
M Ó Z E S H U B A 

Álarcos Chevy Chase-periódusok 

1. Metszetes időmértékes hosszú soraink egyike lírai költeményekben sajátos 
feszültség hordozója. Ez a sorféleség, tudomásom szerint, a huszadik század 
második évtizedében alakult ki a magyar költészetben, összefüggésben a rö-
videbb sorokat váltakoztató Chevy Chase-strófával, mely utóbbi nálunk a re-
formkorban honosodott meg, és magyar viszonylatban ma már széles körben 
ismert versformának számít.1 Nem mondható el ugyanez a Chevy Chase-
strófa periódusainak hagyományos írásképét másik írásképpel felcserélő és 
így voltaképpen a hagyományos metrumképletet is módosító hosszú sorról, 
amelynek versépítő sajátosságait éppen ezért indokoltnak tartom több költe-
ményen is példázni. 

Példáimat öt költőnek, Babits Mihálynak, Tompa Lászlónak, Jankovich Fe-
rencnek, Dsida Jenőnek és Márai Sándornak a huszadik században lezárult 
életművéből választottam. 

Babits Mihály Szíttál-e lassú mérgeket? című, alcímével 1919 júliusára utaló 
költeménye eredetileg Ének a Szavak Megtagadásának korából címmel jelent 
meg, a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című tanulmány keretében, a 
Nyugat 1919. novemberi számában.2 Kevéssel utóbb a kolozsvári Napkelet 
1922. szeptember 1-jei, utolsó számában látott napvilágot - eredetileg Eji szál-
láson egy vén vártorony alatt címmel - Tompa László végső változatában Eji 
szálláson a segesvári vártorony alatt című költeménye.3 A folytatást is jó volna 
pontosan időhöz kötnöm, nem tudom azonban, hol jelent meg első ízben 
Jankovich Ferenc Epilógus című költeménye, és azt sem, miért különbözik a 
mű keltezése, például, a Szántód partjainál és a Napkergető című Jankovich-
kötetben. Magam az utóbbi kiadványban közölt szöveget veszem alapul. 
Ennek keltezése: 1931.4 

Valamivel több problémát vet fel Dsida Jenő Vidáman folynak napjaim... 
kezdetű költeménye, amely a Lássuk, vájjon itt... kezdetű verssel együtt 
Panek Zoltán Dsida Jenő ébresztése című cikkéhez kapcsolódva, a kolozsvári 
Utunkban látott napvilágot.5 Panek Zoltán a Nap Kiadó „In memóriám" so-
rozatának Dsida-kötetében újraközölt6 1993-as Dsidaiáda című cikkében a 
közlés körülményeire a következőképpen emlékezett: „...1956. szeptember 
21-én ielent mee az Utunk című kolozsvári irodalmi hetilapban (amelvnek j О X. • J 
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Gaál Gábor meghívására akkoriban már négy esztendeje szerkesztője vol-
tam) Dsida Jenő ébresztése című cikkecském. Közvetlen előzmény: a később, 
talán még abban az esztendőben Budapestről Nyugatra menekült Gömöri 
György, fiatal költőbarátunk elhozta (átcsempészte a határon) a Petőfi-kör 
jegyzőkönyv-másolatait, valamint két-három, kötetben még nem publikált 
Dsida-verset. A versek kísérő soraiként közöltem a Dsida-ébresztőt [... ]."7 Az 
Utunk-beli versközlés élén rövid jegyzet olvasható, amely a többi közt arról 
tájékoztat, hogy a lap a Vidáman folynak napjaim... kezdetű költeményt „a 
költő kéziratos eredetije nyomán" közli. A közlés forrása, feltételezésem sze-
rint, valóban kéziratos lehetett, vagyis a kolozsvári hagyatékrészben őrzött 
gépiratos változat csupán a kéziratnak, netán az Utiink-be\i közlésnek az z-t, 
az ú-1 és az й-t nem jelölő, egyébként azonban pontosnak minősíthető máso-
lata. Azért merem ezt feltételezni, mert mindkét változatot egy rövid szó ter-
jedelmű, valójában két betűnyi értelemzavaró szövegromlás rútítja, ami csak 
a kézirat félreolvasásával magyarázható. Nem az első eset a Dsida-filo-
lógiában, hogy egy reánk hagyományozott szövegrészletet látszólagos ön-
kénnyel szükséges kiigazítanunk. Panek Zoltán 1993-as cikkében azzal a 
megjegyzéssel idéz a szóban forgó költeményből, hogy az Dsidának, meg-
lehet, „legutolsó" alkotása.8 Szövegtani, stilisztikai és verstani meggondolá-
sokból a költemény szerintem mégis inkább 1935 körűire vagy még korább-
ra keltezhető. 

