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Verstani adalék József Attila verseihez. 
József A t t i l a ma már jól ismert művének egyik legtöbbet idézett és leg-

népszerűbb verse a Születésnapomra.1 Már első olvasásra is szembetűnő a köl-
teménynek a magyar irodalomban egyedülálló, különleges formája: 

Harminckétéves lettem én — Ajándék, mellyel meglepem 
Meglepetés e költemény e kávéházi szegleten 

csecse magam, 
becse; magam. 

Harminckét évem elszelelt 
s még havi kétszáz sose telt. 

Az ám. 
Hazám! 4 • 

Verstanilag t e h á t négysoros, — értelmileg gyakran egy másbak a рсчо-
lódó, — szakaszokból áll, két hosszabb, 8 szótagú, aa rímképletű sorból, és 
két rövid, 2 szótagú, mind a két szótagon végigvonuló bb rímű sorból, — egy-
szerűbben refrainből. A versformának a ' formából fal iadé hangulata pedig 
könnyed, vidám, csúfolódó, — habár József Attilánál, nyilván egyéniségéből 
folyóan, feloldatlan és mélyen lappangó keserűséggel színezett. 

Ugyanilyen formában és hangulatban azonos versformát leltem egy 
francia költőnél, а XIX. század második felében működött Jean Richopdn-nél, 
legtöbbet emlegetett kötetében, a Koldúsénekbea (Chanson des Gueux?) A vers 
címe: Chanson des Cloches de Baptême.3 Hadd idézzük összevetésül: 

Philistins, épiciers, En songeant aux petits 
Alors que vous caressiez Que vos grossiers appétits 

Fos femmes, Engendrent, 
Vos femmes. Engendrent, 

Vous disiez: ils seront, 
Menton rasé, ventre rond, 

Notaires, 
Notaires. 

A két vers formája majdnem teljesen azonos; a különbség csak annyi, 

hogy a franciában a refrain két sora nemcsak rímel, de azonos is. (József 

Att i la nyilván ezen módosított , amint ezt a versében még meglevő azonos sorok 
is m u t a t j á k : magam-magam; tani-tani.) S ami talán még döntőbb, a két vers 
hajigulata azonos: a francia is könnyed csúfolódó, s ami még jobban a József 
Attiláéhoz közelíti: filisz.tergúnyoló, — i t t a kövér, hájhasú, korlátolt kis-
polgár, o t t a korlátolt professzor a gúny céltáblája; csakhogy József Att i la 
verse sokkal inkább az egyéni-tragikusba nő. 

Ügy hisszük, közvetlen átvétel lehetősége is fennáll; József Atti la jól 
ismerhette Richepint, — tudjuk, igen tá jékozot t volt a francia irodalomban, 

1 József Attila összes versei és műfordításai. Bp. (é. п.). Cserépfalvi. 
422. 1. 

' Általam használt kiadása: Paris, Charpentier, 1922. 
» Id. m. 204. 1. 
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párizei tartózkodása a la t t is kezébe kerülhetett a kötet. De ami ta lán a leg-
döntőbb, a francia költő is csavargó, tehát a szegények, az elnyomottak köl-
tője volt, ideológiai elődje, valószínűleg tudatosan keresett elődje tehá t a 
magyar proletárok költőjének és sok tekintetben, főleg hangban ós életfelfogás-
ban s éppen a szegények felé való fordulásában, éppen úgy Villon tanítványa, 
mint József Attila. 

Ami már most a forma további előzményeit illeti, a francia vers adhat 
útbaigazítást. Richepin ugyanis a Chanson mottójául ugyanilyen formában 
ír t kétszakaszos verset közöl: 

Orléans, Beaugency, Quel soiici, quel ennui, 
Notre-Dame de Cléry, De compter toute la nuit 

Vendôme, Les heures, 
Vendôme! Les heures! 

Honnan való ez a két szakasz, sajnos nem sikerült megállapítani, annak 
ellenére, hogy a francia irodalomban nyilván sokszor idézett, ismert sorokról 
van szó. Annyi látszik valószínűnek, hogy vagy egy XIX. századi romantikus 
vagy postromantikus költő műve (erre utal а helységnevekkel való játék), vagy 
la 'amilven népdalból való.4 A forma mindenesetre egyike annak a számos 
refraines vaudevil'e-formának, amely а XVIII . század vége ó t a Francia-
országban elterjedt. Eire mu ta t az is, hogy rokonformákat Victor Hugo-nál 
is5 és Béranger-nál is6 találunk. Ügy hisszük, legvégső fokon ez a forma is 
középkori származású. 

Tekintve, hogy az a véleményünk, hogy József Att i la közvetlenül Riche-
pintől vette a formáját , nem célunk i t t e refraines szakaszok családfáját! egybe-
állítani. Csak a kuriózum kedvéért jegyezzük meg, hogy erdélyi népdalaink 
között is előfordul hasonló forma. (Bartók—Kodály: Erdélyi magyar nép-
dalok. 98. 1.): 

• Egész falut összejártam Eddig az üstfoltozásbál 
Mégis semmit sem találtam És más apró kopácslásból. 

(Jaj, ÍJ aj, 
N Jaj.) Jaj.) 

Szabolcsi Miklós 

1 A szakaszra, mint „régi francia történeti énekre" utal Bréinond abbe 
is. (Poésie Pure, p. 20.) 

5 Az Odes et Ballades hires XI. balladájában: 
Daigne protéger notre chasse 

Châsse, — 
' Chansons de J. P. de Béxanger, Leipzig, 1852 :128. 1. Éloges de la 

Richesse: a szakasz 9-ik sorától kezdve így hangzik: 
Pour, qu'il m'arrive un trésor; 
Que dans mes mains pleuve de l'or. 

De l'or. 
De l'or, 

Et j'en fais mon affaire! 


