
V I T A 

Förster Aurél és Vagyas Lajos alábbi cikkei nem annyira véglegesen tisztázott 
tudományos megállapításokat közölnek, mint inkább problémákat vetnek fel. Épen ezért 
yita-rovatunkban közöljük őket, s szeretnénk, ha a kérdések körül kibontakozó vita 
mcigindítói lennének. 

A MAGYAR VERS RITMIKAI ALAPJAI 

(Aristoxenos és a magyar nemzeti versidom) 
Kerek ötven éve annak, hogy „A hexameter eredete" c. doktori értekezé-

semben verstörténeti témával léptem a tudomány porondjára, e most — fél-
százados kalandozás és távollét után — megint vereelméleti fejtegetésekkel 
állok a filológiai nyilvánosság elé. Engedtessék meg tehát nekem, hogy kissé 
szubjektív természetű visszaemlékezésekkel kezdjem. Doktori értekezésem 
csírája egy metrikai téma volt, melyet berlini egyetemi tanulmányaim idején 
H. Diels szemináriuma számára kellett volna kidolgoznom, s amely azt lett 
volna hivatott tisztázni, hogy bizonyos, a caesurára vonatkozó verstani saját-
ságok, melyeket az alexandriai kor elégiájának hexameterében megállapítot-
tak, a régi görög elégiában is észlelhetők-e. Ez a célkitűzés azután szükség-
szerűen elvezetett a homerosi hexameter caesuráinak beható vizsgálatához, 
ez pedig a versmérték eredetének problémájához. H. Usener a hexameter ere-
deti formájá t ősrégi görög négyarsisú versekkel hozza kapcsolatba, ezeket 
viszont egy ősi indoeurópai versből vezeti le. Usener megoldási kísérletét nagy-
jából elfogadtam, de derivatiós elméletét, vagyis a négyütemű primitív kép-
leteknek egy indogermán ősversből való származtatását s a többi rokon nép-
nél előforduló hasonló alakulatoknak is ilyen úton való magyarázatát el kel-
lett vetnem. Főleg a magyar verselés területéről való analógiák tettek arra 
képessé, hogy az indoeurópai magyarázat bűvkörén kívül maradva alkothas-
sam meg véleményemet s az említett versek alkatát a ri tmus természetéből 
próbáljam levezetni. Értekezésem lényegét és érdemét ezek a ritmuselméleti 
fejtegetések tették. Nagy megelégedésemre szolgált, hogy Négyesy László, a 
verstani kérdéseknek akkor legilletékesebb megítélője, a legmelegebb elisme-
rés hangján nyilatkozott dolgozatomról, s kijelentette, hogy az Egyetemes Phi-
lologiai Közlönyben való bírálatát magának tartja fönn. Ez a bírálat nem 
jelent meg, főképen sa já t hibámból, nemtörődömségem következtében; így hát 
bevonulásom a tudomány területére teljes csöndben, észrevétlenül történt. 
Egyetemi pályatársaim között sem mutatkozott különösebb érdeklődés mun-
kám iránt; általában az volt a felfogásuk, hogy metrikával az foglalkozzék, 
akinek másra nem telik. A balgák, a k k nem tudták, hogy a vers ritmusát 
áhítattal figyelő a Kosmos egy nagy titkának kapuján zörget, ahova csak le-
oldott saruval szabad belépnünk! 

A ritmus a világtörténés rendje. Makrokosmosban és mikrokosmosban, 
fizikai és fiziológiai folyamatokban egyaránt megtaláljuk a ritmus szabá-
lyozó elvét. De hogyan közelítsük meg lényegének titkát fogalmi meghatáro-
zás út ján? Próbáljuk meg Aristoteles el járása szerint a köztudatból való 
kiindulással. Milyen folyamatokat nevezünk, félig tudatosan, ritmikusoknak? 
Életfunkcióink közül a szívverést, a lélekzést; továbbá bizonyos elemi mecha-
nikai jelenségeket, mint pl. az inga lengését; egyes testmozgásokat (pl. a 
járást); számos fizikai munkafolyamatot, melyek ütemes mozgás alakjában 
mennek végbe; végül az időben lefolyó művészeti jelenségeket (zene, vers). 
Mindezeknek a folyamatoknak közös sajátsága, hogy kiemelkedő mozzanatok 
(ictusok, lüktetők) által egyenlő szakaszokra (taktusokra, ütemekre) tagolód-
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nak. Ebben érzá, nagyon helyesen, a r i tmus lényegét az elfogulatlan meg-
figyelő: ameddig a szívverés szabályosan, egyenlő időközökben történik, a 
folyamat ri tmikus; ha kihagy, akadozik, arrythmiáról beszél az orvos. Min-
den ilyen folyamat egyenletesen terjedő hullámvonalhoz hasonlítható, amely-
ben emelkedő és alászálló részeket, hullámhegyeket és hullámvölgyeket, külön-
böztethetünk meg; e különbségek intenzitásbeli, erőfokbeli különbségek, amint 
azt különösen a hallás és tapintás körébe eső folyamatokon észlelhetjük. Egy-
egy ütem a nyomatékot, az ictust hordozó elemből (a verstan nyelvén szólva: 
errsisból), s egy csökkentett intenzitású elemből (a thesis bői) áll. Ez a csök-
kentés a thes's erőfokát zérusra szállíthatja alá, ilyenkor pauzával állunk 
szemben. Ezek a szünetek természetesen nem szakítják meg a ritmikus folya-
mat folytonosságát, hanem szerves elemei annak. Minden ritmikus sor tehát 
egynemű, de erőfok tekintetében különböző elemek, mozzanatok /szabályos 
egymásutánja, melyben a szabályosságot a nyomatékos (ictust hordozó) ele-
mek (ütemcsúcsok, lüktetők) egyenlő időközökben való ismétlődése hozza 
létre. — Mindezeket a tételeket közvetlen tapasztalat, megfigyelés út ján álla-
píthatjuk meg, s bennük biztos kiinduló pontot, alapot kapunk további elmé-
leti következtetésekre. 

A ritmusprobléma tudományos kutatásának története, mint annyi más 
tudományé, a görögökkel kezdődik. Tarentumi Aristoxenos nevéhez fűződik 
az utókor szemében az alapvetés és első rendszerezés dicsősége. Elődeinek taní-
tásáról alig tudunk valamit. Aristoxenos elméletéről is csak töredékes ismere-
tekkel rendelkezünk; ha idevonatkozó főműve megmaradt volna, alighanem 
olyan alapvető munkával lennénk gazdagabbak, mint aminő Eukleides műve 
a háromdimenziójú tér geometriájáról. Aristoxenos szerencsésen egyesíti 
magában a pythagoreusok matematikai szemléletmódját az aristotelesi széles-
körű tapasztalati alapvetés és éles fogalmi megkülönböztetés követelményei-
vel. Saját szavaiból tudjuk, hogy a ritmus kérdését széles alapon, nemcsak a 
musikus művészetekre szorítkozva tárgyalta, bár erre vonatkozó fejtegetései-
nek nagy része, a Rhythmika Stoicheia egész első könyve elveszett, s csak a 
musikus művészetek (zene, költészet, tánc) ritmuselméletéről vagyunk jobban 
tájékozva. 

Hogyan kerül Aristoxenos neve értekezésem címébe? s mik az érintkező 
pontok az ő tanítása és alább kifejtendő elméletem között? Mindenekelőtt meg-
egyezünk abban, hogy a verset lényegében ritmusjelenségnek tekintjük, s 
alkatának végső magyarázatát a ritmus minden megjelenési formájára érvé-
nyes törvényekben keressük. A. követői azért viselik a jellegzetes rhythmikoi 
nevet a velük ellentétben álló metrikai szavakhoz tapadó, szűklátókörű iskolá-
jával szemben. De indokolt volt Aristoxenosra való hivatkozásom egyes fon-
tos tételednek átvétele miatt is. Egyébként előadandó elméletem felépítésében 
és módszerében eléggé távol áll az ő egyoldalúan olvont tárgyalásmódjától, 
mely nem méltatja kellő figyelemre a lélektani szempontokat. Ezeket is tekin-
tetbe véve törekszem a következőkben vázolni egy tudományos igényekkel fel-
lépő magyar verstan ritmikai prolegomenáit. 

