában is sokat jelent. Komlós 
Aladár jellemzése szerint: „A könyvtárszobának és a művészetnek a szeretetét, sebzékeny 
és magános emberek szomorú kultúraimádatát, a társadalom életéről való gőgös elzárkózást 
jelentette a szonett. Babits Mihály meg is írta : »Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet, erősen, 
hogy csak rokonom nyithassa.«"2 

József Attila szonett iránti tiszteletében nem Babitsék arisztokratizmusa a fő indíték, 
hanem a műfaj konvencionális szerepe a sebzett lélek bánatos hangulatainak kifejezésében.-
Másrészt a szigorúan zárt szerkezet művészt igénylő nehézségei is izgathatták. A kötet tizen
hét szonettjéből csak kettőt írt négyes, ill. ötödfeles jambusokban, míg a többit a már jellem
zett szerep betöltésére különösen alkalmas ötös és hatodfeles sorokból építette. (A „Perc" 
merőben elütő tulajdonságaira később térünk ki.) Hogy a szigorúan szabályos, mesteri vers
szerkezet izgalmas feladatként állt a kor művészi eszközeivel birkózó ifjú költő előtt, erre 
szonettjeinek változatossága is figyelmeztet. Mintha kísérletezne, hogy milyen variációk 
megoldására képes : a „Napszonett"-ben például az első versszak még ötös jambus, s csak a 
második strófában kezdődik el a hatodfelesekkel való váltakozás. Különösen a rímelhelyezés 
változatosságára fordított nagy gondot. íme néhány szonettjének váza : 
Ó, zordon szépség. 

11 a 11 a 11 c 11 e 
1. versszak : 

end. 

10 b 
11 b 
11 a 

11 a 

2. versszak : 10 b 
10 b 
11 a 

11 c 

3. versszak : 11 c 
10 d 

11 e 

4. versszak : 11 e 
10 d 

11 e 
1 versszak : 

apszonett. 

10 b 
10 b 
11 a 

10 a 

2. versszak : 10 d 
10 d 
11 c 

10 c 

3. versszak : 10 f 
10 f 

10 e 

4. versszak : 10 g 
10 g 

10 f 
1. versszak : 10 b 

10 a 
10 b 

2. versszak : 11 d 
10 c 
11 d 

3. versszak : 11 f 
10 e 

4. versszak : 10 g 
10 g 

Mintha nagy kortársainak briliáns verstechnikáját akarná túlszárnyalni, olyan pontosak, s úgy 
hasonlítanak a mintához ezek a versek. A kötet végére helyezett „ Versek végére" c. ún. tóth-
árpádi-szonettje niebelungizált alexandrinokból épül: 

Ó jajgató bús hangok, a könyvetek megírtam \u — | 1 " 11 w -
és most, hogy már reátok hajtom a jedelet, 1 | u— \u\\ — 
nem is tudom elhinni, hogy annyit összeírtam, \u — \u — [ t> 11 
hogy bennem annyi édes, részeg bú erjedett. — •— \o — \u — | f 11 u — | u — | u{— 

Ezek a szintén spondeizált sorok, a sor közepén beiktatott féllábbal s nőrím esetén a sor végén 
is lehulló sirámszerű hangzásukkal nagyon jó megfelelői a „jajgató, bús" alaphangulatnak, 
mellyel a költő mintegy összegezni kívánja a kötet hangulati tartalmát. 

Ezek voltak a kötet legjellegzetesebb versformái. Mellettük azonban még egész sor, 
tőlük elütő formát is találunk itt. Ez a sokféleség részben a költő kiforratlanságára, másrészt 
arra utal, hogy József Attila már ekkor érzékenyen megsejti, hogy mondanivalójához melyik 
konvencionális forma társulhat a legszerencsésebben. így az ősi nyolcasokból összetett Bús 
magyar éneke c. versének tizenhatosaiban litániaszerű nemzeti kesergőt görget: 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre, 
nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre. 

Jellemző, hogy a kötetben egyébként alig találunk magyaros ritmusú költeményt. Ha akad, 
mindig valamilyen, az alaphangulattól határozottan elütő tartalmakat fejez ki. A Perc köny-

2 Komlós Aladár: Az új magyar líra. 84. 1. 
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nyed, kétütemű hetesében pl. az illanó pillanat játékos öröme lüktet s külön érdekessége e 
versnek, hogy a trocheusra átjátszható kétütemű sorok szonettet alkotnak. A Himnusz a bor
hoz és a Boros keserűség soraiban pedig a vidám diák mulatókedve hajtja a gyorstüzű, szimul
tán (tehát trocheusra is átjátszható) nyolcasokat, ill. heteseket. A magyaros ritmusú versek 
közül egyedül a Keresek valakit c. vers illeszkedik szorosan a kötet tónusába. Ezt a verset Ady 
búslakodó hangulatai ihlették s a Kiss Józsefnél s Adynál leggyakoribb felező' tízes, immár 
konvencionálisan bánatos ritmikáját kelti életre : 

Tele vágyakkal // zokog a lelkem, 
szerető szívre jj sohase leltem, 
zokog a lelkem. 

(1. versszak.) 

u u a 
U V » • a 
u u — u b 
u u c 
u u c 
U U 1 V u j — u b 

A vers lemondó erőtlenségét elmélyíti a metszetek előtt fáradtan lehulló hang, a szólamépítés 
kínos alkalmazkodása a 3 + 2 osztáshoz. 

A ritmusízek iránti érzékenységének tudható be, hogy vidám kedvében könnyedén 
hátatfordít a beidegzett melódiáknak s a legellentétesebb zenére tud váltani. A rokonszenves 
diák kamaszos enyelgése, játékos kedve csendül meg a „Csókkérés tavasszal" c. költeményé
ben. A ritmus jellegét a choriambusok (melyek daktilus + féllábként is felfoghatók) játékos 
szökellgetése adja meg. A belső megformálás és a verselés harmóniája a kötet egyik legfénye
sebb teljesítményévé emeli ezt a kis költeményt. Nézzük csak meg az első hat sort, melynek 
rendje pontosan ismétlődik a továbbiakban : 

Márta, hajad, 
bronz-ajakad 

kéri s lázad a vágyam — <J 
illatozó 
vészt okozó 

csókba lehelni be lágyan. 
A példán látható, hogy a hatsoros egység gondos konstrukciójában, a rövid choriambikus és 
párosrímű, mondattanilag azonos helyzetű két sor mintegy előkészítője a harmadik sornak, 
mely teljessé teszi a háromsoros kis egység értelmét. Ez a harmadik sor 7 vagy 8 szótagos, 
daktilikus lejtésével, szélesebb áradásával, leeresztett sorvégével, akusztikailag is kiteljesíti 
az előző libegő, tartott s befejezést igénylő két sor értelmét. E harmadik sor ríme, egyúttal 
rímhívója a ritmikailag is vele rokon hatodik sornak, mellyel a két háromsoros részt á mondani
valónak megfelelően formailag is egységbe fogja. Egy egységet tehát elsősorban egy gondolat
komplexus tesz egységessé s a verselés elmélyíti ezt a törekvést. 

Ez az egészséges életkedv, s a proletári sors élményei olykor kirúgják a halkhangú 
bánattá stilizált magatartás biztosítékait. Nem véletlen, hogy ilyenkor Ady legjellemzőbb, 
lobogó, prófétáló ritmusában szólal meg a vers. A Fiatal életek indulója „vashittel", „jó bátor
sággal" hirdeti az „Élet fiainak" erejét s győzelmét. Az elnyomatás legkilátástalanabb napjai
ban a kor nagy letargiája alól kicsapó ifjúi bizakodás himnusza e költemény. A többi versek
től való éles ritmikai elkülönülése jól szemlélteti, hogy e profetikus jóslatnak, diadalmas 
kinyilatkoztatásnak Adynál és itt is milyen fontos összetevője a verselés : 

Apáink mindig robotoltak, 
hogy lenne enni kevés kenyerünk, 
bús kedvvel, daccal, de dologban voltak, 
az isten se törődött velünk. 

10 

De felnőttünk már valahára, 
kik nem tudjuk, mi az vígan élni, 
és mostan vashittel, jó bátorsággal 
sorsunk akarjuk felcserélni. 

Tudjuk, apánkkal gyávák voltunk, 
nem volt jogunk se, csak igazságunk. 
Most nincs ki megállat az élet-úton, 
de, ha akad, nyakára hágunk. 

