
SZILÁGYI PÉTER 

ADALÉKOK TÓTH ÁRPÁD JAMBIKUS VERSELÉSÉHEZ 

Tóth Árpádról írott monográfiájában Kardos László nagy filológiai apparátussal és 
érzékeny elemző készséggel tárja fel a költő ritmikai pályaképét. Megállapítja, hogy a Hajnali 
szerenád korszakában a jambikus formákban találta meg a mondanivalójához legillőbb külső 
alakot. A már korábban fellazult jambikus formát individuális fesztelenséggel és fölénnyel 
kezeli. Sok sorban egyetlen jambus sincs, még a kritikus utolsó lábon is spondeus vonszoló
dik — mindig nőrímes sorokban. Későbbi köteteiben ezek a döccenések egyre ritkulnak. A kö
tetben kiemelkedő szerepet játszik a költő ritmikai leleménye, az úgynevezett nibelungizált 
alexandrin, számos változatban. A költői pálya második szakaszában a belső szigorodást jelzi 
a feszesebb jambusok és a ritkuló nibelungizált verselés mellett az óklasszikai strófa-szerkeze
tek megjelenése. A harmadik szakaszban már nem használ nibelungizált alexandrinokat, 
felbukkannak viszont hangsúlyos versalakok, sőt éppenséggel kurucos formák. A ritmikai egy
szerűsödés további bizonyítéka a klasszikus strófaszerkezetek megszűnése, a szonettek alacsony 
száma — mindössze 2 — rímelésében pedig a népköltészet természetes velejárója, a félrím. 

Kardos László eredményeivel maradéktalanul egyet kell értenünk. Minthogy azon
ban — tanulmánya monografikus jellegéből és igényéből következően — csak a legfontosabb 
motívumokat tisztázhatta, és bár a kritikai kiadás jegyzeteiben az egyes versekről sok érdekes 
metrikai megállapítást közöl, nem mentesíti verstan-tudományunkat a további kutatástól, 
az aprólékosabb, kevésbé jelentős részletkérdések tisztázásától, a pályakép ritmikai adatai
nak összeállításától. Tanulmányomban ezekkel a másodlagos, de nem elhanyagolható kérdé
sekkel kívánok foglalkozni, mintegy Kardos László eredményeinek részletező kiegészítéseként. 

Már az első kötet, a Hajnali szerenád fölveti akérdést, a jambusok lazaságának milyen
ségét. Tóth Árpád veretes költői nyelve, cizellált rímtechnikája, strófa-szerkesztési igényessége 
nem társulhatott akármilyen jambuslazítással, amely pedig századunk nem egy jelentős köl
tőjénél — alkalmailag — már a ritmikai közöny határát súrolja. Hogy csak egy példát említ
sünk: Szabó Lőrinc korunk lírájának egyik ormán, A huszonhatodik év szonettjeiben (1) is ír 
ilyen részleteket: 

Fúj s fagy. Hol a szép lepke? Szüntelen 
visszajárt a házunkhoz, fekete 
bársonyát gyöngy- és láng-csík szegte be, 
úgy cikázott itt az őszi hegyen, 
s, fázós vendég a langyos köveken 
meg-megült tíztől háromig: vele 
jött és tűnt a fény napi ereje. 
S már nem volt társa, akárcsak nekem. 

(A szép lepke) 

A nyolc sorban minden sorzáró ütem pyrrichius. A 40 ütemből mindössze három a jambus. 
A ritmikai lazaságnak ez a fajtája, amelyet a Szabó Lőrinc-i racionalizmusba szorított szenve-
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dély vívott ki magának, Tóth Árpádtól merőben idegen, hiszen ő, minden ritmikai lazasága 
ellenére is, a míves költők közé tartozott. Ennek megfelelően nem általánosságban lazította a 
jambusokat, hanem csak bizonyos vonatkozásokban. Verselése sohasem vált szabatossá. 
Lazasága nem ritmikai engedményekből következik, hanem sokkal inkább a ritmikai súly
pontok eltolódásából. 

Ezt bizonyítják a számszerű adatok is. A Hajnali szerenád ütemei így oszlanak meg: 
jambus (beleértve a jambus értékű sorzáró pyrrichiusokat is): 47.5%, trocheus: 8,5%. Már ez 
a két adat is arra figyelmeztet bennünket, hogy nem gondatlanul laza verseléssel állunk szem
ben. Ez a verselési arány meghaladja a József Attiláét és lényegében megfelel az érett Babits 
ritmikájának. (József Attila jambikus verseiben a jambusok százalékaránya 43. Reálisabb 
arányt kapunk azonban, ha a két pályakezdő évet leszámítjuk, amikor a még kiforratlan költő, 
mestereinek hatására, keresett szabatossággal verselt. 1924 — 1937 között József Attila jam-
busversiben a jambusok százalékaránya 40, — a jambusértékű pyrrichiusok nélkül, — tehát 
jelentősen elmarad a Hajnali szerenád mögött, pedig ő is míves költő volt. Az érett Babits 
ritmikája sem feszesebb a Hajnali Szerénádénál. Az 1925 és 1927 között írott verseket tartal
mazó Az istenek halnak, az ember él című kötetben az ütemek 47%-a jambus, 11%-a pedig 
trocheus.1 

A Hajnali szerenádban a ritmikai súlyponteltolódás abból adódik, hogy Tóth Árpád egyes 
verselési szabályokhoz a kor költői gyakorlatánál szigorúbban ragaszkodik, és ezekre építi rit
musát. Ugyanakkor figyelmen kívül hagyja például a legáltalánosabb szabályt, úgymint a 
sorzáró ütem jambus-voltát. Századunk jambikus verselésében ez az utolsó láb kap megha
tározó szerepet, Tóth Árpád viszont hátrább hozza a sorban a ritmikai súlypontot, pontosab
ban: létrehoz egy másik ritmikai súlypontot is, mégpedig a sor közepe táján. Ez a két ritmikai 
súlypont megközelítőleg egyenértékű. 