A ritmus — Aristoxenos meghatározása szerint — időrészek rendje. Ez a 
mélyenjáró definíció azonban meglehetősen távol esik a szemlélhető valóság-
tól. Föntebb megállapítottuk, hogy az elfogulatlan megfigyelő a ritmus lénye-
gének az egyenlő időközökben ismétlődő lüktetéseket érzi, ezek pedig intenzi-
tásbeli különbségeket feltételeznek. Ennek a dinamikus elemnek figyelembe 
vétele, úgylátszik, hiányzik Aristoxenosnál. a ri tmus meghatározásába leg-
alább nem vette bele. A taktusegyenlőség elvének kimondását is hiába keres-
sük Aristoxenos tanításának ránkmaradt töredékeiben, pedig kétségtelen, hogy 
ugyanazt értette ritmuson, mint mi, s ugyanazokat a jelenségeket tekintette 
ritmikusoknak, mint mi. Kétségtelen bizonyítéka ennek, hogy az érverés nála 
is a ritmus példái között szerepel. 
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Alapvető fontosságú tétele Aristoxenos elméletének a rhythmos és a 
rhythmizomenon, a r i tmus és a ritmizált anyag (ritmushordozó, ritmusalany) 
megkülönböztetése, amihez az aristotclesi filozófia „alak" és „anyag" fogalmai 
szolgáltak kiindulópontul. Üjabb metrikai kísérletek nem egy balfogása 
elkerülhető lett volna e különbség szemmeltartásával. A ri tmus teremtő és for-
máló erejét nem lehet végső elemzésben a formálandó ritmusalany természeté-
ből és sajátos tulajdonságaiból levezetni és magyarázni. 

Az a l ak -anyag kettőssége mellett a subjectum-objectum ellentét is fontos 
szerepet játszik a ritmusjelenségek magyarázatában. Ritmus mint objektíve 
adott tárgyi valóság, és ritmus, mint szubjektív, lélektani folyamat: ezt a meg-
különböztetést állandóan szem előtt kell tar tanunk. Aristoxenos nem tesz 
különbséget a kétféle ri tmus között. 

A ritmus legelemibb fo rmája tehát a hallás, látás, vagy tapintás érzékei 
által felfogott, minőségileg egynemű, de fokozott intenzitásuk ú t j án kiemel-
kedő ingerek egyenlő időközökben ismétlődő sorozata, mely elvben végtelen, 
egyenletes, csoportokra, szakaszokra nem tagolódó. Ez a lineárisan terjedő 
folyamat a ritmus első dimenziója. 

Ámde ez a horizontális i rányban terjedő mozgás a r i tmusnak nem egyet-, 
len funkciója. Objektíve teljesen egyenlő benyomások sorozatában ri tmus-
érzékünk különbséget vél felfedezni, melyek a sort szakaszokra, ütemcsopor-
tokra tagolják. Az elsőrendű r i tmikus sor lüktetői között szubjektív érzésünk 
erőfokbeli különbségeket állapít meg s azokat ezáltal az arsis ós thesis viszo-
nyába hozza. így az első dimenziójú hullám fölött egy másodrendű ritmus-
hullám keletkezik, melynek hullámhegyei az előbbinek 1. 3. 5, hullámvögyei 
a 2. 4. 6. stb. arsisaira esnek; más szóval ritmusérzékünk két-két ütemet 
nagyobb egységbe foglal össze, zenei nyelven szólva a kétnegyedes ütemeket 
négynegyedesekkó egyesíti. Ugyanezen az úton keletkeznek ritmusérzékünk 
és ritmusemlékezetünk segítségével a nagyobb ritmus-szakaszok és periódu-
sok. A ritmusnak ezt az összefogó és szerkesztő funkcióját , mely mintegy füg-
gőleges irányban emelkedik a vízszintesen haladó ritmusvonal fölé, nevezem 
a ri tmus második dimenzióiknak. 

Mint említettük, a ritmusnak ez a funkciója szubjektív természetű, ön -
megfigyelés út ján megállapíthatjuk s kísérletileg is ellenőrizhetjük azt a 
tényt, hogy teljesen egyforma zörejek (pl. a metronom ketyegése, a gép zaka-
tolása) tudatunkban erőfokilag differenciáltan, hol 4/4, hol 3/4 taktusban lép-
nek fel. Ebben az összefogó és rendező erőben l á t j ák egyes pszichológusok a 
r i tmus lényegét, nem pedig a taktusegyenlőségben. De ezek nem veszik figye-
lembe, hogy csak taktusokat lehet magasabb ri tmikai egységbe foglalni, vagyis 
hogy a ri tmus második dimenziója feltételezi az elsőt. Egy táv i ra t szövegét 
közvetítő Morsejelek szabálytalan kattogását pl. sehogyan sem lehet ritmikai-
lag tagolni. 

Végül a r i tmus harmadik dimenziójának nevezem az ütemen belül való 
alakulását, „motívum"-képző tevékenységét. Az egyszerű hullámvonal, az arsis-
thesis egyhangú váltakozása helyébe gazdagabb tagoltság léphet. Már a 3/4-es 
ütem megjelenése a SA és */t mellett a r i tmusnak ilyen i rányú funkciójára 
mutat ; ez az alapja Aristoxenos megkülönztetésének genos ison, diplasion, 
bemiolion (egyenlő, kétszeres, másfélszeres ü temfa j ták) között, amiben az 
arsis és a thesis időtartamának viszonya jut kifejezésre. Legteljesebben érvé-
nyesül a r i tmusnak ez a tevékenysége a zenében, a zenei rhythmizomenon töké-
letes hajlékonysága és alakíthatósága következtében, de fontos szerepe van 
a versben is. 

Eddigi fejtegetéseink során általánosságban szóltunk a ritmusról, tekin-
tet nélkül a ritmushordozók sajátos természetére. Megkülönböztettünk objektív 
és szubjektív fo rmájá t : az érző alanytól függetlenül lefolyó jelenséget és az 
alanyban végbemenő lélektani (pszihofizikai) folyamatot. Az objektív ritmi-
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kai jelenségek egyfelől természeti, ill. mechanikai folyamatok, másfelől egy 
szubjektív ritmusélménynek objektivizált, önállósult vetületei, mint pl. a zene 
és versköltés alkotásai- Ezeknek célja ritmikai vonalon is hasonló hatások 
kiváltása, mint amilyenek az alkotó művészek lelkében játszódtak le. A rit-
mus minden megjelenési formája, bármi legyen ie a hordozója, közvetlenül 
idegeinkre hat; hatásának titka az egyenlő időközökben ismétlődő lüktetések-
ben, a taktusegyenlőségben van, ami megkímél bennünket attól, hogy minden 
ütemhez külön indításra legyen szükségünk; a mozgató szervezet automatizá-
lódása munkamegtakarítást jelent számunkra, esztétikai síkon pedig az így 
előállt erőtöbblet érzete gyönyört kelt bennünk. 

