SZILÁGYI PÉTER

JÓZSEF ATTILA TROCHAIKUS VERSELÉSE

A modern természettudomány elvei és módszerei egyre mélyebben áthatják a tár
sadalomtudományokat is. Mind ritkábbak a nagy területeket átfogó esszészerű tanulmányok,
helyükbe a szigorú pontossággal körülhatárolt kérdéseket minél teljésebben és sokoldalúbban
elemző művek lépnek. A természettudományok egzakt és konkrét kutatási módszere ter
mékenyítőén hatott a nyelvtudományra és a verstankutatásra, nemcsak magyar, hanem
világviszonylatban is. Verstantudományunkat azonban az elmúlt húsz évben minden nagy
eredménye mellett is bizonyos egyoldalúság jellemzi: a tanulmányok óriási többsége a verstan
alapvető, elvi kérdéseivel foglalkozik, verselésünk történetének, az egyes korszakoknak
vagy költőknek monografikus feldolgozása viszont úgyszólván meg sem kezdődött. Már
pedig a nagy elvi kérdések sohasem tisztázhatók az egyes részletek alapos, adatszerű fel
tárása nélkül. Verstantudományunk továbbfejlődése sürgetően igényli az egyes költők élet
művének korszerűen tudományos felmérését. Csak ez után kerülhet sor egész irodalom
történeti korszakok, majd a magyar verselés történetének megírására. Ezeknek a gondolatok
nak jegyében kezdtem József Attila ritmikájának vizsgálatához.
Készülő tanulmányom alábbi fejezete a költő trochaikus verselését tárgyalja. Első
trochaikus verse, a Boros keserűség 1922-ben íródott, az utolsó, a „Költőnk és Kora" 1937-bén.
Vagyis József Attila 35 trochaikus verse átíveli az életmű egészét. Márcsak ezért is méltán
tarthat igényt az önálló egységként való feldolgozásra. Munkám során felhasználtam a
magyar trochaikus verselés immár kétszáz éves tapasztalatait, hasonlító kontrasztként állí
tottam a vizsgált ritmika mögé és mellé a távolabbi múltat, a nagy elődöt és mestert, Adyt,
valamint az idősebb és egykorú kortársakat. A 35 vers elemzése után a tanulságok levonását
tűztem célul magam elé, különös tekintettel az egyedien József Attila-i, a költészetünk tör
ténetét új elemekkel gazdagító motívumokra. Végül pedig, minthogy idevágó anyagom nem
fért maradéktalanul az itt rendelkezésemre álló keretekbe, befejezésként utaltam arra, hogy
eddigi munkám eredményeiből milyen tanulságok vonhatók le textológiai, irodalomtörténeti
és esztétikai vonatkozásokban.

*
József Attila trocheusainak vizsgálatánál már az első lépés, az anyagnak a körül
határolása verstantudományunk járatlan útjaira visz. Trochaikus és hangsúlyos verselésünk
gyakori egybemosódása irodalomtörténeti közhely, de ennél tovább mind a mai napig nem
jutottunk. Megnyugtató választ a történeti elemzés sem ad, de értékes, hasznosítható szem
pontokat igen. A felvilágosodás korában még élesen kettéválik a trochaikus és hangsúlyos
vers. Csokonainál még a trochaizálódásra olyan könnyű hajlandóságot mutató nyolcasok
és hetesek is megőrzik nemzeti jellegüket, pl. a Béka és egér-harcban csak elvétve akad
időmértékes sor. Az „Óh idő, futos idő"-féle sorok pedig egyértelműen és kizárólagosan
időmértékesek. A kor verselését példamutató alapossággal vizsgáló Négyesy László is csak
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alkalmi egyezéseket talál: „De Fazekasnál is előfordul (k. t. Sz. Р.), ami későbbi költőknél
ismétlődik, hogy ha trocheusait kissé szabadabban írja, a magyar formákkal majdnem össze
esnek." 1 Ha vannak is a kor verselésében hangsúlyosra átjátszható trocheusok, mint Verseghy
sokat idézett örzsifcéje, ez inkább kuriózum.
Petőfi és Arany forradalmian új költészete ezen a téren is változást jelent. Petőfi
trochaikus sorai egyre inkább alkalmazkodnak a hangsúlyos sorok ütembeosztásához és
metszetigényeihez. (Itt a gyűrű, itt a gyűrű, Itt van végre ujjamon! Itt van ajka, itt van
ajka, Itt van végre ajkamon !)2 A ritmusnak ez a kettőssége nála már nem akcidentáás, hanem
újra és újra visszatérő, már-már szabállyá váló jelenség. Bonyolítja azonban a helyzetet,
hogy a két ritmus egymáshoz közelítése nem egyirányú. Nemcsak a trochaikus vesz fel egyre
gyakrabban és következetesebben hangsúlyos alakzatokat, hanem a hangsúlyos versekbe is
egyre gyakrabban épülnek be trochaikus elemek. Ha a Befordultam a konyhába с verset
kétszótagos egységekre bontjuk, akkor az első három szakasz 48 egységéből 23 a trocheus,
a 12 sorzáró lábból pedig 10(!). A 4. szakasz 16 egységéből viszont csak 2, mégpedig az első
2 (Én beléptem . . . ) . Hasonló eljárással kimutatható, hogy a Falu végén kurta kocsma két
szótagos egységeinek 38 százaléka trocheus, a sorzáróknak pedig éppen a fele. A példák
tetszés szerint szaporíthatok. így tehát már Petőfi költészetében is megfigyelhetjük az
éles határvonalak elmosódását, ami olyan nehéz feladat elé állította és állítja a kutatókat.
Ezért nem lepődhetünk meg látszatra olyannyira meghökkentő jelenségeken, hogy például
Négyesy a Szeget szeggel-t trochaikusnak mondja,3 Horváth János viszont magyarosnak. 4
Csak zárójelben említem meg, hogy Petőfi ritmikájában sok az ösztönösség, de a tudatosság
is. Maga a költő vallott erről, versben és prózában. Számunkra a legjobb útbaigazítást az
összes költeményekhez írott 1847-es előszóban adja.
Tudós Arany János trocheusai hangsúlyosnak is kifogástalanok. Nemcsak a sokat
idézett A rab gólya vagy a Szibinyáni Jank, hanem a többi is. Álljon itt egy példa a sok közül:
Száll az este. / Hollószárnya Megrezzenti / ablakom. Ereszkedik / lelkem árnya, Elborong
a / multakon. Nézek vissza,/ mint a felhő Áthaladt / vidékre néz: Oly komor volt,/oly
zöldellő, Oly derült most / az egész. (A lejtőn).
A nemzeti versidom időmértékkel frissítése nála már bravúrosan tudatos program.
És nemcsak a Toldi és a Toldi estéje trochaizálásában vagy a Buda halála és a Toldi szerelme
choriambizálásában. Megfigyelhetjük ezt kisebb költeményeiben, balladáiban is. A Tengeri
hántás 84 sorából 72 kezdődik pyrrichiusszal, az Ágnes asszony anapesztusos refrénnel egybe
fűzött felező nyolcasait 32 ionicus a minore gyorsítja (Ki a teltei végrehajtá Szeretőd im maga
vall rád.)
Még jobban elmosódik a már amúgy sem szigorú határ időmértékes verselésünk további
lazulásával. Négyesy jogosan állapítja meg Vajda János ritmikájáról: „Mivel a trocheusait
sok szabadsággal kezeli s a magyar formában a caesurát gyakran elhanyagolja, a két sorfaj
alig választható el nála pontosan, s ezért a nyugati formák számaránya sem könnyen állapít
ható meg." 5 Egy még élesebb példa: Négyesy hangsúlyosnak tart olyan Gyulai-verseket,
amelyeket maga Gyulai Pál a trochaikusak közé sorolt.
Végső fokon ezt az utat, hangsúly és időmérték közelítésének az útját járta Ady Endre
is. Jelszava, a „Mégis győztes, mégis új és magyar", verselésében is kifejezésre jut. Óriási
erővel és találékonysággal társított jambust trocheussal, időmértéket hangsúllyal, nemcsak
egy versen vagy versszakon, hanem egy soron belül is. Oly sok tanulmány közül hadd hivatkoz1
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2am Németh Lászlóénak6 arra a részére, amelyben a Gare de L'esten 4. szakaszára hívja fel
a. figyelmet: Holnap fehérebb én leszek, én, Téli sírkertek szele jő, Küldi már a csókjait felém
A magyar Temető. „Az első sor szöktetett jambus, a nyugodtabb harmadik trocheus." Vagy
gondoljunk a Vitéz Mihály ébresztésé-re, amelyben Ady bátran léptet hangsúlyos sort az alkajoszi nyomába, és a két, látszólag ellentétes építésű sor dallamegységbe olvad: „Te, pátriárkák
ősdeli sarja, te, Ki fogod mindig Lillád derekát."
*
Fogarasi János 1843-ban még így ír: „A hangsúly használata (időmértékes versben,
hosszú szótag helyett-Sz. P.) nálunk csak eltüretik, de szabálytalanul nem vehető, például
Berzsenyi számos verseiben nem találtam többet ez egynél: Benned az emberiség ügye boszulva
vagyon." Vagy másutt: „Rövid szótag az, mely sem ékezettel, sem összetétellel (mássalhangzótorlódás-Sz. Р.), sem hangsúllyal nem bír."7 Ezzel szemben a virtuóz verselő és kitűnő klasszika
filológus Babits Mihály mind műfordításaiban, mind pedig verseiben sűrűn helyettesíti ictusszal
a hosszú szótagot, még a legzártabb görög formákban, a hexameterben, az alkajosziban és
a szapphóiban is:
DomboYu lanttal az is gyakran siratta meg álmát (Horatius: Mollis inertia); Kedvemért
űpád aranyos házából (Sappho: Aphroditéhez); Kit küldjek kemény szerelem szavával (uo);
eke után daru száll, ugy járok én teutánad (Theokritos: Paraszt hexameterek); Magamat uj
ruhába, vasárnapi drága cipővel (uo.); Hangod muzsika, mozdulatod kimondani nincs szó
<uo.); Szép dolog, ily fiatal leányra kivetni a hálót (Theokritos: Szerelmes párbeszéd); Óh ne
mondj ilyeket, mert szörnyen rádveti hurkát (uo.); Lám, füt-fát megígérsz, ki tudja, mit adsz
meg a végén (uo.); Öleli Démót, s más élvez a paplan alatt (Meleagros: A megtérő hajnal);
Mert ftíába kívánnám búmat borral elűzni (Tibullus:. Megbánás);,És-üuába, Jdvánnék.mist
ölelni, ha szívem (uo.); Tudd meg: a szem gyönyöre vezeti vágyaimat (Propertius elmondja
gyönyörűségeit); Kard, kürt, /ladihajó nem volna, se gyilkos erőszak (uo.); Nem sértette vidám
örömeim pohara (uo.); írók könyveiben /eresek új örömöt (Goethe: Római elégia); És a
hexameter ütemeit remegő (uo.); /cöszönöd életedet, fü és vad! (In Horatium); Ekként a dal
is légyen örökkön új (uo.); százszinü, soha el nem kapcsolt (uo.); Te a nagy álom, te vagy a fő
Lidérc (Októberi ájtatosság).
Hasonlíthatatlanul könnyebben lépett a járatlan útra az a költőnemzedék, amely pályá
ját a Tanácsköztársaság után kezdte. József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula számára Ady
már nem ellenpólusos kortárs, hanem hagyomány volt. Babits mesterei a francia szimbolisták
és az angol viktoriánusok voltak. Az új nemzedék nagyhatású kortársai a német expresszionis
ták és a francia szürrealisták soraiból kerültek ki. József Attila a jótanuló diák lelkiismeretes
ségével és sokat ígérő biztonságával futtatta végig ujjait az idősebb mesterek nehézveretű
skáláján, de nem tanítványnak, hanem mesternek készül. A többi is. Szabó Lőrinc írja,8 hogy
a kérdező Babitsnak — „S te mi akarsz lenni?" — így felelt: „Még több, mint Te vagy."
Szabó Lőrinc is megtanult minden megtanulhatót. De ő nem a marxizmus, a humaniz
mus, hanem a „pokol zászlai"9 alatt vonult fel. Kegyetlen logikájával, nietzschei magányával,
korszakokon átizzó érzékiségével elkülönítette magát kortársaitól, A legkiválóbb verselők
egyike volt, de azzal is hangsúlyozta egyedülállását, hogy csak sejttette a ritmust. A Huszon
hatodik év 68. szonettjében (!) az öt kezdősorban csak 4 a jambus (2 sorzáró), a 69. első három
sorában csak kettő (viszont öt trocheus), a 70. első három sorában csak egy, a versindító.
6
7