A nibelungizált alexandrinban maáévá teszi a francia felfogást, amely szerint az 
alexandrinban a felező főmetszet verstani fontossága egyenlő a sorzár folytán létrejövő metszet
tel. A Tóth Árpád-i sornak tehát két ritmikai pillére, meghatározója van, a harmadik és a hato
dik ütem. A többit elhanyagolhatónak tartja, akárcsak a franciák, nem törekedve a soron belül 
egyfajta ritmikai átlagra. Ennek a második ritmikai súlypontnak szerepe és fontossága szám
szerűleg a következőképpen fejeződik ki: A nibelungizált alexandrinban írott versekben (Ta
vaszi Elégia, Légyott, Esti könnyek, Reggel, Ady Endrének, Vergődés, Őszi alkonyat, Grjeumi 
elégia, Sóhaj, Egy lány Szobájában, Szeptemberi szonett, Evokáció egy csillaghoz, Derű ? Egy 
mozdulat) a verslábak 48%-a jambus, 9%-a pedig trocheus. Ez nagyjából megfelel a kötet át
lagának. Ezen belül azonban — kiegészítve ezeket a verseket a többi versben található, alkalmi 
nibelungizált alexandrinnal — a 413 sor ugyanannyi harmadik üteméből 265 a jambus, vagyis 
64%, a trocheusok száma viszont mindössze 2, gyakorlatilag tehát elhanyagolható, nullának 
vehető. Ugyanezen sorok második ütemében viszont a jambusütemek száma 138, százalékban 
kifejezve 33,5, tehát alig több, mint a harmadik ütemek jambusainak a fele. A második flte-

1 Ezekkel az adatokkal kapcsolatban fel kell hívnom a figyelmet a ritmikai számsze-
rűség relatív voltára. A költészet — művészet, ez pedig matematikailag nem határozható meg. 
Már csak azért sem, mert a ritmusalakító tényezők között számos olyan van, amely nemcsak 
matematikailag, hanem irodalomtörténetileg vagy esztétikailag sem rögzíthető. Ilyen tényező 
például a nyelv kényszerítő ereje, amelyet a legvirtuózabb költői technika is csak részlegesen 
semlegesíthet, a nyelv ritmikai hagyományai, a költő alkalmi alakító kedve stb. Mindazon
által a nagy számok törvénye érvényes a költészetre is. De ezekből a számszerű adatokból 
nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni. A számszerű összefüggéseket csak 
akkor tekinthetjük tudományos igénnyel is valóságosnak, amennyiben nem mondanak ellent 
az irodalomtörténeti és esztétikai vizsgálatok eredményeinek. Ebben az esetben viszont 
egyrészt finomítják, másrészt pedig egzaktul is kifejezik a nem számszerű kutatások alapján 
kialakult képet. 
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mekben a trocheusok száma 59, százalékban kifejezve 14, ami már távolról sem elhanyagol
ható, hiszen jócskán meghaladja a kötet trocheus-átlagát, a 8,5%-ot. 

Teljességgel figyelmen kívül hagyja viszont Tóth Árpád a periódikusság elvét. Három 
sorfajtát, a tizenkettest, tizenhármast és tizennégyest rendszertelenül vegyíti, és alkalmilag 
rímelteti egymással. 413 alexandrinjából 42 a tizenkettes, 179 a tizenhármas és 192 a tizen
négyes. Már ezek a számok is mutatják, hogy egyneműeknek tekinti őket, semmilyen szempont
ból sem tesz köztük különbséget. A szótagszám-eltérésről, akárcsak a franciak, nem vesz tudo
mást, még a kétszótagos eltérésről sem. Még háromszótagos eltérés is előfordul, amikor ni-
belungizált alexandrint rímeltet egybe rövidebb sorfajjal: 

Másik szobádban ódon ágy legyen 
S mint téli sikra ejtett ékszerláda 
Ferdén a hóba fúrva kifosztva és kitárva, 
Heverjen drága tested a tiszta lepleken. 

(Szobák) 

Az egyberímelő sorok közötti egyszótagos eltérés pedig olyan gyakori, hogy jogosan 
vetődik fel az élénkítő szándékosság lehetősége; 

Szeptember szép szultánja, Ősz, pompás buja zsarnok, 
Már vár a hódoló táj; a zöld és elviselt 
Kaftánu bús tuja mind furcsa dervised 
Mind mélyen hajladoz, s halkan imázva mormog. 

