
VEKERDI JÓZSEF 

ANTIK VERSFORMÁK A MODERN MAGYAR LÍRÁBAN 

I. 

A legrégibb ránk maradt magyar vers ritmikája a magyar verselési hagyományoknak 
a középkori latin himnuszköltészet hangsúlyos versrendszeréhez történő alkalmazásából 
született.1 Két és fél évszázaddal később az ókori latin-görög irodalom felé forduló reneszánsz 
és az ehhez kapcsolódó reformáció jegyében az antik metrikát ültette át magyar talajra az 
első magyar időmértékes költemény, Sylvester János bibliafordításának előszava.2 Csaknem 
újabb két és fél évszázad telt el, amíg a magyar verselés újból a latin formákhoz fordult ihle
tért3 — s ezúttal végérvényesen meghonosította e formákat —, eleinte kevés önállósággal, 
a későbarokk jezsuita (és piarista) latin költészet4 és a német praeromantika5 példáját követve 
az antik formakincs felhasználásában (deákos költők), majd önállóvá válva, és az ókori latin 
formák alkalmazásában minden más európai irodalmat felülmúló tökéletességre téve szert 
(Berzsenyi, Vörösmarty). 

A deákos költőktől Vörösmartyig eltelt korszak a magyar irodalomnak saját formájává 
tette az antik metrikát. E kortól fogva már a magyar irodalom fejlődésének belső törvényszerű
ségei szabják a latin-görög versmértékek alkalmazásának alakulását, függetlenül attól, hogy 
az egykorú európai irodalmak hogyan viszonyulnak az antik formákhoz.6 

A század derekán Arany és nemzedéke a magyar népi-nemzeti hangot és formát juttatta 
diadalra költészetünkben. Ugyanakkor a németes iskola hatására egyre fokozódó szerephez 
jutott a nyugat-európai versrendszer. Az antik formák a negyvenes évektől kezdődőleg ki
szorultak az irodalomból.7 Egyetlen antik mértékű verset sem találunk a korszak nagyobb 
költőinél: Reviczkynél, Komjáthynál vagy Kiss Józsefnél, sőt már Vajda Jánosnál sem. 
E korban a latin—görög metrumok az irodalom alá süllyedtek, iskolás gyakorlattá váltak. 

A XX. század elején az antik formák némi újjáéledése figyelhető meg a Nyugatban, 
ez azonban eleinte kizárólag a legnagyobbak (Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula) 
működésére korlátozódott.8 E négy költőt leszámítva, a folyóirat hasábjain a háború utáni 

1Vö. SZABOLCSI BENCE: AZ ómagyar Mária-siralom dallama. (2. kiad. Vers és dallam. 
1959. 33—49.) A középkori latin verselésről 1. D. NORBERG: Introduction a l'étude de la 
versification latine médiévale. 1958. 

2 L. BALÁZS JÁNOS: Sylvester János és kora. 1958. 294. skk. 1. 
3 Molnár János 1760, Kalmár György 1770, Baróti Szabó Dávid 1777. 
4 Olykor a metrumképletet is a későbarokk latin szerzőktől kölcsönözték, vö. TBBN-

CSENYI-WALDAFFEL IMRE: A latin versművészet utolsó korszakából. EPhK 1933. 
6Klopstock hexameteres Mess/'as-ának első három éneke 1748-ban, a teljes szöveg 

1773-ban, antik metrumú ódáinak gyűjteménye 1771-ben jelent meg; hatására vonatkozólag 
vö. NÉGYESY LÁSZLÓ: A mértékes magyar verselés története. 1892. 41, 60, 130, 143. 

6 A téma egyetlen, klasszikus összefoglalása Négyesy idézett műve. 
7 NÉGYESY: i. m. 184. sk., 188. 
8 A példát Babits és Kosztolányi szolgáltatta, akik Négyesy verstani szemináriumának 

lelkes hallgatói voltak, éppúgy, mint Juhász és később Tóth Á. Vö. KARDOS LÁSZLÓ: Tóth 
Árpád.2 1965. 36. sk., 440. sk. 1. — Nem valószínű, hogy Radó Antal példája hatott rájuk, aki 
eredeti verseinek 1906-ban megjelent kötetében (Római ritmusok) antik metrumokat mutatott 
be. * 
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évekig egyetlen antik formájú költeménnyel sem találkozunk, még versfordításokban sem. 
A nyugatos nemzedék nagyjai — Ady kivételével — valamennyien éltek az antik mértékekkel, 
s e formanyelvnek határozott funkciója volt költészetünkben, mindegyikőjüknél más és más. 
Legvilágosabban Juhász Gyulánál látható, mit jelentett számára az antik forma: nosztalgiát 
az antik szépség világa felé a korabeli nyomasztó magyar valóságból. Ezt a versek tartalma is 
elárulja: javarészt ókori témákra íródtak, illetve az ókori szépség szellemét idézik. Időrendben 
első az 1906-ban megjelent Anakreóni dal: „A színes éjszakában \ Robognak a batárok | És 
bennük buta bárók \ A színes éjszakában." E vers hangja még félig gúnyos, formája rímes, 
azonban mind a gúny, mind a rím eltűnik ugyanebben az évben írt másik két anakreóni 
formájú versében (Táncdal, Idegen ágyon), s ettől kezdve a rím csak elvétve (Aranykor, 1907, 
Szimpózion, 1909), a gúnyos hang egyáltalán nem tér vissza mintegy tucatnyi anakreóni 
költeményében.9 A forma és a hang kedves volt Juhász Gyulának. Harmadik kötetének cím
verse, a Késő szüret, különböző időpontokban megjelent anakreóni verseinek ciklusba foglalásá
ból keletkezett. Legtöbb ilyen formájú költeménye pályája korábbi szakaszából (a háború 
előtti évekből) való, de később is elővette, így a jellemző című Tavasz ez is... és Anakreóni 
dal költeményekben, majd a Bartók Bélának címzett versben. Juhász Gyula ahhoz az Anak-
reón-képhez kapcsolódott, amely már régebbi idő óta honossá vált irodalmunkban: Csokonai 
volt a magyar költészetbe plántálója. Csokonai anakreóni dalainak mintájára történt a forma 
megválasztása is: Csokonai a versus Anacreonteusnak a görög eredetiben ritkábban elő
forduló változatát, az anapaestus nélküli jambusi sort használta, s következetesen ugyan
ebben a formában írt a görög eredetit is jól ismerő Juhász Gyula: Bár nincs görög derű már \ 
S a magyar ég is álmos. - - : 

Az anakreóni mértékkel rokonnak tekinthetjük Juhász Gyulánál a késő ókori versus 
Ambrosianust: „A Kárpátokban hull a hó .. . Szeretnék visszamenni ma."10 

Legegyénibb ízük van Juhász Gyula görög metrumú verseinek ezekben az anakreóni 
mértékű dalokban, valamint az ezekhez szellemben és hangzásban közelálló, bár derűsebb 
— s talán éppen ezért a könnyedebb trochaicus dimetert választó — Magyar idillbtn (Alko
nyodik. Aranyos köd \ Száll a földre. Szól a pásztor \ Méla tülke . ..). Többi antik metrumú 
költeményében szintén világosan szándékolt a forma szerepe, de nem ad egyéni jelleget a vers
nek: csupán az ünnepélyességet és fenséget hangsúlyozza a distichon a Negyvenhatosok emlék
ódájában és a hexameter a Széchényi-ünnepre írt „ünnepi himnusz"-ban; 

Szörnyű dicsőségünk hadd zengjem, éjszínű fátyolt 
Fonva a lantra, melyen bomlanak az idegek 

— kezdődik az előbbi költemény, és az utóbbi: 

Férfiat énekelek, lantom új dalra fölajzom, 
Áhítat s kegyelet rózsáival ékesítem föl, 
És sarut oldva jövök antik mértékkel adózni,11 

9 A legkorábbi anakreóni metrumú Juhász-versek között szerepel két kroki: 1907-ben 
Endrődi Sándor paródiájaként írja Anakreóni dal c. versét, 1908-ban Anakreóni légdalt ír. 
Valószínű, hogy a formaválasztásnál kezdetben Endrődi „hangulatos" anakreóni dalainak 
példájából merítette az ötletet Juhász, éppúgy, mint Ady a kuruc versek ötletét. 

10 A stropha Ambrosiana rímes változata gyakran előfordul Juhásznál, ez azonban 
nem minősíthető antik hatású versképletnek. — Az idézett Juhász Gyula vers a Szeged és 
vidéke c. lap 1916-os évfolyamában jelent meg, s így bizonyosan ismerte Móra, aki az Arany
koporsó egyik versbetétjében (Az Ókeanos parttalan) ugyanezt a stichikusan ritka képletet 
használja (bár Hadrianus ismert Animula vagula blandula rögtönzése is szolgálhatott példaként 
a regényben). A képlet rímes változata is előfordul Móránál. 

11 Hexametert használt már egyik legkorábbi versében (Epistola /., 1904), distichont 
néhány epigrammájában (sírfeliratok, a későbbi időből). Külön említendő Ovid tavaszdala, 
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Az első két szó, valamint különösen az első sor képe és a költemény stílusa az aranykori latin 
irodalomhoz kapcsolódó klasszikus magyar költészet (XIX. sz. első fele, az Elveszett alkotmány
nyal bezárólag) hagyományaira való építésről tanúskodik. Az antik versképletek használata 
Juhász Gyulánál nem az ókori latin minták követését jelenti (poéta doctus-i allűrökkel és ódái 
emelkedettségre törekvéssel, mint másodrangú költőinknél napjainkig), hanem kifejezetten 
a magyar klasszikus költészet formakincsének ápolását. Ez vonatkozik utóbb említett két 
versére is, amelyekben az ünnepélyességet hangsúlyozó stiláris elemek nem Vergilius, hanem 
Kisfaludy vagy a fiatal Babits reminiszcenciáit idézik.12 Hasonló a helyzet a Fejfa 1919 alkaiosi 
strófáival: Tavasz van újfent. Ady Endre fölött \ Violák, rózsák, nárciszok éke nő | És forradalmas 
lelke napján \ Érik vetésed, arany jövendő. 