Magyar ritmus. Bp., 1940.55.
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242.
9
Tücsökzene, 243.
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Műfordításaiból is kitetszik, hogy bravúros verselési technikája ellenére is kerülte a
hagyományos ritmusokat. Szabolcsi Miklós10 mutatta ki meggyőzően, mennyivel zaklatottabb,
idegesebb a Szabó Lőrinc-i műfordítás az eredetinél. Például Theokritosz-fordításának 147
sorában huszonkétezer pótolja ictusszal az időmértéket (Persze a cica aludni szeretne a puha
melegben stb.).
Az időmértékes verselésünkben egyre jobban terjedő lazulás újabb nehézségek elé
állítja a verstankutatókat. Különösen a trochaikusok területén. A jambusvers jambikussága
minden lazítás ellenére vitathatatlanul megállapítható. De a hangsúlyos alakzatot öltött
trocheusvers, amelynek trochaikus jellege erősen fellazult, mind nehezebben határolható el
a trochaikus elemekkel átszőtt hangsúlyos verstől. Egyre inkább tért hódítanak a határesetes,
„közös" versek, és ezek verstani hovatartozását csak az eddiginél bonyolultabb, több szem
pontú elemzéssel jelölhetjük ki.
József Attila trochaikusainak kijelölésénél a következő főszempontokat vettem figye
lembe :
1. A trocheusok százalékaránya a versen belül. Korunk trochaikus (és jambikus)
verselése annyira fellazult, a legkülönbözőbb ritmikai licenciák olyan mértékben nyertek polgár
jogot, hogy még ez az önmagában döntőnek látszó szempont sem feltétlenül elég a ritmus meg
határozásához. Horváth János Babits költészetéről szólva trochaikusnak mondja a Dobszó-t,11
amelyben a kétszótagos egységeknek mindössze 37 százaléka trocheus, a Turáni induló-t
pedig magyar idomúnak,12 holott abban a trocheusok százalékaránya 45. A Kanász-ban a két
szótagos egységeknek 37 százaléka trocheus, a verset ennek ellenére általában hangsúlyosnak
tartják. A Befordultam a konyhába-ban a trocheusok százalékaránya 39, a Falu végén kurta
kocsmá-ban 38 százalék, mégis mindenki egyetért hangsúlyos voltukban.
2. A sorzáró lábakat illetően a verstani szabályok nem engedélyeznek licenciát. A nagy
hozzáértők között talán Babits fogalmazta meg legpregnánsabban ennek a ritmikai egységnek
kivételezett szerepét: ,,.. . a magyar jambusi sor tökéletes hangzású és félreismerhetetlen
lejtésű lehet akkor is, ha az utolsót kivéve egyetlen jambus sincs benne." 13 És mégis: Tóth
Árpád Elejtetted a napot с trochaikus versében a sorzáró lábaknak csak 58 százaléka trocheus,
Babits Julius-ában csak 54 százalék, a Vasárnapi impresszió, autón-ban 57 százalék, a Befordul
tam a konyhába-ban viszont 62 százalék. A művészi gyakorlat, mint annyiszor, ebben az eset
ben is ellentmond a hagyományos poétikai szabályoknak.
3. A trochaikus soroknak a száma. Trocheusokkal sűrűn tűzdelt hangsúlyos verseinkben
a trocheusok gyakran egyenetlenül helyezkednek el. Ilyenkor meghatározó lehet a trocheusi
sorok száma. A már említett Falu végén kurta kocsmá-ban a 36 sorból csak 10 a trocheusi,
a 4—5—6. szakaszban egyetlen trochaikus sincs, jóllehet az általános százalékarány megüti
a mértéket. A trocheusok száma a Kanászban is elég lenne, de a 28 sorból (a refrént nem számítva)csak 14 a trochaikus.
4. Hangsúlyos verselésünk, a népdal hagyományainak megfelelően, általánosságban
ragaszkodik a páros rímhez. A trochaikus viszont szívesen alkalmazza a legváltozatosabb rím
elhelyezéseket is. (Csokonai: Csendes este, légy tanúja; Petőfi: Vasúton; József Attila: Farsangi
lakodalom, „Költőnk és kora")
5. A trocheus, mint arról minden idevágó tanulmány megemlékezik, kedveli a válto
zatos (heterometrikus) szerkezeteket, míg a hangsúlyos e tekintetben kevésbé változatos.
A strófák szerkezetében is megállapítható ez az eltérés.
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Költészet
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1 . m. 194.
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Uo.
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és korszerűség. Bp., 1959. 135—152.

Összes művei. Bp., 1954. 990.
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6. Hosszabb sorfajokban a trocheus következetesen megtartja az indító szótagszámot
{Babits: Paris, József Attila: Bús magyar éneke).14
7. Költészetünkben nem ritka a valamely népdal jegyében fogant, úgynevezett dallamihletésű vers.15 Ezeket és még általánosabban a népdalokra emlékeztető verseket rendszerint
a hangsúlyosak közé soroljuk, még ha ritmikailag határesetek is. A Bujdosó kuruc rigmusa
és a Sípja régi babonának egybevetésénél a ritmikai különbség nyilván nem a trocheusok
százalékarányában fejeződik ki (az elsőben 35, a másodikban 40 százalék), nemcsak az előbbi
nek archaizáló négyes rímeiben és a másodiknak a b с b d b rímelhelyezésében, hanem hangu
lati, esztétikai különbözésükben. A Bujdosó kuruc rigmusá-nak hangvétele tudatosan népdal
szerű (Megjártam a hadak útját, Nem tartottam lovam száját), míg a Sípja régi babonának
archaikus jegyeivel egyetemben jellegzetesen bonyolult „magyarság-vers".
Ezeknek a fő szempontoknak alapján jelöltem ki József Attila, majd összehasonlítási
alapul Babits, Tóth Árpád és Gulyás Pál trochaikus verseit. Tanulmányom itt közölt részében
nem tárgyalom József Attila: Töredékek, vázlatok, verscsirák, a Rögtönzések, tréfák, személyes
érdekű apróságok, valamint a Zsengék idevágó verseit és sorait. Az 1962-es Szépirodalmi Könyv
kiadó kiadásának szövegét és beosztását vettem alapul, figyelembe véve természetesen a kéz
iratokat és a kritikai kiadást is. Babitstól csak a kötetben megjelent verseket vizsgáltam, Tóth
Árpádtól elhagytam a Töredékek és a Tréfás hírlapi versek, rögtönzések anyagát, amelyet
Kardos László is függelékként közöl.16 Gulyás Pál költeményeinek teljes kiadása nem áll
rendelkezésünkre,-ezért a következő kötetek anyagát dolgoztam fel: Testvérgályák (Nyíregy
háza, 1923), Misztikus ünnepi asztal (Budapest, 1928), Tékozló (Debrecen, 1934).
József Attila versei közül az alábbiakat tartom trochaikusnak: Boros keserűség; Ugye
pajtás; Bús magyar éneke; Himnusz a borhoz (1922); Nyolcesztendős lányok; Lopók között
szegényember; Egyszerű ez (1924); Tüzek éneke (1925); Az oroszlán idézése; Ülni, állni, ölni,
halni; Táncba fognak; J u t most elég virág (1926); Szabados dal (1927); Tószunnyadó; Tedd
a kezed; Két vers (K. S.
j- tbc-ben-); Gyöngy; Gyereksírás; Tudtam én; Magyar Alföld;
Hosszú az Úristen; Tüzek éneke; Huszonhárom király sétál (1928); Egeres; Regös ének (1930);
Farsangi lakodalom; Áradat (1931); A hetedik; Medvetánc; A cipő; Invokáció (1932); Búza
(1933); Arany; Száradok, törődöm; „Költőnk és Kora" (1937).

Boros keserűség
Páros rímű nyolcasokból és hetesekből áll, egy ráütő rímmel. Strófaszerkezete bonyolult:
8, 8, 7, 7, 8, 8,7. A verslábaknak 50 százaléka, a sorzáróknak 67 százaléka trocheus. Trochaikus
volta mellett szól a Fóti dal hatása is: „Rajta társak hát, igyunk egy Huzamost, Bú, szerelmek,
házigondnok Félre most: „ — „ . . . nekikeserülve most, rajt', igyunk egy huzamost!" Másik
két párhuzamos hely: „Borban a gond megbetegszik, él a kedv."—„Égjen a bor fene kedve"
és „S most hadd forrjon minden csepp bor, Mint a vér" — „Forrjon át a dús erekbe" Maga
a cím is Vörösmarty egyik bordalára, a Keserű pohárra utal.

