
KECSKÉS ANDRÁS 

ADY ENDRE: SÉTA BÖLCSŐ-HELYEM KÖRÜL 

(A műszeres ritmuselemzés lehetőségei) 

„Mégis győztes, mégis új és magyar" 

„Ady verseiről szólva, puszta metrummal, elvont ritmikai sémákkal nem lehetett operálni többé. A 
minta egyéni megvalósulását, az egyéni ritmust . . . kell itt már vizsgálni mindenekelőtt. Forradalom 
ment végbe a magyar metrikában" - írja Király István, Ady-könyvének „a verselés forradalmáról" 
szóló fejezetében (I. 308.). Ez a kérdés - Ady verselésének újdonsága - szinte egyidős magával az 
Ady-verssel. Az „új időknek új dalai" valóban „új szárnyakon" szálltak: aligha sértjük vagy hamisítjuk 
meg a költő gondolatát, ha e kifejezésen - legalább részleges többletjelentésként - a vers hangzásának, 
zeneiségének megváltozott hangtani-ritmikai jellegét is értjük. Ignotus már 1906-ban megállapítja Ady
ról, hogy jjambusait a magyar ritmusra való ügyeléssel osztja be", és verseinek „erős és diadalmas 
magyar zamata" van. A tudományos igényű állásfoglalások sorát Sík Sándor máig ható gondolatai nyit
ják: „az időmértékes és hangsúlyos elvnek ma megfigyelhető érdekes összeolvadása nem a mai 
költészet jelensége, hanem megvolt régebben is". Ady költészetében viszont „a ritmus valami belső-
ségesebb, a sorok tartalmát, de főleg hangulatát szorosabban követő, azzal együtt változó dallamosság-
Változatosabb, mint az egyszerű jambus. Jóformán minden sornak megvan a maga saját hangulat
árnyalata és ritmusárnyalata. A magyaros ritmus itt-ott jobban hozzásimul a jambushoz, máshol 
egészen eltávozik tőle . . . " (Verselésünk legújabb fejlődése. It 1918.) 

Földessy Gyula Babitscsal folytatott több fordulós vitájában a ,jelentésbeli nyomaték", az 
„értelmi hangsúly" kiemelt szerepét védelmezi Babits időmértékes képletekhez kötődő, az Ady-
verselés újszerűségét megkérdőjelező álláspontjával szemben. 

Horváth János nevezi először „szimultán ritmus"-naik a kétféle ritmuselv egyidejű érvényesülését, a 
„rendszerkeverő ritmusbizonytalanságot" azonban meglehetős elvi tartózkodással értékelve. Németh 
László a „poliritmiát" tartja Ady verselési elvének: ennek lényege az „ősi magyar tagolóvers" és az 
időmérték összeegyeztetése. Vargyas Lajos a természetes szólamtagolás és az időbeli kiegyenlítődés vagy 
„idősejtetés" érvényesülését vizsgálja Ady verseiben: legújabb megfogalmazása szerint „a kimondott 
egységek valóságos időtartamának hullámzását egy nagyjából állandó időmennyiség körül" (It 1976. 
967.). 

A sort tovább bővíthetnénk, egészen Szuromi Lajosig, akinek - sajnos, még csak igen kis részben 
közzétett — verstörténeti munkája („A kettős ritmus") mind az előzmények, mint a szerkezeti rész-
jelenségek vizsgálata szempontjából az eddig legteljesebb magyarázatot ígéri. (L. Ady szimultán 
ritmusa. ItK 1969. 671-692.) 

Érvek és ellenérvek villogtatása helyett álljunk meg itt egy pillanatra! Egyes kortársai „vak 
kolompolás"-nak minősítették Ady szokatlan, számukra idegen költészetét. Napjainkban egészen más 
síkon folyik a vita. Mégis, mai (vagy tegnapi) elemzői között is akadnak, akik félreértéssel, „hibás" 
hallással, „tévedéssel" magyarázzák a versek hangzásvilágának leírásában-értelmezésében mutatkozó 
egyéni különbségeket. Megvallom, régóta foglalkoztat ez a jelenség, annál is inkább, mert a saját vers
hallásom „szentesítésének" lélektani igénye előttem sem ismeretlen. 