Babits Mihály, Tompa László, Jankovich Ferenc és Dsida Jenő említett alko-
tásai u tán Márai Sándor Halotti beszéd című költeménye ötödik a sorban a vá-
lasztottak közül. A költemény első ízben a Párizsban kőnyomatos formában 
kiadott Látóhatár című folyóirat 1951. szeptember-októberi számában jelent 
meg. Utolsó szerzői változatának a müncheni Újváry „Griff" Kiadó gondoz-
ta, A delfin visszanézett (1978) című kötetbeli közlését tekinthetjük,9 a kötet 
korrektúráját ugyanis - amint azt Szakolczay Lajos a Magyar Nemzet 1989. 
március U-i számában hangsúlyozza - „maga a szerző is látta".10 A költe-
mény keltezése a müncheni kötetben: Posillipo, 1950. Tamási Áronnak a vers-
sel kapcsolatos felhívására11 a Szabad Európa Rádióban elhangzott válaszá-
ban Márai azt állította, hogy a költeményt 1949 tavaszán írta.12 A Márai-
kutató Czetter Ibolya hozzám (is) írt, 2002. április 19-i levelében viszont az 
előbbiekkel szemben leszögezi: „a Naplók vallomásai alapján egyértelműen 
1951-ben született a vers". A levélírónak ezt a megállapítását támasztja alá az 
a - Márai saját kezű aláírásával hitelesített - gépírásos szöveg, melynek ha-
sonmását a Műhely 2000. április 11-re megjelent különszáma közölte. A gép-
irat alatt az érvényesnek tekinthető keltezés: Posillipo, 1951. nyár. 

2. Babits Mihály, Tompa László és Márai Sándor költeménye szakozatlan, a 
Jankovich Ferencé és a Dsida Jenőé négysoros szakaszokra tagolt. Ettől el-
tekintve hosszú soraik verstani rokonsága első olvasásra is jól érzékelhető. 
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2.1. A sorok verstani természetének felismerését a legváltozatosabb szö-
vegközi kapcsolatok segítik. Babits Mihály összegyűjtött verseinek Kelevéz 
Ágnes gondozta kötetében, például, a Szíttál-e lassú mérgeket? u tán második-
ként közölt költemény - A könnytelenek könnyei című13 - a Szózatot idéző, a 
Szózattal a Szózat versformájában feleselő alkotás. A Szíttál-e lassú mérgeket? és 
A könnytelenek könnyei összefüggését pedig lehetetlen észre nem venni. 
Egyébként is, a Szíttál-e lassú mérgeket? című Babits-versnek a benne dőlt be-
tűkkel kiemelt haza és szabadság éppúgy fő szövegszervezője, mint a Szózat-
nak. Tompa László Éji szálláson a segesvári vártorony alatt című költeménye is 
utal a Szózafra, mégpedig úgy, hogy - szerintem - egy és ugyanazon sorpár-
ban a Himnuszt is megidézi: 

(19) Lesz, ami lesz - még átesünk pár borzalom során. 
(20) A balsors - ha mind elveszünk - majd véget ér talán. 
Jankovich Ferenc Epilógusában nincs közvetlen utalás Vörösmarty költe-

ményére, azok tudatában azonban, akik Kovács András Ferenc Vörösmarty-
sorokat idéző, „Te állsz csak mozdulatlanul" kezdetű, Szózat egy szoborhoz cí-
mű, 1989 márciusában írott versét ismerik,14 Jankovich „De én, jaj én szobor-
ba zárt. . ." és „érckőben állok szobrosan..." sor kezdetei, ide-oda villódzó át-
tételekkel, Vörösmarty Szózatát is megidézhetik. 

Dsida Jenő Vidáman folynak napjaim... kezdetű költeményében elsősorban a 
lírikus más verseihez köthető szövegrészeket találunk. Ezek sem teszik lehe-
tetlenné azonban a költemény versformájának a Szózat versformájával törté-
nő rokonítását. 

Márai Sándor Halotti beszéd című költeménye annál nyilvánvalóbban 
kapcsolódik - más szövegek és alkotók mellett - Vörösmarty Szózatához is. 
A költemény egyik sorában Vörösmarty két sorát vonja össze, öt szótagnyi 
sor eleji, illetve sor végi szövegrész kihagyásával. 

Vörösmarty:15 

Az nem lehet, hogy ész, erő 
És oly szent akarat [...] 

Márai: 
(23) Még felkiáltasz: „Nem lehet, hogy oly szent akarat..." 

A Márai-költemény egy további részlete betű szerinti hűséggel reprodukál-
ja az ismert Vörösmarty-sort: 

(33) „Az nem lehet, hogy annyi szív..." - Maradj nyugodt. Lehet. 
Babits A könnytelenek könnyei című költeményének áttételei szintén erősít-

hetik a Halotti beszéd kapcsolódását a Szózathoz. 
Az alábbi két idézet közül a második is a Halotti beszéd fenti sorának az ösz-

szefüggésében olvasható. 
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Vörösmarty: 
Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába on ta vért [...] 

Babits: 
s zokogva, hajh, hogy annyi szív 
hiába onta vért [...] 
A Babits-vers egy további, formájával a Szózatra utaló strófáját a Halotti 

beszédnek egyszerre két részletével is összefüggésbe hozhatjuk. 

Babits: 
Ki vérünk ízét ismered, 
tégy vallást, karszti kő, 
s ki jól tudod jajunk szavát, 
vad omszki levegő [...] 

Márai: 
(17) Az ohioi bányában megbicsaklik kezed, 
(18) A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. 
[...] 
(24) De már tudod! Igen, lehet... És fejted a vasat 
(25) Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már. 
(26) Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. 

