
KÁROLY SÁNDOR 

KÖZÖS RITMIKAI ELEMEK VAJDA JÄNOS ÉS ADY KÖLTÉSZETÉBEN 

1. Vajda János költészetének helyét Petőfi és Ady, illetőleg a nemzeti klasszicizmusnak 
nevezett költői irány és a Nyugat között szokták megjelölni. Ady Vajdát „lelke a ty já"-nak, 
„szent elődjé"-nek, „nagy rokoná"-nak nevezi (Találkozás Gina költőjével), s a kettejük közti 
eszmei kapcsolatok közismertek. Kérdés, ha Ady annyira szerette és tisztelte Va jdá t , nem volt-e, 
nem lehetett-e emez hatással Ady művészi alakí tásmódjára is. Erről á l ta lában keveset 
tudunk , s amit tudunk, azt is inkább csak szórványos megjegyzés, ösztönös rátapintás ad j a 
tud tunkra , s ezek sem hatol tak be eléggé még a tudományos köztudatba sem. Pedig egy igen 
jól halló fül már régebben is kihallotta a Vajda-versek zengéséből az Ady-r i tmust , s egy jól 
látó szem ugyancsak jóval ezelőtt észrevette, hogy Vajda szavainak, szófűzésének is vannak 
Ady felé mutató sajátságai . Németh László ezt írja: „Va jda , mint verselő, az öreg Vörös-
mar ty és az ifjú Ady közt , középhelyt áll. Az a fájdalom hasogatja jambusát és trochaeusát 
tovább, amelyet a Vén cigányban már megfigyeltünk. A méret inkább durvul — de a vers a 
szenvedélytől kap meggyőző »egyenes« lökéseket. 

Mi szép a föld ! Van sok jó it ten, 
Egy epréért a zöld vágásnak 
Nagy istenek álöltözetben 
Ismeretlenül le-leszállnak. 

A második s a negyedik sornak éppen csak a lejtése jambusi; az ereszkedő rím előtt a 
hosszú szótag is (jó i t ten, vágásnak) metr ikai hiba. S mégis milyen pompás magyar versszak 
ez ! Gyönyörű magyaros versszórend, a jambus alatt erősen érződő tagok, a rossz időmérték 
helyén: egymást egyensúlyban tartó tömbök (Ismeretlenül le-leszállnak) . . . Ha Ady annyira 
szerette Vajdát , annak verstani oka is .vol t (amint Csokonai, Balassa és zsoltárszerelmének 
is volt). Ez az előd az ő nyomatékával szaggatta a s o r t " (Magyar ritmus). Bóka László 
a Sirámok következő soraihoz: „Egy nehéz, bús előérzet", „Valami nagy, r e j t e t t bánat" — ezt 
fűzi hozzá: „ez [már] nem Petőfi v i lága" , majd ezt: „Jelzőivel máris úgy bánik, mint m a j d 
ötvenegynéhány esztendő múlva Ady fog" (Vajda János 66). S ha Földessy — szinte ér t -
hetetlenül — elmarasztalja Vajda ri tmusérzékét, ezt í rván: „Vajdánál és nem egy más poétánk-
nál is, így Bartóknál vagy Kiss Józsefnél igen gyakran a formaérzék hiánya döcögteti meg a 
verset" ( A d y Endre 41), Bóka László nem hisz ennek az elmarasztalásnak, s csak lelkesedéssel 
tud szólni Vajda művészetéről: „Hányfé le fordulatot tud ez az állítólag merev líra, ez a zenét-
len darabosság. A nagy népiesség egyhúrú epigonjai nyomába se érnek" (uo. 144). 

Üjabban Komlós Aladár figyel fel ismét Vajda költészetének adys vonásaira. Egyik 
megjegyzését ő is a Sirámok egyik s t rófájához fűzi: 
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Vörös az ég al ja . 
Szélvihar lesz holnap: 
Azok a vén romok 
Mind-mind leomolnak. 

„A népi formájú és ugyanakkor szimbolikus nyelvű strófa kísértetiesen adys csengése 
a feudalizmus összeomlását társí t ja a mai olvasó lelkében" ( V a j d a János 51). Az Alfréd regénye 
első részéről ezt í r ja : „Adyhoz és ál talában a Nyugat lírájához egész XIX. századi irodalmunk-
ból ez áll legközelebb, bátran megjelenhetett volna 1910 körül, mint egy fiatal ú j költő verse, 
s akkor is feltűnést keltett volna eredetiségével és erejével" (uo. 190). Végül idézzük Komlós-
tól azokat a sorokat, amelyekben Vajda r i tmikájáról Németh Lászlóval egyetértésben nyilat-
kozik: „Valóban, csak Ady versén nevelt fül érzi meg, hogy Vajda metrikai pongyolaságaiban 
egy az iskolás szabálytól eltérő magyar ri tmus kezd felcsendülni" (uo. 282). Keszi Imre szerint 
„Vajda Gina-versei valóban közvetlen elődei a népies-dalszerű formákat különben r i tkán hasz-
náló késői Ady egy sajátos szerelmi vers-típusának, amelynek gyors, forró menete a népi 
' ráolvasások' , bűvös mondókák közvetlen szó-hatását gyakorolja az olvasóra. Szinte Vajda 
szava szól az ilyen sorokból" (It. 1952. 568). 

Vajda szóképeinek Ady felé muta tó sajátságaira legújabban Rónay György muta to t t 
rá finom érzékkel és nagyobb perspektívában, úgy, hogy a formai vonásokat Va jda költészeté-
nek tartalmi hátteréből bontotta ki (Petőfi és Ady kőzkt 1958. 73—6, 164—5, 236). 

2. Van-e há t Ady költészetében nemcsak a megérzés, hanem a megfogható fogódzókat 
kereső értelem számára is Vajda-örökség, nyelvi és ritmikai Vajda-hatás? A következőkben 
a kérdés ritmikai oldalához szeretnék hozzászólni, s igenlő válaszomat kifejteni. 