Ugye pajtás
Páros rímű felező nyolcasok, minden metszet pontos. A trocheusok százalékaránya:
38. A sorzárak: 12 trocheus, 2 pyrrichius, 2 sorban és a refrén két sorában spondeus. A 16
14
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GÁLDI LÁSZLÓ: Ismerjük meg a versformákat. Bp., 1961. 74.

SZABOLCSI BENCE: Vers és dallam. Bp., 1959.
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Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962.
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sorból (a refrén nélkül) 10 trochaikus. Az utolsó szakasz hangulati tartalmában a magyar
nóták ismert típusára emlékeztet, de meg kell jegyeznünk, hogy a „nincs anyám, ki szedjen
ráncba" sor nem tartalmatlan utánérzés, hanem mély érzelemmel telített (Nem hallod, mama?
Szólj rám !). A tőszomszédságában levő Boros keserűség valamint a Himnusz a borhoz is trocha
ikus volta mellett szól. 1922-ben és huszonháromban néhány szabadvers-kísérletet és a vissza
térő gagliarda-ritmust leszámítva csak időmértékes verset írt.

Bús magyar éneke

*.

Páros rímű tizenhatosai, pontos metszetei hangsúlyos formára utalnak. 17 Mindazonáltal
ennek a sorfajnak trochaikus hagyományai is vannak. Ilyen formára íródott Babits Páris-a
és — nyolcasokra szedve — a Szibinyáni Jank is. A Bús magyar éneke tőszomszédságában is
találunk időmértékes tizenhatosokat, pontos metszetekkel, a choriambikus Várakozás-t. Az első
sor (Száll az ének a mezőnek, esti szellő hollószárnyán) Arany szép trocheusversének, A lejtőnnek kezdő képére utal: Száll az este. Hollószárnya Megrezzenti ablakom. Az Arany-vers ritmusa
is rokon a József Attiláéval: sorvégi szünettel kiegészülő 15-ös egy nyolcasra és egy hetesre
bontva, költészetünkben — József Attilánál is — gyakori. (Az első trochaikus vers költészetünk
ben, Ráday Gedeon Tavaszi estvé-je, valamint Virág Benedeknek több mint 90 sora szintén
tizenötös.) A versben még egy kép — ismeretlen menyasszonya tört liliom, olyan halvány — is
Aranyra emlékeztet. (Ehhez kapcsolódva szeretném felhívni a figyelmet József Attila-filoló
giánk egyik sürgősen pótlandó hiányosságára. Eddigi kutatásaink csaknem maradéktalanul
feltárták a pályakezdő József Attilának a kortárs-lírába ágyazódó gyökereit, de nem eléggé
tisztázott még az, hogy hatottak-e klasszikus költőink is az annyira fogékony fiatalra.) A Bús
magyar éneké-t, melyben a kétszótagos egységeknek 47, a sorzáróknak pedig 75 százaléka
trocheus, Szabolcsi Miklós is időmértékesnek tartja: „ . . . a Bús magyar éneke kemény zengzetü
trocheusait, amelyet talán Рое A hollója formájából alakított." 18

Himnusz a borhoz
A trocheusok százalékaránya 63, a sorzáróké 81. ölelkező rímek. A költő egyik legsza
bályosabb trocheus-verse. Egy Vörösmarty-reminiszcencia a trochaikus A vén cigány-ból
;;Véred forrjon, mint az örvény árja" — „Vérem forrjon véled össze."

Nyolcesztendős lányok
Vitathatatlanul trochaikus. A verslábak 49 százaléka trocheus, 12 sorzáróból pedig 11 -Rímképlete sem magyaros: a, a, b, с
"»

Lopók közölt szegényember
Többen hangsúlyosnak tartják, hivatkozva a másik három szegényember-versre r
Szegényember balladája; Szegényember szeretője; Aki szegény, az a legszegényebb. Ez a három
vers azonban tízesekből áll: „Szegényember, /Hogy adod a /bölcsőt?" „Világ van a / szegény-

462

17

HORVÁTH JÁNOS: i. m.

18

Fiatal életek indulója, Bp., 1963. 372.

200.

ember/vállárt," „Ha az isten /íródiák/ volna,". A három vers keletkezése minden valószínűség
szerint egyidejű. A Szélkiáltó madár első sora is tízes: „Szegényember, /hát már megint/
lázadsz?" A két töredékes sor — Szegényember hova menjen, Megfogott egy marék bolhát —
ritmusa nem határozható meg. A Lopók között szegényember nyolcasai és hetesei viszont olyan
trochaikus szerkezetet alkotnak, amilyeneket már Ráday Gedeon német mintái között is
találunk. Az azonos rímű félrímek is trochaikussága mellett vallanak. A trocheusok százalék
aránya 36, a sorzáróké viszont 83. Valószínűnek látszik, hogy a strófaindító „Lopók között
szegényember" — refrént hangsúlyosnak hallotta a költő, de a harmadik és negyedik sor mind
a három szakaszban trocheusi és ez meghatározza a vers ritmusát.
Egyszerű ez
Strófaszerkezete: három hetes és a két trocheusból álló refrén. Félrímes. A trocheusok
százalékaránya 45, a sorzáró lábak bizonytalansága ellenére — 15 trocheus, 1 spondeus, 11
pyrrichius, 1 jambus — vitathatatlanul trochaikus.
Tüzek éneke
Babits is trocheusokban írta leghosszabb sorait: Danaidák, Paris, Énekek éneke, Egy
filozófus halálára. Időmértékes verselésre vall bonyolult rímelhelyezése is: a (belrím), b, с (beirím), b a, a, b (belrím), c, d, e, e, f, g (belrím) g a, b (belrím), c, b, d (belrím), d.
A trocheusok százalékaránya 43. A sorok hosszúságának változatossága rapszódiaszerűségéből adódik.
Az oroszlán idézése
10 hetese és 19 nyolcasa nem a szokott sémák szerint váltják egymást. Rímelhelyezése
is ennek megfelelően változatos. A metszet 9 sorban szóközépre esik. A trocheusok százalék
aránya 57, a sorzáróké 83.
Ülni, állni, ölni, halni
Páros rímű nyolcasok. A metszet hét sorban szóközépre esik. A 33 sorból 21 a trocheu
A trocheusok százalékaránya 44, a sorzáróké 82.
Táncba fognak
Rímtelen, szakozatlan kilences trocheusok. A befejező 4 sor két б—5-re bontott tizen-*
egyes, félrímmel. A trocheusok százalékaránya 69, a sorzáróké 85.
Jut most elég virág
Egyike a legszövevényesebb határeseteknek. Verstanaink egyértelműen megegyeznek
abban, hogy a felező tizenkettes hangsúlyos forma, függetlenül attól, milyen mértékben itatják
át időmértékes elemek. Ritmikai hagyományaink szellemében a felező tizenkettes ötödik és
tizenegyedik szótagját hangsúlyosan ejtjük, függetlenül az ütembeosztástól és a szóhangsúly463

tói. Ebből következik az a már Gyöngyösinél is megfigyelhető íratlan törvény, mely szerint az
ötödik és a tizenegyedik szótag időmértékesen is hosszú. Ez a két szótag azonban kulcshelyet
foglal el a sorban, mert ilyen módon a főcezóra előtti és a sorzáró kétszótagos egység trochaikus
ízt kap még akkor is, ha a hatodik, illetőleg tizenkettedik szótag hosszú. Minthogy pedig idő
mértékes verselésünkben a hosszú szótagok jelentős része helyzeténél fogva hosszú, a felező
tizenkettesben viszont a 6. és 12. szótag után két egységnyi szünetet tartunk, ezen a helyen
a szótag nem válhat hosszúvá azáltal, hogy mássalhangzós végződéséhez mássalhangzóval
kezdődő szó járul, vagyis a 6. és 12. szótag helyzeténél fogva lényegesen gyakrabban rövid,
mint a 2., 4., 8., 10. így tehát a felező tizenkettes könnyen kap trochaikus lejtést, hiszen az
időmérték szempontjából is a fő metszet előtti és a sorzáró láb a döntő. Ezért is trochaizálhatta
Arany oly mértékben a Toldit, hogy például az első ének 16 kezdősorában a kétszótagos egy
ségek 54 százaléka trocheus. Ugyanez elmondható a choriambusról is. A Buda halála és a Toldi
szerelme choriambusainak többsége a 2—5., illetőleg a 8—11. szótagra esik, tehát a choriáínbus
zárótagjának hosszúsága önként adódik a felező tizenkettes természetéből.
Más a helyzet azonban József Attila versében. Arany ugyanis csak egyfajta időmértéket
szőtt a hangsúlyos sorba. A Toldit és a Toldi estéjé-t nem choriambizálta, a Buda halálá-t és
a Toldi szerelmé-t pedig nem trochaizálta. A Jut most elég virág-ban viszont a trocheusok
százalékaránya 41, emellett 6 choriambust is beépített a költő — akárcsak az Arany-ba —, így
pedig az időmérték eluralkodik a hangsúlyos formán. Ha kétszótagos egységekre bontjuk a
verset, akkor a 33 trocheusszal szemben a jambusok száma mindössze 10, tehát harmada.
(A spondeusok és pyrrichiusok értékrendjét majd a későbbiekben tárgyalom.) Megerősíti az
időmértékes hatást, hogy az utolsó láb mind a tizenhat sorban trocheus.

Szabados dal
Páros rímű felező nyolcasok, a rímek játékosan csengenek. A refrén hetes. A trocheusok
megoszlása 16 sorban (refrén nélkül): 5 első, 6 második, 10 harmadikés 12 negyedik láb trocheus,
tehát a 33-ból 22 esik a két utolsó lábra. A refrént is beleszámítva a trocheusok százalékaránya
53, a sorzáróké pedig 80.

Tószunnyadó
Páros rímű nyolcasok, 9 metszet esik szóközépre. A trocheusok százalékaránya 44,
a sorzáróké 83. Népies hangulata ellenére is trochaikus.

Tedd a kezed

•

l

Rímképlete bonyolult: a b a b , c b d b , c b d b .
A trocheusok százalékaránya 58, a sorzáróké 66.