2.2. Vörösmarty Szózat, Babits A könnytelenek könnyei és Kovács András 
Ferenc Szózat egy szoborhoz című költeménye egyként a Chevy Chase-strófa 
néven ismert angol-skót népköltészeti forma jambikus magyar megvalósulá-
sa, amely nyolc és hat szótagos sorokat váltakoztat négysoros, félrímes sza-
kaszokban. Babits Mihály Szíttál-e lassú mérgeket?, Tompa László Éji szálláson 
a segesvári vártorony alatt, Jankovich Ferenc Epilógus, Dsida Jenő Vidáman foly-
nak napjaim... és Márai Sándor Halotti beszéd című, illetve kezdetű költemé-
nye ugyanannak a versformának az eredeti írásképet egy másik írásképpel felcserélő 
álarcos megvalósulása,16 amelyben 8 / / 6 tagolású, tizennégy szótagos, páros rí-
mű jambikus sorok követik egymást szakozatlanul vagy négysoros szaka-
szokban. A sorok negyedik lába, azaz nyolcadik szótagja után metszet követ-
kezik. A sorok belső tagolása ily módon a Petrarca-szonett szerkezeti ará-
nyainak felel meg. A metszet előtti és a sorzáró versláb kötelezően jambikus. 
A Chevy Chase-strófa egy periódusának megfelelő sort álarcos Chevy Chase-
periódusnak nevezhetjük. Metrikai képlete: 

x x / x x / x x / u - / / х х / х х / u — 
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2.3. A képlet ritmikai megvalósulásaiban, természetesen, előfordulnak eltéré-
sek. Ezek leginkább Jankovich Ferenc Epilógusában és Márai Sándor Halotti 
beszédében vonják magukra a figyelmet. 

2.3.1. Babits Mihály Szíttál-e lassú mérgeket? című költeményében ritmikai 
„eltérésként" csak egyetlen élesebb metszetátlépést találunk: 

(13) Eszmét neveznek - és a föld bitókkal fölfakad; 
(14) Jövőt - és viszik halni már a gyönge fiukat, 
(15) Népjavát - s a nép iíj nyomort //lát, újabb szenvedést [...] 
2.3.2. Ehhez képest az Epilógus választott változatának első szakasza 8 / / 5 

tagolású, tizenhárom szótagos sorral indul - metszet utáni részében csupa 
hosszú, ám mégsem „vánszorgó" szótaggal - , majd két, 8 / / 6 tagolású, tizen-
négy szótagos sor u tán 9 / / 6 tagolású, tizenöt szótagos sorral zárul: 

(1) Ó, boldog aki meg nem áll, // egyfuttában fut,, 
(2) kinek serény lába alól nem szalad el az út, 
(3) ki gondban állott, tornyosult napok közt nem henyél, 
(4) aki csak egyszer, ott kap észhez // az útja véginél. 
Nem hagyhatom említés nélkül a negyedik szakasz első sorát sem, amely-

nek metszet előtti része jambikusból már-már trochaikusba vált, azaz csak-
nem szó szerint „kifordul": 

(13) Hát napjaimból kifordult, jaj, én hová legyek? 
2.3.3. Márai Sándor költeménye rendhagyóbb, hatvanhét sorából ugyanis 

legkevesebb huszonkét sor, vagyis az összes soroknak csaknem egyharmada, 
kisebb-nagyobb mértékben eltér a metrikai képlettől, ezzel is mintegy a 
nyelvvesztés folyamatát érzékeltetve. 

A huszonkettőből négy sor tizennégy szótagos ugyan, de (inkább) 6 / / 8 ta-
golású: 

(15) A pap már spanyolul // morogja koporsónk felett 
[...] 
(35) Te hallgass és figyelj. // Tudjad, már él a kis sakál 
[...] 
(43) Egy másik nyög: „Nehogy, / / k i távol sír e nemzeten..." 
[...] 
(45) Hát így. Keep smiling. És // ne kérdjed senkitől: miért? 
Egy további sor szintén tizennégy szótagos, de tagolatlan, mert jambikus 

lejtésű - s így a többi sor közé harmonikusan beilleszkedő - csak metszet nél-
küliként lehet: 

(16) „A halál gyötrelmei körülvettek engemet!..." 
Nem kevesebb mint tizenkét sor eltérő szótagszámú. 
A második sor hat szótagos: 
(2) Por és hamu vagyunk. 
Ezt két szótaggal hosszabb, tehát nyolc szótagos változatban ismétli meg a 

verszáró sor: 
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(67) íme, por és hamu vagyunk. 
A vers keretét az idézett két rövid sorral együtt alkotó (a sorvégi írásjelek-

nek megfelelően kétféle intonációjú) első és utolsó előtti sor tizenkét szóta-
gos: 

(I) Látjátok feleim szem'tekkel, mik vagyunk. 
[...] 
(66) Látjátok feleim szem'tekkel, mik vagyunk? 
Három sor tizenhárom szótagos. 
Egy ezek közül 7 / / 6 tagolású, metszete előtt csonka verslábbal: 
(II) És megértették, ahogy //a dajkaéneket [...] 
További két sor 8 / / 5 tagolású, akárcsak a Jankovich-költemény első sora: 
(4) Össze tudod még rakni a //Margit-szigetet?... [ - ] 
(50) A rádioaktív hamu //mindent betemet. 
Az utóbbi két Márai-sor abban is rokon egymással, hogy mindkettőnek a 

végén anapesztust találunk jambus helyett, és éppen ez az, amiben ezek a 
sorok Jankovich spondaikus jellegű tizenhárom szótagos sorától eltérnek. 