Mi vagyunk az élet fiai, 
a küzdelemre fölkent daliák, 

15 megmozdulunk, hejh, összeroppan akkor 
alattunk ez a régi világ ! 
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A spondeizált jambusok helyett az egymással kiegyenlítődő szólamok kereteiben féktelen 
dobogásúanapesztikus, ill. daktilikus jellegű metrumok keltik itt a ritmikus hatást. Minthogy 
a későbbiekben még lesz szó az ilyesfajta ritmusokról, itt elhagyjuk a részletes jelöléseket. 
Annyit azonban már itt is hangsúlyoznunk kell, hogy e költemény ritmusát nem valamely 
szótagszámra nézve pontos egységek állandó váltakozása adja, hanem szótagszám tekinteté
ben eltérő, de hangzás szempontjából a kiegyenlítődés révén egyenlő szólamok ismétlődése. 
A daktilikus és anapesztikus jellegű metrumok — mint ismeretes — könnyen összeszövődhet
nek a gyorsító s ellassító magyar ütemmel.3 E ritmuselv részletes igazolása helyett, ezúttal 
csupán olyan verselési vonásokra térünk itt ki, melyeknek számbavétele nem függ az alapelv 
igazságától. 

Egyik szembetűnő jellemzője e profetikus hangú yerselésnek a versmondatok inverzió
gazdagsága : „Hogy lenne enni kevés kenyerünk", — „És mostan vashittel, jó bátorsággal, 
Sorsunk akarjuk felcserélni." E példák esetében, az inverziónak az a szerepe, hogy a mondani
való szempontjából jelentős szavakat a szólam elejére tegye. Másutt inverzió-nélküli mondat
építéssel, de hasonló szándékból kerül sorélre az állítmány ; „De felnőttünk már valahára." — 
„Tudjuk, apánkkal gyávák voltunk", — „Most nincs ki megállat az élet-úton", — „Meg
mozdulunk, hejh, összeroppan akkor . . . " 

A kijelentések gesztusa ez, s születésükben elvitathatatlan a „Vagytok a ma, vagytok 
a holnap"-szerű Ady-sorok inspirációja. Ez a stílus, ez a verselés nem tűr bőbeszédűséget, 
de még a magyarázgatás súlytalanságát sem. Ezért kényszerül olykor meghökkentő tömöríté
sekre, mint a „megállat" vagy „lenne enni kévés kenyerünk" esetében, ahol a tömörítés és a 
ritmus-száguldás a műveltető ít-képző s a névelő (,egy' kevés kenyerünk) elhagyását paran
csolja. Szinte egészen bizonyos, hogy a „sorsunk akarjuk fölcserélni"-sorban a „vígan élni"-
vel rímelő „fölcserélni" sokat veszítene értelmi és akusztikai erejéből, ha szokványos mondat
szerkesztéssel elválna igekötőjétől. Nem beszélve arról, hogy a sor ritmikus hatásának fő oka 
is éppen az 5 // 4 arányában tagolódó szólamok könnyed kiegyenlítődése : „sorsunk akarjuk // 
fölcserélni", — „Apáink mindig // robotoltak", — „De felnőttünk már // valahára", — „Tud
juk, apánkkal // gyávák voltunk" — „de ha akad // nyakára hágunk", — „alattunk ez a // régi 
világ." 

Nagyon jellemző versmondattani, ül. ritmikai tulajdonsága e költeménynek, hogy 
a mondattani tagolódás által alakított ritmikai határpontoknál (éppen, mert nem külső, 
ritmusminta merev követéséről van szó) nem tátong ott a szokványos metszet mélyrevájt 
árka, melybe könyörtelenül bele kellene hullania a nekilendült ritmusnak, mint a Keresek 
valakit c. költemény esetében, vagy a megint csak Ady borús hangját idéző Nem tudunk élni 
c. vers soraiban : 

Eltévedtem járván /j erdő-rengetegben. 
A félelem sikong // zizzenő haraszttal, 
s a vén adós erdő // nem űz, nem marasztal. 

A Fiatal életek indulójá-mk gáttalan sodrása nagyon is céltudatosan alakítja magának való 
ritmusát s ezért tér el a kötetet egyébként jellemző versmondataitól. 

A Szépség Koldusának versmondatait Bóka László feszesnek mondja s való igaz, 
hogy a jelzett sorfajok, ill. periódusok oly gyakori és szigorúan következetes ismétlődése kezdő 
költőknél általában a mondatépítés belső határait, a tagolódást is kimérik. E kötet jambikus 
verseinek jelentékeny részénél, szinte kínos pontossággal együtt zárul le a gondolategység 
s a sor. Igaz azonban, hogy a metrum vagy a rím kedvéért sohasem töri derékba az értelmet, 
s a „szív körülöttem", a „dalra kel önfeledetten" formalista erőszakoltsága is a Csókkérés 
tavasszal c. versben fordul elő, ahol a formai játék fontos eleme a hangulatnak. 

A szórenden eszközölt változtatások — a versek jórészénél — olyan szelídek, hogy 
az olvasó szinte észre sem veszi. Például a Szerelmes, keserű hazafiság következő sorait „hol 
mint szökőkút gyöngyöz életár", „hiába hullatom könnyűim le már", a köznapi beszédben 
így mondanók : hol, mint a szökőkút, életár gyöngyöz, ill. : s hiába hullatom le már könnyeim. 
A vers mondatai tehát csak árnyalatnyit térnek el a köznapi beszéd szórendjétől, de ez az 
árnyalatnyi változtatás elég ahhoz, hogy a jambusokat ne zavarják disszonáns metrumok, 
hogy e mondatok betöltsék a ritmus és rím igényeit. Nem kétséges, hogy ez a mondattan 
azért adekvát itt, mert e versek az eléggé megkövült, kölcsönzött hangulatokat a gondolkodás 
folyamatához képest túlságosan elvont logikai formulákban is elbeszélhetik. Ez a magyarázata 
a pedáns, rezzenésnélküli ritmusnak is. Bonyolult gondolatsorok kifejtése, primer, ill. elemen
táris érzések versbeáradása nem tűrné ezt a versmondattant s különösen nem azt a már emlí
tett, szárnyszegett megtörést, melyet néhány versben a sorközépen beiktatott mély cezúrá
val ér el a költő : Nézem a lámpát, Várakozás, Keresek valakit, Nem tudunk élni, Falak. 

3 Lásd Vargyas Lajos : A magyar vers ritmusa. 186. 1. 
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A ritmusról elmondottakat erősítik a rímelés jellegzetességei is. Egyszerű, hivalkodás-
nélküli csengések következetes rendje jellemzi e verseket. A Bóka László által idézett parádés 
rímek zöme a Köntösök és a Gyöngysor c. versekből valók, melyek egyébként is tudatos fegyver
próbának tetszenek. 

Szonett, te drágakő, te antik 
gyöngysor, Reá akasztlak im, 
hűsen pihenj le vállain, 
de fujtsd, nyakát, ha bús, brigantik. 

Kimondottan ékszer szerepe van itt a versnek s a hivalkodó rímelés pedánsan lejtő jambuso-
kat zár le. Az sem véletlen, hogy az oly gyakori ötös és hatodfeles jambusokkal szemben itt" 
ötödfeles és négyes sorokat használ. 

A többi vers rímeinek általában nagyon is szokványos szerep jut. Szó sincs itt még a 
későbbi versekben csodálható tartalmas zeneiségről. Alliterációi is ötletszerűek. 

Szinte minden formát kipróbál s mindeniket hibátlan pontossággal kezeli. A vizsgázó 
diák lelkiismeretességével tudja, hogy mihez mi illik. Szép alkaiosi versben köszönti Juhász 
Gyulát, sapphoiban írja a Rövid óda a kelő naphoz c. versét. E formákhoz történetileg kialakult 
szerepük, erő-próbáló kötöttségeik s a nagy kortársak példája vonzza. Később, élete utolsó 
éveiben, az embertelenség özönében, mintha a kultúra, a tisztaság jelképeit lobogtatná meg 
bennük. Itt azonban aligha van több e versek mögött, mint a teljes fegyverpróba igénye. 
E nélkül a szándék nélkül pl. nehezen érthetnénk meg a Részeg a sineken c. verset, mely első 
látszatra rímes jambusnak tetszik, noha szinte végig aikaiosi sorokból épül. 

Ez a kötet József Attilát a kor verselésének biztos ismerőjeként mutatja be. Gondolatait 
nehézség nélkül építi be a legszigorúbb, a legbonyolultabb formákba is. A vizsga sikerét termé
szetesen a formákhoz tapadó lelki tartalmak mély megélése mellett elsősorban ragyogó verselési 
készségének köszönheti. Lényegében epigonköltészet ez, de reá vall, hogy a legkülönbektől 
tanul, s hogy nem szegődik tartósan és szorosan egyik nagy kortársa nyomába sem. Ritmikája 
mentes a szecessziótól, s a keresett egyszerűségtől. Az utolsó jambus épségének igényét tisz
teletben tartja, kerüli a merész áthajtásokat, a meghökkentő inverziókat s a strófaszerkesztés 
különlegességeit. Általában nem akar kitűnni, meghökkentő formai hatásokkal s ritmiká-
jának kiegyenlített alaptónusával, mérsékletességével, fegyelmével s a játékos, vidám tartal
makhoz társuló könnyed dallamaival már túl mutat az epigonságon. 