Mint ismeretes és az idézett példákból is kitűnik, Juhász Gyula rendkívül lazán kezelte 
az óklasszikai formákat. Nemcsak dactylus helyett trochaeust (zengjem), hosszúnak vett 
hangsúlyos rövid szótagot (magyar, sőt hangsúlytalan helyzetben is: violák) és arsisban álló 
helyzetileg rövid szóvéget (lantom )találunk nála, hanem hétlábas (de egyébként kifogástalan) 
hexametert is (Álom nélküli és komoran feketéllő éjszaka vadján). Latin szakos tanár létére 
nem volt mestere az időmértékes formáknak: sem az antik metrumoknak, sem a nyugat
európai típusú (jambikus) verselésnek. Megjegyzendő azonban, hogy a formák fellazítása csak 
a Kosztolányi—Babits—Tóth Á. triásszal összehasonlítva vethető szemére Juhász Gyulának; 
a korabeli másodrangú költőkénél simábban folynak jambusai. Az óklasszikai mértékek 
pongyola kezelésében sem áll egyedül: ez az eljárás a nyugatos nemzedék felléptének pillanatá
tól fogva költészetünk általános sajátossága, amelynek eredetét úgy magyarázhatjuk, mint 
a jambuslazítás évszázados múltra visszatekintő13 és a századfordulón döntő lökést kapó 
technikájának átvitelét a többi időmértékes formára, így az antik metrikára is. 

Tóth Árpádnak antik metrumban két distichonos sírfelirata, három alkaiosi és egy 
asklépiadési mértékben írt ódája jelent meg." A négy óda közül háromban az ünnepi jelleg 
indokolja az óklasszikai forma használatát: Károly koronázása, a történelmi Magyarország 
széthullása és a háborúban elesett katona emléke a tárgyuk (Óda az ifjú Caesarhoz, Szent 
nyomorék, riadj! Elégia egy elesett ifjú emlékére). Viszont nincs alkalomhoz kötve a negyedik, 
a Lomha gályán kötet címverse, amelyet semmi sem különböztet meg a költő egyéb, meg
szokottabb versformákban keletkezett verseitől.15 Képek, szavak (jelzők !) használata, szó
rend stb. tekintetében bármely más formájú Tóth Árpád-versben megállhatnának ilyen sorok: 
S kérdem: borongsz hát újra ma rest fiú? | S szelíd igent int csüggetegen fejem \ S emlékek sírnak, 
mintha este \ Hársak ezüst dala fájva zizzen. 

pentameterekben (amelyeket a klasszikus latin költészet hexameter nélkül sohasem használt); 
az első félsor is tiszta dactylusokból áll. E költeményt ugyanaz az „elégikus" hang jellemzi, 
mint az anakreóni formájú verseket. A számkivetettség „ex Ponto" érzése gyakori téma a 
későbbi kötetekben, s olykor nyugat-európai formában is antik motívumokat dolgoz fel, pl. 
az anakreóni képlethez közelálló Pannoniában a légió dalol c. versben: „Különös itt az Iszter, / 
/ Hajókat nem emel". 

12 A metrum elegiacumban írt hősi óda iskolapéldája a magyar irodalomban Kisfaludy 
Mohácsa, s a történelmi Magyarország védelmében életüket áldozó katonák emlékének szentelt 
Juhász-költemény világosan erre épít mind metrikailag, mind tematikailag. 

13 HORVÁTH JÁNOS: Rendszeres magyar verstan. 1951. 138. skk. 1., 154. 14 Tóth Á. antik formájú versei pályája második szakaszában keletkeztek, amelyben 
szigorodott a forma. Vö. KABDOS L.: i. m. 232, 300. Utolsó kötetében ismét nincsenek óklasszi
kai strófák. 15 Az óklasszikai metrumok modern hangulatú felhasználása régi magyar költészeti 
hagyományra épít. Vö. NÉGYESY: i. m. 155., Csokonairól: „14 antik formát alkalmaz 66 eset
ben; valamennyit fesztelenül és elevenen írja, de bizonyos tekintetben profanizálja is. Az ódái 
hang fenségét nem tudja megőrizni, s nemcsak azért, mert strófái ódái tűz helyett inkább 
reflexiókat hordoznak, hanem azért is, mert képzeteiben sok a köznapi elem." Az „ódái hang" 
fensége még Négyesy korában is elvi követelmény volt az antik metrumú versekkel szemben, 
míg a XX. sz.-ban csak másodrangú költőinkre jellemző ez a törekvés. 
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Ismeretes, hogy Tóth Árpád az idézett vers alkaiosi strófáit megrímelte, abcd abcd rím-
képlettel. Ezt az eljárást és ezt a rímképletet korabeli kísérletezésekből merítette: ugyanezzel 
a rímképlettel dolgozik Babits a néhány évvel korábban (1911) megjelent Laodameia egyik 
antik kardalritmust imitáló kórusában („Milyen bort adtak a föld fiának \ a kegyetlen 
istenek" . . . ); ugyanitt egy másik kardal („Van egy fa, amely dús lombjai szárnyát" . . . ) 
abc abc rímképletü. Hasonlóan abcd abcd rímképlettel dolgozik pl. Várady István a Nyugat 
1912-es évfolyamában megjelent versében. Az óklasszikai metrumok rím általi modernizálásá
nak kísérlete az első világháború előtti évek sajátja volt, egyrészt a szabadvers olcsó áradatá
val való szembehelyezkedés gyanánt, másrészt a közvetlen elődök (századvég) tartalmilag 
és formailag egyhangúvá vált verselésétől az antikvitáshoz mint modernizálható forráshoz 
való fordulás jegyében. E gyér kísérletek a háború után megszűntek.16 

Az antik metrumokat Tóth Árpád lényegében szabályosan kezeli. Pontosabban szólva, 
elsősorban abban tér el az antik képletektől, hogy a magyar ritmusérzékhez alkalmazza a vers
lábak használatát, s a jambust és spondaeust (ill. trochaeust és spondaeust) mint magyar 
fül számára egyenértékű lábakat ott is felcseréli, ahol a klasszikus szabály ezt nem engedi meg: 

S eszembe jut, hogy isteni válla lágy 
S a hűs haj kékes árnya a karcsú nyak 
Szelíd lejtőjén átfoly s bágyadt 
Szép szeme nedves a vágy hevétől. 

A horatiusi képlet: 

Ettől eltér: hogy, haj, kékes, lejtőjén, átfőty. A példák mutatják az antik lírai metrumok modern 
magyar módosulásának szabályát (ami múlt századi költészetünkben még ismeretlen volt): 
a verssorban mindenekelőtt az egységes emelkedő (iambico-anapaesticus), ill. ereszkedő 
(dactylo-trochaicus) lejtés lényeges, amelyet nem szabad ellenkező lejtésű lábak használatá
val (tehát pl. jambus helyett trochaeussal és megfordítva) megtörni, azonban a lejtésen nem 
változtató, semleges spondaeus bárhol (a sorvég kivételével) használható jambus vagy trochaeus 
helyett, s ez utóbbiak is használhatók megfelelő értékű spondaeus helyett. Az antik képletnek 
ezt a módodulását a leggyakorlottabb magyar fül is alig veszi észre, míg egyéb, a lejtés egyen
letességét megtörő változtatások zökkenőt okoznak a magyar skandálásban: 

Vészét nagy fekete lovát 
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(Tóth Á.: glykóni sor, amelyben а fekete szó utolsó szótagját annak a meglehetősen régi magyar 
verselési gyakorlatnak megfelelően veszi hosszúnak a költő, amely sor belsejében megengedhető 
lazításnak tartja a szóvégi rövid szótag hosszú helyetti használatát, mintegy pauzának érzé
kelve a szó véget.) 

Az utóbbi típusba tartozó zökkenők Tóth A. és általában a nagyok költészetében 
ritkák, míg kisebb tehetségű modern költőinknél közönségesek. A nagyoknál (Babits, Tóth A., 

16 Az antik formák megrímeléséről a középlatin költészetben 1. W. MEYER: Gesammelte 
Abhandlungen zur mittellateinischen Rhythmik I. köt. 1905. 79; D, NORBERG: i. m. p. 65. skk. 
A régebbi magyar költészetben 1. NÉGYESY: i. m. 134 — 141. A Ieoninust védelmébe veszi 
Négyesyvel szemben Horváth J., Petőfi és Babits példájára hivatkozva (i. m. 97.). A régi 
magyar debreceni leoninus-hagyomány ápolásának tekinthetjük a debreceni Gulyás Pál 
leoninusait: Debrecen, ó kikötő, sorsokat összekötő. 



Kosztolányi, József A., Dsida, Radnóti) az a szabályszerűség figyelhető meg, hogy míg a jarr 
bust ők is a szokásos XX. sz.-i lazasággal kezelik, az antik formák tisztaságára következetesét 
ben ügyelnek (eltekintve a fentebb említett logaoedicus jellegű, a lejtést meg nem törő változ
tatástól). Ti. a jambusi lejtést megszokás révén laza ritmuskezelés esetén is érzékeljük, míg 
a bonyolult ritmusképletű antik strófák ritmusát nem tudjuk követni, ha a költő eltér a be
iskolázottságunk révén tudatosult alaktól.17 

Nemcsak legtöbbször (több mint tucatnyi versben), hanem legnagyobb változatosság
gal is Babits élt antik formákkal.18 A szokásos hexameteren (Klasszikus álmok, A sziget nem 
elég magas), distichonon (Temetői tavasz, Üj leoninusok, Hiszekegy, Május huszonhárom Rákos
palotán), alkaiosi (In Horatium, Októberi ájtatosság, A csüggedi kapitány) és sapphói strófán 
(Óda a bűnhöz, Medve-nóta) kívül versus Archilochiust (Balázsolás), Asclepiadeum quartumot 
(Zsendül már a tavasz), tetrameter trochaicust (Protesilaos; vö. középrímes változatát: 
Vasárnapi impresszió, autón), versus senariust (Gyümölcsbe harapva, Intelem vezeklésére), 
továbbá a Laodameia kórusaiban a legváltozatosabb görög metrumokat, ill. metrum-imitáció
kat találjuk nála. Antik formákat egész pályája során használt; a későbbi években valamivel 
ritkábban, s inkább az egyszerűbb képleteket. A forma megválasztásának okát Babits sokrétű 
költészetében nem lehet egyetlen princípiumra visszavezetni. Fiatalkori lírájában arisztok
ratikus elzárkózást jelent az egykorú magyar költészetben használatos formákkal szemben 
Horatius metrumainak megszólaltatása (In Horatium, Óda a bűnhöz). Hasonlóképpen több 
arisztokratizmust, mint görög nosztalgiát tartalmaz a hexameterekben írt Klasszikus álmok. 
Azonban harmadik kötetében, a Recitatívban, amellyel megindul közeledése a mindennapi 
élet világához, a leoninus (Hiszekegy); előző kötetében szerepeltek az Üj leoninusok és a rímes 
alkaiosi versszak (Október ájtatosság) megtelik élettel, sőt modernséggel: 

A kórus padján, honnan a rácson át 
látni a templom sok kicsi villanyát 

mert az imát villany kíséri 
s új tüze régi Urunk dicséri. 

