
VAJDA ANDRÁS 

PETŐFI VERSELÉSÉNEK NÉHÁNY FUNKCIONÁLIS VONÁSA 

I. A forma megválasztásának miértje és mikéntje kardinális kérdése minden művészet
elméleti (sőt: történeti) és alkotáslélektani koncepciónak. Ha valaki kellőképpen válaszolni 
tudna e kérdésekre, ez azt jelentené, hogy forma és tartalom összefüggésének, szerves kapcsoló
dásuk föltételeinek olyan világos ismeretével bír, amely lehetővé tenné számára egy egész 
sor esztétikai alapkérdésnek — többek közt például az értékelés problémájának — szinte tel
jes megoldását. A tudományos vizsgálódás e téren még az előmunkálatoknál tart: nagyobb 
korszakok stílusát, formakészletét illetően tudunk ugyan már valamilyen kevésbé sommás 
magyarázatot találni, nagyobb világossággal azonban csak szerencsés egyedi esetek örvendez
tetnek meg bennünket; s míg a formák leírása, leltározása folyik, jelentésük továbbra is 
makacsul homályba burkolózik. 

II. Ha mármost arra fordítjuk figyelmünket, hogy miképpen juthatnánk közelebb — ha 
csak egy lépéssel is — e kérdések megoldásához az irodalomtudományban, közelebbről a líra 
elméletében, a következőket kell elmondanunk. 

1. A műelemzés, vagyis egyes művek mélyreható vizsgálata, bár kétségkívül a legfontosabb 
és legértékesebb adatokat szolgáltathatja és szolgáltatja is — legyen akármilyen módszerű —, 
önmagában mégsem egészen adekvát módja a feladat megközelítésének. Két szempontból 
sem az. Egyfelől ugyanis az elemző minden esetben egy kész, egész jelentés felől szemléli 
a formát, ehhez viszonyítja s ennek szempontjából értékeli az egyes formaelemeket, s ily 
módon — még ha figyelembe veszi is a mű kialakulásának egyes fázisait jelző vázlatokat, 
szövegvariánsokat (ha vannak ilyenek ) — a mű genezisét kizárólag retrospektive vizsgálja. 
Más szóval az elemző hallgatólagosan tulajdonképpen azt tételezi föl, mintha a költő már 
a vers megírása előtt anticipálni tudná a kész költeményt, s így választaná meg kifejezőesz
közeit. Valójában olyanféle eljárás lenne igazán célszerű, amely először a kész műből rekonst
ruálná a mű keletkezését megelőző lelkiállapotot, a pillanatnyi költői diszpozíciót (s ehhez 
kellenének a jelenleginél sokkal pontosabb alkotáslélektani ismeretek), majd ennek mozzana
taiból kísérelné meg mintegy újraépíteni a művet, s ebből magyarázná az egyes elemek funk
cióját. Ugyanakkor pedig az az „egész-jelentés" is sok esetben illuzórikus lehet, amiből az 
elemző kiindul; például az olyan fajta alkotásoknál, mint Weöres Sándor Rövid dala, amely
nek keletkezéséről a költő így nyilatkozik: „ . . . szinte magától képződött improvizáció. 
Olyasféle hangulatom támadt, amilyen Debussy kis zongora-opusaiban érezhető; sejtettem, 
hogy vers lesz a hangulatomból, de fogalmam sem volt, hogy miről szóljon. Egy . . . vers
forma dongott a fejemben . . . ; nem kívántam teljesen alkalmazkodni hozzá, hanem inkább 
körülötte keringeni mindenféle változatokkal. írni kezdtem.. .MI Ebben az esetben például 
tulajdonképpen a formából kellene magyarázni a kialakuló jelentést, s nem megfordítva. 

Másfelől a verselemzőnek a dolog természetéből adódóan az adott vers valamennyi forma
elemével kell foglalkoznia, s ezek mindegyikének csak az adott műben betöltött funkcióját 

1 WEÖRES S.: A vers születése. Egybegyűjtött írások. Bp. 1970. I. 235. 



vizsgálja. Nem áll tehát módjában — nem is feladata — az, hogy egy-egy formaelem potencális 
„jelentéseinek" egész körét jellemezze. 

2. Ebből a szempontból a verselemzésnél lényegesen többet tud nyújtani a stílustörténet
nek az a fajtája, amit talán formatörténetnek lehetne nevezni — mert egyetlen formai jelen
séggel foglalkozik —, s amit pédául Gáldi László művel, igen kiválóan, Vers és nyelv című 
tanulmányában.2 Vizsgálódásának módszerét Gáldi a következőképpen határozza meg: „Az 
öncélúnak tekintett forma . . . semmiesetre sem adhat számot létezésének mélyebb okairól . . . 
Legtöbbször megvilágosodik viszont a kép, ha egyrészt a formát történeti összefüggéseinek 
hálózatába helyezzük..., másrészt pedig ha megvizsgáljuk, hogyan alkalmazta a költő 
versformáját (mely rendszerint közkincs) saját alkotása esetében."3 Ez a történeti-funkcionális 
szemlélet teljes mértékben alkalmas annak a kérdésnek megoldására, amit a szerző tűzött 
célul maga elé; a reformkor verseléséről szólván Gáldi ugyanis azt mutatja meg — miközben 
természetesen a korszak versforma-készletét is föltérképezi —, hogy mi okból, mi céllal és 
milyen irányban változtatnak el, alakítanak saját szükségleteik szerint a korszak költői 
egyes metrumfajtákat. Mindig az ideális ritmusképlettől való eltérést vizsgálja tehát, mégpedig 
úgy, hogy a fejlődést, az egyes alkotó egyéniségeket jellemzendő ennek az eltérésnek jellegét, 
egyes művek vonatkozásában pedig az eltérés funkcióját írja le. 

Ez az eltérés azonban már a forma megválasztása után, az alkotási folyamat egy későbbi, 
Weöres által kidolgozásnak nevezett fázisában4 jelentkezik, bennünket pedig magának a forma
választásnak motívumai érdekelnek. Hasonlattal, helyesebben egy másik példával élve: ha 
egy költő valamely élményének kifejezésére egy toposzt választ ki és erre építi versét, alkotás 
közben természetszerűleg átalakítja, deformálja a toposzt; nos, föltett kérdésünk szempont
jából nem az az érdekes, hogy miért és hogyan hajtja végre ezt a deformációt, hanem az, hogy 
miért és hogyan választotta ki éppen azt a toposzt kifejező eszközül. 

3. Dolgozatunkban egyetlen költő és egyetlen formai mozzanat kapcsán próbálunk köze
lebb férkőzni a föltett kérdés megoldásához: Petőfi verseléséről lesz szó, s megkíséreljük össze
gyűjteni legalább egy részét azon tényezőknek, amelyek egy-egy vers vagy verscsoport eseté
ben meghatározhatták, vagy legalábbis motiválhatták a költő döntését a metrumok-vers
formák közti választásban. Kiindulásul hasznos lehet egy pillantást vetnünk néhány más 
költőnk idevágó nyilatkozatára. 

Hegedűs Lajosé az érdem, hogy egy 9 kérdést tartalmazó kérdőívvel mintegy tucatnyi 
költőt interjúvolt meg afelől, hogyan ír verset.5 A kérdések közt kettő is egyenesen a vers
forma kiválasztására vonatkozott; a 2. számú: „Hogyan jön rá ön az alkalmazott versformá
ra?" — és a 3.: „Versírás előtt gondol ön bizonyos versformára?"6 Négy jellemző választ 
idézhetünk, melyek a forma megválasztásának — sőt talán inkább „kiválasztódásának" — 
négy alaptípusát adják meg; valamennyi többi válasz ezek egyikével-másikával rokon. íme: 

Erdélyi József: „2. Versformákat ma már nem csinálunk és nem jövünk rá újakra. A vers
formák, mint elemek, úgy megvannak, mint a betűk vagy a különböző betűfajták, kombi
nálhatunk tetszés szerint." 

Kosztolányi Dezső: „2. A versforma mindig együtt születik a verssel. — 3. Ilyesmire nem 
kell figyelni." 

Szabó Lőrinc: „2. A verformát többnyire a kis elindító rész, az első értelmesnek látszó 
szócsoport adja meg; a többi ehhez igazodik. — 3. Előre az esetek 95%-ában nem gondolok 
semmi formára. Az első versszerű szócsoport irányít, mint fentebb mondtam. A mű, amely 
meg akar születni, valahogy együtt dolgozik velem." 

2 Megjelent: Nyelvünk a reformkorban. (Szerk. PAIS Dezső) Bp. 1955. 497—615. 
3 1 . m. 506. 
4 1 . m., i. h. 232. 
5 HEGEDŰS L.: A magyar nemzeti versritmus kérdése. Pécs 1934. 
6 1 . m. 23., sköv. 
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Weöres Sándor: „2. Majdnem mindig van bennem néhány határozott vagy kialakulatlan 
téma és ritmus. Mikor egy-egy téma és versforma összeházasodik a fejemben, vers lesz belőle. 
— 3. Versírás előtt mindig készen vár nálam a forma a tartalomra." 

Ha e négy lehetőség mellé odavesszük ötödiknek azt, amiről Weöres beszélt a Rövid dal 
keletkezése kapcsán, a versforma kiválasztásának következő öt típusa áll előttünk: 

1. az ihlet előre kész formát és tartalmat „házasít" össze; 
2. az ihlet tartalmi mozzanatot ragad meg, s a meginduló nyelvi kifejezés mintegy magá

tól határozza meg a formát; 
3. az ihlet egy formaélményből indul ki, s a forma jellege dönt a belékerülő tartalom felől; 
4. tartalom és forma már az alkotási folyamat megindulásakor szerves egységet alkot, 

a kettő teljesen egyszerre születik. 
5. a kifejezendő tartalomhoz a költő — lényegében tudatosan — a hagyomány, az elődök 

által kialakított formai közkincsből választja ki a megfelelő formát. 
Gáldi László alapján az általa vizsgált korszakra, tehát a reformkorra vonatkozólag ezt a 

legutóbbi típust kell elsősorban jellemzőnek tartanunk. „A költő — írja Gáldi — választott 
egy olyan versformát, amely a hozzá fűződő irodalmi hagyomány és bizonyos hangulati vele
járók alapján a kifejezendő érzelmi s gondolati tartalomhoz legjobban illett, számot vetett 
e formának, pontosabban szólva m e t r u m n a k mindennemű »kötelékeivel« és »licenciái
val«, s azután . . . a metrum, valamint a metrumot nagyobb egységbe foglaló strófa keretébe 
é l ő n y e l v i a n y a g o t öntött . . ."7 Ám ugyancsak Gáldi mutatja meg azt is, hogy 
Petőfi alkotó módszere már korántsem jellemezhető teljes egészében a fenti módon: amikor 
ugyanis — 1844-ben — Petőfi „ . . . népdalesztétikáját mintegy kiterjeszti a líra minden 
területére, . . . ezt csupán azért teheti meg, mert népdalainak nyelve sem provincializmusok
kal, tájszavakkal terhelt sajátos stílus, hanem a »magas« és az »alacsony« közt biztos közép
utat találó új nemzeti nyelv. Ez az új költői nyelv egyetemleges, áttör minden műfaji kereten, 
s ezzel megindítja a merev műfaji keretek bomlását is: Petőfinek ezen »érettebb« korszaká
tól kezdve immár lehetetlen »jambus-nyelvről«, »hexameter-nyelvről« beszélnünk."8 

Ebből pedig az a következtetés adódik, hogy Petőfinél az esetek legnagyobb részében 
nem az egyes versformák hagyomány-kialakította hangulatának van döntő szerepe, mint 
korábban; sokkal inkább a költemény kialakításának sajátos módszere adja a költő kezeügyébe 
a megfelelő versformát. A forma megválasztásának fenti öt típusát nem is úgy kell értelmez
nünk, mintha egyik költő folyvást csak így, a másik meg folyvást amúgy dolgoznék: az egy 
formájú költőket (amilyen Füst Milán például) kivéve valószínű, hogy csaknem minden költő 
művében találhatunk példát valamennyi lehetőség megvalósulására, legföljebb egyik költőnél 
az egyik, másiknál a másik módszer az uralkodó. Űgy tetszik, Petőfinél is kimutatható mind 
az öt típus, s végül talán sikerül majd megállapítanunk ezt is, hogy az öt közül melyik, s annak 
milyen válfaja tekinthető dominánsnak költészetében. 