Vajda költészetének hangja kezdetben teljesen a Petőfié: „Annyira benne élt Petőfi 
eszmevilágában, annyira rá jár t tolla Petőfi fordulataira, hogy nem volt szüksége mintára az 
utánzáshoz. Nem utánozta Petőfi t , megsemmisült előtte, felolvadt benne" (Bóka i. m. 50). 
Illusztrálásul egy-egy szemelvény: 

S nincs a haragos égnek mennyköve, 
Mely megüsse az ily gyalázatot? 
Mennykő villám ! — Hová is gondolék, 
Hisz már az is megvásároltatott ! 

(A honárulókhoz) 

A birtok, mit születésem adott . 
Az élet közös nyomora; 
S te vagy e birtok olcsó címere, 
Kétkrajcáros makrapipa ! 

És e nyomor, meg e makrapipa, 
Legjobb barátim lettenek, 
És sötét óráimba kívülük 
Senkit, semmit nem ismerek. 

(Két jó barátom) 

Később megváltozik ez a hang, helyesebben kifejlődik mellé egy új: a könnyed, szinte 
az élőbeszéd bőven áradó folyásának szabad tér t engedő petőfies mondatfűzést , a játékos 
tréfálódzást, az egyszerű hasonlatokat felvál t ja egy tömörebb, súlyosabb szavakból és mon-
datokból álló, ünnepélyesebb versalakzat, amelyben nagyobb nyomatékot kap egy-egy mon-
datrész, gyakran megismételve. A versritmus is, ezzel összefüggésben, változáson megy á t : 
az időmértékes formán erősebben át lüktet a magyar hangsúlyos verselés nyomatéka. A mon-
danivaló is jelentősebbé válik, nem a külső világ ábrázolása, nem az érzelmek, indulatok szer-
telen és naiv kiöntése többé, hanem egy életérzésnek kifejezése, nem egyszer víziókban, a 
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világnézetnek szentenciaszerű rögzítése. A nyolcvanas évek végén már ez a Vajda János ál 
előttünk. Utóirat című versén már mindaz megfigyelhető, amit mondtam: 

Bezárom én is már a boltot. 
Napomnak vége; kész a mérleg: 
Nem maradok, hazám, adósod. 
Mi tőlem tel t , megtettem érted. 

Még szerelmi verse is át van itatva kozmikus tárgyú képzetekkel és a századvégi ember para-
doxont kedvelő képeivel: 

Szemedben, mely felém ragyog, 
Együtt van éjfél és a hő dél. 
Szebb vagy, mint mind az angyalok, 
És csábítóbb az ördögöknél. 

(Pásztor-órák ) 

Ezek a versek már Adyt idézik emlékezetünkbe. A következő részletben a víziószerű 
látás, s az élet, az Úr vetése, a Halál (így nagybetűsen), az ugar (szimbolikusan), az életre keltő 
fényesség, egy láthatatlan kéz kioltja kifejezések már nemcsak ritmikában, hanem szóhasználat-
ban is Ady-gyökereket sejtetnek: 

Elmúlnak majd mind e világok; 
Egy ravata l lesz az ég bol t ja . 
Egymásután e sok gázlángot 
Egy lá tha ta t lan kéz kiol t ja . 

Az életet, az „ Ű r " vetését, 
„Halá l" szolgája learat ja . 
Ugarrá vál a nagy mindenség 
E — nekünk végtelen — darabja. 

Sokáig nem lesz itten nappal; 
De örökké sem tar t az éjjel. 
Előbb-utóbb megjő a hajnal 
Életre keltő fényességgel. 

Ez öntudat lan zagyva minden, 
Ez volt, van és lesz mindörökké. 
Gondolkozó lény percig itten 
Él, meghal, aztán — soha többé?. . . ! 

(Nyári éjjel II: 1., 2., 4., 11.) 

Hasonlítsuk össze a következő két versrészietet r i tmika, szóhasználat, szófűzés dolgá-
ban. Mind a két esetben az élet céljának keresése a téma, bizonytalanságérzés az érzelmi 
alaptónus. Vajda lágyabb, Ady erőteljesebb, Vajda egyszerűbb, Ady egyénibb, de az egyezés 
köztük tagadhatat lan: 

Az ég se válaszol kértemre, 
Egy hang, olyan bús, mint a többi. 
Csak ha j toga t ja , zöngi egyre: 
Semmit se tudni, mit se tudni . 

Ki csinálja, ki jár közöttünk? 
Egymás mindene minden-minden 
S a felhőt az a Cél kergeti, 
Mely itt tapos a lelkeinkben. 

Nem kell, vagy nem lehet? hogy értsem? 
Földről vagy égből e sugallat? 
Vád vagy panasz? Hiába kérdem. 
Azzal felel, hogy ép elhallgat. 

(Est-harang 11., 12.) 

Egy pillanat és minden más lesz, 
Más a holt Tenger, más az örvény 
S másképpen villan meg agyamon 
Minden gondolat, minden törvény. 

(A csodák esztendeje 5., 6.) 
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3. A bemuta to t t Vajda- és Ady-strófák közötti egyezés egyik kétségtelen tényezője a 
szótagszám. Kilenc szótagú sorokból épül fel mindkettőjüknél a vers. A rímben van különbség: 
Vajda keresztrímet (abab), Ady félrímet (abxb) használ. E két r ímfaj ta hangulata nem sokban 
tér el egymástól. A félrím Ady legkedveltebb rímtípusa, s ez megfelel az ő versalkotási mód-
szerének. Ady a ritmikai kötöttségektől igyekszik szabadulni, s a félrím kevésbé köt , mint a 
keresztrím. A párosrímnél kevésbé egyhangú, az ölelkező rímnél kevésbé harmonizáló, sőt 
igen alkalmas a gondolatvég és szakaszvég nyomatékos, szinte meglepő lezárására, mert az 
előtte levő rímtelen sor engedi szabadon érvényesülni, engedi, hogy visszacsapjon záróakkord-
ként a strófa belsejében levő pár jára . A kilencesekből álló négysoros Ady kedvelt s t rófája . 
A következő versek épülnek föl félrímes fa j tá jából : A Tisza-parton, A nyári délutánok, Egy jövő 
költő, Az Értől az Óceánig, Ha a szemem lefogták, Halálba vivő vonatok, Nem jön Senki, A csatatér 
hőse, Az élet bosszúja, Az én sírásom, Az öreg Kúnné, Áldott falusi köd, Az elsüllyedt utak, Fáj-
dalmas, bús kitérő, A gyülekezet sátorában, A csodák esztendeje, Az idegen arcok, Öreg legény 
szerelme, A Tűz csiholója, A hőkölés népe, Ember az embertelenségben, Már előre rendeltettem, 
Áldozás piros kedvvel, Ha messzebbről nézem, Lakodalmi köszöntő távolból. A félrímes kilencesek 
mellett r i tkábban más rímfleket is találunk Adynál: abab: Az elátkozott vitorla ; aabb: A kék 
tenger partján, Te előtted volt ; abba: Jóság síró vágya, Város megvétele után ; abaa: Akik min-
dig elkésnek, Fuimus ; abbx: Bujkálás a szánalomtúl, A szűz Pilátus ; abxa: Léda ajkai között, 
Az őszi rózsák, Az örökké elváltak, Kidalolatlan magyar nyarak, A megszépítő fátum ; abcc: 
Itthon az úrfi. A rímvariáció tehá t e strófatípusnál is az Adyra jellemző gazdagságban jelent-
kezik. 