összehasonlítva a költeményt ugyanebben a formai megoldásban keletkezett régebbi 
versével (A csüggedt kapitány, 1909), látható, hogyan nyert a formalista kezdeményezés az 
érettebb eszendőkben funkcionális tartalmat, az új és régi kapcsolódásának kézenfekvő 
metrikai aláfestésével. 

Az 1910-es évektől kezdve ez maradt az óklasszikai metrumok szerepe Babits költésze
tében. Megkísérelte, hogyan lehet az antik képleteket a hozzájuk tapadó régiességtől és 
ünnepélyességtől mentesen a modern (nyugat-európai) formákkal egyenrangúak gyanánt 
kezelni, s kísérlete sikerült. Nem tapad fennkölt hang az 1912-i „vérvörös csütörtök" alkal
mából írt distichonokhoz: 

Pest utcái között rohanó nép, puskalövések, 
rendőr, tört üvegek, népszava, forradalom. 

Én egyedül tehetetlenül itt számlálom a percet 
nincs hír, nincs újság, villanyosom megakadt. 

Ugyanígy nem tette a forma óda-jeliegűvé a Medve-nótát (sapphicum) vagy a Zsendül már 

17 Bizonyos vonatkozásban már a deákos költők korában észrevették, hogy a latin 
metrikát közelíteni kell a magyar ritmusérzékhez, pl. jambus helyett (u — ) nem használható 
tribrachys (y 6J). VÖ.NÉGYESY, i. m. 72. 

18 J. SOLTÉSZ KATALIN: Babits Mihály költői nyelve. 1965. 53.: „Görög—római vers
formát Babits — talán ellentétben a köztudatban róla élő képpel — elég ritkán használ." 
Kétségkívül igaz, azonban megjegyzendő, hogy kortársai még ritkábban használtak antik 
ormákat. 
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a tavaszt (asclepiadeum quartum; a ritkább formákkal való kísérletezés mindvégig jellemző 
maradt Babitsra, míg többi költőnknél nem található meg): 

olvashatsz a napon, kéjjel ízelgetvén 
olcsó hírlapodat s borzatag ámulván 

országok születésén, 
népek vészteli éleién. 

Az antik formának a modern tartalomhoz való tökéletes simulását szemlélteti az egyik 
késői Babits-vers, a Balázsolás, amelyet az olvasó modern rímtelen jambusnak gondol, ha 
nem ismeri antik előfordulását Horatiusból (Epod. 1—10.): 

Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs! 
Gyermekkoromban két fehér 

gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon. 

Az ismert A sziget nem elég magas az egyetlen későbbi Babits-vers, amelyben a hexa
meter az emelkedett stílust szolgálja. Ez már Radnóti hexametereinek funkcionális előfutára 
az első világháború utáni esztendőkből. 

A Laodameia metrikai vizsgálatát e helyen mellőzhetjük, mivel itt Babits kifejezetten 
az antik világot akarja megeleveníteni antik köntösben. A kardalok egy része fordítás görög
ből, ill. latinból. Csupán annyit szükséges megjegyeznünk, hogy Babits e műben részben 
változtatás nélkül használja az ókori formákat, részben az ókori formakincs felhasználásával 
és gyakran rím igénybevételével új formákat teremt, a nyugat-európai formákhoz közelebb 
állókat. Ez utóbbi vonatkozásban Swinburne Atalante-ját utánozza, részben ritmus- és rím
képletek pontos átvételével, részben pusztán metrikai ötleteket kölcsönözve tőle (az abcd 
abcd típusú rímek és a iambico-anapaesticus strófák Swinburne-nél is megvannak, a dactylicus, 
ionicus és trochaicus formák Babitstól származnak, angol és görög előképek nélkül). 

A formák kezelésére vonatkozólag talán nem lesz fölösleges hangsúlyoznunk, hogy 
a köztudattal ellentétben, a formaművész Babits nem ragaszkodott mereven az időmértékes 
versek metrikai szabályaihoz. Pl. az Jn Horaíium-Ъап mintegy 13 ízben vét a bevett magyar 
gyakorlat ellen: „Nézz fél az égre", „Minden e földön" stb. (metrum: — — » ). Nem 
jobb az arány A csüggedt kapitányban, az Óda a bünhözben és az Októberi ájtatosságban sem. 
Idősebb korára azonban feladta ifjúkori szabadosságát, és a Medve-nótát, valamint a Zsendül 
már a tavaszt úgyszólván hibátlan versekben írta. Az azonos értékű verslábak felcserélésének 
fentebb említett gyakorlatával ő is élt, műfordításaiban még a hexameterben is (Mennyi 
drága gyönyör fér ebbe a semmibe mégis). Saját hexameterei és distichonjai azonban szabályosak 
és ugyanakkor gördülékenyek voltak. 

Szabályosak — az említett gyakorlattól eltekintve — Kosztolányi időmértékes versei is. 
Hexameterben egyetlen költeménye keletkezett (A bús férfi panaszaiban); alkaiosi strófában 
két, sapphóiban egy ódát írt (A bal lator, első kötetében, a fiatal Babits hasonló metrumú 
verseinek szelleméhez közelálló „épater le bourgeois" célzattal, továbbá feleségéhez írt két 
ódája: Februári óda19 és Annyi ábrándtól..., mindkettő az érettebb esztendőkből). 
Kosztolányi nem kísérletezett a modernizálással, antik formájú verseit a szokott ünnepélyes 
hangvétellel írta. 

II.. 

Mint említettük, a húszas évek előtti költők (Babits, Juhász Gy.iés Tóth A. kivételével) 
alig éltek az antik formákkal. A háborút közvetlenül követő évek törést hoztak. Ezeknek 

19 Ismeretes, hogy a versszakok utolsó sora Alcaicus minor helyett adónisi: Szörnyű 
betegség. 
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az éveknek verstechnikáját ideges keresgetés, próbálkozás jellemzi (éppúgy, mint a tartalmat). 
A Nyugatban Gellért Oszkár 1919-ben helyezi el laza alkaiosi strófákban írt versét, a következő 
évben pedig hirtelen szinte tömegesen jelentkeznek az antik metrumok: Kosáryné Réz Lola 
hexametereket (kissé szabadon kezelt hexametereket) ír antik témáról Antik tragédia címen, 
dr. Nagy Zsigmond három formahű Horatius-fordítást közöl (1916 és 1918 datálással), Sárközi 
György szép distichonokban adja Kánikula с versét. A következő (1921) JVyiiga/-évfolyam 
egy rímes choriambusokban írt verset hoz, 1923-ban distichonokban szedett üdvözlet köszönti 
Osvát Ernőt (Sonkoly Béla verse), s ebben az évfolyamban jelenik meg József Attila Névnapi 
dicséret'és Útrahívás c , ismert költeménye, előbbi asklépiadési, utóbbi sapphói strófában. 

E kor verses termékein erősen látszik a szabadvers hatása: nem annyira abban, hogy 
az óklasszikai mértékeket — József A. kivételével — pongyolán kezelik, mint inkább az új 
formák teremtésében. Nem ritka a hexameter és szabadvers vegyítése, olyképpen, hogy hexa
meter-reminiszcenciákkal kötik meg a szabadverset, egy-egy valóságos hexametert is elejtve 
benne. Pl. Tass József verse 1923-ból: 

Dallal buzdul a kedv, mint szesszel a bor savanyúja. 
Búsongás — jaj, mire jó ? Csak nehezebb, ami nehéznek 

stb. Az első sor hexameter, a második annak indul és azzal végződik, a sor belsejében is akad 
néhány dactylus-láb, s a sor hossza kb. a hexameternek felel meg ( | « ̂  — — w 
— | — « » | ), Hasonló képlettel nemcsak Tass élt ismételten a húszas években: ugyan
ennek a formának késői kicsengése Babits Mint különös hírmondó с verse: „Mint különös hír
mondó, ki nem tud semmi újságot \ Mert nyáron át messze a hegytetején ült s ha este (— ^ « | 
| — — »\ | — " —1 )• Babits e versben leginkább a hangsúlytalan hosszú (elsősorban 
positione longa) szótagok rövidnek vételével kísérletezett. — Kevésbé érzékelhetők az antik 
forma-reminiszcenciák a szabadversnek olyan jellegű megkötésénél, mint amelyet Babitsnak 
a kötetben következő verse, a Tremolo képvisel: „Nyugtalan érzékenységeim, kései gyermek
félelmeim remegései, ne szégyelljetek magatokat!" A közönséges rímes szabadverstől az különböz
teti meg ezeket a sorokat, hogy a költő gyakran vegyít beléjük dactylusokat vagy anapaes-
tusokat, ill. szabályosan sorakozó és így dactylo-anapaesticus lábat helyettesítő spondaeusokat: 
_ u „ j | | „ _ ц __„„[ | | v _ у „ „ _ „ „ „ „ „ „ — . Emellett 
a sorvég tisztasága törvényének értelmében metrikus képletekkel zár minden sort, 
azzal az ókori széppróza clausula-technikájához hasonlítható sajátos eljárással, hogy vala
mennyi strófát más-más képlettel zárja: példázatokat »^ — remegni már " — »—, 
nyárfalevél — " ^ — , a nyárfasor elrohan » — | ^ ^ — I ^ —. Hasonló clausulákat találunk 
a helyenként alkalmazott, belső rímmel megerősített diaeresisek előtt: „Remegsz, ne bánd, 
remegj csak! remeg a párna alattad (bacchius félsorvég « — — ). 

