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A FELEZŐ TIZENKETTES GYÖNGYÖSITŐL CSOKONAIIG 

(Fejezet a magyar verselés történetéből) 
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Bevezetőleg néhány „elmélet i" kérdést : 
Miből, hogyan és mikor a lakul t ki úgynevezett felező t izenket tes sor fa junk ? — Már 

Arany János szerint első emlékeinkben, a X V — X V I . században „teljesen kifejlődve áll előt-
t ü n k " 1 . Hogy egy állítólagos ősi, szabad szótagszámú, négyütemes sorból vált volna k i : 
erre legföljebb csak kalandos elképzeléseket lehet megkockáztatni , bizonyosat mondani azon-
ban nem ; ezt az elképzelt „k ivá lás t " ada tokka l igazolni, „történeti leg t e t t en érni, f en tmarad t 
emlékeinkben nyomon követni nem t u d j u k " 2. 

Egyál ta lán négyüteműnek t a r t h a t j u k - e ezt a sorfa j t ? Még tovább tagolódnak-e a 
„felező", 6/6 metszetű sorok ? Alighanem helyesebb, ha egyszerűen ké tü teműeknek tek in t -
jük őket : a hatszótagos félsorokat egy-lélegzettel mond juk föl, a költő is á l ta lában „egy-lé-
legzetre í r j a " őket . Ez különben régi megfigyelés. „A két t a k t u s úgy egymásba foly — írta 
Négyesy László — időrészeik úgy összeelegyednek,hogy valósággal egy nagy, 6 szótagos ü temet 
képeznek" . És H o r v á t h János : „Megvallom, én a t izenket tős félsorában legtöbbször efféle 
»nagy ütemet« l á t o k " — s a félsort „egy hang t e s tnek" t e k i n t i 3 . 

Mi hát a felező t izenket tes „kép le te" ? Természetesen 6/6 ; de emellett a félsorokon belül 
t ap in ta tosan érvényesül egy „mellék-cezúra" is. Ennél magától értetődőnek r i tmusérzékünk 
a 4/2 osztást t a r t j a , de ha a költő ránk kényszerí t i , elfogadjuk a 3/3 osztást is. A 2/4 azonban 
olyan elvont séma, mely a gyakor la tban nem létezik ; így nem olvassa természetes, ép r i tmus-
érzékkel, de nem is ír ja senki ezt a sor fa j t . Még ha ez a bizonyos mellék-metszet látszólag a 
második szótag u t án esnék is, mert a harmadikon , mely egyben szókezdet is, hangsúly van : 
természetes r i tmusérzékünk még ekkor, még ezek ellenére is a 4/2 ütemezést érvényesít i . 

Érzésem és megfigyelésem szerint az ütemezésben vál tozatosság — azaz vagy 4/2, 
3/3 osztás — a felező t izenket tesnek csak első felében lehet. Második hatszótagos felében az 
ütemezés mindig 4/2, még akkor is, ha a félsor két háromszótagos szóból áll és a 3/3 osztás 
lá tszatá t kelti . Példa rá Arany verse, a „Mátyás a n y j a " . Ennek egy-egy versszaka vol takép-
pen két felező t izenket tes . Első felének ütemezése mindenü t t 3/3, ami t a költő t ipográfiailag 
is hangsúlyoz ; második, egybeírt feléé már 4/2. A vers kü l fo rmája igazolja, hogy magában 
Arany is így hal lo t ta , s így a k a r t a hal latni olvasójával e versét : 3/3 // 4/2 ri tmizálással — s 
az első hatos cezúrá já t élesen, a második hatosét csak halk mellék-metszetként (ezért í r ta egy 

1 A magyar népdal az i rodalomban. Összes prózai művei . (Franklin) , 413. 
2 Ho rvá th J á n o s : Gyöngyösi és Arany sormetszete. MNY. 1941, 227. 
s Uo. 245. 
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sorba, szemben az első hatos két sorba törésével). Annak egyébként, hogy egy versnek milyen 
a külalakja, hogy sorait a költő hogyan töri széjjel, vagy hogyan forrasztja egybe, hogyan 
, , tördelteti" — meg hogy használ-e írásjeleket vagy nem, mikor és hogyan : annak ál talában 
megvan a maga komoly zenei és ritmikai (s zenével, ritmussal kifejezett, hangsúlyozott „ér-
telmi") jelentősége. 

De mindezt éppen csak bevezetőül, futólag említem. Nem célom ebben a kísérletben, 
hogy ütemezési és ri tmikai kérdésekkel, verstani problémákkal foglalkozzam ; ehhez egyéb-
ként e sorfajjal kapcsolatban, úgy hiszem, semmi lényeges mondandó nincs már Horváth 
János megállapításai óta 4. A felező tizenkettes sorfajt nem kipreparálva kívánom vizsgálni, 
hanem élő életének egy szakaszában szeretném nyomon követni ; azt kísérni figyelemmel, 
hogyan él irodalmunkban, költőink versíró gyakorlatában Gyöngyösitől, aki mintegy klasszi-
kusan kiírta, Csokonaiig, aki megújí tot ta . Voltaképpen tehát nem is egy sorfajnak, hanem 
egy sorfajban való verselésnek a történetéről lenne szó a következőkben — egy sorról, úgy, 
ahogyan él : ta r ta lmat , értelmet, versmondatokat hordozva, rímekbe csendülve, „elemeinek" 
sokszoros kölcsönhatásában. 

2 

Arany János ezt írja Gyöngyösiről : „A ri tmus eleven érzéke egy akkori költőben 
sincs annyira kifejlődve, mint őnála. Az úgynevezett sándorvers legmagyarabb formában 
nála mutatkozik. Sajátsága ennek, hogy rendszerint a közepén s végén van egy-egy nehéz 
ütem (taktus), a többiek nem ugyan rendes mértékkel, de könnyen lebegnek. Gyöngyösinél 
már a gondolat e ri tmus szerint képződik : a kettő egy test, egy lélek elválhatatlanul. A rím 
kéttagúságát ő állandósította meg, s gyakran talál szép rímeket ; noha többnyire a képző és 
ragszócskák ismétlésével is beéri" 5. 

Zrínyi így sóhajtott föl eposzának előszavában : „Szegény az magyar nyelv : az ki his-
tóriát ír, elhiszi szómat". Amire egy egykori olvasó odajegyezte a maga példányában a lapszélre: 
„Ha Gyöngyösi István eszével bírnál, nem mondanád a z t " 6. Gyöngyösi minden előzményét 
és kortársát elhomályosító mestere volt formájának, a négysoros versnek, azaz négyrímű 
tizenkettesnek. Nemcsak éppen ír benne, mint az epika korábbról készen kapott formájában ; 
nála már — mint Arany János mondja — r i t m u s és gondolat „egy test , egy lélek" ; a r i tmus-
nak nála már versképző ereje van -— nem ihletét töri formába (mint Zrínyi), hanem már a 
forma is ihleti. 

Ez a forma nem éppen a legszerencsésebb. Egy strófa négy sorból áll ; mind a négy sor 
egyazon rímbe csendül. Ez a verset monotonná teszi, és nemcsak a négyszer egymás után is-
métlődő egyforma hangzat miat t . A magyar nyelv rímkészlete ekkor még meglehetősen sze-
gényes. Igaz, Gyöngyösinek vannak szép, szerencsés rímei, friss és jólhangzó rímötletei, de — 
mint Arany megállapítja — legtöbbször beéri „a képző és ragszócskák ismétlésével". Hogy 
a sor végén ugyanazok a ragok s képzők ismétlődjenek, ahhoz a költőnek általában ugyan-
olyan mondatszerkezeteket kell használnia : a vers értelmileg is egyhangú lesz — a zenei 
monotóniához értelmi monotónia párosul. Egy további tehertétele a formának : terjengőssége.-
A strófa keretét ki kell töltenie ; addig halmoz, bővít, míg kitölti. A mese és a gondolat lassan 
lépeget előre négysorosról négysorosra. A költő, amikor versét írja, négysorosokban érez, gon-
dolkodik — ezek, mondhatnók, ihletének egységei. Négysoronként adagolja mondandóját . 
Illusztrálásul találomra ragadok ki pár strófát a „Murányi Vénusz"-ból, csak ahol éppen 
fölnyitom : 

4 Előbb idézett tanulmányán kívül : A magyar vers, 1948 ; Rendszeres magyar vers-
tan , 1951 ; Vitás verstani kérdesek, 1955 (főként a Zrínyi sorfajával foglalkozó értekezés). 

5 Gyöngyösi István. Összes prózai művei, 459. 
6 Horváth János : Vitás verstani kérdések, 34. 
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Egy régi szolgája vala Máriának, 
Mely elöljárója volt tíz gyalogának, 
Ficzeknek nevezik nevérül a t tyának , 
S ahoz Jakab nevet az papok adának. (III. 81). 

Volt Máriának egy Ficzek Jakab nevű szolgája : ezt mondja el a verszak. De mert négy sor-
ban kell elmondania, következik a toldás, bővítés, a mondandó lehető kinyújtása, oly módon 
való elosztása, hogy kitegyen négy sort. Vagy tovább.: 

Melynek golyóbissá gyors repülésében 
Egy szegény asszonynak akad az mellyében. 
Nem szenvedi tovább lelkét az testében, 
Harmadnapra véget szakaszt életében. (III. 83). 

A strófa harmadik sora teljesen fölösleges, csak azért van, hogy kiteljék a szakasz kerete. 
Hasonlóképpen az előző idézetben : ha a harmadik sorral a költő már új rímre térhetne, a 
harmadik-negyedik sor „ ta r ta lmát" , ami itt terjengősen kibomlik, el tudná mondani legföl-
jebb egy sorban ; a vers menete mindjár t meggyorsulna. Ha Gyöngyösi páros rímekben gon-
dolkodott, komponált volna (s ennek megfelelően bizonyos sűrítésre kényszerül) : a „Murányi 
Vénusz" — hogy a bőbeszédűség valóságos szörnyszülöttéről, a „Charicliá"-ról ne is beszél-
jünk — legalább a harmadával rövidebb volna. 

Különösen jól megfigyelhető ez a formából adódó terjengősség ot t , ahol Gyöngyösi 
fordít , vagy átír, mint a „Csalárd Cupido" elején, ahol — hol szorosabban, hol szabadabban — 
„egészen Ovidius Metamorphosisa (Lib. VI. 426—676) nyomán há l ád" 7 . Vannak helyek, 
ahol saját leleményéből bőségesen betold Ovidiusba ; de nem ezekre a Gyöngyösire oly jellemző 
szép, voltaképpen eredetinek tekinthető szakaszokra gondolok, hanem a valódi fordításokra : 
ahol az eredeti hexameteres előadását tolmácsolja a maga nyelvén. Például az ilyenekre : 

A latin így szól : 
. . . tectoque profanus 

Incubuit bubo thalamique in culmine sedit — 
(baljós bagoly szállt a tetőre és a nász-szoba fölött ült). 

Ezt Gyöngyösi így adja vissza : 
És háló házaknak nem csak a tetején, 
De minden szögletén, utóllyán s elején 
Sok bagoly üvöltött lefektek idején, 
Mellyből sok gonosz is tölt mindkettő fején. (III. 5). 

Vagy, a latin : 
Mox ubi mens rediit, passos laniata capillos, 
Lugenti similis, caesis plangore lacertis, 
Intendens p a l m a s . . . 

(majd mikor eszmélete visszatér, tépni kezdi dúlt ha já t , s mint egy gyászoló, csapkodva 
tördeli kar já t , s kezét nyúj t ja ) ; amiből Gyöngyösinél két kerek négysoros lesz : 

Meg eszmélvén magát , van szörnyű bánat tya , 
Hajá t öszve tépi, ruhájá t szaggattya, 
Karczollya orczáját, könyveit folytat tya, 
Keserves esetét lármásan jaygat tya. 