A következőkben a versforma megválasztásának módját, indítékait vizsgálva olyan sor
rendben fogunk haladni, hogy azokkal az esetekkel kezdjük, ahol a kifejezendő tartalom szinte 
egyértelműen meghatározza a versformát a hagyomány erejével, ahol tehát a versforma meg
választása teljességgel tudatos, s a választásban az ihlet szerepe minimális; és legvégül fogunk 
eljutni azokhoz a versekhez, amelyeknél tartalom és forma valóban egyszerre születik, ahol 
csak a gondolat struktúrájával azonos belső formára figyelhetünk, mert elemezhető külső 
forma — külön — szinte már nem is létezik. Dolgozatunhoz kapcsolódóan, később szeretnénk 
közölni az egyes versek formai leírását, időrendben; ebből a felsorolásból természetszerűleg 
kihagyva a fordításokat,9 továbbá a kisebb töredékeket és a kétes hitelű verseket. 

7 1 . m. 500. 
» L m . 580. 
9 Petőfi műfordításainak formai problémáiról 1.: GÁLDI László: Petőfi kisebb műfordí

tásai. ItK 1969. 407-421. (Klny. is.) 
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III. Két olyan műfajjal találkozunk Petőfi költészetében, amely szinte kizárólagos érvény
nyel szabja meg a maga versformáját: az egyik az epigramma, a másik az elbeszélő költemény. 

1. Az epigramma klasszikus formáját, a disztichont 51 esetből 7-szer alkalmazza a költő 
ifjúkori költeményeiben, s egész művében ezen kívül még 2-szer; van azután, ugyancsak az 
ifjúkori költemények között, egy egyetlen hexameterből álló epigramma is (az Epigrammák 
4. darabja), amelyet szintén ide kell sorolnunk. (A szabályos antik metrumokban írt versek 
aránya egyébként az ifjúkori költemények között 20%, a későbbiek közt mindössze 0,63% !)10 

Már ez az egyetlen adat is ékesszólóan tanúskodik arról, milyen korán és milyen nagy mérték
ben sikerült elszakadnia Petőfinek elődei és kortársai általános gyakorlatától. Hiszen a két 
disztichonos vers közül, melyek már érett korában keletkeztek — egyikük 48-ban, másikuk 
49-ben —, voltaképpen csak az egyik epigramma (a Nyakravaló), az is a szatirikus válfajból; 
a másik (A bokor a viharhoz), továbbá az ifjúkori költemények közül Az őrágyhoz és az Elégia, 
noha éppen a disztichonos forma kissé megtévesztő, nem is sorolhatók ebbe a műfajba. Petőfi 
klasszikus formájú epigrammáinak száma ezek szerint mindössze 6: elenyészően kicsi szám 
ez ahhoz képest, hogy például Aranynál körülbelül feleannyi költemény között több mint 
ötször ennyit, 31 darabot számoltunk össze, Vörösmartynál pedig még ennél is jóval többet. 

Nem mintha a műfajjal magával szakított volna a költő, hiszen számos későbbi, emlék
könyvbe írt verse epigrammatikus jellegű; s nem mintha a klasszikus formával nem tudott 
volna bánni: ennek éppen ellenkezőjéről győz meg a tizenöt éves korában írt Búcsúzás s az 
egy évvel későbbi, minden licencia nélküli sapphikus vers, a Petrics Somához. Miért van 
mégis az, hogy például a 41-es Epigrammok 1. darabjában négy sorban öt erős licenciát ta
lálunk: 

Újra mosolyg a táj aranyos sugarakba' fürödve, 
A hanya//ó Phoebus ha nyugalomra megyén. 

Engemet, /zaj, szeretőm búcsúzó pillanatával 
[pillantat helyett] 

Holdtalan éjfélként bánat /zomályba takar. 

S miért, hogy helyenként ilyen kényszerű megoldásokkal találkozunk: 

Hasztalanul vágyasz, vad sors, kínozni. Nem érzem: 
Nincs szivem. A haza s a lányka s barátnak adám. 

(Epigramm, 1839) 

Egyetlen magyarázatot találhatunk, amely Petőfi alkotói természetére mindjárt jellemző
nek is tetszik. Az epigramma alapvetően gondolati műfaj, s a gondolat erejét a kifejezés tömör
sége által fokozni hivatott. Mármost, mint később alaposabban is látni fogjuk, Petőfi költői 
gondolkozásának egyik legjellemzőbb vonása, hogy nemcsak a nyelvi, egyszersmind a verses 
kifejezéssel is egyszerre születik: Petőfi valószínűleg soha nem lett volna képes arra, amit 
Arany többször is megtett, hogy tudniillik egy megírandó költeményhez először prózai váz
latot készítsen. Míg általánosságban az a jellemző, hogy ahol a vers gondolati-érzelmi anyaga 
gyengébb, ahol tehát a vers tartalmilag „üresjárat", ott érvényesül legtisztábban a metrum, 
s ellenkezőleg, ahol a gondolat a legerősebb, ott hágja át legszívesebben a forma korlátait 

10 Az adatok számításánál úgy jártunk el, hogy külön versekként vettük figyelembe az 
olyan költemények egyes — Petőfinél általában arab számmal jelölt — darabjait, amelyek 
különböző versformájúak (pl. a K'ónyeim esetében); a hasonlóképpen részekre tagolt, de 
végig azonos formájú költeményeket viszont egy darabnak tekintettük (mint pl. a Szilaj 
Pistát). Az ifjúkori költemények közül egyet, az Álom címűt ugyancsak három darabként 
kellett számba vennünk, noha a költő nem tagolta számozással, mert egészen más verselést 
találunk az 1., a 2 . - 5 . és a 6. szakaszban; ez azonban egyedi eset, hasonló sehol másutt nem 
fordul elő. 
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— Petőfinél a legtöbb esetben ennek fordítottját tapasztaljuk: a legerősebb, legszebb strófák, 
versek ütemezhetők, skandálhatok a legtökéletesebben. Idézzünk egyetlen példát, a Tudod, 
midőn először ültünk. .. (1848) első szakaszát, amelynek 32 jambusi lába között egyetlen 
spondeus akad: 

Tudod, midőn először ültünk 
E tó fölött e fák alatt? 
Röpül a gyors idő fölöttünk, 
Azóta két év elhaladt. 

Vagy hasonlítsuk össze az imént kényszerű megoldásúnak nevezett epigrammát a követ
kezővel, amelyben a legtermészetesebb, a gondolattal valóban teljesen egybevágó nyelvi 
kifejezés olyan formába olvad, mely egszerre két versrendszer igényeit is tökéletesen kielégíti: 

Szabadság, szerelem 1 
E kettő kell nekem. 
Szerelmemért föláldozom 
Az életet, 
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet. 

Nem a formát érezte tehát nyűgnek Petőfi, amikor olyan hamar szakított az antik metru
mokkal — 42-től fogva az említett két verset leszámítva mindössze háromszor él a hexa
meterrel, más formát pedig egyáltalán nem használ —, csupán a gondolatra kívülről ráhúzott 
formát, az epigrammával kapcsolatban csakúgy, mint a „mértékre írott népdal" esetében. 

2. Egészen más a helyzet akkor, amikor ugyan szintén előre kész formát alkalmaz a költő, 
de ez a forma ab ovo adekvát a költemény jellegével, belső természetével. Az idetartozó elbe
szélő költeményeknél — A helység kalapácsa, János vitéz, Salgó — a választott versforma 
teljesen egyértelműen adódik; a választás egyértelműsége tekintetében talán mégis megkülön
böztethetünk közöttük három fokozatot. 

2.1. A János vitéz az, ahol valóban nem képzelhető el egyetlen más lehetőség sem, mint 
a páros rímű tizenkettős. Horváth János írja Csokonairól szólván, hogy „ . . . Dorottyájával 
. . . nagy mértékben hozzájárult az újabb keletű, páros rímű tizenkettős oly mértékű népszerű
sítéséhez, hogy a későbbi népies epika (János vitéz, Toldi) már saját kijelölt formájaként élhe
tett vele."11 Az egytelen dolog, ami magyarázatra szorulhat, ha már idézetünkben előkerült 
a Toldi is, hogy miért négy-, és miért nem mondjuk nyolcsorosak a János vitéz strófái, mint a 
Toldiéi? A válasz azonban itt is egyszerű. Arany a Toldiban sokkal hosszabb periódusokkal 
dolgozik, amelyeknek menetét megszakasztaná, kizökkentené a négysoros tagolás; ott viszont, 
ahol népiesebb, meseszerűbb vagy kevésbé komoly közegben dolgozik, Arany is négysoros 
strófákat ír, mint A nagyidai cigányokban, a Losonczi Istvánban a Rózsa és Ibolyában stb. 
A János vitézben, ahol egy-egy versmondat rendesen két-két, néhol egyetlen sort tölt ki, nem
csak fölöslegesek lennének a nyolcsoros szakaszok, de némi egyhangúságot is eredményez
nének, s a legszebb strófák önállóságát tennék tönkre, mint pl. a 4. részben, Jancsi és Iluska 
beszélgetésében. 

2.2. Amennyire a János vitéznek a magyaros mérték, szinte annyira egyetlen lehetősége 
a Salgónák a rímtelen ötös-hatodfeles jambus, a „blank verse". Csupán azért soroljuk mégis 
külön kategóriába, mert itt nem a nemzeti hagyomány döntött a versforma felől, hanem részint 
külföldi minta, részint pedig az, hogy a nemzeti hagyományban a költői epika számára „kije-

11 HORVÁTH J.: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927. 82 -83 . 
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lölt" versformák egyike sem lehetett megfelelő a költemény jellegének. Vörösmarty még 
írhatta A két szomszédvárat hexameterekben — A helység kalapácsa és Az elveszett alkotmány 
után ez már lehetetlen volt, különösen az előbbiek szerzője számára. Másfelől pedig már a 
János vitéz és a Salgó közt félúton keletkezett Szerelem átka is erősen mutatja helyenként, 
hogy amilyen mértékben eltolódik a kötlemény hangja-hangulata a népies-naivtól a romantikus 
tragikus felé, annál kevésbé alkalmas forma a János vitézé. Mindjárt a költemény elején fel
tűnik, s közepe táján (különösen a 15 — 16. szakaszban) még erősebben érezhető, hogy a János 
vitézben természetes, népi fogantatású ismétléses szerkezetek a forma kényszere alatt itt 
fölöslegesen elburjánzanak; más helyütt egész mondattagok csupán töltelék-szereppel bírnak, 
csak azért kerülnek be, hogy kiteljék a 12 szótagos sor (pl. a 25. szakaszban: „Te csábító férfi, 
amint most kebled ég: | Azt olyan mértékben örök lángok egyék."); s végül az átok szavainál, 
éppen nem véletlenül, már egészen erősen jambizált sorokat is találunk, mint például a 26. 
szakaszban: 

S te szószegő asszony, bűnbánó könnyeid 
Szünetlen folyjanak a világ végéig, 
És a patakba, mely szemeidből ered, 
Könnyed patakjába fuladjon gyermeked. 