A húszas éveknek ez a próbálkozása, amely antikizáló forma-töredékeket kevert a 
szabadversbe, hamarosan kihalt, ill. más irányba terelődött. Életképesebbnek bizonyult egy 
ehhez hasonló, más kísérlet, amelynek fő képviselője e korban Sárközi György volt: a nyugat
európai rímes formáknak antik dactylicus és anapaesticus hosszú sorokkal való megoldása, 
a sorhosszúságnak és a lábak modifikálásának a szabadvers uralma alatt megszokott kötet-
enségével. Pl. Sárközi egyik legkorábbi ilyen típusú versében (Nyugat 1920): 

Ha állsz a magas parton s hozzád sóhajtva szól a sötétes hullám 
Es a vizek nyelvén mormol halk búcsúzót 

A második sor pentameter, amelynek egyetlen különlegessége a második félsorban alkalmazott 
spondaeus; ezt az ókori szabályhoz hasonlóan, a klasszikus magyar időmértékes verselés 
is elvetette, ebben a korban azonban szokásos volt, Sárközi pl. fentebb idézett Kánikula с 
versében következetesen használta, természetesen ügyelve az utolsó teljes láb tisztaságára 
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(—— — I — " " ! — ) . Az első sor képlete ez: » — "« — « —«^» 
amit felfoghatunk jambussal kevert anapaestusoknak (csonka kilences) vagy teljes nyolcas 
dactylo-trochaicus sornak, elején felütéssel (ill. talán helyesebb a „felütés" fogalmát ki
küszöbölni, és soreleji csonka lábról beszélni). E formai megoldást később József A. is átvette 

; (1936-ban írt Balatonszárszó с versében): 

M ig nyugtalanul forgott nagy, lágy habokon az az éj, 
a csónak alatt hűvös öblögetési kotyogván, 

én nyugtomat ott leltem piros ölben, amint a szeszély 
meg a természet gyönyörűn lecsapott rám. 

(Hatos és hatodfeles, ill. ötödfeles iambico-anapaesticus sorok.) 
Ugyanitt (Nyugat 1920) kötöttebb és — leszámítva a rímes-időmértékes verselésünk

ben, főleg hosszú sorokban, ritkán használt dactylus lábat — a nyugat-európai formákhoz 
közel álló, de egyben a leoninusra is emlékeztető rímes strófákat olvasunk Sárközitől: Párák 
nedves ecsetje festi sürögve a tájat, | Szerte a hegyfalakon már villog a hóvakolat. A páratlan 
sorok dactylicus hexameterek (az antik metrikában tilos középmetszettel, 1. lentebb), 
a páros sorok egy szótaggal rövidebbek. 

E korszak hasonló formai kísérletezéseinek köszönhetjük többek között József A. 
choriambusait: 

Alszik a vár, elhagyatott, mint a halott, vár valakit. 

Az 1922-ben keletkezett költemény ritmusképletét Endre Károlynak néhány hónappal élőbb 
(1921 decemberében) megjelent Elsodort éj c. verséből vette át József Attila. 

Hasonló megoldás (antik és nyugat-európai forma közötti átmenet, rímes strófában), 
bár ritkán, másoknál is előfordul. E formatípus kialakulását a fenti sorozatba beleillesztve, 
autochton magyar fejlődéssel magyarázhatjuk; kevésbé látszik valószínűnek a nyugatról 
való kölcsönzés, annak ellenére, hogy a századforduló óta az angol és német költészetben is 
gyakoriak voltak a hosszú dactylusi vagy anapaestusi rímes sorok. A német—angol hatás fel
tételezésének az szól ellene, hogy e verstípus nyugati képviselői nem szerepelnek a kor magyar 
műfordítás-irodalmában. 

A húszas évek formakísérletei során egy-két esetben a görög kardal-költészet utánzásá
nak igényével lép fel a rövid sorú szabadvers, valójában azonban ekkor is próza marad: „így 
látlak minden éjjel, \ minden éjjel, \ Merő éjjel ez szerelmem te. (Szomory Dezső verse 1923-ból; 
alcíme is görög allűrökre utal, jellemző helyesírási hibákkal: ПгсмаХкшгаттп yvvaixœv). 

A formakeresés hamarosan letisztult. 1923—1933 között újra eltűnt az antik forma 
a magyar költészetből. Ugyanakkor a húszas évek végétől kezdődőleg az un. második nemzedék 
kezdte kialakítani saját formakincsét: a népies irány (Illyés, Erdélyi József) egy újabb stílusú 
hangsúlyos verselést, a többiek a jambust és vele rokon formákat. A szabadvers divatja lassan
ként lejárt. Amikor a harmincas évek derekán népi íróink tevékenysége nyomán új fejlődés 
indult meg hazánk irodalmi életében (Válasz, Tanú), sajátos módon az óklasszikai verselés
nek is régóta nem tapasztalt fellendülése következett be. Elsőnek Weöres Sándor fedezte fel 
az antik formában rejlő lehetőségeket. 1933-ban distichonokat, 1934-ben sapphói verset, 
1935-ben asklépiadési strófákat jelentetett meg a Nyugatban (amely ebben a korszakban 
is a színvonalas formai törekvések kizárólagos orgánuma maradt). Ugyanebben az évben 
Fodor József distichonokat, Rónay György alkaiosi strófákat írt, s ettől kezdve ismét használa
tosakká váltak a görög—latin formák, párhuzamosan a magyar értelmiség érdeklődésének 
az antikvitás felé fordulásával (Horatius Noster kötet 1935-ben, majd a „Kétnyelvű klasszi
kusok" többi kötete; a német Sziget-gondolat átültetése Magyarországra stb.). Megjegyzendő, 
hogy ezekben az években a nemzeti szocialista Németországban is divatba jöttek az antik 
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metrumokban írt versek, ezeknek azonban nem volt hatásuk a magyar verselésre: e kor német 
költészete kevésbé volt jelentős, mintsem hogy külföldön is ismerték volna. 

Az antik formakincs felelevenítése újra felvetette azt a problémát, hogy e formák 
alkalmasak-e modern gondolatok kifejezésére. Vas István mint kortárs, Horatius Noster 
bírálatában (1935) világosan körvonalazta a nehézséget: „De a legnagyobb nehézség itt az, 
hogy az eredetileg könnyűzenéjű horatiusi formáktól, főleg Berzsenyi óta, már-már elválaszt
hatatlan a magyar nyelvben a komor fenség és ódái szárnyalás." Vas I. aggályát számos példa 
— noha jellemző módon nem legnagyobb költőink gyakorlatából — igazolja. Csak ilyen 
jelleggel tudja használni az antik formákat e korszak két legjelentősebb költője, Illyés Gyula 
és Szabó Lőrinc. Illyés a „Vadak etetése" epigrammáit írja distichonokban, egy Vörösmartyt 
idéző költeményét (Búcsú) hexameterekben és kifejezetten az antikvitásra utaló ódáit 
(Az ítéletmondóhoz, alcím: Maecenas atavis . . . ; Babér; részben a Barbár roham) a horatiusi 
ódák formáiban; alkaiosi versekben fordítja le 1937-ben Puskin jambusokban írt Exegi monu-
mentam-àt is. A meglehetősen szabályos kezelés mutatja, hogy nem a verstechnikai nehézség ' 
tartotta vissza a szerzőt az antik metrumok elevenebb felhasználásától. — Szabó L. a Felvidék 
és Erdély visszacsatolására írt alkalmi ódáit szerezte alkaiosi strófákban (Az Ipoly ünnepén, 
1940 szeptember 5 .-e Kisvár dán), továbbá egy Hölderlin hatására keletkezett költeményét írta eb
ben a formában (A nyárvégi naphoz; Hölderlin An die Parzen-]ét éppen б fordította magyarra). ' 

Más volt a helyzet Weöres Sándorral, a világirodalom egzotikumainak saját költészetébe 
olvasztójával, aki bűvészi stílusjátékokat mutatott be óklasszikai metrumokban: mindennapi, 
sőt groteszk témát dolgozott fel distichonokban (A szobalégy), asklépiadési verseket írt 
Képeslap Klárának címen, Mocsári dalt szerzett sapphói strófákban. Trochaeus és spondaeus 
keverésében ő is a fentebb említett magyar gyakorlatot követi: 
— -*-1•— -SÍ- | — » « | — у] — ̂ â horatiusi - . | | _ „ „ | __ „ | _ JÍ . helyett. 

Gyakrabban és változatosabb tematikával, egyben változatosabb formákkal használta 
az antik metrikát Gulyás Pál (főleg fiatalabbkori darabjaiban; később a népi iránnyal ő is ki
kötött a magyaros formák mellett). Gulyásra bizonyos mértékig szintén érvényes Vas I. meg
állapítása az antik formák „komor fenség"-éről. Működésének korai szakaszában, a húszas 
években keletkezett verseiben találkozunk nála berzsenyis ünnepélyességű alkaiosi strófákkal 
(A bűvölő tavasz): A Föld, a Nap s a víz frigye most szövi | a halhatatlanság üde láncait: j 
most száll ki bűvölő kezükből | párja után repeső madárka. 

Ez azonban még nem Gulyás saját hangja: sem a simán kezelt forma, sem az ódái 
stílus nem jellemző rá az érettebb esztendőkben. Első három kötetében antik formát alig 
használt. Ekkor még a Kosztolányi-stílusú jambus dominált nála. A harmincas évek (vö. 
a korszakról fentebb mondottakkal) hozták meg formai gazdagodását. A Tékozló (1934) 
és Az Alföld csendjében (1942) с kötetében szinte iskolásfiús izgatottsággal váltogatja a formá
kat, akár magyaros, akár nyugat-európai versfajban. Az óklasszikai metrumok közül viszont 
kiköt a hexameter és distichon — nyilván mint a legelevenebben és legsokrétübben alkalmaz
ható két forma — használata mellett; e tekintetben negatív értelemben igazolja Vas I. megálla
pítását. S bár a komor fenség távol van e költeményeitől, mindenesetre megfigyelhető, hogy 
sohasem könnyed vagy éppen tréfás verseiben — amelyeknek száma pályája későbbi szaka
szán nagy — használja a hexametert, hanem leginkább természetleíró vagy kozmikus költe
ményeiben. A fenség elkerülését elősegíti a sorok verstani megoldása: hexametereiben a dac-
tylus dominál a spondaeus fölött. Míg pl. Vörösmartynál a hexameteres sorok általában 3 
vagy 2 dactylust tartalmaznak, ritkábban négyet s csak elvétve ötöt (sőt olykor csak egyet,20 

20 Hasonló eredményre jut NÉGYESY (i. m. 174. skk. 1.): a „Zalán futása" első 600 
sorában a tiszta dactylicus sorok előfordulása mindössze ^ %, a tiszta spondaicusoké 6 ̂ - % , 
s átlagban száz soronként 171 -dactylus jut az első négy lábra (azaz271 ^ az egész sorra, 
tehát átlagban 2,7 dactylus soronként). 
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Gulyásnál a 3 vagy 4 dactylust tartalmazó sorok vannak túlsúlyban, és gyakori az 5, ellenben 
ismeretlen az 1 dactylust tartalmazó sor. Ugyanez vonatkozik a pentameterekre, amelyekben 
Vörösmartynal az első félsor az esetek kétharmad részében I s a fennmaradó egyharmadban 
gyakrabban 0, mint 2 dactylust tartalmaz; Gulyásnál viszont majdnem egyenlő számban 
vannak 1 és 2 dactylust tartalmazó, s alig fordulnak elő tiszta spondaeusból álló félsorok. 
Ez által Gulyás — a szintén gördülékeny hexametereket író Kosztolányinál következeteseb
ben — megvalósította a modern magyar hexameter elevenné tételének egyik fő követelményét 

III. 

