
TŐZSÉR ÁRPÁD 
(Pozsony) 

A ROKOKÓ VERS MOZDULATAI 
(Amadé László verseiről) 

Amadé Lászlót sokáig és sokan kora legjobb magyar költőjének tartották. Verseinek egy 1836-os 
kiadásában ez áll róla: „Benne hunyt el az akkori magyar költészetnek főbbik dísze".1 A könyörtelen 
Toldy Ferenc ugyan ennek az értékelésnek a bírálatában (1837-ben) már Amadé „kompozíció- és 
előadásbeli példátlan hanyagságáról"2 beszél, de 1855-re, úgy látszik, ő is véleményt változtat, mert A 
magyar költészet kézikönyvében már ezt írja a költőről: „Mint világi dalköltő ő a tizennyolcadik 
század első felének dísze volt".3 S így egymaga mondja ki azt a két véleményt, amely immár kétszáz 
éve felváltva el-elhangzik Amadéról. 

Mi tehát Amadé? Nagy költő vagy nagy kókler? Bizonyára egyik sem. Olyan figyelemre méltó, de 
a nagysághoz nem eléggé tehetséges költő ő, aki a magyar irodalom fényesebb évtizedeiben lesüllyedt 
volna a középszer népes táborába, de annak a fél évszázadnak, melynek magyar íróit-költőit ujjainkon 
számlálhatjuk, lehetett „főbb dísze". 

Van azonban verseinek néhány olyan hozadéka, amelyek a költőt minden középszerűsége ellenére 
is a kezdeményezők, az úttörők közé emelik. 
Például: 

Ha a modernizmus alapvető ismérvének a műalkotás azon furcsa mozdulatát (mozgását) tartjuk, 
amellyel a mű mintegy leválik az objektív valóságról, akkor a rokokó Amadé — amennyiben valóban 
rokokó - az első modernistánk. Mégpedig nem a szürrealizmus értelmében, amely a „réalité" helyett a 
„surréalité" oldaláról indítja a verset, hanem Mallarmé értelmében, aki a nyelvkohéziót minden néven 
nevezendő más valóság kohéziója fölé rendeli, s ha verset ír, nem a vers felé, hanem a versből indul. 

S úttörő Amadé olyan értelemben is, hogy a rokokót, a mulatozó arisztokrácia önkifejezését ő -
ellentmondásos alkatának megfelelően - egyrészt komorabb, szentimentálisabb színekkel keveri, 
másrészt szinte folklorizálja, s ezzel - s még sok apróbb amadei karakterisztikummal, amelynek 
részletezésére itt nincs hely - a realizmushoz közelíti. 

Amadé László tehát nemcsak úgy újító, ahogyan a rokokó kifejezésformája az előző irányzatok 
kifejezésformáival szemben természetszerűen új, hanem úgy is, hogy a rokokó eredeti finomkodó 
formáit (a francia és olasz rokokót) „amadeizálja", nyersebbé: magyarrá és közép-európaivá teszi. 

Az alábbiakban Amadé versújító gyakorlatának néhány problémájáról lesz szó. 

A szövegzene mint versstrukturáló elem Amadé verseiben 

Az Amade-versnyelv csak nagyon ritkán ábrázol, annál többször kifejez. S elsősorban a szövegzene 
segítségével. De az Amade-̂ versek szövegzenéje sokszor leválik a kifejezendő tárgyról, más irányba 
kanyarodik, a nyelv hangzásbeli „önmozgását" követi. A rímek és szójátékok, sőt még a szintén 

1 Idézi NÉGYESY László Várkonyi báró Amadé László versei című gyűjteményében. Bp., Franklin, 
1892,67. 

"I. m. 69. 
3 TOLDY Ferenc: A magyar költészet kézikönyve. Pest, 1855. 295. 

2 Irodalomtörténeti Közlemények 80/4 409 



zeneként funkcionáló idegen nyelvi (és halandzsa-) szövegek és helységnevek is irányítani s nem 
szolgálni akarják a mondanivalót. 

A zenei kifejezési eszközöknek ez a furcsa funkciója (funkciótlansága? ) természetesen kétes értékű 
eredményekhez vezet. Lássuk közelebbró'l, milyenekhez? ! 

A rímnek az Amadé előtti magyar versben nincs meghatározó szerepe. Tinódi ismétló'dő „valái" akár 
ott sem lennének a sorvégeken, a második, harmadik versszakban már nem is érzékeljük őket; 
szerényen hátra húzódnak Balassi és Gyöngyösi ragrímei is, nem akarják a figyelmet a reneszánsz és 
barokk költői nyelv főszereplőjéről, a szóképről magukra terelni; nem fordít különösebb gondot a 
rímelésre Szenei Molnár Albert sem, Zrínyi laza rímelése meg egyenesen közmondásos, a Szigeti 
veszedelem számtalan strófáját érzékeljük problematikus rímelése és ritmusa miatt szabad versnek. A 
rímben rejlő energiákat egyedül a manieristák, főleg Rimay János érzi. Ez utóbbi tiszta rímei a mai 
napig meghökkentő erejűek, frissek. I)e_AjnadejtnádcéntJiözeledik a rímhez, mint Rimay. 

A rím - eredetét tekintve és általában - a ritmusra vezethető vissza: az ismétlődő tartalmi 
motívumokra hívja fel a figyelmet. A legősibb stilisztikai formából, a gondolatritmusból grammatikai 
párhuzamok, s a grammatikai párhuzamokból hangalaki megfelelések, összecsengések születtek. De 
ezek az összecsengések mindig a tartalmi ismétléseket nyomatékosították, s így szerepük másodlagos, 
illusztratív volt. Később azonban kinőttek ebből az alárendelt szerepből, önállósodtak. A manierista, s 
méginkább a rokokó rím nem szolgál, hanem uralkodik, jelentőségben egyszerre az élre rúgtat. Eddig a 
fokozatosan kiteljesedő érzelmi dinamika vonalát követte, most vezetni akarja azt. A grammatikai 
párhuzamokkal még rokonságot tartó önrímet és ragrímet felváltják a nyelvtani szerkezetektől 
független, szótanilag különböző rímpárok, s az egész hangtestükkel zenélő tiszta rímekben a leg
változatosabb szófajok és fogalmak csendülnek össze. 

Ilyen vonatkozásban Rimay úgy tér át a ragrímekről a szótanilag más-másfajú tiszta rímekre, hogy 
azok még nem tagadják meg származásukat. Szerzőjük igyekszik fenntartani az illúziót, hogy az ő 
versformája a tartalmat szolgálja. S ebbeli törekvése nem is egészen sikertelen, mert rímei - ha még 
annyira szertelenek is - megmaradnak azon a viszonylagos homogenitáson belül, amit a költő 
moralizáló-bölcselkedő alapmagatartása biztosít nekik. 

Amadé kádenciái egészen másként viselkednek. Szerzőjük a szolgálásnak már a látszatáról is 
lemond. Ö elsősorban szórakoztatni akar, kielégíteni a kor igényét a rejtélyesre, a váratlanra, a 
meglepőre, s a velük járó kéjes borzongásra. Rímrendszere éppen ezért már nyelvi kaland. S nem kis 
mértékben ennek köszönhető, hogy számos verse teljesen szeszélyesen kanyarog, akár a rokokó 
művészetek híres rocaille-motívuma. Függetlenedve, az indító valóságról, élményről leválva, s pusztán 
a nyelv önmozgását követve. 

Jól szemlélhető mindez például az Ámbár tűz, víz közt van . . . című versben, ahol a mesterkélten 
hosszúra nyújtott strófa funkciótlan kanyarait teljesen a rímek irányítják, és a rímek sodorják a költőt 
messze az indító élménytől, de még inkább tetten érhető ez a jelenség azokban a rímihlette hason
latokban és metaforákban, amelyekben a valóság viszonylatai helyére már teljesen a nyelv véletlen
szerű, hangalaki összefüggései kerülnek: 

Irigy emberekkel 
És hamis nyelvekkel 

Ne gondolj, 
Mert mint moly 

Elvesznek 
(Kívánsz ha szeretni. ..) 