II 
Egészséges költői ösztöne s a mind nagyobb erővel feltörő proletár élmények azonban 

hovatovább nem férnek meg ezekben a sajátos tartalmakhoz társuló formákban. 1922 után 
ugyan még jó ideig a Szépség koldusa modorában írogat, ekkor írja híres szonettkoszorúját, 
a Kozmosz énekét is. Az életet azonban egyre elviselhetetlenebbnek érzi. (Tovább nem bírom), s 
ha a régi formákban is, ha homályosan is, de egyre nyugtalanabbul keresi az egyéni kibon
takozás lehetőségeit: (Petőfi tüze, A bátrak, Ad sidera, Sacrilegium). 

Sohsem felejthetjük, hogy József Attilának a fehér terror kábulatából eszmélő évek 
roppant zűrzavarában kellett megtalálnia a kibontakozás irányát. Ekkoriban, 1924 táján 
írja nővérének : „Mindenesetre nagy energiatöbbletre vall, hogy ennyire lankadatlan meg
feszítéssel keresem igazi magamat."4 

A maga megtalálására, az igazi nagy József Attila-versek megírására csak évek múlva 
került sor, de az 1925-ben megjelent Nem én kiáltok kötet szabadversei fontos lépést jelentenek 
előre a kibontakozás útján. 

A szabadvers szórványos példákat nem számítva, 1923 decemberében jelentkezik 
költészetében. A Tanítások kísérőlevelében (1923. dec. 8) még elég bizonytalan az új művészi 
eszményt illetően. A Nem én kiáltok utószavában (Í925) azonban, már félreérthetetlenül fo
galmazza meg új ars poétikáját: „Én nem azért jöttem, hogy bőgjek, hogy buzdítsak, hanem, 
hogy tegyek. Egy mindannyiunknál szociálisabb ember szinte csak sejtett alakja lebeg a szívek 
fölött. Kell, hogy reárakjam húsomat és beleágyazzam csontjaimat. Hogy ez nem »művé
szet« ? Hát akkor fütyülök a »művészetre«, én többet akarok, én azt akarom, ami kell." 

A Tanításoktól, tehát 1923 decemberétől 1927-ig írott mintegy 146 költemény verselési 
szempontból is páratlan változatosságot mutat. Kissé merev kategorizálással három nagy 
csoportba sorolhatnók e verseket: 

1. szabad versek, 
2. folklorisztikus modorban írt és általában a magyaros ritmusú versek, 

4 József Jolán : József Attila. 
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3. rímes jambüsok. 
Nagyon valószínű, hogy az új költői gyakorlat elméleti inspirációit Kassák körétől 

kapta a kibontakozás útját kereső ifjú költő. Ma hajlamosak vagyunk a különféle ultramodern 
áramlatokat egyszerűen, az „izmusok" cimkevel ellátott lomtárba seperni. Kétségtelen, hogy 
a forradalom utáni izmusok a kispolgári anarchizmus művészi vetületeként kelték életre.-
Némelyik izmusos áramlat programjában azonban sok olyan figyelemre méltó vonás akad, 
melyek nagyon is vonzók lehettek egy, a kibontakozás útját kereső proletár-költő számára. 
így érthető meg, hogy a Kortársban (Kassák ekkori lapja) körvonalazott elvek s a Nem én 
kiáltok versei szembetűnő rokonságot mutatnak. 

,,Én azért jö t tem. . . hogy tegyek. Egy mindannyiunknál szociálisabb ember. . . 
alakja lebeg a szívek fölött." Ez a tevékeny — ahogy a Kortárs egyik cikkírója nevezi — aktív 
líraiság lendíti útjaira a szekundér fájdalmakból ocsúdó ifjú költőt. A Kortárs vegyes tartal
mában könnyen találhatott vonzó momentumokat: „A költemény konstruált tárgy és nem 
csecsebecse... Ez a definíció, vagy helyesebben ez a specifikáció — úgy mond — amellett, 
hogy igaz, helyére utasít némely újfajta cizellált munkát, azért szimpatikus nekem, mert azt 
a lényegbeli sajátosságot követeli a költeménytől, hogy legyen átgondolt."5 Noha ezek az okos 
gondolatok nem kárpótolhatnak a jegyükben alkotott furcsaságokért, a fiatal költőnek jó 
segítséget adhattak a „könnyes ékszerré" transzponált érzésektől s a kölcsönzött formáktól 
való szabadulásában. Ha egyelőre rosszul értelmezi is, de itt teszi magáévá azt az alapelvet, 
hogy ,,a líra kritériuma a hasznosság".6 

A hasznosság elve még a Kortárs értelmezésében sem jelentette a forma szükségképpeni 
felbontását. „A különböző mértékű vers használatát (a fejlett szabadverseket ?) feltétlenül 
szükségesnek tartom az intellektuális precizióra és fegyelemre törekvő szellem szempontjából. 
Amennyire az előírt versmérték elősegíti a kifejezés körülbeliségét, épp annyira megköveteli 
a szellemi egzaktság a ritmikus változatosságot." — olvashatjuk a Kortárs idézett tanulmá
nyában. A szabadverset is azért proponálja, mert szerinte ez teszi lehetővé a gondolat és zene 
legerősebb összhangját. 

József Attila tehát természetszerűleg fordul az új lehetőségeket ígérő irány felé, s ha 
meggondoljuk, hogy a bukott forradalom emigráltjai közül éppen a bécsiek hatása a legköz
vetlenebb, s hogy folyóiratuk fenntartja a kommunista internacionálé szellemének látszatát 
(Leo Trotzkij cikke, a Lenin halálakor kiadott felhívás közlése stb.), akkor nem kell mente
getnünk az ifjú költőt ezért a választásért. 

Különösen nem, ha látjuk, hogy nála nem egy végletekig vállalt kispolgári irány kiin
dulását jelentik ezek a versek, hanem költői fejlődésének csupán egyetlen periódusát. A dadaiz
mus, a szürrealizmus értelemellenes vonaglásaitól ekkor is tiszta marad költészete, de még az 
-értelmetlenség határán járó versei sem értéktelenek, mert jövendő nagy költészetének 
útjait törik. 

Az izmusos korszak fanatikus aktivitása, az erőteljes szociális érdeklődés, a modetn 
technika kultusza s a vallásos-metafizikai ösztönök kuszált forrongása a valóság új, izgalmas 
érzékelése felé nyitottak kaput. Az expresszionista költő minden érzékszervével, egész lényé
vel érzékelni akarja a valóságot. A harmincas évek nagy versei felé ekkor teszi J . A. a leg
jelentősebb lépéseket. Az ilyen képek, mint „bársonyon futnak perceim", „készül bennük a 
"tömörebb sötét, a csend talpazata", vagy : „a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan 
vacog", aligha születtek volna meg az ún. izmusos versek nélkül. Ez a csodálatosan érzékletes 
képalkotói készség itt izmosodik meg. íme néhány szinte megtévesztő értelmes összefüggések
ben bármikor káprázatos kép ezekből az évekből: „Szavunk zugában megbúvik a csók" 
{Csodálkozás), — „s a dühödt körutak nyakán kidagadnak az erek" (Szép nyári este van), — 
„Friss záporokkal szivárogj a földbe", — »Légy egy fűszálon a pici él" (Nem én kiáltok). 
A fűszáltól a csillagokig kitárult világ képeit hömpölyögtetik ezek a versek. Mondhatná így 
a költő : Légy olyan, mint egy fűszálon a pici él, de szorosabban, intenzívebben, közvetlenebb
nek érzi a hasonlítást, ha a metafora tárgyát eszközével azonosítja : „Légy egy fűszálon a 
pici él". 

Az anarchikusán kavargó érzések, a valóság szomjas, nagyintenzitású érzékelése ellen
állhatatlanul alakítja ki a maga új verselési formáit. A költő, aki képeiben érzései minél köz
vetlenebb kifejtésére törekszik, versmondataiban sem hajlandó a gondolat szűzi folyamatát 
kimért formák rendezőelvének alávetni. A lelkifolyamatot, az asszociációkat a logika bele
szólása nélkül követő vers azonban menthetetlenül értelmetlenné válik. Mint ismeretes, 
József Attilát egészséges költői ösztöne mindig megóvja ettől, de a lelkifolyamatot legszoro
sabban követő élőbeszéddel széttöri a versmondattan feszes kötöttségeit. Nagyon 
igaza van Bóka Lászlónak, mikor Babits verseinek „behemót mondatszörnyetegeiről" meg-

6 Pierre Bougeois : A modern lírizmus. Kortárs 4. 6 Pierre Bougeois : i. m. 
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állapítja, hogy „azért oly nehézkes, kimódoltan hatók, mert... nem az élőbeszéd felől, hanem 
a logikai formulák felől tágítják a vers hagyományos kereteit."7 

József Attilánál tehát a szabadvers kötetlensége elsősorban a tartalom teljesebb ki
fejtésének szándékából adódik. 