A kérdés szélesebb körű (az irodalomtudomány egészét érintő) felvetését tudatosan mellőzve, 
maradjunk a vershallásnál! „Vajon a metrum realitása a papíron van-e vagy a szájban? " - kérdezte 
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/. sz. képmelléklet: egy verssor egyéni hangzásképe III1/2. 





mar Berzsenyi is, újabban pedig Vargyas Lajos vetett fel hasonló gondolatot (It 1976. 965.): „elmé
letileg azt kell magyaráznunk Ady verseiben, ami döntően előtérbe nyomul olvasáskor, amit a 
természetes beszéd kiejtése szerint hallunk benne". 

A „természetes beszéd" igénye azonban újabb bizonytalanság forrása lehet: mert vajon milyen 
alapon állíthatjuk bárkiről, hogy beszéde „természetes", míg X-é vagy Y-é nem az? 

Első megközelítésben az is csak látszat-megoldást jelent, ha a vers hangzati felépítésének vizsgálatát 
nem közvetlenül, hallás (vagy belső hallás) alapján végezzük, hanem a hangszalagra rögzített szöveg 
gépi elemzése útján. A szövegmondás egyedi esetei ugyanis elsősorban nem a műről, hanem annak 
egyetlen, soha ugyanúgy nem ismétlődő megvalósulásáról tanúskodnak. A gépi elemzés görbéi az 
esztétikai hanghatás szempontjából teljesen érdektelen mozzanatok végtelen sokaságát is kíméletlenül 
rögzítik. 

Mindezt tudva, sőt, mindezek ellenére most mégis a műszeres ritmuselemzés lehetőségeire 
szeretném irányítani a figyelmet. 

* 

„Minden szigorúan szabályozott metrikai rendszer a szótagoláson alapul, mely a beszéd-lánc 
fiziológiai, fizikai és pszichológiai szintjein jelentkezik. . . . A beszéd két paraméterben - hang
színekben és prozódiai jellemzőkben - jelenik meg. . . . A prozódiai tulajdonságok szintén a fizikai 
valóságban léteznek. Ezeknek a fizikai paramétereknek a lélektani érzékelése rendkívül bonyolult 
kérdés, de bizonyos korreláció fennáll az időtartam és az idő, a hangmagasság (tonalitás) és a rezgés
szám, valamint - kevésbé egyértelmű módon - a hangsúly és a hangintenzitás között." Lotz Jánost 
idéztem (Általános metrika, 1973. - Szonettkoszorú a nyelvről. Gondolat, 1976. 230.), elvi alapozást 
keresve mindahhoz, amit a továbbiakban mondani szeretnék. (A négy fizikai hangzástényező vers
elméleti szerepéről 1. még korábbi cikkemet: A komplex ritmuselemzés elvi kérdései. ItK 1966.) 

Lotz János „rendkívül bonyolult kérdés"-ről, teljes megfelelés helyett csupán „bizonyos 
korrelációk" meglétéről beszél. Tanúsíthatom: a fizikai hangelemzéssel ismerkedő verskutató első él
ménye a bosszús megdöbbenésé: a kapott, lenyűgözően „pontos" számadatok nem vagy alig egyeznek a 
„természetes" versérzék kívánalmaival. Megértem és méltányolom mindazok véleményét, akik a fel
ismert ellentmondások, eltérések hatására fordultak el a gépi elemzéstől. 

Mondom: megértem, de - néhány év próbálkozásai, kudarcai, majd első biztató eredményei után -
el nem fogadhatom. Elképzelhetőnek és megvalósíthatónak tartom ugyanis az eltérések eredetének, 
lényegének, a fizikai és a versbéli valóság közötti „bizonyos korrelációk" törvényszerűségeinek követ
kezetes feltárását, az ellentmondások módszeres kiküszöbölését. 