A költő, aki már régen megírta a Felhőket s már alaposan ismerte Shakespeare-t13 saját 
gyakorlatából is jóideje tisztában van a drámai ötös jambus használatának titkaival, amikor 
a Salgót írja (vö. pl. a Háromszív története (1845) c. költeménnyel, ahol még rímelteti a sorokat; 
ugyanúgy, ahogya a Salgó, ez a költemény is árulkodik egyébként shakespeare-i hatásról:14 

„Az éjszakának sirnyitó felében" biztosan a Hamletből vett sor, mely Arany fordításában így 
hangzik: „Most van az éjnek rémjáró szaka . . . " ) . Igaza van Horváth Jánosnak, amikor így 
ír a Salgóval kapcsolatban: „ . . . vele a Felhők lyrikusa megtalálja a maga hangját az elbeszélő 
nemben, ép úgy, mint annak idején a népdalok költője a magáét János vitézben."15 

2.3. Harmadikként A helység kalapácsáról kell röviden szólnunk. A paródia célja itt is 
eleve meghatározta a versforma jellegét, amelynek nyilvánvalóan a hexameterre kellett 
épülnie. A kérdés itt csupán az, hogy miért bontotta szét Petőfi ezt az alapul szolgáló metru
mot? A paródia szándékával ugyanis ez nem magyarázható hiszen Arany például ép hexa
meterekben írta meg Az elveszett alkotmányt, s ez az út nyilván járható lett volna Petőfi szá
mára is. 

Több tényezőben találhatjuk meg a magyarázatot, amelyek külön-külön is együttesen is 
motiválhatták Petőfi választását. Az első az, hogy — Arany művétől eltérően — A helység 
kalapácsa, Oáldi László szavaival élve, „komplex paródia"16 amely nemcsak a hexameter
stílusra, egyszersmind magára a versformára is irányul. Egy másik mozzanat, hogy — amint 
ugyancsak Gáldi mutat rá, német példákkal való összevetés alapján — a paródia ezen túl
menően Goethét is célba veszi, akitől „Petőfi . . . közismerten idegenkedett; kétszeres buz
galommal ölthette tehát magára a goethei daktilikus óda köntösét. . ,"17 S végül a harmadik 

12 A „lábak" pontosan 50%-a tiszta jambus, az arány alig valamivel gyengébb, mint a 
Salgó esetében; az utolsó láb pedig mindig tiszta jambus. 

13 „A Shakespeare-hatások zöme, némely gyér előzményeket s jelentékeny későbbi nyomo
kat . . . nem számítva, a Felhők korszakára esik, tehát a Szerelem Gyötrelmétől (44 vége) Sajó
ig (46. május) terjedő másfél esztendőre." HORVÁTH János: Petőfi Sándor. Bp. 1926.2 173— 
174. 

14 A Salgóban megnyilvánuló Shakespeare-hatásról 1. i. m. 570. 
" L m . 210—211. 
16 GÁLDI L.: Vers és nyelv. Id. kiad. 587. 
17 Uo. 588. 



tényező — ha ugyan nincs több — az, hogy ilyen módon, a hexameter szétszabdalásával 
a költőnek egyrészt módja nyílik arra, hogy ereszkedő (daktilikus) sorokat emelkedőkkel 
(anapesztikusakkal) váltogatva tetszés szerint alkalmazza a lejtést a tartalmi elemek válto
zásaihoz; másrészt nem kétséges az sem, hogy így sokkal több nyelvi leleményt és sokkal 
természetesebben tud művébe olvasztani, mintha folyvást alkalmazkodnia kellene a szabá
lyos metrumhoz.18 

IV. A „kötelező" érvénnyel adódó formák után most a versek egy olyan csoportjára kell 
áttérnünk, amely már a kiindulásnál egy nehezen megoldható, paradoxnak tűnő probléma 
elé állít bennünket: a népdalokról van szó. 

A probléma a következő. Két szempontból szemlélhetjük, értékelhetjük Petőfi (vagy akárki 
más) népdalait. Felfoghatjuk egyfelől úgy, hogy a költő könnyen meghatározható — és Petőfi 
esetében jórészt már meg is határozott — külső-belső okokból vonzódik a népdalformához, 
s maga is ilyeneket akar, a korszellem hatására esetleg egyenesen kényszerül ilyeneket írni. 
Ez lényegében Horváth János fölfogása: „Kezdő költő a negyvenes évek elején már annyira 
benne találta magát a népdaldivatban, hogy csaknem lehetetlen volt neki is nem azon kísér
tenie meg erejét. Egy valódi dal-tehetség, Petőfi számára szinte csábító módon meg volt törve 
az út."19 Ilyen felfogás mellett a népdal nem is tekinthető egyébnek, mint valamiféle szerep
játszásnak, hiszen a költő ez esetben előre és tudatosan meghatározza a műfajt, a formát, még 
mielőtt koncepciója volna magáról a műről, mint egészről.20 Világos, hogy ebben az esetben 
semmi mondanivalónk nem lehetne a versformát illetően, amely így mint tudatos kiválasztás 
eredménye jelenik meg, s vizsgálatából legföljebb a szerzőnek a népdalra vonatkozó elméletére, 
ismereteire, nem pedig alkotói természetére lehetne következtetéseket levonni. 

Más a helyzet akkor, ha azt állítjuk, hogy a költő azért nyúl a népdalformához, mert adott 
időszakban olyan diszpozícióban van, amely ezt jelöli meg számára önkifejezése adekvát 
eszközéül — amikor tehát az adott formához való folyamodás nem tudatos-akart, nem eszté
tikán kívüli tényezők eredménye, hanem az ihlet, a költői „kifejezendő" természetéből követ
kezik. Ebben az esetben igenis közelebbi vizsgálatot érdemel az, hogy miért éppen a népdal
forma az adekvát kifejezőeszköz a költő számára. 

Egy és ugyanazon költőre vonatkozólag csak időlegesen jelenthet problémát e két felfogás 
szembenállása, hiszen a kutatások előbb-utóbb óhatatlanul rávezetnek, hogy egyik vagy másik 
módon alkotott-e az illető költő; mint ahogyan ma már biztosan állíthatjuk, hogy például 
Kisfaludy Károly az előbbi, Petőfi az utóbbi kategóriába tartozik. A mi problémánk abban 
áll, hogy éppen az első esetben, ahol kevéssé érdemes, ott lehetne vizsgálni a formai mozzana
tokat úgy, hogy belőlük a szerzőre vonhassunk le következtetéseket — az ilyen, nem az ihlet 
belső természetéből fakadó népdalok ugyanis többé-kevésbé mindig eltérnek formai sajátos
ságok tekintetében is az igazi népdaltól. A második esetben viszont, mint Petőfinél, ahol 
valóban jó népdalokkal van dolgunk, kérdés beszélhetünk-e egyáltalán a versforma megválasz
tásának problémájáról? Hiszen a népdalformának, mint kifejezőeszköznek választása egyszers
mind kötelező érvénnyel magával hozza a versformát is; így a versforma problémája egy sokkal 
tágabb problémával, magának a népdalforma választásának miértjével cserélődik föl, amely
nek megválaszolása nem a mi föladatunk. 

18 Megemlíthetjük még azt is, hogy a rövidebb sorok által Petőfinek lehetősége van egyfelől 
arra, hogy szemléletesen karikírozza a hexameter-stílus enjambement-technikáját, s másfelől 
arra, hogy a sor elején kiemelt, hangsúlyos helyzetben álló elemek számának ilyetén megnöve
lésével fokozza a „patetikus" hatást. 

19 HORVÁTH J.: A magyar irodalmi népiesség . . . 289. 
20 Hasonlít ez a helyzet ahhoz, amiről bevezetőben szólottunk, amikor ugyanis a költő 

előbb találja meg a formát s később a tartalmat. A döntő különbség az, hogy míg itt a forma 
vagy nem saját, hanem készen vett, vagy hideg számítás eredménye, amott magát a formát is 
az ihlet hozza elő s teszi a költő számára érdekessé, megvalósításra törekvővé. 
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Véleményünk szerint mégis lehet, sőt kell is a népdalok versformájával foglalkozni. Külső 
és belső forma összefüggése ugyanis — s amikor az imént népdalformáról beszéltünk, ezen 
természetszerűleg a belső forma értendő — szinte sehol sem olyan szoros és egyértelmű, mint 
a népdalok (vagy általában a népi alkotások) esetében. Ebből pedig az következik, hogy 
Petőfinek a népdalhoz fordulását éppoly jogosan s éppoly eredménnyel próbálhatjuk meg
közelíteni, megmagyarázni a külső forma, a mi esetünkben a versforma oldaláról, mint a belső 
forma felől. Petőfi igazi, nagy felfedezése valójában nem is az volt, hogy felfedezte a népdal 
igazi formáját, hanem hogy azt fedezte föl: adott korszakában ez számára az egyetlen adekvát 
kifejezési forma. 

Hogy miért, azt jól megfigyelhetjük azokon a verseken, amelyek már nyilvánvalóan a 
népdal-szándék jegyében születtek, de még nem egészen azok. Düntő fontosságú tény, hogy 
mindenütt — vagy legalábbis nagyon csekély számú kivételtől eltekintve —, ahol a gondolat
forma jelentékenyebben eltér a népdalokétól vagy fokozottabban egyénivé válik, az alap fában ma
gyaros versforma érezhetően a trochaikus vagy a fambikus felé csúszik el21 s megfordítva: ahol 
például fambusi versben népdalszerü gondolatformák, kifefezések, képek felennék meg, a versfor
mában elbizonytalanodás s a magyaros ritmushoz való közeledés felei mutatkoznak. 

Nézzünk meg először egy olyan, viszonylag korai népdalt, amilyen a Jön az ősz . . . kezdetű. 
Mindjárt az első sorban föltűnik az, hogy míg a népdaloknál éppen az első sor mutatja fel 
általában a legtisztábban azt a képletet, amihez aztán a többi sor is alkalmazkodik, itt távolról 
sem ez a helyzet; ez a sor nem felező, mint az alapséma szerint lennie kellene, s határozott 
anapesztikus időmértéket juttat érvényre: „Jön az ősz, || megy a gólya már" (3 + 5) = 
= ^ ^ . _ | ^ ^ _ | -̂  _, amit, nyolcasról lévén szó, a fül könnyen és természetesen 
értékel át jambusi képletté: — —- | . | — ( — A vers közepén is találunk 
egyébként ilyen tiszta jambusi sort: „Nem volt szivemben ősz, tavasz" (a cezúrát itt is átlépi 
a költő!) = | ^ _ | ^ _ | ^ _ ; s végül az utolsó szakasz csaknem teljes egészé
ben jambikus lejtésű — nem véletlenül, hiszen éppen itt kerül be a versbe a fokozottabban 
egyéni gondolat, a halál gondolata (ez a vers harmadikként s alig egy hónappal keletkezett 
a Halálvágy után!): 

Mert a gólya ha visszaszáll, 
Virító szép tavaszt talál; 
Hej de mire te visszaszállsz, 
Csak puszta sírhalmot találsz. 

Ugyanígy a haláltéma trochaizálja igen erősen s téríti el az első sorok által meghatározott 
ütemezéstől a Kis furulyám szomorúfűz ága ... 4+4+2-es sorait: 

Ott metszettem azt egy sírhalomról, 
Nem csoda, hogy oly siralmasan szól. 

Hogyne volna hát sötét világom ! 
Hogy volna hát élni kívánságom! 

Lelkem is a másvilágba reppen. 

A jelenség fordítottjára, tehát amikor időmértékes vers válik a tartalom jellegének meg
felelően magyarossá, már az ifjúkori költemények közt találunk példát: a Kuruttyót. Az első 
rész pattogó, több mint háromnegyed részben tiszta trocheusokkal indul, ám az utolsó szakasz-

21 Ugyanez a helyzet áll fönn a népies epikával kapcsolatban is, ahol a magyaros forma in
adekvát jellege hasonló jelenségekben nyilvánul meg, amint erről a Szerelem átka kapcsán 
említést tettünk. 
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ban, ahol a kifejezésmód érezhetően népibbé válik, már csak az első sor ad tiszta időmértéket, 
a 2—4. sorban határozott 4+3+3-as ütemezés jut érvényre, s a trochaikus lejtés bizonyta
lanabbá válik, elhalkul: 

Űtnak indul, úgy ragadja lába, 
Hogy fejér ló | sem jutna | nyomába. 
Sír az asszony, | a szegény | ártatlan, 
Messze a férje | bujdos már | távolban. 