A kilences strófatípus Vajdának kései, éppen a legerősebben adys ízű verseiben talál-
ható. Ezek: Utóirat, Nyári éjjel II., Búcsú a naptól, Est-liarang keresztrímmel, és Hosszú éjjel 
párosrímmei. Korábbi versei közül ilyen még a **Emlékkönyvébe keresztrímmel. Hej de nem így 
volt, Szerelem hatalma, Kísértelek, és Gina emléke XXXII ; e két utóbbi hosszabb, s trófákra 
nem tagolt vers, páros rímmel. A tiszta kilences szakasz más költőknél alig-alig található 
ebben a korban. Arany csak egyetlen kilencsoros verset írt, a Hatvanit, párosrímmel. Petőfinél 
ilyet nem ta lá l tam. Hogy Ady miért kedvelte, annak ritmikai oka lehet. A kilencesek alkal-
masabbak az időmérték érzékeltetésére, mint például a nyolcasok, inert emezek magyar költő 
tolla alatt könnyen áttagolódnak hangsúlyos magyar ütemessé. Ady nyolcasai között valóban 
nem egy „magyar nemzeti versidom", például Várnak reánk délen, Az én bűnöm, Bujdosó 
kuruc rigmusa, Zilahi ember nótája, Történelmi lecke fiúknak, Magyar bánó magyar aggyal, de 
a kilencesekből szabályos, hagyományos sorképlet ( 4 + 2 + 3 vagy 4 + 4 + 1 ) nála nem akad. 
A kilenceseknek egyébként is nagy időmértékes hagyományuk van, ahogy alább látni fogjuk, 
csakhogy nem önmagukban, hanem nyolcasokkal párosítva. Vajdának viszont vannak magya-
ros kilencesei, 4 + 2 + 3 tagolással: Költő barátomhoz, Gina emléke V, VI, VII, XII, Angyal jár 
a földön ; kellemes, játékos csengésük a „Minden adósságom lerovom, Csak az édes rózsám 
nem adom" népdalrészlet r i tmusának a lüktetésével egyezik meg. 

Ady a tiszta kilencesnek nemcsak négysoros, hanem háromsoros, kétsoros, sőt még más 
(ötsoros, hatsoros) változatát is használja, ezek közül leginkább a háromsorost. Ilyenek: 
Hiába kísértsz hófehéren, Héja-nász az avaron, Lázár a palota előtt III, Add nekem a szemeidet, 
Ádám hol vagy, A csillagok csillaga, A jégcsapszívű emberek, A muszáj Herkules, Az örömtelenség 
öröme, Vidám temetés éneke, A visszajáró májusok, Az ismeretlen Ada, Tüzes trónod körül, 
Beteg szívemet hallgatod. Kétsorosak: Sírni, sírni, sírni, Sötét vizek partján, A halál pirkadat, 
Boldogok az öregedők, A sátán kevélye, Hát ahogyan a csodák jönnek. Ötsorosak: Az idő rostájá-
ban, A rabbiság sorsa, Még fájóbb könnyek. 

Ady verseiben a szótagszám a legkötöttebb. Strófáit a legváltozatosabb szótagszámú 
sorokból válogat ta össze, létrehozva így a strófavariációknak oly gazdagságát, amelyhez fog-
hatót sem előtte, sein utána magyar — s ta lán nemcsak magyar — költő nem tudha to t t a 
magáénak. Egy versen belül viszont kínosan ügyelt arra, hogy az egyes strófák bármennyire 

.409 



is bonyolult képlete végig ugyanaz legyen. Ebből nyilvánvaló, hogy a szótagszám nála igen 
fontos versformáló tényező volt. Földessy érdeme, hogy erre nyomatékkal felhívta a figyelmet. 
Babits szerint „ a szótagszám nem verselés". A szótagszám s z á m , mérték, tehát fontos 
ritmikai tényező. Viszont a szótagszám önmagában még valóban nem teszi a verset verssé. 
A szótagszám csak a keretet ad j a meg, amelyen belül, a keret ad ta lehetőségekhez mérten 
lehet gazdálkodni. Ady mindenesetre nagyon kedvelte a kilences keretet , úgy látszik, ebben 
tudta a legkönnyebben elvégezni azt a rendezgetést, persze többnyire inkább érzés után, mint 
fontolgatással, amelynek eredménye lett a sajátos Ady-ritmika. A felsorolt tiszta kilences 
sorokból álló versein kívül igen sok van, amelyben kilenc szótagú sor más sortípussal kevere-
dik. Földessy Gyula 171 strófat ípust állított össze Ady verseiből ( A d y Endre 43—6), s ezek 
közül több mint százban ta lá lható kilences sor, több mint ötvenben pedig a kilences vagy 
dominál, vagy más típusokkal feles arányban osztozik. (A tiszta kilences, valamint a gyakori 
9 + 8 + 9 + 8 és 8 + 9 + 8 + 9 t ípust Földessy kihagyta a táblázatból.) A kilences szám tehát 
némileg olyan fontos szerepet tölt be Ady l írájában, mint más vonatkozásban, a versek cím-
szavainak számát illetően a három. Az Új versek megnyitója is kilenc szótagú sorral kezdődik: 
Góg és Magóg fia vagyok én . . . 