A magyar vers - mind nyelvhangtani alapjait, mind kialakult metrikai formáit illetően - rendkívül 
sokrétű, összetett jelenség. A fizikai hangzásgörbék hamar meggyőzik a kutatót arról, hogy ún. „hang
súlyos" verseinket nem lehet kizárólag a fizikai hangerősség, ún. „időmértékes" verseinket pedig ki
zárólag a szotagidocartam alapján jellemezni. A hangzástényezők versbeli szerepe a magyarban jóval 
árnyaltabb, kiegyensúlyozottabb, mint más európai nyelvekben (az ógörögön és a latinon kívül talán 
csak a mai észt nyelvet kivéve). Ez a viszonylagos bonyolultság azonban a kutatásban éppen nem 
visszariasztó, hanem sokkal inkább ösztönző tényező lehet; különleges szerencsénknek tarthatjuk, 
hogy saját anyanyelvünk és költészetünk példáin egyszerre tanulmányozhatjuk mindazokat a jelen
ségeket, amelyek más nemzetbeliek számára csak az összehasonlító verselmélet elvontabb síkján jelent
keznek. 

Először az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Laboratóriumában készítettem verstani 
hangzásképeket, MINGOGRAF-34 T típusú, Elema-Schönander gyártmányú (svéd) rezgésíróval, 20 
különféle magyar versről (több személy olvasatában), majd legutóbb Strasbourg-ban, francia versekről 
(mindkét helyen az intézeti vezetők és a technikusok szíves támogatásával, illetve segítségével). Zaj
mentes hangfelvételt, majd erről jó minőségű, négy tényezős hangzásképet készíteni az adott 
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körülmények között viszonylag könnyű feladat. Bizonyos gyakorlat megszerzésével a szótag
elhatárolás, illetve a szótagszintek abszolút értékeinek leolvasása is folyamatossá, problémamentessé 
fejleszthető. Az igazi tudományos erőpróba a számadatok „megvallatása", értékelése, verselméleti 
hasznosítása. 

Kialakított módszerem részleteit, eljárásom fizikai és nyelvhangtani indokolását külön, nyelvészeti 
jellegű tanulmányban fejtettem ki (Ritmuselemzés mingográffal. Az MTA I. Oszt. Közleményei.l 978.). 
előkészületben egy különösen fontos részletkérdést még ettől függetlenül is megvizsgálva (Hangzós-
ság és nyomaték. Nyelvtudományi Közlemények 1978. előkészületben). Mindebből itt most csak 
annyit szeretnék összefoglalni, amennyi a kiemelt Ady-felvételek bemutatásához és elemzéséhez fel
tétlenül szükséges. 

A négy tényezős hangzáskép (mingogram) verselméleti hírértékét az alábbiak szerint elemeztem. (A 
felvételek egy részletét 1. az 1. sz. képmellékleten!) 

1) Duplex oszcillogram: hangtani rezgéskép, mely elsősorban a felvételeken való eligazodást, a szó
taghatárok bejelölését szolgálja. (A szöveget fonetikai átírásban közlöm.) 

2) Teljes hangnyomásgörbe: A hangrezgést közvetítő légtér nyomásingadozásainak képe, az élettani 
hangérzékelés törvényszerűségeihez alkalmazott (ún. logaritmikus léptékű) változatban. A görbe deci
belben (dB) leolvasható szótagszintjeinek alakulásából a hangerősség-érzet változásaira következtet
hetünk. A leolvasott számadatokat azonban „igazítanunk" kell: elsősorban a szótagalkotó magánhang
zócsúcsok minden magánhangzó-fonémára külön-külön jellemző hangzássági különbsége szerint, de más 
szempontból, pl. a „beszélni kezdés" energiaveszteségét, valamint egyes mássalhangzók (r, m, n, l) 
„túllendítő" környezeti hatását is figyelembe véve. 

Az „igazított" hangnyomásértékek még mindig nem alkalmasak közvetlen verselméleti össze
hasonlításra: előbb ki kell szűrnünk belőlük az egyéni szövegmondás érdektelen mennyiségi különb
ségeit (ún. „csillapított hangsúlymenet" megállapításával). A további számszerű felhasználás céljából 
egy-egy verssor hangsúlyrendjét a szótagszomszédok különbségi értékeivel jellemezhetjük, a záró 
szótagot kiindulási alapnak (0 értékűnek) tekintve, tőle visszafelé haladva. (A szótag alá írt + 1 pl. azt 
jelenti, hogy az illető szótag a tőle jobbra állóhoz képest eggyel magasabb hangsúlyosztályba sorolható, 
erősségi nyomatéka viszonylag nagyobb.) 