7 Gyöngyösi István összes költeményei, III. (RMKT) 205, Badics Ferenc jegyzete. 
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Kucsollya kezeit gyakorta fejére, 
És uyab-uyab jayt szaporít nyelvére, 
Nem látván más eszközt bosszú-űzésére, 
Tereust illy szókkal illeti v é g t é r e . . . (III. 102—103). 

A latin — igaz, erre a nyelv természete is kiválóan alkalmassá teszi — összesűrít, 
tömörí t , drámai ; a magyar részletez, eredendően festői, néhány lényeges, sűrített kifejezés 
helyett széles ecsetkezeléssel, ecsetvonást ecsetvonás mellé halmozva dolgozik. Gyöngyösiben 
semmi nincs a latin — és a hexameter — expresszív erejéből ; epikája, még mikor elbeszél is, 
voltaképpen képek, (négysoronként komponált) medáliák sorozata. 

Mindezt — a Gyöngyösi-féle négysoros terjengősségét és kényelmes fogalmazásra, 
lassú járásra csábító voltát — jól látták már akkor, amikor e formát először kezdték erős kri-
tika tárgyává tenni. Földi János, amikor 1787-ben először foglalja össze verstani nézeteit, 
éppen abban látja a hangmértékes verselés előnyét a végezetessel szemben, hogy tömörebb. 
Sok rövid, fontos mondás van a görög meg a latin versben — írja —, amelyik a végezetesben 
egyszerűen elveszti versvoltát s ékességét ; mert „ha a vers természete a hasonló végezésekben 
áll" , az említett „mondáshoz", hogy vers legyen, még egy sor, „még legalább egy ilyen egész 
r e n d " szükséges — „Gyöngyösi formája szerint még több is". Azaz : az egy sorban bőven 
elférő gondolatnak mintegy sarjadzással meg kell szaporítania önmagát, a maga duplájára , 
vagy négyszeresére. Mindjárt egy jó példát is hoz Földi János. Azt a gondolatot, melyet hang-
mértékes nemben ez a sorrész tökéletesen kifejez : „A tudomány sok időbe nem áll" —-
tizenkettesben így fogalmazhatjuk meg : 

Nem áll a tudomány csak a sok időben. 

Csakhogy ez így magában nem vers, pár kell mellé ; vagy, Gyöngyösinél, még három sor 
hozzá — ami végeredményben már, minden szépsége mellett is, csak ez egy sor további ki-
fejtése, ez egy gondolat parafrázisa : 

Kevés napok többet tésznek a jó főben, 
Mint számos esztendők az észtől meddőben, 
Szívből árad a vér, nincs ez a tüdőben. 

Mindehhez Földi János jegyzetben még hozzáfűzi : „Be kár, hogy az egyenlő esés ked-
véért e gyönyörű vers ilyen bérekesztéssel mocskoltatott meg. Nem tudot t a szerző orvosi 
tudományt , megengedjük" 8 . 

Földi tudot t ; ő tudta , hogy a tüdőben is van vér. De nyilván az orvostudományi bak-
lövésnél — amit egy költőnek igazán megengedhetni — jobban bántot ta a szép versnek a 
„végezet" kedvéért való elrontása, ami Gyöngyösinél korántsem ritkaság. Sok strófája van, 
ahol invenciója csak három és fél sorra fu t j a ; ott egyszerre kifullad, s a megmaradt félsort — 
a strófa még üres keretét — valami henye, oda nem illő „mondással" tölti ki. Ilyen Földi 
idézetében az a bizonyos „nincs ez a tüdőben". A példákat tetszés szerint lehet szaporítani. 
A „Murányi Vénusz"-ból : 

Miként Wesselénit Cupido sebhetvén, 
Szécsi Máriával szerelembe esvén, 
Titkos szerelmeket okossan követvén, 
Megvették az Muránt, jó módgyát keresvén. (I. 9). 

8 Földi János verstani tanulmánya a Magyar Múzsa 1787. folyamában, ápr. 11 — 18. 
( X X I X - X X X I ) . 
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V a g y : 
Ez Rima-Szombatban egy vásárkor lévén, 
Feltekert puskáját maga mellé vévén, 
Az tolongó nép közt ő is menvén s gyövén, 
Akarat tya ellen kisült, nem remélvén. (III. 82). 

Hogy a strófát kitöltse, a költő aztán nem egyszer kapva-kap minden kínálkozó r ím-
lehetőségen, még akkor is, ha emiatt a költői jóízlés némi csorbát szenved. Ismét csak egy 
példa, ,,Murány"-ból : 

Érzi Eger, Hatvan, Szolnok, Vác és Heves, 
Fegyvered élétül hány török test eves, 
Élet nélkül maradt miattad nem keves, 
Kinek nem kell többé az reggeli leves. (I. 63). 

Hasonló rím-sugallta ízlés-botlás (és kínrím), szintén „Murány"-ból : 

Nemes királyunknak alig volt más híve, 
Az egy Wesseléni tökélletes szíve, 
Az ki meg nem bomlott , mint cséppel az kivé, 
Hanem ura mellett nagy terheket vive. (I. 43). 

Az ilyen képzavarokba, tárgyukhoz nem illő hasonlatokba Gyöngyösit a négyesrím kény-
szere vi t te bele : az szoktatta rá, hogy a kínálkozó rím-ötleteket az értelemnek, a kép tiszta-
ságának rovására is fölkapja. Már nála megfigyelhető a „négysarkú versnek" az a formaliz-
musba hajlása, mely majd egy jó századdal később éri el te tőpont já t , s egyik ürügye lesz a 
gyöngyösies modor elleni támadásoknak. Gyöngyösinél még csak szórványosan érvényesül az 
a versírói gyakorlat, amely főérdemének a technikai nehézség (rímelés) legyőzését t a r t j a ; 
bár nála is, minél inkább előrehalad pályáján, minél jobban „ki í r ja" modorát , minél vizenyő-
sebb, terjengősebb lesz, annál gyakrabban találkozunk e formalizmus jeleivel. Később, a 
XVIII . század végén — látni fogjuk — a formalista fölfogás már elméleti, kritikai mezben is 
megnyilatkozik — például Pálóczi Horváth Ádámnál. 

A formai szerkezetből adódó legfőbb bajon : azon az egyhangúságon, mely a vers-
mondatoknak az egyforma rímek folytán előálló párhuzamosságából keletkezett, Gyöngyösi 
nem tudot t segíteni. Ezen a formai szerkezeten belül azonban, mint a négysarkú vers leg-
nagyobb művésze, minden lehetőt megtet t . 6 már érzi és fölhasználja a nyelv zenei szépségét, 
a hangzás költői erejét. Nem úgy csikarja ki, mintegy erőszakot téve a formán, zordon szép-
ségeit, mint Zrínyi ; nála már a hangzásnak is tudatos kifejező értéke van ; amit közöl, az ih-
letében nemcsak értelmi fogantatású, hanem zenei is. Például mikor az idő folyását érzékel-
tet i a lágy hangok folyásával, a szavak zenéjére bízva élményéből azt, amit a mondat értelmi 
szerkezete a maga ridegebb eszközeivel már nem bír el : 

Á/íani az üdő ellen ha /ehetne (III. 18) ; 

vagy mikor mintegy a hangzással is sürgeti, kergeti az időt, melynek a szerelmes szív minél 
sebesebb múlását kívánja : 

Hogy kévánt ideje győne gyars szárnyával (III. 20). 

Hogy lomha járású tizenketteseit kissé fölfrissítse, meglehetősen tenyeres-talpas stró-
fá já t legalább időnkint fürgébb mozgásra késztesse, annak érdekében Gyöngyösi fölhasználja 
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mindazokat a stilisztikai eszközöket, melyeknek segítségével némi feszültséget teremthet a 
versszakban. Ezt szolgálják gyakori inverziói és eltolásai : eltávolítja egymástól az értelmileg 
összetartozókat, s így a szétválasztott tagok között bizonyos intellektuális feszültség, az 
olvasóban bizonyos kis várakozás támad. Olykor az ilyen feszültségokozta űrt , mintegy 
intellektuális „légüres t e r e t " a zene, a rím monoton, négyes ismétlődésű muzsikája tölti be, 
hidalja át ; a strófa értelmileg is csak akkor válik teljessé, amikor zeneileg befejeződik. Pél-
dául : 

Az szerelmesnek is nem utolsó gondgya, 
Annak csalásában mint lehessen módgya, 
Ki vigyázásával gátoltatik dolga, 
Ha ezt győzi, magát szerencsésnek mondgya. (MV. III. 11). 

Prózailag : nem utolsó gondja, mint lehessen módja annak csa lásában . . . — de versben is 
lehetne egyszerűbben, így : „Az szerelmesnek is nem utolsó gondgya, — Mint lehessen annak 
csalásában m ó d g y a " . . . —• Gyöngyösit a simább, szabályosabb rend fölforgatásában nyilván 
az a cél vezette, hogy a lusta, lapos járású formát élénkítse, feszültséget vigyen bele. 

Másutt (MV. III. 65) : 

Mint magában, vétket előbb talál másban — 

írja, kettős inverzióval, ehelyett (ami ugyanúgy beleférne a versbe) : „Előbb talál vétket 
másban, mint magában". Vajon miért írta így ? Egyetlen ilyen kis példán — álljon itt a számos 
sok helyett — jól megfigyelhető Gyöngyösi versművészete. 

A cezúra a sort két 6 szótagos félsorra bont ja . Ritmikailag a sor így tagolódik : Mint 
magában, vétket / előbb talál másban. Logikailag viszont így: Mint magában, / vétket előbb 
talál másban. Nos — Gyöngyösi valóságos ellenpont-művészettel jár el ; r i tmikai és logikai 
tagolás interferenciájából adódik sorának sajátos, gyöngyösies muzsikája. Abban a bizonyos 
másik lehetőségben logikai és ritmikai tagolás sokkal inkább egybeesnék (Előbb talál vétket 
— másban, mint magában), s ezzel odavolna az a bizonyos zene, ami nem is a szavak muzi-
kális csengéséből adódik, hanem mélyebbről, az ihletben sokkal re j te t tebb forrásokból fakad ; 
mintegy a versnek, a vers mondatainak intellektuális zenéje. Ennek legnagyobb mestere 
Gyöngyösi a maga korában, nagyobb minden előtte volt s utána következő olyan költőnél, 
aki tizenkettesekben ír — egészen Csokonaiig. 

Ebben a zenében (mely nem festő zene, nem „programzene", hanem a vers, a szavak 
„ t isz ta" zenéje) természetesen részt vesznek hangalakjukkal a vers szavai is — függetlenül 
jelentésüktől. Az idézett Gyöngyösi-soron — akinek füle van a vershez, nyomban kihallja 
belőle — az M hangok uralkodnak. Ezzel kezdi a sort (a MINT szóval) ; de a sorkezdő szó 
hangsúlytalan itt -— az értelmi nyomaték a második szótagon, a második szó első szótagján 
van, s ez is M-mel kezdődik ; ritmikai nyomaték, majd utána értelmi nyomaték kétszer egymás 
u tán intonálja ugyanazt az M hangot, leütve mintegy a sor zenei a laphangját . Bevezetőben 
említettem : a felező tizenkettes második felének „mellékcezúrás" osztása mindig 4/2. S mit 
lá tunk ? — ott , ahová e második sorfélben egyszerre esik értelmi hangsúly is, meg bizonyos 
r i tmikai nyomaték is, megint egy M-mel kezdődő szó áll : „másban". Az intonált zene a sor 
végén — egybeeső értelmi és ritmikai nyomatékkal — erőteljesen kicseng. 