Két vers (K.

S.)

Páros rímű felező nyolcasok. Minden metszet szabályos. A trocheusok százalékaránya
37, a sorzáróké 40. Önmagában nézve inkább hangsúlyosnak látszik. Mégis valószínűsíthető,
hogy „A három kovács"-nak az érlelődő forradalmi hangulatot hordozó lendületes jambusaival
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szemben a jelen szenvedéseit és nyomorúságát erősen fellazított, de mégis lassúbb és komolyabb
trocheusokkal akarta ábrázolni. Annál is inkább, mert ez az ellentét József Attila egész munkás
ságának gerincét képezi.
Gyöngy
Páros rímű hetesek, népi motívumokkal. Inkább magyarosnak hat. A Nyugat 1928-as
augusztusi számában az utolsó sor: „egybefogva sziveink" feltételezi, hogy a tizenkettedik
sorban is: „sziveden". Ma már nem állapítható meg, hogy szándékos változtatás történt, vagy
szövegromlás. Valószínűleg az utóbbi, hiszen köztudomású, hogy a húszas és harmincas évek
kiadványaiban a „í" és „ú" helyett indokolatlanul és nagyon gyakran szerepel „i" és „u",
versben és prózában egyaránt. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy József Attila a vokálisok
hosszúságának jelölésében nem következetes, sem a helyesírást, sem a ritmust illetően. A „szív"
szó ragos alakjait azonban gyakran idomítja a ritmushoz. „Tudod szivem mily kisgyerek"
(Nem emel föl), „Fontold meg jól, szived mily terhet vállal" (Flóra), viszont: „Nehéz a szívem,
hiszen bút fogan (uo.), „Túl űrök, szívek mélyein (Flórának), „Szived a sorssal" (Meghalt
Juhász Gyula), „Nem ember szívébe való" (Bukj föl az árból), „Szivében néha elidéz" (Csak
az olvassa). Jelen esetben ennek a két magánhangzónak ritmusmeghatározó szerepe van, hiszen
a négyszakaszos, 16 soros versben két sor- és strófavégről van szó. Ha ezt a két „i"-t hosszúnak
vesszük, akkor a trocheusok százalékaránya 46, a sorzáróké pedig 69. De ami fontosabb ennél:
a két strófazáró sor egyértelműen trochaikussá válik (6 verslábból 5). Ha figyelembe vesszük,
hogy az első szakasz 12 ritmikai egységéből 9 a trocheus (és mind a négy sorzáró), ami maga
után vonja a második szakaszt is, akkor a négy szakaszból 3 trochaikus, és csak a harmadik
szakasz második és harmadik sora hangsúlyos.

Gyereksírás
4—5 osztású kilences trocheusok, ölelkező rímek. A trocheusok százalékaránya 46, a
sorzáróké 56.
» ''-.:.:.?
Tudtam én
Trochaikus kilencesek. A trocheusok százalékaránya 35, a a sorzáróké 62. Az első három
sor tizenkét üteméből kilenc a trocheus. A továbbiakban fellazul a ritmus, a.tizenharmadik
sor jambus-gyanús tízes, a tizennegyedik pedig vitathatatlan jambus (Igyalak én, mert szom
jas a halál). A két befejező sor trochaikus.
Magyar Alföld
Mind strófaszerkezete (8—5—10—9) mindpedig rímelhelyezése; (3 szakasz félrímes,
egy keresztrímes) időmértékes verselésre utal, akárcsak szürrealista képei: „Holt a holdad;
köldököd kötél." A4, szakasz szerkezetén még érződik az Ady-fratás, Ezért joggal merül fel
a gondolat: vajon az olyan ritmustörő sornak, mint az „Óh kik hőttök felhőt leveledzvén"
gyökerei nem Ady ritmikájába nyúlnak-e vissza. A feltevést megerősíti a 2. sorok gagliardára
való átjátszhatósága is. Ez időben írja a Medáliákat és a Borostyánkőbe -én be nem fagyok-ót,
amelyekben szintén gagliardák váltják a jambusokat. A trocheusok százalékaránya 39, a sor
záróké 56.
. 4 :. ,'. ßj-, J\ _'к .!
4 Irodalomtörténeti Közlemények
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Hosszú az Úristen
Félrímes hatosok, a 3. sor nyolcas. A trocheusok százalékaránya 50, a sorzáróké 90. Az
első két sor átvétel áz ismert népdalból, esetleg módosítással, hiszen nem tudjuk, melyik
szövegváltozatot ismerte a költő — ez azonban nem befolyásolja időmértékes voltát. Adynál
is találunk népdalihletésű trochaikus verset (A cigány vonójával), igaz, sűrűn tűzdelve jambusokkal.
Tüzek éneke
Ritmikailag azonos az első változattal, bár a trocheusok százalékaránya valamivel
alacsonyabb (39).
Huszonhárom király sétál
A párhuzamba szedett ellentétet az ismétlődő rímek is hangsúlyozzák. Az első és az
ötödik sor nem trochaikus (ezért a százalékarány csak 31), de a többi és maga a vers igen. A sor
zárak 75 százaléka trocheus, vagyis a két említett sort leszámítva mindegyik.
Egeres
Az első három szakasz trochaikus. A gépelt variánson a 8. sor: „arany fellegeknek.'*
Ezt figyelembe véve a trocheusok százalékaránya 50, a sorzáróké 92. A negyedik szakasz
hangsúlyos. Meg kell jegyeznem, hogy a kéziratok nemcsak a szövegromlás ellenőrzése végett
fontosak. Az eredeti megfogalmazások az időmérték szempontjából általában szabatosabbak.
Egyetlen olyan esetet nem találtam, amikor a költő ritmusjavítás végett javított volna a szöve
gen. A javítások kivétel nélkül a gondolat árnyaltabb, tömörebb kifejezését szolgálják, és.
ennek érdekében szívesen áldoz fel egy-két trocheust.
Regös ének
Először a Népszava 1930. július 24-i számában jelent meg.19 Ebben a refrén: rege, róka,
regülejtem. Ez is bizonyítja időmértékes voltát. A költőnek hallania kellett, hogy a refrén
ionicus a minore, ezért tompított rajta. Az így nyert refrén trochaikus, és meghatározza a vers
ritmusát, hiszen minden.sor után ismétlődve a vers felét adja. A javított torchaikus refrént
már jónak találta a költő, mert trochaikus verset akart írni. A vers sok szempontból rokonságot
mutat az Áradattal. Nyilvánvaló egybehangzást találunk a következő sorokban: Habos tengert
egyengessen a vasfogú boronával (Áradat) és Hét csöböröm jó vasában... lobot vetött habosá
ban (Regős ének). Ebbe a csoportba sorolhatjuk a Kalevala-hatást mutató (lásd Képes Géza
i. m.) Szól a szája szólitatlan-t. Rokonhang csendül meg az Aranybojtú-ban is, hetven öreg
asszony körbe hümmöget. A hetedik című versnek már a címe is misztikus, varázserejű hangula
tot kelt. A szakaszok építése is rokon a Regös ének-éivel és az Áradat-éival. Átokmotívumokat
találunk a „Dagadt hentes bárdja vágjon át" kezdetű töredékben és a Magányban (Bogár
lépjen...). Népmesékből ismert átokelem a Medáliákban: A kis kanász ríva öleli át kővé vará
zsolt tarka malacát. Az idézett verseket át- meg átszövik az alliterációk. Ennek a jelenségnek
forrását hiba lenne egyedül a Kalevalában keresnünk. József Attila sokat tanult a nyugatosok
tól, pályája egészét tekintve, és joggal sorolhatjuk gazdagon és fordulatosán alliteráló költőink
19
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közé. De a most vizsgált alliterációk ősét inkább közmondásainkban, szólásainkban, mondókáinkban kell keresnünk. Talán nem fölösleges itt megemlítenünk, hogy József Attila kitűnően
ismerte régi költészetünket, és az Ó magyar Mária siralom-ból vagy az Ének László királyról-ból
is nyerhetett idevágó ösztönzést.
Az itt felsorolt versek mindegyike időmértékes. Nincs okunk tehát arra, hogy formális
tartalmi jegyek alapján éppen a Regös éneket minősítsük hangsúlyosnak.
A trocheusok százalékaránya a refrén nélkül is 43, a sorzáróké pedig 86.
Farsangi lakodalom
A verstani szempontból is annyit idézett kanásztánc ritmusára íródott. Dalvariánsait
legbehatóbban Vargyas Lajos tárgyalja.20 A kanásztánc ritmusa jól megfér a trocheusszal,
nemcsak a magyar, hanem nyugati versekben is. Már Ráday Gedeon hivatkozik az Archipoétára, akit ő még az angol Walter Mapesszel azonosít. Archipoeta sokat idézett szép versében,
az Aestuans intrinsecus ira vehementi-ben trocheusokra szedi a kanásztánc ritmusát. A Far
sangi lakodalom-nak bonyolult rímelhelyezése is mértékes versre vall: három szakaszban a, b, c,
a, b, c; az elsőben a, b, c, d, b, c, de az első sor a mottóval is rímel; a negyedik szakasz pedig:
a, a, b, c, c, b. A hatosok végig összecsengenek. A trocheusok százalékaránya 43, a sorzáróké 66.
Áradat
Ritmuselemeinek rokonságát a Kalevalával többen hangsúlyozták, legutóbb Képes
Géza.21 Ez azonban nem zárja ki trochaikus voltát. Keresztrímekkel egybefűzött nyolcasaiban
9 metszet esik szóközépre.
A trocheusok százalékaránya 36 (de a Medvetánc rövidített és alakított szövegében
42), a sorzáróké 55 (57). Az első és az utolsó szakasz hangsúlyos. Ezt a két szakaszt az öt sze
gény szól-ból kihagyta, nagyrészt innen adódik a fent említett különbség.
A rövidített szöveg szabatosabb ritmikája felveti a kérdést: melyiket tekintsük végleges
nek. Általánossá vált a kritikai kiadás felfogása, mely szerint a változások a forradalmi gondolat
tompításával, leplezésével kapcsolatosak.22 Bármennyire kézenfekvőnek látszik is ez az érv,
mégsem érzem maradéktalanul meggyőzőnek. Igaz, a Medvetánc „óvatosabb" kötet, mint
a többi. Kimaradt belőle többek között a Munkások, a Szocialisták, a Tömeg, A város pereménŰj zárósort kapott a Nyár: kék tünde, fénnyel fönn a tél. József Attila lemondott tehát nagy
verseinek egész soráról, miért tett volna elvi engedményt éppen ennél a kettőnél. Magyarázatát
inkább abban látom, hogy az 1934-es József Attilához jobban illenek az új sorok, mint az
eredetiek. Ebben az időben már nem illesztett olyan harsány, csaknem proletkultos sort versei
végére, mint „elvtársaim: a kaszáéi.", de alkotott ilyen impresszionista-szürrealista képeket:
„Ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelén." A kaszáéi megvillanása különben sem „forra
dalmibb" a tél fényénél. Az elme is világosodik (Kései sirató), a gondolat is tündöklik, inint
a tél (Téli éjszaka), a rend is megvilágosul (A város peremén), a falunak is villanyfény kélL
társadalmunkba is elme és nagy fény (Már kétmilliárd), a vasöntő is piros kisdedet álmodik.
(Külvárosi éj), a harmadik kovács is izzó gyereket kalapál (Két vers). A példák tetszés szerint
szaporíthatok.