A jövő verselés szempontjából igen jelentősek ezek a szabadversek, melyekben a gon
dolat, sorokon, olykor egész versen át megállás nélkül sodródik a teljesség felé. A Balga költő 
c. versében pl. egyetlen gondolat tíz soron át halad, míg nyugvóponthoz ér : 

Lehetnék én a kőműves, aki 
mikor ölel, 
megroppantja az asszony derekát, 
házat, börtönt és templomot épít magasra, 
de délben lehever a téglák mellé, 
megeszi a kenyeret, szalonnát, hagymát, nagyot nyújtózkodik 
szuszogva, hortyogva, vizet iszik még 
és máris alszik és mosolyog, 
mint a legbölcsebb fáraó. 

Ezek a prózába hajló versmondatok a bonyolult, nagysodrású érzések s a gondolati líra ki
fejtő, elemző versmondatai számára készítik az utat. 

összehasonlításul nagyon idekívánkozik az Óda egyik strófája : 
Vérköreid, miként a rózsabokrok, 
reszketnek szüntelen, 
Viszik az örök áramot, hogy 
orcádon nyíljon ki a szerelem, 
s méhednek áldott gyümölcse legyen. 
Gyomrod érzékeny talaját 
a sok gyökerecske át meg át 
hímezi, finom fonalát 
csomókba szőve, bontja bogját — 
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját 
s lombos tüdőd szép cserjéi saját 
dicsőségüket susogják! 

A gazdag rímelés, az alliterációk, a jóval arányosabb szólamok kiegyenlítődése mind a kötött 
vers javára írható többlet, de láthatjuk, hogy a rímek itt már nem zárják le menthetetlenül 
a gondolatot, az összecsengés azonban növeli a szimmetria-hatást s a fülünkben csengő har
mónia zenei továbblendítést ad a felfakadás spontán ízeivel végcélja felé sodródó gondolatnak. 

Áz új irány másik jelentős verselési vívmánya, hogy az egyhangú gömbölyded harmó
niákat szögletesebb, zörgőbb, friss sodrású ritmusokkal váltja fel. A példák végtelen 
sorából emeljük ki a legjellemzőbbeket: 

Héjj elevátorok, meg bírnátok-e mozdítani 
ekkora kedvet ? 

Frisset, pörgők 
bálozó parasztlegények nyelvehegyén, 
amely ugyancsak megforgatja a hetvenhét mennyország 

szentjeinek rubintos rézangyalát. 
„A szabadvers tehát — amint ezt Bóka László kifejtette — arra szolgál József Attila 
költészetében, hogy felszabadítsa őt elődei irodalmának kötöttségei alól, eltéphesse magát 
az öncélú formai szépség bűvöletéből, kibővíthesse a költői nyelv szókincsét és felborítva a 
hagyományos versmondattan szabályait, lehetőséget teremtsen, egy tágabb gondolatmenetek 
kifejtésére alkalmasabb versmondattan kiépítésére." 

E nyilvánvaló igazságok elismerésével azonban a szabadversek problematikájának 
csak egyik részén jutottunk túl. Jóllehet a különféle izmusokhoz kapcsolódó szabadverselés 
elsőrendű jelentősége J. A. esetében a kötött formájú verselés megújításában van, az egyes 
költemények megítélésénél mégsem ilyen egyszerű a helyzet. Van ugyanis e korszaknak 
néhány olyan terméke, amely az életmű egészének összefüggései nélkül is maradandó értéke 
irodalmunknak. Ez a körülmény elkerülhetetlenül felveti a kötött vers és a szabadvers viszonyá
nak, a szabadvers művészi lehetőségeinek s létjogának problémáját. 

7 Bóka László i. m. 
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Régi pör ez, bár Kassákék indulásakor Babits már kimondja ebben az ügyben az egyik 
máig ható igazságot. Noha ő is látja már ekkor az „ifjú irodalom" (a Tett köre) veszélyes kór
tüneteit, elfogulatlanul jelenti ki „Bizonyos, hogy vannak dolgok, amiket legjobban a szabad
versben lehet elmondani (ilyen pl. Whitman mondanivalója a demokráciáról), de vannak, 
amelyek e formában komikusak is lehetnek. Akár lemondani az ilyen mondandókról, akár rájuk 
erőltetni a nem nekik való formát : érzékenyen sérti a művészi szabadságot".8 

Az izmusos irányzatok elfajulása lejáratta a hajdan nagy művészek által is megbecsült 
és művelt szabadverset is. Ennek tudható be, hogy a modern magyar lírát sok fenntartás
sal szemlélő Hocváth János ítéletei kimondatlanul bár, de ma is érvényben vannak.Horváth 
János a szabadverset versálarcban járó versellenes jelenségnek mondja, s kijelenti, hogy „a 
versritmus fellendítésere keveset tett és tehetett".9 Ebben az ítélkezésben persze közremun
kálnak a szabadverses áramlatok valóban versellenes tendenciái. Ez azonban nem elég ok arra, 
hogy a szabadvers művészi lehetőségeit kétségbevonjuk. Horváth János meggondolásai át
mentek a köztudatba, összenőttek a hamisan értelmezett „lobogónk Petőfi"-jelszóval s ennek 
tudható be, hogy költőink nemcsak, hogy szabadverset nem írnak, de — kevés kivétellel — 
még merész, újszerű, egyéni ritmuskísérletektől is óvakodnak. Az izmusoktól való félelem kísért 
az elméleti művekben is : a Vargyas Lajos verselméletét Horváth János nyomán bíráló Olt
ványi Ambrus pl. aggodalommal figyelmeztet Vargyas Lajos verselméletének a szabadvers 
felé mutató tendenciájára.10 Való igaz, hogy Vargyas elmélete alapján nem vonható olyan 
éles határ próza és vers, szabadvers és kötött vers között, mint Horváth János elmélete alap
ján. „Ha a vers jó—írja Horváth János —, a legelső sorból megérzem, melyik ütemezéssel lesz 
dolgom. Ha az a sor tökéletlen, csakhamar útbaigazít a többi."11 A régi s a modern magyar 
irodalomban azonban leküzdhetetlen nehézségek elé kerülünk ezzel az elmélettel. Kénytelenek 
lennénk belenyugodni, hogy Ady gazdag ritmikájában a ritmikus hatás annak köszönhető, hogy 
a határozatlan „ritmussejtelmek" közepette olykor egy-egy határozott lejtésű szakasz csendül 
elő, mely azt az illúziót kelti, mintha az egész költemény csupa ilyen szabatos sorokból állana.12 

Ez a magyarázat Adynál sem elégít ki, de nem elégít ki József Attilánál sem. Gyengéit 
majd a legnagyobb versek fedik fel igazán, de már itt a szabadverseknél is cserbenhagy ben
nünket. A költői gyakorlatban ugyanis nincs olyan merev válaszfal szabadvers és kötött vers 
között, mint a sorozatosság horváthjánosi elve alapján sejteni lehetne. Ezért túlzott Olt
ványi Ambrus aggodalma is, ugyanis a merev, kötött ritmusoktól a szabadversig nagyon-
nagyon hosszú az út, s a vers vers voltát a jó költő mindig tudja biztosítani a sorozatosság 
elvének merev megtartása nélkül is. 

Tagadhatatlan, hogy József Attila szabadverseinek jelentékeny részét szinte semmi sem 
különíti el a ritmikus prózától. Az 1925 nyarán, tehát a legoldottabb verselés időszakában, 
írt A nagy városokat c. verse ezek közül a prózába hajló költemények közül való : 

A nagy városokat sohasem tudom elfeledni, 
az idegen is csak róluk beszélt, a mi kertünket 

észre se vette, . 
nem is tudom, mi hozta ide, a színházba se jött 

el hogy hittük, 
a szomszédkisasszonnyal se törődött, pedig azt 

mindenki megcsodálja. 
Hasonlóan prózába hajlik a Riának hívom, Én dobtam, Keserű, Erősödik, Hajnalban kel föl, 
mint a pékek, Nagy városokról beszélt a messzi vándor s még jó néhány ekkoriban írt költemény. 
Babits nem tagadja az effajta versek létjogát sem, de való igaz, hogy az ilyesfajta lírai alakula
tok bizony nem keltik igazi ritmikus vers hatását. Ennek kétségkívül valamily metrum ismét
lődésének hiánya, ill. a szólamok aránytalansága az oka. Ezek a szólamok még nem tudnak 
kiegyenlítődni. Hiába látja el rímmel az ilyesfajta sorokat, ettől még nem lesz vers a vers. 
A kritikai kiadás által 1933-ból datált „Egy ifjú párra" c. vers rímei és metrikus árnyalásai 
ellenére is épp úgy prózának hat, mint az említett versek bármelyike : 

Úgy érzem, hogy múlik az idő, hogy bonyolultabb 
örömök várnak reám és egyszerűbb, 
de nem dísztelenebb szomorúság, mint a múltak, 
melynek lágy s erős szövedéke most kiterült 
előttem... 