Inverziónak, eltolásnak, közölésnek9 alliterációnak a legtöbb esetben természetesen 
megvan a maga értelmi funkciója (vagy eredménye) is. Ezeket a verset író költő lelkében, 

9 Az eltolásról és közölésről 1. Horváth János : A magyar vers, 258 ; Rendszeres magyar 
verstan, 53—55 ; Egy magyar versbeli mondatképletről (Tanulmányok, 1956, 570—601). 
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ihletében egységben együtt levő dolgokat persze csak az utólagos elemzés választja külön ; 
a költő (a jó költő), amikor alkalmazza őket, spontánul jár el, nem pedig mintegy tollát rágva 
agyalja ki „a lakzata i t" és verset élénkítő fogásait, Gyöngyösi szavával „a versek kedvéért 
levő szükséges cselekedeteit". A jó költő nem „á t fo rd í t j a" versre azt, amit mondani akar , 
hanem eleve versben fogalmaz — az ihlet homályos műhelyében, lelkének ebben a csak félig-
tudatos világában mondandója együtt születik s alakul formájával ; a kettő bonyolult és szer-
ves kölcsönhatásából származik aztán a vers. Az említett sorban, ahogy arinak „ t a r t a l m a " 
Gyöngyösi lelkében fölmerült, a „vétek" alighanem különös súlyt nyerhetett , nyilván mint a 
gondolat legfontosabb és legjellemzőbb eleme. Ahogy ez a „ ta r ta lom" formába árad, termé-
szetes, hogy e legfontosabb elem törekszik arra, hogy legjobban kiemelődjék. Említettem : 
Gyöngyösi ugyanezt a gondolatot így is megfogalmazhatta volna (sokkal prózaibban, de sok-
kal szokásosabban) : „Előbb talál vétket másban, mint magában" — értelem, cezúra, rím : 
minden kifogástalan lett volna. De nem tet te — „fundamentomossan" értvén a vershez, egy 
ilyen fölmerülő fogalmazási lehetőséget már eleve elutasított hangzásának nem-tetszős volta 
miatt : a második félsor M-halmozásai nemhogy kellemesek volnának, hanem inkább nehéz-
kesek, szinte dadogók ; épp oly kelletlenek így, mint amilyen muzikálisak egymástól távolabb 
szórva : úgy, ahogyan Gyöngyösi valóban írta is a sort. A természetes szórend költői össze-
keverésének, megbolygatásának legelső sugallója tehát egy ilyen zenei érzés lehetett. De 
akkor meg lehetett volna így a sor : „Mint magában, előbb talál vétket másban". Csakhogy a 
„mint magában" rész után kis pauza van (amit a vessző is „kot táz") ; e „mellékcezúrával" 
egybeeső logikai sziinetecske után a félsor második része nyomatékos — s ez a nyomaték 
ebben az imént írt második megoldás-lehetőségben az „előbb" szót emelné ki, aminek viszont 
Gyöngyösi gondolatában semmi értelmi indoka nem volna. Amit ő legfontosabb, legjellem-
zőbb elemének érzett, az önkéntelenül, mintegy nehézkedési erejénél fogva törekedett a fogal-
mazásban — „az ihletben" — a pauza utáni legnyomatékosabb helyre : a versnek hangzatig 
s a mondatnak értelmi középpontjára. Az összes lehetőségek közül ez volt nem ugyan a leg-
szokottabb és legsimább, de a legplasztikusabb, a költő gondolatát leghívebben kifejező és leg-
erősebben az olvasóra szuggeráló, tehát legköltőibb fogalmazás ; Gyöngyösi az összes lehető-
ségek közül ezt választotta. , 

Nem azért taglaltam ilyen hosszadalmasan és ilyen szinte szőrszálhasogató rész-
letességgel ezt az egyetlen sort, mintha így, ilyen elemző és boncoló becsvággyal kellene 
olvasnunk akár Gyöngyösit, akár más költőt, hanem csak azért, hogy ezen az egy soron 
megkíséreljem bemutatni Gyöngyösi nagy versszerző művészetét, melynek hatása alól 
hosszú ideig nem tudot t szabadulni irodalmunk. De vajon hasznos és termékeny volt-e 
ez a hatás ? 

Annyiban kétségtelenül az volt, hogy Gyöngyösi jelentősen kipallérozta, simábbá, ha j -
lékonyabbá te t te költői nyelvünket és verselésünket ; kedvelt formájában, a négyrímű tizen-
kettesben — ami annak simaságát, csiszoltságát, dallamosságát, tisztaságát illeti — az egy 
formavirtuóz Rimayn kívül nincs hozzá fogható ; bizonyos versbeli mondatkötésekben pá-
rat lan egyenesen Aranyig. De ennek a hatásnak megvannak az árnyoldalai is — és nem éppen 
mellékesek. Végeredményben mégiscsak Gyöngyösi volt az, aki hallatlan verselési könnyed-
ségével s a négysarkú versnek ezzel a kiírásával (hogy utána már mintegy magától szólt) le-
szoktatta a feszesebb mozgásról, ruganyosabb járásról — pongyolába öltöztette és papucsba 
bú j t a t t a a magyar verset. Nemzedékeket nevelt félre : leszoktatta őket az igényesebb, fegyel-
mezettebb gondolkodásról, a feszesebb, tömörebb fogalmazásról. A vers nem medre lett a 
gondolatnak, mely szorosabb keretbe fogva erősebb sodrást ad neki ; ellenkezőleg : a gondol-
kodás lelassult s hozzászokott ahhoz, hogy egy-két soros tömör fogalmazás helyett kényelme-
sen szétterpeszkedjék négy sorban ; ráadásul ennek a négy sornak, mely rendszerint négy 
párhuzamos mondat (vagy mondatrész) volt, ugyanaz volt a lejtése, formája, szerkezete, s a 
versnek ez a — Molnár Jánosnak, a mértékes vers első szorgalmazójának kifejezése szerint — 

146 



„avi t t rámára tekerése"10 nemcsak az egyforma rag- és képzőrímek untig való ismétlését 
jelentette, hanem azt is, hogy a verselő gondolkodás elszegényedett, a feszesebb fogalmazásra 
való készség elernyedt, verselés is, nyelv is elvizenyősödött. 

3 

A XVIII. század második felében rengeteg új anyag kerül szellemi életünkbe ; egy-
szerre árad be hozzánk — többek között -— a francia klasszicizmus és felvilágosodás irodalma. 
Sok új tartalom vár kifejezésre, sok mintaszerűnek tar to t t mű lefordításra. Elsősorban filozófiai 
„ t a r t a lmak" ; s elsősorban epikus és drámai művek. Ezeknek tolmácsolására a meglevő, kész 
forma, a négyrímű tizenkettes nem alkalmas : terjengős, nehézkes, egészen más menetű, 
más hangulatú. Sem az eszmei, sem a stilisztikai igényeket nem tudja kielégíteni, amelyeket a 
külföldi minták támasztanak. A haladás, ízlés és értelem nevében megindul a hagyományos 
és divatos formák : a formalisztikussá szürkült Gyöngyösi-hagyomány (négysorú tizenkettes) 
s a másik nagy keletnek örvendő mesterkélt forma, a leoninus, a rímelt disztichon kri t ikája ; 
ez utóbbi, a leoninus legnagyobb mesterének a kor Gyöngyösi Jánost ta r to t ta . 

Péczeli József, Voltaire szorgalmas fordítója, a maga franciákon nevelkedett ízlésével 
(„sok idegen tudós nyelveket tulajdon ínyével érzett") különösképpen azt nehezményezi, 
hogy a nálunk divatos sok kadencia (leoninusban is, négysorúban is) akadályozza a szabad 
szárnyalást és — mai kifejezéssel — merő akrobatika, formalizmus. Az ilyen versek szépsége — 
mondja 11 — nem a gondolatokban van, hanem csupán a szavakban. A költőt, képzeletét 
szabadjára kell engedni ; „ha pedig a sok kadenciákkal mint megannyi láncokkal megkötöz-
tetik, hasonló lesz a sashoz, melynek két ölnyi lánc lévén lábára kötve, repdes ugyan, de a 
maga röpülésének magas pont jára nem röpülhet föl. Akármely nagy ésszel s eleven képzelődés-
sel bírjon valaki, de ha ilyen nemű versekben gyakorolja magát , kénytelen lesz a sok kadencia 
miat t csak olyan középszerű, sőt sovány gondolatokat terjeszteni élőnkbe, melyektől soha az 
okos emberektől a poéta nevet nem fogja elnyerni". A költő bírája a fül és az ész ; eleget kell 
tennie mindkettőnek, de az ész mindennél följebb becsülendő : ez a döntő. 

Ez már a fölvilágosodás esztétikai követelménye : az ész primátusának, az értelem 
mindent meghaladó jogának hangoztatása (és nem egyedül Péczelinél!) a r ímjátékokban 
kedvét lelő formalizmussal — és annak divatcs versformáival : leoninussal és négysarkú tizen-
ket tessel— szemben. Mindez nem is puszta esztétizálás, hanem csak egyik ága, mondhatnók : 
egyik front ja annak a nagy küzdelemnek, melyet írók, költők, gondolkodók vívnak a maradi-
sággal a nemzet előbbreviteléért. Péczeli így folytat ja : 

A nemzet átlaga ma még csak azt becsüli a poézisban, ami a fület csiklandozza. De ideje, 
hogy a költők ne csak a fülnek dolgozzanak, hanem — (s következik a fölvilágosodás két nagy 
princípiuma) — az észnek és szívnek, úgy, mint más országok poétái, — s így (ez pedig a föl-
világosodáskori, és mindenkori magyar „nyugatosság" igazolása, indoka és magyarázata) — 
népünk elméjét világosítsák, kemény szívét lágyítsák. „Aki csak a mi régi úgynevezett poétáin-
kat olvasta" és nem nézett falujának határán túlra, „nem tudha t j a azt, milyen ember egy 
Póp és egy Racin". Ezeknek, franciáknak, angoloknak próbakövénél vizsgáljuk meg poézi-
sunkat ! 

Péczeli cikke nem maradt válasz nélkül ; rövidesen felelt rá a konzervatív ízlés korifeusa, 
a maradi formák lelkes védelmezője, „a füredi poéta", Pálóczi Horváth Ádám1 2 . 

Fél, hogy Péczeli kárt tesz nyelvünkben — írja — mert elriasztja a versírókat azzal, 
hogy a külföldiekhez képest a mi verseinket csak gyöngy formájára faragott üvegdaraboknak 

10 Molnár „manifesztumáról" és a mértékes vers bevezetéséről 1. It. 1955, 305 és köv. 
11 Magyar Hírmondó 1786. január 7. 
12 Magyar Hírmondó 1786. március 1. 
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t a r t j a . Mind a leoninusnak, mind a négysarkú versnek védelmére kel. Ha Gyöngyösi János 
kadenciás disztichonjait akár Póp, akár Racin jól lefordítaná, bízvást saját művei mellé állít-
ha tná , „hanemha azokat azért becsüljük nagyobbra, hogy azok nem magyarok, hanem an-
glus, f r anc" (íme az örök vád minden „nyugatossággal" szemben). Majd reflektál „a komáromi 
tudós í tónak" arra a megjegyzésére, mellyel a leoninusok rím kedvéért való szórendi erősza-
kosságait kifogásolta. Ez a válasz rendkívül jellemző, kész illusztrációja annak, hová lazult 
s ernyedt ez a Gyöngyösi iskoláját járó ízlés — Gyöngyösi óta. Gyöngyösinél — egy példán 
éppen ezt próbáltam érzékeltetni — az volt a legnagyobb művészet, hogy a prózaiságra csá-
bító forma kereteiben a kifejezést bizonyos (olykor Aranyig páratlan) versinondattani és zenei 
„fogásokkal" a próza fölé emelte. Horváth Ádám ízlése szerint viszont a versben-fogalmazás 
eszménye — a próza ! íme : „Azt tar tom szép magyar versnek — írja •—, amelyet ha az ember 
olyan hanggal és szaggatással olvas, mint közönségesen mérték nélkül szoktunk beszélni, tel-
jes és tökéletes értelmét lehet s folyvást való menetelét találni". Mintha a versnek nem lé-
nyegéhez tartoznék, hogy ne olyan hanggal és „szaggatással" olvassuk, mint a prózát —-
hiszen azért vers! (Ennek a híg, terjengős, a vers „értelmességét" a vers prózaiságával össze-
cserélő modornak különben maga Horváth Ádám alkotta meg iskolapéldáját a , ,Hunniás"-ban.) 