A második és harmadik részben, s különösen az utóbbiban, ahogyan Petőfi ráébredni látszik, 
hogy a történet természetéhez tán jobban illenék a magyar vers, egyre erősödik ez az időmérték 
rovására; olyannyira, hogy a harmadik részben már szinte egyforma erős a kettő, s ezek 
a szakaszok végig tisztán ütemezhetőek is 4 + 3 | 4 + 2 | 4 + 3 | 4 + 2 | 4 + 4 + 3 | 4 + 4 + 3 
mintára. 

Hasonlót tapasztalunk, de még tisztábban A nap házasélete című költeményben, amelynek 
2 —12-ig változó szótagszámú jambusi sorait egyszeriben tiszta magyaros ritmus váltja föl, 
amint a kocsmára fordul a szó: 

Bebaktat egy közeleső 4 + 4 
Kocsmába, 3 
S iszik, mint a kefekető, 4 + 4 
Bújába'! - 3 

Illusztráljuk még egy, talán az eddigieknél is szemléletesebb példával a gondolat jellegének 
és versfajtának összefüggését. A Mondom, ne ingerkedjetek velem ... kezdetű vers első két sora 
erősen jambikus jellegű: 

Mondom, ne ingerkedjetek velem ! 
Nem ismeritek a természetem. 

Nem is lehetne e sorokat az utolsó strófa mintájára magyarosan ütemezni (egy olyan ütemezés: 
Nem ismeri- | -tek a termé- | -szetem" képtelenség lenne); ha viszont a költő szándéka 
szerint jambusiak e sorok, föltehetőleg a versterv szerint az egész versnek jambusinak kellene 
lennie. 

Több adattal bizonyítható ugyanis — amit Petőfi esetében amúgy is sejt az ember —, 
hogy Petőfi versalkotás-módja csaknem mindig lineáris, azaz az első sortól folyamatosan halad 
az utolsó felé. Lényegében az idézett és a hozzájuk hasonló ritmusváltozások is ennek bizo
nyítékai, de hozhatnak egy más természetű, a mondatszerkesztésbe vágó bizonyítékot is. 
A Menny és föld című vers 7. (utolsó előtti) szakaszának záró sorai eredetileg így hangzottak: 
„Hisz a föld az emberek hazája, | Embereknek nem való a menny";22 utóbb javította át a 
költő a negyedik sort ilyenné: „Embereknek csak a föld való", csakis azért, mert a mondat 
folytatása a következő szakaszban („S hanem is oly szép ez, mint szeretnők"23) ezt a megoldást 
követelte. (Rímkényszer nem játszhatott szerepet, a strófák rímképlete ugyanis axax (!), a 
kérdéses sor tehát nem rímelő.) Ilyen természetű javítás pedig csak akkor képzelhető el, ha 
a költő a vers írásakor valóban folyamatosan haladt a vers vége felé. 

22 A szövegváltozatokkal kapcsolatban itt és a továbbiakban is 1. a kritikai kiadás (P. S. 
összes Művei. Bp. 1951.) jegyzeteit. 

23 Ugyanez áll e sor első változatára („Tán nem olly szép, milyennek szeretnők"), amely 
ugyancsak nem tartalmazza explicite az alanyt (a földet), s ezért ugyanúgy kapcsolódik az 
előző szakasz végéhez. 
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Visszatérve a kérdéses versre, az első két sor jambikus lejtése annál is inkább érthető, mivel 
éppen olyan erős személyes kitörésről van eddig még itt is szó, mint amilyennel például A ter
mészet vadvirága indul (csak ott trocheusokkal: „Mit ugattok, mit haraptok | Engemet, hit
vány ebek!"), s amely éppen erős személyessége miatt nem tűrheti meg a népdalformát. 
Ez a személyesség azonban fölhígul a második szakaszban, amit a banálisan szentenciózus 
kifejezésmód is jelez („Jó a tréfa, jó a maga helyén, | De boszant, ha a mértéken túlmén"), 
s itt már valami népies-betyáros elem is keveredhetik hozzá („Megtanítom kesztyűbe' du
dálni"), így jut el a költő az utolsó strófában a teljes népdaljellegig,24 s ezzel együtt a tökéle
tes magyaros ritmushoz is: 

De te kislyány, | mit huzódol | tőlem? 4 + 4 + 2 
Hiszen ezt én | nem neked | beszélem; 4 + 3 + 3 
Gyere mellém, | eszem a | szépséged, 4 + 3 + 3 
A világért | sem bántalak | téged ! 4 + 4 + 2 

Hozhatnánk még számos példát,25 de ennyi is elég annak igazolására, hogy bizonyos, kevésbé 
személyes költői mondandók nemcsak a népies kifejezésmódot, egyszersmind a népdalokra 
jellemző versformák használatát is szükségszerűen magukkal hozzák, s ellenkezőleg, személye
sebb vagy egyénibb mondanivalók kiküszöbölni igyekeznek azokat. Nincs hát semmi csodál
kozni való abban, hogy a magyaros formák Petőfi művében „csak" mintegy 28,8%-ot tesz
nek ki.86 

Vizsgálnunk kellene még azt, hogy az adott versrendszeren, tehát a magyaros verselésen 
belül hogyan választja meg vajon a költő a strófa- és a sortípust, amelyet alkalmaz. A strófa
típus megválasztásáról nem sok mondanivalónk lehet. Eleve adott, mint a legtermészetesebb 
megoldás, a négysoros strófa; ebből, sokkal ritkábban, akkor keletkezik nyolcsoros, ha a téma 
(a szó zenei értelmében), az alapul szolgáló kép vagy párhuzamosság nem zárható le szünettel 
a negyedik sor után, mert a kapcsolódó mozzanatok szorosabb összefüggésben vannak, hogy
sem célszerű lenne különválasztani őket egy szakaszhatárral. Ez a helyzet például az Érik 
a gabona . . . vagy a Szerelem, szerelem ... esetében. Másik lehetőség, hogy a költő minden sor 
utolsó (csonka) ütemét levágva azt külön sorba írja, s így alakít át egy eredetileg négysoros 
strófát nyolcsorossá (pl. Gyönge vagyok... eredetileg 10-es sorok 8+2-be tördelve; Ezrivel 
terem a fán a meggy . ..: 9-esek 8+1-be tördelve). A négysoros strófának az énekbeli ismét
lést mintázó továbbfejlesztése az, amit például a Meredek a pincegádor... vagy — kissé 
bonyolultabban — A hegyoldalt venyigesor takarja ... esetében tapasztalunk: itt úgy keletke
zik ötsoros strófa, hogy a negyedik sor egy elemét önmagában vagy kibővítve megismétli 
a költő. Hasonló eljárással keletkezik hatsoros szakasz a Boldog éjjel... kezdetű versben, 
ahol azonban nem tartalmi, helyesebben szó-elemet ismétel a költő, hanem egy ritmikai 
egységet, a „negyedik" sor egy ütemét duplázza meg, s az ütemeket külön sorba írva kapunk 
négy helyett hat sort, a következőképpen (|-vel a sorhatárt jelöljük): 4+4+3 | 4+4+3 | 
4+4+3 | 4+ | +4+ | +4+3. Bonyolultabb ritmus-felbontással jön létre ugyancsak hatsoros 
strófa a Te szivemnek szép gyönyörűsége... kezdetű kis költeményben. A strófa képlete úgy 
fest, hogy két tizes sort négy hatos követ. Sajnos, a két szakaszos vers 4 darab tizese közül 

24 Nem érthetünk egyet HORVÁTH Jánossal, aki e versben is dicséri „a lyrai attitűdé ha
sonló átváltását" (Petőfi. . . 76—77.). 25 Pl. a Képzetem c. verset, amelynek hatos sorai alapjában jambus lejtésűek, sok helyütt 
tisztán azok (pl. „Felszáll s a légben mint | Pacsirta, énekel. | S ha ekkor biztatom: | ,Még 
följebb, képzetem ! ' . . . " ) ; de (mindenütt, ahol a kifejezésmód kevésbé választékos vagy mese
szerűbb, magyaros hatosokra vált át a vers (pl. „Elsuhan | mellette, | \ Egyet pillant j rája, | | 
S megkerül a | napnak | | Elveszett | pompája."). 

26 Az ifjúkori költemények nélkül, melyek egyébként valamivel még rontanának ezen az 
arányon. 



három meglehetősen nehezen és mind másképp ütemezhető. (Hogyan ütemezzünk például 
egy ilyen sort: „Mért van szivednek kőkeménysége"? Legföljebb 5+5-nek, de ez megint 
csak eltér az összes többitől.) Egyetlen sor (a 2. szakasz 2. sora) ütemezhető teljesen tisztán, 
ez pedig a 4 + 2 + 4 képletet adja („Elmondhatom | isten, | ember előtt"). Az ilyen típusú 
tizes sor fölfogható két hatos kontaminációjának a következőképpen: 

4 + 2 + i 2 + 4 ; = 4 + 2 + 4 

Egy ilyen tízes fölbontása tehát két hatost, két tizessé négy hatost eredményez, s máris meg
van a hatsoros strófa. A ritmikában ez ugyanolyan jelenségnek tekinthető, mintha például 
egy ismétlést nem tartalmazó mondatszerkezetet a közepén ismétlésessé alakítva két sorba 
törünk úgy, hogy epanaforát kapjunk. S éppen ebben a versben, az első szakaszban van is 
ilyen szerkezet: „Csakugyan meg akarsz, | Meg akarsz ölni hát?" Ha e két sort egybe írjuk, 
s az ismétlés egyik tagját elhagyjuk, egy kilences sort kapunk — s csak azért nem tízest, 
mert nem két, hanem három szótag ismétlődik. 

Még kevesebbet mondhatunk a sortípus megválasztásának mikéntjéről. Ha valahol, hát 
itt érvényes teljes mértékben Petőfire is, amit bevezetőben Szántó Lőrinctől idéztünk: „A vers
formát [a mi esetünkben a sortípust] többnyire a kis elindító rész, az első értelmesnek látszó 
szócsoport adja meg; a többi ehhez igazodik." Népdalokról lévén szó, ezenkívül természete
sen népdalemlékek, dallamok, „nóták" is dönthettek s nyilván nagymértékben döntöttek is 
egy-egy dal formája felől, elsősorban hangulati egyezések alapján, de anélkül is. A megtalált 
alapsémán belül aztán meglehetős szabadon bánik a költő a nyelvi anyaggal; van például 
olyan vers, a De már nem tudom, mit csináljak ... kezdetű, amelynek — bordalról lévén szó, 
stílszerűen — csak második strófájánál érzi meg biztosan az olvasó a 4+2+3-as alapképletet, 
amely az első szakasz négy sorából háromra nem, csak egyetlen egyre illik rá, az is már a har
madik sor ! Ami végül az olyan verseket illeti, melyeknek két-két sora különböző hosszúságú, 
mint említettük, lényegében csak egy alapképlettel kell számolnunk ezeknél is, minthogy a 
hosszú-rövid sorok mindig összegezhetők egyetlen ismert, nagyobb szótagszámú (9-es, 10-es, 
11-es) képletben. 

V. A népdaloknál, mint láttuk, az ihlet természete választotta meg a műfajt, s a műfaj 
tett kötelezővé bizonyos versformákat. A következő kategória, amelyről most szó lesz, az, 
ahol műfaji kötöttségről már nincsen szó, egy élmény-, egy ihletkör kohéziója mégis olyan 
erős, hogy a hozzá tartozó versek valamennyiének formáját — akár teljesen, akár csak bizo
nyos keretek között — megszabja. Két ilyen verscsoport van Petőfi művében: az egyiket a 
Mednyánszky Bertához írott versek (Szerelem gyöngyei, 1945. augusztus—szeptember) teszik, 
a másikat a Felhők (1846. február—március). 