20
A magyar vers ritmusa. Bp., 1952. 68—92.
21
Kalevala és a magyar irodalom, ViF 1961. 'I.
22

II. 388.

4*

sz. 67—80.

467

Az Áradat két elhagyott szakaszának kezdősora így hangzik: „Hé, emberek, hova,
hova?" és „Proletárok hova, hova?" Az Áradat tőszomszédságába írt „Párbeszéd" ugyanígy
kezdődik: „Szép proletár hova mégy?" Ez a versindítás távolról sem jellemző József Attilára.
Annál inkább a leíró részlet a vers elején (Külvárosi éj, A város peremén, Hazám, Levegőt!,
Búza, Elégia stb.). Ugyanígy a befejezés: 1934-től haláláig nincs olyan verse a költőnek, amely
ilyen konkrét forradalmi robbanással zárulna. Az sem egyedülálló költészetünkben, hogy
a költők véglegesnek ítélték a politikai nyomásra tompított szöveget. Arany János, de még
Arany László sem iktatta helyére a Családi kör, a Toldi estéje és a Koldusének kihagyott
sorait és jelzőit, még akkor sem, mikor annak már semmilyen külső akadálya sem lehetett.

A hetedik
Páros rímű nyolcasok, a metszet 9 sorban esik szóközépre. A trocheusok százalékaránya
40, a sorzáróké 38. Az 50 sorból 24 a trochaikus, az első szakaszban mindössze 2. A vers trochaizálása a 13. sorban kezdődik, innen egyenletesen mértékes.

Medvetánc
Páros rímű nyolcasok és hetesek. A refrén két „brumma"-ja trocheusnak is vehető,
mert a szókezdő mássalhangzótorlódás előtt vessző van. A trocheusok százalékaránya a refrén
nélkül is 48, a sorzáróé 54. A 28 sorból 13 a trochaikus, egyenletesen eloszolva. A bartóki dallam
ihletés nem mond ellent a trochaikusságnak. A fellazult trochaikusok és a trochaizált hangsúlyo
sok között éles határvonal már nem húzható. (Lásd: Emlék, Jut az ember, Holt vidék stb.)

A cipő
Keresztrímes nyolcasok és ötösök. Mint szerkezet a kanásztánc ritmusára is átjátszható
ereszkedő 13-asok. A trocheusok százalékaránya 39, a sorzáróké 71. A vers közeli rokona az
„Érzékeny búcsú-nak, de semmi sem mutatja, hogy József Attila akárcsak ismerte volna is
Arany hangsúlyos tizenegyesekben írt versét.
invokáció
Bár a trocheusok százalékaránya csak 36, mégis vitathatatlanul időmértékes. Sorfajai
a „Tüzek"-éivel rokonok. Trochaikus a refrén is: Énekeld a munkások dalát. Hangsúlyosnak
már csak az ütembeosztás miatt sem tekinthetjük: Énekelni / oly nehéz, hol / kíváncsi sze / mek
figyelnek/, mégis elfo/gódvá bár.. . A 14. sorban érdekes verstani jelenséget észlelhetünk:
a győztes októberi forradalomra, a Szovjetunióra történő utalásnál a költő ritmust változtat,
és a lassú trochaikus tempót ugrásszerűen felgyorsuló ionicus a minorékkal is felhívja az olvasó
figyelmét a mondottak fontosságára (ama százhúsz millióban, mely a holdzsupp-födte ólban...)
Hasonló megoldást találunk a Holt vidék-ben, amikor a parasztok kizsákmányolásának konkrét
összefoglalásánál szökteti meg a ritmust: Uraságnak fagy a szőlő. Neki durrog az az erdő.
Búza
Strófaszerkezete 3 nyolcasból és a négyes refrénből áll. Rímelhelyezése: 1. szakasz:
a,a,b,b; 2. és 4.: a,a,b,c; a 3., 5. és 6.: a, a, a, b. A trocheusok százalékaránya 50, a sorzáróké 83.
468

Arany
Akárcsak a Babitshoz írt első versében, itt is a megszólított költő formanyelvét teszi
magáévá. Trocheusokat vegyít choriambusokkal, mint a „Jut most elég virág"-ban. Lehet,
hogy épp a „Jut most" tanulsága alapján választotta a páros rímű tizenegyeseket a tizenkette
sek helyett. A 8 Choriambus mellett a trocheusok százalékaránya 42, a sorzáróké 80.

Száradok, törődöm
Keresztrímes hatosok. A trocheusok százalékaránya 60, a sorzáróké 80.

1tKöltőnk

és kora"

Strófaszerkezete: 8, 7, 8, 7, 8, 8, 3. Az azonos típusú sorok rímelnek (egy páros- és egy
keresztrím). 13 ionicus a minoréje nem bizonyítható tudatosnak — a Befordultam a konyhábaban is van 7 —, bár feltételezhető, hogy néhány helyen szándékosan gyorsítja a ritmust az
ionicus ismétlésével (jövőjének nekivág; ahogy von ítanak éjjel a kutyák; Az anyához, a nagy
Űrhöz.). A trocheusok százalékaránya 51, a sorzáróké 74. :
' • ' • - ' " • ' : • :
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Időmértékes verselésünk évszázados lazulásának folyamatát legalaposabban Horváth
János vizsgálta, leplezetlen nosztalgiával Arany, sőt az Arany-epigonok korunkénál lényegesen
„szabatosabb", „tisztább" veselése után. Huszadik századi verselésünk technikája azonban
semmiképpen sem rosszabb, mint a múlt századé, csak más. Érdemleges ritmikai fogyatékos
ságot a jelentős újabb költők közül csak a múlt századi Vajda Jánosnál találunk. Ady számol
le véglegesen és visszavonhatatlanul az ideális ritmusképlet megközelítésének eszményével.
Iskolát nem csinált, de verstechnikájának forradalmi újszerűsége, Szász Károly, Tóth Kálmán,
Vargha Gyula és társaik jambusainak egyértelmű múltba utasítása közkinccsé, általánosan
elfogadottá vált. Megújuló költészetünk gondolat- és érzelemvilága kitört a sima jambusokból
(és trocheusokból).
Nem egyedülálló jelenség ez verselésünk történetében. A reformkorban az asszonánc
többek között azért szorította háttérbe a tiszta rímet, mert a tiszta rímek jelentős részben
ragrímek lévén, azonos struktúrájú mondatokat hoztak létre, amelyekbe már nem volt bele-,
préselhető sem Vörösmarty áradó romantikája, sem Petőfi forradalmi népiessége. így lazítja
fel és szünteti meg a modern líra az ideális metrum igényét, ami nemcsak a formabontásban,
a szabadversben, Ady költészetében mutatkozik meg, hanem Babits fejlődésében, a Hajnali
szerenád oldott jambikusságában23 — szóval századunk lírájában. Babits, Tóth Árpád, Szabó
Lőrinc és mások időmértékes verselése nyilván nem azért lazult fel, mert alatta maradtak
Reviczky Gyula technikájának. Meggyőzően bizonyítja ezt Babits pályája.
Ha Babits költészetét két szakaszra osztjuk, megállapíthatjuk, hogy a Nyugtalanság
völgyé-ig terjedő első szakasz verselése „szabályosabb", „pontosabb", mint a második, de
legkevésbé sem azért, mintha a babitsi technika vesztett volna erejéből. A viszonylag gondtalan
ifjúság játékos kedve, az erőpróba és az önerőmutatás kora múlt el a háború folyamán. Az
érett Babitsnak már nem telik kedve a Swinburne-nel való versenyben.24 A fasizmus korában
23