A Halotti beszéd tizenöt szótagos sorai közül az egyik 8 / / 7 tagolású és lej-
tésváltó, a sor vége ugyanis - egyetlen kivételként a költeményben - tro-
chaikusra vált: 

(18) A csákány koppan és lehull // nevedről az ékezet. 
A másik tizenöt szótagos sor 9 / / 6 tagolású, mint a Jankovich-költemény 

negyedik sora, amelytől eltérően viszont egy anapesztust is tartalmaz: 
(19) A tyrrheni tenger zúgni kezd //s hallod Babits szavát [...] 
A Halotti beszéd leghosszabb sorai 9 / / 7 tagolású, tizenhat szótagos sorok. 

Kettő közülük metszet előtt és metszet után is tartalmaz egy-egy anapesz-
tust: 

(14) A gyereknek Toldi-t olvasod //és azt feleli: oké. 
[...] 
(65) És elszáradnak idegeink, //elapad vérünk, agyunk [...] 
A harmadik 9 / / 7 tagolású sor metszet előtti csonka lábbal és egyetlen sor 

végi anapesztussal is ritmizálható: 
(64) És már nincs, akinek a hóhér // eladja a kötelet [...] 
A metrikai képlettől eltér az a négy sor is, amelynek a metszet előtti vers-

lába nem jambikus, hanem trochaikus, illetve spondaikus: 
(8) Elporlanak, elszáradnak // a szájpadlat alatt. 
[...} 
(32) Arany szava?... Rippli színe? //Bartók vad szelleme? 
[...] 
(44) Még egy hörög: „Megutálni / / i s kénytelen legyen." [...] 

(63) Es Jenő nem adta vissza //a Shelley-kötetet [...] 
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Az eltérők között tartható számon az a sor is, amelyben a metszetátlépés 
egy szóösszetétel belső határán késztet lélegzetvételnyi megállásra: 

(62) A Mikó utca gesztenye //fáit, mind a hetet [...] 
A fenti szóösszetétel két tagját egyébként Márai a saját kezű aláírásával hi-

telesített gépiratban még különírta. 

3. A költemények rímszerkezetében a soroknak a párrímes összecsengésnél 
teltebb hangzása figyelemfelkeltő szerepet játszik. 

3.1. Diszkréten figyelmeztető, például, Babits Szíttál-e lassú mérgeket? című 
költeménye hetedik és tizenkettedik sorában a távolról, ám érzékelhetően 
összecsengő metszetrím. (Zárójelben itt mindjárt megjegyezném, hogy a 
metszetrím fogalmát jelen tanulmányomban soron belüli és sorok közötti, 
metszetet kiemelő összecsengésekre egyaránt kiterjesztem.) A tizenkettedik sor 
válaszként felcsendülő metszetrímét egyébként a tizenegyedik sorban allite-
rációk egymásba fonódó, kettős bokra készíti elő: 

(7) Haza.. . Szabadság... hallod ezt? ó emberi messze fuss 
[...] 
(11) Hazánk, harsan, s már durva harc dúlja a drága tájt, 
(12) s új tusa borzadt oka lesz, haki békét kiált. 
Amire a hallod ezt? - oka lesz rímpár figyelmeztet, azt a tizenhetedik sort 

folytató és lezáró tizennyolcadik sor alliterációi nyomatékosítják: 
(17) [...] de vigyázz, ki ne mondd, 
(18) mert súlyosabb bilincsbe fogsz botolni majd, bolond! 
3.2. Tompa László Éji szálláson a segesvári vártorony alatt című költeményé-

ben két, illetve három sor közepét összecsendítő, egymás utáni metszet-
rímek, majd valamivel távolabbi, de a sorok végével is összecsengő metszet-
rímek készítik elő a hangzásnak a versszerkezet derekán bekövetkező újabb 
sűrűsödését: 

(5) S most zavart nyelve szüntelen kerepli unt szavát -
(6) Minden szava vád ellenem, s mind, mind agyamba vág. 
(7) Számoltat: feleljek neki: a múltért, mindenért, 
(8) Mit űzni itt kelt egy gyerek - ki célt sehol sem ért. 
(9) S most éppen itt valljam-e meg, hogy semmi sem vagyok? 
(10) Hogy egemen rég nincsenek a régi csillagok? 
[...] 
(14) Még soha embernemzedék nem ért ily csúnya kort. 
(15) Ellene mit tehettem én? - Gördült a nagy kerék, 
(16) S amíg meghíztak a herék, halt millió derék [...] 
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A versszerkezet derekán két egymás melletti sor metszetrímpárja cseng 
össze egy valamivel távolabbi sor végi rímpárral, valamint egy még távolab-
bi metszetrímmel, egyúttal egy másik metszetrímpárt is közrefogva: 

(19) Lesz, ami lesz - még Áfesünk pár borzalom során. 
(20) A balsors - ha mind elveszünk - majd véget ér talán. 
[ - ] 
(23) De most az ablakon a nap pár sugarat beküld. 
(24) Már munkásnépet nógat egy hangos gyári kürt. 
(25) Nesz, mozgás indul mindenütt [...] 