8 Babits : Ma, holnap és az irodalom. 1916. 8 Horváth János : Rendszeres magyar verstan. 153. 1. 10 Oltványi Ambrus: Vargyas Lajos: A magyar vers ritmusa. IT. 1954. 211. 1. 11 Vargyas Lajos: A magyar vers ritmusa c. könyvének megvitatása. A Magy. Tud. Ak. II. oszt 
közi. III. k. 1-2. 12 Lásd Horváth János : Magyar ritmus, jövevény-versidom. 93. 1. 
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Vizsgáljunk meg azonban néhányat rövidebb sorú szabadversei közül. Itt van mindjárt a cím
apó Nem én kiáltok. 

Nem én / kiáltok, a // föld / dübörög, 
vigyázz, I vigyázz, mert // megőrült a sátán, 
lapulj a II források // tiszta / fenekére, 
simulj az fi üveglapba, 

5 rejtőzz a // gyémántok // fénye mögé, 
kövek alatt a // bogarak / közé, 
ó, rejtsd el / magad a //• frissen sült / kenyérbe, # 
te szegény, // szegény. 
Friss záporokkal // szivárogj a I földbe — 

10 hiába / fiirösztöd / önmagádban, 
csak másban / moshatod meg / arcodat. * 
Légy egy / fűszálon a / pici él 
s nagyobb / leszel a // világ / tengelyénél. 

Ó, gépek ff madarak, // lombok, // csillagok ! 
15 Meddő j anyánk // gyerekért / könyörög. 

Barátom // drága // szerelmes ff barátom, 
• Akár I borzalmas // akár j nagyszerű, 

nem én / kiáltok, a jj föld / dübörög. 

A szabadverses kötet e reprezentáns darabjának ritmikus volta nehezen vitatható; 
A horváthjánosi sorozatosság-elv mércéje szerint legjobb esetben rossz versnek mondhatnók, 
mivel itt a tizedik sorban sem tudjuk, milyen ritmusséma alapján készült. 

Le kell hát mondanunk erről a merev ritmuselvről, ha a vers vershatásának magyará
zatát akarjuk adni. A költemény versvoltában a tartalmi és stiláris tényezők tehát az intenzív 
líraiság mellett fontos szerepe van a sorokat átszövő metrikus árnyalásoknak. Természetesen 
nem valamely határozott képlet vagy lejtés reminiszcenciái, hanem a beszéd alkalmi alakulásai 
szülik e metrumokat. így jön létce az első sor két jellegzetes daktilusa, melyek olyan jól szu-
gerálják a föld dübörgésének képzetét: „Nem én kiáltok, a föld dübörög" ( o> — w || — 
uu —). A következő sor viszont már teljesen nélkülözi az előbbi metrumokat s az ötödik sor 
végének rokon lüktetése : „ . . .fénye mögé" (— uu —) is hosszan csengő utolsó szótagával, 
valamint rímelése révén, a következő sornak ígérkezik e l : 

rejtőzz a gyémántok fénye mögé, 
kövek alatt a bogarak közé. 

Pedig a hatodik sor második üteme teljesen nélkülözi az előző sor metrikai gazdagságát. 
A 11-ik sor jambusai zeneibbé teszik ugyan a sort, de semminemű hatást sem fejtenek ki a 
következő sorokra. 

Mi más kelthetné hát itt a ritmus hatását, ha nem a Vargyas által felismert kiegyenlítő
dés! Ezek a szólamok olyan arányosak, hogy ki tudnak egyenlítődni. Ahol ez nehezen menne, 
ott metrikus lejtés veszi át az ütemek szerepét s a rím is segíti ezt a kiegyenlítődést. (Mint isme
retes, beszédünkben az egyes szintaktikai egységeket, a szólamokat, annyira gyorsítjuk vagy 
lassítjuk, amennyiben egymáshoz képest hosszabbak vagy rövidebbek. Vers esetében tudatos 
stilizálással törekszünk biztosítani a könnyű kiegyenlítődéshez szükséges arányokat. Hogy az 
arányos egységek kialakítása mögött általában működik-e valamilyen zenei indíték, képlet, azt 
munkánk szempontjából pillanatnyilag nem szükséges eldöntenünk. Vargyassal ellentétben 
nem tagoljuk a hangsúly szerepét és összeegyeztethetőnek tartjuk a relatív szólamszerűség 
elvével). Az általunk jelölt ütemezésből itt is látható, hogy noha az első sorban jelentős szerep 
jut az időmértéknek, a fő cezúrát mégis a szintaktikai tagolódás jelöli ki s a mellékcezúra 
zökkenőjén a nagy lendülettel nekiinduló szólam könnyen áthalad. A második sor első kétszó-
tagos szava („Vigyázz!") éppen figyelmeztető nyomatéka révén, a sor utolsó üteme („sátán") 
a sorvég természetes lelassulása és hosszú magánhangzói révén könnyen kiegyenlítődhet a 
középen levő 3 és 4 szótagos ütemekkel. 

Jelzéseink további megokolására nincs helyünk, de meg kell még állapítanunk, hogy 
bizonyos arányosabb ütemkapcsolatok gyakoribb ismétlődése, gazdagabb metrikus árnyalás, 
rímeles és alliterációk hiánya ellenére az a költemény mégis belül van a ritmusos vers határain. 

Ha a Nem én kiáltok végig rímelne, ritmikus voltát senki nem vonná kétségbe. A rím
nek ugyanis és ez a probléma külön tanulmányt igényelne, az ilyesfajta versek esetében és 
másutt is nagyon fontos szerep jut az akusztikai egyenlőség képzetének felkeltésében. Figyel
jük csak meg a Hét nap fa c. költeményt: 
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Tintába / mártom // tollamat 
és tiszta,. / kék égbe // magamat. 
Félrerán I gatom a j/ harangköj telet, 
falbaver / desem // szegény / fejemet^ 

5 ki látná meg, / hogy már j látszanak • 
kilógó I nyelvünkön az // ígért /utak, 
hogy nincsen / hiába // semmi és a / minden 
nem siklott ki f föltépett / ereinken, 
hogy kristály I szeretne I lenni a / patkány is 

10 s a darabkább / utálja már a / darabkát is, 
hogy magadat / tisztán / találod meg j másban 
és nyugalom / van a // szükséges /j rohanásban, 
hogy lehelé / tünktől II kigyúlnak a J házak, 
és engesztelő / vízzel már // locsolgatnának, 

15 hogy hidak / robbannak a // szegényembe / rekbén ? ! 

Ő, barátaim, I két napja j nem ettem. 
A végig ismétlődő kérdések, a párosrímű periódusok párhuzama már önmagában is jelentős 
ritmusalkotó elem. A ritmikai hatást elsősorban mégiscsak az egységek kedvező aránya bizto
síthatja. Láthatjuk, hogy példánk esetében az ütemismétlődés — szótagszám tekintetében — 
csaknem olyan következetlen, mint az előző versben, de a jelzett ütemezés mégis határozott 
ritmusként hat. Ebben kétségtelenül nagy szerep jut némely arányosabb ütemkapcsolatnak, 
így a 4 + 2 vagy a 3 + 2 gyakoribb ismétlődésének. A kiegyenlítődés ösztönének erejére jellemző, 
hogy pl. a 12-ik sor első ütemének „és"-kötő.szava szavalás közben úgy viselkedik, mintha 
a következő szóhoz simuló „s" lenne s így zavartalanul alakul ki a négyszótagnyi időtartam. 
Hasonló jelenségnek lehetünk tanúi a 11, 13, 14-ik sorok elején is. 