Amit ezek után mond, szintén nagyon jellemző : kitűnő világot vet ennek a pseudo-
gyöngyösiánus költészetnek és költői szemléletnek a formalizmusára — arra, amely a költé-
szetet már-már összetéveszti az akrobatikával. Péczeli magyarán megmondta, hogy a Hor-
váthék által oly nagyrabecsült leoninusok — (de amit a leoninusról mond, nagyjában áll a 
négysarkú tizenkettesre is) — „rútak , ellenkeznek a jó ízzel, a poézisnek természetével" ; 
ilyet más nemzet nem is ír. Pálóczi Horváth szerint ez nem érv ; ha más irodalom nem ismeri 
a leoriinust, az csak javunkra billenti a mérleget : a forma így annál inkább dicsőségére válik 
nyelvünknek. A következő mondat aztán egész eltorzultságában muta t j a ezt a formalista 
ízlést -— (s az embernek önkéntelenül is eszébejutnak a XV. század francia retorikusai, akik 
szintén ilyesfajta hang- és r ímtornákban lát ták a költészet csúcsát) : „Egy tudós professzor 
Debrecenben írt egy éneket, melyben nem volt egyéb magában hangzó betű az é - n é l . . . ez 
érdemes m u n k a . . . nyelvünknek minden nyelvek felett való dicsőségét eléggé k imuta t t a " . 

Ami a négysoros verset, a négyrítnű tizenkettest illeti, Horváth Ádám azt is ilyen 
„mennyiségi a lapon" vallja legkülönbnek, a leoninussal együtt . Péczeli a maga cikkéhez kis 
muta tvány t csatolt „kétsorú versekben" — a felező tizenkettesben való verselésnek ebben 
az Orczy Lőrincz, Teleki Ádám s mások által elsősorban francia példára kezdeményezett ú j 
formájában —- s ezeket Horváth Aúám is méltányolja, de kijelenti : „Mikor kétsorú vagy 
két kadenciájú verset írni nem szégyen, akkor négysorút csinálni nemcsak nem szégyen, 
hanem szép is, és nyelvünk tökéletességének sokkal nagyobb jele, mint amaz ." Ami majdnem 
annyit jelent, hogy a vers annál jobb, minél több rímet csendít össze —- minél inkább a fülnek 
szól, ahogyan Péczeli mondta. 

Van Horváth Ádámnak méltányló szava a terjengősség védelmében is : a kadencia —• 
írja — „inkább segíti a szép ta lá lmányokat" , azaz : nem szorít rá a gondolat minél tömörebb, 
minél plasztikusabb megfogalmazására, kifejezésére, hanem lehetővé teszi, hogy a képzelet 
kényelmesen sétálgasson kadenciáról kadenciára, s a fogalmazást aszerint lazítsa, hogy a 
négy sor egy-rímben összecsengő kerete kitöltődjék. Egy évvel később, most már Földi János-
nak felelve, Horváth Ádám talán még világosabban ismétli meg ezeket a nézeteit. Ebben a 
válasz-cikkében13 védelmére kel Földivel szemben Gyöngyösi Is tvánnak, akit ú jabban 
méltatlanul „vettek u tá l a tba" egyesek. Ha Gyöngyösit követve írunk (négysarkú versben), 
verseink legalább azzal különbek lesznek más nemzetekéinél, hogy négysorúak! Sok mai 
írót — mondja — több erőszakra kényszerít a két kadencia, mint Gyöngyösit a négy. Amiből 
nyilván láthatni , mily kevés érzéke volt Horváth Ádámnak a tömörség iránt (s erre elég bizony-

13 Magyar Múzsa 1787. június 13. 
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ság maga a „Hunniás" , melynek formájául hosszas habozás után választotta a leglomhább 
járásút : a négysarkú tizenkettest). Az ő „gondolkodásának s különösségeinek festésére" 
különben hadd idézzem Kazinczy róla írt pár sorát : u „ írni, verselni mindig készen volt, 
mikor vagy kívánták, vagy eszébe ju to t t . 1790-ben azt az ajánlást tevé, hogy minden héten 
ád a magyar színjátszó társaságnak egy új darabot, mégpedig a magyar világból ve t te t" . 
Ez nemcsak egyénileg Horváthra jellemző, hanem a Horváth által használt formára is : ez az 
a pont, amikor egy forma, végleg kiüresedve, bőséges közhelykészletével, s a költőtől semmi 
erőfeszítést nem kívánva többé, mintegy maga írja önmagát — akár a végtelenségig. 

Ez a leoninus és négysarkú körül forgó vita szolgáltatott alkalmat Földi Jánosnak 
arra, hogy verstani nézeteit kifejtse.15 A Magyar Hírmondó két cikkére hivatkozva azt 
t a r t j a a legfőbb bajnak, hogy nincs grammatikánk és verstanunk ; ez utóbbinak fölvázo-
lására tesz kísérletet, mint maga is mondja : Gessner nyomán — de néhány igen okos meg-
jegyzést téve hazai problémáinkra. Megkülönböztet hangmértékes, végezetes és kétszeres 
(Ráday-nemű) verset. A legjobbnak a hangmértékest t a r t j a , alkalmasabbnak a végezetesnél — 
mert tömörebb. (Gyöngyösivel s annak terjengősségével kapcsolatos megjegyzéseit már koráb-
ban idéztem.) A végezetes versről szólva igen fontos dolgokat mond. E nemben legközönsé-
gesebb nálunk — írja — a tizenkét hangzatú vers ; ez vagy kétsorú, vagy négysorú. Előbb az 
utóbbi jár ta , ú jabban „több nemzetek követésére" használatos amaz is. A terjengősség sokkal 
inkább áll a négy, mint a kétsorúra. „A négyes sor nagyon szabad elméhez való, ahol sza-
badon lehet a sort tölteni, a dolgot költeni. (Milyen f rappáns megjegyzés!) Éppen nem alkal-
matos pedig, ahol az író nem terjedhet ki a maga szabad elméjére, hanem szoros határok közt 
ta r ta t ik , mint a fordításokban, mely már gondolatainknak a köttetés és határ ; a víg és szo-
morú já tékokban, hol igen sokra kell vigyázni, s többekben. Azért parnasszusi koszorút ér-
demelnek, akik a kétsorú verseket elkezdették". 

A következő, színpadi nyelvvel és formával foglalkozó megjegyzése márcsak azért is 
különös figyelmet érdemel, mert olyan problémát érint, melyet ma is v i ta tnak : nevezetesen 
a rímes alexandrinokban írt drámák magyar fordításáét. Földi a játékokról azt mondja , „hogy 
ezek végezetes versekben egyáltaljában nem alkalmatosak arra, hogy a végezeteknek kedvet-
lenítő ejtegetése miatt kellemetességgel j á t szód ta s sanak . . . Még Zairt (Péczeli Voltaire-fordí-
tása) és Hunyadit (Bessenyei darabja) is, ámbár ezek kétsorú versekben szabadabban lépdegel-
hetnek, ha a játszószínre bévinni s annak férjére helyeztetni akar ják , előbb láncaikból fel 
kell oldoznunk". Színpadra Földi János legalkalmasabbnak a rímtelen jambust ta r t ja . 1 6 

Megpendít ebben a tanulmányában egy olyan gondolatot is, amelynek igazi meg-
valósítója (legalábbis a tizenkettesben) majd nemsokára Csokonai lesz : a rímelés, rímtechnika 
reformját (amivel Csokonainál a párosrímű tizenkettes versmondatainak reformja s ezzel a 
merev forma megújítása jár majd együtt). Azt írja Földi : „Nem avégre való a végezet, hogy 
rohanjunk s a papirosra hintsünk mindent — (gondoljunk Kazinczy megjegyzésére a szak-
mányba író Horváth Ádámról) —, hanem ez a leköttetés felserkentsen minket , hogy hányjuk-
vessük elménket, hogy ha nem sül el ez a szó, ez a szólás formája , keressünk mást. így nem 
lesz gyötrelem, hanem új gondolatoknak találására való segedelem". 

Ami a négysorost illeti, Földi szerint (aki nem veti el egészen a leoninust sem) ez szép 
tulajdona nyelvünknek ; de azt a jánl ja : ebben is csináljunk, talál junk már valami újat . Ne 
tar tsuk minden más formánál előbbvalónak, hanem csak egynek a többi közül. S azt javasolja, 
írjuk keresztrímmel (Ráday a tervezett Árpád-éposz kis töredékében a strófakompozíció 

14 Magyar Pantheon. Kazinczy munkái (Abafi-féle Nemzeti Könyvtár) V. 241. 
15 Magyar Múzsa 1787. április 11 — 18. L. még Mixich Lajos : Földi János költeményei 

(RMK. 25.) bevezetése, főként 27—53 (Földi verstani nézetei.). 
16 Arról, hogyan fordítsuk a francia klasszikus d rámáka t , 1. pl. Benedek Marcell utó-

szavát Racine Bérénice-ének fordításához, (Üj Idők kiad. é. n.) 114—116. 
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második felében ölelkezővel próbálkozott), mert így elejét vesszük a monotóniának, az unal-
mas rím- és gondolatbeli párhuzamosságnak, a gondolkodásbeli henyeségnek, „papucsban-
já rásnak" : „A következésnek előre ellátását akadályoztatja s a verseket kellemesíti a hasonló 
végezeteknek át tétele". 

4 

A négyrímű tizenkettesről a párosríműre, négysorú versről kétsorúra való áttérés jórészt 
a francia alexandrinus példájára tör tént . Pálóczi Horváth Ádám ugyan megpróbálkozott vele, 
hogy francia alexandrinust magyar négysorosban tolmácsoljon ; mikor Péczeli cikkére felelt, 
válaszához ő is mintát csatolt, a négysorú vers alkalmasságának bizonyítására — „a nagy 
dicséretű Racin" néhány sorát tolmácsolja : az „Iphigénie" első felvonásából a harmadik 
jelenet végét. Érdemes idézni ebből néhány szakaszt, éppen Pálóczi szándékával ellenkezőleg, 
a négysorú vers „alkalmatlanságának" (s a róla fentebb mondottaknak) csattanós igazolására. 

A francia szöveg a következő : 

Ah! Seigneur, qu'éloigné du malheur qui m'opprime, 
Votre coeur aisément se montre magnanime! 
Mais que si vous voyiez ceint du bandeau mortel 
Votre fils Télémaque approcher de l 'autel, 
Nous vous verrions, troublé de cette affreuse image, 
Changer bientôt en pleurs ce superbe l a n g a g e . . . 