A következő, sajátosabb rímsűrűsödéshez újabb metszetrímpár teremti 
meg az átmenetet: 

(32) S mindenki sürög és forog, mind szorgoskodva jár, 
(33) S lovak, kocsik meg vonatok futnak körös-körül [...] 
A rímek vers középi sűrűsödése mintha a tettvágy újjáéledését jelezné, az 

összecsengések vers végi sűrűsödése pedig mintha a nézőpont- és magatar-
tásváltozás egyfajta - rímbe rejtett és alliterációval is megtámogatott - ma-
gyarázatára hívná fel a figyelmet: 

(35) Örömmel érzem: bármilyen sötét éj uéget ér. 
(36) Nincs veszve senki, semmi, ha maga az élet él! 
(37) Az pedig él, tengernyi mély, partatlan áradat -
(38) Hozzám ható hullámai mozdítják ágyamat [...] 
Ha a négyes összecsengés hálójába font „az élet él" csak a közhelyszerű 

„az élet megy tovább"-at jelentené, akkor talán említeni sem volna érdemes. 
Igazán jelentésessé és így jelentékennyé is szövegközi kapcsolódása teszi 
Ady Endre folyóiratban 1915 augusztusában, kötetben pedig 1918 augusztu-
sában megjelent Intés az őrzőkhöz című költeményéhez:17 

Őrzők, vigyázzatok a strázsán, 
Az Élet él és élni akar [...] 
3.3. Jankovich Ferenc Epilógusában az első sor végi r ímpárhoz kapcsolódik 

egy - metszetátlépés előtti helyzetben viszonylag nehezebben érzékelhető -
metszetrím: 

(1) Ó, boldog aki meg nem áll, egyfuttában fut, 
(2) kinek serény lába alól nem szalad el az út, 
(3) ki gondban állott, tornyosult / / napok közt nem henyél [...] 
Ezt követi a második szakasz első és utolsó sorában két további, egymás-

sal összecsengő metszetrím, amely a strófa első sor végi rímpárjára vissza-
utaló és a következő versszak metszetrímére előreutaló metszetrímet fog 
közre: 
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(5) Ó, boldog, aki gondtalan, poklok fölött fut át, 
(6) levetkezvén a napokat, mint elhasznált ruhát, 
(7) ki vígan váltja aranyát, а rászabott napot: 
(8) és perceiből boldogan annyit költ, mint kapott. 

(9) De én, jaj én szoborba zárt, csak állom magainat [...] 

A Szózatra áttételesen utaló „jaj én szoborba zárt" sorrészietet már idéz-
tem. Itt most e részlet kapcsán jegyezném meg, hogy kiemeléséhez nemcsak 
a rímek játéka, hanem a negatív és pozitív aranymetszés (8/12, illetve 12 /8 
sor) szimmetrikus szerkezetalakítása is hozzájárul. 

3.4. Dsida Jenő Vidáman folynak napjaim... kezdetű költeménye azon alko-
tások közé tartozik, amelyekről már első hallásra azt szoktuk mondani: „csu-
pa muzsika". 

(1) Vidáman folynak napjaim és nem panaszkodom. 
(2) Szép földön járok s fölfelé már nem kapaszkodom. 
(3) Szeretek élni, kábít e színes, zenés bolond 
(4) világ, mely oly sokat beszél, holott semmit se mond. 

(5) Már csak te izgatsz, mélabú, ki úgy csöppensz bele 
(6) sugárzó napjaimba, mint tiszta vízzel tele 
(7) pohárba tuscsepp, eresen, lassan szívódva szét, 
(8) míg szürke szállal szövi át a víz ezüst színét. 

Ha csupán ennek a két szakasznak a hangzásával próbálok számot vetni, 
megállapíthatom, hogy végrímeinek terjedelme igen változatos. Akad közöt-
tük öt szótagos (nem panaszkodom - nem kapaszkodom), há rom szótagos (csöp-
pensz bele - vízzel tele), de egy szótagos is (bol ond - mond, szét - szín ét). Az 
idézett példákból is kitetszik, hogy a költemény rímeinek fonetikai minősége 
meglehetősen vegyes. Mégis kockázatos, sőt téves volna azt állítanom, hogy 
ez a rímelés igénytelen. Tény azonban, hogy eltér Dsida Titkok a versfordítás 
műhelyéből (1936) című esszéjének18 és Angyalok citeráján (1938) című verses-
könyvének19 rímeszményétől. (Ez az egyik lehetséges érv ama feltételezés 
mellett, hogy a költemény 1935 körül vagy még korábban íródott.) 

A hangzás kapcsán azt is meg kell említenem, hogy a költeményben na-
gyon sok a szó eleji összecsengés. Az idézett két szakaszban, például, soron-
ként legkevesebb két-két szó alliterál. De az ötödik és a hatodik sor alliteráló 
szavaival a hetedik sor egyik összetett szava egyszerre cseng össze (csak ... 
csöppensz, fiszta ... fele - fuscsepp), a hetedik és a nyolcadik sorban pedig 
együttesen nem kevesebb mint hat szókezdet cseng egybe, s ezek közül két 
szó előrímes, azaz - legalábbis a nyomtatott változatban - azonos mással-
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hangzó után azonos magánhangzóval folytatódik (szívódva - szét - szürke -
szállal - szövi - színét). (Feltételezésem szerint egyébként a nyolcadik sor 
utolsó szava az álarcos Chevy Chase-periódus metrikai képletéhez igazodva 
a kéziratban jambikus lejtésű lehetett, vagyis a hosszú z-s szívódva szóval az 
eredetileg rövid i-s szinét szó alliterált.) 

