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Szerdahelyi István 78-as, A verstan is közügy című vitaindítójában6 

elméletileg még kategorikusabban fogalmazott a magyar ütemhangsúlyos 
vers mibenlétének s a verstan feladatainak meghatározásakor. Ha követke-
zetes, úgy ó' a fenti mértékváltozatokat „szabálytalan felbukkanásukra" 
hivatkozva nem is tekintené ritmustényezó'nek. S valóban, Verstand ban 
a Toldit szimultán (trochaikus) felező' tizenkettesnek tartja.7 

Megfigyelésünk szerint pedig Arany a háromféle ütempárt ritmikai-
lag is ekvivalens mértékváltozatokként alkalmazza. Sajátos verselési „stí-
lusa" azáltal jön létre, hogy - szoros összefüggésben egy-egy sor sze-
mantikájával - hol „kötelezővé" teszi egy bizonyos mértékváltozat 
interpretálását, hol pedig - és erre példa a Toldi első sora is - alternatív 
lehetőségként kínálja számunkra az ütempárok belső osztásának módo-
zatait. 

(Mostmár a vita teljes anyagának birtokában próbáltuk meg még 
egyszer összefoglalni álláspontunkat és fölvázolni módszertani elképze-
léseinket is: Lásd írásunkat az ItK, 84/4. számában) 

PÁLFI ÂGNES-TURCSÂNY PÉTER 

MÉG ÉS MÁR 

KOMJÁTHY JENŐ VERSELÉSÉRÖL 

A 19. század közepétől Petőfi még vezér lehetett, s alig néhány évti-
zeddel később Komjáthy, miként azt ő maga hirdette, legföljebb -
vátesz. Az 1800-as évek utolsó harmadában költészetünk klasszikus kor-
szaka végképp lezárul, és ezzel egyidőben megfogan az új, a modern 
magyar líra. Harmindhét esztendő méretett Komjáthy Jenő számára: a 
versírásra tizenkilenc. De nem volt termékeny költő. Egyetlen verses-
könyve (A homályból) halálának évében, 1895-ben jelent meg. Az élet-
mű alig több kétszáz versnél. 

6Lásd a Valóság 1978/4-es számában, továbbá Kecskés András és 
Szepes Erika válaszát a folyóirat ugyanezen év 7-es és 11-es számaiban. 

7Vö: Szepes Erika-Szerdahelyi István: Verstan. Bp. 1981. 399. 

11 Irodalomtörténet 84/4 
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A reménytől a befelé fordulásig 

Magány, idegenség, kötődés-hiány: Komjáthy „betegségei". Az 
ember, ha nem érzi a társadalmi környezet előrevivő lendületét, önmaga 
építette falak közé zárkózni hajlamos. Ez a befelé fordulás a 19. század 
utolsó harmadában a versforma forrongásával társul. Csakhogy itt nem 
valami újnak a kereséséről van szó - legalábbis eleinte - , annál inkább 
az eddig meglevőnek az elvetéséről. 

Komjáthy költészetéből hiányoznak az „időben visszahúzó" alakza-
tok: a hazafias-nemzeti versek, a tájversek, a dalok, a balladák, az ódák. 
S hiába ad itt-ott műfajra utaló címet (Hymnusz, Sírversek, Szózat, Dal 
stb.), még szerelmes versei is inkább gondolati költeményekként mutat-
koznak. 

A század utolsó évtizedeiben a megváltozott öntudat már nem szó-
lalhat meg a hagyományokra tekintő ütemhangsúlyos formában, sem 
pedig a túlhaladott életérzésekhez kötődő antik strófaszerkezetekben. 
A magyar költészet ekkortájt veszíti el epikus jellegét. Az aktív részvé-
telt a passzív cselekvésképtelenség váltja föl, a tevékenységet a tétlenség, 
a közösségre hatás szándékát a benső önvizsgálat. Mire való a költő 
kezében a lant? Petőfi még megbélyegzi az „önmagáról panaszkodó" 
költőt 1847-ben (A XIX. század költői), ám 1888-ban Komjáthy már új 
hitvallást tesz: 