Modem magyar fordításban, az eredetihez való lehető hűséggel ez így hangzik : 

Tenéked, jó uram, kit bú s ba j nem nyom ennyi, 
Bölcsnek, nagylelkűnek tenéked könnyű lenni! 
Vinné csak, homlokán bús szallaggal, a pap 
Az oltárkő elé Telemachost, fiad, 
Majd meglátnánk, a zord látványtól összetörve, 
Mint váltanád kevély szavadat sűrű k ö n n y r e . . . 1 7 

Pálóczi Horváth „fordí tása" pedig így szól : 

Ah Uram, mikor még nem bántot t tégedet 
A szerencsétlenség, mely megnehezedett 
Énra j tam, s még szíved ilyet nem szenvedett, 
Mely könnyen mutatod nagylelkűségedet. 
De ha az halálnak játék piaczára 
Telemakos jönne, szemeid lát tára , 
S halálos pántl ikát a magad fiára 
Kerítene Kalkas áldozat módjára ; 
Fogadom, hogy komor indulatra kelve, 
Ez isszonyúságra fejét felemelve 
Majd sírva fakadna, szeme könnyel telve, 
Kinek most ily fennen beszélgete nyelve . . .1 S 

17 Racine összes drámai művei (Franklin) 615—16. Kardos László fordítása. 
18 Magyar Hírmondó 1786. március 1. 

150 



A francia sorpárjai Pálóczi magyarjában kényelmes négyesekbe folynak széjjel ; mi-
vel a két sor anyaga nem tölti ki a magyar négyet, a tolmácsoló az így keletkezett űröket 
henye közhelyekkel tömi be. 

Hogy így nem szabad és nem lehet francia alexandrint magyarul visszaadni, azt már 
tizenöt-húsz esztendővel azelőtt jól tudták ; tud ta Bessenyei, akinek „Ágis"-a minden való-
színűség szerint valamilyen posztklasszikus francia dráma-fordítása (itt-ott eredeti, „fejbül 
ado t t " betoldásokkal megtűzdelve ;19 t ud ta Teleki Ádám is, „Kornélj Cid nevű szomorú-
já tékának" fordítója, „kinek nagy érdemi közé azt is méltán számlálhatni, hogy ő volt az elsők 
közül, kik nemzetünkkel a kétsorú verset leginkább megkedveltették".2 0 Mindketten páros-
rímű felező tizenkettessel adják vissza a francia alexandrint, akárcsak Voltaire „Zai're"-jának 
fordítója, Péczeli József. Teleki is, Péczeli is — nyilván Bessenyei is, csakhogy az ő eredetijét 
nem ismerjük — igyekszik sort sorral fordítani ; Péczeli a „Zai're"-nak még a címében 
is megjegyzi, hogy „frantzia versekből ugyanannyi számú s lábú versekbe foglal ta tot t" 
magyarul. 

Ezeknek a fordításoknak legnagyobb jelentőségük alighanem az, hogy kezdték fesze-
sebb járásra szoktatni a magyar verset ; hogy bennük „a szoros határok közt t a r t o t t " írónak 
valóban „hánynia-vetnie kellett elméjét", nem terebélyesedhetett el tetszése szerint, 
hanem igyekeznie kellett nyelvét minél inkább tömöríteni. Amellett, amikor a magyar 
fordító-író Racine-nal, Corneille-jal, vagy — már lazább k iadásban— Voltaire-ral találkozott, 
a lehető legfinomabban kicsiszolt drámai nyelvvel került szembe ; olyan drámával, ahol jó-
formán minden a nyelvben történik, s mindent, ami történik, nyelvileg kellene megoldani — 
úgy, mint a francia. Erre természetesen a gyerekcipőben járó magyar drámai nyelv még semmi-
képpen sem volt alkalmas ; de hogy majd alkalmassá váljék, arra most te t te meg az első, 
döntő lépéseket. 

Ha a négysorú vers már Gyöngyösinél olyan volt, mint egy lusta folyású, széles ár terü-
letű folyam ; utána még sokkal inkább ilyen. Most viszont, hogy a vers kétsorú lett, egyszerre 
szűkebb mederbe került. A költő már nem nyúj tózhatot t el kényelmesen a strófában ; egy 
gondolathoz nem kapott többé négy sort ; minden sorral, legföljebb minden sorpárral újból 
és újból mondania kellett valamit. Sőt, drámáról, drámai dialógokról lévén szó, mondania 
kellett nem egyszer egy soron belül is olyasmit, ami a Gyöngyösi-modorban esetleg mind 
külön strófákba folyt volna szét : egész mondatokat , replikákat — beszéltetnie egyetlen sor-
ban vitázó feleket, s úgy, hogy érzékeltesse mondandójuk, helyzetük egész indulatát , feszült-
ségét. Túlságosan messze vezetne és túlságosan nagy teret venne igénybe mindennek : a francia 
tragédia és a magyar vers találkozásából keletkezett stilisztikai és verselési problémáknak 
részletesebb vizsgálata ; beérem itt csupán egy-két utalásszerű példával. 

Mint legfrappánsabbat, először a „Cid" híres, közismert pofon-jelenetét hozom elő^ 
A francia : 

G : Parlons-en mieux, le roi fait honneur à votre âge. 
D : Le roi, quand il en fait , le mesure au courage. 
Q : E t par là cet honneur n'était du qu'a mon bras. 
D : Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. 
G : Ne le méritait pas ? Moi ? 
D : Vous. 
G : Ton impudence, 

Téméraire vieillard, aura sa récempense. 
(II lui donne un soufflet). 

19 Gálos Rezső : Bessenvei György életrajza, 1951, 94—97. 
20 Magyar Múzsa 1787, 570. 1. 
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D : (mettant l'épée à la main) : 

Achève et prends ma vie, après un tel affront , 
Le premier dont ma race ait vu rougir son front. 

G : E t que penses-tu faire avec tant de faiblesse ? 
D : О Dieu! ma force brisée en ce besoin me laisse! 

Teleki Ádám fordítása: 

G : Vagy taláin a király ősz fejedet nézi. 
D : Nem ! Az érdem szerint kegyelmét intézi. 
G : A szerint a tisztség engemet illetett. 
D : Mivel nem érdemled, azért tied nem lett. 
G : Ki nem érdemli ? 
D : Te. 
G : Ezt nem szenvedhetni. 

Szemtelen vén ember! ezt így kell büntetni. 
(Pofon tsapja). 

D : (kardjához nyúlván) : 
Ha így meggyalázod tisztes vénségemet, 
Nem kívánok élni, ontsd ki már véremet. 

G : Te vén! hát próbálni méred vitézségem ? 
D : Ó egek ! hová lőn régi erősségem ? 

Ezt a fordítást természetesen nem ahhoz kell mérni, hogyan oldható meg mindez ma 
a magyarban,2 1 hanem ahhoz, ami közvetlenül előtte és körülötte volt ; akkor nyilván látni, 
versbeli fogalmazásnak, nyelv- és mondatkezelésnek milyen erőfeszítésére volt a költőnek 
szüksége egy-egy ilyen részlet tolmácsolásához : olyan részletekéhez, ahol nyelvileg is „ tör ténik" 
valami minden sorban — nem úgy, mint a hagyományos Gyöngyösi-versben, ahol általában 
csak négysoronkint lép egyet-egyet a gondolat. Vessük egybe Horváth Ádám Racine-kísérle-
tét Teleki Ádám Corneille-jával : különbségükön lemérhetjük a két forma különbségét — a z t , 
mit lendített a magyar verselésen, „versszerző" gondolkodáson a párosrímű tizenkettesre 
való — nagyrészt francia példára történt — áttérés. 

21 Mai szöveghű költö'i fordításban az idézett rész így hangzik : 

G : Vagy inkább, a király korodat vette számba. 
D : Csakis addig, amíg az érdem úgy kívánta. 
G : Épp ezért ez a rang csak engem illetett. 
D : Aki nem nyerte el, nem érdemelte meg. 
G : Nem érdemeltem! Én? 
D : Te. 
G : Hallatlan gyalázat 

Minden szavad, te agg orcátlan! — Itt a válasz 
D : Ölj meg! Vedd életem ilyen sértés után, 

Amilyen nem pirult f a j t ámnak homlokán. 
G : Kardot vonsz? Mit akarsz ilyen ügyefogyottan? 
D : Ó, j a j ! Elhágy erőm e szörnyű pillanatban! 

Nemes Nagy Ágnes fordítása (Új Magyar Könyvkiadó, 1955, 18—19). 
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Igényességet, nagyobb rugalmasságot jelentett — s tudatos törekvést a költőiségre, 
szöges ellentéteként annak a pongyola konzervativizmusnak, amelyre Horváth Ádám nyilat-
kozatát idéztem : hogy tudniillik akkor igazán szép a vers, ha úgy folyik, mintha nem is vers 
volna. Már Teleki Ádám kísérletet tesz rá, hogy az eredetinek ne csak puszta értelmét kövesse, 
hanem stílusát is megközelítse — ha még botladozva, gyakorlatlanul és tétován is : hogy a 
francia vers alakzatait visszaadja, vagy megfelelő magyarokkal helyettesítse. Ha a francia 
azt mondja : 

E t dans ce grand bonheur je crains un grand revers — ő ezt így tolmácsolja, elég ügyesen : 

Félek, most is mérget hoz mérges falattya ; 

másut t , az egész francia szöveg stílusának szellemében maga alkalmaz ilyesmit ott , ahol 
talán az eredetiben nincs is ; például : 

Kérlek másodszor is, mondd meg, miből véled, 
Hogy tetszésem tessék... — 

írja a francia ,,dis-moi d o n c . . . Ce qui te fait juger qu'il approuve mon choix" tolmácsolá-
sára ; — s általában szemlátomást az az igény vezeti, hogy Corneille sajátos stílusát, retori-
ká já t , szentenciózus, kisarkított tömörségét megközelítse, — egy-egy ilyen sorban például : 

Bosszút kell állanom, mert nem állni szégyen ; 
vagy : 

Mentségre nemes vér nem tud ve t emedn i . . . 

Az ilyen jól, majdnem epigrammatikus (vagy corneille-i) tömörséggel megfogalmazott, 
értelmileg sokatmondó, kitűnően is hangzó sorok — és hasonlókat még jócskán lehetne Teleki 
Ádám „Cid"-jéből idézni — igazolják Bessenyei megjegyzését, mely szerint „e magyar munkát 
soha ő előtte, maga nemébe, magyarság még meg nem haladta, sem hozzá hasonló nem volt"2 2 

— tegyük hozzá : kivéve az ő , ,Hunyadi"-ját és ,,Ágis"-át, mert mindkettő egy esztendő-
vel korábbi a magyar „Cid"-nél : ez 1773-ban jelent meg Kolozsvárott, azok 1772-ben Bécsben. 

Igaz : ilyen még nem volt ; ez azonban természetesen nem azt jelenti, hogy máris tö-
kéletes. Számtalanszor kísértenek s jelentkeznek benne régi stílusú fordulatok, közhelyek, 
verselési lazaságok ; mintegy tettenérhetni őket küzdelmükben : a gyöngyösies verselő modort , 
meg a már franciához igazodó igényesebb ízlést. S ott , ahol az utóbbi egy-egy megoldáshoz 
még gyengének bizonyul, érvényesül az előbbi. Egy-két példát, mutatóban, Telekiből : 

A francia : 

Grenade et l'Aragon tremblent quand ce fer brille ; 
Mon nom sert de rempart à toute la Castille. 

Vagyis : „Granada és Aragon reszket, ha ez a vas villog ; nevem szolgál bástyául egész 
Kaszti l iának" — ami, látnivaló, elég sűrű, bonyolult és változatos verspár ; nem csoda, ha 
Teleki Ádámnak megoldhatatlan feladatot jelentett — visszaesett a gyöngyösies (vagy in-
kább posztgyöngyösies) sablonba, „egy rámára teker te" a korántsem egy sablonra menő, 
hanem nagy művészettel éppen ellentétesen megkonstruált sorpárt — (ha a francia is „gyön-
gyösies" volna, akkor a második sorban Kasztilia volna az alany, nem a „mon nom" ; mint 
ahogyan a magyarban valóban az lett) : 

22 Gálos Rezső i. m. 96. 
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Gránát és Arragon reszket fegyveremtől, 
Castil örül, ezek irtóznak nevemtől. 

