
KOMLÓS ALADÁR 

AZ ÚJ MAGYAR VERSELÉS ÉS VERSTAN TÖRTÉNETÉHEZ 

Az utóbbi évtizedek verstani vizsgálatai lényegében t i sz táz ták Ady verselésének ter-
mészetét . Többé-kevésbé megegyeznek abban , hogy e verselésben va lamiképp a magyar 
hangsúly j u t o t t diadalra. Az a lábbiakban részben e felfogást óha j tom némely kétséggel szem-
ben megerősíteni, részben kialakulásának és verselésünknek tör ténetéhez néhány ada t t a l 
hozzájárulni . 

• 1 

Ady nem valamennyi köl teményében él ama sa já tos verseléssel, amelynek t i tka i t 
évtizedek óta keressük. Mindvégig ír szabályosan ütemes, hangsúlyos verseket (Felszállott a 
páva , Emlékezés Táncsics Mihályra, Bujdosó kuruc r igmusa, Esze T a m á s komája , Ilosvai 
Selymes Péter , Levélféle Móricz Zsigmondhoz stb.) és ír o lyanokat is, amelyek j ambusa , il-
letve trocheusa nem szabá ly ta lanabb a Babitséinál (Májusi zápor u tán , J ú d á s és Jézus, Egyedül 
a tengerrel , A halál lovai, Alom egy méhesről). Téves t ehá t az állítás, hogy a Vér és Arany-
ban szakít az időmértékes verseléssel. (Földessy: Ady E., Huszadik Század 1919. 43. 1.) Ady 
l í rá jában három r i tmus fa j t ta lá lunk : a két szabályosan régit és mellet tük egy ú jszerű t . I t t 
persze csak az utóbbi érdekel bennünke t . 

Miben áll e sa já tos Ady-vers ú j sze rűsége? Majdnem mindenki , aki foglalkozott vele, 
felismerte a lényegét : hogy Ady jambusából a természetes magyar hangsúly erőteljesen ki-
hallatszik. E helyes, egyértelmű felfogáson belül azonban egy-egy téves nézet is felhangzik. í g y 
Ady legalaposabb ismerője,Földessy Gyula szerint Ady legjelentősebb versreformja „a rímelő 
sorok hasonta lan í to t t szótagszáma : ez a megzökkenés", s ez t a régi magyar verstől, Balassitól, 
a kurucoktól , Csokonaitól t anu l t a (Ady- tanu lmányok 28—63 1.); ugyanezt vall ja Németh 
László is, aki szerint Adynál a tagoló régi magyar verselés t á m a d fel ( tagon az értelmileg 
szorosan összetartozó szótagcsoportot értve). 

Mi az igazság ? Ady, ha nem is ta lál t fel új r i t m u s f a j t á t , mindenesetre ú j versrendszert 
a lka lmazot t . Vizsgáljuk meg egy jellegzetesnek érzett s t ró fá já t : 

Krisztus szent árnya s Heine ördög-arca 
Táncolnak e lőt tünk az u ton , 
Hull , hull a szitok, a röhej, a sugár . 
Szaladnak a bélyegesek 
S egy nagy csillag van a homlokukon. 

( A bélyeges sereg) 

Az idézett s t rófában az első sor j ambus , a második hangsúlyos sor 3 + 4 + 2 ü teme-
zéssel, a ha rmadik sor anapesztus , a negyedik sor Ősi nyolcas vagy j ambus , az ötödik sor 
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anapesztus. Megállapíthatjuk tehát , hogy 1. Ady különböző ri tmusú sorokat kever egy strófán 
belül, s az ellentétes időmértékek, sőt a két ellentétes r i tmusfaj ta is (a hangsúlyos és az idő-
mértékes), amelyek addig egymást kizáró rendszerekként szerepeltek, i t t egyazon strófán 
belül testvérien elkeverednek, felváltják egymást, s ezáltal is befolyásolják a hallgató fülében 
egymás felfogását. 