Ez a költemény már határozottan belül van a kötött vers határán s ezt elsősorban 
arányosabb szólamainak köszönheti. Mint láttuk, hiába rímes az Egy ifjú párra c. vers, de mert 
nem tudja kialakítani ezeket a hangzásbelileg nagyjából azonos szintaktikai egységeket, nem 
kelt verses hatást. Horváth János bizonytalan ritmusúnak mondja ezt a verset. Ez a besorolás 
éppen a mögötte munkáló vitatott elvek miatt kevés fogódzót nyújt, ugyanis Ady Tisza
parton, Csák Máté földjén c. verseit szintén ide sorolja, mivel nem igazodnak egyetlen ritmus
sémához sem. (Horváth János: Rendszeres magyar verstan. 168, 200. 1.) Vargyas Lajos bebi
zonyította éppen a Tisza partján elemzése kapcsán, hogy nem egy ritmussémától való szabály
talan eltérésről van itt szó, hanem a lélek alkalmi lejtését követő magasrendű ritmuskompo
zícióról. (Vargyas Lajos i. m. 225. 1.) A horváthjánosi sorozatosság elve alapján a Hét napja, 
Alkalmi vers I., Megfáradt ember, sőt a Bánat című vers is a bizonytalanság címkéje alá kerül, 
míg a kiegyenlítődés, ill. a sorozatosság vargyasi elvei szerint nyilvánvaló, hogy a Hét napja — 
az említett tulajdonságainál fogva — éppen hogy belül esik a vers határán, míg a Bánat már 
(1932) gazdag ritmusú, verselési szempontból is gyönyörű költemény. A maga helyén ezt 
részletesen is iparkodunk igazolni majd. 

A Hét napja, a Nem én kiáltok s még egy sor vers ritmusa nélkülözi a sokszínű metrikus 
árnyalás, művészi rímelés, fokozottabb arányosság előnyeit, de már enélkül is, előkészítő szere
pük nélkül is, önmagukban is versek, értékes kötött versek. Művészi értékükön persze nem esne 
nagy csorba ha — par exellence — szabadversek lennének is. 

Ritmusvázuk értékére, bizonyos tartalmak kifejtését különösen elősegítő alakzataikra, 
a későbbi versek ritmusára gyakorolt hatásuk is figyelmeztet. Az 1930. szept. 1-i tüntetés 
élményéből fakadt Tömeg kompozíciójában pl. lehetetlen fel nem ismerni az 1924-ben írott 
Tűz van c. vers alakzatait. 1924-ben a politikai tudatosság jóval alacsonyabb fokán, a jövő 
kaotikus képzetei, a munkásságra nehezedő szörnyű elnyomás, a küzdelem irányának tisztá
zatlan volta s az ezekkel együtt járó valamilyen konkrét esemény által kirobbanó katasztrófa 
érzése a kiütő tűzvész képzetét kelti benne. E kétségbeesés lökemei zuhognak a szaggatott, 
rövid, nyugvópont nélkül torlódó sorokban : 

Tüz van ! 
Ég a malom ! . 
Ne bántsuk, én nem akarom, 
jaj, tán csak bennem ég az a malom ? 
Ne bántsatok, én nem akarom, 
Csak néha hittem úgy, álmaimban-. 
Azért ordítok, hátha elhiszik, 
hogy tüz van, tüz van. 
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Itt a vész keltette kétségbeesés sikoltásai, a Tömegben a felvonuló tömeg fenyegető áradatá
nak egy-egy hulláma a vonulás dinamizmusát érzékeltetve zúdul a serokban : 

Munkát! I kenyeret! 
Munkát /^ kenyeret! 
Jön a I tömeg, a / tömeg ! 
Mint a j megriadt I legyek 

5 röpülnek / róla a / kövek. 
Szálló j szikra // apró j szikra, 
mint ki a szejmét kinyitja, 
ha vasdorong j ütötte meg. 
A tömeg. 

10 járó erdő, / rengeteg, 
ha megáll, vér / a gyökere. 
Termőföld tal/pa, tenyere. 
Százezer hegy / a kenyere, 
itala nem / jérne ködnek 

15 s a ködök, bár /1 hegyet / födnek, 
a tömegnek / nincs kenyere. 

Az értelmi tagozódás a nyolcadik sort nem számolva, elnyomja itt a metrumot, mert az üte
mezés pontos megfelelője a nagy vonulás egy-egy mozzanatának : az első két sor egymást is
métlő harsogása egyenesen a nagy tüntetés óriási kórusának folyton visszacsengő refrénje : 
„Munkát! kenyeret"! Munkát! kenyeret!" — A következő sorok ritmusában már magának 
a vonuló tömegnek hullámai csapkodnak : „Jön a tömeg, a tömeg." A rövidre tört sorok 
mélyebb tagolás nélkül sodródnak a csattanós sorvégekig, melyek rímelésükkel is átadják 
egymásnak az izgatott mozdulatokat. Miközben csattogásuk a nagy vonulás dinamizmusának 
egyik elemévé lesz, ritmusukkal önmaguk konkrét értelmét is súlyosabbá, keményebbé erő
sítik 

Mint a I megriadt j legyek, 
Röpülnek / róla a j kövek. 

A teljes szögletes jambizált ritmus tördelt csapkodása, az ostorcsapásszerű rímcsattanás, de 
az r-ek ropogó érdessége is, mind a mozzanat tartalmának megfelelői. A következő 
két sorban ugyanez a kép teljesedik, szélesedik, s a nyolcadik sor jambusainak feszes csatta-
násával látszólag eléri első nyugvópontját : 

Szálló szikla, apró szikra, 
mint ki a szemét kinyitja, 
ha vasdorong ütötte meg. 
A tömeg. 

E nyolcadik sor azonban rímével az előző sorokba ölti karját s ezzel mintegy átveszi azok 
lüktetését, izgalmát s egyben módot ad a kilencedik sornak („A tömeg"), hogy vele összecsengve 
újra továbbadja a nyugvásnélküli nagy hullámzást. Ez a rövid sor („A tömeg") nemcsak a 
következő sorok értelmező érzelmi fokozását indíthatja el, de visszafelel a harmadik sornak is, 
s értelme és ritmikai csonkasága, a tömeg áramlására, a jelenségek mögött torlódó tömeg 
állandó erejére figyelmeztet. 

Míg elér a vers a végső strófáig, a nagy tüntetés mozzanatainak szaggatott zuhogásában 
a munkássors lázító képei is fel-felvillannak. 

Nyirkos, görbedő apáim 
édes, sovány leánykáim 
A tömeg. 

Közben a mondanivaló változatos tagolódást s helyenkint jó lendületű jambikus lüktetést 
teremt, de a nagy vonulás dinamizmusa mindig ott van e ritmusalakzatokban. 

Az utolsó versszakban valamelyest hangot vált a költő. Itt a tüntető proletariátus 
nagyszerű erejéből, követeléseinek igazából felbuzgó mámoros öröm az előző szakaszok kon
zekvenciájaként zárja le a költeményt. 

Ez a szakasz világos értelmet ad az előzőknek is, miközben az értelem ráeszmélésének 
folyamatát a lehető legszorosabban követik a vers külső alakzatai is : 
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Óh !* — 
minden más hiábavaló, | f — u u 

45 ^.z a//cu, az átok, a csönd, a szó ! u — u u — u u — 
Ő 
az épület s az építő, 
lenn alapkő és fönn tető, 
a dolgozó, a tervező 

50 Éljen a munkásság, parasztság, 
nem fogja polgári ravaszság, 
fölrúgja milliónyi láb, — 
hu ! tömegek, tovább ! tovább ! 

í u ! u —- u 

Az élmény mámoros öröme előbb az önmagában sort alkotó „Óh!"-ban veti meg lábát. S hogy 
lelkesültsége nem oktalan, hogy a tények erejéből fakad, a következő két sor bizonyítja. Nem 
véletlen tehát, hogy e két sor páros rímű és együtt felel az „Óh!"-nak, melynek értelmet, 
igazolást ad. A strófa harmadik sorának metrikája ettől a mámoros örömtől kapja lobogását. 

A 46-ik sor ,,Ő"-jének értelmét is másik — ezúttal — három sor magyarázza, s a rímelési 
megoldás ugyanaz, mint az előző három sornál. A jóiramú jambikus sorokba az értelmi tagolás 
súlya belevágja az érzelmileg telített szavakát. (A dolgozó, a tervező) s így az értelmi és zenei 
elemek összhatásaként magaslatra ér az öröm okát kifejtő sodrás. A vers azon a ponton van, 
ahol a lírai feszültség teljes hitellel robbanthatja ki bizakodását: 

Éljen a / munkásság, / parasztság, 
nem fogja / polgári / ravaszság. 

Természetes, hogy e párosrímű két sor új szín a ritmusszövetben, mintha valaki a vonuló 
tömeg élén kiáltaná. Különállását a következő sor jambikus lejtése is kiemeli : 

„Fölrúgja milliónyi láb, —" 
Ez a sor azonban egyben akusztikailag is előkészíti a fergeteges öröm, összegező, záró, nagy 
akkordját, melynek közeledtét jelzi a hím rím kitartott várakozása s a gondolatjel is. S jön is 
ez az utolsó sor, hogy eszmeileg is lezárja, kiteljesítse és egységbe foglalja a strófát: 

hu ! tömegek, tovább ! tovább ! 
jambikus zárulása visszaidézi az előző sorok jambusait, s így teljesebbé teszi a harmóniát. 
Nem mernó'k azonban állítani, hogy e versben csak a jambusnak van ritmusalkotó szerepe. 
Vele és mellette váltakozó ritmus-színek szövik át a verset s így alakul ki ez az alapjaiban jam
bikus, de már mégis összetettebb ritmuskompozíció, mely zeneileg híven simul a lélek mozdu
lataihoz. 