Egy másik példa : a francia szerint, egyetlen igazi corneille-i mondatban : 
Pour la juste vangeance il n'est point de supplice. 

Vagyis, ahogyan a modern fordítás, Nemes Nagy Ágnesé tolmácsolja : 

A jogos bosszúért sosem járt büntetés még. 

Teleki Ádám nem tud ja a „ t a r t a lma t" beleszorítani egy sorba ; ez egyike ama ritka eseteknek, 
mikor nem sort sorral fordít, hanem bővít, egy franciát két magyarral ad vissza — (igaz, 
rövidesen „behozza" ezt az egy sort, de úgy, hogy egy kicsit kihagy az eredetiből). A francia 
mondandója nála éppen másfél sor lesz ; marad üresen kerek félsora — ebbe, mint ahogyan 
az már Gyöngyösinél is sokszor előfordul, utána pedig egészen szokássá lesz, afféle „töltő-
anyago t" nyom be, hogy a sor kiteljék, kikerekedjék a rímig. A toldalék természetesen nincs 
benne az eredetiben : a fordítás tehát bőbeszédű lesz, eltolódik a parafrázis felé : 

A bosszúálláshoz a büntetés nem fér, 
Ha igaz okbul van, s tsak a kezdőre tér. 

(Hozzátehetem : nyugodtan megoldható lenne a sor, így : „A jogos bosszúhoz a büntetés nem 
f é r " — de ehhez a szavak könnyedébb kezelésére, árnyalatosabb használatára lett volna 
szükség, olyasmire, amit — ebben a formában — hiába keresnénk Csokonaiig. Ezen az egyetlen 
parányi kis példán is látható egyébként, hogy — minden túlzása, erőszakossága és sok tévedése 
ellenére is — milyen nagy érdeke volt a magyar költészetnek, költői nyelvnek is a nyelvújítás : 
nemcsak túl hosszú szavaink megnyirbálása (s ezzel a költői kifejezés tömörségének lényeges 
előmozdítása), hanem az egész álló, tespedő magyar szókincs megbolygatása, a nyelvi ötletes-
ség fölserkentése -— annak tudatosítása vagy megéreztetése, hogy a nyelv nem megülepe-
det t , megkövesedett, holt anyag (mint a posztgyöngyösianizmusban), hanem élő, a lakí tható, 
nedvdús, izmos, hajlékony, haj l í tható élet. Ez különben az antik formák behozatalának is 
egyik nagy jelentősége és eredménye : elernyedt szavaink bennük megizmosodtak, erőt, ru-
ganyosságot kaptak) . 

Még csak egy példát Telekiből, utolsó illusztrációjaként annak a nehézkedési erőnek, 
mely sorait s bennük mondatait többnyire egy rendre, egy sémába kényszeríti, szemben 
eredetijének változatos mondat-konstrukcióival. A francia fürgeségével, intellektuális feszült-
ségével szemben ezért lesz a magyar nehézkesebb, gondolkodásbeliig, értelmileg is laposabb, 
szürkébb, érdektelenebb. íme az eredeti — s figyeljük meg, mennyire más benne minden egyes 
sorának értelmi, mondatképlete, s viszont a magyar mennyire törekszik az „egy rámára vo-
násra" (még henyeségek árán is!) : 

Madame, après cela je n'ai rien à vous dire, 
Sinon que de vos maux avec vous je soupire ; 
Je vous blâmais, tan tô t , je vous plains a présent ; 
Mais puisque dans un mal si doux et si cuisant 
Vortre vertu combat et son charme et sa force, 
En repousse l ' a s s a u t . . . 

Nemes Nagy Ágnes modem fordításában : 

Úrnőm, ezek után mit mondhatok neked még ? 
Csak ennyit : sorsodon én is sírni szeretnék. 
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Rosszaltam vágyadat , most szánlak Asszonyom ; 
De bármely égető s édes a fájdalom, 
Erényed küzd vele, s a rád törő varázslat 
Csalétkét e l ve t i . . . 

Teleki Ádámnál az így hangzik : 

Mind ezek így levén, másként gondolkozom, 
Felségedet szánom, s immár nem okozom. 
Sóhajtok, sőt én is részt veszek azokban, 
De mivelhogy édes s kinzó gonoszokban 
Felséged virtussá minden ostromokat 
K i á l l . . . 

5 

Tizenegy esztendővel Teleki Ádám „Cid"-je után, 1784-ben egy másik klasszikus 
(illetve már későklasszikus) francia dráma fordítása jelent meg : Voltaire „Zai're"-ját tol-
mácsolta párosrímű felező tizenkettesekben, „kétsorú versekben" a francia műveltség egyik 
legbuzgóbb apostola, Péczeli József. Néhány, ebből vett példán kísérlem meg bemutatni a 
Csokonai előtti tizenkettesek egy másik „alkalmatlanságát" — mindez nemcsak Péczelire 
vonatkozik, aki egyike a kor jó verselőinek, hanem valamennyiükre, Telekire is, Bessenyeire 
is, Barcsayra is, Ányosra is, egyáltalán a kor egész (Csokonai előtti) „kétsorú verses" köl-
tészetére. 

Négy sor a franciából : 

Ne soupirez-vous plus pour cette liberté ? 
Le sérail d 'un Soudan, sa triste austérité, 
Ce nom d'esclave enfin, n 'ont ils rien qui vous gêne ? 
Préférez-vous Solyme aux rives de la Seine ? 

Igyekszem magyarul az eredeti kifejezéseihez, tagolásához, periódusaihoz híven iga-
zodva visszaadni : 

E szabadság után már nem epeszt a vágy ? 
Egy szultáni szeráj, ez a rideg világ, 
Meg e rabnői név szíved már nem nyomasztja ? 
Jeruzsálem neked kedvesebb, mint a Szajna ? 

Látha tó : Voltaire négy sora három periódusra tagolódik. Az első : az első sor. A máso-
d ik : a második és a harmadik sor. A harmadik : a negyedik sor. A második, középső periódus 
e gyben az első sorpárt záró rímen is átfolyik, s így enyhíti az egyébként eléggé éles ri tmikai 
tagolás egyhangúságát, azt a bizonyos „ronron classique"-ot. Azzal, hogy a felmondásban 
(vagy olvasásban) a hangot a második sor végén, az első sor rímére rácsapó rímnél nem ej t jük 
le, hanem a lendület mintegy függőben marad, s megy tovább, nem zökken meg — vagyis 
hogy gondolat- és periódus-határ nem esik egybe a r ímhatárral : — ezzel a versnek meglesz 
a maga folyása ; ezzel az értelmi szerkezet és a versmondat mintegy korrigálja a r i tmus egy-
hangúságát. 

Mit látunk viszont a magyarban ? A részlet nem követi a francia periodikus tagolódá-
sát , hanem belezökken a magyar kétsorú vers hagyományos kerékvágásába : a r ímhatárnál 
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a vers menete megakad, a vers döccen egyet, a periódus odáig ta r t , ahol az első sorra felelő rím 
megállítja ; s ez ál talában így megy tovább, végig. íme Péczeli fordítása, melyben a három-
periódusos franciából kétperiódusos, a rím kátyúján megzökkenő vers lesz : 

E gyászos tömlötznek komor tekintete 
Tán illy boldogságot veled felejtete ? 
Hát illy szép előtted a Jobbágy s Rab neve, 
Hogy e helyért szíved Párisról leteve ? 

Egy másik példa. A francia : 
. . . Avez-vous oublié 

Ce généreux français, dont la tendre amitié 
Nous promit si souvent de rompre notre chaîne ? 
Combien nous admirions son audace hautaine! 

A három és fél sor két periódus : egy hosszú, két és fél soron át — egyetlen nagylélegzetű 
kérdés ; meg egy erre ráütő , fölkiáltó egysoros rövid. A r ímhatárnál (amitié) nincs megállás, 
a gondolat átível r a j t a , az a l any a rímen innét rekedt, az áll í tmány már új sorpárt kezd : 
ezzel éppen a rímnél, mely a verset megdöccenthetné, olyan értelmi feszültség keletkezik, 
mely a verset simán és zökkenésmentesen tovább viszi : 

. . . Hát elfeledted-e 
A nemes franciát, kinek gyöngéd szíve 
Biztatva láncaink leoldását ígérte ? 
Hogy nézett föl szemünk e bátor büszkeségre! 

Péczelinél, mint az előbb, i t t is : a r ímhatár mondat- és periódushatár lesz, s a vers megint csak 
„egy húron pendül" (Molnár János szavával) : 

. . . E l h a g y t a d hát érte 
Ama nemes Frantzot , ki sokszor ígérte, 
Hogy vitéz kar jának e lesz legszebb soldja, 
Hogy visszajő hozzánk s láncunkat leoldja ? 

V a g y : 
Le trône, les festins, et la cérémonie, 
Tout est prêt ; // commencez le bonheur de ma vie. 

Hevenyészett magyar fordí tásban, az eredeti menete szerint (a periódushatárt //-val jelezve, 
mint fent is) : 

Trón, ceremónia, és a lakoma-termek, 
Mind kész van ; // kezdd el ím örömét életemnek. 

Péczelinél a rím ismét akaszt ; nincs átmenet ; a gondolat, a versmondat nem „korrigál", 

hanem aláveti magát a rím igájának : 

Kész a Trónus s pompa eljegyzett kintsemnek, // 
Jer , kezd el hát e nap örömét éltemnek. 

Az ilyen példákat tetszés szerint szaporí thatnám ; de bizonyára ennyi is elég annak 
illusztrálására : egyelőre a vers fürgébbé tételére bevezetett kétsorú vers (párosrímű felező 
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tizenkettes) sem elég fürge, mert benne a gondolat, a mondat túlságosan beleszorul a forma 
(elsősorban a rím) nyűgébe ; a r ímhatáron egyben a gondolat is elakad (legalábbis többnyire, 
általában) ; a vers biceg, nincs sodra, lendülete, rímről rímre bukdácsol ; egyhangú. Az, hogy 
a magyar gondolkodást kezdték szorosabb mederbe fegyelmezni azzal, hogy mozgási — 
majdnem azt mondtam : terpeszkedési — lehetőségét négy sorról kettőre korlátozták : rend-
kívül nagyjelentőségű kezdemény verselésünk történetében, de egyáltalán a magyar „fogal-
mazás", a magyar gondolkodás történetében is. Az azonban még hátra volt, hogy ebben az új 
formában otthonosan, könnyedén mozogjunk s úgy írjunk verset, hogy a vers technikai 
követelményei ne feszélyezzék az elme mozgását. Ám ezt másként, mint egész rímelésünk 
megújításával, nem lehetett elérni. A rím mindig kényszer lesz, ha egy nyelvnek (és egy 
költőnek) nincs megfelelő rímkészlete. Ezen a téren az igazi, nagyszerű újító (mint annyi 
egyébben is!) Csokonai volt. 

6 

Ám mielőtt erre •— Csokonai „ reformjára" — rátérnék, szeretnék még futólag néhány 
problémát érinteni. 