Leggyakrabban nyolcasokkal keveri kilenceseit. Az ezek variációiból kialakult négy 
soros, háromsoros vagy más versek közül az ismertebbek a következők: A vár fehér asszonya, 
A mi gyermekünk, A lelkek temetője, Vén faun üzenete, Meg akarlak tartani, Harc a Nagyúrral, 
Az én koporsó-paripám, Halát a síneken, Mátyás bolond diákja, Az ős Kaján, Özvegy legények 
tánca, Havasok és Riviera, Az Illés szekerén, Az Isten balján, Magyar jakobinus dala, Egy harci 
Jézus-Mária, Csokonai Vitéz Mihály, Dózsa György lakomáján, A Hadak útja, Új várak épültek, 
Halálvirág : a Csók, A fehér lótuszok, Ond vezér unokája, Biztató a szerelemhez, (vö. Vajda: Pász-
torórák), Ujjak a Szajnában, A l.óri csókja, A könnyek haszna, Az Antikrisztus útja, Alázatosság 
langy esője, Köszönet az életért, Istenhez hanyatló árnyék, Az örökké elváltak, Csaba új népe, 
Az undor óráiban, Az eltévedi iovas. Ezeken kívül még nagyon sok az olyan strófaképlete, 
amelyben a kilences nem nyolcassal keveredik, sokszor szakaszkezdő vagy szakaszzáró sorként. 
Ady korábbi kötetében, az 1899-ben megjelent Versek-ben is feltűnően sok a kilences, több-
nyire nyolcassal vegyítve. 

Vajda János kilences—nyolcas kombinációi: Szinészbarátaimlioz, A fecskék, A vén 
csavargó, Az idő (e három utóbbi Béranger nyomán), G ina XX, XXIII , XXIV, XXVII, X X X ; 
Don Juan, A vén mosónő (Chamisso után), Tavasz felé II, Luzitán-dut, Találkozások, A város-
ligetben, A bikoli fák alatt, Csillagok, Páris dalol, Megnyugvás, Életbölcselem, Utolsó dal Ginához, 
Otthon, Gyermekkorom tájéka, Az első, Fürdői emlékek, Pásztor-órák, Nyári éjjel III, A nagy-
urakhoz. E versek közül csak az utóbbi három r i tmikája , hangulata, nyelve áll közel a fent 
tárgyalt adys jellegű tiszta kilencesekéhez. 

A nyolcasokkal váltakozó kilencesekből alkotot t , sokszor négy sornál hosszabb stró-
fák kedveltek voltak a XIX. században Európa-szerte. Elég, ha csak Schillernek Polykrates 
gyűrűje és Ibykus darvai című ismertebb versére, vagy Puskin Anyeginjére utalunk. Petőfinek 
és Aranynak mintegy 10-10 ilyen strófaképletű verse van. Petőfinek ezek a versei az ismerteb-
bek közül valók: Jövendölés, Búcsú a színészettől, Pinty úrfi, Véres napokról álmodom, A X I X . 
század költői, A felhők, Rongyos vitézek, A magyar politikusokhoz, Tudod, midőn először 
ültünk. Aranytól a Hídavatás és az Ének a pesti ligetről az ismertebb. Tehát Vajda sokkal több-
ször nyúlt strófatípusunkhoz, mint Petőfi és Arany. S habár Petőfinek néhány ilyen verse, 
különösen a Véres napokról álmodom, a Rongyos vitézek s A felhők többhelyt erősen megszag-
gatja az idegen versmértéket, és hangsúlyos lüktetésével it t-ott olyan hatást tesz a fülre, 
mint Ady r i tmikája . Vajda versei mégis közelebb állnak Adyhoz, memcsak időben, de a ver-
selés módjában is. 

Ismerve most már Vajdának és Adynak a kilences szótagú verssorokhoz való viszonyát, 
s azt, hogy Vajda kilenceseinek a szótagszámon kívül is mennyi olyan tulajdonsága van, 
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amely felkelthette Ady érdeklődését, nem alaptalan az a feltevésünk, hogy A d y a k i l e n -
c e s t V a j d a J á n o s n á l s z e r e t t e m e g V a j d a v e r s e i n e k e g y é b é r t é -
k e i v e l e g y ü t t . 

Ezt megállapíthatjuk akkor is, ha ugyanakkor r ámuta tunk arra, hogy a századforduló 
tá ján más, kisebb jelentőségű költők (Szentessy Gyula, Szilágyi Géza, Zilahy Károly, Palágyi 
Lajos, Zempléni Árpád, Szalay Fruzina) verseiben is megtalálható a kilencsoros strófa, amely 
— úgy látszik — a századfordulón bizonyos mértékig divatba jöt t . Nincs kizárva, sőt való-
színű, hogy a kilenceseknek ez a századvégi d iva t ja is hatot t Adyra , mint ahogy nemcsak ritmi-
kai, hanem felfogásbeli, szókincsbeli, mondatszerkesztésbeli szempontból is volt már e kisebb 
írók verseiben nem egy olyan elem, amelyet Ady akár tudatosan, akár ösztönösen, de minden-
esetre észrevehető módon magába olvasztott . (Vö. Rónay György, Petőfi és Ady között.) 