2. Mind az ütemes, mind a mértékes verselés szabályai lazán érvényesülnek benne, 
pontosabban : meghatározott szótagszámú ütemek helyett bizonyos egyenlőtlenséget engedő 
szólamok (ha tetszik, tagok) csengenek benne, s ezeket önkényesen változó időmérték festi alá. 

3. Ebbó'l következően a párhuzamos sorok olykor eltérő hosszúságúak, azaz a zökkenés 
a szótagszámbeli szabadság akarat lan következménye, nem pedig a múltból á tve t t magyaros 
tulajdonság. Keverő versrendszer ez, félszabad ritmikus sorokkal. Első pillanatra rokon elven 
alapul a Buda halála verselése, amely tudvalevőleg a magyar alexandrinusba beépített chari-
jambusával szintén hangsúly és mérték kétarcúságát, illetve szimultanizmusát muta t j a . 
Arany verse azonban egy lényeges mozzanatban eltér Adyétól : nála mind az egyes sorok 
felépítése, mind azok strófává illesztése sokkal szabályosabb és egyöntetűbb, mint Adynál, 
akinek verseléséhez hozzátartozik valami kötetlenség, valami hintázó lebegés. 

Ady versrendszerében az az újszerű, hogy egy-egy költeményén belül, következetesen 
ismétlődő r i tmus helyett, rendkívül változatos, már a szabadvers határán járó kellemes hul-
lámzást hallunk, s e szabadság még egy új vonást hoz magával : a természetes beszédhangsúly 
erős érvényesülését. Ha ugyanis sem az ü tem, sem a mérték eleve megadott korlátja nem fel-
tétlen úr a versen, 'érthetően felszabadul a mondat tagolódásának természetes hangsúlya ; 
a metrika meglazult rácsain áttetszik a mondat teste. Ady elhalkítja a r i tmus kattogását , 
hogy jobban halljuk a mondathangsúlyt ; halljuk amazt is, de halljuk emezt is, amit a sza-
bályos időmértékes versben kevésbé hallanánk. 

Mindkét tulajdonság csírája félreismerhetetlenül megvan már Kiss Józsefnél, aki 1876-
ban megjelent Költemények című könyvében már így ír : 

Enyém a dal, mely költöző madárként 
Kóvályog az égen, 
Azok a tördelt, szomorú hangok 
Oly kedvesek nékem. 

Azok a tördelt, szomorú hangok 
Egy élet átkáról regélnek, 
De míg szól a dal, én magam sem hiszem 
Többnek, mint regének. 

( Dalaim) 

Mint lá t juk, az első sor jambus, a második sor trocheus (de fél alexandrinusnak is te-
kinthető), a harmadik adoniszi sorszerű és szótagszámban eltér a neki megfelelő' első sortól. 
Hasonlóan változatos a második strófa is. Megtalálhat juk tehát i t t a keverést, a zökkenést és 
a „gagliardá"-t is. Ha e keverésnek nem vagyunk tuda tában , sok esetben feltétlenül félre-
ér t jük Kiss József versritmusait . így pl. még a magyar verstan oly finomfülű mestere is, mint 
Horváth János, a csonka alexandrinus formulá jának ráerőszakolásával akar ja megérteni az 
Ó mért oly későn-1, amelynek pedig már az első sora is ( 0 mért oly késó'n, levelek hullása"), 
egy jambikusan lej tő félsor és egy fél alexandrinus összekapcsolása ; aztán meg anapesztikus 
és jambikus sorokat is muta t („Mért nem találkoztunk a mámor, a vágyak, Az if jú álmok 
idején"). Pedig Kiss József aligha tanul t a régi magyar verstől, ő csak szabad és dallamos 
zenére törekedett . S a magyarosan szabálytalan verselés nem is egyedülálló jelenség a század 
elején, Ady verstana rokon törekvések elég széles talajából nőt t ki. 
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A korán meghalt — egyébként közepes — Veszelei Károly már 1901-ben folytat ja 
Kiss József kezdeményezését. Ilyen strófáit olvassuk A Hétben: 

