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teket, melyek az enyészetnek voltak szánva. Szinnyei (VI.) szerint ügyvéd 
és szerkesztő (1801—1846). 

Ma kár y György (Uránia 18-29, 1830, 1831,1832,1833). 1830-ban Eger-
ben kelt levele szerint ügyvéd. Szinnyei (VIII.) szerint ügyvéd és lyceumi 
tanár. Élt 1799-1857. 

Ónody András (Uránia 1828, 1829, 1830). 1827-ben kelt levele szerint 
Piév-Komáromban tanító, 1831-ben kelt levele szerint Szt.-Péteren (Komá-
rom m.) rector. V. ö. még : Szinnyei IX. 

Oszterhneber Móric (Uránia 1828, 1830). Czuczor Gergelyhez írt egyik 
levelében (Győr, 1827 máj . 27.) azt mondja, hogy «Győri Jurista». Szinnyei 
(IX.) szerint birtokos, 1827-ben jogász volt Pesten. 

Szakáts Mihály (Uránia 1830, 1831, 1832). Levelei szerint 1829—1831. 
Győrött papnövendék volt. Szinnyei n e m említi. 

Szilágyi Ferenc (Uránia 1829, 1830). 1830-ban kelt levele szerint 
«história, ékesszólás professora a ref. kollégiumban Kolozsvárott». Szinnyei 
ÍXIII.) szerint élt 1797—1876. Hogy az Urániába is írt , nem említi. 

KLEMM ANTAL. 

Faludi Ferenc és a nyugateurópai verselés. 

«Ráday első — mondja Arany János — ki a magya r szót öntudva 
lejti ós szökő lábakra mérte.» Káday Tavaszi estvé-je (1735-ből) az első 
r ímes trocheus magyarul , .4rj3ád-jának stanzái (1750 körül) az első r ímes 
jambusok ; sőt Pataki Fűsűs 1626-ból való anakreoni kísérletét leszámítva, 
egyáltalán ez az első magyar jambusi próbálkozás Rádaytól az 1770-es és 
1780-as évekig, tehát a klasszikus tr iászig, Kazinczyig és Földiig, nem 
ismer több ilyen kísérletet i rodalomtörténetünk.1 

Az időmértékes m a g y a r verselés út törői közé, úgy gondolom, be kell 
ik ta tnunk Faludi Ferencet is. Régi i rodalmunk e legművészibb verselőjé-
nek igen finom érzéke volt az időmérték ritmikai jelentősége iránt. E z 
egész magyaros verselésén megérzik. Tudjuk, hogy ismerte és, hatni en-
gedte magára az olasz irodalmat is ; ő ír ja az első magyar szonettet. (A 
pipárid. Olasz sonetto formára.-) Ebben a szonettben — legalább a párat lan 
sorokban, mert a párosak csengő, trocheusszerü, magya r ritmusa félreis-' 
merhetet len — valami tapogatózásfélét érzek : mintha jambusi lejtést aka rna 
a soroknak adni. Hogy valami effélével van dolgunk, m á r az is valószínűvé 
teszi, hogy ezek a sorok egyébként elég döcögősek és nem egyenlő r i t -
musúak, ezek pedig Faludinál, a k i tűnő verselőnél, szokatlan dolgok. 

Ilyen kísérletezést más verseiben is találunk. A Clorinda c íműben 
pl. — amelynek r i tmusa voltaképen 3 -f- 2-es (2 -f- 3-as) és 3 + l-es magyar 

1 Az összes adatok Négyesy László könyvében : A mértékes magyar 
verselés története. 

2 Érdekes, hogy már ő is él avval a szabadsággal, amely az újabb 
magyar szonett-költészetben általánossá lett : a második versszakban n e m 
ismétli az első szak rímeit . 
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forma, — úgy látszik dakt i lusi muzsikára törekedett ; egy későbbi költé-
szetünkben sem ismeretlen adoniszi szerkezet lebeghetett előtte. Mindjárt 
az első versszakban világosan érezhető ez : 

Gyenge Clorinda 
H ű s kikeletben 
Egy, szép ligetben 
Fe l s alá jár . 

Természetes, hogy ilyen nehéz vállalkozás, még akkor. Faludinak sem 
sikerülhetett teljesen. Azért a sorok egyrésze áthajlani látszik a jambusba : 

Siess Dorindo, 
Szivét epesztve 
Kezét terjesztve 
Csak reád vár. 

Van azonban Faludinak egy verse, amely, úgy gondolom, félreismer-
hetetlenül j ambus , még pedig — dátumát tekintve (1757) — szokatlanul 
jó. Ez a Nádasdi című dal (Rettentő Mársnak fa jza t i . . . ) , amely négyes 
és hármas jambus i sorokból áll. Hogy milyen feltűnően jól kezeli Faludi 
a jambust (összehasonlí thatatlanul jobban, m i n t Ráday első kísérleteiben), 
arra álljon i t t példának a ha rmad ik versszak : 

E lnyer tük Schweidnitz várait , 
Villám pat tantyui t , 
Borzasztó tornyos falait, 
Mennydörgő álgyuit, 
Rabszíjra fűztük emberét, 
Prédára adtuk mindenét, 
Istent dicsirjetek, 
Istent dicsirjetek. 

Úgy látszik tehát, hogy Fa lu dit is be kel l iktatnunk nyugateurópai 
verselósünk út törői közé. Kezdeményezése körülbelül egykorú Rádayéval, 
bár hatásában és így jelentőségében nem ál l í tható Ráday mellé, kitől a 
további fejlődés elindult. 

SÍK SÁNDOR. 