4. Ady r i tmikájának lényegét Földessy így határozza meg: „az időmértéket döntően 
alárendeli a jelentésbeli nyomatéknak vagy lendületnek, úgy hogy már kezdetben is a legtöbb 
költeményében a verssor hangulati energiájával szabatja meg annak időmértékét. Pl. mindjár t 
az Új versek nyitányának második versszakában a metrum méltóságosan induló menete után: 
»Verecke híres út ján jö t tem én, fülembe még ősmagyar dal rivall« amely két sorban úgyszólván 
minden szóra ránehezedik a hangsúly, — ideges, nyugtalan, gyors lejtéssel siet előre a követ-
kező két sor: »szabad-e Dévénynél betörnöm ú j időknek ú j dalaival«" (Ady Endre 40. ) Az Űj 
versekhez fűzöt t magyarázatában egy másik sajátságra is r á m u t a t : a változatosságra, a külön-
böző verslábak keverésére egy versszakaszon belül. Könyve további részében azonban téved, 
amikor azt állítja, hogy Ady „hamarosan szakít az időmértékkel, úgy hogy a Vér és Arany ban 
már nincs időmértékes vers, a kötetnek egy versét sem lehet bármely régi mértékre végig-
skandálni" (uo. 42). Ady későbbi verseiben is van időmérték, ahogy erre Babits, Sík és Horváth 
János rámuta to t t . Sík meggyőzően fejtegeti, hogy Ady keverte a különböző verslábakat, 
keverte az emelkedő lejtést az ereszkedővel, sőt keverte a hangsúlyos ütemezést is az időmérték-
kel. Az átmenetre a trochaeusok kínáltak lehetőséget, m e r t ereszkedő jellegüknél fogva 
könnyen átcsaphat tak hangsúlyos verselésbe (Gárdonyi, Ady, Prohászka 269—79). A keverés 
azonban csak következménye Földessy első, igaz tételének, annak, hogy Adynál a nyomaték 
vált döntővé. Ha Ady szabályosan mérte volna a jambusokat , akkor az őreá jellemző egyes 
szavak vagy szókapcsolatok (ízek, tömbök) nyomatékát elmosta volna az időmértékes ri tmus 
monoton hullámzása. Pedig Adynál különös súlya van a szavaknak, az egyes szavaknak is. 
Ez az oka egyébként annak , hogy Ady r i tmiká já t nem lehet az ő szóhasználatától, szófűzésétől 
függetlenül vizsgálni. Ha szabályos, hagyományosan ütemezhető, hangsúlyos verseket ír, a 
monoton ütemezés megint csak gátja annak a kifejezési vágynak , amely minden szóval nagyot 
akar mondani, s Ady különben sem akarta feláldozni az időmértéket. Csak azt akar ta , hogy az 
érzést, a gondolatot kifejező tartalom legyen az úr a verseiben, és ne a forma. És mert a formát 
is igen sokra tar tot ta , olyan alkalmazását kereste meg, amely jobban simulhatott a tartalomhoz. 
Ezt jelenti Ady r i tmikájára vonatkoztatva Verecke és Dévény. 

Vizsgáljunk meg egy Vajda-strófát a „Pásztor-órák"-ból. Ezt a verset Va jda 1888-ban 
írta, s a fent említett adys ízű sorozatból való. 

Hiába, szó ide-oda, 
Végtére is csak azt kell lá tnom, 
Te vagy a legnagyobb csoda 
Ezen a szép tündér világon. 

A strófa szótagképlete: 8+9+8-1 -9 ; rímképlete: abab. Ritmusa kétségtelenül időmér-
tékes alapszövedékű, mégpedig zavartalanul jambikus lej tésű, a negyedik sorában azonban 
van egy zökkenő: egy pyrrichius és egy jambus után egy spondaeus következik: Ezen a szép 
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tiindér . . . A hagyományos licentiák figyelembevételével az első két láb (Ezen a szép) fel-
fogható choriambusnak a sorkezdő hangsúlyos rövid szótagot hosszúnak értékelve (út/ t /—), 
s a Choriambus is meg a hangsúlyos rövid szótagnak hosszúra átjátszása is szokásos volt a 
jambikus verselés magyar hagyományában (vö. Horváth János , Vitás verstani kérdések 90—7). 
A tündér szón mégis olyan jellegzetes döccenést érzünk, ami Adynál lesz m a j d gyakori. Ezt 
nemcsak a spondaeus okozza, hiszen jambusoknak spondaeusokkal való keverése elég általános 
volt már régóta a magyar költészetben, s a második sorban három spondaeus is van, s ott 
mégsem érzünk különösebb ugrást. Nem a spondaeus a fő oka tehát a zökkenésnek, hanem az, 
hogy erősen hangsúlyos kezdő szótag a spondaeus első tagja , s talán az is, hogy a megelőző 
rövid szótagok még jobban kiemelik ezt a hangsúlyt. Még erősebb volna a döccenés, ha a sor-
középi spondaeust trochaeus vagy dactylus vál taná fel, mint a Búcsú a naptól című vers egyik 
szintén strófazáró sorában, éppen a legnyomatékosabb, az értelmileg legfontosabb szót ugratva 
meg: 

S nem elveszítni, ami megvolt, 
— Hisz végre elmúl minden egykor, — 
De el nem érni a legfőbb jót , 
Ez itten a legszomorúbb sor. 

Máskor, az Est-harang című versben a strófa három jambikus lejtésű sorát dactylusos 
sor zárja le, ismét a strófa kemény főmondanivalóját fejezve ki: 

Szülőd előled elrejtőzik. 
Szégyenli tán magát mia t tad? 
Vagy ebbe tán az intés rejlik: 
Légy ura, istene magadnak. 

Ismét máskor a strófazáró sor kezdő spondaeusa emeli ki a strófa és a vers legfontosabb 
szavát , megadván a vers záróakkordját (A nagyurakhoz): 

Ne többet erről ! ezután 
Ti balra és mi jobbra térünk. 
Sok víz foly el még a Dunán, 
— Vér is ta lán — míg összeérünk. 

Az emelkedő és az ereszkedő lejtés vál takoztatására szép példa a Búcsú a naptól egyik 
szakasza, amelyben két jambikus lejtésű sor két olyan ereszkedő lejtésűt fog közre, amelyek 
majdnem azonos felépítésűek a ,,Közt nem lengedez a zephir"-féle glyconi sorral, csak egy 
szótaggal hosszabbak, s a másodikban egy trochaeus helyett spondaeus van : 

De hát el tűnni a nagy éjben, 
Mindennél, ami él, a vég ez. 
Mennem kell, aliová megy minden ; 
Ahol csöndes, hideg sötét lesz . . . 