Harang nem zúg és nem harsan föl zsolozsma, 
De amerre járok, halkan elborongva 
Oly álmatagon borul rám a fá lombja (A magányból) 

Hallom, ahogy visszhangos lépte dobban . . . 
Most megáll . . . most továbbmegy az utcasorban . . . 
Követem a léptek za já t sokáig, 
Lassan-lassan mindig csöndesebbre válik. 
S a dal utolsó akkordja is elhal . . . 
És egy kapu csapódik be nagy robajjal . . . (Éjjel) 

Az 1902-es évfolyamban Szalay Fruzinától olvassuk : 

Ébredő' illat tör fel a völgyből, 
Ébredő szél zúg a hegyről alá. 
S mintha a természet szíve dobogása 
Szívem dobogását megállítaná. (Vámpír) 

Kaffka Margit 1903-ban írja a Petike jár-t : 

Két harcsaszájú, picike jószág, 
Butácska, édes gyerektopán, 
Tétova, együgyű, tündéri nesszel 
Most tipeg által egy ócska szobán. (Versek c. kötetéből) 

Dutka Ákosnak 1904-es kötetében példát találunk a jambusi és trocheusi sor vegyítésére: 

A kályha mellett hosszú téli estén 
Csendesen, mélázva üldögélek én. 
A hamvadó, a lángtalan parázsból 
Tarka képek, árnyak lengenek felém. 

(Tüzek, Vallomások könyve c. kötetében) 

De találunk példát Dutkánál a zökkentésre is : 

Ott áll a termek szegletében 
Az élet tanú- és birájaképpen . . . 
Unot tan mind betűkbe rója 
Az álmok rajongó álmodója. 

( A riporter, uo.) 

Pedig sem Szalay Fruzina, sem Veszelei Károly, sem Dutka, sem Kaffka nein ápolt 
bensőbb kapcsolatot a régi magyar poézissel, mindannyian többet olvasták A Hét-et, mint 
a Régi Magyar Könyvtár köteteit , verselésük Kiss József kezdeményének folytatása. 

S hogy Ady verse sein a régi magyar vers példájára zökkent és tagol, annak csattanó 
bizonyítéka, hogy épp a régi magyar költészet hangját idéző verseiben (Bujdosó kuruc rig-
musa, Két kuruc beszélget. Krónikás ének 1918-ból stb.) mindig szigorúan ütemes, sohsem 
zökkent és tagol, a tagolást, a laza szabálytalanságot épp modern hangulatú verseiben talál juk. 
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E verselési gyakorlatnak lett következménye a Szabolcsi Bencétől gagliárdának neve-
zett ötszótagos sor, illetve félsor fel tűnő kedveltsége a század elején, amilyen pl. Adynál a 
„Tüzes, sajogó seb vagyok, égek" ; Kaffkánál a Petike jár-ban („Két harcsaszájú, picike 
jószág, Butácska, édes gyerektopán") ; Dutkának szinte egész költészete, pl.: 

Szántanak. — Messze a ró'zsetüzeknél 
Valami kósza ének ered. 

(Szántanak) 
Bodor Aladárnál : 

Éji folyóvíz, hulló hullám, 
Felpihegő mély fekete márvány, 
Te, ki a partod csókolod s dúlod, 
Szivedre hajlok szomoru-árván. 

( A tenyerem) 

E sorfaj önkéntelenül 3 + 2 ütemekre oszlik, de a hangsúlyviszonyok az időmértéket helyet-
tesítik benne (a rövid szótagnak a hangsúly a hosszúság értékét adha t j a , pl. Tüzes, sajogó, 
— pici ke jószág, — butácska édes), azaz noha voltaképpen hangsúlyos, egyszersmind aka ra t -
lanul úgy hat , mintha időmértékes sor volna, s talán magyar adoniszi sornak volna nevezhető. 
Mindenesetre egy időre jóleső', kívánt változást hozott az örökös jambus, illetve ősi nyolcas 
után. Míg Ady főképp a jambust , ez az egy időben sokaktól kedvelt sorfaj a daktilust rendelte 
a hangsúly alá. 