Cifra bár az égen a szivárvány, 
Sok fösték s ér benne, olly mint márvány; 

(Lángozik bár lángom . . .) 
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Légy kevély páva, 
Én pedig gyáva, 

De tüled mégsem félek; 

(Hogy megsértettél. . .)4 

A „molyra" semmiképpen sem jellemző, hogy „elvesz", éppen fordítva: ami a moly útjába kerül, az 
malik szét, semmisül meg. A „Ne gondolj - Mert mint moly" rímszók közvetítette összefüggés tehát 
hamis. Éppen így hamis a „páva" és „gyáva" ellentétbe állítása is, hisz a „páva" jelzője a „büszke", s 
nem a „gyáva" ellentétpárja (a „bátor"). Még leginkább a „szivárvány" és „márvány" rímszók 
jelentéstartalmának van érintkezésfelülete, mert a márványban valóban elképzelhető az „ér" De 
„fösték" már nemigen, s egyéként is a márvány nem a színesnék, („cifrának"), hanem a fehérnek a 
szimbóluma (vö. fehér, mint a márvány). 

Amadé azonban nem képzetekben s nem is fogalmakban, hanem zenében gondolkodik, így lesznek 
hasonlatai és metaforái nagyon sokszor csak valamiféle hang-metaforák és -hasonlatok, amelyekben 
nem a való világ jelenségei a hasonlítók és hasonlítottak, hanem a nyelvi formák. Széteső kompozíciói
nak végső soron a mikrostruktúrának ez a szervezetlensége az ősoka. 

A rím a vezérmotívum Amadé játékos, mondókaszerű verseiben is. Ezekben - az alapközlendőtől 
szinte függetlenedve - mintegy második szólamként tirádáznak, feleselnek az összecsengések. így 
például a Dira dura la la la! címűben: 

Dir a dura la la la! 
Hejsajajsa fala la! 

Him hum én kegyesem, 
Te érted, édesem. 

Ence, Bence, medence, I 
Szép kemence, Velence, 

Kurvanyja, ki szánja, 
Hogy szívem vagy, bánja. 

Ihar ágon, rekettye, 
Körtvély gyöngyöm berettye, 

Rózsám, tulipányom, 
Égi szivárványom. 

Az értelmetlen mondókának ugyan a költő valamiféle ködösítő szerepet szán, titkos beszédként 
aposztrofálja őket (lásd pl. az első versszak utolsó sorát: „Te érted (azaz megérted), édesem"), amit a 
címzett meg tud fejteni, a mai olvasó azonban öncélú szójátékoknak érzi őket. 

A rímekhez hasonlóan viselkednek Amadé verseiben a halandzsa kifejezések, sőt az idegen nyelvű 
szövegek is. 

Látszólag teljes egészében halandzs-vers (a befejező két magyarázó versszakot leszámítva) a Lila 
moja Lila.. . című. A szlovák nyelv ismerői számára külön érdekessége a versnek, hogy a benne 
használt kifejezések jelentős része értelmes szlovák szó. Ezért ehhez még későbben visszatérünk. A 
halandzsaszövegek lehetséges értelmezését kezdjük egy olyan verssel, amelyben az alapszöveg magyar, 
az értelmezés kulcsát tehát maga a költő adja a kezünkbe. 

4 A tanulmányomban szereplő Amade-verseket Négyesy László idézett gyűjteménye alapján 
idézem. 
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Tallalla, fállatta, jókedvem vagyon... 

1-
Tallalla, fallalla, 

Jókedvem vagyon 
Mert iszket és viszket 

Igen nagyon; 
Ki légyen 
Mi légyen? 

Him, hum, ham, hum! 
Van heve, nincs neve, 
Lim, lum, lam, lum! 

2-
Hej szásza, hopszasza, 

Tíz kávé oka, 
Mindennek van oka, 

Fejszefoka; 
Az Tátra, 
Az Fátra, 

Ez magos Mátra; 
Az gaznak kevéssé 
Tessék hátra. 

3. 

Hej, hej, hej! te fej az 
Szarva között, 

Bika alatt borjút 
Ki kötözött? 

Csak dínom, 
Csak dánom, 

Gaznépet szánom; 
Szemben áll s competál, 

csak azt bánom! 

A szöveg ritmizált, de pontos ütem- vagy metrumképletet nem követ. A periódusok még leginkább 
a hangsúlyos verselésünkből jól ismert 3 + 3 + 3 + 2 (tallalla, fallalla, jókedvem vagyon) ütemsorhoz 
igazodnak, de a rövidre aprózott sorok elárulják a táncdaleredetet. Mégpedig egy meglehetó'sen gyors, 
vidám szökellő, kopogó táncot járhattak az eredeti dallamra-szövegre: a gyorsan lélegző, rövid sorokat 
dinamikus hímrímek (vagyon-nagyon, heve-neve, oka-foka, között-kötözött stb.) ugratják, hajtják 
egyre előre. A vershelyzet vidámságáról egyébként a költő is „tudósít" bennünket: „Jókedvem 
vagyon". S a vers fogalmi rétege nem is megy túl ezen a „jókedven". Mintha a szerzőnek egyetlen célja 
lenne: jókedve okát kiénekelni, de ebben valami (vagy valakik) egyre megakadályozzák. 

Az első sorokban még csak a féktelen jókedv fogalmazódik meg. A kétértelmű „iszket-viszket" 
azonban sikamlóssá teszi, s ezzel az „örök téma", a nő felé irányítja a közlést. A jókedv oka 
feltehetően a költő kedvese, akiről szívesen beszélne, de valamilyen okból nem mer. A „Him, hum, 
ham, hum!" (más versekben, pl. a már idézett Dira dura la la la! címűben: „Mu mu mu mu") 
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hangcsoport Amadé verseiben mindig a némaság, a hallgatás jele, akkor tolul a költő ajkára, ha jobbnak 
látja a „neveket" nem emlegetni. Maradt tehát a „hév", amely aztán annál jobban feszíti a „Lim, lum, 
lam, lum!" és ,,Hejszasza, hopszasza" sorokat. A második versszakban kijelentés formájában visszatér a 
kérdés: „Mindennek van oka", - és neve, tehetnénk hozzá, mert a játékos „Az Tátra, (Az Fátra,) Ez 
magos Mátra" sorokból az derül ki, hogy a költó't még mindig a kedvese „névtelensége" izgatja. Még a 
hegyeket is meg lehet nevezni, csak ó' nem énekelhet a kedveséről szabadon. Indulatosan azok felé 
fordul tehát, akik miatt hallgatnia kell: „Az gaznak kevéssé / Tessék hátra." A harmadik versszak maró 
gúnya is a „gaz népet" illeti, akikró'l az utolsó két sorból végre azt is megtudjuk, hogy miért „gazok". 
Azért, mert „Szemben állnak s competálnak" (azaz azt hiszik magukról, hogy „kompetensek", 
illetékesek a költő dolgaiban).5 

A vers három versszaka tehát a fogalmi közlés három érzelmi vetülete: az elsőben szenvedélyes 
jókedv, a másodikban - a helyzethez illően visszafogott - rosszallás, a harmadikban gúny és ítélet van. 
Ennek megfelelően az első strófa magánhangzói - a bevezető sor ,a"-jait leszámítva - derűs 
palatálisok, s a töltelékszavakban a mozgás képzetét keltő „l"-ek vannak túlsúlyban. A második 
versszak frázisaiban, rímeiben a kellemetlen hangzású ,,-tra-" hangkapcsolatok, a versszak egészében 
pedig a kedvetlen mély magánhangzók a meghatározók. A harmadik versszakot a csúfolódó „e" 
hangok vezetik be, hogy aztán a sorok fölött nyelvüket egymásra öltögető alliterációk vegyék át a szót: 
„Szarva fcözött, / őika alatt ftorjút / Ki kötözött? / Csak dínom, / Csak dánom, / Gaznépet szánom; / 
Szemben áll s competál, / Csak azt bánom!" A strófa magánhangzói hangszínüket tekintve kevertek, 
értelmezhetetlenek 

A versnek ez a három síkja, az egyes versszakok különirányúsága feltehetően nem egy átgondolt 
komponáló munka eredménye, hanem » strófakezdő sorok más-más irányú ihletése. A derűs mozgás a 
„Tallala, fallalla", a fanyar toporgás a i.Hejszasza, hopszasza", a gúny a „Hej, hej, hej! te fej az"sor von
zata. Amadé verseiben tehát a halandzsa-kifejezéseknek is az a szerepük, ami a rímnek: ihletik, irányít
ják a mondanivalót. És szerencsés esetben - s a fenti verset is ilyen viszonylag szerencsés esetnek tart
hatjuk - ez az irányító lendület nem lódítja ki a verset az indító helyzet, a „külső" élmény köréből. 