Az első : Bessenyei. Az ő tizenkettesei muta t j ák talán a legszemléltetőbben a kétsoros 
versnek azt a monotóniáját , amelyre fentebb Péczeliből hoztam elő példákat. Ha Gyöngyösire 
és „iskolájára" azt mondhatni , hogy négyes sorokban, a négysoros strófa kényelmes keretei-
ben gondolkodik, amikor verset ír — Bessenyeiről bízvást megállapíthatjuk, hogy ő meg két-
sorosokban, sorpáronkint gondolkodik. Verseinek túlnyomó többségében (pedig jócskán írt) 
egy gondolat egy, egymással rímelő sorpárt tölt ki ; a r ímhatár egyben periódushatár is nála ; 
ezért észlelhető verseiben annyira az a bizonyos egyhangú malom-zakatolás, az a bizonyos 
„ronron". 

Odáig, hogy a r ímhatár t á t tör je , Bessenyei még nem jutot t el. De ő már azért tudatosan 
„nyelvművész" költő ; már jó érzéke van a nyelv — s a versbeli nyelv — zenéjéhez ; hang-
effektusokat már tudatosan alkalmaz, jó hangfestő, hangutánzó készséggel; kétségtelen, 
hogy „érzi" a nyelvet és tud ja , hogy a költőnek nemcsak éppen valahogy közölni kell gondo-
latait , ahogyan a próza teszi, hanem plasztikusan, szemléletesen, szépen kell közölnie mondan-
dóját . Ilyen — találomra kikapott — soraira gondolok, mint : 

Hallhatni sok sarlók sebes harsogásit ; 
Pufog a tót széllyel tsikorgó tsépjével ; 
Tsak tsókák kárognak karón a varjakkal ; 

vagy az „Eszterházi vigasságok "-nak erre a két , alliterációs muzsikájával gondolatát kitűnően 
aláfestő sorára : 

Titkon szórja tüzét a to lvaj szívekbe, 
Szökdös széjjel a sok tsendes beszédekbe — 

ahol a nyelv zenei elemeivel „korr igál ja" — igazi költőként — a forma mechanizmusát. Mintha 
igyekezett volna megfogadni (minden értelmében) ezt a tulajdon géniuszához intézett t aná 
csot : „Ha természetrül írsz, természetté legyél". 

Az a vers egyébként, ahonnét ez az idézet való : „A természet világa vagy a józan 
okosság" elején a „Világosítás vagy intéző beszéd geniusomhoz"2 3 megérdemli legnagyobb 
figyelmünket, úgy is, mint Bessenyei ars poeticája, s úgy is, mint egy stilisztikai követelmény-
nek, a világosságnak а fölvilágosodott humanista világnézetéből s nemzet- és embernevelő-

23 Bessenyei válogatott művei (Magyar Klasszikusok), 281 — 286. 
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törekvéséből folyó deklarálása. De mindezekkel, a költő Bessenyeivel és versével, külön sze-
retnék majd foglalkozni. 

Hasonlóképpen külön vizsgálódást érdemelne a második probléma : az útvonúsé (en-
jambement). Hogyan él ezzel a lehetőséggel (vagy szabadsággal) Gyöngyösi ? hogyan iskolája ? 
hogyan azok, akik át tértek a kétsorú versre ? s mennyiben jelenti (s jelenti-e egyáltalán) 
verseikben az átvonás a r ímhatár kényszerétől való megszabadulásnak legalább a kísérletét? 
mennyiben történik csak azért, mert a mondandó éppen nem fért el az adott keretek közt 
(a két sorban), s mennyiben azért, mert a költő a r ímhatár t át törve már szabadabb mozgású 
periódust akart formálni versében ? Ez utóbbira, a periódus szabadabb alakítására Ányos 
Pálnál lehet szép példákat találni : 

E tselekszi, hogy ma az anya természet 
Elrémülve nézi, hogy sok szabad nemzet 
Nem is kérdeztetik, kell-é néki király, 
Már is bilintseket és jármokat huzkál ; 

vagy : 
Nevetni kell ollyan apostol dolgára, 
Ki eretnekeknek gyarapodására 
Maga mutat utat, maga hivogattya, 
Kegyelmeknek ár já t rájok osztogattya ; — 

ahol a mondat már átível a sorpárt záró rímen, átlendül a r ímhatáron. Az idézett két példa 
a „Kalapos király"-ból való,24 Ányosnak ebből a legszenvedélyesebb verséből — bár más-
honnét is lehetne néhányat előhozni ; — s ez azután egy további érdekes, elsősorban Ányosnál 
jelentkező kérdés felé nyit kilátót: hogyan alakít ja a személyes indulat a készen'kapott verset, 
hogyan lesz egyre fölszabadultabb, a technika nyűgétől mind szabadabb a vers annak arányá-
ban, ahogy mind több és több egyéni, személyes mondandója lesz. Vagyis : minél kevesebb 
lesz a sablon és közhely az ihletben, annál kevesebb lesz a versben, illetve a verselésben is. 
Ányosnál ezt a közvetlen kortársak a friss élmény erejével érezték meg, s úgy tar to t ták őt 
számon, mint aki a hagyományos felező tizenkettesen belül ugyan (s nem új formákat hozva, 
mint akár Baróti Szabóék, akár Ráday s követői), de mintaszerű és újító is volt. Tanúskodnak 
erről Bacsányinak, Ányos első saj tó alá rendezőjének szavai. 6 ebben az ügyben levelezett 
Pálóczi Horváth Ádámmal, többek között arról is, a kiadásnál mit kellessék Ányoson javítani , 
mit nem. Horváth fölfogásával szemben, aki elsősorban azon akadhato t t fönn Ányosban, 
ami verseiben a közbeszédtől eltérő („valami magyarul rut a prózában, mind rut az a vers-
ben"), Bacsányi ezt írta : úgy kell verset írni, hogy a versben semmi üres,és szükségtelen ne 
legyen. „Ányos nagy mester volt ebben : nézd el verseit, vizsgáld meg jól szavainak egybe-
rakását , fogadom, száz közül is alig akadhat egy a szemedbe, melynek tüze, elevensége, ked-
vessége ne volna, és amelyben csak egy haszontalan szó is találkozna".2 5 Bacsányi — s 
nyilván vele együtt a Pálóczi Horváthnál modernebb ízlésű kortársai — ezt a henyeség nél-
küli, korrekt, líraian á t fű tö t t „poétái s t í lust" becsülték benne a legtöbbre, s ez ha tha to t t 
számukra a legújszerűbbnek. Ányosnak valóban figyelemre méltó kísérletei vannak a hagyo-
mányos tizenkettes megújítására, szókötésekben, inverziókban, ragoknak a kor ízlése szerint 
merész elhagyásában, a dikció bizonyos tömörítésében (érdekes módon még a négyrímű for-
mában írt verseiben is) ; ahhoz azonban, hogy a tizenkettesben való verselést úgy föloldja 
béklyóiból, ahogyan később Csokonai tet te , hiányzott belőle Csokonai hallatlan könnyed-
sége s az a bravúros nyelvi készsége, mellyel a tizenkettest legnyomasztóbb nyűgétől, a ríme-

24 Ányos Pál versei (Császár Elemér gondozásában, RKM. 23) 102 és 105. 
25 Kazinczy levelezése (Váczy János kiad.) 1. 283—290. 
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lés monotóniájától megszabadította. Ányos verselésének alaposabb vizsgálata azonban épp-
úgy külön tanulmányt igényel, mint Bessenyeié. 

Ugyanezt mondhatom a harmadik kérdésről : az alexandrinuséról. Ezzel elsőnek Ráday 
Gedeon kísérletezett, ebben kezdte „Árpádról irandó bajnoki ének"-ét ; mindössze öt strófáig 
ju tot t benne — ez a ki tűnő, nagyműveltségű, de fáradt ember próbákon, kísérleteken, sajnos, 
sosem haladt túl, hiányzott belőle az a szellemi energia, amellyel az író ötletét végig is viszi. 
Rádaynak ez a passzivitása kétségtelenül kára volt verselésünknek ; ha művekkel, s idejében 
képviseli a reformot, amit egy-egy mintával, kísérlettel éppen csak pedzett, ki t ud j a , nem in-
dul-e meg egy-két évtizeddel korábban verselésünk megújhodása, ómódi béklyóiból való ki-
vetkezése, s ezzel egy ütemben ízlésünk jobb útra térése. Ezt a „bajnoki éneket", melybe már 
a század ötvenes éveiben belefogott, melynek elkészült kicsiny töredéke azonban csak későn, 
1787-ben került világ elé,26 „a német s francia szorosabb versmérték szerint" szabta — 
eposzt tervezett tehát , de már nem a hagyományos négysoros versben (melyhez később aztán 
mégis visszatért : ebben te t t kísérletet az „Aeneis" fordítására), hanem, bizonyára mert a 
Gyöngyösi-verset nem találta elég „alkalmasnak", alexandrinokban, hím és nő, „férfiúi és 
asszonyi" rímek szabályos váltakozásával, egy a kora ilyen téren meglehetősen csekély igé-
nyeihez mérten figyelemre méltó strófakompozícióban. 

Ezt a magyarban elég nehéz, akkor még nagyon idegenesen hangzó sorfajt — (melyhez 
fülünket igazában csak az utolsó negyven-ötven esztendő szoktatta hozzá) — nem sikerült 
meghonosítania. Ahol a magyar fordító francia alexandrinussal találta szemközt magát , ter-
mészetesnek vette, hogy magyar felező tizenkettessel ad ja vissza. Az, hogy ez a felező tizen-
kettes trochaikus, ereszkedő lejtésű, a francia viszont jambikus, emelkedő — ami a két nyelv 
hangsúlyrendszerének különbségéből következik — egyelőre nem okozott gondot íróinknak ; 
ők a francia alexandrin magyar adekvát jának a felező tizenkettest érezték. Egy költőnknek 
azonban, úgy látszik, mégis gondot okozott : Dayka Gábornak. Ez a költőnk — egyike korá-
ban a legjobbaknak, akit Kazinczy méltán becsült sokra, s aki a magyar verselés történetében 
már csak azért is jelentős, mert az elsők közé tartozik, aki mondera nyelvkezeléssel érzés, 
gondolat, élmény, ihlet igényeinek megfelelő egyéni strófaváltozatokat alakított ki, ahelyett , 
hogy minden további nélkül elfogadta volna mondandója keretéül a készen kapott hagyomá-
nyosakat vagy átvetteket — ez a költőnk lefordított két francia heroidát : Abelárd levelét 
Heloizhoz, s Heloizét viszont Abelárdhoz. A műfa j is, a téma is divatos volt a XVIII. század-
ban ; az erről szóló verseket „bibliányi nagyságú" kötetben (mint Csokonai mondja) össze-
gyűj tve is kiadták ; s tud Csokonai egy másik „Collection d'héroi'des"-ról is, egy 1769-ből 
való lyoni kiadványról, melyben La Harpe s mások művei mellett szerepeltek annak a Colar-
deau-nak (1732—1776) a versei is, aki a kor egyik kedvelt heroida-írója volt, s a mi Daykánk 
forrása. 