Áttérhetünk immár tulajdonképeni témánknak, a vers ritmusának tár-
gyalására. Itt is érvényben vannak a ritmusról szóló általános tételek és tör-
vények. Már eleve is vissza kell utasítanunk minden olyan kísérletet, mely a 
versritmus lényegét a rhythmizomenonból, a nyelv sajátságaiból vagy éppen-
séggel a gondolati tartalomból próbálná levezetni. A ritmus közvetlenül az 
idegekre hat. Ez az a varázsvessző a költő kezében, mellyel elbűvöl bennünket, 
kiemel földi létünk fásult egykedvűségéből és alkalmassá tesz arra, hogy 
kövessük képzelete világába. Ez a hatás független mondanivalója tartalmá-
tól. „A ruca a káka tövén költ." „A búza jó földben terem." Két egyszerű bőví-
tett mondat, semmitmondó tartalommal. És mégis, a ritmus szárnyán szállva 

.Kaka tövén költ a ruca 
Jó földben te rem a buza 

bennünket egy más világba emel: lát juk a ringó nádast, a hullámzó búzatáb-
l á t . . , A csodát a szavak ritmikus lendülete művelte, melyet csak fokoz az üte-
mek beosztását kiemelő alliteráció és rím. 

A versritmus sajátos rhythmizomenouja a nyelv, helyesebben a beszéd; 
ezt kell a ritmusnak sa já t törvényei szerint időtartam és hangerő tekintetében 
szabályoznia. Ez a r i tmusanyag azonban önmagában véve sem alaktalan, s 
elemei, a szótagok, éppen e két pontban determináltak; időtartamuk (hosszú-
ságuk és rövidségük) valamint hangerejük (hangsúlyos vagy hangsúlytalan 
voltuk) a verstől függetlenül meg van határozva. I t t tehát két adottság kerül 
szembe egymással, ami feszültséget, küzdelmet jelent; ha ez a küzdelem a rit-
mus teljes győzelmével végződik, a nyelvi rhythmizomenont teljesen meg-
olvasztja, cseppfolyósítja, s létrejön az ének. De ez m á r a zene területére vezet 
bennünket. A versben viszont a beszéd megmarad beszédnek, bár természete-
sen alkalmazkodik a ritmus ütemvonalához. Ez az alkalmazkodás, a beszédnek 
a ritmus formáiba való illeszkedése, a nyelvek természete szerint különböző 
módon megy végbe; ezen az alapon beszélünk „szótagszámító", időmértékee 
és hangsúlyos verselésről. Lássuk közelebbről a versidomoknak ezt a három 
főtípusát. 

A) Lehetséges, hogy a vers ritmusa egyáltalán nem vesz tudomást a nyelv 
elemeinek, a szótagoknak időtartaimi és erőfoki különbségeiről, hanem ezekre 
való tekintet nélkül helyezi el iktusait és alkotja meg taktusait. A vers menete 
ilyenkor nagyon egyszerű lesz: egytagú arsisok és thesisek állandó váltakozá-
sából fog állni. A szótagok száma az ilyen sorokban állandó szokott lenni; 
innen a szótapszámító verselés kevéssé szerencsés elnevezése. Helyesebben 
indifferens (semleges, közömbös) verselésről szólhatnánk, mert a még fejletlen 
technikai készség nem veszi figyelembe a nyelvi rhythmizomenon prozódai 
(időtartami, hangsúlybeli) sajátságait. Különben is e verselési mód legjelen-
tősebb emlékei oly nyelv területéről valók, melynek hangsúlya nem dinami-
kus természetű, nem a hangerő fokozásában nyilatkozik meg, hanem a hang-
magasság emelkedésében (zenei hangsúly); az ilyen hangsúlyú szótagok pedig 
semmivel sem alkalmasabbak az ictusok jelölésére a hangsúlytalanoknál. 
Ennek a primitív verselő technikának jellegzetes példái az ó-iráni aveszta-
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keltészet himnuszaiban, a gáthákban találhatók. Magasabb fejlődést inutat 
ezzel szemben az ó-indus védák verselése, ahol a sorok első felében még a sem 
leges típust találjuk, második felük azonban időmértékes jellegű, úgyhogy itt 
mintegy keletkezésében szemlélhetjük az időmértékes verselésnek az indiffe-
rens versidomból való kifejlődését, A verssor emelkedő menetének megfelelően 
ez a versvég jambikus alkatú lesz. 

B) Az időmértékes verselés a közkeletű, de nem kielégítő meghatározás 
szerint hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása; azt azonban már nem 
árulja el ez a fogalmazás, hogy miben is áll ez a szabályosság. A ritmusról 
vallott felfogásunk értelmében a versritmus lényege itt is az ictust hordozó 
elemek (szótagok) ütemes egymásutánjában van. Minthogy a zenei hangsúlyú 
nyelvekben nincsenek fokozott hangerővel ejtett szótagok, melyek a versictus 
természetes hordozói lehetnének, ennélfogva — mint föntebb láttuk — a verse-
lés egy semleges technika közbeeső korszaka után eljut az időmérték elvének 
alkalmazásáig. Ez abban jut kifejezésre, hogy a versnyomaték hordozására 
általában a hosszú szótag szolgál. Hangerő és hanghuzam ugyan teljesen 
különböző fogalmak, de bizonyos funkcióbeli kapcsolat mégis van közöttük. 
Zeneteoretikusok megállapítása szerint a hangerő fokozása a hang időtarta-
mát is, bár csak alig észrevehető mértékben, meghosszabbítja („agogischer 
Akzent", Kiemann). A versnyomaték is könnyebben helyezkedik el a hosszú, 
mint a rövid szótagokon, különösen a verselésnek a szótagszámító metrikát 
felváltó legegyszerűbb formájában; itt a hosszú szótagok természetszerűen 
az arsisba, a rövidek a thesisbe kívánkoznak. A további fejlődés során, amint 
azt a görög verselés példája mutatja, itt alakul ki leggazdagabban a ritmus 
„harmadik dimenziója", az ütemeken belüli változatos tagolódás. 

C) Hangsúlyos verseléssel találkozunk olyan nyelvekben, melyeknek 
hangsúlya a hangerő' fokozásában nyilvánul meg (expiratorius hangsúly), 
mint pl. a magyarban vagy a germán nyelvekben. I t t a nyelv a maga hang-
súlyos szótagjaiban készen kínálja az ictusokat a versritmus számára. Mégis 
joggal feltehetjük, sőt észszerűen fel kell is tennünk, hogy ennek az adottság-
nak technikailag tökéletes kihasználását itt is meg kellett előznie egy olyan 
állapotnak, mely az indifferens verselés képét mutatta. A fejlődő verselő kész-
ség azután mindinkább teljessé tette a hangsúly és ictus összehangolását; 
ennek a folyamatnak is megvan azonban a nyelv prozódiai alkatában meg-
adott határa. Világosan láthatjuk ezt magyar nemzeti verselésünkben is. Se 
szeri, se száma az olyan verseknek, amelyekben szóhangsúly és versictus külön 
utakon jár, ahol az ictus hangsúlytalan szótagra esik, vagy megfordítva hang-
súlyos sfcótag verstanilag súlytalan. Ez annyira elterjedt jelensége a magyar 
verselésnek s megszokottságánál fogva oly kevéssé bántja ritmusérzékünket, 
hogy tulajdonképpen nincs is jogunk ilyen esetekben hibás verselésről beszél-
nünk, s tárgytalannak kell minősítenünk Arany Jánosunknak mea culpáját 
ilyen sorokért, mint „Zsigmond a ki-rály a császár". Tagadhatatlan ugyan, 
hogy azok a sorok, melyekben ictus és accentus mindenütt fedik egymást, 
tetszetősebben hangzanak, tökéletesebben valósítják meg a metrikai eszményt, 
de az ideál elérésének útjában állnak a ritmushordozónak, a nyelvnek, bizo-
nyos prozódiai, hangsúlybeli adottságai. Hogy pl. éppen legmagyarabb, leg-
idősebb versformáink egyikét, a hősi tizenkettest (ú. n. magyar alexandrinust) 
ilyen tökéletesen megszerkesszük, ahhoz csupa 2- és 4-szótagú szót kellene 
használnunk, ami a szavak megválasztását s ennélfogva a nyelv kifejezőképes-
eégét erősen korlátozná. Ictushordozó hangsúlytalan szótagok viszonylag 
gyakori előfordulása arra a megállapításra késztet, hogy a magyar nemzeti 
versidom középforma a szigorúan hangsúlyos típus és az indifferens, ú. n. 
szótagszámító verselés között. A vers hangsúlyos jellege sokkal tisztábban jut 
kifejezésre pl. a német metrikában, de ez nem jelent fejlettebb technikát, 
hanem egyszerű folyománya a nyelv hangtani szerkezetének. A német nyelv-
ben a hangsúlytalan szótagok nagy részét szillabikusan használt nasalisok én 
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l iquidât , dörmögő hangok (schwa) alkotják, melyek valósággal eltűnnek *a 
hangsúlyos szótag mellett, és semmikép sem alkalmasak arra, hogy vele sze-
repet cserélve átvegyék a verstani nyomatékot. Ez esetben a ritmushordozó 
bizonyul erősebbnek a ritmusnál és a r r a kényszeríti, hogy ictusainak jelzé-
sére a hangsúlyos szótagot használja, vagy pedig a jóhangzáson ejtsen 
csorbát. 