Halandzsaszövegnek tűnik a Lila moja Lila . . . című Amade-vers is. Weöres Sándor a Három veréb 
hat szemmel című versgyűjteményben azt írja róla, hogy „értelmetlen dalolás", „vakszöveg". A 
tüzetesebb elemzés azonban ebben a „vakszövegben" is talál értelmet. S nemcsak azért, mert a versben 
sok az értelmes mondatszó, s a hangszimbolika nyelvén az „értelmetlen dalolás" is meg tud szólalni, 
hanem azért is, mert a szókészlet itt nagyrészt világos jelentéssel bíró szlovák szó. 

íme a vers szövege: 

1. 

Lila moja Lila 
Rosto mila. Rep. 

Lásé, gásé, Burenda 
Hipp, hopp sza sza merenda, 

Reverenda. 

2. 

Csiri, csáié, Iá, Iá, 
Falala 

Hochus Pochus Effeta! 
Hajsza csáré staffeta 

Pekna béta. 
5Ismerve Amadé zilált szerelmi viszonyait, el tudjuk képzelni, mennyi baja volt a „competálókkal". 

Gálos Rezső adata szerint (GÁLOS Rezső: Báró Amadé László. Pécs, 1937. 151.) a költőről még 
közvetlen a halála előtt is az a pletyka járta, hogy a „gazdag Jászi kisasszonyt akarja elvenni". 

413 



3. 

Haj sza sza hopsza 
Hopszasza! 

Czinczi, finczi zaicsek, 
Kacsó csacsó szlovacsek 

Búm! búm! Noscsek. 

4. 

Dínom dánom Babcsek, 
Húm noszcsek. 

Lirum lárum Húszlicska 
Hunder Bunder Dudicska 

Pi vinecska. 

5. 

Dini dini Mimi, 
Rimini, 

Terczi, ferczi en-ó-ó, 
Glágla, gluglú palenó, 

No koleno. 
6. 

Heje, huja, moja! 
Luluja! 

Striki, straki fióki 
Tri vitri articsóki 

Csiki csoki. 

7. 

Mivel ezt senki ne értse, 
így senki szívét ne sértse, 

Mivel tiszta bolondság, 
És csupán csak nyájasság, 

Csak úgy vélje. 

8. 

Ki pedig eztet megfejti, 
Bizony elméjét megejti. 

Az mint curiosus lesz, 
Olyan jutalmat is vesz -

Rossz munkát tesz. 

Elsó' fokon a mondatszók: a hangulatfesto', módosító és ikerszók igazítanak útba bennünket. A 
„hipp, hopp sza", „csiri, csáré" „búm, búm" „dínom dánom", „glágla, glúglú", „heje, huja" szavak a 
jókedv, szórakozás, múlatás és mulatozás szavai. Gazdag érzelmi valorjük van a dévajkodó, csipkelődő' 
„kacsó, csacsó", „lírum, lárum", ,Runder, bunder", „terczi, ferczi", „striki, straki", „csiki csoki" 
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ikerszavaknak is. A dalhoz, a népi mondókához közelítik a vers szövegét. Csakhogy az ilyen dalocskák, 
népi mondókák nem szoktak hosszúak lenni, a dal-hangulat - természeténél fogva - ellensége a 
terjengősségnek. Az értelemkereső elme tehát tovább kutat: olyan utalásokat, összefüggéseket fürkész 
a hosszú, nyolc strófás versben, amelyek összefognák a csak érzelmi való'rjükkel és zeneiségükkel 
jelenlévő kifejezéseket. Bekapcsolható-e az egyes versszakok töltése egy egységes áramkörbe? 

Az első strófa Lilája feltehetően női név, ennek megfelelően a kellemes hangzású /, /, a hangokból 
áll, s lebegő mozgásba hozza a verset. A harmadik, negyedik és ötödik sor - a kellemetlenül torlódó r 
és nd hangoknak köszönhetően - azonban már részeg rikácsolás, gajdolás; az első sor lebegését a 
„hopszasza" ugrabugrálása-tántorgása váltja fel. A „lásé, gásé", „merenda" cigány nyelvi kifejezések 
pedig a népszínművek „kézitcsókolomozó" muzsikusait asszociálják a vershelyzetbe. 

A második versszak „csiri, csáréja" még az első strófa részeg zenebonájához kapcsolódik, de a 
kellemesebb hangzású „falala" (ez a hangsor Amadé verseiben mindig a tiszta derű kifejezése) már 
józanítja, csendesíti a sodrást. A „hochus pochus" (hókuszpókusz? ) a tréfálkozás, tehát az értelem 
szava, az ,,Effeta", „staffeta", „Pekna béta" kifejezések aszkéta e-jeiben, keményen, fegyelmezetten 
koppanó í-jeiben pedig szinte már valami megrovó szenvtelenséget, szigort érzünk. A „hajsza csáré" az 
alaphelyzetre (a mulatozásra) utaló motívum. Erre az alaphelyzetre kapcsol vissza a harmadik versszak 
első két sora is („Hej sza sza hopsza / Hopszasza!"), de a 3., 4. és 5. sor már egészen már irányba 
fejleszti a verset. 

A Ludas Matyi-humoreszkek-szatírák Kropacsekjeinek, Hacsekjeinek a hatására a -esek végződésű 
neveknek a magyar nyelvben tréfás-gúnyos, lekicsinylő jelentésük van. Kisembereket, szánalmas 
férjeket, beijedt házmestereket, kishivatalnokokat szoktunk ilyen névvel illetni. A -esek végződésnek 
ez a hangulathatása valószínűleg már Amadé idejében is ismert, mert a versszak „cinczi, finczi" 
(incifinci? ) és „kacsó csacsó" (kacska-csacska? ) hangfestő szavai is ebbe az irányba vágnak. S ha 
ehhez hozzátesszük, hogy a „bum! bum!" hangutánzó szó megaláztatást (megveretest) jelent, akkor 
kész a kigúnyolt s esetleg megvert kisember képe. 

A 4. strófa hangulata a -esek, -cska végződéseknek köszönhetően még az első versszaké, van 
azonban benne néhány tovább vivő elem is. A nagybetűvel írt, tehát feltehetően személynév „Bab-
csek" mellett a vigadás szinonimája, a „dínom, dánom", s az előbb „megvert" (Bum! Bum!) „noscsek" 
mellett a hallgatást jelentő „Hum" azt jelzi, hogy a győztes vigad, a legyőzött hallgat. A harmadik, 
negyedik s ötödik sor kedveskedő „lírum lárum"-ja, „hundér Bunder"-je és kicsinyítőképzős ki
fejezései mintegy vigasztalják, engesztelik a legyőzöttet. 

A „konfliktus" keverte feszültség lassan enged. Az ötödik verszak tele van felszabadult és el
szabadult játékkal. Pattognak, táncolnak, egymás helyére ugrálnak &d, m, n hangok, visítanak az i-k, s 
a magasra srófolt jókedv hangjaiba belebugyborékol a pálinkásbutykos: „glágla, glúglú". Ha a 
„Mimit", „Terczi, ferczit" (Tercsi, Fercsi? ) személynevekként értelmezzük, akkor az is meg
világosodik előttünk, hogy ki visít, és ki az, aki kurjongatás helyett inkább iszik. 

A hatodik versszak második sorában a „luluja" valószínűleg az első sor „Lilá"-jára utal vissza: a 
..Lila moja" frázis játékos összevonásának tűnik. (A „Lilát" asszociálja az újra feltűnő „moja" 
kifejezés is). S ezzel a kör bezárul. Úgy tűnik, most már a Lilát birtokló hatalom, a részeg mulatózok 
között rendet teremtő erő kezd mulatni. A ropogó „r" s a zöngétlen ,,t, k" hangokban recseg, ropog a 
padló, s a „csiki csóki"-ból azt is megtudjuk, hogy ez az erő mit csinál Lilájával. 

Az értelmes magyar szövegű utolsó két vesszak nem magyarázni, hanem éppen elfödni igyekszik a 
vers értelmét, mégpedig azért, hogy az „senki szívét ne sértse". A „Ki pedig eztet megfejti" sor 
azonban jelzi, hogy a szöveg megfejthető, s ezzel találgatásra játékos elmefuttatásra indítja az olvasót, 
eleget téve így a rokokó szellemesség követelményének is. 