1. A Szerelem gyöngyeinek formája teljesen meghatározott: csupa négysoros, félrímes, 
10—9—10—9 képletű strófákból álló trocheusi vers tartozik ide, szám szerint 40 darab. 
Véleményünk szerint nincs igaza Pándi Pálnak, amikor így ír e versekkel kapcsolatban: „A 
forma egyöntetűsége s a tartalom változatossága közti ellentét már sejteti, hogy ez az ér
zelem sem hasonlítható ahhoz a dinamikus, nagy szerelmi szenvedélyhez, mellyel Júliáért 
harcol majd a költő."27 A forma, helyesebben a versforma egyöntetűsége önmagában semmit 
sem bizonyít, s ha akarjuk, éppúgy lehet biztonyítéka az élmény erejének, mely mindent ma
gához hasonít.mint az élmény gyengeségének, amelyen győz az üres forma. Kétségtelen, hogy 
néhol mintha szándékoltságot éreznénk egy-egy vers elején, mintha egy-egy szó vagy szó
alak csak azért szerepelne, hogy kiteljen a mérték; talán természetesebbnek tetszene pél
dául a Mihelyest megláttalak ... indítása, ha egy-egy fölöslegesnek tűnő szótag elhagyásával 
jambusivá alakítanánk ilyen módon: 

27 A magyar irodalom története. (Szerk. SŐTÉR István.) III. köt. Bp. 1965. 754. 
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Mihelyest megláttalak, l e á n y k a , M i h e l y t megláttalak, leányka, 
Én azonnal megszerettelek . . . Azonnal megszerettelek . . . 

Kétségtelen az is, hogy egészen minimális változtatásokkal a versnek nagy része átalakítható 
volna jambusivá; akár 10 —10 —10 — 10-es mintára, mint például a Vadonerdő a világ... 
első strófája: 

Vadonerdő a világ k ö r ű l e m , V a d o n e r d ő körűlem a világ, 
Oly sötét, oly éktelen vadon ! O l y a n sötét, oly éktelen vadon ! 
Benne járok én, elfáradt v á n d o r ; E l f á r a d t vándor, benne járok én; 
Éj van és az utat nem tudom. Éjjel van és az utat nem tudom. 

Akár 9—8—9—8-as mintára, mint mondjuk az Alacsony kis ház... második szakasza: 

De miért ne egyesülhetnénk m i ? D e miért ne egyesülhetnénk mi? 
Énhozzám le mért ne h a j l a n á l ? H o z z á m le mért ne hajlanál? 
Le a völgybe tér a hegy p a t a k j a , L e , völgybe tér a hegy patakja, 
S az égről a nap a földre száll. S a nap az égről földre száll. 

S nem volna különösebben nehéz hasonló módon az eredetinek megfelelő szótagszámú, 10 — 9 — 
10—9-es jambusi verseket előállítani sem. Éppen csak hogy nem nyernénk semmit az így kapott 
ritmikai változatossággal, ellenben a ciklus veszítene harmonikus egységéből, s ami még 
fontosabb: a forma is veszítene jelentéséből. Az adott forma szemlétomást eléggé „laza" ahhoz, 
hogy különböző tartalmakhoz, hangulatszínekhez alkalmazkodni tudjon; szembetűnő ez, 
ha olyan verseket állítunk egymás mellé, mint a sötét szenvedéllyel induló (némiképp talán 
már a Felhőket idéző ) Nő szerelmem..., a népdalokkal rokon Fa leszek, ha ... és mondjuk 
a mélyen személyes, rezignált A világtól elvonulva... A ciklus kontextusában mégis szert 
tesz e forma egy olyan sajátos jelentésre, amilyennel egyetlen más forma sem dicsekedhet 
Petőfinél, talán a Felhők és Az apostol szabad szótagszámú jambusi formáját kivéve. 

Ugyanolyan alapon, ahogyan a jambusi rím a hímrím, a trocheusi pedig a nőrím elnevezést 
kapta, bizonyos értelemben joggal terjeszthetnénk ki ez elnevezéseket a jambusi és a trocheusi 
forma egészére; noha semmilyen formai mozzanatot sem szabad a művektől elszakítva vizs
gálni, annyit mégis elmondhatunk, hogy általában véve a jambusi forma keményebb, „férfia
sabb", a trocheusi lágyabb, „nőiesebb" (persze, magyar jambusról és trocheusról van szó). 
Nem véletlen például, hogy az 1848. március 13-tól haláláig írt versek között csaknem egy
harmadával kevesebb a trocheusi, mint azt az egész műre vonatkozó arányszám alapján vár
nánk.28 Nos, ez a lágyabb forma azért válhatott kizárólagos formájává a Mednyánszky Berta 
iránti szerelemnek, mert ez a szerelmi élmény maga is sokkal lágyabb, ha szabad így mon
dani, hajlékonyabb volt, s bizonyos szempontból talán harmonikusabb is a többinél. A ciklus 
számos verséből idézhetők olyan sorok, szakaszok, amilyenek sehol másutt nem fordulnak 
elő Petőfi szerelmi lírájában, vagy legföljebb is csak elvétve: amelyek arról tanúskodnak, 
hogy itt nem Petőfi akarta a szeretett lányt maga felé hajlítani, hanem maga hajolt volna 
feléje. Tökéletes kifejezője ennek a szerelmi élménynek a Fa leszek, ha ..., ahol a „függő vál
tozó" mindvégig a költő, a „független változó" pedig a szerelem tárgya; s ugyanezt mondják, 
mindig másképpen, a következő sorok is: „Mit tegyek? hogy megnyerhesselek. | Kész vagyok, 
kész mindent elkövetni, | Mindent, hogy megérdemeljelek." (Nála voltam...); „Követem 
fényednek sugarát" (Vadonerdő a világ ...): „[szerelmem] Néha meg mint jámbor alamizs-
nás | Lép eledbe alázatosan." (Száz alakba . ..) stb., stb. S a Júlia-szerelemmel való összehason
lításban a legjellemzőbb talán az, hogy míg 47 májusában minden szerelem dacára megírja 

28 A trocheusi versek aránya az egész műben (az ifjúkori költemények nélkül) 20,2%; a 
megjelölt időszakban pontosan 14%; a különbség statisztikailag releváns. 
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Petőfi a Legszebb versem című költeményét, addig a Szerelem gyöngyei közt ezt olvashatjuk: 
„Nem bánom, ha, amit eddig irtam, | Nem bánom, ha mindaz elenyész; | Csak amit tehozzád 
írok, lyányka, | Ezt ne bántsa elmulási vész." 

S végül tulajdonképpen magától a költőtől van rá bizonyítékunk, hogy a versforma magá
val az élménnyel forrott össze, s nem csupán a ciklus formailag egységessé tételének végső 
soron külsődleges szempontja vezette a költőt. Ez a bizonyíték a Megpendítem... kezdetű 
vers, mely mintegy másfél hónappal a Mednyánszky Berta iránti szerelem lezárulása után 
(1845. okt. 16.—nov. 25. között) keletkezett, s tulajdonképpen kissé megkésett záróakkordja 
a Szerelem gyöngyeinek: „Megpendítem hónapok múltával | Még egyszer szerelmi lantomat; | 
Még ez egyszer, egyszer és utószor, | Mert ezentúl hangot ő nem ad." Nem is igen használja 
többé e formát a költő (haláláig mindössze még 8 versében); de az, hogy e búcsúverset is 
ugyanabban a formában írta, amit itt már semmilyen külső indíték nem magyaráz, világossá 
teszi, hogy a „szerelmi lant"-on voltaképpen ezt a formát kell értenünk, amely, ha nem is 
a szerelem élményével, egyfajta szerelmi élménnyel mindenképpen telítődött. 

2. A Felhők ciklusának versformája távolról sem olyan egyöntetű, mint a Szerelem gyön
gyeié, az alapszövet azonban végig azonos: szabad szótagszámú jambusi sorok,29 több helyütt 
anapesztizált jambusok, kötetlen rímeléssel, s miután csupa rövid versről van szó (a legrövi
debb 2, a leghosszabb 17 soros), valamennyi szakozatlan. Először, miként az előbbi ciklusnál 
is, nézzük meg, valóban az ihlet hozza-e magával ezt a formát, tehát a gondolatforma dönt-e 
a versforma felől vagy a ciklusteremtő költői szándék? 

Véleményünk szerint megint az előbbi igaz. Olyan versekkel igazolhatjuk legszem
léletesebben ezt az állításunkat, amelyek — talán azért, mert egy pillanatnyi derűsebb han
gulatban születtek, olyankor, amikor a vad fájdalom megfárad és csendes rezignációvá szelí
dül — szabályosan indulnak, akár négy-öt soron keresztül is, mint pl. a Mögöttem a múlt... 
kezdetű darab: 

Mögöttem a múlt szép kék erdősége, 
Előttem a jövő szép zöld vetése; 
Az mindig messze, és mégsem hagy el, 
Ezt el nem érem, bár mindig közel. 

Mihelyt azonban rá kerül a sor a fájdalom közvetlen kifejezésére, a költő nem tudja tovább 
megőrizni ezt a formai higgadtságot; a kifejezés erejét fokozandó bizonyos hatásos vagy 
hatásosnak vélt szavakat, kifejezéseket önálló sorként szerepeltet, hogy így kiemelve őket a 
kontextusból hatásukat felerősítse. Ez történik a fenti versben is, a „puszta, vadon" jelzőkkel, 
ill. az „örökkétartó jelen" kifejezéssel. Hasonló jelenséget tapasztalunk a Fönséges éj! c. 
versben, ahol az idilli képeket rajzoló 2—3. és 5—6. sor párosával egyenlő hosszúságú (ötöd
feles, ill. ötös jambusok), a harmadik hasonló sorpárban azonban már megbomlik a rend: 
a 8. sor, mely tartalmilag még az előzőket folytatja, ritmusában már erősen elüt tőlük, s így 
a ritmika szintjén már előlegezi a következő sorban a jelentés szintjén is bekövetkező disszo
nanciát. Két olyan vers is akad, amely szabályos hangsúlyos ritmusban indul („Mi szebb, mint 
a szép gyermeklyány orcája?" — 4+4+3; „Hány csepp van az óceánban? | Hány csillag az 
égen?" — 4+4 | 4+2); azután azonban megzavarosodik a ritmus, jambusi jelleget ölt, hogy 
az utolsó sorban tiszta jambusi lejtéssel záruljon a vers („Sejtetni sem, hogy őt imádja": 
— — | ^ — | ^ — | v., — | ^; „S hány gonoszság szivében?": — l3 | — — | 
- - I 3). 

29 Egyetlen (tehát elhanyagolható) furcsa kivétel akad, a Földét a földmíves ..., amely 
eléggé nehezen értelmezhető jambusinak, de ugyanolyan nehezen tekinthető magyarosnak is, 
már csak a 9—7—9—7-es strófaszerkezet miatt is, amely magyaros verselésben talán sehol sem 
fordul elő. 
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Ahogyan egyes verseken belül egyes sorokban, ugyanúgy a ciklus egészén belül egész 
versekben is hasonló ritmusváltozásnak lehetünk tanúi. Általánosságban elmondhatjuk, hogy 
a versforma annál egyenletesebb, a sorok hosszának eltérése annál csekélyebb mértékű, minél 
kiegyensúlyozottabb a kifejezésre jutó lelkiállapot, vagy — mert ilyen is előfordul — minél 
szentenciózusabb a kifejezésmód. Az előbbi esetre jó példa a Szép kedvesm ... c. vers, amely
nek első részében is elég kicsi a sorok hosszának ingadozása (8—11 szótag), utolsó négy sorába 
pedig teljesen megállapodik a hatodfeles jambuson. önmagában is az érzelmek lehiggadására 
utal, hogy éppen a leghosszabb sorfajtára fut ki a vers; a költő kezében ráadásul rendkívül 
dallamossá is válik'ez a metrum: 

S ha majd hozzánk az unokák kijőnek 
Szép alkonyán a sárga, csendes ősznek, 
S merengve nézik ákáclombjainkat, 
Miket fejfánkkal a lég halkan ingat... 