(Szeptemberi szonett) 

De nemcsak a níbelungizált alexandrinban figyelhetünk meg ritmikai súlyponteltoló
dást, hanem a rövidebb sorfajokban is. Ezekben egy óklasszikai szabályt, a görög verselés 
úgynevezett dipodiális elvét akalmazza következetesen. A görögök és nyomukban a latinok a 
jambikus illetve trochaikus sorok ritmikai alapegységének nem a kétszótagos ütemet, hanem 
annak kétszeresét tekintették, vagyis két jambus illetve két trocheus alkotott egy egységet. 
Ezért nevezték a négyes jambust jambikus diméternek, illetve a négyes trocheust trochaikus 
diméternek, vagyis két ritmikai egységnek, a hatos jambust, illetve trocheust pedig jambikus, 
illetve trochaikus triméternek. A négyszótagos egységen belüli két versláb ritmikailag nem 
egyenértékű. Az első, tehát a páratlan versláb lehet pótütem is, a másodiknak, tehát a pá
rosoknak tiszta jambusnak illetve trocheusnak kell lenniök: 

Quid est, Catulle? quid moraris emori? 
Sella in curuli Struma Nonius sédet, 
Per consulatum peierat Vatinius: 
Quid est, Catulle? quid moraris emori? 

(Catullus: Llí.) 
Devecseri Gábor formahű fordításában: 

Mi az, Catullus, élni mért akarsz tovább? 
Tisztsége van már Struma Noniusnak is, 
Vatinius lesz consulunk, mindent ígér: 
mi az, Catullus, élni mért akarsz tovább? 

Mind a latin, mind pedig a magyar versben 4—4 pótütem (spondeus) van. És mind a négy pá" 
ratlan helyen, tehát a két ütemes egység első tagja helyén. Ez az óklasszikai szabály a magyar 
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verselési gyakorlatban úgy módosult, hogy a sorkezdő ütemet általában közömbösnek tekin
tették. Tehát nem a páratlan ütemeket, hanem csak a sor szélén állót. Babits még azt a meg
jegyzést is meg merte kockáztatni, hogy a jambussor lehet trochaikus indítású is, ha a második 
ütem jambus, sőt ilyenkor igazán szép a jambussor, mert choriambikusan kezdődik. Ez azon
ban pusztán elméleti ötlet maradt. Ha meg akarjuk állapítani, hogy a második ütemeknek 
van-e kiemelt ritmikai szerepük, akkor a harmadik ütemekkel egybevetve kell azokat vizsgálnunk. 
Az első ütem ugyanis, mint azt már föntebb említettük, gyakorlatilag közömbös. Nyolc vagy 
kilenc szótagú sor esetén a negyedik ütem sorzáró versláb, aminek amugyis kiemelt szerepe 
lévén, összhasonlításra nem alkalmas. Marad tehát a harmadik ütem. A negyedik ütem tíz vagy 
tizenegy szótagú sor esetén sem jöhet számításba, mert közvetlenül a záró ütem előtt egy 
viszonylagosan hosszú sorban viszonylagosan közömbös helyen fekszik. A másik összehason
lítási alapot a kötet egészének ritmikai aranyai adják, annál is inkább, mert az egyes vers
formák ritmikai arányai nagyjából megegyeznek. A Hajnali szerenád összes versében a jam-
busok százalékaránya 47,5, a nibelungizált alexandrinokban 48%. A kötet szonettjeiben 
ugyancsak 48. A kötet nem alexandrin soraiban a második ütemek 46%-a jambus. Ez csak 
látszólag alacsonyabb a 48%-os átlagnál, hiszen ebben az átlagban benne van a kiemelt fon
tosságú záró ütemek jambusértékű pyrrichiusokkal is jócskán megnövekedett száma. Ha a 
sorzáró ütemeket elhagyjuk, akkor a Hajnali szerenádban a jambus az ütemeknek nem 47,5, 
hanem csak 39,5%-a. Ehhez viszonyítva a második ütemek 4ö%-os jambikussága jelentősen 
magas. Ezt bizonyítja a harmadik ütemekkel való egybevetés is. A harmadik ütemekben a 
jambusok százalékaránya jelentősen alacsonyabb, mindössze 35%. 