Mint a Nyugat fénykorában, a második világháború előtti, ill. alatti években ismét 
a legnagyobbak voltak azok, akik merték és tudták az óklasszikai metrumokat a modern 
formákkal egyenértékűen használni: József Attila, Dsida és Radnóti. 

József Attilára jellemző, hogy minden formát egyforma természetességgel és könnyed
séggel tudott kezelni. Fiatal korában (1922—1923) előszeretettel használta az antik lírai 
metrumokat (distichont csak egy alkalmi epigrammájában), s a Névnapi dicséret, az Űtra-
hivás és a Rövid óda a kelő naphoz asklépiadési és sapphói strófái zeneiséget és közvetlenséget 
egyesítenek; az antik forma erőt, de nem ünnepélyességet ad e költeményeknek. Játékos 
kísérlete e korszakból egy alkaiosi sorokból összeállított szonett, amely, tartalmát és stílusát 
tekintve, jambusokban is íródhatott volna: Egy részeg ember fekszik a síneken. E korban 
keletkezett versei közül más a forma szerepe három ódájában, amelyek kifejezetten a magyar 
nemzeti hagyományok Berzsenyi-periódusához kapcsolódnak: Juhász Gyulához, Petőfi tüze 
(alkaiosi strófa). Harc a békességért (asklépiadési strófa variációja). A Juhász Gyulához egy-
időben írt két József A. költemény (Szeged alatt és az említett Juhász Gyulához) egybevetése 
mutatja, mennyire köti a stílust a forma (szonett, ill. alkaiosi strófa): 

öreg, borús vers kél borongva bennem 

és 
Bátyám, ki bortól mámoros éneket 
zengsz húrodon, Te, nézd a magyar hazát. 

1923 után József A. is lemond az antik formákról, s egy költeményétől (Párbeszéd) 
eltekintve, 1936-ig nem ír óklasszikai mértékben. Az antik lírai metrumokhoz 1937-ben is csak 
egyszer tér vissza, a Névnapi dicséret és az Ütrahivás hangjának utolsó fellobbanásaként ható 
sapphicumokban (Én ki emberként vagyok, élve, boldog . . . ). Ezen a versen kívül élete utolsó 
két évében csak hexametereket és distichonokat írt, mintegy féltucatnyi rövid versben, 
könnyed, kevés spondaeust használó és többnyire a klasszikus norma szerint is hibátlan 
sorokban: 

Roskad a kásás hó, cseperészget a bádogeresz már. 

A hexameterhez mint egyszerű formához való megtérésében hasonló metrikai lehiggadási 
folyamatot figyelhetünk meg József Attilánál, mint amely más viszonylatban Babitsnál 
játszódott le. A distichont pedig mint az epigramma nálunk is klasszikussá vált formáját, Illyés 
Gyulához hasonlóan, politikai mondanivaló kifejezésére használta (Egy spanyol földműves 
sírverse). 

Az 1931-ben keletkezett Párbeszéd formai megoldását a görög bukolikus költészetnek 
köszönhetjük. Ott találhatta meg József A. a stichomythikus párbeszédre alkalmas hexa
meteres megoldást, elsősorban a Pseudo-Theokritos XXVI I-ben, amely Babits fordításában 
már régebben megjelent magyar nyelven (Szerelmes párbeszéd, az Erato-ban, 1920). Feltehető, 

444 



hogy a Theokritos-fordítás szokásos babitsi pongyolasággal kezelt hexameterei szolgáltak 
mintaképül a Párbeszéd József Attilánál szokatlan lazaságú hexameter-kezelésére.21 

Radnóti Miklós az 1930 körüli években szabadverssel kezdte pályáját, s viszonylag 
sokáig kitartott mellette, kissé elmaradva az általános metrikai fejlődéstől. Csak 1935 után 
(Járkálj csak, halálraítélt és Meredek út c. kötetével) tért át a kötött formákra, ekkor azonban 
végérvényesen, s gyorsan kifejlődő formaművészetével az általános fejlődés élvonalába kerülve. 
Ez a dátum egyéni hangjának megtalálásával tartalmi vonatkozásban is egybeesik. — Változa
tos, a konvencionális képletektől eltérő, szigorú formakezelésű metrikájában az antik formák 
jelentős helyet kaptak. Mielőtt az Eklogák és rokon tárgyú versek hexametereinél kikötött 
volna, egy-két alkalommal egyéb metrummal is kísérletezett. A hazafias ódaköltészet hagyo
mányos alkaiosi strófáit és ünnepélyes stílusát használta a Nyugtatan drán-ban: Magasban 
éltem, szélben, a nap sütött, \ most völgybe zárod tört fiad, ó hazám! Megfigyelhető, hogy a latin 
költőkön csiszolódott stílusú Radnóti az alkaiosi formát a caesura megtartásáig menő pontos
sággal kezelte. 

Az asklépiadési formának a magyar irodalomban klasszikus példája a Közelítő tél, 
s talán nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy Berzsenyi költeményének reminiszcenciája 
található Radnóti Mint a halál с versének egyéni variációjú asklépiadési strófáiban: * 

Csönd ül szívemen és lomha sötét takar, 
halkan koccan a fagy, pattog az erdei 
út mentén a folyó, tükre sajogva megáll 

s döfködi partját. 
(A harmadik sorban az utolsó trochaeus helyett dactylus áll, a negyedik sor glykóni helyett 
adónisi). 

írt még néhány epigrammát a hagyományos distichonban és a kevésbé hagyományos 
első archilochosi metrum rímes variációjában (Egy hírlapíróra : Ügy nyögdécseltél, panaszol-
kodtál, nyavalyogtál, \ mint aki már nem is él; hasonló kísérlet már előtte Babits: Hor. Epod. 14. 
fordításában, az eredetileg rímtelen forma megrímelésével), az utolsó években azonban (1941 
után) lemondott az összetettebb formákról, és csak a hexametert használta az antik mértékek 
közül. Hexameterben írt az eklogák közül hatot (az elsőt még 1938-ban), továbbá az eklogák-
hoz tematikailag és stilisztikailag szorosan kapcsolódó À la recherche-et és az Októbervégi 
hexameterekei. 

A magyar költészetben Radnóti kezelte a legnagyobb művészettel a hexametert. 
Sikerült megszabadítania a reformkori magyar irodalomban hozzátapadó merevségtől és 
éppoly simán folyó és közönséges metrummá tennie, mint amilyen a XX. sz.-i magyar jambus. 
Számos megelőző kísérlettől eltérően, a hexameter modernizálását nem a forma laza kezelésé
nek és nem az időmérték hangsúllyal pótlásának útján kereste. Fiatalkori költészete szabad
vers-periódusának elmúltával minden forma szabályait szigorúan megtartotta, s ez vonatko
zik antik formájú verseire is. A két fő eszköz, amellyel a hexameter természetességét meg
valósította, a dactylus sűrű alkalmazása a spondaeussal szemben — amit, még nagyobb 
arányban, Gulyás Pálnál is megfigyelhettünk — és a verstani nyomaték (ictus) elhelyezése. 
Harmadik — szintén nem lényegtelen — szempont a sormetszet alkalmazásának az antik 
előírástól eltérő és a magyar ritmusérzékhez közelebb álló gyakorlata. 

A magyar hexameter természetességének fő problémája a nyelvtani és vershangsúly 
viszonya. Radnóti gyakorlata mutatja, hogy a kettőnek gyakoribb egybeesése (de nem a hosszú
ságnak hangsúlyos rövid szótaggal való helyettesítése!) könnyedebbé teszi a sort. Deákos 
költőink és a következő évtizedekben működők latin mintára inkább kerülik, mint keresik 
a szóvég és láb vég egybeesését, azaz a következő láb arsisában a szó első szótagjának elhelyezé-

21 József Attiláról 1. még: HORVÁTH ISTVÁN KÁROLY: József Attila és a klasszikus 
metrum. ItK 1955. 
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sét, tehát hangsúly és ictus megegyezését;22 csak a 4. láb után, a latin caesura bucolica kedvéért 
alkalmazzák gyakran a szókezdetet követő láb arsisában: 

így szól | ván gom \ bos buzo | gánnyal | főben ü | íó'fte 
(Vörösmarty) 

Radnnótinál ellenben az ilyen sorok gyakoriak: 

Szép öreg | ember, | szárny emel- | é, avagy | üldöz az \ ellen 

Számadatokkal fejezve ki a különbséget: Vörösmartynál nagyjából egyenlő arányban fordul 
elő arsisban (a dactylus, ill. spondaeus első szótagjában) nyelvtanilag hangsúlyos és hangsúly
talan szótag (hangsúlytalan valamivel gyakrabban, pl. а Zalán futása II. énekében 53% hang
súlytalan, 47% hangsúlyos előfordulás). Radnóti különböző költeményeiben különböző az 
arány, de pl. a legtöbb hangsúlytalan arsist tartalmazó Л la recherche-Ъеп is a 35 sor 210 lábja 
közül 125 kezdődik hangsúlyos szótaggal s csak 85 hangsúlytalannal (60% arsis és szóhang
súly egybeesése, 40% hangsúlytalan szótag arsisban). A hetedik eclogában 151 : 65 az arány 
(70% és 30%) hangsúly és verstani nyomaték megegyezésére, s általában ez az arány jellemző 
Radnóti hexametereire, sőt olykor erősebb eltolódás is megfigyelhető. 