Érdekes r i tmushatású a Nyári éjjel egy sora: E — nekünk végtelen — darabja. A fülre 
azt a benyomást teszi, mintha kis alcaiosi sor volna, azzal a különbséggel, hogy a második láb 
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itt trochaeus, nem dactylus. A furcsa itt az, hogy az E nekünk lábat dactylusnak hallja a fiilünk, 
annak ellenére, hogy a végén hosszú szótag van. Mi lehet ennek az oka? Valószínűleg az, hogy 
az erősen hangsúlyos e névmás és a végtelen jó hosszú első szótagja közé eső nekünk szó relatív 
rövidülést szenved el hangtani és mondattani helyzete következtében. 

Térjünk vissza eredeti strófánkhoz. A hagyományos időmértékes tagolás szerint — 
nem véve tekintetbe a licentiákat — háromféle láb található benne: jambus, spondaeus és 
pvrrichius. Megoszlásuk érdekes arányt mu ta t : a lábak fele jambus, negyede spondaeus és 
negyede pyrrichius. S nemcsak mennyiségi megoszlásuk muta t ilyen szép szabályosságot, 
térbeli elrendezésük is: az első sor eleje jambus, vége pyrrichius. A második sorban főleg spon-
daeusok vannak , közrefogva egy jambust; a harmadik sor pyrrichiussal kezdődik, de aztán 
végig jambikus. A negyedik sor ugyanúgy kezdődik, mint a harmadik, de aztán két jambus 
közrefog egy spondaeust. Tehát minden sornak más a jellege: a legaprózóbb az első, a legván-
szorgóbb a második, mindjár t nagy ellentétbe kerülve az elsővel (gondolati tar ta lmuk is ellen-
tétes), a harmadik sor az a rany középszer, s a negyedik, mint záró sor a legváltozatosabb, az 
összes előző formákat még egyszer csokorba szedi. A lábak elrendeződése nemcsak sorok sze-
rint, tehát függőleges.irányban muta t változatosságot, hanem vízszintes szemléletben, a sorok 
eleje-vége szempontjából is. A pyrrichiusok az első sorban hátul , a harmadikban és negyedik-
ben elől helyezkednek el; a spondaeusok a második sorban két oldalt, az utolsó sorban középen. 
Mindezt a rendet és szabályosságot a költő természetesen nem tudatosan hozza létre, s az 
olvasó számára sem tudatosul. 

A strófa magában is kerek egész. Minden kis részlete lényegeset mond, s ennek meg-
felelően több jó erős hangsúly található benne, a szavaknak ereje van. Ne felejtsük el, ez is 
fontos a r i tmika szempontjából, s Ady verselésének is egyik fő eleme. Ennek a következménye, 
hogy a sorok kisebb, hangsúly által elkülönített ízekre is darabolódnak, mintegy á tütve az 
időmértéken és keresztezve azt . így végeredményben a hangsúly által magyarosan is lehet 
strófánkat ütemezni, például valahogy ilyen beosztással: Hiába, szó I ide-oda, — Végtére is 
csak I azt kell látnom, — Te vagy a / legnagyobb csoda — Ezen a szép / tündér világon. A sorok 
ütemképlete tehát ez volna: 4 + 4 — 5 + 4 — 3 + 5 — 4 + 3 . Lehetne még 3—3 ütemre is tagolni 
a sorokat, egy kilencszótagos sor alkalmas az efféle tagolásra (Vö. Horváth János, Versritmusú 
szólások a kötetlen beszédben 27). Az ilyen ütemezés megfelel a próza értelmi és hangsúlyos 
egységei, a szólamok tagolásának, s mint ot t , a prózában, úgy itt , a versben is helyenként 
kiki másképpen haj taná végre, részben aszerint, hogy hogyan fogja fel a szólamhatárt , részben 
hangsúlyozási és szünettartási módja szerint. Ezek az egyéni eltérések azonban a lényeget 
nem érintik, azt, hogy strófánk magyarosan is ütemezhető. A kétféle: magyaros ütemek és 
klasszikus lábak szerinti tagolás lehetősége egyszerre, szimultán van meg ugyanabban a vers-
ben. Ez is olyan sajátság, ami Adyra is jellemző. Azonban megint csak utalnunk kell arra, 
hogy ez a sajátság sem pusztán kettejüknél található. (Szavalás közben feltétlenül ennek a 
magyaros tagolásnak kell elsősorban érvényesülnie, s nem szabad az időmérték szerint úgy 
elskandálni a verset, hogy megnyomjuk az arsist. Ha s trófánkat így szavalnánk el, mindjár t 
az első sorban igen furcsa dolgok és képzetek kerekednének ki az effa j ta skandálásból !) 

A főhangsúlyok elhelyezkedése is arányos vizsgált szakaszunkban. Az első sor elején: 
Hiába, a második sor közepén: azt, a harmadik sor elején és közepén: Te . . . /egnagyobb, és 
a negyedik sor közepén: szép tünáér találhatók. 

A versritmus vizsgálatához hozzátartozik az is, amit Sík Sándor melódiának nevezett: 
elsősorban a magánhangzók és a mássalhangzók színének, időtartamának a váltakozása (i. m. 
279; lásd még Adyval kapcsolatos szép elemzését uo. 279—86; a hangrendi különbségeknek 
és a hangok elhelyezkedésének esztétikai hatására vonatkozóan vö. még Horváth János elem-
zését Berzsenyivel kapcsolatban: MNy. LV, 3—5). 