Háttérbe szorulnak az epikus tartalom sugallta formák: a felező 
tizenkettes, a négyes alapú, három ütemű tizes és tizenegyes, de ugyan-
erre a sorsra jut a hexameter és a „hajdanvolt" reformkor kedvelt alak-
zata, a jambikus tizenegyes. Megváltoznak az alkalmazott verselési 
áramlatok belső arányai is. Különösen szembetűnő ez, ha Komjáthy 
költészetét egybevetjük a 19. század nagy klasszikusainak lírájával 
(Négyesy László adatai nyomán,1 százalékban számolva): 

Gyönyör reám! Áldás a dalnak, 
Melyben a bánat kéjeleg! 
Bűbájos, mély zenébe halnak 
Az átvirrasztott éjjelek. 

(Hymnusz) 

Vörösmarty Petőfi Arany Tompa Komjáthy 

antik 
nyugat-európai 
ütemhangsúlyos 

5 
83 
12 

1 3 
79 58 84 
20 39 16 

96 
4 

1 Négyesy László: Л mértékes magyar verselés története. Bp. 1892. 
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A megszűnő áramlatok helyébe valami másnak kell lépnie: versek 
mindig születnek. Kbmjáthynál teljes egészében hiányzik az antik for-
ma, és - az elődökhöz képest - töredékes jelenlétüvé csökken az ütem-
hangsúly, ellenben jelentősen növekedik a nyugat-európai formájú ver-
sek aránya: ez utóbbi áramlat válik költészetében kizárólagos egyedural-
kodóvá. De elmozdulnak a nyugati sorfajok egymásközti arányai is. 
Ugyancsak a lírát vizsgálva és ismét Négyesy statisztikáját2 idézve (az 
adatok százalékokat jelentenek): 

Vörösmarty Petőfi Arany Tompa Komjáthy 

jambus 80 64 72 78 87 
trocheus 19 36 22 21 7 
anapesztus 1 - 3 1 2 
daktilus - - 1 - 4 

A magyar költő ritmusérzékét ekkor már zavarja a trocheus és az 
ütemhangsúly egybeesése: háttérbe szorul tehát az ereszkedő láb, és 
jelentősen emelkedik a jambus aránya. Ez a jambus azonban - még és 
már - nem csillog teljes tisztaságban. Anapesztizálódhat, mint a Szokat-
lan hangot üték meg . . . vagy a Tört című versben, de elhajolhat a 
szabadsorú jambus irányába is, ahogyan az az Óda a naphoz című vers-
ben történik. 

Az új főmotívum 

Komjáthy költészete egyértelműen nyugat-európai jellegű, azon 
belül is szinte kizárólagosan jambikus. Ne szépítsük: Ráday Gedeonnak 
és követőinek mozgalma éppen a verselési módok kiszélesedését hozta, s 
amikor a magyar költők széles horizontú formakincsből választhattak, 
Komjáthy meglehetősen egyoldalúan él a lehetőségekkel. 

Ám ez - látszat csupán. A folyamat, ami ezekben az évtizedekben a 
magyar lírában - így Komjáthy költészetében is — lejátszódik, bár csu-
pán néhány motívumra korlátozódik, azokat mégis az észrevétlen jelen-
létből a meghatározó jelentőségbe emeli. E tényezők - ha szembeöt-
lően kevéssé láthatóak is - azt az ívet erősítik, amely a hanyatló nép-
nemzeti iskola és az erősödő modern irányzat között húzódik. Kom-
játhy - a verstani eszközök alkalmazását tekintve - már túllép Petőfi és 
Arany hagyományain, s Komjáthy - és kortársai - nélkül nem kristá-

2Négyesy:i . m. 324. 

11* 
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lyosodhat ki Ady, Babits, az első Nyugat-nemzedék verselési megújho-
dása. 

Miről is van szó? Miként a trocheusversekben áthallatszik az ütem-
hangsúly, ugyanígy zavarja a jambikus lejtést a négyes alap. Ha a máso-
dik láb után főmetszet húzódik, ez gyöngíti a harmadik lábat. (Kom-
játhy még gyakorta ír rossz jambussorokat, mint például a Ha majd a 
h í r . . . kezdetű versében, hiszen az ütemhatár és a metszet e költemény 
soraiban - négy kivételével - egybeesik.) 