Dayka a két költői levelet először párrímes felező tizenkettesekben tolmácsolta. Ezt 
aztán később átdolgozta — alexandrinusokban, nyilván mert érezte, hogy a francia for-
mának mégiscsak más a hangulata, mint a magyaré. Nos : ez a kísérlet se Kazinczynak nem 
tetszett , se Csokonainak. Kazinczy azt mondja Dayka „skandált kétsorú alexandrinjairól", 
hogy „e nemben nem volt szerencsés, melynek az olvasó kivált a készületlen maradt Cléliában 
(a Heloiz-levél átdolgozásában) bizonyságát fogja találni".27 Csokonai pedig, akinek Ka-
zinczy Dayka kiadásra készített verseit vélemény-mondás végett megküldte, „sokkal szeren-
csésebbnek látta a kettős strófáit Daykának, mint az alexandrinusait".2 8 Sőt, ezt a sorfajt 
egyáltalán nem is érezte „a Colardeau írásmódjához alkalmatosnak". Indokolása annál figye-

26 Ráday Gedeon összes művei (Váczy János gondozásában), 1892, 15. 
27 Kazinczy Ferenc munkái (Nemzeti Könyvtár) V. 45. 
28 Dayka Gábor költeményei, 1879 (Olcsó Könyvtár) , 105. Toldalékban ( 9 6 - 1 0 9 ) 

közli Csokonai rendkívül fontos levelét. 
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lemre méltóbb, mert amit mond, az bizonyos vonatkozásokban éppen úgy áll — ha nem job-
ban — az egykorú felező tizenkettesre is — legalábbis a mi mai vershallásunk szerint ; de 
Csokonai korában, úgy látszik, e formának (illetve e forma jobban kezelt, frissebb változatá-
nak) monotóniáját nem érezték annyira, mint mi, olyan fejlettségi fokán verselésünknek, 
amikor formakészletünk és versmondattanunk már sokkal gazdagabb. 

„Dayka alexandrinus versei négy sorból állanak — írja Csokonai ; — a két első 13 sylla-
bájú , vagy 6J/2 lábú asszonyi sor, az utolsó pedig hat lábú férfiúi vers : mind ezek, mind amazok 
egymás után nyomba következnek, s úgy formálnak egy négy sorból álló strophát. Az ilyen 
s t rophákban, ha az érzések és gondolatok s ál tal jában a periódusoknak részei a versificatio 
ízeivel össze nem esnek : darabossá, nehezen menővé lesz a m u n k a . . . ha pedig a mondot takat 
nagy gonddal kifacsarja : igen rhytmicussá teszi a munkájá t , a monotóniát sem kerülheti e l" . 

A továbbiakban — de erre már részletesen nem térhetek ki — máig helytállóan határozza 
meg a hím- és nőrím szabályát „természetibb különbségük", éspedig „a quant i tés" alapján, 
leszögezve (mint kitűnő verstanában is),28 hogy lejtő sorvég csak lejtővel, bukó csak bukó-
val rímel — (hím hímmel, nő nővel) — mert a rím különben nem rím. „Nem elég, ha a vocali-
sok ugyan egyek legyenek mind a két sarkalatban, hanem amellett az accentusban is meg 
kell egyezniök, р. o. barom, nem jó cadentia három, mert itt hosszú az á, amott pedig r ö v i d . . . 
így a consonansokra nézve is nem elég, hogy ugyanazon betűk fordulnak elő mind a két sar-
kala tban ; mert nem szabad simpla consonans mellé duplát tennem, р. o. valék, nem jó : 
hallék, mert amott egyes 1 van, itt pedig kettős".3 0 

Daykánál — érthető : töretlen úton jár — még gyakoriak a botlások e téren ; leg-
fejletlenebb az új formában rímtechnikája : „A rímeket — írja Csokonai31 — sem a német 
nyelv természetéhez nem alkalmaztat ja , sein a magyaréhoz". 

De — ismétlem — az alexandrinus meghódítása csak frisskeletű vívmánya verselé-
sünknek ; egyike azoknak az eredményeknek, melyeket irodalmunk a „Nyugat"-nak és ú j 
ford ' tó nemzedékeinknek köszönhet. 

7 

Olyan füle, érzéke, ösztöne a vershez •— és olyan verselméleti készsége, mint Csokonai-
nak, senkinek nem volt abban a korban. Az ő zseniális kezében egyszerre újjászülettek a for-
mák — újjá a felező tizenkettes is. Azt már Horváth Ádám is tud ta és hangoztatta — Földi-
nek arra a megjegyzésére reflektálva, hogy a négysoros vers kadenciáit előre lehet tudni : — 
„Nagyon ellankad már akkor a jó magyar nyelve, mikor kadenciájáról következést lehet 
csinálni", s e veszély megelőzésére a legcélravezetőbb módszer, ha a beszéd különféle részeit 
rímeltetjük egymással.32 Tudta ezt, mondom, csak éppen nem gyakorolta ; vagy ahol mégis 
gyakorolta, rímei alig voltak frissebbek a gyarló ragrímeknél, mert mind untig ismert megoldá-
sok, szinte már maguktól belépő rím-közhelyek voltak. Idézek egyet-kettőt mutatóba a „Hun-
niás"-ból : 

Érkezik már a cseh sok számú sereggel, 
Kiszállítja népit a harcra még reggel... 

Mikor a pártütés tüze itthon égett, 
Én magam szenvedtem kint az ellenséget, 
S nemes nemzetemnek dicsősége végett 
Eltűrtem sok veszélyt, sok keserűséget... 

29 A magvar verscsinálásról közönségesen. Összes művei (Harsányi —Gulyás) II. 2. 
kötet 5 1 7 - 5 3 5 . ' 

30 Uo. 528. 
31 Dayka versei, 107. 
32 Magyar Múzsa 1787. június 13. 
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Mindennek megvoltak a maga „patronjai" . Harmadik személyű tárgyas ige harmadik sze-
mélyű személyragos birtokkal (találja - szája), passzív igenévi jelző múltidős harmadik sze-
mélyű igével (felékesíttetett — vetett), tárgy jelenidős harmadik személyű igével (engemet — 
temet), és így tovább — megannyi kézről kézre adot t , simára kiírt sablon. Csokonai mindezt 
nem így gondolta — és csinálta. Az elvet ő is ismerte és vallotta. „Gyönyörű változás esik a 
sarkalatos szókban, mikor azok különböző részei az oratiónak ; mikor, felteszem, az egyik 
sarkalatos szó verbum, a másik nomen, vagy adverbium, stb. vagy legalább ha mind a kettő 
verbum, különböző flexióban s hajtogatásban vágynák".3 3 Csakhogy ő a rímnek ezt a „gyö-
nyörű változását" a mondaton belül valósítja meg nagyszerű, ötletes, találékony rímfantáziá-
val (aminő csak nagyon kevés költőnknek volt) ; ha Bessenyei, Ányos, Barcsay s a többiek, 
ha Kazinczy is rímelnek, nála inkább úgy érezzük, simán folyó mondatán szinte önként bugy-
gyan a rím fodra •— irodalmunkban mindaddig páratlan természetességgel és bőségben. 
A mondat, a periódus nála — az ő könnyed, remek dikciójában — kényszerítés nélkül, mint 
testére szabott keretet, tölti ki a két rímmel összefogott sort, melyet egy-lélegzetre kell olvas-
nunk ; ez az egyetlen egy-lélegzetű mondat áradásának éppen a te tőpont ján (ott, ahol a sor-
f a j r i tmusának szuggesztiójára már vár juk is) egyszerre csak kibuggyantja magából a rímhívó 
szót, amire majd a mondat végén (lezárva várakozásunkat) ráfelel a mondat minden erőltetés 
nélkül helyére tet t végső szava — s mindez úgy, hogy semmiféle szórendi erőszakról, a „mon-
dottak semmiféle nagy gonddal való kifacsarásáról" nincsen szó. Minden a természetes beszéd 
hallatlan könnyedségével folyik — versben. Azon az akadályon, amit előzői számára a rímnek 
való nekikészülődés, a r ímhatár belső zökkentő gátja, versdöccentő ká tyú ja jelentett, Csokonai 
virtuóz könnyedséggel egyszerűen átröppen. 

íme egy sereg példa. Mindjárt pályája elejéről, az 1796-ban megjelent „Diétái Magyar 
Múzsá"-ból, „Az estve" című versből : 

Az aranyos felhők tetején lefestve 
Mosolyog a híves szárnyán járó estve, 
Melynek új balzsammal biztató harmat ja 
Cseppecskéit a nyílt rózsákba hullatja. 

Mit érzek ? . . . míg szólok, egy kis nyájas szellet 
Rám gyengén mennyei illatot lehellett. 
Suhogó szárnyával a fák árnyékinál 
Egy fűszerszámozott teátrumot cs iná l . . . 

Hol a csendes berek barna rajzolatja 
Magát a hold rezgő fényénél ingatja. 
Egy szóval, e vidám melancholiának 
Kies szállásai örömre n y i l á n a k . . . 

:„Az Ősz"-ből : 

Amelyeknek által világló kristálya 
A nézőt már édes nektárral kinálja. 
Raj tok királyságot mutogatni akar 
A veres bársonyba kevélykedő b a k a r . . . 

33 Összes művei II. 5. köt. 530. 
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A „Magyar! hajnal hasad!"-ból : 

Vigadj, magyar haza! s meg ne tagadd tömött 
Javaidtól azt a valódi örömöt, 
Amelyért víg hanggal ekhózik a Mátra 
Az egész országban harsogó v i v á t r a . . . 

Később, „A lélek halhata t lanságáéból : 

De kárpi t ja alól a kék reménységnek 
A testvér csillagok mosolyogva é g n e k . . . 

Bangó képzelődés! — de nem bolondság a 
Háromszáz milliom ember boldogsága . . . 

Ily érzések között múlt ki az üldözött 
Szókratész kesergő taní tványi k ö z ö t t . . . 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Csokonai kétsoros verseiben minden rím ilyen ; 
ha ilyen volna, rímelése keresett, mesterkélt volna — pedig éppen nem az! Az ő versét az 
jellemzi, hogy rímelésében is, versmondataiban is, periódusaiban is változatos, vál t ják egymást 
a két sort egy mondattal kitöltő periódusok olyanokkal, melyek csak egy sort tesznek ki ; 
olyanok, ahol a mondat másfél soros, olyanokkal, ahol csak fél „hemistichiumra" terjed. Ez 
adja meg felező tizenkettesekben írt verseinek hullámzását, soha nem egy-kaptára járó, 
mindig változatos tagolású menetét. Erre aligha hozhatnék elő szebb példát, mint a „Konstanci-
nápoly"-t. íme egy részlet belőle : 

De miolta ennek sok romlást szenvedett 
Oldalába raktad , bal madár ! fészkedet : 
Azolta számodra rakja a lenyomott 
Értelem azt a sok felséges templomot ; 

Azolta adja ki a kényért házából, 
Kikapván éhhel holt kicsinye szájából 
A szent névre vágyó balgatag anya is, 
Hogy tudjon mit rágni dervised foga i s . . . 

Kísérjük figyelemmel e kiragadott részlet menetét : ahogy az első négy sor egy-egy 
páronként két sort betöltő nagyívű mondat — ahogy a következő kettő ragríme 
mintegy tagolja, nyomatékosít ja, erőteljesen hangsúlyozza a gondolatot s annak fölfűlő ér-
zelmi tar ta lmát — ahogy ez a felfokozódott indulat mintegy elsodorja a sorpár r ímhatárát 
s átömlik a következő sorpár első felébe — s ahogy erre kifejezés és érzelmi forróság csúcs-
pont ján egy pillanatnyi (szokatlan helyen) beálló pauza (mintegy az indulat hevében kifúló 
lélegzet pauzája) után keményen rávág az utolsó sor, ugyanazzal a végszóval, ami itt úgy hat,, 
mint egy ostorcsapás, attól a Csokonaitól, aki nagyon jól tud ja , hogy egyébként „nem vesszük 
bé cadentiának, ha mind a két sornak sarkalat ja ugyan egy szó" . . . — kísérjük mindezt 
aprólékos, elemző figyelemmel, aztán hasonlítsuk össze például Bessenyei bármely hasonlóan 
filozofáló, akár hasonló tar ta lmú versével : világosan, szemléletes példán illusztrálva lá tha t -
juk s mérhetjük le, mi lett Csokonai kezében a kétsorú versből, a költészet milyen magassá-
gába emelte ő, előzményeihez képest, verselésünket. Nála már nem a forma a tartalom zsar-
noka, hanem az ihlet alakítja a maga saját törvényei szerint a formát . 
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