Nézzük meg s t rófánkban a magánhangzók viselkedését. Az egyes sorízek magánhang-
zóinak jellegét meghatározhat juk, s használhatjuk a fonetikából ismert elnevezéseket, mert 
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ezek hangulat i benyomások alapján születtek meg: magas, mély. Hanghatás szempontjából 
fontos a rövidség — hosszúság is, s az a hangot nevezhetjük világosnak. Ilyen csoportokat 
a lkothatunk: magas rövid: i, e, ü, ö ; magas hosszú: t, é, ű, ő ; mély rövid: и, о, a ; mély hosszú: 
ú, ó ; (mély hosszú) világos: á. A hosszú hangok különös értékei nyelvünknek költészetünk 
számára sok más olyan nyelvvel szemben, amely nem használ ilyen hangokat (vö. Bárczi 
Géza, Anyanyelvünk magyarsága 8—10). Különösen értékes az á. Elég csak az Egy gondolat 
bánt engemet Világszabadság szavára gondolni: mennyire hozzásegítik az á hangok e szót 
ahhoz a fontos szerephez, amit a versben betölt. Ha mármost strófánkban megvizsgáljuk az 
egyes sorok hanganyagát, a következő képet kapjuk . Az első sor eleje világos (az á rányomja 
bélyegét a szomszédos hangokra is és egész zömét világos színezetűvé teszi), közepe mély 
hosszú (ő) , vége vegyes (magas + mély); a második sor eleje magas hosszú, közepe vegyes, 
vége világos; a harmadik sor eleje vegyes, közepe vegyes, vége rövid mély; a negyedik sor eleje 
vegyes, közepe magas hosszú, vége világos. Ha az így kapot t sémát mondjuk színfoltokkal 
tennénk szemléletessé, lefestve strófánk magánhangzó csoportjainak az elhelyezkedését, egy 
meglehetősen tarka, de eléggé kiegyensúlyozott színhatású képet kapnánk: az egyes színek 
helyzet és kiterjedés szempontjából egyaránt elég arányosan töltenék ki-a teret . A nagy han-
gulati ér tékű, kiemelő szerepű á csoportja nyi t ja és zárja a s trófát , mindkét esetben értelmileg 
fontos szót foglalva magába. E hangbeli tényezők mindenesetre szintén hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a vers kellemes, változatos hatású legyen a fülre. S erre Ady is igen sokat adot t . S lehet, 
hogy éppen ennek a hangkeverésnek a módja, a szavak hangbeli összhatása, muzsikája az az 
egyik sajátság, ami Vajda verseinek egy részében Ady felé muta t . 

S végül, de fontosságára nem utolsósorban hozzátartozik Vajda r i tmikájához a hang-
súlynak, szüneteknek, mondatszerkesztésnek az a rendje, amely kis, súlyos ízekre szabdalja 
a sorokat. Mondatai rövidek. Az egymásnak mellérendelt jelzők, áll í tmányok, határozók, 
tárgyak, alanyok a köztük levő szünet miat t mind-mind zökkenőt jelentenek: A vállad oly 
hideg, fehér ; Bájad nem ismer éjt, napot ; Ügy sütsz, lobogsz, hogy majd elégek (Pásztor-órák); 
— Bölcső, menny asszonyágy, koporsó, Enyészet, élet egymást vál t ja ; Alakok, tömbök, mindig 
újak Jönnek, suhannak, mint a felhők; Ez volt, van és lesz mindörökké; Él. meghal, aztán — 
soha többé; I t t mindenütt, bennem, fölöttem Merő csoda, titok, homály ; Rohadni, lassankint, 
bűzliődve (Nyári éjjel); — Ahol csöndes, hideg sötét lesz (Búcsú a naptól); — Tud j beugorni 
készen, bátran ; De a teremtő, áldó Isten Magának is jobb, boldogabb tán (Est-harang). Jelzői, 
jelzős szerkezetei olykor egészen adys benyomást tesznek ránk: Amelybe nyári éjszakánkint 
Szűz csillagok fürödni járnak (Búcsú a naptól); — Bús, őszi este, istent keresve [ ! ]; Nem gyáva, 
babonás vakhitből; Bűvös, csodás, hős szemeinkben (Est-harang); — Ti vagytok a létörlő rákok 
(A nagyurakhoz). A há t rave te t t birtokos jelző és a hát ravete t t , szünettel elválasztott mondat-
rész, értelmező is tagol, tömbösít : Örök a léte a salaknak (Est-harang); — Tengerszemében a 
Kárpátnak (Búcsú a naptól). — Kísértik egymást, jéglepelben (Nyári éjjel); De könyvre, 
magyar könyvre, nincs A milliókból egy fillértek (A nagyurakhoz). A szavak megismétlésének 
я módja nem egyszer olyan, hogy Adyra kell gondolnunk: Örökké élni; élni; élni ; Soha, soha 
meg nem p i h e n n i . . . (Nyári éjjel); — Egész más a mi istenünk S egészen más a ti istentek 
(A nagyurakhoz);. Ezek az ismétlések nem egyszerűen nyomatékosítást fejeznek ki, nem is 
csupán a szemléltető ábrázolást szolgálják, hanem a vers fő mondanivalóját szimbólikus érték-
kel mélyítik el. Egy sorban nem egyszer két mondat helyezkedik el mellérendelten, olykor 
rövid alárendelt mondat is elfér egy fél sorban: „Fogadd el ezt, nyugodj meg benne, Hogy ez a 
szebb, ez a neked jobb" (Est-harang); „Csak jár, ku ta t , bár tud ja jól, Amit keres, föl nem 
ta lá l ja" (Nyári éjjel). E mondat tani eszközök nélkül nem jöhet létre az a hangsúlyozás, az 
a meg-megszaggatása a sornak, ami Adyra is oly jellemző. Bornemisza Péter írásaiban talál tam 
ugyanilyen mondatszerkesztési eljárást (Iskolai Nyelvművelő 1959. 384—5). 

Hogy lássuk, mennyire más ritmika, stílus, mondatszerkesztés ez, mint a mondanivalót 
szélesen elfolyasztó, lágy, monoton ritmusú szentimentális verselés, bemuta tunk egy olyan 
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versrészietet példának, amely mindenben ellenkezője annak, amit eddig Vajdáró l mondtunk: 
változatos ri tmus helyett egyhangú jambusok és spondaeusok, súlyos szavak, erősen hangsúlyos 
dobbanások helyett a gondolatoknak laza szövésű, folyamatos egymásutánja, sehol egy meg-
kapó, kiugró szó, pedig a vers témája az élet és a halál, a lét és nem-lét kérdése. KÖlcseynek Élet 
című verséről van szó. Kilenc és nyolc szótagú sorokból áll, a nyugateurópai köl tészete kedvelt 
formája Kölcseynél elég gyakori. De mennyire más kilencesek és nyolcasok ezek mint a Vajdáéi 
és az Adyéi ! Az összehasonlítást az olvasóra bízzuk. A vers első strófája: 

Te sírhalomnak bús homálya, 
Bár benned nyugtomat lelem, 
Rád nézni mégis gyötrelem, 
Kedvét e szív csak i t t találja. 