Az Ady-vers 3. szakaszának kezdősora pl. (Ez itt a Kótó, volt falu) a 2. sz. felvétel hangnyomás
görbéjén így alakul: 

• 

ni/1/2 e zu to ko: to: volt fo lu 
decibel 36 24 21 22 21 38 23 13 

A sor hangsúlyrendjének meghatározása ebben az esetben így történt: 

6 zit ÍD ko: to: volt ß lu 
p 36 24 21 22 21 38 23 13 
c 2 9 2 4 4 4 2 7 
B +1 -1 
c 39 33 23 26 25 42 25 19 

+6 +10 - 3 + 1 -17 + 17 +6 0 
A +2 +3 - 2 +1 - 4 +4 +2 0 

(Betűjelzéseim - praktikus okokból - a fogalmak angol megnevezésére utalnak: P = hangnyomás, 
C = hangzóssági igazító-érték, B = szótagkezdetre vonatkozó igazátó-érték, Pc = igazított hangnyomás
érték, Pd = különbségi hangsúlymenet, A = hangsúlyrend.) 

3) Alaprezgésszám: a beszéddallam, a hanglejtés alakulását kifejező értékgörbe. A hangzás és az 
érzékelés közötti megfelelés itt jóval egyszerűbb, mint az előbbi esetben: a szótagszintek meghatá-
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rozása után igazítás nélkül megkapjuk a különbségi értékeket, majd az egyéni kilengéseket lefaragó 
„csillapított dallammenetet": a sor dallamrendjét. Előbbi példánkat folytatva: 

a zit t3 ko: to: volt fi lu 
29 30 28 17 16 29 19 13 
- 1 +2 +11 +1 -13 +10 +6 0 
- 1 +1 +3 +1 - 3 +3 +2 0 

ilaprezgésszám, a rögzítőpapír millimétereiben mérve, Fd • különbségi dallammenet, 

M 

(F 
M = dallamrend.) 

4) Hangzásidő: a rögzítőpapír vízszintes tengelyén egyszerű méréssel leolvasható érték. A verstani 
elemzés céljaira legkényelmesebbnek talált és így következetesen alkalmazott 100 mm/sec rögzítési 
sebesség folytán felvételeinken 1 mm egy századmásodpercnek (1 y>) felel meg. 

Természetesen itt sem az abszolút hangzásidő a jellemző, hanem a szótagértékek egymáshoz való 
viszonya. Ennek meghatározása céljából a századmásodpercekben mért értékeket tizedmásodpercekre 
kerekítettem, a nyelvhangtani szerepű minőségi különbségek (nyeh/üeg hosszú, illetőleg rövid szótag) 
figyelembe vételével. A kerekített értékek páronkénti különbsége már meg is adja a sor szótagidő
rendjét. Esetünkben: 

6 zit tD ko: to: volt fi lu 7 
Q 17 24 20 35 18 45 19 18 42 
Qv u o u 0 0 o u KJ 

Ls 1 3 2 4 2 5 1 1 
L - 2 +1 - 2 +2 - 3 +4 0 0 

(Q = abszolút szótagidőtartam századmásodpercekben, Qy = nyelvhangtani szótagminőség, Ls = a 
szótaghosszúság kerekített értéke tizedmásodpercben, L = a sor szótagidőrendje, különbségi értékekben 
kifejezve, jobbról balra haladva.) 

5) összevont nyomatékrend: a hangsúlyrend és a dallamrend előjeles számértékeinek össze
vonásával jellemezhető „intonációs" hangmenet vagy hanghordozás. E két tényező összhatása 
magasabb szintű, új minőség, hírértéke nem azonos a két összetevő hírértékének puszta összegezésével. 
Példasorunk hanghordozása (I = A • M): 

£ zit to ko: to: volt fi lu 
A + 2 +3 -2 +1 - 4 +4 +2 0 
fel - 1 +1 + 3 +1 - 3 +3 +2 0 

+ 1 +4 +1 +2 - 7 +7 +4 

Első látásra is nyilvánvaló, hogy a két, egymásra rétegeződő hangzástényező a sorkezdeten, vala
mint a 3-4. szó,tag közötti mellékmetszet körül némileg kiegyensúlyozza, az 5-6. szótag közötti fő-
metszeten viszont élesen felerősíti egymás hatását (-7 +7). 