KABDOS LÁSZLÓ: Tóth Árpád, Bp., 1955. 129—131.
«SZERB ANTAL: AZ intellektuális költő. Gondolatok a könyvtárban. Bp„ 1946.249-277.
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fájó talpakon szaladó „rángásos" költő86 egyre inkább a lényegre tör: a gondolat és érzelem
mind teljesebb műbeöntésre, aminek folyamán formanyelve mind egyszerűbbé nemesedik.
Fokozatosan eltávolodik az ideális metrum igényétől és új utakra tér (Jónás könyve).
Irodalmunk első magyar nyelvű hexameterei a latin és görög költészet jegyében szület
tek. Időmértékes verselésünk XVIII. századi kibontakozása viszont már német ritmuspéldák
ösztönzésére történt.
A régi görög verselés nem vette figyelembe a hangsúlyt. A latin már igen. Sőt nemcsak
a szó-, hanem a mondathangsúlyt is. Ezért gyakori az Aeneisben például az a jelenség, hogy
a jelző és jelzett szó kezdő és záró tagként fogja közre a sort (I. ének 74. sor: omnis ut tecum
meritis pro talibus annos; vagy a 91. sor: praesentemque viris intentant omnia mortem.26
A német időmértékes verselésben az időmértéket a hangsúly pótolja. A magyar időmértékes
verselésnek — nyíltan vagy látensen — mindig főkérdése volt metrum és hangsúly viszonya.
A magyar versolvasó fülének jobban csengett az olyan sor, amelyben a hangsúly erősítette,
aláhúzta az időmértéket. Fülünkkel nem érezzük trochaikusnak az ilyen sort. „És ahol szántottanak" vagy: „Úgy napolván, mint rideg", viszont kifogástalannak ezeket:„Gyermek-,
ifjú-, vén-korunk" vagy: „S meglehet, hogy nékem is" (Csokonai: Újesztendei gondolatok).
Még Arany Jánosnál is előfordul, hogy a hangsúly értékcsökkentéén keresztezi az időmértéket.
„Leteszem a lantot, Nyugodjék." „Madár zengett minden bokorban". Ezekben a híres sorokban
szemünk nem találhat kifogásolnivalót, a verslábak a szabályok szerint sorakoznak egymás
után. Fülünk azonban rögtön jelzi a disszonanciát. Ha ismeretlen idézetként mondaná fel
valaki a két sort, nem éreznők jambusnak, mert mindegyik szóhangsúly a jambus illetőleg
a spondeus első tagjára esik, ellenlejtést adva a jambikusnak. A „Leteszem a lantot" 135
szóhangsúlyából csak 52 esik a jambus (vagy a spondeus) második szótagjára, 83 viszont az
elsőre. így különül el, sőt fordul egymással szembe a kétféle jambus, károsan befolyásolva
a vers ritmusát.(Azt hiszem, még Arany tudatosságát sem szabad annyira misztifikálnunk, hogy
ebben szándékosságot keressünk. A magyarázat kézenfekvő: 1850. március 19-én Aranynak
még nem volt olyan gyakorlata a lírai jambusban, mint azt a kivételes szépségű versek alapján
vélnénk.)
,. József Attila klasszikusokon, kortársakon és népdalokon iskolázott füle hamar fölfigyelt
időmértékes ritmikánk kettősségére. Időmérték és hangsúly közelítési lehetőségeit Ady költé
szete is példázta számára. Nem követte Adyt: tanult tőle. A költő szent magyarságának zálogát
nem bérci mivoltában látta, 27 hanem a néppel azonosulás fáklyaemelésében. Verseléséről is
elmondhatjuk, amit a társadalomról vallott: megvilágosul gyönyörű képességünk, a rend.
Az időmérték terén újabb licenciákat engedélyezett magának, de ellensúlyozta azt a hangsúly
adta lehetőségek jobb kihasználásával. „Versünk valódi zenéjét minden esetben a kettő ölelkezésébe teszi."28 A hangsúly jelentősen módosíthatja és módosítja is az időmértékes ritmust.
Módosító szerepében távolról sem az a legfontosabb, hogy a jambus vagy trocheus hosszú
szótagját nyomatékkal látva el erősíti a jambikus vagy trochaikus lejtést. Ha egy szabályosan
mértékeit versben az ictusok fele-fele arányban esnek a hosszú, illetőleg rövid szótagokra,
vagyis a költő szándékossága nélkül, akcidentálisan, a trochaikus vagy jambikus lejtés nagy
jából és egészében disszonanciamentesen csendül ki. Más a helyzet azonban a pótló ütemekkel,
a spondeusokkal és a pyrrichiusokkal. Ezek az ütemek a jambikus, illetőleg trochaikus sorban
jambikus, illetőleg trochaikus funkciót töltenek be, ha második illetőleg első tagjuk hangsúlyt

25
SZATOER
26

JÓZSEF: Babits Mihály költészete. A romantika útján. Bp., 1961.
Hogy jeles érdemedért most már mindig veled éljen.
S mindenhonnan a sűrű halál sandít a hajósra.
(Lakatos István fordítása)
27
ADY: Babits Mihály könyve.
28
Kritikai kiadás, III. 272.
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kap. „akinek több a biztosító munka" —ebben a sorban (.. .Aki szeretni gyáva vagy) a második
ütem spondeusa jambussá válik a hangsúly segítségével, ugyanúgy az ötödik ütemben is.
Hasonlóan a „ringyó! — hogy rólad ilyen szavam támadt!" (uo.) sorban a harmadik ütem
pyrrichiusa jambusfunkciót tölt be. „Úgy szállong a semmi benne, mintha valaminek l e n n e . . . "
{„Költőnk és Kora"). Az első sor első ütemében a spöndeust, a második sor második ütemében
a pyrrichiust trocheusszá emeli a hangsúly A továbbiakban arsisosnak nevezem a hangsúlyt
abban az esetben, ha erősíti az időmértékes lejtést, thesisesnek pedig, ha gyengíti azt, mint
például az idézett Arany-versben.
Hangsúly és időmérték konszonanciájának vizsgálatánál a következő eredményekre
jutottam:
József Attila trochaikus verseiben a kétszótagos ütemeknek 47 százaléka trocheus.
Babitsnál 29 és Tóth Árpádnál 51, Gulyás Pálnál 68, Babits pályájának első szakaszában (1917ig)30 a trocheusok százalékaránya 55, a másodikban viszont csak 47. Ha figyelembe vesszük,
hogy Babits második korszaka történelmileg és irodalomtörténetileg is majdnem azonos
József Attila pályájával, annál is inkább, mert kimutatásomban 1937 utáni trocheusvers nem
szerepel, s így csupán a Nyugtalanság völgyé-nek 4 idevágó verse mutat időbeli eltérést, akkor
láthatjuk, hogy a József Attila-i „lazítás" igazán nem volt túlzott. Legalábbis a trochaikus
versekben. Kedvezőbb azonban a kép, ha a költő verstani útmutatása alapján vizsgáljuk az
anyagot. Adjuk hozzá a trocheusokhoz a trochaikus lejtésű ütemeket, vagyis az arsisos spondeusokat és az arsisos pyrrichiusokat. A trochaikus lejtésű ütemek József Attilánál az összes
kétszótagos ütem 71 százalékát adják. Babitsnál 69-et (75-ös és 65-ös megoszlással), Tóth
Árpádnál szintén 71-et. József Attilánál az összes thesises ütem az arsisosokénak 19 százaléka,
Babitsnál 28 százalék (24-es és 32-es megoszlással), Tóth Árpádnál 24 százalék.
Hasonló arányokat mutat a sorzáró ütemek elemzése. József Attila trochaikus verseiben
a sorzáró ütemek 70 százaléka trocheus, Babitsnál 75 (e téren nincs eltérés a két korszak között),
Tóth Árpádnál szintén 75 százalék. József Attila fokozott licenciáját bizonyítja viszont a jambusok gyakoribb szerepeltetése. Az összes ütem 16 százaléka jambus. Ez sok. Babitsnál éppen
a fele (6 és 11 százalékos megoszlással), Tóth Árpádnál ugyancsak 8 százalék. József Attilánál
a sorzáró ütemek 5 százaléka jambus, Babitsnál csak 1, Tóth Árpádnál szintén. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy huszadik századi költészetünkben elfogadott jelenség az ellentétes lejtésű
ütemek egy soron felüli fellépése. Babits például szívesen kezdte trocheusszal a jambikus
sort („s mind sötétebb az ér és színesebb a hús", „mily cserepes, mily véres! csurg az álladon").
A Laodameiá-ban jó néhány ilyen sort találhatunk, sőt olyat is, amely két trocheusszal kezdő
dik („nézhet így az életre ! Élünk, kedvesem !").

29
Tóth Árpád és Gulyás Pál trocheusversei pontosabbak, jobban elválnak a hangsúlyo
saktól. A babitsi trocheusok kiválasztásáról a következőket kell megjegyeznem mint legfon
tosabbakat:
Elhagytam az Énekek énekét, bár Babits felvette versei közé is. De a Pávatollakban
és az Eratóban jó néhány verset találunk, amely még kevésbé műfordítás, még inkább önálló
alkotásnak nevezhető. (Lásd a Pávatollak előszavát.) Elhagytam végül a Cigánydalt, mert
páros rímű nyolcasai és hetesei, virtuóz képei és rímei egységes hangulatúak, a vers gondolati
és hangulati tartalma alapján sem bizonyítható időmértékes volta. (Magyarosnak veszi. J.
SOLTÉSZ KATALIN kéziratban levő Babits-tanulmánya is.) Nem vettem fel a két daktilusokkal
átszőtt verset, a Prótesiláost és az „Egy filozófus halálára"-t, mert ez a különleges, más köl
tőnknél nem szereplő ritmus további kutatást igényel, ami túlvezetne tanulmányom jelenlegi
keretein. De a trocheusok közé sorolom — hangsúlyos indítása ellenére — a „Búcsú a nyári
laktól"-t és az „ősz és tavasz között"-et.
80
A babitsi korszakhatár megállapítása- önkényes. Mindaddig azonban, amíg verseinek
kritikai kiadása és tudományos igényű monográfia nem áll rendelkezésünkre, jogos. Vélemé
nyem szerint beosztásomon az sem változtat majd. Kötetek szerint haladva a második kor
szak vitathatatlanul a Nyugtalanság völgyével kezdődik.
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Időmérték és hangsúly konszonanciája József Attila költészetében nemcsak a trochaikus
versek sajátja. Hasonló eredményekre jutottam a jambusversek elemzésénél is. Bár a jambusokkal tanulmányom más fejezeteiben foglalkozom, az eddigiek alátámasztására már itt közlök
néhány adatot, mintegy 6500 jambikus sor felmérése alapján az alábbiakban feltüntetett
adatok a következő évek, illetőleg kötetek idevágó arányait mutatják: József Attila:
1922, 1923, 1931—1937; Babits Mihály: Ujabb versek (1934—1941); Tóth Árpád: 1926—
1928; Radnóti Miklós: Meredek út (1938); Illyés Gyula: Hűtlen jövő (1938); Szabó Lőrinc:
Tücsökzene (30—47. db). Az arsisos és thesies jambusok az egyes költőknél így oszlanak meg:
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József Attila: 7219 — 5290, 58 százalék — 42 százalék. Babits: 696 — 703, 50 — 50.
Tóth Árpád: 1022 — 825,55 —45. Radnóti: 621 — 522,54 — 46. Illyés: 793 — 838, 49 — 51,
Szabó Lőrinc: 449 — 510, 44 — 46.
Érdekes és fontos jelenség, hogy József Attila költői pályája során idevágó számszerűleg
kimutatható változás nincs. A végső arányok a következő részadatokból állanak össze:
1922: 1289 — 912, 58 — 42. 1923: 1301 — 979, 57 — 43. 1931: 164 — 95, 63 — 3 7 .
1932: 314 — 253, 55 — 45. 1933: 685 — 567, 55—45. 1934: 541—418, 56 — 44. 1935:
744 — 439, 63 — 37. 1936: 913 — 715, 56 — 44. 1937: 1268 — 912, 58 — 4 2 .
József Attila ritmikája tehát, Adyéhoz hasonlóan, hangsúly és időmérték egybeötvözésén
alapul. De amíg Ady magános lázadása és gigantikus ereje mások számára járhatatlannak
bizonyult utat tört, addig a kora eredményeit az új rend és új törvény szellemében összegező
kommunista költő ritmikája is összegező jellegűen fogant az új rend és új törvény jegyében.
Illyés Gyula írja Petőfiről, hogy a nagy költők nemcsak újítók, hanem összegezőkis.
A fasizmus korában egyedül József Attila tudott európai színvonalon átfogó, teljes képet adni
koráról. Tehetsége, jelleme, világszemlélete mellett ennek az eredménynek elhanyagolhatatlan
komponense az is, hogy elsajátította mindazt, ami érték volt kora művészetében. Klasszikus
nak indult és klasszikussá érett. Nem Rimbaud útját járta, hanem Baudelaire-ét, aki annyira
új életérzésének versbe öntésénél fel tudta használni az avuló romatikát és az átmenetileg felszoborló parnasszizmust: leggyakoribb sorfaja az alexandrin, versformája a szonett. József
Attila költői gyakorlatában az időmértékes vers, ha Babitshoz mérten mutat is lazulást, ha él
is további licenciákkal, még mindig jambusvers, trocheusvers, a hagyományos értelemben.
De nem csak az. József Attila az örök talajon alkotott új ritmikát.
<
Párizsban megismerkedett ugyan az anarchizmussal, de ez csak átmeneti nyomokat
hagyott lírájában. Szabad verseit is csak tanulóévei alatt írta. Lírájában az expresszionista
szerkesztésmód és a szürrealista képalkotás ugyanúgy a magyar valóság érzékeltetését szol
gálja, mint a „népdalok tónja", a puritán egyszerűség, csakúgy, mint Babits vagy Kosztolányi
technikai virtuozitása. Ahogy a társadalmi, politikai, gazdasági jelenségeknek a marxizmus
szigorú logikájával jelölte ki helyét az egészben, úgy a nagy művészek arányérzékévéi ötvözte
verseit magyar hagyományból és európai modernizmusból. A Téli éjszaka egyes sorait Arany
János (Hazatér a földmíves. Nehéz minden tagja a földre néz..... egyre nehezebb tagjaival,
egyre nehezebb szerszámaival.), másokat pedig Baudelaire (Csengés emléke száll. Az elme
hallja) is szívesen vállalta volna, de a vers egésze József Attila, amint Goethe is csak önmagá
hoz hasonlított, bár alakját apjától, kedélyét anyjától, érzékiségét szépapjától örökölte
(Vom Vater hab ich die Statur . . . ) .