Ha azonban az életmű egészét vizsgáljuk, Komjáthy verselése még-
sem bimetrikus. A tények csak arra engednek következtetni, hogy a 
költőnek nem sikerül mindig megőrizni a vegytiszta formát. Komjáthy 
még „szubjektíve keserű", nem pedig „objektíve elidegenedett". Ösztö-
nös, mint a kortárs Kiss József például, s nem tudatos, mint majd Ady 
lesz. Mégis (bár a darabos négyes jambusok száma viszonylag jelentős) 
számolnunk kell azzal, hogy a következetesen nyolcasokban írott jam-
busversek sorainak 40 százaléka már nem feleződik! És ez - már a 
kilencesek hatása. 

Az új tendencia tehát az ötös alap létrejötte - főként a kilencesek-
ben, de a nyolcasokban, a tízesekben, sőt a tizenegyesekben is. Az eddig 
kevéssé gyakori, négy ütemű, ötös alapú kilences gyakoribbá válása a 
magyar verselés további útjának mérföldköve. Jelentősége az, hogy más-
hová helyezi a metszetet, s így ahelyett, hogy gyöngítené, éppenséggel 
erősíti - a hangsúlyviszonyok segítségével - a jambikus lejtést. 

Komjáthy hétezer-négyszáznegyvenhárom jambussorának 35,7 szá-
zaléka nyolcas, 33,7 százaléka kilences, 11,2 százaléka tízes, 8,9 száza-
léka tizenegyes. Az összes jambussor 89,5 százalékát négy sortípus teszi 
ki. Kevés olyan költőnk van, aki - formailag - ennyire egyhangúan, 
egysíkúan verse l . . . De azon költők száma is kevés, akiknek verseiben 
egy újonnan kiemelt motívum ilyen domináns szerephez jut. Az ötös 
alap gyakorisága ugyanis a következő: 65,1 százalék a nyolcasokban, 
64,7 százalék a kilencesekben, 57,2 százalék a tízesekben és 56,8 száza-
lék a tizenegyesekben. 

Ez az előfordulási arány nem egyedülálló jelenség ezekben az eszten-
dőkben, hiszen - például - Reviczkynél is hasonló tendenciát ismer-
hetünk föl. Reviczky jambussorainak 29 százaléka küences, 26 száza-
léka nyolcas, 22 százaléka tízes. A Magány költője tehát, bár százaléko-
san kevesebb kilences sort it, mint Komjáthy, mégis: azokat alkalmazza 
a legsűrűbben. Ezeknek pedig 88 százaléka négy ütemű, tehát hang-
súlyokkal gyorsított ritmusú, de ötös alapú - lényegében Komjáthyval 
megegyező arányban - a tízesek 58 százaléka is.3 

3 Szilágyi Péter adatai 
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Komjáthy nyugat-európai típusú, jambikus verseiben tehát a hang-
súlyviszonyok markánsabb kirajzolódásával létrejönnek a bimetrikus 
verselés technikai föltételei. Komlós Aladár - bár némi túlzással -
helyesen ismeri föl, hogy a költő „jambikus verseiben az időmérték és a 
hangsúlyos ritmus úgyszólván többszólamú együttesben harsog. Ennek 
forrása, hogy gyakori felkiáltó és óhajtó mondatai miatt a logikai nyo-
maték szokatlanul erős és olyan szabályosan ismétlődik nála, hogy ezál-
tal a jambikus felszín alatt önkéntelenül már-már hangsúlyos ritmus is 
keletkezik."4 

Még és már: egyéb bizonyítékok 

A mérleg egyik serpenyőjében tehát a hagyományok, a másikban 
pedig az eddig érvényes törvények megszegése. Komjáthy „még és már" 
helyzetét bizonyítja néhány további jelenség is. 