S itt be is fejezhetnénk a vers vizsgálatát, ha nem kínálkozna elemzésre a szövegnek egy másik 
jelentéssíkja is. A szlovák nyelv értői számára ugyanis a „Lila moja Lila" . . . nemcsak a hangszimbolika 
nyelvén szól: a vers fráziskészletének jelentős része szlovák szó. Vegyük sorra őket: 
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moja - jelentése: enyém 
rostomilá (roztomilá) - kedves, bájos, elragadó (nőnem) 
pekná - szép (nőnem) 
Beta - az Alíbeta (Erzsébet) becéző alakja, Bözsi 
zaicsek (zajcek) - kis nyúl, nyulacska 
szlovacsek (Slovacek) - szlovákocska 
Noscsek (noscek, nőitek) - orrocska 
Babcsek (babdek) - értelme lehet: kis bab, de: lyukas garas is, itt valószínűleg személynév akar lenni 
huszlicska (husliíka) - kis hegedű 
Hundér (hundraf) — morogni 
dudicska (dudicka) - dudácska 
Pi - a ,,pit"-(inni) ige parancsoló módja: igyál! 
vinecska (vinecka) - borocska, borocskát 
glg - korty, ebből a .glágla, glúglú" hangutánzó szavak 
paleno (palenö) - pálinka 
no koleno (valószínűleg elírás, helyesen: na koleno) - térdre! 
striki (strik, striky) - fröccsentés, fröccs 
straki (traka, straky) - szarka (gen.) 
fióki - a fióka (madárfióka) magyar szó szlovák többesjellel állatott alakja 
tri - három 
vitri (valószínűleg: vetri, azaz: vetry) — szél, de szellentést is jelent 
articsóki (artiéoky) - az articsóka genetívusza 
E szómagyarázat után - azon a filológiai érdekességen túl, hogy Amadé szlovákul is beszélt -

minket egy dolog érdekel: korrigálja-e az általunk pusztán hangszimbolikai alapon felfejtett vers
jelentést a fogalmi szint? S a válaszunk egyértelmű lehet: nem. Esetleg konkrétabbá teszi. A szlovák 
szövegből megtudjuk, hogy a mulatozó társaság női tagjaihoz még egy. Beta nevű hölgy is tartozott, 
hogy a megvert-megalázott kisember talán egy „szlovákocska" volt, s hogy a „bum, bum"-ot az orrára 
kapta, hogy a társaság tagjai feltehetően szlovákok voltak, s pálinkát, bort ittak, s hegedű és dudaszó 
mellett énekeltek. De ez a vers alapjelentésén nem változtat: egy részeg mulató társaságba betéved -
esetleg az ott mulató Lilája kedvéért betér a vers hőse; a rakoncatlankodokat rendre inti, kigúnyolja és 
megfékezi, majd maga is velük mulat. Ezeket az érzelmi fordulatokat hűen követi-tükrözi a vers 
akusztikai építkezése: 1. a részeg gajdolás, 2. a józan értelem, 3. a gúny, 4. a felszabadult jókedv, 5. a 
szerelmi játék hangjai. 

Az érdekesség kedvéért azonban „fordítsuk" magyarra a vers „szlovák" versszakait: 

1. 

Lila 
Kedves Lilám 

Lásé, hopp sza sza merenda, 
Reverenda. 

2. 

Csiri, csáré, Iá, Iá, 
Falala 

Hochus pochus Effeta! 
Hajsza csáré staféta 

Szép Bözsike 
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3. 

Hej sza sza hopsza 
Hopszasza! 

Cinci, finci nyulacska, 
Kacsó csacsó szlovákocska 
Búm! Búm! az óira. 

4. 

Dínom dánom Babcsek (lyukasgaras? ) 
Hüm (hallgat) az orros. 

Lírum lárum a hegedű, 
Ireg-morog a duda 

Idd a borod. 

5. 

Dini dini Mimi 
Rimini, 

Terczi, ferczi en-ó-ó 
Glaglá, kortyold a pálinkát 

Térdre! 

6. 

Heje huja az enyém! 
Luluja! 

Szarka-fióka fröccsentése 
Articsóka három szellentése 

Csiki csoki. 

A kevert szókészlet, a magyar-szlovák jelleg a makaróni költészet formáihoz közelíti a verset, habár 
nem kétséges, hogy Amadé nem makaróni-versnek szánta. A szlovák nyelvű kifejezésekkel ő takarni 
akarta a jelentést. S talán nem megyünk túl messzire a következtetéseinkben, ha megkockáztatjuk a 
véleményt, hogy a vers hó'se maga Amadé, aki valószínűleg nem vetette meg a parasztszeretőket sem,6 

de ezeket a szerelmeit titkolni akarta, ezért vall egy ilyen szerelmi viszonyáról magyar-szlovák nyelvű 
makaróni-versben. A XVIII. századi magyar olvasó számára (akárcsak ma Weöres Sándor számára) a ma
ja, roztomila, pekna béta stb. jelentése rejtve is maradt, ezek a szavak csak zeneiségükkel hatottak, 
„értelmetlen dalolásnak" tűntek. 

Részben a zenei-akusztikai elvnek vannak alávetve költőnk verseiben a helységnevek is. 
Amadé előtt a földrajzi névnek még kevés a lírai értéke, töltése. Tinódi Egerje vagy Temesvára a 

konkrét történelmi Eger és Temesvár és semmi több, Balassi verseiben helységneveket többnyire hiába 
keresünk, Zrínyi, Gyöngyösi epikájában Szigetvár, Fülek, Murány még mindig csak színtere s nem 
ihletője a mesének. A sorban talán csak Nyéki Vörös Mátyás helységgúnyoló mondókaszerű versikéi 
képeznek kivételt, de a helységnév alapjelentéséhez ezekben is csak egyetlen lírai többlet: a hívórím 

6 GÁLOS Rezső írja (i. m. 115.), hogy Amadé - miután második felesége otthagyja - szívesen 
„édeskedik" a vági szép kocsmárosnéval is. Nincs kizárva, hogy a Lila moja Lila. . . ennek az 
„édeskedésnek" az emléke. 
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funkciója társul.7 A földrajzi név - pontosabban a helységnév - konkrét jelentése először Amadé 
verseiben gyengül mteg, s válik a kifejezés gazdag lírai komponenséé, azaz képpé vagy hangulati-érzelmi 
értékű hangsorrá. 

A költő legtöbbször a Csallóközben fekvő Bárt (Felbárt) emlegeti verseiben, tehát azt a falut, ahol 
kastélya, birtoka volt, s élete nagy részét leélte. A versbe épített „Bár" kifejezésnek azonban távolról 
sem csak ennyi a jelentése. 

Az a négy vers (a Vadnak ugyan, vadnak.. . , Bárha ellenzenek. . . , Angyalom, alakom, szép 
gyöngy galambom . . . , Szabad légyen egyszer szívem . . . címűek), amelyben a „Bár" szó előfordul, 
úgy tűnik, azonos időben született. Erre engednek következtetni az egymással korrespondáló tartalmi 
motívumok. Valamennyiben a kedvesét a várakozás próbájának alávető, a társasági élettől elvonuló, 
szenvedő s a döntést az időre bízó szerelmes a főhős. A vonatkozó sorok a következők: 

Lépre jön az madár, 
Ha vadász reá vár, 

Bizonyság Baár 

(Vadnak ugyan, vadnak . . . ) 

Ezek végét várom, (mármint a szenvedését, T. A.) 
Bár nyerek, bár károm, 

Megpróbálom, hív Bárom! 
Szívem néked elzárom. 

(Bárha ellenzenek . . . ) 

Ámbár 
Nagy kár, 

Reményem csak Bár; 

(Angyalom, alakom, szép gyöngy galambom . . . ) 

Már eleget 
Jég s meleget, 

Ha éretted szenvedt bár: 
Vigasztaljad 
S ne biztassad, 

Hogy óhajtson csak Bár, Bár! 