A ritmust ugyan nem a rhythmizomenon tulajdonságai hozzák létre, 
mégis bizonyos állandó jellegű nyelvi adottságok alkalmasak arra, hogy a rit-
must meghatározott irányba tereljék. A magyar hangsúly törvénye, mely 
szerint a beszédnyomaték mindig a szó első szótagjára esik, ad ja magyaráza-
tát a magyar vers, s ezen túlmenőleg a magyar dal és zene ereszkedő lejtésének. 

A föntiekben ér intet tük a r i tmus összefogó és szerkesztő tevékenységét, 
melyet második dimenziójának neveztünk el. Lát tuk , hogy ri tmusérzékünk 
differenciál ja a lüktetőket s olyan viszonyba hozza egymáshoz, aminőben 
arsis és thesis állnak a ritmusfolyamat első dimenziójában. Ezúton épül-
nek fel az ütemekből a nagyobb ritmusegységek, szakaszok. E g y ütemnek 
nincs önálló léte, csak az ismétlésben mutatkozik meg lényege. í g y vagyunk 
a második dimenzió hullámával is. Legalább két „másodfokú" ictusra van 
szükség, hogy a r i tmusnak ez a tevékenysége világossá vál jék előttünk. 
Eszerint négy elsőfokú s benne két másodfokú arsis-thesis az a legkisebb 
r i tmikai képlet, amelyen a r i tmus összefogó, szerkesztő tehetsége szemlél-
hetővé válik. Mindezek a megállapítások a vers tanra , a legegyszerűbb metri-
kai formák kialakulásiára is érvényesek. I lyen eredetű az a négyarsisú 
vers is, mely a legtöbb indoeurópai nép költészetében előfordul, s mely tula j -
donképpen két kettős ütem (dipodia) összekapcsolása. Usener és mások ennek 
az egyszerű versalaknak általános elterjedését ú g y magyarázzák, hogy egy 
indoeurópai versre, mint közös ősre, vezetik vissza; ezzel szemben már dok-
tori értekezésemben rámuta t tam a magyar analógiákra s az egyezést a 
r i tmus általános törvényeiből magyaráztam. A r i tmus természetéből folyó 
képlettel állunk i t t szemben, amellyel a legkülönbözőbb korok és népek ver-
selésében találkozunk: görögöknél és indusoknál éppúgy, mint a f inneknél 
és magyaroknál; jelentkezik a vers tani fejlődés kezdeti fokán éppúgy, mint 
ott, ahol egy összeomlott kul túra romjain ú j élet fakad: így a kora közép-
kor népeinél, a keresztény himnuszköltészetben. A ritmikai formának viszonya 
a ritmushordozóhoz változhat, a quantitáló elvet hangsúlyos vagy indifferens 
verselés válthatja fel, de a r i tmikai forma alkati, szerkezeti törvénye ugyanaz 
marad, ami ezer év előtt volt. 

A magyar vers formák között is megtalál juk ezt az elképzelhető legegy-
szerűbb versalakot, ezt a metrikai ősképződményt az ú. n. ősi nyolcas alak-
jában. Hagyományos képlete: 4, 4; helyesebben azonban 2 + 2, 2 + 2 formát 
kellene használnunk, mert dipodiákkal van dolgunk. It|t i s beigazolódik 
Négyesy tétele az ütemfeleződésről, mely ú jabbkor i verstani kutatásunk egyik 
legjelentősebb felfedezése és ú j perspektívát ny i to t t a magyar versidom meg-
értésére, bár — min t már disszertációmban is megjegyeztem — helyesebb 
volna ütemösszetételről, mint feleződésről beszélni. 

Bár értekezésem célkitűzése kizár ja azt, hogy verstörténeti fejtegeté-
sekbe bocsátkozzam s pusztán a versformák r i tmikai értelmezésére szorítko-
zom, mégis az előadottak alapján le kell vonnom a következtetést, hogy i t t 
tényleg ősi magyar formával van dolgunk s eredetét külföldi példák u tán-
zásában keresni legalább is fölösleges kísérlet. 

A verselés feladata a ritmusanyagnak, a beszédnek, a versformához való 
alkalmazása. Ezért a metrikai ku ta tás elsősorban a ritmushordozónak a ri t-
mushoz való v 'szonyára fog irányulni , azaz — a hangsúlyos verselésben — 
annak megállapítására, hogy versictus és szóhangsúly mennyiben fedik egy-
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mást. Minthogy az „ősi nyolcas"-ban két dipodia alkot egy verssort, s a kettős 
ütemek első szótagján ictusnak kell lennie, ezért a magyar hangsúly természe-
tének megfelelően a második dipodiának is ú j szóval kell kezdődnie. Az esetek 
túlnyomó többségében ez így is van, bár kivétel is elég akad nép- és műkölté-
szetiinkben egyaránt. Ilyenkor nyelvtanilag hangsúlytalan szótagok lesznek 
a versictns hordozói. Ez a szabálytalanság kétfélekép állhat elő: a) egy szó 
az első d'podiából átnyúlik a másodikba vagy b) a második kettős-ütem 
hangsúlytalan szóval (névelő, kötőszó) kezdődik. Lássuk pl. ebből a szempont-
ból Petőfi ismeretes sorait: 

Befordultam a konyhára, b) 
Rágyújtottam a p i p á r a . . . b) 
Azaz rágyuj-foítam volna, a ) 
Hogyha már nem éget t volna. 

A pipám ja-oában égett a) 
Nem is mentem én a végett stb 

Ictus és beszédhangsúly ilyetén meghasonlása azonban nem zavarja a rit-
musfolyamat állandóságát, akadálytalan folyását, s csak az értelmi tagolódás 
•szempontjából érezzük ki nem elégítenek az ilyen verselést. — Végigtekintve 
Petőfi nyolcasain megállapíthatjuk, hogy 934 sor közül 130-ban figyelhetjük 
meg az a) alatti jelenséget, vagyis a szó átnyúlását az első dipodiából a máso-
dikba [az esetek 13,9%-ában!], míg 117 esetben, az esetek 12,5%-ában, a b) alatti-
val találkozunk. Az első dipodia is kezdődhetik hangsúlytalan szóval (c-típus), 
Petőfinél 136-szor a megvizsgált 934 sorban, az esetek 14,5%-ában. 

Nem lesz érdektelen ezeket a szempontokat a népdalok verstechnikájának 
vizsgálatában is érvényesíteni. 2067 nyoloas népdalsor áttekintése a következő 
eredménnyel jár t : crj-típusú sor 276 (13,3%), bj-típusú 259 (12,5%), cj-típusú 250 
(12%). A számok tehát nagyjából egyeznek a Petőfi nyolcasairól megállapított 
adatokkal. 