Aligha szorul további bizonyításra, hogy a költemény hangzásának teljes 
polifóniáját csak a hangok váltakozását és összecsengését részletekbe me-
nően vizsgáló elemzés tárhatja fel. Ilyen elemzés igazolhatná, a szemantikai 
érvek mellett, azt a - szerintem mindenképpen jogos - feltevést is, hogy a 
tizedik sorban egy szó a kézirat téves olvasásának az eredménye, tehát kiiga-
zításra szorul. 

(9) S nem tudni azt előre, hogy mikor csöppen a tus, 
(10) a rezgő víz, a tiszta, part mikor lesz mélabús [...] 
A javított változatban, mint korábban jeleztem, csupán két betűnyi az elté-

rés. A beavatkozás szükségességét egyébként a szakasz egészének szöveg-
összefüggése igazolja: 

(9) S nem tudni azt előre, hogy mikor csöppen a tus, 
(10) a rezgő víz, a tiszta, pont mikor lesz mélabús, 
(11) mikor úszkál a hirtelen elpárolgott derű 
(12) helyén a gyászos nedv, mitől az ital keserű. 
A kilencedik és a kiigazított tizedik sorban erőtlen, de érzékelhető metszet-

rímként cseng össze a hogy és a pont, mintegy előkészítve a költemény felén 
túl bekövetkező hangzásbeli változást, vagyis azt, hogy a költemény máso-
dik felében sűrűsödő metszet- és egyéb rímváltozatok törik meg a mélabú 
egyhangúságát s ezzel együtt mintegy a csönd és a sötétség baljós hatalmát is. 

A harminchetedik sor metszet előtti szava a negyvenedik sor metszet utá-
ni szavával egyfajta fonatos rímként, a harmincnyolcadik sor metszet előtti 
szava az előző és ugyanazon sor utolsó szavával metszetrímként, a harminc-
kilencedik sor metszet utáni két szava pedig egyfajta echórímként cseng össze: 

(37) csak megszállsz rezgő, testtelen mélyből szüranközött 
(38) kísértetként, mikor ülök a cimborák között 
(39) fehér asztalnál, ahová kacér szeszély sodort, 
(40) megszállsz épp akkor, amikor fölemelem a bort. 
A negyvenegyedik és a negyvenkettedik sorban metszet-, a negyvenötödik 

és a negyvenhatodik sorban kezdő-, a negyvennyolcadik sorban pedig ismét 
egyfajta echórímet találunk. A negyvenhatodik sor metszet előtti szava az 
előző és ugyanazon sor utolsó szavával cseng össze (zene - tusfekeíe - kezde-
ne), visszautalva egyúttal a hetedik sor kétszeres alliterációval kiemelt tus-
csepp szavára is: 

(41) s a világító, sárarany pohár csak fennakad 
(42) kezemmel együtt, magasan és minden megszakad 
[...] 
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(45) Es síri csönd lesz mindenütt, elhallgat a zene, 
(46) mintha örök, tusfekete sötétség kezdene 
(47) terjedni lassan, valami emésztő, végtelen 
(48) szomorúság, még kék az ég, de kékje éktelen [...] 

Az ötvenegyedik sorban az előző két sor végére visszautaló (és a legutolsó 
sor egyik közbülső szókapcsolatával is összecsengő) metszetrím készíti elő 
az ötvenkettedik sor metszetrímét, amely visszafogottan bár, de mégis érzé-
kelhetően utal előre a következő sor nyomatékos szóismétlésére: 

(49) még ver a szív, de már kihagy és megpihenni kész, 
(50)-még van a föld, de füstbe fúl és foszlik az egész 
(51) a fej előre billen és rokkanva hull a váll, 
(52) a levegőben a meleg téboly sejtelme száll 

(53) és nagy a csend és mély a csend, hogy már rettenetes, 
(54) nyugodtan néz, mered a szem, de semmit sem keres, 
(55) csak tágultan pihen, ahogy a vak szem révedez, 
(56) mely mit se néz és mit se lát, de mindent észrevesz. 

Az „elhallgat a zene" jóslata és az/-fel induló szavak komor képeket idé-
ző, ötvenedik sorbeli magánszólama után az utolsó versszak sor végi négyes 
ríme zenekari tuttiként zárja a költeményt. A hatást fokozza az, hogy a sza-
kasz első felében még két szótagos rím az utolsó két sorban négy szótagossá 
bővül. 

3.5. Márai Sándor Halotti beszédének hatvanhét sorvégét tizenötféle rím 
kapcsolja össze. Ebből hatféle rím átlagosan valamivel több mint nyolc sor-
hoz tartozik. Bizonyosfajta egyhangúság fakad abból, hogy nem kevesebb, 
mint húsz sorvégen a sz övetek - szigetet rímpárral, további tíz sorvégen pe-
dig a kacat - számadat rímpárral rokon csengésű szavak sorakoznak. A rím-
féleségeknek ez a viszonylagos szegénysége ugyanakkor keményebb kötést 
biztosít a költeménynek. A viszonylagos egyhangúságot pedig több esetben 
sor belseji összecsengések élénkítik. Az ötödik, a tizenkettedik, a huszadik és 
az ötvenkilencedik sorban a sorvégekkel összecsengő metszetrímet találunk: 

(5) Már minden csak dir ib-dar ab, szilánk, avitt kacat. 
(6) A halottnak szakálla nőtt, a neved szám adat. 
[...] 
(11) És megértették, ahogy a dajkaéneket 
(12) A szunnyadó, nyűgös gi/erek álmában érti meg. 
[...] 
(19) A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát, 
(20) Knídy hárfája zengi át az ausztrál é/'szakát. 