Abban az esetben, ha az arsis (verstani nyomaték) hangsúlytalan szótagra esik, régebbi 
költészetünkben közömbös, hogy ez a hangsúlytalan szótag milyen helyzetben vagy környezet
ben áll. A modern hexameterben bizonyos tendenciák figyelhetők meg használatában. Néhányan 
— elsősorban Radnóti — kerülik a két arsist tartalmazó hosszú szavakat, amelyek régebbi 
hexametereinkben közönségesek, pl. régi dicsőségünk. Amennyiben mégis előfordul két arsis 
egy szóban (négy vagy több tagú szavaknál ez nem mindig kerülhető el), Radnótinál majdnem 
kizárt az olyan megoldás, mint az idézett Vörösmarty-példában, hogy mindkét verstani 
nyomaték hangsúlytalan szótagra essék (dicsőségünk); az egyik arsis szinte mindig az első 
szótagon van, pl.: annyira, hogy már néha nem is fáj — undorodom csak. Ettől Radnóti mind
össze négy ízben tér el, s érdekes megfigyelni, hogy mind a négyszer olyan költeményében, 
amelyben a hexametert nem akarja gördülékennyé tenni: kétszer egy epigramma-sorban 
(úgy nyögdécseltél, panaszolkodtál, nyavalyogtál), egyszer a legtöbb két-arsisos szót tartalmazó 
Д la recherche-Ып (feleségekkel koszorúzott), egyszer a „félsorokat rovó" ötödik eclogában 
(mint a halottakét — Mégsem tudok írni ma rólad; spondaeus helyett trochaeussal !). 

További megszorítás a két-arsisos szavak esetében, hogy a két arsis ne legyen spondaicus 
környezetben, mint az idézett dicsőségünk szóban (u | I — — l — «). Radnótinál vagy 
dactylussal kezdődik a két-arsisos szó (sem a cserjén pöndörödő kis | zöld levelek — u « | — —), 
vagy ha nem dactylussal kezdődik, akkor legalább a második arsis után következik dactylus 
(csiklandós levelek | - » » | - ). Spondaeusi környezet kerülése hangsúlytalan szótagon 
levő arsis mellett egyébként is egyik legjellemzőbb sajátsága újabb hexameterünknek. Jobb 
költők kerülik az ilyen megoldást: Nyugszanak. Arcaikon boldogság álmai tűnnek - U ü | 
_ „ „ | , | [ _ „ „ ) (Vörösmarty; egyébként a Délszigetben, ahonnét az 
idézet való, szintén ritka, s az eposzok hexametereire jellemző Vörösmartynál). Radnótinál 
hangsúlytalan arsis előtt, még inkább után, ill. mind előtte, mind utána rövid szótag áll, 
tehát dactylusi, nem spondaeusi környezet; mindhárom változatra példa: csúszik a jég a folyón, 
foltosra sötétül a part is (a folyón szó hangsúlytalan arsisát dactylus előzi meg, а foltosra szóban 
spondaeus előzi meg, és dactylus követi, a sötétül szóban előtte is, utána is dactylus áll). A.spon-

22 NÉGYESY: i. m. 95.: „A hangsúly és időméret e viszonya kevés fejtörést okozott 
költőinknek." 
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daeusok viszonylagos ritkaságát tekintve Radnóti hexametereiben, nála e megoldás magától 
értetődő. Ettől egész költészetében mintegy három-négy esetben van eltérés, s ez esetek közös 
sajátsága, hogy a kivételképpen spondaicus környezetben álló hangsúlytalan arsis szóvégre 
esik, pl. fák gyökerén fut, a rügy gyöngéd hónalja tövében. 

A hexameter klasszikus caesuráira az újabb magyar költészet nem fordít különösebb 
gondot; a metszet nem ritmusképző elem időmértékes költészetünkben. Régebbi költőinknél 
csupán az antik szabályok hű követése tette kötelezővé a hexameter klasszikus latin caesurái-
nak pontos megtartását. Radnótinál — de másoknál is a század eleje óta — régebben domináló 
caesura penthemimeres mellett a klasszikus költészetben ritkább caesura кала TQÍTOV TQO-
ya\ov válik különösen gyakorivá: 

fáklya a templom tornya, \ \ kemence a ház, a lakója 

fordításaiban is előfordul, hogy sorozatosan alkalmazza ez utóbbit (Tibullus I. 10 záró részé
nek hexametereiben, ahol érdekes módon az eredetiben is ez a helyzet). Emellett gyakorivá 
válik a klasszikus költészetben tiltott diaeresis a harmadik spondaeus (olykor dactylus) után: 

Jó neked, itt nyugalom van, | | ritka a farkas is erre 

A caesura bucolica gyakran, de nem rendszeresen fordul elő, és többnyire nem párosul értelmi 
szünettel: 

s most a szabadság angyala őrzi nagy \ \ álmuk a mélyben 
- - I I I I I I I  

Értelem szerint a caesura az angyala szó után áll (az említett harmadik dactylus utáni helyzet
ben, ahol a klasszikus szabály szerint nem állhatna), s a caesura bucolica jelzőt szakít el a jel
zett szótól, ami nyelvileg lehetetlen; ebből láthatólag a caesura bucolicának nincs ritmikai 
szerepe az idézett sorban. 

Ujabb költészetünk a caesura bucolicával egyidejűleg nemritkán még egy metszetet 
alkalmaz a sorban a második láb végén vagy közepén, így három részre tagolja a sort: 

szép Öregember, | | szárny emel-é, avagy \ \ üldöz az ellen ? 
u \j I — | J — u i/ I — u u j | — V <J ] — — 

áldjon az ég, | | öreg este szakad rám, | | míg hazaérek 
\J IS | | | \J и ] — <J i / I — — | I — и l í | — 

Hasonló megoldás, caesura bucolica helyett egy szótaggal előbb álló metszettel: 

falhoz verdesik \ | itt is, amott is \ \ a pötty csecsemőket 

Feltehető volna, hogy Radnótinál is véletlenszerűek a caesurák, ahogy kétségtelenül 
azok legtöbb XX. sz.-i költőnknél. Ennek azonban ellene szólnak olyan megfigyelhető szabá
lyosságok, mint egyik költeményében a következetesen végigvitt caesura penthemimeres 
(Száll a tavasz . . . , amelyben nemcsak a költeménynek mind a 19 teljes sora tartalmazza 
a szóban forgó legklasszikusabb caesurát, hanem a négy, rímmel is erősített félsor szintén a hexa-

» méternek az említett caesuráig tartó részét adja: lánggal lobban az ég). Túlnyomólag ez szerepel 
a Harmadik és Ötödik eclogában is. Ugyanígy megfigyelhető szabályosság e caesura kerülése 
a Nyolcadik eclogában (az 56 soros költeményben mindössze 14 esetben fordul elő). Viszont 
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megfigyelhető, hogy a caesura penthemimeres (amely működésének legutolsó, legkiforrottabb 
szakaszában háttérbe szorul) nála is többnyire pusztán metrikai jellegű, mint klasszikusaink
nál, azaz nem mindig párosul értelmi metszettel, s ennek következtében ritmusérzékünk 
számára semmitmondó (pl.: Pásztori Múzsám, légy \ \ velem itt, bár most csak egy álmos), 
ellenben a sort középen kettévágó metszetek (a klasszikus költészetben ritka caesura xaxà 
TQÍTOV TQoxàiov és a kifejezetten tiltott harmadik láb utáni diaeresis, amelyeknek arányszáma 
feltűnően magas Radnótinál) mindig erős értelmi szünettel járnak együtt: s hogy mi a célja az 
Urnák, 11 senkise tudja ma sem még; Szerbia vak tetejéről \ \ búvó otthoni tájra; vö. a fentebbi 
példákat is.23 Ugyanez mondható azokról a sorokról, amelyek két metszettel három részre 
oszlanak: Alszik a tábor, | | látod-e drága, | 1 suhognak az álmok; tartja az égen, | 1 hogy le ne 
hulljon | | félti arannyal. Tehát a caesura szerepe megváltozott: a latin költészetből mechaniku
san átvett, üres metrikai szabályból a sort értelmileg is tagoló és ezáltal magyar ritmusérzék 
számára ritmusképző értékkel bíró elemmé vált, s egyidejűleg elszakadt a klasszikus metrika 
előírásától, kifejezetten előnyben részesítve caesurának és láb végnek a latin (és klasszikus 
magyar) költészetben tiltott egybeesését (diaeresis). Ez utóbb említett tendencia összefügg 
a nyelvtani és verstani hangsúly összehozására való törekvéssel, tekintve, hogy a magyarban 
szókezdő hangsúly lévén, szóvég és lábvég egybeesése (diaeresis) esetén a következő láb arsisa 
hangsúlyos szótagra kerül, amire újabb hexameterünk törekszik. 

A dactylusok gyakorisága tekintetében Radnótival és Gulyás Pállal együtt halad 
a hexameter kezelésében Dsida Jenő. Költészetében a 4—5 dactylust tartalmazó hexameterek 
szinte kizárólagosságig menő túlsúlyban vannak. Nyelvtani hangsúly és versictus egybeesésé
nek kérdésében nem megy olyan messze, mint Radnóti, bár a múlt századi magyar hexa
meterhez képest az ő verseiben is nagyobb az egyezési arányszám: kb. 60%, a hangsúlytalan 
szótagra eső arsisok 40%-ával szemben. 

A caesurának tényleges ritmusképző elem gyanánt való felhasználása a magyar hexa
meter-költészetben Dsidánál éri el csúcspontját, mind a számarányban, mind az értelmi tago
lás nyomatékos volta szempontjából. Sajátos kedvelt stilisztikai fogása Dsidának, hogy míg 
a hosszú hexameter-sort rendszeres értelmi tagolással teszi ritmizálhatóbbá, a sorvégen, 
ellenkező módon, feltűnően kerüli az értelmi szünetet. Az enjambement-ök száma (össze
tartozó nyelvtani szerkezetek, mint jelző és jelzett szó, alany és mellette álló állítmány, állít
mány és határozó stb. kettévágása) Dsidánál jóval nagyobb, mint akár a Zalán futásában** 
(nem beszélve pl. Vörösmarty kiseposzairól, amelyekben erősen csökken az enjambement-ok 
előfordulása): „Zúgva zihálom a friss levegőt. \ \ Fiatal vagyok, ifjú \ lábam nyílsebes, | | 
ifjú szívemben \\ az üstökösök vad | ujjongása nyilallik, | | az édes öröm lihegése." A szín
taktikai-fonetikai metszet Dsidánál (mint Radnótinál is) leggyakrabban a sor közepére esik, 
a harmadik láb második szótagja után vágja ketté a sort: | — yy | | vagy | — » \ | » pl. „Szép 
dolog élni, kutyuskám. | | Szembe haladni a széllel", vagy „hátsó lábadon ülve, \ \ nyifogva 
könyörgöd az örvet". A szabály ilyen megfogalmazása mutatja, hogy a caesura elhelyezésének 
alapelve modern költészetünkben megváltozott az antik szabályhoz képest: az antik szabály
tól eltérőleg, nem a morák, hanem a lábak és szótagok számán alapul, függetlenül a szóban 
forgó lábak és szótagok mora-értékétől. Ezáltal válhat egyenértékűvé a harmadik lábban 
— y | | » , — » » | | és | | metszet. Ugyanez az elvi szabálymódosulás figyelhető meg 
a negyedik láb metszeténél is. A sornak ezen a helyén valamivel ritkábban fordul elő modern 

23 A sormetszetek fonetikai vagy értelmi jellegének kérdésében vö. NÉGYES Y bírálatát 
HORVÁTH J.: Magyar ritmus, jövevény versidom c. könyvéről (BpSz 195. köt., 1924.210. skk. 
1.). Horváth élesen elválasztja a kettőt, és a versben csak a fonetikai tagolásnak juttat ritmus
képző szerepet, Négyesy összekapcsolja a kettőt, Radnóti és Dsida gyakorlata inkább Négyesyt 
igazolja. 