Egy másik, nem kevésbé meggyőző példa a Szeretném itthagyni...; a sorok hosszának inga
dozása itt 8—12 szótag közötti, s nem véletlen, hogy ez a vers is nőrímes (ötödfeles) sorokkal 
zárul: 

Nézném a nap jöttét s lementét... 
Mig végre magam is lemennék. 

Ez a záró rímpár külön figyelmet érdemel: itt figyelhető meg ugyanis, milyen végtelenül 
finom eszközökkel képes érzékeltetni a költő a viszonylag harmonikus formán belül a lelki
állapot diszharmóniáját. Lementét és lemennék: önmagában még összecsengésnek sem jó, 
nemhogy verszáró rímpárnak, amellyel szemben az olvasó fokozott igényeket támaszt. A rend
kívül erős esztétikai hatás forrása azonban éppen az összecsengés „elrontásában" van. Szembe
szökő ugyanis a rímszavak jelentésbeli rokonsága, amit a rím, helyesebben az összecsengés 
hiányossága megbont; a második rímszó váratlanul eltérő utolsó hangzója döbbent rá a vég
zetes különbségre: a nap jön, lemegy, azután megint feljön, de a költő „lemenése" végleges. 
Kiválóan igazolja ez a példa azt a viszonylag újabb keletű felfogást, mely a rímnek a zenein 
túlmenően határozott szemantikai funkciót tulajdonít; nálunk talán Kosztolányi volt az első, 
aki a rímnek ezt a vonását hangsúlyozta,30 amelyet egy egészen friss francia verselméleti 
munka a következőképpen határoz meg: „II y a ressemblance de sons Iá oű il n'y a pas ressem-
blance de séns . . . La rime renverse le parallélisme phono-sémantique . . . [ . . . ] Le sémantisme 
de la rime est métaphorique."31 

Ami a szentenciózus kifejezésmódnak a versformára gyakorolt hatását illeti, megint csak 
több példára hivatkozhatnánk, így a Mi a dicsőség? .. .-re vagy a Mit ettél, föld . . .-re, vagy 
az olyan verszárásokra, mint a Barátim vagytok... végén: 

Mert a barátság nappal láthatatlan, 
Éjjel ragyog csak, mint a fénybogár. 

Vagy a Kik a föld alacsony porából... végén: 
Természetes ! hiszen a tölgy a bérceken 
Kisebbnek tetszik, mint a fűzfa idelenn. 

Csakúgy, mint az érzelmi lehiggadás fenti eseteiben, itt is mindenütt hosszabb, rendszerint 
10 — 11—12 szótagos sorokkal és egyenletes verszárásokkal találkozunk. Ahol a hangnem 
zaklatottabbá, az érzelmek túlzóbbakká válnak, egyszerre megnövekszik a sorok hossza közti 

30 KOSZTOLÁNYI Dezső: A magyar rím. (A rím varázslata; A rím bölcselete; A rím elem
zése.) In: Ábécé. Bp. é. n. 158. 31 Jean COHEN: Structure du langage poétique. Paris, Flammarion, 1966. 80. 
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különbség (a Fövényszem... harmatcsepp.. .-ben pl. 4 — 12 szótag közötti az ingadozás), 
megszaporodnak a rövid, egy-két szavas sorok (az Oh lyány! szemed . . .-ben pl. a hasonlat 
képének minden egyes eleme külön sorba kerül: „Mint zordon éjben | Villám tüzénél | A hóhér
pallos !")• 

Indirekt módon bebizonyosodott tehát, hogy az adott versforma közvetlen összefüggésben 
áll a kifejezett érzelmekkel, hullámzása szinte automatikusan követ az érzelmek hullám
zását. A versforma adekvát volta így többé-kevésbé világos is; egyébként szinte a priori 
természetesnek tűnik a Felhők lelkiállapotának kifejezésére a drámai hatású jambusi forma, 
amelynek drámaiságát — mint drámában a tört sorok — itt a hosszabb-rövidebb sorok válto
gatása fokozhatja a legmegfelelőbben. A rímelést illetően pedig ugyanazt mondhatjuk, amit 
már említettünk a rövid sorokkal kapcsolatban: elsősorban kiemelő funkciójuk van, a bennük 
szereplő szavakban sűrűsödik össze és sül ki a versek érzelmi-indulati feszültségének nagy 
része; másrészt pedig, mint láttuk, éppen a sorok hosszának ingadozása folytán, váratlanságuk
kal képessé válnak arra, hogy a dallamosság, a harmónia helyett a lelki disszonancia kifeje
zőivé váljanak. 

VI. Következő lépésként megint epikus költeményekről kell szót ejtenünk, éspedig Az 
apostolról és a Bolond Istókról. 

1. Az apostol versformája lényegében megegyezik a Felhőkével: szabálytalanul szakozott, 
4 — 11 szótagig terjedő hosszúságú jambusi sorokból áll, a különbség abban áll, hogy itt hiány
zanak a rímek. A formaválasztás tekintetében azért kell mégis külön fokozatnak tekintenünk 
e költeményt, mert epikus műről lévén szó, úgy tetszik, itt egy fokkal kevésbé determinált 
a költő választása. De éppen az, hogy a költő e műben a Felhők igen erősen személyes fogan
tatású formáját újítja fel, egyszersmind rámutat arra is, hogy csak félig-meddig epikus ter
mészetű, valójában mélyen lírai jellegű a költemény. 

Az apostol e kettős természetével magyarázható az a formai sajátsága, nevezetesen rím-
telensége, amiben a Felhőktől elüt. A rím, bármilyen természetű legyen is, mindig nyugvópont 
a vers menetében, mindig hosszabb szünetet kíván meg, mint egy rímtelen sorvég; egy-egy 
ilyen nyugvópont után az újrakezdés az előre, tovább ívelő gondolati-indulati energiák tekin
télyes részét leköti. Mármost, olyan terjedelmű költemény, mint Az apostol, amelyben éppen 
az erős lírai ihletettség miatt nem alkalmazható tulajdonképpeni epikus kompozíció, csakis 
úgy állhat össze egésszé, csakis úgy őrizheti meg szerves folytonosságát, ha a gondolatnak
indulatnak nem kell — vagy csak sokkal kisebb veszteség mellett kell — megbirkóznia az 
ilyen újrakezdések tehetetlenségével, ha a ritmus folytonossága a lehető legszabadabban viszi 
tovább, s egyszerre a lehető legnagyobb egységeket ívelheti át. Ezért áll érdekében a költőnek 
a rím képezte nyugvópontok, sőt, egyáltalán a határozottan lezárt sorvégek kerülése, s ezért 
a sok, helyenként igen éles enjambement is a költeményben, mint például a következő 
sorokban: 

Midőn melléje lépett a bakó a 
Sötét halálnak fényes pallosával, 
Az ősz ember végigtekinte a 
Kárörvendő szilaj tömeg során, és 
Sajnálkozó könny reszketett szemében . . . 

Ezért találunk itt is gyakran szabályosabb alakzatokat, mihelyt higgadtabbá, rezignáltabbá 
válik a költő hangja, mihelyt a tiszta líra felé közeledik a vers: 

Csendes kivűl a nagyvilág, 
Csendes belül a kis szoba, 
Csak néha sóhajt kinn az őszi szél, 
Csak néha sóhajt ott benn az anya. 
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2. Nem nehéz magyarázatot találni a Bolond Istók versformájára sem, ahol megint líra és 
epikum sajátos ötvözetével állunk szemben. A trochaikus lejtést két dolog is indokolja: 
egyrészt a költemény derűsebb, játszibb hangja, másrészt, s talán még erősebben, az, hogy 
így tetszés szerint közelítheti a költő a verset a hangsúlyos ritmushoz, a népies hanghoz, ahol 
a költemény ezt kívánja: 

„Jó estét magának, 3 + 3 
Szerelem galambja, 3 + 3 
Ifjúság rózsája, 3 + 3 
Nagyanyám nagyanyja! . . . " 3 + 3 

— vagy akár a Felhők hangneméhez, amikoris egyszerre tisztábbá válnak a trocheusok, s 
népies reminiszcenciák helyett a szavak sajátos elrendeződése folytán helyenként szinte 
jambusi sejtelmeket keltenek: 

Átkos, átkos a világon minden, 
Egy van csak, mi áldást érdemel: 
Az az egy kicsiny gödör, hová az 
Élet minket nem kisérhet el. 

Ugyancsak a derűsebb hangnem, magának a főhősnek — a lírai „én"-nek — jelleme s a népies
hez való közeledés indokolja a négysoros szakaszolást és az XAXA rímképletet. Minden elmé
leti eszmefuttatás nélkül, közvetlenül is belátható, milyen tökéletesen illik ez a forma Bolond 
Istók figurájához, csakúgy, mint annak idején A borozó Petőfijéhez: 

Bor taníta húrjaimra 4 + 4 
Csalni nyájas éneket; 4 + 3 
Bor taníta elfeledni, 4 + 4 
Csalfa lyányok, titeket. 4 + 3 

Járok-kelek a világban, 
Ma itt vagyok, holnap ott, 

tr. És akinek tetszik, annak 
Emelek csak kalapot. 

Világos az is, miért van szüksége a költőnek itt is a heterometriára, csakúgy, mint a Felhők
ben vagy Az apostolban. Bármilyen trocheusi metrum monotonná válna és kényszeredetten 
hatna ilyen terjedelmű költemény esetén, míg a „trochaikus rapszódia" formája, ahogyan 
Gáldi László nevezi,32 tökéletesen alkalmazkodhat a nagy amplitúdójú érzelemhullámzáshoz; 
a versformának ezt a szerepét hangsúlyozza Gáldi László is, amikor a Bolond Istók végéről 
szólván így ír: „A felcsillanó boldogság réve mintha a metrum szeszélyes nyugtalanságát is 
egyenletesebbé tenné; még kiegyensúlyozottabbak a költemény utolsó négy strófájában a 
szelíd lejtésű tízesek és kilencesek; e részből idézzük a zárószakaszt: 

A menyecske fon s dalol; nagyapja 
S férje játszik a két fiúval. — 
Kinn süvít a tél viharja . . . ott benn 
Perg a rokka s vígan zeng a dal."33 

VII. Ezzel többé-kevésbé végére is értünk azoknak az eseteknek, amelyekben a versforma 
megválasztása csaknem egyértelműen megmagyarázható, akár objektív, akár szubjektív 
okokkal. A következő fokozatot az olyan versek jelentik, amelyeknél a vers felszíni, diszkurzív 
jelentésének, ha úgy tetszik: hangnemének az alkalmazott versformával való összefüggése 
még viszonylag könnyen megfogható, noha a forma már korántsem olyan kötelező érvénnyel 

32QÁLDI László: Ismerjük meg a versformákat. Bp. 1961. 74. 
3 3 1 . m. 75. 
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jelentkezik, mint mondjuk az epikus művek esetében, csupán arról van szó, hogy tendencia
szerűen, nagy gyakorisággal tér vissza az életműben egy adott téma, hangnem kifejezőjeként. 
Az effajta jelenségek körén belül természetesen számos fokozatot különböztethetnénk meg, ha 
az előfordulások gyakoriságával számszerűen kifejeznénk egy téma vagy hangnem és a vele 
társuló versforma kohéziójának erősségét. Minthogy azonban szerfölött nagy számú vers 
tartozik ide, megelégszünk e fokozat illusztrálására egyetlen példával, éspedig az ötös-hatod-
feles jambust metrum néhány alkalmazási körének bemutatásával. 