Hogy József Attila itt ráeszmélt a tüntetés dinamizmusát oly híven követő ritmusra, 
abban kétségtelen szerepe van a Tüz van c. vers inspirációjának. Ez az a korszak, amikor a 
kedély, a hangulat, az indulat nem szokványos formák közül választja ki az adekvátot, hanem 
merészen kísérletezik teljesen új s a lélek folyamatát kísérő alakzatokkal. Itt mindössze any-
nyit kell még megemlítenünk, hogy József Attila közvetlenül a Tüz van előtt írja Tüntetés c. 
versét, amely nemcsak homályos formai rokonságával, de mondanivalójával is a Tömeg korai 
csírájának tekinthető. Hogy az időben szorosan egymás után született két költemény, verselési 
rokonságot mutat egy harmadikkal (Tömeg), s a két előző közül az egyiknek dinamikája, a 
másiknak témája rokon a harmadikkal; elég ok arra, hogy a Tömeg jóval bonyolultabb és 
művészibb verselésében a Tüz van s a Tüntetés ösztönzését feltételezzük. Ez a jelenség nem el
szigetelt, hiszen a Szocialisták s az Anyám c. nagy versek csíráit is megtaláljuk itt az izmusos 
versek között. 

Az elmondottakból három tanulság vonható le : 1. A szabadvers (mely par exellence 
alakjában is jogosult lírai forma) és a kötött vers között óriási a terület, ahol különféle vers
elemek révén még ritmusos vers jöhet létre. Egyik helyen a szólamok szerencsésebb aránya, amott 
a gondolatpárhuzam, másutt a rím, néhol pedig az erőteljesebb metrum pótolja a többi elem 
fogyatékosságait. A legnagyobb versekben mindenik versalkotó tényező közreműködik majd. 

2. E korszakban születnek olyan versek is, melyek kötetlenebb voltuk ellenére, elő
készítő szerepük nélkül, önmagukban is értékes alkotások. Másrészt a merész formakezelés 

* A továbbiak során csak ott tesszük ki a szokványos láb, ül. ütemeket jelölő függőleges vonalat 
ahol a metrum, ill. az ütem hangzása határozott és egyértelmű ritmussal van dolgunk. Az összetett ritmusú 
versek, ill. sorok esetében jelöljük ugyan a metrikus viszonyokat, de nem jelöljük a láb-hátárt, hanem nagyobb 
hézag hagyásával a tagolódást érzékeltetjük. Ily módon a képleten is feltüntethető többfajta ritmusnem. 
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létrehoz olyan ritmusalakzatokat, amelyek a későbbiekben tanulmányozandó, de a Tömeg 
ritmusából már sejthető művészi ritmuskompozíciók alkotására bátorítják a költőt. 

3. S végül megállapítható, hogy a Nem én kiáltok, a Hét napja, de a Magyarok, a Tűz 
van, a Balga költő s az Isten c. versek is ellentmondanak a sorozatosság merev értelmezésének. 
Példájuk persze nem perdöntő, mivel alig állnak belül a kötött vers határain, ezért majd a 
pregnánsabb példáknál még visszatérünk erre a kérdésre. 

Összegezve : Az ún. izmusos korszak szabad és alig kötött verseiben a rombolás mellett 
az építő ösztön nyomai is megtalálhatók. 

* 

E korszak termékeinek jelentékeny része a folklorisztikus modorban írott versek. A magyaros 
ritmusmintákhoz igazodó versek száma harminc körül mozog e korszakban s ez elég jelentős, 
az 1923 decemberétől 1926 végéig írott csaknem másfélszáz vershez képest. Különösen meg
gondolkodtató ez, ha tudjuk, hogy 1932 után, tehát művészete kiteljesedése idején alig ír 
néhány magyaros ritmusú verset. 

A magyaros ritmusú versek egyharmada szemléletében, stílusában s verselésében is 
folklorisztikus. Ide sorolhatjuk az úgynevezett szegényember-verseket, amelyekben Bóka 
László a szabadverssel szemben az építő ösztön munkálkodását látja. Való igaz, hogy a sze
gény-ember versek társadalombírálata, tiltakozása sokkal határozottabb, mint a szabad
verseké, s hogy formáik kerekebbek, művészibbek. 

Mégis azt kell mondanunk, hogy e kétfajta verselés ugyanarról a tőről s szinte hasonló 
szándékból fakad : abból hogy a gépies, túlcicomázott formák, a könnyes ékszerré szépített 
versépítmények szeretete helyett új, szabadabb és egyszerűbb, természetesebb formában fejez
hesse ki magát. Ez a törekvés nemcsak a szabadversekből s a szegényember-versekből, de az 
akkoriban írt rímes jambusokból is kimutatható. 

Az egyszerűség igénye, a még le nem járatott folklorisztikus formák friss ízei iránti 
rokonszenv hívja tehát életre e verseket. Dekadens költőknél, ép költői ösztön s társadalmi 
felelősség híján e formák iránti érdeklődés a primitivizmus üres divatját eredményezi. József 
Attila azonban megsejtette művészi lehetőségeiket s az általuk kifejezhető tartalmakat. 

Nem tekinthetjük véletlennek hogy a népballadák ritmusára, képalkotására, paraleliz-
musára emlékeztető mintegy tíz költeményből a Lázadó szentek, a Szegényember balladája, 
a Szegényember szeretője, Mégis elveszem, A világ ha elbujdostat, Jut most elég világ, s a Virágos, 
még rímelésükben is a lehető legegyszerűbbek : primitív önrímeket csendítenek össze. Ez a 
keresett egyszerűség természetesen nem öncélú, hanem a naivan primitív párhuzamos mondat
építéssel együtt tudatos törekvés arra, hogy a vers még jobban kifejezője lehessen a szegény
ember kiszolgáltatott, időtlen nyomorúságának. Mint ismeretes, ez az egyszerűség olykor elég 
bonyolult is, mert az egymással rímelő azonos szavak a másik sor összefüggésében más vagy 
éppen ellentétes értelem kifejezői: 

— Szegényember, hogy adod a bölcsőt ? 
— Csöpp a gyerek, hogy adnám a bölcsőt ? 
— Király vagyok, bírok nagy erővel, 
ha nem adod, elveszem erővel. 

5 Szegényember, hejh csak egyet szólna — 
a király már katonákért szólna. 
De a bölcsőt a tóba hajítja, 
csöpp gyerekét utána hajítja. i 

Szegényember sír-rí a börtönben; 
10 Szegényember nevet a börtönben: 

Nincs a gyerek már a rossz világban, 
jobb sorsa lesz, hajh, vízi-világban ! 

(Szegényember balladája.) 

A szegényember-versek zömét éles leleplező szándék jellemzi. Ezért is érdekes, hogy ugyan
ebben a modorban írja a Mégis elveszem, s a Virágos c. két szerelmes versét. Gyalulatlan nép- . 
balladai ritmusokkal, a népi képzelet misztikus ízeinek idézésével jól igazolják, amit kultuszuk 
magyarázatául elmondtunk. Ha csak a nyomorúságnak időtlen mélységet kölcsönző szerepe 
miatt fordulna József Attila e formákhoz, akkor nem igen énekelné meg bennük szerelmi érzé
seit. A Mégis elveszem címűt ritmikai tanulságai miatt feltétlenül idéznünk kell: 
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Ballagok / lassan //• hazafelé 
vert hadak j futnak // hazafelé — 
nem volt / énnékem // feleségem. 
Vár reám a / feleségem. 

Elébem jön / szemével j mondja 
elfut tőlem s j zendítve j mondja 
Simogassál meg jj édes uram. 
Tüzeddel j verj meg / uram. 

Kis küszöbén // kicsit / megállok, — 
magas szívén // zengve / megállok — 
lábam elé // teríti / csókját. 
Ég mögé I veti / csókját. 

Köréje / rejtő // erdő j száll le. 
Én körém / égő /j erdő száll le. 
így vesz el j engem /j diadallal. 

Mégis I elveszem jj diadallal! 

Ez a misztikum, ez a sejtelmesség amennyiben primitív, annyiban modern is. Képeit a szabad
vers is szereti homályosan körvonalazni, hogy az asszociációknak minél nagyobb tér maradjon. 
De tanulságos ez a vers azért is, mert egyszerűsége ellenére sem követ szigorúan valamely 
ritmusmintát. A Virágos c. költemény pedig folklorisztikus modora ellenére erőteljes jambusok-
kal szövi át a magyaros izületeket. íme egy strófája : 

Világos fák közt j/ ballagok, 
feleségemhez // ballagok, 
kinő a földből // már a nyár, 
feleségemmel // vár a nyár. 