(Szabad legyen egyszer szívem . . . ) 

A „Bár" kifejezés mind a négy versben rím-pozícióban áll, s ez a megkülönböztetett hely 
jelentésben megemeli, mintegy arra figyelmeztet, hogy ez a szó itt önmagánál gazdagabb tartalmú. Az 
első versben a „Bár" nemcsak helység, de bizonyság is: máskor is tanúja volt már, hogy a magányba 
vonuló költő hűsége bebizonyosodott s kedvesei vidéki magányába is követték. A második versben a 

7 Egy példa: 
Rackhendorff, Rajka, 
Hol az soktej ű dajka, 
Azért megyén arra a sajka, 
Hogy megzsirosuljon az ajka. 

(Idézi WEÖRES Sándor: Három veréb hat szemmel című antológiájában. Bp., 1977. 170.) 
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helynév antropomorfizálódik: „Bár" hívja a költó't, hogy falai között várja ki, míg az „irigyek ravasz 
örve üdó'vel" megtörik. A harmadik versben „Bár" a remény szimbólumává válik, a negyedik versben 
pedig - metonímiát alkotva - a költő helyett (és nevében) „óhajtja", várja a szeretett nőt. S a 
helységnév képiségének kiemelésével egyenes arányban halványodik, gyengül a frázis konkrét jelentése. 

Gyengül, de természetesen nem tűnik el teljesen, hisz a „Bárt" a „bizonyság", a hazahívó 
állandóság, a „remény", az óhajtás képzetével az a térkapcsolat, tehát valóságelem ötvözi szóképpé, 
hogy a költő Bárban lakott. A költő életének ismerete nélkül ezek a képek érthetetlenek, hatástalanok. 

Esetleges, csaknem nulla fokú a Ki Bazinban, ki Modorban c. vers Bazinjának és Modorjának a 
szótári jelentése is. 

Ki Bazinban, 
Ki Modorban 
Utánam sietnek, R. 
Boldogok azok, kik oda mehetnek R. 

Zum, zum, már szivem vár, 
Kétségem nincsen már -

- énekli a Jcedvesei hajlandóságáról meggyőződött költő önfeledten, s számunkra nem kétséges, hogy 
Amadé esetenként a jó ború, Pozsony-környéki Bazinban is és Modorban is találkát adott kedveseinek, 
de a két helynév itt túlmutat az egyszeri, konkrét jelentésen. Azt jelzi, hogy a magyar Casanovát 
mindenhol „szép kacsójú" és lángoló „öbelű" szeretők várták. A szó jelentése kitágul, a kifejezés a tér 
része helyett az egész tért jelöli, szóképpé (metonímiává) válik. 

így kap tehát új funkciót Amadé verseiben a ritmus, a .strófa, a .rím, sőt a helységnév is, s így 
használja ki a rokokó költő - az eddigi gyakorlattól eltérően sokkal intenzívebben - a nyelv azon 
helyzeti energiáit, amelyek például a szójátékokban s az idegen nyelvi (és halandzsa-) szövegekben 
rejlenek. 

A fentebb idézett példákban az eredmény persze többnyire kétséges: Amadé ezekben mindent 
alárendel a szövegzenének. Nem a fogalom vonzza a rokon (vagy rokonítható) fogalmat, hanem a szó 
hangalakja a hasonló hangalakot, a vers világa nem lényegi összefüggések, hanem alaki hasonlóságok 
alapján áll össze. A lényeg helyére a jelenség, a törvény helyére a véletlen, a való világ helyére a nyelv 
valósága kerül. A nyelv ábrázoló funkciója háttérbe szorul, kifejező funkciója aránytalanul megnő. 

De ennek a versíró gyakorlatnak még nem okvetlen kellene széteső, a szorosabb értelemben vett 
belső formát nélkülöző verseket eredményeznie. Amadé széthulló kompozícióinak nem a kifejező 
funkció megnövekedése az oka, hanem az a tény, hogy ez a növekedés bizonyos légüres térben 
történik, azaz a kifejezési anyag nem fejez ki semmit. Ha a nyelv szinte kimeríthetetlen gazdag költői 
bensővel találkozik, akkor a még olyan heterogén külső világ is műalkotássá szervesülhet. Ennek a 
szervesülésnek a lehetősége - s talán nemcsak lehetősége - van jelen például az elemzett Tallalla, 
fallalla, jókedvem vagyon . . . című versben. Az ilyenek azonban - az Amade-mű egészét tekintve -
kisebbségben vannak, az Amade-költemények többsége öncélú rokokó játék vagy a valós élményről 
leváló, az indító valóságot rokokó formákba nyomorító versezet. 

Rokokó értékek Amadé költészetében 

Amadé időtálló rokokó verseiben - a téma és rokokó forma szinkron-mozgásából születő dalaiban 
- rendszerint a rokokó egy-egy vonása (legtöbbször az udvarlás, az erotika és az irónia) teljesedik ki, de 
nyomelemszerűen helyt kaphatnak bennük a rokokótól idegen anyagok is. 
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A nyers, sértő szándékú erotika jegyében fogant az Áztat tudd meg, én már többet. . . című vers: 

Minden testre, olly torkos vagy, 
Mint holló rá szállnál, 

Minden szívet, olly gyilkos vagy, 
Darabra szaggatnál, 

Most kemény vagy, mint az márvány, 
Most színes vagy, mint szivárvány, 

Már elég volt, ezt meguntam, 
Magamról tanultam. 

Azért égjek és szenvedjek, 
Ki nem tud szeretni? 

Hanem aki minden szélre 
Zászlóját ereszti? 

Eggyel nem contentálódik, 
Hanem mindenért kínlódik, 

Átkozott annak szerelme, 
Szivek veszedelme. 

Disputálni nem akarom 
Gusztusát senkinek, 

Ki huszonnégy órára is 
Tart valakit hivnek: 

Úgy sincs ize, teljék kedve 
Czukron makkal egyeledve, 

Inkább böjtöl az én szivem 
Nemesebb én izem. 

A rokokó erotika nem egyszerű malackodás, hanem - hogy úgy mondjam - szellemtorna is, a testi 
szerelem dolgainak elmés szójátékokba, kétértelmű képekbe szövése. Babitsnak köszönhetően ismerjük 
Chevalier de Bouflers A szív című versét, ismerjük Voltaire Feleletét e versre, s azt a két további 
válaszverset is, amelyben a szerző (Ch. Bovie) már takaratlanul és részletesen írja le „a lányok és fiúk" 
nemiszervét, „azt, amit Bouflers »szív«-nek nevezett". Ilyen sikamlós kétértelműségeket idéztünk már 
költőnk rokokó játékaiból is (Tallalla, fallalla, jókedvem vagyon . . ., Lila moja, Lila. . . stb.), s *a 
szellemességnek nincs híján a fent idézett vers erotikája sem, de egy módosító észrevétel ide kíván
kozik. A költő érzékiségét itt nem érezzük öncélúnak. A trágárságot súroló, de szellemesen, kép
szerűén megfogalmazott vádakra felháborodása indítja a vers hősét. Kedvesét hűtlennek találja, 
elbocsátja (máshol elzavarja), s útravalóként válogatott kétértelmű szitkokkal illeti. Amadé „szerel
mes" verseinek gyakori alaphelyzete ez. Szerb Antal írja Marivaux rokokó színdarabjairól, hogy ezek 
„kecses és lélektanilag pontos csevegések a szerelemről — a szerelemről, amelynek különösen a kezdete 
érdekes és kellemes"8. Amadé verseiben ritkán lehetünk tanúi a szerelem kezdetének, őt rendszerint a 
kifejlett szerelem s még inkább a szerelem vége ihleti. S olyankor panaszokban kifogyhatatlan, de 
ugyanolyan hévvel tud szitkozódni is. Ilyen hév ad szárnyakat szellemének és képeinek a fenti versben. 
A „minden testre rászálló holló" jelentését a „torkos" jelző s a szövegösszefüggések a „minden testre 

"SZERB Antal: A világirodalom története. Bp., 1957. 397. 
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rászálló" nó' képe felé terelik, a „minden szélre zászlóját eresztő'" nó' nemcsak az iránytalan, illetve 
túlságosan is sok irányú hajó képzetét vonzza, hanem a szoknyáját minden „szélnek" megeresztő' nó' 
képét is, s végül erősen kétértelmű a „cukros makkot" kedvelő szerelmi gusztus képe is. 