Igen gyakran választja a költő ezt a metrumot /ev /̂formában írt költeményeihez, akár 
rímes (Kerényi Frigyeshez, István öcsémhez), akár rímtelen változatban (Levél egy színész 
barátomhoz). Ennek oka nyilván abban keresendő, hogy a levélformához illő közvetlen hang 
megteremtéséhez a költőnek meglehetős szabadságra van szüksége a nyelvi anyag kezelésében, 
s ehhez éppen ez a jambusi forma adhatja a legtágabb keretet.34 (Ugyanez lehet az oka annak 
is, hogy a minden bizonnyal — legalábbis az esetek jó részében — rögtönzésszerűen készült 
emlékkönyvekbe írt kis versek legtöbbje ugyanilyen verselésű [pl. S. Zs. kisasszony emlék
könyvébe, F. L. kisasszony emlékkönyvébe, F. A. emlékkönyvébe stb.].) Egymás után lehetne 
idézni pl. az István öcsémhez-bő\ olyan sorokat, amelyek egy prózában írt levélben is pontosan 
ugyanígy hangozhatnának: „Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?", „És máskülön
ben hogy van dolgotok?", „E néhány sorral érd be most, öcsém" stb., de ugyanezt meg
tehetjük a Kerényi Frigyeshez írt levéllel is: „Hát hány hét a világ Eperjesen?", „Hát még 
mióta rusztiztam veled!" stb. 

Nos, a levélforma hangneme két irányban mutat rokonságot. Egyfelől a levelek közvetlen, 
sok helyütt tréfálkozó hangja az ironikus-szatirikus hangnemű költeményekre irányítja figyel
münket, amelyeknek versformája az esetek igen nagy részében megintcsak az ötös-hatodfeles 
jambus:35 számos példát idézhetünk, a Kedves vendégektől a Legendán keresztül az Egy könyv
árus emlékkönyvébe c. kis versig vagy A tintásüvegtöl A Honderühöz címűn keresztül az Egy 
goromba tábornokhoz szólóig. Megfigyelhető, mennyire követi a rímelés a hangnem különböző ár
nyalatait: a derűs, játékos hangot tisztább, változatosabb rímek s olykor egyéb formai játé
kok is kísérik, mint pl. A tintásüvegben, a haragos szatíra viszont rímtelen, mint az Egy goromba 
tábornokhoz. Első pillantásra talán furcsának tűnik, hogy éppen ez a drámai reminiszcenciákat 
keltő metrum válik az irónia-szatíra elsődleges kifejezőjévé; valójában — már említett kötet
lensége mellett — éppen drámai felhangja teszi e sorfajt a karikatúra kiváló eszközévé s (miként 
már Shakespeare-nél is) a komikum egyik forrásává. 

A levélforma hangneme azonban, másfelől, nemcsak közvetlen, hanem személyes is, s így 
könnyen átmehet a legkomolyabb lírába, sőt, az ünnepélyes-magasztos ódái hangnembe, 
aminek legtöbbször idézett példája a Levél Arany Jánoshoz. Az Egressy Gáborhoz, a Kazinczy 
Gáborhoz, az Adorján Boldizsárhoz, mind jó példa erre a jelenségre, s jó bizonyítékai annak, 
hogy az óda, az ódaiság par excellence versformája Petőfinél ugyancsak az ötös-hatosfeles 
jambus. A legtisztább példa minden bizonnyal az Erdélyben: 

Barangol és zúg, zúg az őszi szél, 
Csörögnek a fák száraz lombjai, 
Mint rab kezén a megrázott bilincs. 
Hallgass, zúgó szél, hadd beszéljek én ! 
Ha el nem hallgatsz, túlkiáltalak, 
Mint nősirást az égiháború. 

34 Köztudott, hogy e jambusi sorfaj metrikai redundanciája alacsonyabb, mint a neki meg; 
felelő szótagszámú, akár trocheusi, akár hangsúlyos mértékeké. 35 Nem áll ez természetesen a tréfás-népies hangú darabokra (pl. Ambrus gazda), amelyek
ben, érthető módon, a hangsúlyos-trocheusi metrumok uralkodnak. 



Itt már a sorfaj valódi drámaisága érvényesül; s ami még jobban igazolja a formaválasztás 
adekvát voltát, megint arra kell hivatkoznunk, amit Az apostol kapcsán már mondottunk: 
talán ez a metrum az, amely a legkevésbé töri meg az érzelem-indulat előre ívelő mozgását, 
ebből foghat a legtöbbet a költő az indulat egyetlen íve alá. 

Egy-egy érzelemnek, hangulatnak egy-egy versformához való kötődése persze más sorfajok
kal kapcsolatban is előfordul, sokszor eléggé nehezen kielemezhető okokból; így például 
a négysoros, félrímes, csupa hármas jambust tartalmazó strófa a leggyakrabban szomorú 
érzelmek kifejezője (Könyeim 2., Élő halott, Láttam két hosszú nap ... ) , a hasonló szerkezetű, 
8—7—8—7 szótagos trocheusi sorokból álló strófa általában vidám tartalmú (Fütty, Deák
pályám, Mi lelt?). A legtöbb esetben persze igen hasonló témához, hangulathoz is különböző 
versforma kapcsolódik. A következőkben arra szeretnénk példát mutatni, hogy még a versek
nek azon — nyilván legszámosabb — csoportjában is, ahol a formaválasztás miértjének vizs
gálatában már egyedi esetekkel kell szembenéznünk, az esetek egy részében magyarázatot 
tudunk adni a versformára anélkül, hogy mélyebbre kellene ásnunk az adott vers esztétikai 
rétegeiben. 

VIII. Három, egymáshoz időben is, tartalmilag is közel álló verssel illusztráljuk a versek
nek e csoportját: a Dicsőséges nagyurak .. . -kai, a Nemzeti dallal és a Csatadallal. 

A Dicsőséges nagyurak ... esetében szinte bizonyos, hogy a Fóti dal formája befolyásolta 
elsősorban a költőt, annál is inkább, mivel a két vers közti rokonság helyenként odáig megy, 
hogy egy-egy versszakuk szinte tökéletesen folytatja, egészíti ki egymást: 

Nemes urak, ha akartok, 
Jőjetek, 
Itt a kezünk, nyújtsátok ki 
Kezetek. 
Legyünk szemei mindnyájan 
Egy láncnak, 
Szüksége van mindnyájunkr' a 
Hazának. 

Minden ember legyen ember 
És magyar, 

Akit e föld hord s egével 
Betakar. 

Egymást értve, boldogítva 
Ily egy nép 

Bármi vésszel bizton bátran 
Szembe lép. 

De magyarázható a forma analitikusabban is. Mindenekelőtt le kell szögeznünk a hangsúlyos
magyaros verselés adekvát voltát: a költőnek, aki a nép nevében áll ki, nyilvánvalóan a nép 
ritmusrendszerében kell szólnia. A költemény „argumentáló" jellege ezen belül valami hosszabb 
sorfajtát kíván meg, ami azonban nyilvánvalóan nemigen lehet az epikus jellegű tizenkettős. 
Ha mármost a költő tart arra, hogy e sorok utolsó ízét letördelje, ami részint a hang bizonyos 
hetykeségét eredményezi, részint fokozott hangsúlyt ad az így új sorba kerülő szavaknak 
(„S hiába", „A népet", „Az urak", „Megálljunk 1" stb.), szinte nem is marad más lehetősége, 
mint ez a 8+3-má tördelt tizenegyes, hiszen a másik lehetőség, a 8 +l-es kilences (az Ezrivel 
terem a fán a meggy . .. formája!) túlságosan is játékos lenne. 

önként adódik a magyaros verselés a Nemzeti dal esetében is. Itt azonban már rövidebb 
sorokra van szükség, méghozzá a lehető leggyorsabb menetű sorokra; a választás természet
szerűleg a felező nyolcasra esik, hiszen minden olyan sorfaj, amely négy szótagnál rövidebb, 
„csonka" ütemet tartalmaz, szükségképpen szünettel jár együtt, ami érezhetően lassítja a 
vers menetét. Hasonlítsuk össze a vers négy sorát a 15-dik március, 1848 8 + 7 + 8 + 7 - e s 
strófájával, ahol a költő, a nagy eseményre mint tegnapra nézvén vissza, már bízvást használ
hat nyugodtabb hangot: 

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 

Nagyapáink és apáink, 
Míg egy század elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt. 
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Érthetően szükség van azonban a csonka ütemmel járó szünetre az együttmondásra szánt 
refrénben, az erősebb tagolás kedvéért; s teljességgel érthető az is, miért nem mondjuk 
8+7+8+7 formájú ez a refrén: az „Esküszünk" és „Nem leszünk 1" három-három szótagja 
természeténél fogva olyan erős hangsúlyt kap, hogy nem is tűrne meg maga mellett egyebet. 

Hogy az efféle lelkesítő hangnemnek mennyire a felező nyolcas felel meg leginkább, arra 
jó példa a Csatadal. Az első sor, noha 3+2 | | 3-as formában hangsúlyosnak is értelmezhető, 
a hangutánzás szándékánál fogva erős időmértékes szerkezetet mutat: 

Trombita harsog, dob pereg,... 

A második sor még továbbviszi ezt az alakzatot, bár — hangutánzás híján és két a hang egymás 
mellé kerülése („csatára a") folytán — kissé már gyengébben érezhetően. A következő két 
nyolcas sorban kiderül, hogy ez a ritmus csak igen nagy nehézségek árán volna folytatható: 
az 5+3-as tagolás megmarad ugyan, e sorok azonban (s különösen a második) már erősen 
elcsúsznak a jambusi lejtés felé: 

- _ | # X? | _ ís? | - Í2 

Süvít a golyó, cseng a kard, 

Ez lelkesíti a magyart. 
A továbbiakbán azután elmúlik a jambus is, az 5+3-as tagolás is, s a vers belezökken a 

hangnemhez sokkal természetesebben illő, még ismétléses szerkezetekkel is hangsúlyozott 
felező nyolcasba: „Hadd lássák és | | hadd olvassák", „Aki magyar, | | aki vitéz", „Mindjárt 
vitéz, | | mihelyt magyar" stb. 

IX. A fenti három — s a velük egy kategóriába sorolható igen nagy számú — vers esetében, 
mint láttuk, a formaválasztás megindokolásához egy kissé már be kellett hatolnunk a versek 
jelentésébe, egyedi esetekről lévén szó, egy fokkal mélyebben is, mint az előző fokozatnál; 
még itt is erőteljesen hatottak azonban olyan külsődlegesebb mozzanatok, mint az adott 
formának egy korábbi felhasználása, a vers és a hallgatóság viszonya (együttmondás) stb. 
Nos, a most sorra kerülő utolsó kategória versei már semmi ilyenféle fogódzót nem nyújtanak: 
a versforma ezeknél már csak az adott vers legmélyebb esztétikai jelentésével való összefüggé
sében magyarázható meg, vagyis tekinthető funkcionálisnak. Ebből két dolog adódik. Egy
részt úgy tetszik, hogy magasabb szinten visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk, vagyis 
egy olyan kategóriához, amelyben az adott forma alkalmazása megint teljességgel, szükség
szerű, noha itt a legnehezebb megindokolni: ez a szükségszerűség ugyanis már nem is az egyes 
versen kívüli okokból (mondjuk a műfajból), nem is olyan szubjektív okokból következik, 
mint mondjuk a költő előszeretete az adott versforma iránt vagy a formának ugyanazon 
költőnél korábban kialakult használati köre, hanem magának az egyes versnek legmélyebb 
természetéből fakad. Másrészt, éppen ezért, ezekben az esetekben válik a versforma a leg
nagyobb mértékben esztétikai hatótényezővé, itt telítődik a legerősebben sajátos, egyedi 
jelentéstartalommal. 

Nem célunk itt részletes verselemzéseket nyújtani, csupán egészen vázlatosan szeretnénk 
illusztrálni, megint három példával, ezt a kategóriát is. 