Egészen más kép tárul elénk Arany nyolcasainak vizsgálatakor. Nem 
volna helyes dolog az egész anyagot egy kalap alá foglalva tárgyalni, bár áltá-
lánosságban is megállapítható, hogy Aranynál a fentemlített incongruentiák 
jóval ritkábbak, különösen az aj-típusú (középmetszet elhanyagolása), még:s 
a verselés technikájában műfajok és művészi célkitűzés szerint nagyobb elté-
rések észlelhetők. Legtökéletesebbek Buda Halála VI. énekének (Rege a csoda-
szarvasról) nyolcasai: 212 sorban csak egyetlen egy o>típusú akad, b^-típusú 
15 (7%), c^-típusú 9 (4,2%). A középmetszet elhanyagolását a sorban előforduló 
két tulajdonnév okozta („Lyányai .Betárnak, Dií/nak"). 

Más tekintetben is tanulságos ezzel a darabbal foglalkozni. Mindenekelőtt 
látjuk, hogy Arany ezt a mértéket t a r t j a legmegfelelőbbnek a „hegedősök 
kobzán" felhangzó „régi rege" számára, tehát ősi magyarnak érzi. Érdekes 
továbbá megfigyelni, hogy a versmérték dipodiajellegét mennyire törekszik 
kifejezésre juttatni a sok kéttagú szó alkalmazásával, ami által a dipodiák 
második ütemére is hangsúlyos szótag, szókezdet jut. Az ének 424 dipodiája 
közül 268 van így alkotva, az esetek 62%-a (d-típus); hogy ez milyen magas 
arány, muta t ja a Petőfivel való összehasonlítás, akinek 1868 átnézett dipodiá-
jában csak 984 ilyen szerkezetű található (52,6%). Már sokkal szabadabban ke-
zeli a metrumot Arany a Toldi Estéje V. énekének egy betétében (Szent László 
legendája), amelynek 136 sorában 11 a-típusú (8,3%), 25 b-típusú (18,4%) és 19 
c-típusú (13,9%) sor fordul elő. A 272 dipodia közül pedig 152 (55,8%) muta t ja 
a d-típust. A Toldi Szerelme VI. énekének a hajdúk hőstettéről szóló kitérésé-
ben a-típusú sor а 128 között 5 akad (3,9%), b-típusú 14 (10,9%), c-típusú 10 
(7,8%); a d-típus a 256 dipodiában 146-szor van meg, az esetek 57%-ában. 

Arany Kisebb Költemények címén összefoglalt l í rai darabjai, balladái, 
tréfás elbeszélései stb. közül egyesek feltűnő ritmikai szabálytalanságokat 
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mutatnak; így A Fülemile c. v idám szatírájában a középmetszet elhanyagolása, 
ez az egyébként r i tkán előforduló abnormitás fa-típus), rendkívül gyakori 
(22,5%); ezzel szemben a különben leggyakoribb b-típus csak 13,3%-kal, a c-típus 
5°/o-kal szerepel. A Bajusz-Ъш 4,8% az a-, 4,4% a b- és ll°/o a c-típusú sor (hang-
súlytalan sorkezdet). — Átlagos értékek a Kisebb Költemények összeségére, 
1248 sorra vonatkozólag: 6,8°/o a-, 10,9% b- és 8,2% c-típusú sor. Az Elegyes Dara• 
bok (273 sor) megfelelő adatai: 4,4°/o a-, 13,2% b- és 9,9% c-típusú sor. A d-típusú 
sorok (hangsúlyos szótag, ill. szókezdet a dipodiák második arsisában) a Kisebb 

Költeményekbein 57,8%-kal, az Elegyes Darabokban 57,7%ikal szerepelnek. 
Könnyebb áttekintés kedvéért táblázatban adom Petőfi, Arany és a nép-

dal nyolcasainak verstani sa já tságai t . Minthogy az a, b és с alattiak a szábá-
lyos formától való eltéréseket adják, célszerű lesz a formai követelmény telje-
sítését jelző rí-típus adatainak visszáját adni. 

Népdal 
elb. költ . kisebb köl t . elegyes dbk 

a 13,9 3,5 6,8 4,4 13,3 /0 
b 12,5 11,3 10,9 13,2 12,5 /0 
0 14,5 7,7 8,2 9,9 12 /0 
d 47,4 40,6 42,2 42,3 42.1 /о 

Az ősi nyolcas, ill. a négyarsisú sor változa taPnak kell tekintenünk az ú. n. 
hetes, ötös és hatos sorokat, melyek nem egyebek, mint a nyolcasnak csonka, 
antik műszóval élve „katalektikus" formái. A hetes olyan négyarsisú sor, mely-
nek utolsó thesisét pauza alkotja. Hangjegyekkel kiírva képlete: J7 J7 | JM7 
számokban kifejezve: 2+2, 2+1. (Itt és a következőkben minden számjegy egy 
ütemet jelent, az egységek az ütemeket alkotó szótagok számát jelölik, a 0 az 
egész ütemre, arsis-thesisre kiterjedő pauzát, a vessző a dipodia végét jelzi.) 
Metrikai szerkezetét tekintve legérdekesebb az a megfigyelés, hogy a szó át-
nyúlása az első dipodiából a másodikba, vagyis a középmetszet elhanyagolása 
ritkább, mint a nyolcasban: míg ott a fönti kimutatás szerint a népdalban 
13,3% az a-tipusú sorok arányszáma, addig 808 megvizsgált hetes népdalsorban 
csak 58 ilyen találtatik (7,1%)! Arany 306 hetes sorában 14 az a-tipusú (4,5°/o) 
а Kisebb Költemények nyolcasainak 6,8%-os arányszámával szemben. Petőf i 
verselése itt is pongyolább: 856 sorban 157-szer hanyagolja el a középmetszetet 
(18,3%), gyakrabban mint nyolcas soraiban (13,9%). 

Az ötös a négyarsisú dimeter „brachykatalektikus" alakja; képlete JVJV I ^ 
ill. 2+2, 1+0. Ez a versalak igen ritka, többnyire csak más formákkal kapcso-
latban fordul elő. Annál gyakoribb a hatos, melynek fontosságát különösen 
emeli, hogy két ilyen sor összekapcsolása a d j a a magyar epikai versmértéket, 
az ú. n. magyar alexandrinust. A hatos a lapformája a jVJ»r IJ J vagyis 2+2,1 + 1. 
A gyorsmenetű első dipodiát (négy nyolcad) követi a sort két lépésben a the-
sisek elfojtásával nyomatékosan záró második. Ez a „súlyos versvég", ahogy 
nevezem, a d j a meg a versnek jellegzetes fo rmájá t , amely korántsem szorítko-
zik a 'magyar metrikára, hanem számos más nép verselésében is előfordul. 
A görögöknél jellemző példá ja az az ősrégi, népi négyarsisú, többnyire ana-
paestikus menetű verssor, - - - - - , melyet tartalma után paroimia-
kos nak (közmondás-versnek) nevezett el a későbbi teória. A még mindig leg-
valószínűbb feltevés szerint két ilyen sor összekapcsolása ú t j án jött létre az a 
versképlet, amelynek továbbfejlődése a hexameter. Ebben a tekintetben is teljes 
az analógia a hatos és görög rokona között. Hasonló a helyzet a latin versus 
saturnius körül. Ez a versmérték is két négyarsisú, súlyos sorvégű vers össze-
tételének fogható fel. Ilyen szerkezetű a régi német epikai verssor („Lang-
zeile") is. Arany csalhatatlan ritmusérzékével állapította meg a magyar Sán-
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dorvers közepén és végén álló „nehéz ütemet", „spondeuet" (1. Horvá th J . 
>,A Magyar Vers" 194. 1.), ami nem egyéb, mint a hatos félversek 2+2, 1+1 
alapalakjának felismerése! Ezen, a következőkben ^í-formának nevezendő alap-
alakon kívül, mely a második dipodia élére hosszú szótagot kíván, van egy 
másik, S-forma is, rövid szótaggal ezen a helyen: SS S S |JV<~azaz 2+2,2+0 
Példák: 