Felmerül azonban a kérdés: indokolható-e ritmikai súlyponteltolódással a sorzáró 
ütemek bizonytalansága is? Idetartozna a jambus nélküli sorok problematikája is, ezeknek 
száma azonban — 16 a 977-ből — nem igényel külön elemzést. A spondaikus végződésű sorok 
azonban igen, hiszen a Hajnali szerenádban 143 ilyen sor, vagyis az összes sorok 14,5%-a. 
Ez már nem elhanyagolható jelenség. A súlyponteltolódás elvét azonban ez sem cáfolja. 
Kardos László is megfigyelte, hogy a spondaikus sorvég kivétel nélkül nőrímes, tehát 
csonka ütemmel végződő sorok záró ütemeként szerepel. A hímrímű sorokban vi
szont egyetlenegy spondaikus végződést sem találunk. Ez annál kevésbé lehet véletlen, mert 
költészete egészére és kivétel nélkül jellemző. Tóth Árpád négy verseskötetében megjelent 
jambikus versek 4251 sorából 365 a spondaikus végződésű — valamennyi nőrímes sorban. 
Gondatlanság, akcidentális lazaság esetén ilyen elhatárolódás a kétféle sor között nem jöhetne 
létre. De létrejöhetett és létre is jött a költő „belső hallása" alapján. Tóth Árpád nyilvánvalóan 
úgy érezte, hogy a sorzáró csonka ütemnek ritmuslazító jellege van, ritmikailag közömbös 
voltával old a jambussor esetleges pontosságán, feszességén, és ez az oldás gyengítőén hat 
vissza a sorzáró ütemre. Vagyis úgy érezte és hallotta, hogy a nőrímű sorban nem egyértel
műen kötelező a jambusvégződés, mert az ritmikailag azonos feltételek mellett is oldottabb, 
lazább a hímríműeknél. Többek között ebben kereshetjük magyarázatát annak, hogy a Haj
nali szerenád dekadens, borongó hangulatait legadekvátabban hordozó nibelungizált alexand-
rinjai óriási többségükben nőríműek. Ezért olyan kevés a szükségszerűen hímrímű tizenkettes 
(42 sor) a szükségszerűen nőrímű tizennégyesekkel szemben (192 sor). De a „közös" tizenhár
masoknak többsége is nőrímű. Hogy ez mennyire volt tudatos, az a jelen vizsgálatainktól 
távoleső alkotás-pszichológia tárgykörébe tartozik. De maga a jelenség — úgy érzem — 
cáfolhatatlanul bizonyítható. Hogy Tóth Árpád a hímrímű sorokat ritmikailag feszesebbnek 
érezte és kezelte a nőríműeknél, azt életműve egésze is igazolja. Legoldottabb verselésfl kö
tetében, a Hajnali Szerénádban a nőrímű sorok száma messze meghaladja a hímríműekét. 
Ez az arány a további kötetekben fokozatosan csökken, — a verselés megszilárdulásával pár
huzamosan — a Lélektől lélekigben pedig már több a hímrímű sor. A nőrímű és hímrímű sorok 
aránya számokban kifejezve így alakul kötetenként. 
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NőrímŰ sorok Hímrímű sorok 

Hajnali szerenád 735 238 
Lomha míglyán • , 540 281 
Az öröm illan 546 404 
Lélektől lélekig 576 921 

Ez a ritmikai folyamat nagyjából és egészében megfelel a spondaikus sorvégződések köteten
ként kimutatható alakulásának illetve csökkenésének: 

Sorok száma Spondaikus 
végű sorok 

Hajnali szerenád 977 143 
Lomha máglyán 811 106 
Az öröm illan 953 53 
Lélektől lélekig , 1510 63 

A folyamat törés nélküli, egyenletes. 

Ugyanez a jelenség egy másik aspektusból, a sorfajok hosszának alakulásából is meg
figyelhető. Az egyes kötetek átlagos sorhossza a következő: 

Hajnali szerenád, 11,5 szótag 
Hajnali szerenád, alexandrinok nélkül 10,1 

Lomha máglyán 10,2 szótag 
Lomha máglyán, alexandrinok nélkül 9,2 

Az öröm illan 10,4 szótag 
Az öröm illan, alexandrinok nélkül 9,4 

Lélektől lélekig 8,7 szótag 8,7 

A Hajnali szerenád ritmikailag egységes kötet, amelyből élesen egyedül A rabról, aki király volt 
válik ki. Horváth János szerint szabadsorú jambus, hosszú alapsorral rímesen. Kardos László 
szerint rímes szabadvers (Kritikai kiadás, 484.). A két felfogás közötti különbség a magyar 
szabadvers egyik érdekes sajátosságára utal. 

A magyar szabadvers gyakran épül össze mértékes elemekből. Elég itt két olyan jelleg
zetes példára utalnunk, mint Füst Milán és Kassák Lajos költészete, amelyekben oly sűrűn 
mosódik el a határ jambus- és szabadsor között. Annál is inkább, mert a magyar szabadvers 
gyakran mértékes sorral vagy éppen sorokkal indul, vagy végződik, sűrűn van tűzdelve al
kalmi mértékes sorokkal, úgyhogy a jó fülű olvasó szabályos ritmuselemeket keresve vagy 
legalábbis várva olvassa ezeket a verseket. Lássunk néhány bizonyító példáját a szabadversbe 
kevert mértéknek. 

üzenetet küldök és kérdezem reménytelen 
hol merre vagy, kedvesem s ha szavaim csendülnek ^ 
hallod-e még ütemét a szívnek, mely búsan 
és szüntelen feléd kiált az éjszakában? 

(Kassák: Eltévedt sorok) 
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Az első sor második fele — és kérdezem reménytelen — és a negyedik sor hibátlanul szépen 
csengő jambus. A mértéket kereső fül a harmadik sornál is megáll, daktilikus-ereszkedő lejtést 
észlel. A vers záró sora ugyancsak hibátlan jambus: 

vér és hamu felhőzi énekét. 