1. Miért választja a költő Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe c. költeményének formájául a 
rímtelen, szakozatlan ötös trocheust? 

A verszáró írásjel: „ . . . —". Ha van funkciója ennek az írásjel-csoportnak, csupán egyet 
jelenthet, éspedig azt, hogy a költő nem mond ki, elhallgat valamit, megelégszik a puszta 
sejtéssel. Valóban, a vers alapjelentése valami „titkos sejtés", „titkos sejtelem", valamiféle 
ismeretlen, titokzatos, bizonytalan kimenetelű elrendeltetés: 
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Senki sem szól így a fellegekhez, 
És ők mégis napkeletre mennek, 
Napkeletre vonja őket egy mély, 
Titkos sejtés lágy szellemkezekkel. 

Nem törődnek aztán életökkel, 
Nem bánják, ha mindjárt elenyésznek, 
Vagy ha hosszú pálya vár reájok . . . 

Nos, a rímtelenség máris megmagyarázható. A rím végső soron mindig valamiféle megnyugvás, 
bizonyosság, válasz: a költőnek pedig, a vers alapjelentésének plasztikus kifejezése végett, 
éppen arra van szüksége itt, hogy a sorok ne érjék el céljukat, hiszen a cél ismeretlen, hanem 
ugyanúgy valamiképpen a semmibe fussanak, mint a felhők vagy az emberi sors. A költemény 
zsenialitása éppen abban van, hogy a hasonlat hasonlójának részletezése után a lírai én sorsát 
egyetlen sorban elintézi, a verszáró „is" szócskával egyetlen pontban determinálja e sorsot, 
minden egyebet tökéletes bizonytalanságban hagy. Mivel az utolsó sor sem rímelhet, a vers 
még a rím illuzórikus lezárását sem kapja meg. 

Ugyanezért kell a soroknak egyforma hosszúságúaknak lenniük; ahol ötös és hatodfeles 
vagy ötödfeles és ötös sorok keverednek, ott egyik a másikhoz képest (trocheusi soroknál 
rendszerint a fél-, jambusiaknál az egész lábra végződő) határozottabb nyugvópontot jelent, 
amit a költőnek itt kerülnie kell. S ugyanezért végződnek egész lábbal a sorok: az utolsó láb 
második, nyomatéktalan szótagjának „lebegése" megintcsak a befejezetlenség, a bizonytalan
ság érzékeltetőjévé válik. 

Végül magát a trocheusi metrumot még valami igazolja. Azt mondottuk, kétes kimenetelű 
elrendeltetésről van szó; nos, világos, hogy a lágyabb trocheusi lejtés sokkal inkább megfelel 
egy ilyen titokzatos vonzásnak való szinte akarattalan engedelmeskedésnek, mint a jambus 
keményebb, élesebb ritmusa. Másfelől gondoljunk arra is, hogy az ötös jambus, mint már 
többször utaltunk rá, meglehetősen gyors menetű verset ad: metszete, mely rendszerint a 
4. vagy 5. szótag után helyezkedik el, alig hoz létre szünetet, sőt, 4+6-os osztás esetén még 
nkább meggyorsítja a második sorfél menetét. A 4 + 4 + 2 („Napkeletre | vándoroltam | én is") 
vagy 4 + 2 + 4 („Nem törődnek | aztán | életökkel") osztású trocheusi sorban viszont a két-
szótagos taggal létrejön valami, ami a csonka ütemre emlékeztet; az ebből adódó szünet 
erőteljesen lelassítja a verset, amelynek mozgása így sokkal jobb kifejezője lesz a fellegek 
lassú vándorlásának. A felhők mozgása egyébként, noha térbeli mozgás, szorosan összefonódik 
valamiféle időbeli mozgással is, az élet múlásának érzetével; számos időre utaló szó, szópár 
van a versben: maga a napkelet is csak félig téri, félig pedig időbeli megjelölés, ott van azután 
a hajnal-este, sugártenger-sötétség, mindjárt elenyésznek-Zzosszú pálya vár reájok ellentétezés, 
a végső óra, ifjúság stb. Ennek az időbeli folytonosságnak feleltethető meg nézetünk szerint 
a vers szakozatlan folytonossága, ezt is erősíti a soroknak s magának a versnek lezáratlansága, 
valamint az egyforma sorok monoton egymásutánja, ami egyenletesen tagolja a vers belső 
idejét anélkül, hogy kitüntetett, nyugvópontokat jelentő pillanatokat teremtene benne. 

2. A Mint megfogamszott átok . . . c. költeményben ugyancsak valamiféle vándorlásról van 
szó, s a lírai hős sorsa itt is csupán egyetlen pontban determinált; itt azonban a vándorlás oka 
az, ami konkrét, célja pedig nem titokzatos, sejtelmes, bizonytalan, hanem nincsen: 

„ . . . Mit tudja, hová megyén az, ki szerelmet 
Nem nyerve, a lyánytul örökre búcsút vet t?" 
S így céltalanul az ifjú halad, 
Előtte, utána ködborulat. . • >• ••. 



Míg az előző versben a misztikus vonzás valamiképpen feltételezte az emberi sors, az idő 
folytonosságát, sodrását, itt, éppen ellenkezőleg, arról van szó, hogy egy tragikus esemény 
(amelynek természete lényegében közömbös is, konkrét meghatározása a versben inkább csak 
a másik pólus, a cél teljes nem-létét hivatott kiemelni) megszüntet, széttördel minden folyto
nosságot, kiüresíti a világot. Ezért nem jöhetnek létre e versben hosszabb periódusok, s az, 
hogy a szakaszok két sora egymással rímel, itt éppen azt eredményezi, hogy ezek az össze
függéstelen „világ-darabok" még jobban magukba zárulnak, még jobban elkülönülnek egymás
tól. A vers négy-öt lábas sorainak rapszodikusan váltogatott jambusai-anapesztusai nemcsak 
hangfestő jellegűek, amennyiben a ló meggyorsuló-meglassuló mozgását érzékeltetik; mélyebb 
értelemben a „kizökkent idő" sejtelmét, a törvényszerűségek megszűntének, az esetlegesség 
uralmának nyomasztó érzését sugallják. Ezért kerülhet be a versbe olyan teljesen szabálytalan 
formájú sor is, mint a következő: 

S az ifjú halvány arca szeme könyétül. 

Világos dolog, hogy a jambusok-anapesztusok ilyetén funkcióját nem lehetne semmi mással 
betölteni vagy helyettesíteni. A kétsoros szakaszokra való tagolást pedig még valamivel indo
kolhatjuk; hiszen két dolog van, aminek hasonlóságára az egész vers épül, „az ifjúnak arca" 
s a „ködborulat". Valóban, a kilenc szakasz közül négy teljes egészében e kettő egybefogását 
valósítja meg; s hogy megint tegyünk egy utalást a rím funkciójára, Kosztolányit idézzük: 
„ . . .hangzása révén testvérré válik, ami annakelőtte idegen v o l t . . . " , 3 6 a „komor ifjú" 
és a „puszta világ". 

3. Utolsónak még az ősz elején c. versről szólnánk néhány szót, ezúttal már nem is a vers
forma egészéről, csupán a rímszerkezetről. 
t A költemény ötsoros strófákból áll, amelyeknek rímképlete: XABBA. Sajátos késleltető 
aechnika búvik meg e rímképlet mögött. Ha ugyanis valaki nem látja, csupán hallja a verset, 
rz első három, egymással nem rímelő sor után (XAB) biztosra vélheti, hogy négysoros, fél-
tímes strófát hall: erre vall a két nyolcas sor közti hetes, amely szinte magától értetődően 
eételez föl egy negyedik, vele rímelő hetes sort.37 Ez a várakozás nem teljesül be; előbb megint 
gy nyolcas sor jön, amely a hallgató rímvárását nem elégíti ki, inkább még fokozza azáltal, 

hogy nem várt rímet iktat be a strófa menetébe, s azután következik csak a második sorra 
válaszoló rím. 

A késleltetés szóval lényegében már el is árultuk e rímszerkezet alapvető funkcióját: valami
féle időbeli feszültség jön létre a második és ötödik sor között. Ezt az időbeli feszültséget 
használja ki az ősz elején c. versben a költő az idő múlásának érzékeltetésére, méghozzá úgy, 
hogy az időbeli eltávolodást átjátssza térbeli eltávolodásra. Nézzük meg például az első vers
szakot, ahol a kérdéses rímpár egyik tagja a konkrét, közeli helyre vonatkozó alatt névutó, 
másik tagja pedig maga az eltávolodást kifejező ige: 

Üres már a fecskefészek 
Itt az eszterhéj alatt, 
Üres már a gólyafészek 
Tetejében a kéménynek . . . 
Vándor népe ott halad. 

38 KOSZTOLÁNYI: i. m. 158. 
37 Ez a várakozás annál is indokoltabb, mivel Petőfi verseinek csaknem a fele félrímes 

(pontosabban 44,2%-a, azaz összesen 372 vers). 
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A hatást még erősítik a két sorban egymásnak felelő itt-ott határozószavak is. A második 
strófában az eltávolodás úgy folytatódik, hogy a már távoli helyre vonatkozó, de még konkrét 
megjelölés rímel a magában a látványban is kételkedő talán szócskával: 

Ott a messzeség homályin, 
Ott az égnek magasán, 
Látom még, mint kis felhőket, 
Vagy már nem is látom őket? 
Csak úgy képzelem talán. 

Ugyanez a rímszerkezet azonban más hatásokra is képes. A versben a költő nemcsak az idő 
múlását, a változást, hanem a változások mögötti változatlan lényeget is érzékelteti; teheti 
pedig ezt oly módon, hogy két azonos állapot képét rímelteti össze a második-ötödik sorban, 
s így a két sor közti feszültség mintegy elfedi, észrevétlenné teszi a kettő közt lezajlott válto
zást. Ez történik a vers negyedik strófájában: 

Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt 
Majd borul, majd kiderül. 
Ajka még mosolyg, s szemébe 
Könny tolul . . . ennek sincs vége, 
S ajkán újra mosoly ül. 

Ennek a sajátos rímképletnek az idő kifejezésére való alkalmasságát egyébként már 
Kosztolányi észrevette, Az év végén c. vers utolsó strófájával kapcsolatban.38 Ott mindössze 
egyetlen versszakban valósul meg e lehetőség, itt az egész költemény folyamán: külső formának 
és a vers egész jelentésének ilyen szerves összefüggése az, amit valóban remekműnek lehet 
nevezni. 

• 
• 

András Vajda 

QUELQUES TRAITS FONCTIONNELS DE LA VERSIFICATION DE PETŐFI 

L'étude examine les motifs du choix de la «forme extérieure» dans l'oeuvre de Petőfi. C'est 
un lieu commun que, dans le cas des oeuvres précieuses, le sujet poétique á exprimer détermine, 
comme nécessairement, la forme qui lui sied le mieux; mais étant donné que les analyses partent 
de l'oeuvre parfaite, elles se bornent presque toujours á examiner comment la forme déjá 
donnée sert la réalisation de l'expression, et elles ne soulevent presque jamais la possibilité 
d'une autre forme eventuelle, L'auteur de cetté étude cherche á pénétrer, un peu plus lóin 
encore, dans le processus de la création, dans la genése de l'oeuvre, et il essaie d'examiner 
comment le germe qui ne fait que s'annoncer dans le poéte, peut diriger le choix du poéte entre 
les formes possibles (versification, rime, structure de Strophe etc.). De ce point de vue (et de 
prime abord), il distingue six degrés, partant des oeuvres dans lesquelles la forme extérieure 
s'impose pour ainsi dire obligatoirement (dans une partié des épigrammes et des oeuvres 
épiques), jusqu'á celles dans lesquelles le choix de la forme est déjá de caractére individuel. 

38 KOSZTOLÁNYI: i. m.: „A rím elemzése". 
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