Megöltek egy /egényt В 
Hatvan forint-/áért, A 
A Tiszába bevetették 
A szürke Io-fáért. A 

A hatos sorok nagy többsége az ^ - f o r m á t mutatja: 1055 népdalsorból csak 
268 (25,4%) a 5-formájú. Petőfi 1391 hatos versében 305 B-formájút számoltam 
meg (21,9%); Aranynál a Kisebb Költemények és az Elegyes Darabok hatosai 
között meg éppenséggel csak 7 ilyen akadt (1,7%)! A hatos vers formáiról 
egyébként még szó lesz az alexandrinus tárgyalásakor, ahol bőséges anyag 
áll majd rendelkezésünkre. De már itt kell bemutatnunk a hatos harmadoló 
(triolás) formájá t is, amely dipodiánként a négy, ül. két szótag helyett három-
három szótagból áll (C-forma);képlete; J J J | J J Jazaz 3 ,3 . Jellemző példája 

Aranynál a Mátyás Anyja versniértéke: 
Szilágyi 3 
Örzsébet 3 
levelé t meg-írta 2+2, 1 + 1 
Szerelmes 3 
ATönyével 3 
Azt is tele-SíYta 2+2, 1 + 1 

Arany a feltűnő sorbeosztással a harmadoló ritmust akar ja jelezni ; e nél-
kül hajlandók volnánk így olvasni a sorokat: 

Szilágyi ör-zsébet 
Levelét meg-írta 

Szerelmes kö-/íí/ével 
Azt is tele-sírta 

vagyis az A-forma, azaz 2+2 ,1+1 ritmus szerint. A kérdéses sorok tehát metri-
kailag kétértékű (ambivalens) sorok, melyeknek valódi r i tmusát pusztán objek-
tív, prozódiai adottságok alapján nem lehet eldönteni. Itt a költő szándéka az 
irányadó. 

A magyar alexandrinus 

Hősi tizenkettősnek is nevezhetném a hexameter magyar nevének („hősi 
hatos") analógiájára. Nem egyéb, mint két hatos sor összetétele. A félsorokban 
tehát megtalálhatjuk e vers három formáját (А, В, С vagyis: 2+2, 1+1; 2+2, 
2 1-0; 3,3); az egész sorok pedig ezek kombinációi lesznek. Összesen 9 ilyen 
összetétel lehetséges: A : A, A : В, A : С, В : А, В : В, В : С, С : А. С : В, С : С. 
Ezeket kell szemügyre vennünk a versforma morphologiájának tárgyalásakor. 

Nincs szándékomban verstörténetet adni. A versforma itt csak attól a 
ponttól kezdve érdekel, amikor az, Arisztotelesszel szólva, megtalálta a maga 
természetét. Mégis szembe kell állítanom a forma első művészi kezelőjét, Gyön-
gyösit, a technikai tökéletesség megtestesülésével, Arannyal. Nem lesz érdek-
telen megállapítani a haladást a versforma lényegének teljesebb kibontakozása 
felé Sőt, ha nem csalódom, magánál Gyöngyösinél is megállapíthatjuk az 
ilyen irányú fejlődést a Murányi Vénus és a Kemény János alább tárgya-
landó két szemelvényén s még világosabban Arany Toldijának és Buda Halálá-
nak összehasonlítása által. 
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A magyar alexandrinus alapalakja a hatos versről fönt megállapítottak 
szerint az A : A, vagyis a 2+2, 1+1 :2+2, 1+1 forma. Az ^á-formát vehetjük fel 
mindenütt, ahol a prozódia ezt megengedi, vagyis ahol az ötödik szótag hosszú 
s ennélfogva a második dipodia hosszú szótaggal kezdődik. Vegyük szemügyre 
a Murányi Vénus I. énekének 1. s t rófáját : 

A beszédnyomaték alapján az 1. sor mindkét felét, a 2.-nak második s a 4.-nek 
első felét C-formájúnak foghat juk fel; a három első esetben azonban a fönt 
kimondott elvnél fogva a kétértékű sorokat az А-îorma szerint kell mérnünk. 
A következőkben tehát ilyen esetekben mindenütt ezt a formát veszem fel. 
A negyedik sor első felében az ötödik szótag rövid, tehát az ^4-forma ki van 
zárva, a természetes mérték harmadoló C-forma lesz (Mmémű /(arcokat), 
lehetséges a Z?-forma is (Minemű har-co/eat). Általában minden C-forma két-
értékű, rövid utolsóelőtti szótaggal .B-vel ambivalens, hosszú utolsóelőtti szó-
tag esetén A-val ; itt mindig A javára döntöttünk. S-formát biztosan ott álla-
pítunk meg, ahol a negyedik szótag hangsrílytalan, különösen, ha az ötödikre 
beszédnyomaték esik. Példák: Szép hazáját s magát ezért mint vesz-íeíte 
(B : A). Egyéb nagy doigokot ki mint csele-fcedett (C : B). 

A második strófa: 

A föntiekben a C-forma mindenütt ^á-formára van visszavezetve. — Elv-
ként kimondhatjuk tehát, hogy Al С ambivalenciája esetén a félsort A-nak 
minősítjük, B/C kétértékűségekor pedig, ha a negyedik szótag hangsúlyos, a 
C-, minden egyéb esetben, de különösen, h a az ötödik szótag hangsúlyos, a 
B-forma mellett döntünk. El kell ugyan ismerni, hogy lehetnek esetek, amikor 
ez a szabály nem födi a verselő intencióját, pl. hogy A/C kétértékűsége esetén 
C-ritmusúnak érezte a verset; de ezt objektív ismertető jelek hiányában nem 
lehet megállapítani, s elvszerű tárgyalás csak a kifej te t t elvek a lapján 
lehetséges. 

Az iskolai szabály, melyet Gyöngyösi alexandrinusainak megalkotásakor 
szem előtt tartott, aligha terjedhetett ki másra , mint a szótagszám és a közép-
metszet szabályozására. A vers ritm'kai szerkezetét, az ütemek tagolódását a 
ritmusnak immanens, a költő lelkében élő törvényei és a ritmushordozó nyelvi 
anyag prozódiai adottságai határozzák meg. Verselő tevékenysége ösztönös és 
aligha vált még tudatossá, mint később legalább nagy részében Aranynál. 

A következőkben vizsgáljuk a vers r i tmikai szerkezetét az imént megálla-
pított formák szempontjából. Vizsgálatainkat a félsorok áttekintésével kezd-
jük. Az А, В, С (2 + 2 ,1 + 1; 2 + 2, 2 + 0; 3,3) formákon kívül számba vesz-
szük a kétértékű A/C félsorokat is. 