Hogy ez mennyire nem véletlen jelenség, azt sok száz között Kassák egyik legszebb verse, a 
Mesteremberek is bizonyítja. Az első sor itt is engedékenyen veti alá magát a jambizálásnak: 

Mi nem vagyunk tudósok, se méla arany szájú papok8 

2 KARDOS LÁSZLÓ szerint a sornak csak első fele jambus, utána „zabolátlan aritmiával 
folytatódik." (Bevezetés az irodalomelméletbe és az irodalomtudományba. Bp. 1966. 182.) 
Ez a meghatározás azonban csak akkor indokolt, ha figyelmen kívül hagyjuk a szöktetett jam
bus lehetőségét: se méla arany szájú papok. y 

Füst Milán számos versében olyan erős a jambikus lejtés, hogy a ritmus egyértelműen nem is 
határozható meg. Paradox definícióval jambikus szabadversnek lehetne nevezni őket. Ilyen 
például az Egy egyiptomi sírkövön..., amelynek szabályos jambussorai és szabad sorai között 
ilyen ritmikai áthidalásokat találunk: 

S hiába hallja, — ész nem éri fel, hogy mit tanultam én 

A tizenhat szótagú sor hét jambusból és egy spondeusból áll. Mégsem igazi jambussor, mert 
annak elengedhetetlen feltétele a megfelelő metszet. A görög és latin verselésben is haszná
latos volt a tizenhat szótagú jambussor, sőt egy csonka ütemmel zárva tizenhét szótagos 
alakban is: 

Cinaede Thalle, mollior cuniculi capillo (Catullus: XXV.) Devecseri Gábor formahű 
fordításában: 

Parázna Thallus, elpuhult, puhább, akár a nyúlszőr 

Rákos Sándor Gilgames-fordításában olyan nyolcas jambusokat is találunk, amelyek két 
csonka ütemmsl tizennyolc szótagossá egészülnek: 

holnapután vagy még korábban; miképpen tudnám elkerülni 
Kétharmadrész belőle isten, egyharmadrész belőle ember 

{Gilgames. Bp. 1960. 152-153.) 

De mint ezeken a példákon is láthatjuk, a jambikus (vagy trochaikus) tetrameterben kötelező 
a felező metszet, s így a sor két nyolcas egybeillesztéseként hat. Általában: a 11 szótagúnál 
hosszabb jambikus (vagy trochaikus) lejtésű sor csak szigorú középrrietszet esetén tekinthető 
igazi mértékesnek. Ellenkező esetben csak jambikus (trochaikus) lejtésű szabad sorról illetőleg 
szabadversről beszélhetünk. . 

Ugyanez vonatkozik a Hajnali szerenád szabadversére, A rabról, aki király volt-ra. 
Ha jambusversként vizsgáljuk, akkor az 562 ütemből 256 a jambus, 25 pedig anapesztusz, 
vagyis az ütemeknek kereken a fele emelkedő. A trocheusok száma mindössze 40, vagyis 
7%. És mégsem tekinthetjük jambusversnek, mert a sorok — kevés kivétellel — formátlanul 
hosszúra nyúlnak. 88 sorából csak 17-et lehet egyértelműen jambusnak tekinteni. Ezek jelen
tős része rövid sor, mint például 

alázatos és szenvedő szerelmem 
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Ez szabályos jambussor, tizenegy szótagos, hatodfeles, rövidnek ezen a versen belül nevez
hetjük csak. A hosszú sorok között alig egy két sor felel meg a jambussor követelményeinek: 

Mint szirmahullató, setét, nagy mákonyos virág. 

Ez szabályos mértékes sor, 8—6 osztással. 

Én szánom őt, beteg királyt, s megfojtom még e hajnalon. 

Ez szabályos jambikus tetrameter, szigorú felező metszettel. Átmenetet képeznek az ehhez 
hasonló sorok: 

Hallgatta bánátim nyújtott szavát szerelmem, s néha, halkal 

A sor osztása: 6—4—7,ha összetételében szokatlanul hosszúra nyúlik is, megszokott jambus-
elemekből tevődik össze. De nem tekinthető már jambussornak, egyértelműen emelkedő 
jellege ellenére sem, az ilyen: 

Fényt gyújtó ujja már vigyázva a rózsák setét gömbjére rátapintott 

A sor 21 szótagos, 14—7 osztással. Ez már kilép a jambus kereteiből. Csak erőszakoltan le
hetne jambussornak tekinteni, 6—8—7 osztással. A vers erős jambizáltsága és rímelése inkább 
a magyar szabadvers lassú és ellentmondásos kibontakozására jellemző, mint Tóth Árpád 
verselésére. 

Bár a verselés feszesebbé válása már a Lomha gályán és Az őröm illan kötetekben is 
megfigyelhető, ritmikai fordulópontról csak a Lélektől lélekig anyagában beszélhetünk. Ez a 
kötet Tóth Árpád ritmikai pályaképének második szakasza, ezt már meghatározza a ritmikai 
egyszerűsödés. Eltűnnek az óklasszikai strófák, a nibelungizált alexandrinok, szonett is 
mindössze kettő akad (Kora márciusi napsugár, Az órainga); a bonyolult rímelhelyezések mellé 
felzárkózik a népi verselésünkre jellemző félrím — ezek a legfontosabb külsődleges változások 
az előző kötetekkel szemben. Ezek a tényezők azonban csak a kereteit, a feltételeit teremtették 
meg az új ritmikai jelenségnek: a Lélektől lélekig-ben fontos szerepet kapnak a hangsúlyviszo
nyok. A kötet másfélezer jambussorából 96 a hatos, 140 a hetes, 361 a nyolcas, 199 a kilences 
és 428 a tizes. Vagyis 1224 sor olyan sorfajra íródott, amelyben a hangsúlyok, sőt az ütemek 
markánsabb szerepet kapnak, mint a hosszabb sorokban. Ezeken belül is 627, tehát az 
összes sorok 42%-a kilencesekből és tízesekből áll. Vagyis abból a két sorfajból, amely olyan 
készségesen hajlik a gagliardizálódásra, amint azt többek között Ady és József Attila verselése 
bizonyítja. A jambikus verselésünkben szabvánnyá vált tizenegyesek száma viszont mind
össze 202, tehát a gagliardizálhatóknak alig harmada. Bár a tizenegyesek is gyakran formá
lódnak egy erős metszettel 5—6 illetve 6—5 osztású sorra, a hangsúlyviszonyokkal szemben 
mégis sokkal inkább közömbösek, mint a rövidebb sorfajok. 