Funkciót kap itt az „előadás alakja, menete" (Négyesy) is. A strófa félrímes első négy sora 
rendszerint"a költőre utal, véleményét, ítéletét vagy érzelmi állapotának leírását tartalmazza. Ennek 
megfelelően az ütemek lejtése lassúbb (lassító hatása van egyébként a félrímnek is). A második négy sor 
páros rímelésű, s az első négy sornak tartalmilag s formailag is ellentéte. Itt mindig a hűtlen szeretőről 
van szó, a lélegzetvétel felgyorsul, a költő jelzőhalmozással („kemény vagy-színes vagy"), ellentétekkel 
(„eggyel-mindenért"), betűrímekkel („kemény-márvány"), az ütemek megpörgetésével, szerkezet
ismétlésekkel („Átkozott annak szerelme-Szívek veszedelme") érzékelteti felindultságát, a végső le
számolás lelki ajzottságát. 

Ebben az erotikára hegyezett, szellemes-nyers szeretőelbocsátóban azonban még bujkál valamiféle 
felszabadult félmosoly: a költő megelégelt egy viszonyt, elfordul szeretőjétől, s a befejezettség érzése 
egyben már az újabb lehetőségek fényét is megcsillantja előtte. „Nemesebb én izem" - mondja a 
negyedik versszak végén, s a befejező strófa utolsó két sora még inkább az éledező kedély kifejezése: 

Bánom, hogy így történt dolgom, 
De boldogabb sorsom. 

Végső soron ezt a fellélegzést sugallja a vers friss zeneisége, a félig komoly, félig évődő fordulatok 
(„Ki huszonnégy órára is / Tart valakit hivnek"), s az elmés-erotikus képek is. 

Ebben a versben tehát még van bizonyos visszafogott játékosság. A hasonló alaphelyzetből induló 
Már szabadon pártolj. .. című életképben viszont a tehetetlen düh a maró gúnyon, irónián kívül szinte 
minden más érzést belefojt a költőbe. 

A feltehetően személyes élményből táplálkozó vers epikus váza a következő: a költő távozásra 
biztatja (magyarán: ki akarja dobni) megunt (esetleg hűtlenségen kapott) szeretőjét; hosszasan s 
gyilkos malíciával festi, hogy hányszor mondta már neki, távozzon házából: 

Alkalmatosságom nem egyszer készen várt, 
S tegnap is kértelek, hagy el egyszer Fel-Bárt, 
Hogy ittléteddel magadnak ne tégy kárt, 
Férjhez menésedre ne csukj örökös zárt. 

Ne tagadd, hogy hányszor volt neked ordered, 
Hányszor volt befogva és készen szekered, 
Hogy más udvarban is keressed kenyered, 
Úgyis a dologban fel nem tör tenyered. 

A megunt szerető „színre" ugyan távozni készül, de különböző női praktikákkal („sandáivá 
könnyezés", rosszullét mímelése, bűnbánat, hűségének bizonygatása stb.) húzza az időt. A költő 
gúnnyal sorolja, mit gondolhatnak s mit pletykálnak róluk a szomszédok, hogyan „czirkálnak" 
körülöttük a „kémek", de minden igyekezete hasztalan: a nőt nem tudja lerázni nyakáról. S a 
tehetetlen düh egyre magasabbra srófolja benne a gúny lángját, egyse erősebb kifejezésekre készteti, 
hogy végül már „lopással" hozza kapcsolatba a lány ottlétét: 

Most hogy udvaromhoz régen hozzászoktál, 
Ha elmégy, gondolják, hogy valamit loptál, 
Vagy pedig valahogy titkos kérget szoptál 
S minden grácziából egészen kikoptál. 
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Csoportrímelésű s többnyire epikus magot is tartalmazó tizenketteseit költőnk Gyöngyösi hatására 
írja, s az ilyen „csinálmányai" általában képgazdagabbak, mint dalai. Ebben a versében azonban még 
képet is alig találunk. A bravúros verselést, a bonyolult strófaszerkezeteket a semleges hatású „négy
sarkú" vers, a rokokó zeneiséget, a bizarr rímelést az azonos tagolású sorok s a ragrímek monotonsága, 
a könnyed lejtést az alexandrinusok nehézkessége váltja fel. Az irónián kívül nincs itt semmi, ami a 
rokokó stílussajátosságaira utalna. Mégis úgy érezzük, ezt a verset csakis a rokokó korában írhatták. 
Pontosabban: ezt a történetet. Mert nem a verselés rokokós itt, hanem a versbe fogott történet, a 
szokatlan szerelmi viszony, s a viszonynak és végének ez a nyílt kibeszélése. Mintha Casanova 
Emlékiratainak egy indulatos, „dúló-fúló" magyar változatát olvasnánk! Csak a rokokó írója tudott 
ennyire gátlástalanul írni gátlástalan és frivol szerelmi életéről. 

De frivolságában is lehangoló vers ez. S annál lehangolóbb, mert egyszer frivol és - meggyőző. Itt 
nincs játék, nincs stilizálás, nincs távolság költő és témája között. Hiába keressük az udvarló vagy 
kesergő versek sztereotip szóvirágait, fordulatait, csak józan, célratörő, pontos kifejezéseket találunk: 

Sőt útitársat is tenéked kerestem, 
Mikor fogsz búcsúzni, a pillantást lestem, 
Mert bizony megvallom, megunt lelkem s testem, 
Ily soká, azt bánom, mint egy bakot nyestem. 

S ezen a gyökös (s nem kétséges, hogy Felbáron, Csallóköz népétől tanult) nyelven nem lehet pózolni, 
ez nem felvett hang, ez Amadé legszemélyesebb hangja és - magatartása. Igen, a költő azonosult a 
korral: a kor dekadens, léha erkölcsét itt Amadé természetes mozdulatának érezzük. S ennek az 
azonosulásnak a tudomásul vétele semmiképpen sem lehet számunkra felemelő. 

A Négyesy László által összeállított Amade-versgyűjteményben ez a vers a világi énekek sorában az 
utolsó előtti helyen áll. S mi hinni szeretnénk, hogy ez valóban a költő utolsó versei közül való. Hogy 
szerzője nem mindig volt olyan, amilyennek ez a vers festi. Hogy az életrajzából jól ismert objektív 
körülmények hatására - fokozatosan lett ilyenné. S hitünknek megfelelően verselemzéseink sorát nem 
ezzel a rossz szájízt hagyó verssel zárjuk, hanem olyan dallal, amelyet egyszerre érzünk Amadéra 
jellemzőnek, bájosan rokokósnak és időtállónak, mainak: 

Szivem csöngető]e. .. 

Szivem csöngetője, 
Lelkem pengetője 

Kínomat megszánja 
Drága Mazolánnya, 

Életemnek födője, 
Ágyom lepedője, 

Karmazsin csizmája, 
Kedves bodzafája, 

Pengő sarkantyúja 
Tüzecskémet fújja, 

Kesztyűmben öt ujja, 
Alle-, Alleluja! 

Gyöngyöm szép pártája 
Piros pántlikája, 

Arany hosszú haja, 
Édes hazám fája, 

Mézem édes lépé, 
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Minden szépség képe, 
Mindeneknek szépe, 
Ezrek között épe; 

Szemei ragyognak, 
Mint arany agyagnak, 

Ajaka mint kláris, 
Haja mint vér már is, 

Csücsös két almája, 
Kegyes mellyé tája, 

Katonás lépése, 
Gyöngyös egy pár késsé, 

Dereka szép merő, 
Kalapács az verő, 

Tánczos, könnyű, deli, 
Boldog, ki ezt leli! 

Ránczos a szoknyája, 
De nem zubbonkája, 

Gyöngyös, csinos nyaka, 
Csókoló ajaka; 

Minden tekéntete, 
Egy ember élete; 

Hajnal mosolygása, 
Ha nevet - nyílása, 

Személye elpirul, 
Hó az vérrel újul, 

Ha hallgat, úgy felel, 
Apró falatot nyel -

Dinom azért dánom, 
Szeretlek, nem bánom, 

Jó kövér szalonnám, 
Éljen szép Ilonkám! 

Ebben a „fülcsiklándoztató és torokcsattogtató . . . világi éneklésben"9 együtt van szinte minden, 
ami a rokokóból - s nemcsak abból a sajátos közép-európai változatából, amelyet Amadé versei 
képviselnek, hanem az eredeti style rocaille-ból is - átmenthető, aktualizálható. Témája a rokokó 
központi témája: a szerelem, a női szépség; nem hiányzanak belőle a csiklandós fordulatok, az erotika s 
a negédes kicsinyítések sem; a korábban csak vallásos témákkal kapcsolatba hozható „alleluja" itt 
életközeibe kerül; a képek - mind megannyi bájos minatűrfestmény - erősen díszítő jellegűek, de 
sohasem öncélúak, nem válnak le a témáról; a mindennapi élet, környezet apró tárgyai - élénkítő 
alakzatokat (szerkezetismétléseket, halmozást, eUentéteket, fokozásokat) alkotva - csecsebecsékként 
függenek-villognak a nő kedves személyén; a páros csöngettyűkként csilingelő párrímek, s a rövid, 
pergő sorokból áradó capricciós zene szintén díszítő és élénkítő hatású; s az egész verset beszövi az a 
sokat emlegetett rokokós báj, amely valószínűleg nem köthető egyetlen kifejezési eszközhöz: a 
felsoroltak együttese adja. 