A kiegyenlítődés főképpen az utolsó rímelő ütemek határozott elkülönülése, teljesen azonos 
akusztikai hatása idézi elő. Úgyannyira, hogy az előző ötszótagos egység belső tagolódása 
elmosódik, a szólamoknak e mély ütemhatárhoz való siettében. 

Az ellentétesnek mondott két ritmusnem e harmóniája ígéret a későbbi évek verselése 
számára, másrészt figyelmeztet arra az izmus „agresszióra", mely szinte primitív formák 
modernizálására bátorítja fel az ifjú költőt. 

E korszak többi magyaros ritmusú verséből a népi-szemléletmóddal, képalkotással és 
paralelizmussal együtt, olykor a belső formálás a művészi épség is elmarad. Magyaros ritmus
ban ugyan, de a forrongó ellenmondásos korszak eszmei zűrzavara kavarog e versekben is, 
mint a szabadversek többségében. Noha a szabadvers ideológusai nem követelik a ritmikus 
rend feltétlen elvetését, de kimondatlanul is irányelvvé válik, hogy a mondanivaló uralmának 
abszolút érvénye nem fér össze a formáért való küzdelemmel. 

Egynehány magyaros ritmusú vers behemót sorainak gomolygásában is a bonyolultabb,, 
zártabb formáktól való idegenkedést, a rosszul értelmezett közvetlenség és egyszerűség kul
tusza sejthető. A Minden rendű emberi dolgokhoz 4 + 4 + 4 + 1 osztódású trochaizált tizen-
hármasaiban végtelen hömpölygéssel árad a felkavart mindenség. Az eszmeileg jóval tisztább 
Fordulóban is azért választja ezt a formát, mert benne szétáradhatnak a terjengős, nagy
lélegzetű képek, a legváltozatosabb gondolatok. A homályos célú forrongás, gomolygás tehát 
itt a magyaros ritmusnemen belül is életre hívja a maga formáit. 

A'jövő szempontjából jelentősebb rövid sorú (8-as, ill. 7-es) magyaros versekre (Ülni* 
állni, ölni, halni, Kertész leszek, Bődülj torony, És keressük az igazságot) a következő korszak 
tárgyalásánál térünk ki, minthogy lényegüknél fogva már oda tartoznak. 

Végezetül a magyaros ritmusú verseknek néhány nem meglepő, de nagyon ígéretes 
típusát kell még számba vennünk: azokat, amelyekben már bonyolultabb metrikus szövődések 
és a magyaros tagolódás együtt alkotja a ritmust. Nevezzük őket egyszerűen szintetikus rit-
musú verseknek. Ide sorolhatók az Isten,a Ködből csöndbőls a Tavaszvan, gyönyörű c. darabokat. 
Ez az utóbbi legfényesebb példája az öntudatlanul már ekkor is ható szintetizáló ritmusfan
táziának. Az előzőkben számba vett ritmusvariációk többnyire a kötetlenség, a szabadbeszéd 
spontán alakulataiból adódtak. Itt azonban már szembetűnő a zeneiségre való céltudatos 
törekvés : egy bonyolultabb, finomabb ritmikai árnyalás igénye : 
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Tavasz van, / tavasz van, // gyönyörű / tavasz, <> u — — uu — uu 11 
a vén Duna J karcsú // gőzösökre f gondol, w — w — u — uuu — 12 
tavasz van ! / Hallod-e ! // nézd, hogy / karikázik w — uu u — uu 12 
mezei / szagokkal a // tavaszi j szél. uuu u — uu uuu — 11 

5 Jaj, te, I érzed-e ? // Szerető is j kéne, — u — uu uu — u 11 
friss, I hóvirághúsú, // kipirult / suhanás. — — u — uu uu— uu — 12 
Őzikém, j mondanám, // ölelj meg / igazán ! — w ••— — f — ^ — uuu — 12 
Minden gyerek j lelkes, jj jóízű j kacagás ! - uu — uu uu — 12 

Tavasz van, / gyönyörű ! // Jót rikkant az j ég ! u — uuu — — uu u^ — 11 
10 Mit beszélsz? / korai? // Nem volt itt/ sose tél! — « — uuu uu — 12 

Pattantsd ki a j szíved, / elő a / rügyekkel— uu uu u — u u—u 12 
a mi tüdőnkből / száll ki a / tavaszi / szél! —uu u uuu— 12 

Feltehető, hogy a vers ritmusában valami dallam inspirációja is közrejátszik, a jó rit
mus azonban a dallam nélkül is megáll a lábán, s e vers ritmusa ilyen. Feltűnő, hogy a tagolódás 
és a metrum, noha mindkettőt határozottan halljuk, egymást segítve szinte maradéktalanul 
érvényesül. *"* 

A képletből nyilvánvaló, hogy a vers uralkodó metruma : anapesztus. Ha a lejtés te
kintetében vele rokonságot tartó jambust s a közömbös spondeuszt is ideszámoljuk, akkor is 
több az idegen láb, hogysem a versnek egységes metrikai karaktert tudnának adni. 

így a 7 sor első két lába creticus (—u—). Ugyanilyen a 10-ik sor első lába. Itt vannak 
az egy hosszút és három rövidet más-más sorrendben váltogató poeonok (a 2-ik, 4-ik, 12-ik 
sorban). A 11-ik sor első lába ionicus a maiori ( u u), a 10-ik sor harmadik lába molossus 
( ). A további daktilusok (—ou), a pyrrhichiusok (uu), a tribrachysok (vuu), bizony 
erősen megbontanák egy időmértékes alapséma lejtését. Pedig következetesebb beosztást a 
legnagyobb spekuláció révén sem adhatnánk. 

Az időmértéknek tehát nincs egységes, határozott ritmust sugalló zenéje, ehelyett 
állandó nekilendülés és lehalkulás váltja egymást, melyből kellemesen zeng ki az anapesztus 
lobogása. Ez a metrikai játék azonban félreérthetetlenül az értelmi tagolódás mélyebb, minden 
változatosságot keretébe fogó ütemeihez igazodik. A tavasz boldog gyönyörére a vers pillanatá
ban eszmélő ember ujjongásának egy-egy hulláma tolul ki a vers egy-egy ütemében. Az indu
lat (felkiáltójelek, kérdőjelek) ritmusa méri ki itt a vers ritmusát. 

A korszak verseinek harmadik nagy csoportját a rímes jambusokban írott versek al-
1 kotják. Szinte magától értődik, hogy itt is elkerüli a merev, túlságosan zárt formákat. Jellemző, 
hogy a szonett írásnak jó időre hátat fordít s ha kisebb mértékben is, de teret enged ritmus
keverő spontán- hajlamának. Nyoma sincs itt a Szépség koldusában látott szabálytiszteletnek. 
Az utolsó láb épségének elvén lépten-nyomon csorbát ejt. Az alapritmus felerősödése nem min
dig a sorok, ül. periódusok végén, tehát nem törvényszerűen következik be. Sok versben talá
lunk a jambust ól idegen metrumokat vagya jambust elnyomó magyaros tagolódást. Hosszú, 
terjengős sorok, rendszertelen strófa és versépítés jellemzi ezeket a verseket. Pl. : És keressük 
az igazságot, Mindent hagyok, A csoda, A lovak, Este volt s a bőrünk összeért stb. E versek 
némelyike alig versszerűbb a rímes szabadverseknél. 

A szabadversekkel s a magyaros ütemű versekkel egy időben, ha megváltozott tulaj
donságokkal is, de szilárdan fenntartja a zárt, szabályos formák kontinuitását : A legutolsó 
harcos, Csodálkozás, Férfiszóval, Éjjel, Ködből, csöndből stb., azonban minden zártságuk el
lenére, ezek a versek is magukon viselik a forrongás, a nyugtalanság nyomait. Ezt jelzik a 
jambussal kevert zörgősebb, szökdelőbb, érdesebb időmértékek, a szintén gyakori magyaros 
tagolódás, a szabadbeszéd természetes fesztelenségével épített versmondatok. 

Az izmusos korszak ritmikájának tanulságait tehát a következőkben foglalhatnék 
össze : A szabadversekkel hátat fordít a szigorú, merev formák öncélúsággal fenyegető kultuszá
nak. Űj, gazdag, nagysodrású érzések, ül. gondolatok kifejezésére alkalmas versmondattant 
teremt. 

Tájékozódásának másik útján — a népköltészet modorában írt verseiben — a véglete
sen egyszerű és tömör verselés legművészibb példáit hozza létre. 

(Folytatjuk) 

422 