A kilenceseket és tízeseket Tóth Árpád nem formálta tudatosan gagliardára, mint Kiss 
József, Ady, József Attila és mások. Egyszerűen csak engedett a sorfaj törekvésének, nem el
lensúlyozta és keresztezte azt a jambusok szilárd következetességével. Gagliardikus verse 
alig-alig van, a ritmikai szándékosság ezekben sem mutatható ki, gagliardikus sora ellenben 
nagyon sok. Elég itt egyetlen példaversre, a Rádióra utalnunk, amelyben tízesek és tizenegyesek 
váltják egymást félrímes négysoros szakaszokban. A 18 tíz szótagú sorból 12, tehát kereken 
kétharmada gagliardikusan lejt: 

Akár a / szívem. // Hallga ! / Muzsika ! 
Milyen / vonító, // furcsa // hangtömeg! 
Mintha az/ alkony // minden / bánatát 
Mitől / rúgtál be, // bolond / muzsika, 
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Honnan jössz? / Tán egy // hamburgi / lokál 
Keresve / azt a // seholsincs / helyet, 
Jártál a / bányász // falvak / olajos 
Voltál / Kongóban, // fülledt / gumi-táj 
Mi mindent / ittál, // részeg / muzsika, 
A charleston / kéjes, // fátylas / ritmusa 
Szemem / lehunyom...// S szédült / vízió 
S a vad / alkonyban // táncol a / világ, 

Egy másik példa, a kilencesekre a Fénylő búzaföldek kőzött. A 44 soros félrímes vers minden 
sora Kilences. A 44 sorból 15 egyértelműen gagliardikus: 

Ha olykor / lassú // esti / sétán 
Nyújtóz/kodnak a // sárga / táblák 
A nagy / táblák // alig / zizegnek 
Sütteti / sok // busa / kalászát 
S vadásznak / rája // ezer / éve 
S ezer / tőr és // háló kötözné 
Remek / teste // elnyúlt a / napban 
Már néki / mindegy, // várja / sorsát 
S kalász/villantó // esti / tűzben 
Nagy ős / dühét / forralja / lassan 
Végig/rendül // Európa / hosszán 
Ki tudja? / óh, te // furcsa, / drága 
Komor / magyar föld, // csöndes / este 
Lá ttodra / egy-egy // régi/ének 
S meghal az / esti // búza/földön 

Még két verset írt tiszta kilencesekben, az Új tavaszig, vagy a halálig-ot és az Amíg a csókot meg-
találtam-oX. Ezek következetesen gagliardikusak. 

A vershalló fül ösztönösen periódikusságot keres. A Lélektől lélekig-bm olyan sok a 
gagliardizálható sor, hogy az olvasó ösztönösen keresi már az ismerős lejtést. így történik 
azután, hogy a verstani jelenség hatása a költő szándékától függetlenedve érvényesül, sőt to
vább gyűrűzik. Mert ha egy ritmus beleitta magát fülünkbe, akkor nemcsak a jellegzetes 
sorfajokban keressük azt, hanem az ahhoz közelálló sorokban is. így jutunk el verstanunk 
egyik izgalmas kérdéséhez, a nyolcasok gagliardizálhatóságáig, amelyet első ízben Szabolcsi 
Bence tett vizsgálat tárgyává. Az ambrusi himnuszköltészet nyomán ambroziánusnak is ne
vezett négyes jambussor nem mértékes megfelelője a hangsúlyos felező nyolcasnak, mint a 
négyes trocheus. A négyes jambus klasszikus-hagyományos főmeTszete az ötödik szótag után 
következik, 5—3-as osztást alakítva ki. A klasszikus ambrusi példasor 

Aeterne / rerum // conditor 

Babits Mihály fordításában: 
Világ / teremtő // mestere 

A vers első, ötszótagos egysége szándéktalanul is sűrűn lejt gagliardikusan. Formálódhat a 
sorfaj szabályos, tiszta gagliardává is, ez azonban meglehetősen ritka jelenség: 

Szundít a / labda, // meg a / síp 
, (József Attila: Altató) 
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De ha olyan költőt olvasunk, akinél gyakori a gagliardikus lejtés, akkor fülünk az ambroziánus 
első részének megfelelő lejtését is érzékeli, egy ritmikai mennyiség felhalmozódása következ
tében, így válik fülünkben gagliardikussá a Lélektől lélekig nyolcasainak jónéhány darabja, 
nem tisztán és egyértelműen, nem önmagában, hanem a kötet ritmikai egészén belül, a nagy
számú kilences és tizes segítségével, hatására. Szépen figyelhető meg ez a ritmikai jelenség a 
nyolcasokat kilencesekkel váltogató versekben, mint például a Kecskerágóban: 