2 5 6 



MÓZES HUBA 

(57) Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, 
(58) Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad. 
(59) Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény 
(60) Emlékeid: egy haj fürtöt, fényképet, költeményt [...] 
Még változatosabb az összecsengés más sorokban. A hetedikben és a nyol-

cadikban a két sorvéget a nyolcadik sor első szavával, illetve a nyolcadik sor 
metszet előtti szavát ugyanazon sor metszet utáni (névelős) szavával kétféle 
rím kapcsolja össze: 

(7) Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak 
(8) Elporlanak, elszáradnak а szájpadlat alatt. 
A harmincharmadik és a harmincnegyedik sor kétféle ríme a sorkezdetet 

és a sorvégeket, illetve a metszet előtti rész két hangzásegységét csendíti 
egybe: 

(33) „Az nem lehet, hogy annyi szív..." Maradj nyugodt. Lehet. 
(34) Nagyhatalmak cserélnek ma jd hosszú üzenetet. 
Úgyszintén kétféle rím fogja szorosra a negyvenharmadik és a negyven-

negyedik sort: a két sor első mondatát összecsendítő kezdőrím, valamint a 
negyvennegyedik sor végrímét mintegy megkettőző, egyfajta echórím: 

(43) Egy másik nyög: „Nehogy ki távol sír e nemzeten..." 
(44) Még egy /zörög: „Megutálni is kénytelen legyen." 

4. Az öt költemény szövegköziségének kérdéseire visszatérve, néhány vonat-
kozást még feltétlenül szükségesnek tartok érinteni, nem utolsósorban azért, 
mert legutóbbi példám Márai egyfajta echórímére voltaképpen idézet az idé-
zetben. 

4.1. Előbb a szövegköziség szempontjából öntörvényűbben alakuló, mert 
elsősorban Dsida-motívumokat összegző Vidáman folynak napjaim... kezdetű 
Dsida-költeményre térnék vissza. Az öntörvényűség érzékeltetése végett uta-
lok itt a költő néhány más, 1933 és 1937 között megjelent alkotására. 

A Bútoroknak (1933) csak a mottóját idézem: „A világon а munkanélküliek 
száma harmincmillió".20 

További költeményekből rövidebb-hosszabb részleteket írok ide: 
A Hulló hajszálak elégiájából (1934):21 

... Most is, amíg e verset írom, 
egy hajszál pihen a papíron, 
minden kecses, japáni rajznál 
finomabb rajzú, vékony hajszál. 
Hever halottként odalent és 
bennem készül a gyászjelentés [...] 
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A sötétség versébői (1935):22 

Ó, virrasztások évszaka! 
Vastagon fog a tinta, zordul. 
A rozsdalevü éjszaka 
már hatkor a kertekre csordul. 
[...] 
. . .Mondd, kissé mártottál-e már 
hófehér cukrot barna lébe, 
egy feketekávés pohár 
keserű, nyirkos éjjelébe? 
S figyelted-e: a sűrű lé 
mily biztosan, mily sunyi-resten 
szivárog, kúszik fölfelé 
a kristálytiszta kockatestben? 
így szivódik az éjszaka 
beléd is, fölfelé eredve, 
az éjszaka, a sír szaga 
minden rostodba és eredbe, 
mígnem egy lucskos barna esten 
az olvadásig itat át, 
hogy édesitsd valamely isten 
sötét keserű italát. 

A Naplementéből (1937):23 

Mi ez a furcsa, vézna sípszó? 
Ez a selyemlágy, kék zene? 
A nap, a nap, a zuhanó nap 
mintha aranyat vérzene. 
[•••] 

Milyen sötét lesz! Fülelő csend. 
Lassan felmutatom eres 
két kezemet a csillagoknak: 
Nézzétek meg: üres. Üres. 

S idézem emlékeztetőül a Vidáman folynak napjaim... párhuzamba állítható 
részleteit: 

(13) Csak jössz, szembejössz, mélabú, mint kedves, halovány, 
(14) iskola felé siető könyvtáskás kisleány 
[•••] 
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(17) vagy hazafelé ballagó bús munkanélküli, 
(18) ki a bor felszabadító, jó ünnepét üli 
[...] 

(29) Nem veszlek észre s mindenütt, mindig nyomomba jársz 
(30) nem számítok rád sohasem és mindig rámtalálsz 
[...] 

(33) néha legyecske képiben, ki zümmög szomorún, 
(34) majd selyem szalag képiben, ki hervadt koszorún 
(35) csüng-leng a szélben, máskor egy finom elhullatott 
(36) hajszál alakjában, avagy tán nincs is alakod [...] 

És végül: 

(5) Már csak te izgatsz, mélabú, ki úgy csöppensz bele 
(6) sugárzó napjaimba, mint tiszta vízzel tele 
(7) pohárba tuscsepp, eresen, lassan szívódva szét, 
(8) míg szürke szállal szövi át a víz ezüst színét. 