24 A Zalán futásában kb. 60% a sorvég és mondatvég megegyezése, 1. NÉGYESY: i. m. 
179. A Dsidáéhoz hasonló Baróti hexameter-kezelése, akinél többnyire sor közepén fejeződnek 
be a mondatok (NÉGYESY: i. m. 72.: Baróti hexameterei „rosszkor vesznek lélegzetet"). 
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költészetünkben az értelmi caesura (Dsidánál leginkább a két-metszetű sorokban), azonban 
itt szabályszerű jelenséggé vált, hogy az antik caesura bucolica (sorvégi | [ — и v | — — ) 
aequivalenseként szerepel az egy szótaggal előbb kezdődő (dactylicus 4. láb második szótagja 
utáni: — « 1 | v j — v u | ) metszet. Pl. Radnótinál, két egymás utáni sorban: 

Úgy lön minden, ahogy te megírtad. \ \ Az ősi gomolyból 
Mondd, mi hozott most mégis e földre? \ | 

— A düh. Hogy az ember 
Dsidánál: 

lángözönében, j | a sok-sokezernyi, \ \ parányi sugártű. 

Hasonlóképpen a caesura értelmileg tagoló szerepének előtérbe kerülése magyarázza a hexa
meter negyedik lábjában levő antik ceasura hephthemimeres arányszámának növekedését 
a modern magyar lírában (szintén gyakran a modern gyakorlatban kialakult, az antik metriká
ban a caesura bucolica kivételével nem javallott két-metszetes sorokban); pl. Dsidánál: 

Ifjan tértünk | | színed elé, | | örök isteni Felség. 
I II | _ | | „ „ | _ „ „ | 

Radnótihoz hasonlóan, Dsida is mai és természetes hangon szólaltatta meg a hexa
metert (mindössze két alkalommal: a Kóborló délután kedves kutyámmal negyedfélszáz sorában 
•és a Miért borultak le az angyalok Viola előtt első fejezetében), a „versus heroicus" használatá-
bal az áhítatos lelkesedés naiv báját fokozva. Ugyanígy természetes a hangja hendecasylla-
Ausainak, amelyekkel egyedül áll az újabb magyar lírában: 

Fáradt lettem. A gondok elgyötörtek. 
Álmos is vagyok. Itt a perc pihenni. 

Második verseskötetének (Nagycsütörtök, 1930 körüli versek) hendecasyllabusokban írt hét 
költeményére Catullus-fordításai ihlették (Horatiusnál s nyomában klasszikusainknál a versus 
Phalaecius jelentős költeményben nem szerepel). Mind a Catullus-fordításokban, mind önálló 
verseiben a magyar ritmusérzéknek megfelelően fokozza a sor trochaicus lejtését azáltal, hogy 
az első láb szokottabb spondaeusa helyett előszeretettel használ trochaeust, viszont — magyar 
fül számára aequivalensként — a harmadik, ill. negyedik láb kötelező trochaeusa helyett is 
olykor spondaeust alkalmaz: „szomjasan tapadó szájamra gondolj" - u | - u u | - y \ — v 
I — — . Későbbi — bár szintén változatos formákkal dolgozó — költészetében nem szerepel 
a hendecasyllabus. A többi óklasszikai formát ritkábban használja: három ízben az asklépia-
dési, egyszer a sapphói strófát, s e formákban csak ódát, ill. elégiát ír. A trochaeus és spondaeus 
felcserélését ezekben az egyébként kifogástalan strófákban ugyanúgy megtaláljuk, mint 
hendecasyllabusaiban: Istenem, Te tudod : koldusán élek én (ZÈ^»-£--V « -*»'| j -** »«Й^ v -*- a 
..horatiusi -uu — 11 — »к, — v— helyett).26 

25 Trochaeus és spondaeus felcserélésében az alapvető különbség a régebbi és a modern 
magyar költői gyakorlat között arra vezethető vissza, hogy régi költőink mechanikusan át
vették a sornak mint legkisebb ritmikai egységnek a képletét, s a soron belül nem számoltak 
kisebb kommutábilis egységekkel; modern költészetünk viszont a rímes-időmértékes nyugat
európai versformák módjára, felbontja lábakra, s teremt belőle ötös trochaeo-dactylusi stb. 
sort, ugyanolyan törvények szerint kezelve, mint a modern képleteket: trochaeus és spondaeus 
a sorvégtől eltekintve bárhol felcserélhető. így a sapphói sor egységesen ereszkedő lejtésű, 
nyugat-európai sortípusainkhoz hasonlóan kezelt sorrá alakult, amely a caesurát sem szük-
ségeli. E fejlődés legtisztábban Dsidánál figyelhető meg, de többi XX. sz.-i költőnknél is 
jelentkezik, tendencia gyanánt. József A. pl. a sapphói és asklépiadési strófában pontosan 
követi az antik képletet, megtartva a caesurát is, csak egyik versében helyezve következetesen 
egy szótaggal előbbre: „Képedet halk ritmusok ősi habján" -̂ - v | -*— |" |••*. vù {*•*• « J #— úgy, 
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A Nyugat első nemzedékének költőinél ezen túlmenőleg is megfigyelhető volt az antik kép
letek laza kezelése, míg a két háború között fellépő nemzedéknél szigorodási folyamat követke
zett be: a legjobbak visszatértek múlt századi nagyjaink metrum-használatához, ahogy általá
ban visszakanyarodtak az induló Nyugat hagyományrombolásától magyar hagyományaink 
tiszteletéhez. Divatba jött a hexameter és distichon, amelyet egyesek szabályosan, mások igen 
pongyolán kezeltek (Keresztúry D., Takáts Gyula, Képes G., Végh György, Somlyó György 
stb.). Ebből az irányzatból mint az antik képletek modernizáló átalakítója emelkedik ki 
Vas István, aki továbbfejlesztette az ókori formáknak a fiatal Sárközi György költészetében 
megfigyelhető rímes variálását. Dactylicus és anapaesticus sorokból épített fel rímes strófákat; 
leginkább a hexametert kombinálta — olykor némileg megváltoztatva — más sorokkal: 

Vérszínű most a világ, feketednek az alkonyi árnyak, 
sápadnak a fények az este előtt. 
Fél a világ, mert már az idő nagy tengere árad 
s partjára kidobja a lomha jövőt. 

(Az antik metrum Alcmanium modern változata, a páros sorokban négyes anapaestusokkal 
vagy felütéses csonka négyes dactylusokkal.) 

Már beborult. Csavarogsz-e Budán még? Én sem igen. 
Drága barátném, hol van a nyár? Csak a képeiden. 

(Hexameter dactylicus catalecticus in syllabam.) 
A horatiusi (Szabó L. fordításában nálunk is népszerűvé vált) „Diffugere nives" hangu

lati elemei és metrum Arhilochium primum-ának laza kezelésű formareminiszcenciája figyel
hető meg a Gyertyaszentelői elégiában, Vas I. egyik utolsó ilyen metrikájú versében (1947; 
a háború után felhagyott ezzel a technikával): 

Csordul а hókupacok szennyes leve, enged a téli 
keménység, elfeketül. 
Laza sár a világ. Nehéz nekem élni 
keményen és egyedül. 

(A páratlan sorok hexameterei helyett olykor rövidebb és anapaesticus sorok állnak, a páros 
sorok csonka hármas dactylusai helyett többnyire egyenlőtlen hosszúságú iambico-anapaes-
ticus sorokat használ.) 

IV. 

1945 nem hozott éles törést a versformák használatában. A Válaszban pl. egészen a 
folyóirat megszűnéséig (1949) ugyanazok a versképletek találhatók, mint a háború alatti öt 
évfolyamban (elszórtan hexameterek is). A háború utáni idők bizonytalansága a versformák 
keresésében most valamivel kevésbé mutatkozik, mint az első világháború utáni években: 
bizonyos aránybeli eltolódás mellett inkább konzervativizmus jellemző a negyvenes évek 
második felének verselési technikájára. Aránybeli eltolódást a hexameter gyakoriságának 
további fokozódása jelent, a konzervatívizmus a közhasználatú és szabályosan kezelt nyugati 
formák kedvelésében mutatkozott. 

mint a görögben, míg a horatiusi és klasszikus magyar szabály: — « | — — ] — | | « « | — ^ | . 
Az alkaiosi strófa harmadik sorában ellenben ő is szabadon variálja a jambust és a spondaeust: 
„üzend, hogy nincsen isten, ember" ^ — | | « — | « — | — ehelyett: —— | v — I [« — | 
—. Ugyanezt teszi Radnóti („Némuljak én is el? mi izgat' ) , Gulyás, Illyés, Tóth Á. és mások 
(1. fent, a „Lomha gályán" kapcsán). 
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Az 1940 előtti időszakra vonatkozó fejtegetéseinket a Nyugat évfolyamaiból vett pél
dákkal illusztráltuk. A folyóirat, egyedülálló irodalomtörténeti jelentősége mellett, a verstani 
fejlődést is híven tükrözte. (A többi irodalmi folyóirat, pl. a hosszú életű Üj idők, a kevéssé 
olvasott Napkelet, a Vigília™ stb., nem rendelkezett jelentős költői gárdával, és nem is szolgál
tat példákat antik metrumú versekre).—A második világháború utáni korszaknak nem volt 
hasonló reprezentatív folyóirata. Leghosszabb életű és legnagyobb oldalszámmal megjelenő 
irodalmi kiadvány 1945 után aCsillagc. volt. Indulása első éveiben ez a folyóirat volt az, amely 
legerősebben szakított az előző évek irodalmi hagyományával; a többiek (a már említett 
Válaszon kívül az Újhold, a hexametereket gyakran hozó Magyarok, sőt a Fórum is) konzerva
tívabbak voltak. Ez nyilvánult meg abban is, hogy a Csillag első évfolyamaiban otthonos volt 
a magát forradalminak tartó szabadvers, míg az antik formák — leggyakrabban természete
sen a hexameter és a distichon — csak 1950-től kezdve nyertek polgárjogot a lapban, amikor 
a hivatalos irodalompolitika kitűzte a haladó hagyományok tiszteletét. 1950 előtt egyetlen 
antik formájú vers látott napvilágot a Csillag hasábjain: Bóka L. Pataki Homérja (1948): 

Jól sejtette szívem és lelkem jól látta előre 
eljött hát az a nap, amikor hős Trója leomlott. 