Mintha / lombjain // csupa kis 
Tündéri / pöttöm // püspök / ülne 

Tóth Árpád verseiben általában hosszú ortográfiát használt, következetesebben, mint nyugatos 
kortársai. Babits például többnyire a vers ritmikai követelményei szerint ékezte a magánhang
zókat — különösen pályája első, metrikus szakaszában élt sűrűn az ékezési licencia ritmus
feszítő lehetőségeivel. Tóth Árpád, ha ritkábban is, de szintén él ezzel a ritmikai lehetőséggel. 
De távolról sem egyenletesen. A mívesebb Hajnali szerenádban hasonlíthatatlanul gyakrabban 
egyezteti az ékezetet a ritmussal, mint az őszintébb és mélyebbről jövő, tehát egyszerűsödő 
Lélektől lélekig-ben. Ez a különbség vitathatatlanul igazolható, annak ellenére, hogy a Hajnali 
Szerénádban sem mindig idomul az ékezés a ritmikai követelményekhez, és hogy a Lélektől lé-
lekig-bm is számos példát találhatunk a ritmus meghatározta ortorgáfiára. íme néhány bi
zonyító példa a két kötetből: 
Ritmusjavító rövid ékezet a hosszú helyett a Hajnali szerenádban: 

Ügyelek, hogy gyötrelmim bús órája ügy essék (Sóhaj) 
S az én sorsom? Néhány szomorú lánynak - (Kisvendéglőben) 
S az italemelő, lustácska, könnyű kézre (Légyott) 
Csókolja emlőid és hossz«, bágyadt (Szobák) 
Most is ugy hódol lelke, oly szelíden s oly mélyen (Ady Endrének) 
E két karon, mely az égbe /vei (Téli verőjény) 
És ők is csak gyűrötten keltek másnap (Vágyak temetése) 
Táncolt, s míg lomha csellók halkan s busán kísértek (Orfeumi elégia) 
ím most i s . . . tenyerem arcomhoz szon'tom (Sóhaj) 
ó, boldog bágyadás... egykedvűn ásit (Déli derű) 
S mikor már megnyugodnék, hogy a lassú kín átka (Sóhaj) 
A későbbi versekkel szemben ekkor még „i" vei írja a szív szó ragos alakjait: 

És ébred a sz/vemben egy-egy bús, régi emlék (Őszi alkonyat) 
Üvölt va la . . . s ki szólt: ha ki sz/vében fáradt (Ady Endrének) 
Oly gyűrött volt sz/vem, amelyen forró testét (Egy lány szobájában) 

Példák a hosszú ortográfiának ritmusjavító funkciójára: 

Ily szomorúan, ily koldusán » (A vén ligetben) 
S éreztem: messze-messze űl e lány (Séta az alkonyatban) 
Vén, robotos ruhám a széken feketul (Reggel) 
Nem ülök álmodozni, magam csalni (Vágyak temetése) 
A ritmusnak megfelelően hol hosszú, hol pedig röviden ékezi ugyanazt a szót: 

S szelid, mint női vállhoz s/mult bús férfi-arc él 
Didergőn összesimult nyűtt, lim-lomos zsebemben 

(Tavaszí elégia) 
Utolsó kötetében viszont már elválik egymástól ortográfia és ritmus. A költő ékezésmódja 
alkalminak, véletlenszerűnek látszik. Sűrűn ragaszkodik a hosszú ortográfiához akkor is, ha 
az keresztezi a jambikus lejtést, máskor pedig a ritmus ellenére is röviden ékez. 
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(Az ősök ritmusa) 
(A vén zsivány) 
(Betörő) 
(Hová röpülsz?) 
(lllatlavinák) 
(A föld alatt) 
(Új tavaszig...) • 
(Álarcosán) 
(Álarcosán) 
(Kora márciusi napsugár) 
(Tetemrehívás) 
(Őszi vihar) 
(A Marson) 
(Szomorúság Anteusa) 

Inkább a gyűl magánhanzóját rövidíti, minthogy hosszan ékezze az „ul"-t: 
Mig künn az alkony lelkendezve gyúl 
Józanul és fantáziátlanul (Józanul és fantáziátlanul) 
Rugdalják a napozó utakon (Ez már nem nyári alkonyat) 
Nézd-, bár koldusán s betegen (Száz év után) 