Rend szerént jegyezzék egyebek versekben С : С А : А 
Óriások doigáí az régi üdőkben A : С A : A 
Az istenek ellen esvén irigységben A : A A : A 
Minémű harcokat tartottak az égben. С : А С : A 

Sokféle próbáit írják meg Jásonnak С : С А : А 
Veszedelmes útját s csodáit Colchisnak С : С А : А 
Honnét tanácsábul Medea asszonynak A : С A : A 
Elnyeré az gyapját a ranyas báránynak A : С A : A 

Murányi Vénus I. é. 1172 291 193 
541/631 17,5% 11 ,7% 

70 ,7% , 
65,3/76,2% 

A В С А/С 
504 
4 3 % 

Kemény János I. é. 1821 370 281 
835/986 14,9% 11 ,3% 

73 ,6% 
67,5/79,7% 

848 
4 6 , 6 % 

(1236 sor, 2472 félsor) 
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E etatisztikai adatokból nyilvánvaló az A-forma uralkodó szerepe a hatos 
félsorokban. Arányszáma növekszik a későbbi keletű Kemény Jánosban 
(73,6%) a Murányi Vénus 70,7%-ához képest. Nem érdektelen továbbá meg-
figyelni az ^4-forma magasabb arányszámát a vers második felében: 76,2% a 
65,3%-kai (M. V.) és 79,7% a 67,5°/»-kal (K. J.) szemben; ez is arra mutat, hogy 
helyes útón járunk, mikor az .Л-formában lát juk az alexandrinus jellegzetes 
alakját ; minden néven nevezendő versnek u. i. az a természete, hogy a sor vége 
felé tisztábban muta t ja szerkezetét. — Az ^4/C-sorok százalékos arányszáma a 
fönti kimutatásban az ^4-eorok összegéhez viszonyítva értendő. 

A következőkben Arany alexandrinusainak szerkezetével foglalkozunk 
szembeállítva a f iatalkori Toldi-versét a késői Buda Halála mértékével. I t t 
is előbb a félsorok szerkezetét tárgyaljuk. 

Arany : Toldi 
Félsorok száma A В С А/С 

Előhang és 
А/С 

I . ének . 256 234 15 7 105 
I I . 236 213 11 12 81 

I I I . 136 121 13 2 66 
IV. ,, 368 343 18 7 147 
V. 256 237 15 4 91 

VI. 336 295 33 8 126 
VII. 208 171 23 14 62 

VII I . 240 202 21 17 74 
I X . 304 251 37 16 99 

X. 368 278 70 20 116 
X I . 99 320 235 51 34 89 

X I I . 99 320 222 65 33 87 
3348 2802 372 174 1143 

Az ^-for rna tehát a 3348 félsorban 2802-ször fordul elő, az esetek 
83,6%-ában; ebből az első félsorra 1342 eset (80,1%), a másodikra 1460 eset 
(87,2%) esik. J3-formájú sor 372 (11,1%), C-formájú 174 (5,2°/.) akad. A 2802 A-sor 
közül 1143 (40,7%) ambivalens C-vel. 

Buda Halála. 
Félsorok száma A В G AIG 

I . ének 304 287 12 5 101 
I I . 336 317 14 5 116 

I I I . 99 360 342 12 6 119 
IV. ,, 384 373 11 — 139 
V. « , , 432 421 11 141 

VI . 99 8-asok 
VI I . 99 480 459 14 7 164 

V I I I . 99 712 686 22 4 255 
I X . 99 592 562 15 15 216 

X. 920 886 26 8 318 
XI . 99 896 852 30 14 278 

X I I . 99 672 641 17 14 247 
6088 5826 184 78 2094 

A 6088 félsor közül tehát ^ - fo rmájú 5826, az esetek 95,6%-a. Az első fél-
sorokra 2812 (92,3%) jut, a sorok második felére 3013 (98,9%). A ß-forma 184-szer 
fordul elő (3%), a C-forma 78-szor (1,2%). 

Az 5826 ^ - f o r m á j ú félsor közül 2094 ambivalens C-vel (35,9%). 
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Könnyebb áttekintés végett állítsuk egymás mellé az adatokat, melyek a 
magyar alexandrinus fejlődését mutat ják a Murányi Vénustól a Buda Halá-
láig, félsoronkénti vizsgálatban. 

Murányi Vénus Kemény János Toldi Buda Halála 
Л-forma 70,7 73,6 83.6 95,6 °/0 
B- „ 17,6 14,9 11,1 3 »/„ 
C- „ 11,7 11,3 5,2 1,2 »/„ 
AjC- „ 43 46,5 40,7 35,9 °/o 

A félsoronkint való összehasonlítás után térjünk át az egész sorok vizs-
gálatára. A fejezet elején már felsoroltuk azt a lehetséges kilenc kombinációt, 
amelyek szerint a félsorok különböző formái egész sorokká egyesülhetnek. 
Ezekre vonatkozólag a vizsgálat tárgyává tett négy költemény a következő 
képet mutat ja : 

Murányi Vénus Kemény János Toldi Buda Halála 
/о /о /о о/ /о 

A : A 47,5 54 70,3 91,4 
A : В 9,5 6,4 6,6 0,7 
A , : G 8,2 7,1 3,1 0,2 
В : A 18,1 16 11,3 5,2 
В : В 2,2 1,9 1,6 0,03 
В : С 1,7 2,5 0,4 0,03 
G : A 10,5 9,7 6,5 2,3 
G : В 1,2 1,2 0,5 — 

G : С 0,8 1,2 0,4 — 

A fenti összeállításból lát juk, hogy az A : A forma fejlődési vonala állan-
dóan és meredeken emelkedik a Murányi Vénus 47,5%-ától a Buda Halála 
91,4%-áig, vagyis e forma majdnem kizárólagos uralmáig. Mellette csak а В : A 
és а С : A tar t ja magát 18,1-től 5,2- g, ill. 10,5-től 2,3-ig süllyedő arányszámmal. 
Valamennyi többi forma együttvéve a M. V.-ban még 23,6%-ot tesz ki, а В. H.-
ban már esak 0,96%-ot! А В : В és В : С formák a kezdeti együttes 3,9% helyett a 
B. H.-ban már csak halavány nyomokban (0,06) szerepelnek, а С : В és С : С 
teljesen kiveszett. 

A föntiekben vázolni próbáltuk a megszabott keretek között a magyar 
alexandrinus alaktanát. Most a verselés technikájának kérdését kívánjuk rövi-
den érinteni. Ezen, mint már említettük, a beszédhangsúlynak a versnyomaték-
kal való egyeztetése problémáját értjük. Legfeltűnőbb szabálytalanság e tekin-
tetben a szó „átnyúlása" az egyik dipodiából a másikba tehát a „sormetszet" 
hiánya, amit fönt a-típusnak neveztünk. Ide tartoznak mindenekelőtt az ambi-
valens A/C félsorok, mint pl. ,>Egy, csak egy le gény van íaZpon а vi-déken", de 
nem kivétel nélkül, mert akadnak, bár csekély számmal, olyan kétértékű A/C-
sorok is, amelyekben a negyedik szótag után sormetszetet találunk. Ilyenek pl. 
„hadd lássuk, ki áll ki?" vagy „szép öcsém, be nagy kár", vagyis ahol a negye-
dik szótagot egytagú szó alkotja. Ezekben a sorokban a második dipodia egy 
kéttagú (vagy két egytagú) szóból áll. Az ilyen átnyúlás nélküli, „szabályos" 
verssorok száma azonban sokkal kisebb, mint akár a nyolcas, akár a hetes vers-
formában, más szóval a hatos versben az a-típusnak sokkal nagyobb szerep 
jutott, mint a hozzá legközelebb álló, többi verstan képletekben. 