Következetlen az egyetlen versen végighúzódó szótagszám-rend. Az 
összes vers-egység - e téren - immáron változatos skálát mutat az 
elődökhöz képest: a jambusversek 55 százaléka tiszta periódusokban, 
26 százaléka tiszta rendekben - viszont 19 százaléka következetlen 
rendekben íródott. 

Az egyes sorok, illetve periódusok méretét tekintve nagy változatos-
ságot tapasztalunk. Komlós Aladár figyeli meg, hogy a költő „leggyak-
rabban rövid sorokat ír, ami az olvasót sűrű fordulatokra készteti".5 A 
leggyakoribb változat Kbmjáthynál - ennek megfelelően - a nyolcas-
ból és kilencesből álló periódus: a jambusversek 26 százaléka ilyen for-
májú. Tiszta nyolcasok szerepelnek a jambusversek 12 százalékában, ám 
viszonylag magas a tiszta tizenegyesekben írott versek aránya: 7 száza-
lék. A további 55 százalékon összesen harmincöt változat (tiszta ren-
dek, valamint két, három vagy négy elemű periódusok) osztozik, ám 
ezek egyike sem haladja meg a 3 százalékos gyakoriságot. 

Az egyetlen versen belüli sortípusok vizsgálatakor a százhetven jam-
busversben összesen ötvennyolc különböző változatot figyelhetünk 
meg! Szűknek ítéltük a verselési áramlatok választékát: a szótag-
szám-rendet vizsgálva éppen az ellenkezőjét figyelhetjük meg. Bár a 
versek többségében kimutatható a szótagszám következetessége, mégis 
föllelhető bennük egy-két eltérő sor. Ezek hatására a szabályos rend 
megbomlik. Az ilyenféle szabálytalanság csupán figyelmetlenségből, 
nemtörődömségből születhet, vélhetnénk, ám szembetűnő mennyiségük 
többet ígér e fölületes megállapításnál. Ha tüzetesebben vizsgáljuk a 

4 Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. Bp. 1980 2 .422 . 
'Komlós: i. m. 422. 
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verseket, azt tapasztaljuk, hogy e „szabálytalan" sorok minden esetben 
a vers komplex - tehát nem csupán verstani - egészének kulcspontján 
helyezkednek el: e jelenségnek fontos szerep jut a ritmikai kiemelésben. 

Ugyanígy: föllazul a kötött nyugat-európai formák szótag-
szám-rendje. Komjáthy stanzát ír négyes és ötödfeles jambusi sorokban, 
de ötösöket is vegyít közéjük (Nyugodt a lelkem); két szonettet fordít 
Lenautói olyan ötös és hatodfeles jambussorokban, amelyek közé hatos 
is keveredik (Magány I—II.); tercinákat ír következetesen csakis ötös 
jambusokban (Az ,,Apokalypsis"-ból I—II.). Bár a versforma mindenütt 
nyilvánvaló (sorszám, szakozás, rímképlet, lejtés stb.), mindegyik vers-
ben ott rejlik az apró szabálytalanság: a lazítás. 

Komjáthy költészetében már kimutathatóan megjelenik a gondolati 
egységek szerinti tagolás. Viszonylag sok nála a szakozatlan versek 
száma (a versek arányában 8, a sorok arányában 11 százalék), s van 
olyan verse is, amelynek egyetlen indító sorát hét, egyenként négysoros 
strófa követi (Az ősige). 

Föltűnően változatos a szakozott versek terjedelme, összesen hu-
szonegy strófaszám-változatot számolhatunk össze: a legrövidebb — ter-
mészetesen - két, a leghosszabb szakozott verse huszonnégy strófából 
áll. Itt hét változat jelenti az összes vers 60 százalékát, a kisebbik hánya-
don, a maradék 40 százalékon kétszer ennyi változat osztozik. Az át-
lagos versméret Komjáthynál negyvenhárom sor. Ez meglehetősen 
„bőbeszédű" költőre utal: azt is jelzi, hogy nem igazán lírikus, inkább 
bölcselkedő-epikus alkat. A Komjáthy-versek tartalmukat tekintve is 
inkább „esszéköltészetre" utalnak, mintsem „líraköltészetre". A líra -
valójában pillanatkép. Nincsen történet benne, nincsen tehát bővebb 
lélegzetre, terjedelemre sem szüksége. Csak összehasonlításul: Petőfi 
ifjúkori lírai költeményei átlagosan huszonhárom sorosak, Kosztolányi 
első kötetében pedig huszonegy sor az átlagos versméret. 