(9) S nem tudni azt előre, hogy mikor csöppen a tus, 
(10) a rezgő víz, a tiszta, pont mikor lesz mélabús, 
(11) mikor úszkál a hirtelen elpárolgott derű 
(12) helyén a gyászos nedv, mitől az ital keserű. 

[...] 

(45) És síri csönd lesz mindenütt, elhallgat a zene, 
(46) mintha örök, tusfekete sötétség kezdene 
(47) terjedni lassan, valami emésztő, végtelen 
(48) szomorúság, még kék az ég, de kékje éktelen, 

(49) még ver a szív, de már kihagy és megpihenni kész, 
(50) még van a föld, de füstbe fúl és foszlik az egész 

(53) és nagy a csend és mély a csend, hogy már rettenetes, 
(54) nyugodtan néz, mered a szem, de semmit sem keres [...] 

4.2. Korábbi műre visszakanyarodva, a Szíttál-e lassú mérgeket? zárlatának 
egy másik, a Szózatnál későbbi Vörösmarty-költeménnyel való kapcsolatára 
utalnék. 
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(19) Ó, varázs van a szavakon, hogy a Teljesedés 
(20) fordítva értse mind, s legyen elátkozott vetés 
(21) hol a konkolyt arassa az, ki a búzát veti, 
(22) s szive melegjén ölyvtojást költsön a gerle ki. 
(23) Ember azért, ha jót akarsz, tanácsom megfogadd 
(24) és köpd ki fogaid közül a véres szavakat, 
(25) sőt hogyha érzed, hogy a szó, ez álnok gyűtövény, 
(26) ártatlan is, csírázni kezd lelkednek mezején, 
(27) égesd föl inkább a mezőt, és legyen kételyed 
(28) tikkadt és izzó, mint a láng száraz mező felett. 
Ezek a sorok Vörösmarty Az emberek (1846) című költeménye hetedik sza-

kaszával állíthatók párhuzamba:2 4 

Az ember fáj a földnek; oly sok 
Harc- s békeév után 
A testvérgyűlölési átok 
Virágzik homlokán; 
S midőn azt hinnők, hogy tanúi, 
Nagyobb bűnt forral álnokul. 
Az emberfaj sárkányfog-vetemény: 
Nincsen reményi nincsen reményi 
4.3. Márai Sándor Halotti beszéde összevont és teljes Tompa-idézeteivel át-

tételesen a Tompát szemelvényesen idéző Babits-versre, A könnytelenek köny-
nyeire s így újabb áttátellel ismét Vörösmarty Szózafára utal. 

Előbb Tompa Mihály A madár, fiaihoz (1852) című költeményének első két 
sorát citálom:25 

Száraz ágon, hallgató ajakkal 
Meddig ültök, csüggedt madarak? 
Ennek a versmondatnak a nyomatékosabb részét bontja szavakra, illetve 

tördeli újra Babits A könnytelenek könnyei kezdő szakaszában (az egyik szót 
rokon értelmű megfelelőjével helyettesítve): 

Szavak, ti mondatlan szavak, 
meddig biztassalak? 
Mit ültök rokkant ajkamon, 
mint dermedt madarak? 
Folytatólag álljon itt Tompa Mihály A gólyához (1850) című költeményének 

zárlata:26 

Testvért testvér, apát fiú elad... 
Mégis, ne szóljon erről ajakad, 
Nehogy ki távol sír e nemzeten: 
Megútálni is kénytelen legyen! 
Ebből a strófából származnak Márai Halotti beszédének az új formába ter-

mészetesen és rugalmasan illeszkedő Tompa-citátumai: 
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(41) Még hallod a hörgő panaszt: „Testvért testvér elad..." 
(42) Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad..." 
(43) Egy másik nyög: „Nehogy, ki távol sír e nemzeten..." 
(44) Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen." 

5. Az álarcos Chevy Chase-periódusok szerepét a magyar versépítésben Ba-
bits Mihálytól Dsida Jenőig és Márai Sándorig követtem nyomon. Az öt köl-
temény mindegyikéről elmondható, hogy versformájával a Szózatra (és köz-
vetetten a XVI. századi angol-skót népballadákra) visszautalva vet számot 
érzésekkel és gondolatokkal, embert próbáló pillanatokban. A forma fegyel-
mének köszönhetően válik az öt költeményben vibráló feszültség még in-
kább érzékelhetővé, s ugyancsak a forma az, ami fegyelmével a meghasonlás 
és a pusztulás képeit részben felülbírálva még a szélsőségesebb következte-
téseket is elviselhetőbbé, viszonylagos érvényűvé teszi. 

Dsida Jenő Vidáman folynak napjaim... kezdetű költeménye a napot megál-
lító bibliai Józsuét mint íjast idézi. Jankovich Ferenc Epilógusában a lírai hős 
maga a tehetetlen tettvágyat megtestesítő íj: 

(19) Úgy pattannék már szerteszét, vad véghetetlenül, 
(20) és nyögve állok, mint az íjj, mely nyíltalan feszül... 
A fenti hasonlat, nem túl merész társítással állíthatom, a francia Antoine 

Bourdelle-nek a párizsi Musée d'Orsayban látható íjazó Héraklészét (1909) 
megidézve érzékelteti mintegy az álarcos Chevy Chase-periódus lírai költe-
ményekben játszott szerepének a lényegét. 
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