Lássuk a részletes adatokat az A- és S-formákra külön-külön: 
A -forma a- t ípus /о B-forma a-típus /о 

Murányi Vénus 1172 811 68.8 291 121 41,5 

Kemény János 1821 1247 68,4 370 142 38.3 
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Toldi Buda Halála 
A a В a A a В a 

I . ének 234 126 15 5 I . ének 287 132 12 9 
I I . 99 213 104 11 1 I . >» 317 129 14 5 

I I I . 99 121 70 13 2 I I I . ,» 342 154 12 2 
I V . 99 343 188 18 4 I V . 373 151 11 1 

V. 99 237 123 15 7 V. ,, 421 183 11 — 

V I . 99 295 163 33 9 VI. » nyolcasok 
VI I . 99 171 74 23 11 VII . 459 212 14 4 

VI I I . 99 202 105 21 10 VII I . »» 686 396 22 5 
I X . 99 251 120 37 11 IX. 562 239 15 5 
X. 9 9 278 146 70 14 X. 99 886 390 26 5 

X I . 9 9 235 117 51 10 XI . 99 852 337 30 6 
X I I . 99 222 127 65 24 X I I . 9 9 641 259 17 4 

2802 14 63 372 108 5826 2582 184 46 
52,2% 29% 44,3% 25% 

Ebből az összehasonlításból kiderül, hogy az a-típus arányszáma fokoza-
tosan csökken Gyöngyösitől Aranyig az .^-formában 68,8%-tól 44,3%-ig, a 
B-formában 41,5%-tól 25%-ig. Arany tehát tökéletesebb összhangot ér el vers-; 
ictus ée beszédhangsúly között s technikájának fejlődése a Tolditól a Buda 
Haláláig is megállapítható. Teljes egybehangolása a vers- és beszédnyomaték-
nak csak úgy volna lehetséges, ha a második dipodia mindenütt kéttagú (ill. 
két egytagú) szóból állna, ami már a természetesség rovására menne. 

Lényegesen eltérő képet mutat a Petőfi alexandrinusa. Az erre vonatkozó 
részletes adatok: 

A % В % G % А/С % 
János Vitéz 1956 (66,0) 626 (21,1) 378 (12,8) 865 (44,2) 

(1480 sor, 2960 félsor 

Szécsi Mária 501 (64,2) 148 (18,9) 131 (16,6) 197 (39,3) 
(390 eor, 780 félsor) 

Lehel Vezér 665 (72,9) 160 (17,5) 87 ( 9,5) 277 ( 
(456 sor, 912 félsor) 

160 (17,5) 87 ( 9,5) 277 ( 

Az egész sorok szerkeze té t a köve tkező adatok v i l á g í t j á k m e g : 

János Vitéz Szécsi Mária Lehel Vezér 
(1480 sor) 

о/ 
(390 sor) 

0/ 
(456 sor) 

0/ 
A : A . . 

/О 
660 (44,5) 

. /0 
165 (42,3) 

/0 
239 (54,6) 

A : В ... 157 (10,6) 42 (10,7) 36 ( 7,8) 
A : С ... 126 ( 8.5) 39 (10,0) 229 ( «,3) 
В : А 241 (16,2) 57 (14,6) 85 (18.4) 
В : В . 63 ( 4,2) 11 ( 2,8) 13 ( 2.8) 
В : С .. 55 ( 3,7) 14 ( 3,5) 9 ( 1,9) 
С . А 112 ( 7,5) 33 ( 8,4) 37 ( 8.1) 
с : В 47 ( 3,1) 14 ( 3,5) 4 ( 0,8) 
с : С . . 19 ( 1,1) 15 ( 3,8) 4 ( 0,8) 

Mint ezekből az összeállításokból látható, Petőfi a versmérték jellegzetes 
A, ill. A : A formáit még a kezdő Gyöngyösinél is r i tkábban használja: Murányi 
Vénus 70,7, ill. 47,5%, János Vitéz 66, ill- 44,5, Szécsi Mária 64,2; ill. 42,3%. Csak 
az időrendben utolsó Lehel Vezér arányszámai emelkednek hirtelen a Kemény 
Jánosé' mellé: Lehel Vezér 72,9, ill. 54 6, Kemény János 73,6, ill. 54%! Ugyancsak 
itt kezd kibontakozni а В : A és С : A típusok viszonylagos számbeli elsőbb-
sége is. Az ^-forrna megoszlása az első és második félvers között a következő: 
János Vitéz: 1956 A, az első félversben 943 (63,7%-a versek összegének), a máso-
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dikban 1013 (68,4%). Szécsi Mária: 501 A, az elsőben 246 (63%), a másodikban 
255 (65,3%). Lehel Vezér: 665 A, az elsőben 304 (66,6%), a másodikban 361 
(79,1%). 

Végül vessünk egy pillantást Petőfi verselő technikájára és vizsgáljuk 
meg, mint föntebb Gyöngyösinél és Aranynál, a „sormetszet" elhanyagolásá-
nak kérdését. Az ilyen egyik dipodiából a másikba történő szóátnyúlás esetei 
Petőfinél: 

A-forma o-t ipus о/ /о B-forma o - t ipus 0/ /о 
János Vitéz 1966 1193 61 626 221 35,3 

Szécsi Mária 501 244 48,6 148 52 35,1 

Lehel Vezér 665 378 56,8 160 51 31,8 

Ez adatokból kitűnik, hogy Petőf i a sormetszet elhanyagolásában közép-
úton j á r Gyöngyösi és Arany között. 

Förster Aurél 

ZRÍNYI RITMUSA 

A köztudat szerint Zrinyi költészetének egy nagy fogyatkozása van: 
gyenge verselése, főként botladozó ritmusa. Ez a ritmus olyan megoldha-
tat lannak látszó ellentmondásokat re j t magában, hogy minden fejtörés ered-
ménytelen maradt atekintetben, hogy valami eddig nem ismert ritmus-
rendszerrel számolhatunk-e nála, vagy csak egyszerűen döcögő, rossz ver-
seléssel, tehát avval a csodával, hogy egy költői erényekben gazdag, kiváló 
egyéniség éppen a verselés elemi kérdéseiben gyengébb a legutolsó műked-
velőnél is. Hiszen r i tmus tekintetében már egy évszázada jobb verset í r t 
nála minden kis énekszerző, aki megközelítőleg sem tud felmutatni olyan 
költői képességeket, nagyvonalú elképzelést, arány- és formaérzéket, jel-
lemző erőt, képekben való gazdagságot, szemléletes és kifejező nyelvet, 
mint ő! Még Arany is, régi irodalmunk első nagy búvárja , á t akarta í rn i 
az eposzt (Érdekes viszont, hogy ami ebből elkészült, minden gördülékeny-
sége ellenére is halványabb Zr ínyi erőteljes verseinél.) 

De a kérdésnek ilyen megoldásába sohasem nyugodtak bele teljesen 
irodalomtörténészeink. Érezték, hogy valami magyarázatnak kell lenni, ami 
ezt az ellentétet feloldja. Gábor Igná.c erre is feleletet akart adni,1 de ritmi-
zálása olyan ellenmondásokat tartalmaz és olyan elfogadhatatlan tagolá-
sokkal él — p.ldául „Mely |meggyőzettettekre|| kegyelemmel | néz" — hogy 
sem elméleti szempontból, sem gyakorlati szempontból, rdtmusérzékünk 
a lapján nem fogadhat juk el. 

Horváh János más megoldást ajánl.2 Hivatkozik Kodálynak az Árgirus 
uótájáról és Tinódi „Szálkái mezőn. . ."-jéről te t t megállapítására.3 Ugyan-
ilyen dallamra képzeli el a Szigeti Veszedelem szövegét is, melynek tehát 
nem kellett tekintettel lennie metszetre. A neftiézség csak az, hogy Tinódi 
metszet-hibái meg sem közelítik Zrínyiét. Tinódinál Kodály 7—8, illetve 
11%-ot mutat k i , -Horváth pedig Zrínyinél 20%-ot, pedig csak azokat az 
eseteket veszi hibának, amikor a metszet szót vág ketté, ha csak szorosan 
összetartó szavakat, akkor nem. Ez a számbeli különbség pedig már elég 

1 A magyar ősi ritmus. Bp., 1908 A magvar ritmika válaszútja. Bp. é. n. (1943í> 
2 A magyar vers. Bp., 1949. 214—217. I. 
3 Az Argirus nótája. Ethn. 1920. 
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