A pongyola kezelésű alkalmi versezet fő érdekessége, hogy a hexametereket (az első sor is az !) 
a szerző a distichonok formájában szedette, nyilván összefüggésben azzal, hogy egyéni termi
nológiával másutt is distichonnak nevezte Homéros versformáját. 

Az 1947—48 körüli években a hexameter ismét polgárjogot nyert a magyar irodalom
ban. Nemcsak viszonylag gyakori metrummá vált, hanem közönséges képletté is, különböző 
tartalmak kifejezésére alkalmassá. Formai fejlődése a negyvenes évek vége óta nem egységes. 
Magyar ritmusérzék számára könnyedebbé tételét, amit a háború előtti években Radnótinál, 
Dsidánál vagy Gulyás Pálnál figyelhettünk meg, a Magyarok hasábjain leginkább Rónay 
György és Takáts Gyula versei valósították meg: 

Élek az ég derűjében, az éj bársonypuha csöndjén 
(Rónay Gy.) 

Érseki ház kapujáról szárnyait oldja a hattyú. 
Szűzi fehér márvány lendül az utca főié. 

(Takáts Gy.) 

A dactylusok gyakorisága, az arsisnak első szótagra esése és a caesurának a penthemimeresnél 
hátrábbi elhelyezése (Takátsnál többnyire a harmadik spondaeus után) jellemzi e haxemete-
reket. Néhány költő a régi típusú hexametert folytatta tovább, pl. Samu János, Főhadnagy 
Fazekas с versében (Magyarok 1947), azzal a különbséggel, hogy a caesura klasszikus szabá
lyait б sem vette figyelembe: 

Lelke halálig tógás, \ \ éneke fejfa-komolyság. 

A hexameter modernizálásának kísérlete más megoldáshoz is vezetett: a lazításhoz. 
Az a szabadosság, amely régebbi jelentős költőink közül egyedül Juhász Gyulánál volt meg
figyelhető, most gyakori jelenséggé vált. Pl. Jártosy István versében (Magyarok 1947): 
„Robban a napkör, a kék idő felüvölt, s nyila mint egy \ arany rózsabogár üt a végtelenbe, hogy Ь 
újra." Hasonlóak Bóka L. idézett hexameterei. Következetesen darabosak Lakatos István 
hexameteres sorai: „verve hóval, jéggel, útban az Északi Sarkhoz" (Magyarok 1948); „Mostan 

26 A Vigíliában 1940-től kezdődően Végh György s néhány más költő jelentkezett egy-egy 
óklasszikai metrumú verssel. 
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trombita szól, tompán, autók iramodnak \ Traktortól, motoros ütegtől furcsa az utca" ( Válasz, 
1947). A hexameter lazításának leggyakoribb tényezője a spondaeus felcserélése trochaeussal 
olyan helyzetben, amikor a thesis szóvégre esik: verve hóval, jéggel. Szintén gyakori a rövid 
szóvég arsisban: a hazai földnek — „» | | —. Ritkábban fordul elő szókezdő rövid 
szótag arsisban, ahol tehát a hangsúly pótolja a hosszúságot: arany rózsabogár. Szintén ritka 
jelenség hosszú szótag rövidnek vétele: „jól sejtette szívem és lelkem jól látta előre". Csupán 
alkalmilag fordult elő a sornak egy vagy több szótaggal való megtoldása: „de e \ lőbb még, 
hallottátok-e, hogy lett néma az élő" (Somlyó Gy., Fórum 1947). E li centiák, amelyek antik 
metrumokban régebbi költészetünkben csak elvétve fordultak elő, a második világháború 
utáni években elszaporodtak a hexameterben. A spondaeus helyetti trochaeus-használat 
esetén ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, mint amely a sapphói sorban már korábban 
megfigyelhető volt: az időmértékes sorokban az egységes lejtést érzi a magyar használat 
ritmusképző tényezőnek, nem az abszolút mora-számot; az egységes (ereszkedő) lejtés pedig 
dactylus és trochaeus keverése esetében éppúgy biztosítva van, mint dactylusés spondaeus vál
togatásakor. Más kérdés az, hogy a hexameter képletének durvább megsértése számos költőnk 
nek — és olvasónknak — az óklasszikai vagy általában az időmértékes formák iránti ritmus
érzéke csökkenéséről tanúskodik. Leszámítandók azok az esetek, amikor szándékos forma
bontásról van szó. Pl. az említett Somlyó György 1945 előtt és 1950 után hibátlan hexamete
reket írt, de 1946—1947 körül rendkívül lazán kezelte e formát. Ez az alkalmi irányváltoztatás 
részben a napi politika, részben az irodalmi divat követésére vezethető vissza: a háború utáni 
években a modern dekadens francia lírának értelmiségünk körében hirtelenül támadt töme
ges népszerűsége következtében másodvirágzását élték a szabadvers és a formák lazítása. 
E rövid átmeneti periódus lejártával költőink visszatértek a kötött formákhoz. 1950 után a 
Csillag-Ъап is meglehetősen gyakran fordultak elő hexameterek, distichonok, sőt olykor 
antik lírai metrumok is. Az igényes formaválasztású Kónya Lajos 1950-ben egy hexameteres, 
egy alkaiosi és egy asklépiadési formájú verset jelentetett meg e folyóiratban (Száll az alkonyi ég, 
északi szél süvít). A későbbi Csíllag-számokban sűrűn találkozunk antik formájú alkalmi 
versekkel Képes G. tollából (különböző iskolai, irodalmi stb. emlékünnepélyekre). Mint e 
példa mutatja, az alkalmi költészet színvonalán ma is változatlanul él az antik metrumú 
ünnepi ódák szerzésének évszázados iskolai önképzőköri hagyományra visszatekintő gyakor
lata. 

A nyugat-európai rímes-időmértékes formák gazdagítása az antik formakincsből 
(amit Vas Istvánnál láttunk) az 1950 utáni hivatalos neoklasszicista irányzat terméke gyanánt 
ismét megindult. Pl. Devecseri G, verse a Csillag 1951. évfolyamában: 

Be szép is tenne, hogyha versbe tudnám 
fogni a pillanatot. 

E jambusi költeményben antik reminiszcencia a második sor (Archilochius minor), és maga az 
elrendezés: hosszabb-rövidebb sorok váltakozása. Még távolabbiak az antik reminiszcenciák 
Polgár István versében (ugyanebben a Csíillag-évfolyamban): 

Hogy süpped e görcsbe meredt, puha föld! 
hajnali-dunna-meleg. 

A páros sorok itt is Archilochius minor-ok, a páratlan sorok tiszta anapaestusok, jambikus 
kezdettel, ami nyugat-európai formájú költészetünkben sem ritka. 

Még egy példát hozunk fel az antik hatás érvényesülésére nyugat-európai típusú új 
formák létrehozásában: Végh György rímtelen trochaeusait (Magyarok 1945): 

• 
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Március! rügyet varázsló pillehercegünk 
oly sokáig élt a tél. 

(Tetrameter trochaicus catalectius in syllabam és versus Euripideus.) 
Az ötvenes évek elejének neoklasszicista formatörekvései bizonyára hozzájárultak ah

hoz, hogy Áprily, Lajos, aki addig (egyetlen hazafias ódától eltekintve: Ének a Kükütlőhöz, 1942, 
sapphói versekben) szinte kizárólag jambust használt verseiben, ezekben az években négy 
hosszabb hexameteres költeményt írt {Séta Debrecenben, Odysseus végső kalandra indul, Viseg
rádi vadászat, Párversek). Mint a címek is mutatják, a hexameteres (ill. distichonos) formát 
a versek múlt felé forduló témája indokolja. Aprily hexameterei a modern magyar hexa
meternek Dsida és Radnóti kezén kialakult formájához állnak közel. 

Az ötvenes évek derekán a megélénkülő politikai költészet alkalmi polémikus témák 
kedvéért vette elő a distichont, az epigramma-költészet klasszikus metrumát. Az ötvenes 
évek végén és a következő évtizedben ismét háttérbe szorult ez a verselés és általában az 
óklasszikai formák használata a magyar költészetben. Az a költő-nemzedék, amely a háború 
előtti, ill. alatti években magáévá tette az antik formakincset, elvétve az utóbbi évtizedben 
is él vele. Aránylag gyakran bukkannak fel antik metrumok az emigrációs magyar irodalom 
politikai témájú verseiben. Egészében véve azonban jelenleg ismét pangás állapotában van 
az antik metrikájú magyar verselés. Megjegyzendő, hogy a XX. sz.-i magyar verstermelés 
áradatában az antik formák arányszáma elenyészően csekély: nem éri el az 1%-ot. Számos 
költőnk (Reményik Sándor, Oláh Gábor, Erdélyi József, Juhász Ferenc, Nagy László és igen 
sokan a kisebbek közül) egyáltalán nem írt óklasszikai metrumú verset; és akik írtak, azoknál 
is többnyire nem tartoznak költészetük jelentősebb darabjai közé az antik formájú versek. 

József Vekerdi 

CLASSICAL FORMS OF PROSODY IN MODERN HUNGARIAN LYRIC POETRY 

The great age of using classical prosody was the first half of the 19th century in the 
Hungarian literature. In the fifties of that century it fell out of use, and — after the sporadical 
attempts of the 1910s — came into fashion again only in the period between the two 
Wars. While earlier the high-flown style had been inseparable from the antique forms, the 
greatest Hungarian poets of the 20th century strove to handle classical poetry as equal to 
modern forms, as common metre. They had a liking, in the first place, for the hexameter which 
they (mainly Miklós Radnóti) could bring nearer to the Hungarian sense of rhythm through 
a more frequent coincidence of grammatical stress with prosodie ictus, through a higher 
proportion of dactyls and through associating the caesura with a break in the sense. Antique 
prosody has lost in popularity again since the time of World War II. 
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