*
Már Arkhilokhosz felismerte, hogy mennyire alkalmasak a gyors jambusok a gúnyos
hang aláfestésére. A jambussal szemben a trocheus lassúbb, méltóságteljesebb ütem. Földi
János találóan nevezte a jambust szökőnek31, Fogarasi pedig lejtinek a trocheust (i. m.).
A két lejtés különbözősége jól megfigyelhető például a Himnusz és a Szózat egybevetésén.
Szép példákkal illusztrálja ezt Fónagy Iván.32 Ez azonban csak általánosságban igaz. A jambikus, illetőleg trochaikus sornak gyorsaságát, hangulatát egész sor tényező alakítja. Jelen
tősen befolyásolják a ritmust a gondolati és érzelmi motívumok, ettől függően a sorok
hangtani összetétele. „Számolnunk kell a sor hosszával, a verslábak számával, páros vagy
páratlan voltával, a hangsúlyos szótagok számával és elhelyezkedésével, a hímnemű vagy

31
32

A'versírásról. Bp., 1962.
A költői nyelv hangtanából. Bp.' 1959. 125—127.
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nőnemű szóvégződéssel, a strófaszerkezettel, a rímek elhelyezkedésével is."33 Elek István
nem alaptalanul állapítja meg Csokonai trochaikus verseiről, hogy „többnyire tréfás, pajkos
és vidám kedv szülöttei, emezekben (a jambikusokban, Sz. P.) a merengés, a fáradtság,
a halk bú és a hangos fájdalom árnyalatai váltakoznak, ami megfelel a két versnem élénkenbb,
illetve lágyabb ritmusjellegének"3*.
Elek István megfigyelése József Attila idevágó verseire is érvényes. A vizsgált 35
vers közül mindössze 5 a tragikus alaphangú: Bús magyar éneke; Magyar Alföld; Arany;
Száradok, törődöm; „Költőnk és Kora". De ezekben is újra és újra felcsendülnek azok a
motívumok, amelyekre hivatkozva Komlós Aladár joggal nevezte a pályakezdő lírikust
„a suhanc költő"-nek, úgymint a Magyar Alföld harmadik szakasza (Nosza költő Holt a
holdad; köldököd kötél; csettintésed égő város, tollad füstölög s egy szál gyufát nem ér.),
az Arany tizenharmadik sora (Hadd csellengünk hozzád, vagyonos Atyánk!), a „Költőnk
és Kora" indító sorai ( íme, itt a költeményem. Ez a második sora.).35 A versek nagy részét
játékos-vidám, illetőleg a gúnyos-támadó hang határozza meg. Alátámasztja ezt a sor
fajok vizsgálata is. Ha a sorokat önmagukban — nem szerkezetek szerint — nézzük, azonnal
szembetűnik rövid voltuk. A trochaikus versek sorainak száma 815.3e Ebből 368 sor nyolcas,
139 hetes, 72 pedig hatos, összesen 579. Ez az összes trochaikus sor 71 százaléka. Ha ehhez
hozzáadjuk a hármasokat, négyeseket és ötösöket, akkor 647, vagyis az összes sor 79 szá
zaléka. Elvileg azonos eredményt kapunk a szerkezeti elemzésnél is. Kézenfekvő, hogy a
hosszabb sorfajok két sorra bontása élénkíti, gyorsítja a ritmust. Ezért bontotta Ady félrímes hatosokra az „Ülj törvényt, Werbőczi"-t, szemben „A szerelem eposzából''-Ы (k. t.
Sz. P.) vagy a „Két kuruc beszélget"-tel (Merre, Balázs testvér), vagy Petőfi a Nibelungsort az „Egy estém otthon"-ban.
Ezeknek az arányoknak több irányú érdekes vonatkozása van. Mindenekelőtt azt
a közismert tényt erősíti meg, hogy József Attila szívesen trochaizálta népköltészetünk leg
gyakoribb sorfajait. Ezt néhány olyan trochaikus-gyanús vers is megerősíti, mint például
a Holt vidék, Háló, Emlék, Jut az ember. Köztudomású, mennyire szerette a költő a nép
dalokat, és hogy jó néhány verse valamelyik népdal jegyében fogant, úgynevezett dallamihletésű vers. Ezzel a kérdéssel eddig érdemlegesen Szabolcsi Bence foglalkozott37, rávilágítva
jó néhány eddig meg nem figyelt összefüggésre. Már itt szeretném azonban megjegyezni,
hogy a dallamihletés fontos adalék, de nem határozza meg a vers ritmikájának egészét. Sza
bolcsi Bence hallotta meg, hogy a Holt vidék a „Káka tövén költ a ruca", a Háló, a „Megy
a gőzös" vagy a „Meg ne mondja, komámasszony" dallamára íródott. „A város peremén "ben angol-skót balladareminiszcenciákra hívja fel a figyelmet. A versek ritmusának végig
követésénél a következőket állapíthatjuk meg:
A Holt vidék első szakasza ellenállás nélkül engedi magát énekelni az ismert műdalra.
Különösen a harmadik sor: Dunnába bútt fönn a magas. Ez azonban nem vonatkozik a
vers egészére. József Attila költészetének egyik gyakori szerkezeti jelensége, hogy a verset
hangulatos, lágy tájképpel indítja, majd váratlanul átcsap a munkásosztály, a nép életének
komor színeire. Ennek legklasszikusabb példája a Hazám, de így épül A város peremén,
a Külvárosi éj, a Levegőt! — hogy csak a legnagyobbakat említsük. A Holt vidék is foko
zatosan elkanyarodik az eredeti dallamhangulattól, párhuzamosan a gondolati-érzelmi tar-