Sűrű kény s fájdalom felett, 
Mint csolnak a habok körében, 
Hánykódom, s nyugszom hív ölében 
Védangyalomnak, mely vezet. 

Az elmondottakból látszik, hogy a r i tmus kialakításában fontos tényező a nyelvi elem: 
a szóhasználat, a mondatfűzés, a szavak sorrendje, a szólam, s mindez szerves egységben hozza 
létre a költő stílusát. A szólam szerepével különösen sokat foglalkozott az u tóbbi időben Var-
gyas Lajos (A magyar vers ritmusa) és Szabédy László (A magyar ritmus formái), de úgy lát-
szik, hogy a szólam mellett és azzal összefüggésben a szókincs felhasználási mód ja , s bizonyos 
nyelvtani formák alkalmazása is szoros vonatkozásban áll a ritmussal. 

5. Végeredményben a Vajda és A d y közt k imutatot t egyezések a maguk összeségében 
keltik azt a hatást , amely az egyiket a másikra emlékezteti, s mindkettőt másoktól megkülön-
bözteti. Mert ha ezt az összhatást szálaira bont juk, egy-egy szál önmagában csak jellemzi, de 
nem sajátosan jellemzi költészetüket, illetőleg annak egyes részeit. Vajda és A d y közös vonásai 
nemcsak a szűkebb értelemben vett r i tmusban, hanem e r i t m u s s a l s z e r v e s e n ö s s z e -
f ü g g ő e g y é b z e n e i és n y e l v i t é n y e z ő k e g y ü t t e s h a t á s á b a n keresendő. 
Kilences vagy kilences-nyolcas szótagszám, félrím vagy keresztrím, az időmértékes ritmus 
szabadabb kezelése még ha hagyományos licentiákkal is, emelkedő és ereszkedő lejtésű 
sorok váltogatása, az időmértékes sorok át játszhatósága magyaros ü temekre , illetőleg 
a kétféle tagolás szimultán együttléte, a soroknak még a magyaros ütemeknél is kisebb 
és szabálytalanabb ízekre tördelése, erősen hangsúlyos, szimbólikus ér te lmű szavak, 
sűrí tet t nyelv, szentenciaszerű tömörség, a hangoknak szép zenei ha tá sa — mindez 
együtt eredményezi azt , amit én hasonlónak érzek a ké t költő művészetében. Hozzá-
tehet jük: nagy és komoly mondanivalójuk volt, s ezt őszintén és nyíltan ki is fejezték. Nem 
virtuózok voltak, nem mesteremberek, hanem — Petőfihez hasonlóan — a gondolat, érzés 
volt az úr költészetükben. Ezért többnyire ot t sincs hiányérzetünk verseik olvasásakor, ahol 
több a szabadság, mint a „szabályszerűség": a gondolat, a nyelv ereje diadalmaskodik ilyen-
kor a formán. 

Ady ri tmikájával kapcsolatban leginkább Kiss Józsefe t szokták említeni, de vannak, 
akik tagadják , hogy Kiss József különösebb hatással le t t volna Adyra (a véleményekre vö. 
Horváth János, Rendszeres magyar verstan 156). Magam úgy látom — Rubinyihoz hasonlóan 
—, hogy Kiss József költészete a m a g a e g é s z é b e n nem sok közös vonást m u t a t Adyéval, 
s amennyiben van hatás, az inkább fordí to t t . A Rónay György könyvében tá rgya l t és fentebb 
említett kisebb költők egyikét másikát közelebb érzem Adyhoz, mint Kisst. 

Mindamellett egyszer s másszor a tematikában s a szimultán ritmusú sorok alkalmazá-
sában ha tha to t t Kiss József is Adyra, illetőleg felszabadító hatással lehete t t rá . 

6. E dolgozatban Vajda János és Ady közt kerestük a kapcsolatot. Rámuta t tunk , 
hogy a kezdetben Petőfi-nyomokon induló költő stílusa hogyan változik meg, hogy verseinek 
hangja — különösen életének utolsó szakaszában — hogyan lesz Adyra emlékeztető. Most 
befejezésül azonban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy e változás nem jelentet te a Petőfi-
től való teljes eltávolodást. Az Ady-versek előszelét suhogta tó Vajda-költészetben mindvégig 
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megmarad a petőfis hang is. Bóka és Komlós már felhívta a figyelmet a Sirámok adys jelzőire, 
kifejezéseire, de ugyanebben a ciklusban olvashatjuk a következő részletet is: 

Ügy-e keserű a pohár? 
I t ta ezt több jó bolond már ! 
S mind azt h i t ték , üdvözítnek; 
— Nekem már e hitem sincs meg ! 

Keszi Imre a Gina-ciklusban talált Adyra utaló sorokat , de ugyanott ta lá lható ez is: 

Lehet-e az, hogy csak egyet szeress 
Te, kit egész világ szeret? 
Talán — talán — hisz csak az bizonyos: 
Szeretni nem fogsz engemet. 

Nemcsak a hang, de ez a kétkedő szerelem is Petőfire, nem Adyra jellemző. S még leg-
utolsó verseiben is érezzük Petőfi hatását : 

Még fehér a világ, Még alszik, szendereg, 
Még fagyva a pa tak . De immár mindenik — 
Még alszik a virág Természet, emberek 
A hólepel a la t t . Tavaszról álmodik 

(Tél utója) 

S vajon nem a régi, Petőfi-féle hasonlat-e az, amit utolsó, „Oh, te csodás, dicső termé-
szet !" (Petőfinél: Oh természet , oh dicső természet !) kezdetű versében ta lá lunk? 

Oh, mert közéig épp a nagy óra ! 
Már készülődik búcsúzóra, 
Testből a lélek válni készül, 
Mint kard kiröppen hüvelyébül. 

S a kard kiröppent, miután már u ta t vágott egy új — és mégis régi — r i tmusú, zenéjű 
költészet felé. De ez a ka rd a Petőfi kard ja volt. 

1959. szeptember 
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