A versboncolás hatásromboló műveletével nem akarom itt az olvasó műélvezetét megzavarni: ez a 
vers rászolgál, hogy egészében, egyetlen jelenségként próbáljuk felfogni és gyönyörködni benne, s 

9 Amadé László Buzgó szívnek énekes fohászkodásai (Bécs, 1755) címmel kiadott istenes énekeinek 
előszavából. Lásd: A magyar irodalom története, Bp. 1965. H., 530. 
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egyébként is: amit e vers kifejezési eszközeiről külön-külön elmondhatnék, azt - már Amade-verseket 
elemezve - tulajdonképpen már elmondtam, itt ezeknek a kifejezési eszközöknek éppen az együttélése 
az érdekes. A vers kapcsán s mintegy e fejezet zárszavaként inkább arról az izgalmas kérdésről szólok, 
hogy milyennek látta Amadé a magyar rokokó kor nőalakjait, milyen nő-eszmény rajzolódik ki versei
ben? 

Elemzéseim során többször elmondtam már a köztudottat: Amadé kora és a kor művészete 
szélsőségesen nőközpontú. Soha azelőtt (s azután sem) nő nőként a hatalomhoz olyan közel nem állt, 
mint Mme de Pompadour, soha azelőtt nő festmények, regénynek, versnek nem volt annyiszor hőse, 
mint a rokokó idején. Hőst mondtam s nem középpontot, mert bizonyos értelemben a nő mindig is 
középpontja a művészetnek, de hőssé, erővé először a rokokó teszi. Watteau Haj óraszállásáig és 
Richardson Pamelájáig a művészetben többnyire Éva a bűnös, ő a csábító. A Hajóraszállás női figurái 
viszont a férfiak invitálására s csak vonakodva indulnak Cytheré szigetére. Pamela meg nemcsak 
vonakszik, de ellent is áll a bűnös férficsábításnak: hiába a csábító hercegi rangja, a szobalány ereje 
törhetetlen. A rokokó nagy regényeinek a címe: Pamela, Clarissa, Marianne, Manón Lescaut. S a női 
nevek azt jelzik, hogy a férfiszereplők itt csak mintegy tanulmányok a női lélek természetrajzához. A 
rokokó általában többet tud a nőről, mint a férfiról. 

Amadé ilyen vonatkozásban sem tipikus rokokó alkotó. Az ő versei a látszat ellenére sem a körül 
udvarolt nőről szólnak, hanem a hódító férfiról, a költőről. A nőről rendszerint csak annyit tüzünk 
meg, hogy „hív"-e vagy ,.hűtlen", „állandó"-e vagy „változó". A férfi (a költő) viszont a nő 
„állandósága" vagy „változósága" szerint az érzelmek meglehetősen nagy regiszterén játszik, s rajzolja 
magát többször boldogtalannak (elhagyottnak, magányosnak, nyugtalannak, becsapottnak, kesergő
nek, indulatosnak, dühöngonek, dacosnak, szarkasztikusnak stb.), mint boldognak, s teremt ezzel 
valamiféle furcsa „szentimentalista" rokokót. így Amadé verseiben a nő többnyire eszményített, de 
nem egyénített lény: a rokokó nő lélektelen sémája. Van azonban a költőnek néhány olyan verse is, 
amelyben ez a nőszemély ha nem is belsőleg, de legalább külsőleg egyénített, hitelesebb, és sejteni 
engedi, hogy milyen volt a rokokó nő magyar változata s ezen belül, milyen Amadé nőeszménye. Ilyen 
vers tulajdonképpen a már elemzett Már szabadon pártolj . . . , még ilyenebb a szintén „négysarkú", 
tehát „csinálmánynak" szánt erősen leíró Mint a leesett hó, olyan fehér teste . . . , s ide sorolandó a 
Szívem csöngetője . . . is. 

Az első életkép, a cselekvésre (távozásra) ösztökélt nőt látjuk benne, s a költő inkább a helyzetet 
részletezi, mintsem a figura külső vagy belső tulajdonságait. Csak azt tudjuk meg róla, amivel a férfi 
vádolja, ismereteink forrása tehát nem objektív. A férfi kíméletlen magatartása érzelmileg a nő oldalára 
állít bennünket, a helyzetekből reá hulló fény azonban egy kicsit ellenszenvessé is teszi. Látjuk 
ugyanis, amint „ezerszer készül" távozni, de apró cselekkel újból és újból kierőszakolja maradása 
lehetőségét. Ha a férfi vádjának hitelt adhatunk, akkor a „dologban fel nem tört tenyere", hajlamos 
viszont a színjátszásra, az alakoskodásra. 

A Mint a leesett hó . . . a befejező versszakok tanúsága szerint „nem egyeknek" (s nem egyről) 
íródott, a költő célja: „Értse rá mindenik, kinek van hív szive", azaz a vers a „hív szívről" általában 
kíván szólni. A vers képei azonban kevéssé eredetiek, úgy tűnik, Amadé Gyöngyösitől a versformával 
együtt képeket is átvett: 

Elefánt csontjához hasonlít a nyaka: 
India irigyli, hogy ide szakada; 
Bíbor piros kláris hasadott ajaka; 
Hol ennek személye fénylik, nincs éjszaka. 

Az ilyen leírásokból inkább a nagy előd barokk szépségideálját, a Zrínyi Ilonákat ismerjük meg, s 
nem a rokokó kor nőtípusát. Van azonban a versben néhány olyan leírás is, amelyet már nehezen 
lehetne Gyöngyösi Zrínyi Ilonájára alkalmazni. A strófák sorrendje szerint: 
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Mindene csak kicsiny, kicsinyek kezei 

Ehhez ő szemérmes alázatossága, 
Sokféle virtusok temérdek soksága! 

Csodálatra méltó hosszú s ritka haja 
Rajta a sok szivnek, mint méheknek raja. 

Ahhoz deli módos, tánczos frissesége, 
És mintha nem volna, olyan csöndessége. 

Csak summa summarum: csinos, rendes, deli 

Minden kérdéseket okosan feleli, 

Nem kétséges, hogy ezek támasztott igények. A befejező strófában ugyan az általánosítás szándéká
nak megfogalmazása mellett olyasmit is olvasunk, hogy „Mégis írtam eztet egynek, de nincs neve", de 
ha létezett is ilyen konkrét „egy", a barokkból átvett képek s az egyértelműen eszményi elvárások 
tömege eszményíti, tipizálja. Ha tehát a Már szabadon pártoljban Amadé a magyar rokokó nőnek azt a 
típusát teremti meg, amely neki ellenszenves, akkor a Mint a leesett hóból azt tudjuk meg, hogy 
milyennek szeretné látni barátnőjét. S ha e két vers mellé harmadiknak, mintegy „szintézisnek" A 
Szivem csöngetőjét tesszük, akkor olyan alapon tehetjük, hogy az első vers elutasító magatartása s a 
második vágyakozó elvárásai után ez a harmadik a beteljesülés, az elvárások megtestesülése. Ebben a 
versben frissen, elevenen, életszerűen: mozgásban látjuk viszont a Mint a leesett hóban megrajzolt 
típust. S nemcsak azért, mert a jelzők helyett itt egyszeriben az igéké a főszerep, hogy a megrajzolt nő 
körül minden „cseng" „peng", hogy önmaga „tüzecskét fúj", „kesztyűben öt ujja", „szemei ragyog
nak", „katonásan lép", „táncol", „csókol", „mosolyog", „nevet", „elpirul", „Ha hallgat, úgy felel,/Apró 
falatot nyel", hanem azért is, mert a szemlélődő alexandrinusok lassú mozgását a szapora rímelésű 
páros hatosok tánca váltja fel. S a „karmazsin csizma", a „kedves bodzafa", a „pengő sarkantyú", a 
„kesztyűs öt ujj", a „gyöngyöm szép párta",, a „piros pántlika", az „arany hosszú haj", a „csücsös két 
alma", a „tánczos, katonás lépés", a , .ráncos szoknya", a feszülő „zubbonka", a beszédes hallgatás, az 
„apró falatok" annyira elevenné, egyszerivé, konkréttá teszik a leírt nőt, hogy itt szó sem lehet 
vágyképről: ez a rokokó nő akkor is él, ha teljesen Amadé leleménye (persze a valószínűbb az, hogy 
távolról sem lelemény). Él és pikáns eleganciájával, kecses mozdulataival, táncos kedvével oda kíván
kozik a Comedia Dell'Arte tizenhat porcelán figurája közé tizenhetediknek. (Időben is egykorú velük!) A 
magyar rokokó képviseletében. 