8

3 F Ó N A G Y I V Á N i. m . 129.

84
Csokonai versművészete,
36
A kéziratos változatban:
38

Bp., 1937. 59.
Szabály szerint költi kényem.
Statisztikai kimutatásomban ebből leszámítottam a Tudtam én 14. jambikus sorát:
„Igyalak én, mert szomjas a halál!" és az Arany hat choriambikus sorát, így lett 808 a sorok
száma,3 ami az arányokon, természetesen, nem változtatott.
' I. m. 187-207. 1.
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talom elmélyülésével. A harmadik szakasz már végérvényesen elválik a daltól: Jeges ágak
között zörgő időt vajúdik az erdő. Csattogó fagy itt lel mohát, s ideköti csontos lovát pihenni.
Ugyanígy a Háló. A „Hull a hajam, nincs kenyerem, tollam vásik" hangütés a Tiszta szívvel
legénykedésére emlékeztet. Ez még összefügg az intonáló dallammal. De a második szakasz
már nem. Az „Idegeim elmerítem, mint a hálót" sor már a daltól függetlenedett tizenegyes.
Ezek a súlyos, tragikus hangulatot hordozó sorok és szakaszok már nem dallamihletésűek.
Vannak viszont olyan trochaikus versek is, amelyeken végighúzódik az ihlető dallam. Ilyen
például a Lopók között szegényember, Egeres, Medvetánc.
Visszatérve a sorfajokra, a következő megoszlást találjuk:
A tiszta sorfajok között leggyakoribb a nyolcas, hét vers (Ugye pajtás; Ülni, állni,
ölni, halni; Tószunnyadó; Két vers; Huszonhárom király sétál; Áradat; A hetedik) 193 sorá
val. Tiszta négyesekből áll a Tedd a kezed (12 sor), tiszta hatosokból a Száradok, törődöm
(20 sor), hetesekből a Gyöngy (16 sor), kilencesekből a Gyereksírás (16 sor), tizenegyesekből
az Arany, tizenkettesekből a Jut most elég virág (16 sor), tizenhatosokból a Bús magyarok
éneke (24 sor), összesen 293 sor. A tiszta sorfajú és szerkezetes versek között átmenetet
képez a nyolcasokból álló hetes refrénű Szabados dal (16 nyolcas és 4 hetes), a hatos refrénű
Regös ének (14 nyolcas és 14 hatos), a négyes refrénű Búza (18 nyolcas és 6 négyes), á nyol
casokat hetesekkel záró Nyolcesztendős lányok (9 nyolcas és 3 hetes), a heteseket négyes
refrénnel élénkítő Egyszerű ez (21 hetes és 7 négyes), a Táncba fognak (a 16 kilences két —
hatosokra és ötösökre tördelt — tizenegyessel zárul), a Tudtam én (a 14 kilences közé 2 tízes
ékelődik), a Hosszú az Űristen (amelyben a hatosokat a harmadik sor nyolcasa töri meg)
és a Medvetánc, amelyben két párosrímű nyolcashoz két párosrímű hetes járul és a strófa
záró hetes refrén.
Tisúa szerkezetek: Lopók között szegényember (8-7), A cipő (8-5) és az Egeres (7-6).
Vegyes szerkezetek: Boros keserűség (8-8-7-7-8-8-7); Himnusz a borhoz (8-7-7-8, a
4. szakasz utolsó sora kilences); Magyar Alföld (8-5-10-9, de a negyedik szakasz első sora
nem nyolcas, hanem tízes); Farsangi lakodalom (7-7-6-7-7-6); „Költőnk és Kora"
(8-7-8-7-8-8-3).
Trochaikus strófaszerkezetei szabályosak, áttekinthetők. Ezt szolgálja rímelhelyezése
is. A Magyar Alföld kivételével (ahol az ötösök kilencesekkel csengenek össze) mindegyik
versben az azonos típusú sorok rímelnek. Ezen a téren tehát nem mutatkozik Ady-hatás.
Ebből a szigorú szabályból csak egy-két esetben enged (Himnusz a borhoz; Búza). 35 trocheusverséből 18 áll négysoros szakaszokból, kettőben a refrén adja az ötödiket (Szabados dal;
Medvetánc), kettőben pedig kétsoros, önálló strófát képező refrének ékelődnek a négysorosok
közé (Bús magyar éneke; Ugye pajtás). Kétsorosokból áll a Két vers, nyolcsorosokból az
Áradat, tízsorosokból A hetedik. A srófaszerkezet ezekben sem bonyolult: kereszt, illetőleg
páros rímek, azonos típusú sorok — nyolcasok — váltják egymást. Szakozatlan nyolcasokból
áll az Ülni, állni, ölni, halni és a Regös ének — hatos refrénnel —, szakozatlan kilencesekből
^— két 6-5-re bontott tizenegyessel zárva — a Táncba fognak. Bonyolultabb a strófaszerkezet
a Boros keserűség-ben, a Farsangi lakodalom-ban és a „Költőnk és Korá"-bán, lásd az előb
bieket. Az azonos sorok rímeltetését illetően ezekben a versekben is következetes.
Két versben, a Búzá-ban és a „Költőnk és Korá"-ban a szakasz rövid sorral zárul.
Ösztönző példát sokat találhatott erre, mindenekelőtt Adynál: A másik kettő; Csak jönne
más; A Szajna partján; Ha fejem lehajtom (Űj versek). Van rá példa Tóth Árpádnál is: Hegyi
beszédek felé; Hegedűlnéd, sóhajtanád; Álarcosán. Irodalmi múltunkban különösen Csokonai
kedvelte ezt a szerkezetet.38 Hasonló építésű a szapphói strófa, amelyben a három tizenegyes
€gy ötössel zárul és amit József Attila is kedvelt39 (Rövid óda kelő naphoz; Űtrahívás; Én,
38
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HOKVÁTH ISTVÁK KÁBOLY: József Attila és a klasszikus metrum. ItK 1955. 178—191.
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ki emberként). Első idevágó szerkesztésű verse, A vergődő diák más vonatkozásokban is
Ady-ihletésű, úgyszintén a Keresek valakit. Hasonló szerkezetű a Lázadó Krisztus és a
Holt vidék is.
*
További kutatásaim során József Attila költészetének egészét fogom végigvizsgálni
a fenti módszerek alapján. Minden versét és minden sorát verstani mikroszkóp alá teszem.
A részletmunkák elvégzése után az anyag rendezése következik, majd a számszerű ered
mények és statisztikák verstani és irodalomtörténeti szempontú hasznosítása. Meggyőző
désem, hogy a verstani adalékok újabb szempontokat adnak majd József Attila versszövegei
nek végleges megállapításához. Pl. az „Óh, boldog az, kinek van Istene" kezdetű vers 12.
sora jónéhány variánsban maradt ránk: „Anyámmal, aki lágy szemével vert meg" (Szép
irodalmi Kiadó, 1955.), „Kit más-gyötörte anyám azért vert meg (Kritikai kiadás, 1955.),
„Kit jámbor anyám vastag bottal vert meg" (Gépirat), „Kit édesanyám bottal azért vert
meg" (Gépirat), „Anyámmal, aki lágy tekintettel vert meg" (Szépirodalmi Kiadó, 1962.,
Helikon, 1963.). A variánsokról József Attila 57 szonettjének ritmikai adatai alapján a követ
kezőket jegyezhetem meg:
A 61 jambikus szonettből 48 ötös, ill. hatodfeles jambusokból áll, 10 négyes és ötödfeles
jambusokból, 2 hatosokból, a Baudelaire hatására írt Spleen pedig hatosokból és hetedfelesek
ből. A versek zömét adó 48 szonettben egyetlenegy 12 szótagos sor sincs. Szótagszámeltérés
csak egy-két esetben van, ott is az élénkebb ötödfeles döccenti a ritmust (Jó ára van a Könnyű
tüllnek, Nyári délután a szobában, 1922). Ezeknek az adatoknak alapján jogosan merül
fel a kérdés: véglegesnek tekinthetjük-e az utóbbi kiadásokban rögzített „Anyámmal, aki
lágy tekintettel vert meg" variánst. Nehezen fogadható el a Kritikai kiadásban közölt
változat is („Kit más-gyötörte anyám azért vert meg"). Ebben a sorban csak egy a jambus,
a második láb, a negyedik trocheus, a záróláb pedig spondeus. Ilyen gyenge ritmusú sor
nagyon kevés akad a 43 szonettben. 1935-ben még hét szonettet írt a költő, ezek 490 verslábjából 216 a jambus, tehát 44 százalék. Még kevésbé jöhet számításba a „Kit jámbor anyám
vastag bottal vert meg" változat, amelyben egyetlen jambus sincs. Legvalószínűbbnek
látszik tehát az „Anyámmal, aki lágy szemével vert meg" változat.
Szempontokat adhatnak a verstani adatok a magánhangzók hosszúságának megállapí
tásához is. A „szív" szó ragos alakjai (elsősorban a „Szivem" és „szived") olyan gyakran szere
pelnek verseiben, hogy a nagy számok törvénye alapján megnyugtató eredményt kell kapnunk.
A verstani elemzés egyes sorok árnyaltabb értelmezésére is felhívhatja figyelmünket.
Ilyen a már idézett „ama százhúsz milliónak, mely a holdzsuppfödte ólban" és az „Uraság
nak fagy a szőlő, neki durrog az az erdő", vagy a zömében jambusokból (és anapesztusokból)
álló Téli éjszaka trochaikus indítása: Légy fegyelmezett!
Megfigyelhetjük a költő alkotó módszerének eddig még fel nem tárt motívumait is, ha
az egyes verseken belül végigkísérjük a ritmus alakulását. Következtetéseket vonhatunk
le abból a nagyon is gyakori jelenségből, hogy a vers indítása ritmikailag szabatosabb, fesze
sebb, később azonban fellazul.
Utalhat a ritmikai azonosság vagy hasonlóság olyan egyes versek közötti kapcsolatra,
amelyekre eddig még nem figyelt föl a kutatás. Az annyiszor olvasott Falu trochaikus sorai
(langy estében a piros palás; Hallgatom az álmodó falut) vezettek el a „Költő és Kora" záró
sorainak hangulati közelgéséhez (Lágyan ülnek ki a boldog halmokon a hullafoltok. Alkonyul).
Szabolcsi Miklós meggyőzően mutatta ki,40 milyen mélyen hatott Ady a pályakezdő
költőre. Ennek a hatásnak ritmikai vetülete is figyelemre méltó. Általánosabban: a kor
társ költőknek József Attilára gyakorolt hatását eddig csaknem kizárólagosan a versek hafi40
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gulatában és képeiben vizsgálták. A verstani elemzések ezekhez az összefüggésekhez is adnák
új adalékokat.
A verstani pályakép azonos a költői pályaképpel. A költő gondolati-érzelmi fejlődése
ritmikájában is megmutatkozik. József Attila emberi és költői tudatosodásának kibonta
kozását, hangulati fellendüléseit és hullámvölgyeit is végigkísérhetjük a ritmikai elemzés
során. Erre már történt is kísérlet.41
Ezekkel a megjegyzésekkel távolról sem merítettük ki a verstani elemzés adta lehető
ségeket. Felsorolásomban csak azoknak a problémaköröknek megemlítésére szorítkoztam,
amelyekhez már eddig legalábbis jelentős anyagot gyűjtöttem. Meg vagyok győződve arról,
hogy verstantudományunk ígéretes kibontakozása egyre több segítséget fog nyújtani az
irodalomtudománynak is.

Péter Szilágyi
LES POÉSIES TROCHAlQUES D'ATTILA JÓZSEF
L'étude procéde á l'analyse des poésies trochaiques de A. J. Dans l'introduction, un
résumé est donné sur l'histoire bicentenaire de la poésie trochaique en Hongrie. II est constaté
que les regles strictes et rigides au début sönt devenues dans la suite plus souples. Les poésies
rythmiques et trochaiques se sönt rapprochées dans l'oeuvre poéfique de Petőfi déjá et се
Processus continuait á s'affirmer jusqu'á notre époque. L'étude donne par la suite une analyse
détaillée de 35 poésies trochaiques de A. J. et en tire des conclusions des plus importantes.
A. J. aspirait á la consonance speciale de la poésie métrique et rythmique. Grace á des tableaux
statistiques l'étude démontre que dans les vers trochaiques et iambiques de A. J. l'accent
frappe les syllabes métriquement longues plus souvent que dans ceux de ses contemporains,
tels Babits, Tóth, Radnóti, Szabó, Illyés. La plupart des 35 poésies trochaiques ont une intonation railleuse ou sarcastique. L'étude expose ensuite les différents genres et structures
strophiques pour mettre en évidence et tirer, en terminant, des conclusions littéraires et
linguistiques de l'analyse métrique qui en peuvent étre retenues.
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