Nagy változatosság mutatkozik a szakok sorainak számát tekintve is. 
A legrövidebb strófája két sorból, a leghosszabb pedig tizennégy sorból 
áll: e két „szélsőérték" között összesen tizenhárom változat fordul elő. 
Négysoros strófákból áll a versek 49, hatsorosakból 13, nyolcsorosak-
ból 12, kétsorosakból 8 százaléka; a maradék kilenc változatra mind-
össze 18 százalék jut. 

Rímek és címek 

Komjáthy költészetében - a rímelhelyezést tekintve - nő a kivé-
telek száma. Tiszta vonulatokat a versek 64, vegyes vonulatokat (több 
rímtípus elegyítését) 7 százalékában alkalmaz, összesen negyvenöt, kü-
lönböző rímváltozatra találunk példát nála. Mindössze hat olyan verse 
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van (3 százalék), közöttük fordítások is, amelyekben a rímképlet a 
formához kötött (stanzák, szonettek, tercinák). A négynél több sorból 
álló strófáinak rímképlete többnyire olyan egyedi alkotás, ahol külön-
böző' rendek keverednek: itt föltűnő az ölelkező rím - a korra nem 
jellemző - népszerűsége. Bár tiszta vonulatként mindössze egyetlen, 
négysoros szakokból álló versében (Megőszült a világ) találunk példát e 
rímfajtára, a hosszabb sorokból álló versekben, azaz az összes Kom-
játhy-költemény 12 százalékában fölismerhetjük az abba rímelhelye-
zést. Ezek között húsz olyan verset találunk (9 százalék), amelyek stró-
fáinak rímképlete aabccb, vagyis a hatsoros szak egy páros és egy ölel-
kező rím összecsúsztatásából keletkezik. 

A Komjáthy-költészetben fölbukkanó egyéb rím-jelenségek is a lazí-
tás igényét jelzik. Az álmodó című versben példát találunk a strófaközi 
rímre, továbbá arra, hogy rímes versbe rímtelen sor ékelődik; a Kereslek 
című versben rímek csupán szórványosan fordulnak elő; a Régi rege II. 
tételében a - verseiben viszonylag gyakran alkalmazott - refrént a 
kilenc strófás versben két helyütt mellőzi. 

Versszerkesztői koncepcióját (egyben bölcselkedő-epikus alkatát) 
jellemzi, hogy kétszáztizenhét vers-egységét száznyolcvanöt cím alá so-
rolja. Viszonylag jelentős a két vagy annál több tételből álló versek 
száma (összesen tizenhat ilyen verse van), továbbá két ciklust ír: egy 
kisebbet, kilenc tételből (Régi rege) és egy nagyobbat, tizenhét tétel-
ből (Éloa). 

Ha határterületként is, de a verstan vizsgálati köréhez tartozik a 
címadás technikája. Százhetvenkilenc versét jegyzi önállóan alkotott 
címmel, ebből százhuszonkettőnek (68 százalék) nem a nyitó sorát vagy 
annak töredékét emeli az élre. A verscímeket két szempontból vizsgál-
tam. A címben szereplő szavak száma szerint megállapítható, hogy 
Komjáthy legföljebb négy szóból álló címet ad: egyszavas a verseinek 
41, kétszavas 31, háromszavas 21, négyszavas 7 százaléka. Az átlagos 
Komjáthy-verscím 1,9 szónyi hosszú. A címekben szereplő szavak szó-
fajok szerinti előfordulási arányai a következők (százalékokban): 