Mert hiába van már „kesztyűben öt ujja", hiába a kerti enyelgéseket idéző ,Redves bodzafa", 
viseletében és viselkedésében még mindig sok, ami a magyar földhöz s a hagyományos asszonyképhez 
köti. A viselet magyaros motívumai annyira nyilvánvalóak, hogy nem tartom szükségesnek az elem
zésüket, a viselkedés néhány hazai elemére azonban, azt hiszem, szükséges felhívni a figyelmet. 

Nem kétséges, hogy Watteau krinolinos, tornyos hajú hölgyei vagy Boucher egészen Mme de 
Pompadour módjára kacérkodó nimfái mellett zavaróan hatna a háztartás bármilyen kelléke, de a 
magyar rokokó még nem lát ellentmondást az előkelő magatartás és a háziasság között. Hallenbach 
Károlyné 1763-ban, német nyelven megjelenő erkölcstana a nemes családok lánygyermekei számára is 
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fontosnak tartja - az uri viselkedés mellett - a háziasságra való nevelést. S nem kevésbé a pallérozott 
magyar nyelv ismeretét. Nem tudhatjuk, ismerte-e Amadé Hallenbachné munkáját, de szívének kedves 
nőalakjai kicsit mintha Hallenbachné maximái szerint viselkednének. Erre utal a Már szabadon 
pártolj . . . megrovó kitétele: „Úgyis a dologban fel nem tör tenyered", erre a Mint leesett hó . . . 
„sokféle virtusok"-ja, valamint a „Múzsáknak beszéde nyelvének szólása" és a „Minden kérdéseket 
okosan feleli" sorok. 

De van Amadé nő-képének egy másik olyan vonása is, amely nem illene a francia rokokó 
festményekre. A Mint leesett hóban így festi kedvese kebleit: 

Mint galambok fészke, olyan melle tája, 
Cirkálómmal megmért azok karimája, 
Mint olaszországi czitromok formája; 
Boldog az, ezekkel a kit szoptat szája! 

A rokokó költők a női mell láttán általában nem a csecsemőszoptatásra gondolnak. S az ilyen sorok 
társaságában a „Mindene gömbölyű, mint muskotály alma" szerű sorok is inkább a családi idill 
derűjére utalnak, mintsem a rokokó öncélú erotikájára. Semmi kétség: Amadé a nőben - nem első 
fokon ugyan - , de az anyát is kereste. 

Csak így érthető meg a rokokó hűtlenség-kultusza közepett az a szinte már monomániákus 
nűségkeresés, amellyel Amadé a nőhöz közeledik: 

Csodálatra méltó hosszú s ritka haja 
Rajta a sok szívnek, mint méheknek raja. 

De: 

Egyetlen egy szivét bár ezer kisértse, 

Igaz utón járjon s lépését ne vétse. 

Amadé nincs ellene az enyelgesnek, a rokokó társalgásnak, a rokokó életmódnak, de azon belül 
feltétlen hűséget követel. S itt megint az eszköz és cél ellentétbe kerülnek egymással. Mert hogyan is 
lehetne rokokó erkölccsel hűséget megőrizni! A rokokó szerelem és a hűség: vagyon és mennyország, 
teve és tűfok. 

Ezek voltak hát Amadé azon rokokó értékei, amelyek irodalmunk rokokó szakaszán belül is 
előkelő helyet biztosítanak számára. De az elmondottakhoz azt is hozzá kell tennünk, hogy kevés az 
olyan Amade-vers, ~ vagy legalábbis nem olyan sok, mint ahogy az Amadé irodalomtörténeti 
besorolása alapján gondolnánk - , amely tisztán rokokó műnek s ugyanakkor értéknek is tekinthető. 
Szinte minden Amade-dalt rokokóssá tesz a külső forma, elsősorban a verselés bravúrja s a gáláns 
költészet frazeológiája, de ez nem téveszthet meg bennünket. Ahol ugyanis ezek a kifejezési eszközök 
funkciótlanok, öncélúak, nem szervesülnek a mondanivalóval, mozgásuk „önmozgás" - s Amadé 
költészetében sajnos az ilyen helyek a gyakoribbak - , ott hiába keresünk rokokó vagy bármilyen 
néven nevezendő értéket is. 

Amadé minden rokokó és egyéb értékeivel együtt is csak előd, ős. Kezdődik vele valami, de az a 
valami nem benne teljesedik ki, hanem a tőle fél évszázaddal fiatalabbakban. Akkor, amikor a rokokó 
elveszti eredeti világnézeti tartalmát, s polgári származású művelői (Csokonai) kezén már nem az 
unatkozó főúr önkifejezése, hanem egyfajta kisrealizmus s a vigasztalan élethelyzeteket derűbe oldó 
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optimizmus eszköze. Akkor, amikor a szerelmi líra - amely az ő korában egy kicsit még mindig 
eretnekségnek számított - .Csokonainak és Kisfaludynak köszönhetően teljes polgárjogot nyert a 
költészetünkben, s jelszó lett az ő verseiben még kuriózumnak számító népiesség és szenti
mentalizmus is. 

Amadé nem nagy költő, de nem nagy a kor sem, amelyben él: mikor születik, a nagy föld
csuszamlások, a függetlenségi harcok, az ellenreformáció világnézeti küzdelmei lassan befejeződnek, 
élete vége felé meg a felvilágosodás bibliájának, az Enciklopédiának még csak az első kötetei vannak a 
könyvesboltokban. S a két nagy kor közötti légüres tér nem kedvezett különösebben az irodalomnak. 
A magyar nyelvű világirodalmi antológiákban az Amadétól nagyobb rokokó költők verseit is hiába 
keressük. A rokokó kor költészete még csúcsaiban sem volt markánsan fejlődésformáló erő. Ebben a 
korban tehát még az elődszerep is nagy érdem. 

Tőzsér Árpád 

LES MOUVEMENTS DU VERS ROCOCO 
(Sur les poémes de László Amadé) 

La figure la plus connue de la poésie du rococo hongrois, László Amadé est en réalité, d'aprés son 
talent, un poéte mediocre. Mais ses poémes contiennent quelques apports qui elevent le poéte, malgré 
toute sa médiocrité, au rang des initiateurs, des pionniers. Par exemple: 

1. Ses poémes peuvent étre considérées comme les Premiers essais modernistes de la poésie 
hongroise. Et ils le sönt non pas au sens du surréalisme qui fait partir le poéme du coté de la 
"surréalité" au lieu de celui de la "réalité", mais ils le sönt au sens de Mallarmé qui met la cohésion de 
la langue au dessus de la cohésion de toute réalité, de quelque nom qu'on le designé, et s'il écrit un 
poéme, il ne part pas vers le poéme, mais du poéme. De cetté sorté, pour Amadé c'est Pélément 
sonore, la musique du texte qui est Félément le plus important et qui construit la structure du vers. 

2. Et Amadé est un pionnier dans un autre sens mérne. II mélange le rococo, l'expression de soi de 
l'aristocratie se divertissante, conformément á sa structure contradictoire, d'une part avec des couleurs 
plus mornes, plus sentimentales, d'autre part il le folklorise pour ainsi dire, et par cela - et avec 
beaucoup de menues caractéristiques amadéiennes encore, - il l'approche au réalisme. 

Conformément a cetté articulation, dans l'étude, l'auteur analyse dans deux chapitres les 
problémes des innovations prosodiques de László Amadé. Dans le premier, il s'occupe des jeux 
purement rococos, des vers d'une musicalité sans fonction, dans le second - des poémes rococos ayant 
un caractére réaliste. 
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