Mindez az akkoriban általános európai verslazulás, a szabadvers felé közeledés magyar 
változata, s szükségszerűen következett be a századvégen már túlságosan szorosra kötöt t , mere-
ven szabályossá vált verselés után. Nem visszatérés volt a múlthoz, mint Földessy véli, hanem 
szakítás vele, előrelépés egy szecessziósán szabad, modern verselés jelé. S legyen szabad felvetnem 
a kérdést, nincs-e vajon rokonság a kétféle r i tmus keverése és Bartók Béla disszonáns akkordjai 
között? Hiszen Ady is, Bartók is olyan r i tmusokat , illetve akkordokat csendít egyszerre 
fülünkbe, amelyeket korábban összeférhetetlen ellentéteknek ta r to t t ak . Miért teszik ezt? 
Valószínűleg mert nyugtalanabb, gazdagabb, diszharmonikusabb érzéseket akar tak kifejezni, 
s erre a keveretlen r i tmust , illetve a konszonanciát nem érezték megfelelőnek. De mindezzel 
az új verselésnek csak az eredetét szakítot tuk el az ősi magyar verstől. Földessy és Németh 
László megfigyelése, hogy ez a verselés magyar, magyarabb, mint a régi, azért helyes maradt . 
A szabályok alóli felszabadulásnak ugyanis szükségszerű következménye lett, hogy a versben 
a magyar beszéd természetes hangsúlyozása kezdett érvényesülni. S míg Kiss József még csak 
azért kezdte a félszabad verset, mert melodikusabbnak érezte, Adyék már azért is művelték, 
mert sajátosan magyarosnak ta r to t ták . 

II 

S míg költőink Kiss Józseftől Adyig ösztönösen megteremtettek egy újszerű keverő 
versrendszert, verstan-teoretikusaink Ady nyomában egymásnak ad ják át e r i tmus t i tkaira 
vonatkozó felismeréseiket. Az új vers szülője valószínűleg az a törekvés, hogy minél jobban 
simuljon a mondanivalóhoz, hogy ne legyen megtervezett és racionális, hanem oly oldott, 
mint a szimbolista vers sejtelmes hangulata. A századfordulón találkozik e törekvéssel az az 
irányzat , amely a művészet nemzeti st í lusát akar ja megteremteni. Ignotus már 1900-ban 
azt fejtegeti, hogy „Szomorú elnézni, mi lett a magyar zene hajdani bőségéből, simulékony-
ságából, gazdagságából s fordulatosságából . . . a hamisan á tve t t s a rosszul megemésztett 
idegen hatások hagyták csökevénnyé sorvadni a magyar nemzeti zenét csakúgy, mint a magyar 
nemzeti verselést . . . elkövetkezett a jambus és elkövetkezett a hexameter, s a magyar ver-
selés — úgy látszik, gyógyíthatat lanul — megbetegedett bele, s félek, hogy a magyar zene is. 
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Mint nyelvérzékünk, ütem- és zeneérzékünk is romlik." (Ismertetés Molnár Géza könyvéről. 
A Hét 1900. nov. 25.) 