6) Teljes nyomatékrend: a hanghordozás és a szótagidőrend egymásra vonatkoztatása, előjeles 
számértékeik összevonása útján. (Az egyes hangzástényezők „csillapított", illetve „kerekített" érté
keinek lehetséges nagyságrendjét szándékosan szorítottam egységesen - 4 és • 4 közé, megteremtve 
ezzel a különböző minőségek mennyiségi összemérhetőségének, egyidejű hatásvizsgálatának lehető
ségét.) 
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Ady-sorunk teljes nyomatékrendje (S = I + L): 

* e zit to ko: to: volt fi 
I +1 +4 +1 +2 - 7 +7 +4 
L - 2 +1 - 2 + 2 - 3 +4 0 

S - 1 +5 - 1 +4 -10 +11 +4 

Anélkül, hogy egyetlen példából messzemenő következtetéseket akarnánk levonni, nem hagyhatjuk 
szó nélkül, hogy a szótagidőrend bekapcsolása alapvetően megváltoztatta az összképet: szótag
páronként érvényesülő, jambusi jelleggel ruházta fel az eddigiek szerint csak több szótagos egysé
gekben érvényesülő sortagolást. A metszetövező szótagok kiemelt szerepét, a Szuromi-elmélet szerinti 
metszetkapcsolást is igazolva látjuk a hullámverés nagyobb kilengéseit jelző, kétjegyűvé növekedett 
számértékekben ( -10 + 11). 

7) Összesített ritmuskép: az előbbiekben jellemzett különféle számsorok szemléletes, grafikus 
összesítése vonalábrák segítségével. A ritmuskép elemei: A = hangsúlyrend, M - dallamrend, I = hang
hordozás, L = szótagidőrend, S • teljes nyomatékrend. (Példasorunk összesített ritmusképe a 2. sz. kép
mellékleten látható.) 

e zit to ko: to: volt fo lu 

2. sz. képmelléklet: egy verssor egyéni ritmusképe m/1/2. 

8) A vonalábrák tényleges és viszonylagos nyomatékcsúcsainak megjelölése: a nyomatékozhatóság 
valószínűségi mutatóinak meghatározása. A teljes hangzásélmény szempontjából egyáltalán nem 
mellékes, hogy egy adott szótag milyen és hányféle vonatkozásban, milyen mértékben emelkedhet ki 
környezetéből, szótagszomszédi kapcsolataiból. 

A kiemelés (Daniel Jones angol fonetikus „prominence" fogalmát átvéve és alkalmazva) egyrészt a 
nyelvtudat, nyelvhasználati képesség („nyelvi kompetencia") síkján jelentkezik: a magyarban pl. mint 
szó-, illetve szólamkezdet. A kiemelés másik valószínűségi síkja a tényleges szöveghangzás, melyben 
minden, az őt követőnél egy vagy több vonatkozásban nem-alacsonyabb számértékű szótagról feltéte
lezhető, hogy viszonylagosan kiemelkedőnek, nyomatékosnak érezzük. (Több szókezdetet tartalmazó 
vagy hosszabb sorozatok esetében további, itt nem részletezhető szempontokat is figyelembe kell 
vennünk.) 

Elemző gyakorlatomban a különféle nyomatékozhatósági helyzeteket három nagyságrendi kategó
riába soroltam: 1. főnyomaték (számértéke kettő), 2. melléknyomaték (számértéke egy), 3. félnyo
maték (csak szó belsejében, számértéke fél). 