egyszavas kétszavas háromszavas négyszavas 

ige 5 16 14 21 
főnév 78 36 35 24 
melléknév 4 13 3 4 
igenév 7 6 5 -

névelő - 14 17 10 
névmás 3 2 2 4 
egyéb 3 13 24 37 
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Minél több szóból áll egy dm, úgy növekszik a benne eló'forduló 
igék és az egyéb szófajok számaránya, s ugyanakkor csökken a fó'nevek 
és az igenevek eló'fordulási aránya. A melléknevek gyakorisága egyen-
letes, leszámítva a kétszavas címekét; az egyszavas címek kivételével 
pedig — ahol funkciójából adódóan természetesen nincsen — megközelí-
tően azonos a névelők számaránya. A névmások mindahány címhosszú-
ság rovatában egyező arányban szerepelnek. A verscímek vizsgálata két 
eredménnyel szolgál: látható, hogy Komjáthy inkább dinamikus, mint 
statikus címeket ad, e címek azonban tömörek, jelzésszerűek, hiszen 
átlagos hosszúságuk elmarad a megszokottól. (Batsányinál például a 
verscímek átlagos hossza 2,7; Aranynál 2,2; Reviczkynél 2,1 szónyi.) 

Kétarcú évtizedek 

Komjáthy Jenő költészete egyrészt csöndes zendülés a begyakorolt 
sémák, az immáron rugalmatlan ritmikai törvények ellen, másrészt 
óvatos építkezés az új típusú versírás kialakításának érdekében. 

Alszeghy Zsolt már 1921-ben észreveszi: Komjáthynak „egyetlen 
újítása, hogy a formával keveset törődik - de éppen ez teszi pongyo-
lává".6 Valóban, a költőnek nem sikerült olajozottá tenni az új eljárá-
sokat. De vajon melyik az a reform, amelyik egyik napról a másikra 
képes az addigi hibákat gyökereiben is fölszámolni és az újításokat a 
maguk sértetlen tökéletességében magasba emelni? Számunkra magá-
nak a jelenségnek a ténye a fontos. Az, hogy miként a ritmikai törvé-
nyek - főként a jambusnak, mint az új verseléshez vezető út segédesz-
közének az előtérbe kerülésével, majd egyeduralomra törésével —, 
ugyanúgy a szótagszám-rend, a strófánkénti sorok és periódusok számá-
nak rendje, a strófák egymásközti viszonyának és arányának rendje s 
végül a rímrend is föllazul. 

Ennek a folyamatnak három lényegi indítékát említhetjük. 1. A 19. 
század utolsó harmadában Európában, de Magyarországon is eluralko-
dik egyfajta hagyománytalansági érzés. Ennek következtében a költők a 
„szakítás a régivel" jegyében hozzálátnak — ha ösztönösen is — az „új 
teremtéséhez". Nincsen folytonosság tehát sem érzelmileg, sem temati-
kailag, s a kötődés hiánya a formai szabályokkal való tiszteletlenségben 
is megmutatkozik. 2. A verselés, a verstani folyamatok belső fejlődése is 
a lazítás igényét erősíti. 3. Végül, merthogy a verseket mégiscsak a 
költők írják, akik - úgy tűnik - mindenféle rendezetlenségre, „tör-

6 Alszeghy Zsolt: Magyar lírikusok. Vörösmarty, Komjáthy, Har-
sányi, Ady. Bp. 1921 .66 . 
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vénytelenségre" hajlamosak, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kor köl-
tőinek, itt jelesül Komjáthy Jenőnek a személyiségét és az abból fakadó 
egyedi költői technikát. Komjáthy maga is „világtól elrugaszkodottabb 
lélek": miért éppen versei ne lennének „lazítottabbak", miért ne törné-
nek ki a hagyományok szorításából? 

Komjáthy Jenő csak egy a kor költői közüL Korántsem csupán az ő 
személyéhez, munkásságához fűződik verselésünk megújulásának kez-
dete. Folyamatról van szó, ami a század második felében, Petőfi és Ady 
között - nyilvánvaló tendenciaként az utolsó harmadban - játszódik és 
mutatkozik. Többé-kevésbé - jogosan vagy anélkül - elfeledett magyar 
költők közreműködésével, akik elősegítették a költői technika, a mes-
terség - igazán csak Ady és az első Nyugat-nemzedék jelentkezésével 
megszülető - reformját, verselésünk megújulását. 

VARGA SÁNDOR MÁRTON 