Ér the tő ezek után, hogy Ady Új Verseit Ignotus az ő régi várakozása betöltőjének 
érzi, s elsőként veszi benne észre — ha pontatlanul fogalmazva is meg — a hangsúly döntő 
szerepét. 1906. ápr. 15-én egyik jegyzetében ezt írja A Hét-ben : ,,Ha Ady tovább halad a 
maga nyomán s tudatos (mármint magyarul s verselni tudó) követői támadnak, talán behegged 
a schizma, mely a XVIII . század végén éppoly sebet ej tet t a magyar verselésen, mint a boldog-
talan nyelvújí tás a magyar nyelven. Akkor tör tént ugyanis, hogy a már idegenül gondolkodó 
s szívükben és érzésükben idegen költők révén idegen ritmusokhoz szokott poéták a magyar 
verset nyugati : előbb görög—római, majd német mérték kaptá jára húzták. Rettenetes 
barbárság volt ez." . . . (Mert) „mikor a magyar költők elkezdtek görögösen vagy németesen 
verselni, a legveszedelmesebb barbárságba estek ; megzilálták, ami nélkül a vers nem vers 
a belső s a külső forma harmóniáját , s idegen gondolatmenetről nyúzott bőrt húztak a maguk 
gondolataira. Ez éppolyan rettenetesség, sőt nem is éppolyan, hanem ugyanaz, mintha 
»A virágnak megtiltani nem lehet« verset olasz vagy német mintára énekelnék, avagy csárdás 
nótára bosztont táncolnának. (Mert nemzeti tánc, nemzeti zene, nemzeti versmérték, mondat-
beosztás, hangsúly és gondolatmenet egy összefüggő rendszer és szervezet minden népnél.) 
Ady Endrénél veszem észre, hogy jambusai t főképp a magyar ri tmusra való ügyeléssel osztja 
be, nyugati sorai egyben hangsúlyos sorok, melyeknek szakaszai és hullámzásai egybeesnek 
a mondat tagozódásával, a szók hangsúlyának elhelyezkedésével, s ahol ezt nem engedi meg 
a jambus, annál rosszabb a jambusra nézve. Innen az Ady verseinek erős és diadalmas magyar 
zamata, »innen« e dologban elődje, Kiss József verseinek »buja numerozitása«." A magyará-
zat nem elég világos és nem elég szabatos, hiszen nem a szók hangsúlyáról van szó, hanem 
a szólamokéról. De Ignotus mindenesetre jól tapogat : érzi, hogy Ady verseiben szerephez, 
sőt vezető szerephez jut a hangsúly. 

S két hét sem telik el, s a Magyar Szeinlé-ben egy névtelen, de valószínűleg Harsányi 
Kálmántól vagy Hevesi Sándortól eredő lelkes bírálat teljesen hasonló értelemben méltat ja 
Ady r i tmusának magyarosságát. E kritika szerint „e versek magyarságát gyönyörűen zengik 
és harsogják a ritmusok . . . (Ady Endre) teljesen elvetette azt a régi verselési és rímelési 
technikát , melyet Makai Emil vitt ad absurdum bántóan tiszta rímeivel és unalmasan hibátlan 
verslábaival . . . e versek muzsikája nem a gondosan válogatott rímek összecsattanásában áll, 
hanem a lüktetésében, váltakozó tempóiban, abban a becsületes magyar verselési módban, 
mely mindenekelőtt hangsúlyos akar lenni s nem klasszikus s a jambus kedvéért nem tesz 
erőszakot a nyelven." (Magyar Szemle, 1906. ápr. 26.) 

Ha mármost t ud juk , hogy a Magyar Szemle 1906-ban a haladó katolikus értelmiség 
ki tűnő folyóirata volt s egész bizonyosan kedves olvasmánya Sik Sándornak, akkor fiatal 
katolikus papnövendéknek, megért jük, hogy Sik Sándor lesz az, aki néhány év múlva, 1910-ben 
teljesebbé teszi és továbbplántál ja az Ignotusban kipat tant , Harsányi Kálmánban vagy 
Hevesi Sándorban továbbfej let t felismerést : „Dialógus a régi és az új magyar versről" című 
érdekes cikkében.1 

Sik rámuta t , hogy bizonyos átmenetek '(Kiss József, Komjá thy stb.) után Ady terem-
te t te meg az új magyar r i tmust , mely dallamosabb és gazdagabb a réginél s egészen magyar. 
Kimondja azt is, ami később Németh László elméletének magva lesz : „Csak rá kellett jönni 
hogy a népies formák megszokott ütembeosztásához nem kell föltétlenül ragaszkodni, és meg-
volt az új magyar vers." (Élet, 1910. szept.) Az összefüggést filológiailag is bizonyítja, hogy 
a hangsúly szerepét Ady jambusában ő is a Temetés a tengeren című verssel példázza ugyan-
úgy, mint a Magyar Szemle cikkírója te t te volt. Mivel pedig Sik Sándor 1918-ban nagyobb 