Végezetül önmagától fogalmazódik meg a legfontosabb kérdés: vannak-e a Tóth Árpádi-
verselésnek a saját költészetén túlmutató, a kor egészére jellemző tanulságai. Úgy hiszem, 
az elfogulatlan válasz csak igenlő lehet. Az ő költészete is szépen bizonyítható példája annak, 
hogy századunk verselésében túlsúlyra jutó jambus maradéktalanul alkalmasnak bizonyult a 
legkülönbözőbb költőegyéniségek gondolati nyelvi és képi anyagának adekvát kifejezésére. 
A jambus ezerarcú ritmusnak bizonyult, fáradhatatlanul változtatva, újítva önmagát; Ady 
csapongó ritmikai fantáziája nyomán eljutott önmaga legszélső határáig és ott bujkál — búvó
patakként — a század szabadverseiben is. Ellenállás nélkül fogadta magába a sorfajok, met
szetek, szóhangsúlyok alakító jellegét, véglegesen szakított az ideális metrumközelítés elvé
vel és igényével. Ezért helytelen jambikus ritmusaink lazulásáról beszélni. A Nyugat költői 
lírájában lezajló ritmikai folyamat nem lazulás, hanem újjászületés volt. Radnóti nem jobb, 
hanem pontosabb, feszesebb jambusokat írt, mint Tóth Árpád vagy József Attila. Hozzá, aki 
„a ritka és nehéz szavak tudósának" nevezte magát (őrizz és védj), aki egyre értőbben köze
ledett a régi mester Kazinczyhoz (írásközben), aki a hexameter klasszikus harmóniáját szö
gezte szembe a kor szörnyű vandalizmusával, a szabatosan csengő és puhán gördülő jambusok 
illettek. De az ő formái nem jobbak, csak mások voltak, mint például József Attila hang
súlyokkal keményített és tördelt ritmusai. 

Századunk lírájának verselési lényege a ritmikai súlyponteltolódás, amely többé már 
nem a gondolatot fűzte az ideális metrumhoz közelítő ritmusra, hanem a ritmust alakította 
esetenként más és más módon a művészi élmény alkalmasabb kifejezőjévé. A reformkorban 
sem a tiszta rím lazult asszonánccá — ki állíthatná, hogy Gyöngyösi jobban rímelt, mint 
Vörösmarty —, hanem újtípusú rímek teremtődtek, a kor művészi követelményeinek meg
felelően. A tudós és míves költő, Tóth Árpád éppen a bátor újszerűséggel mutat példát a rit
mikai súlypont eltolódására. Minden „lazasága" mellett és ellenére is szigorúbb mércét alkalmaz 
a babitsi elvnél, amely szerint elég, ha az utolsó ütem tiszta jambus. Ő, mint föntebb kimutat
tuk, ritmusmeghatározó fontosságúnak tartotta a harmadik illetve második ütemet is, pálya
kezdő kötetében még a sorzáró ütem rovására is. Költészete egyszerűbbé nemesedésével záró 
ütemei is megszilárdultak, és ezzel párhuzamosan rövidültek meg és itatódtak át jambussorai 
magyaros hangsúlyviszonyokkal. Gáldi László írja, hogy „a kelet-magyarországi származású 
Tóth Árpád, úgy látszik, különösen érzékeny volt a hosszú ú, ű szuggesztív erejére" („Egy 

De a sz/vem bíbor öbleiből 
Kinek tisztes szívében a 
S szíved konok rejtekeit szegény 
A föld színén néha ragyog a nap 
Színekben fölgyúl s világ 
Iszonyú mélységekbe rázott 
S mégis, a csönd-paplanú télben 
Csillog a világ szörnyű arany-szennye 
Vagy szelíden, míg elfújta a könny 
Akkor a sugár szelíd aranyszája 
Körüle térdre rogyva sírnak 
Nyargalnak vég nélkül a vén 
Körül a rozsdakék 
Megcsillanni egy legördülő fényben 
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kiállítás képei". Magyar Nyelvőr, 1961. 319.) — de még az ékezési elv is jelentősen módosul 
az életmű fejlődése során. Mint minden nagy költő, ő is kialakította a maga sajátosan egyéni 
ritmikáját, amely természetesen nem „rosszabb" vagy „lazább", hanem más, mint az elődöké. 

Péter Szilágyi 

PRÉCISIONS SUR LA VERS1FICATION lAMBIQUE D'ÁRPÁD TÓTH 

L'étude réfute la décomposition prétendue des régles de métrique d' Árpád Tóth ce 
que contredirait, sous tous les rapports, au langage soutenu et précis du poéte. L'auteur prouve 
par des chiffres que mérne la rythmique la moins reguliere de son recueil intitulé „Aubade" 
ne pourrait étre considérée comme imprécise. Árpád Tóth ne distend pas le i'ambe mais trans-
pose son point principal qui, jusque-lá, traditionnellement, tombait sur le dernier pied. Dans 
ses alexandrins de Nibelung, parallélement ä la pratique de la poésie francaise, il tient la troisi-
éme mesure, donc celle qui précéde la césure principale, pour équivalente de la sixiéme termi-
nant le vers. Ainsi constitue le poéte un nouveau point principal rythmique en dedans du vers 
ce qui lui permet un traitement moins sévére de la mesure finale. II s'ensuit qu'il fait des con-
cessions concernant les régles traditionelles des différentes espéces de vers et des placements 
de rimes, mais il contrebalance le fait de ne pas tenir compte des régles anciennes par l'appli-
cation des régles strictes et nouvelles. Dans les espéces de vers plus courts — sur la base des 
principes de la métrique grecque et latiné — il tient aussi la deuxiéme mesure pour celle de 
point principal. II attache de l'importance aux différences entre les rimes masculines et femi
nines, pour la premiere fois dans la poésie hongroise. L'étude prouve par une riche documenta-
tion que dans cetté poésie á mesure que les espéces de ver se raccourcissent, le nombre des 
vers á la rime feminine dimininue. L'auteur analyse le rőle du rythme «gagliardique» dans la 
poésie de Tóth ainsi que les problémes du vers libre i'ambipue. 
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