1 Babits Mihály még 1923-ban is emlékezett rá, hogy Ignotus cikke évekkel megelőzte 
Sik Sándort ; de nem jelölte meg a cikk megjelenési idejét. (Magyar ritmus, Nyugat , 1923.) 
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bizonyító anyaggal, újból kifejti korábban pedzett felfogását, (Verselésünk legújabb fejlődése r 

Irodalomtörténet, 1918), mégpedig most olyan súllyal, hogy Horváth Jánost bevallottan ez. 
készteti egyik legremekebb tanulmányának, a Magyar ritmus, jövevény versidom-nak, e klasz-
szikus kis műnek megírására, mely egész kivirágzó új verstanirodalmunk alapkönyve : nyil-
vánvaló, hogy Sik Sándor az, aki a Kiss József körében és hatása alat t megszületett ignotusi 
felismerést a szélesebb magyar tudományos közvélemény felé közvetítette. A folytonosság, 
só't a lényeges verstani felismerések azonossága, még az ellentétes nézetek összefüggése is-
szemmellátható : a Kiss József gyakorlatában megteremtett félszabadvers továbbfejló'dik 
a szimbolista lírában, elsó'sorban Adynál, s a Kiss József és a századvégi nemzeti irány kettó's 
hatása alat t felnövő Ignotus meglátja benne a jogos és magyaros újat ; tőle pedig Sik Sándor 
révén jut a felismerés tovább. 

Ady verselése nem vert gyökeret költészetünkben. Mint t ud juk , Babits, Tóth Árpád , 
Kosztolányi és általában a nyugatos líra többi nagy alakja, ha élnek is jambikus versekben 
több-kevesebb licenciával, nem követik Őt a különböző r i tmusfaj ták keverésében, hanem 
bizonyos mértékig visszacsinálják az Ady-kezdette szabadságokat, a szabályokhoz hívebb 
verset írnak. Babitsról t ud juk , hogy nem nagyon szerette Ady korai versri tmusát, mely 
szerinte „néha kissé émelyítő volt, a hajók ringásához hasonlatos". (Nyugat , 1909. jún. 1.) 
Része lehetett az Ady-verstan általános mellőzésében annak is, hogy ösztönösen küzdeni 
akar tak a penetráns Ady-bélyeg ellen, mely a versrendszerben is megnyilvánult, s talán annak 
is, hogy az ő költészetük racionálisabb természete a bizonytalan Ady-ritmus helyett szilárdabb 
r i tmust kívánt. Tény, hogy az Ady-féle fél-szabadvers után, mely a század első évtizedében 
oly népszerű, egy időre megint a kötöt tebb, majd 1919 után a teljesen szabadvers válik ural-
kodóvá. Csak i t t -ot t lá t juk feltűnni az Ady-vers hatását , rendszerint természetesen oly köl-
tőknél, akik egyébként is Ady hatását muta t j ák , így Gyóni Gézánál (pl. Véres harcok verték 
fel hírét, De ő a béke katonája volt, Sírvers) ; Rozványi Vilmosnál : „Ady Endrei Semhogy 
gyáva barátod nyűgeit, Semhogy vak-volt ellened néniáit halljad : Első legyek én, a szűz, 
a húszesztendős, Ki erőm és önbizalmam gyolcsába takar lak ." ( Ady Endre emlékének.) 

A fiatal József Attilánál is Ady hatására vallanak az oly „tagoló" ritmusú sorok, mint 

A békességet szétosztja az este, 
Meleg kenyeréből egy karaj vagyok. 
Pihen most az ég is, a nyugodt Marosra 
S homlokomra kiülnek a csillagok. 

(Megfáradt ember) 
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