A vizsgált Ady-sor számértékeit vagy vonalábráit figyelve talán részletesebb magyarázat nélkül is 
kiderül, hogy a nyomatékozhatóság (Kerék András angol kifejezésével ,ftressability") valószínűségi 
mutatói összesített számértékek (SP), melyek - az előzmények ismeretében - igen sokat elárulnak a 
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verssor belső rendjéről, tagolódásáról, szótagheiyzeteinek egymáshoz és a sor egészéhez való 
viszonyáról. íme a példa: 

8 zit to ko: to: volt fa lu 
A 2 1 2 2 1 
M 
I 2 

2 
1 

1 
1 

2 
2 

1 
1 

L 2 2 2 
S 2 2 2 1 

SP 4 8 0 8 0 10 4 0 

Itt már arra is felfigyelhetünk, hogy a harangja szó nyomatékhelyei megoszlanak: a hangsúly- és a 
dallamrend a szókezdetnek kedvez, a hosszú szótag időbeli kiemelkedése viszont még az összesített, 
teljes nyomatékrendben is érezteti hatását. 

9) A sortagok időtartam-viszonyai 
A sortagoló nyomatékrend nem csupán különböző fokú és összetételű kiemelkedések váltakozása 

többé-kevésbé semleges, viszonylag nyomatéktalan szótaghelyzetekkel, hanem egyúttal időbeli folya
mat, elhatárolható és összemérhető időszakaszok egymásutánja is. Fizikai hangzásképeink elemzése 
megnyitja az utat a „kiegyenlítődési vita" megnyugtató megoldása felé: a sorok és sorrészek időtar
tama tetszés szerinti pontossággal meghatározható, összehasonlítható. Az előbbiekben ismertetett 
nyomatékozhatósági mutatószámok ismeretében talán sikerül feloldanunk a különféle tagolásmódok 
között feszülő ellentmondásokat is, rámutatva a sorok tényleges nyelvi (mondattani és nyelvhangtani) 
szerkezetében eleve benne rejlő variációs lehetőségekre. 

Ady-elemzésemben egyes sorokat kétféle időbeli tagolás szerint is kimértem, előzetes feltevések 
nélkül keresve a kölcsönös megfelelések „idősejtető" törvényszerűségeit. Az időértékeket kerekítve, 
tizedmásodpercekben közlöm. (A szöveg tartamviszonyaihoz természetesen a sorközi és az esetleges 
soron belüli szünetek is hozzátartoznak.) 

A példaként idézett felvételek időadatai (T) a következők: 
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1/5/2 ß he.r lik qkorjg Qy ßt HD rotjg P 
A 2 i 

5 
2 1 

M 2 2 í 1 
I 2 2 í 1 
L 1 2 1 1 
S 2 2 i 1 
SP 8 t i n R 5 i 3 2 0 

fi zit to ko: to: volt fa lu y 
T 6 5 4 4 4 

/« he.r lik gkorjg Qy if Ho rorjg P y 
T 7 6 6 7 13 
r 7 6 8 5 13 

10) Az egyéni hangzáskép elemzésének és értékelésének módszeréről elmondottakat összefoglalva 
tehát egy adott verssor egyetlen felvételének teljes adatlapja a következőképpen alakul (Régi tüzek 
fekete üszke, 7. sz. szövegmondó): 



V/2/7 re: gi ty zek / e ke te ys ke 

p 46 33 37 40 38 34 26 35 41 
c 3 9 8 2 2 2 2 8 2 
B + 1 
Pc 50 42 45 42 40 36 28 43 43 
Pd +8 - 3 + 3 +2 +4 + 8 -15 0 0 
A + 3 

(2) 
- 2 +2 

(2) 
+1 + 2 

(1) 
+ 3 - 4 0 

(2) 
0 

F 19 18 16 15 16 12 11 18 17 
F d +1 + 2 +1 - 1 +4 + 1 - 7 + 1 0 
M +1 

(2) 
+ 1 +1 

(1) 
- 1 +2 

(2) 
+ 1 - 3 +1 

(2) 
0 

I +4 
(2) 

- 1 + 3 
(2) 

0 +4 
(1) 

+4 -7 + 1 
(2) 

0 

Q 31 19 15 22 16 18 13 32 21 
Qv o u u 0 u u u 0 u 
Ls 4 1 1 3 1 1 1 4 2 
L + 3 

(2) 
0 - 2 +2 

(1) 
0 0 - 3 + 2 

(2) 
0 

S +7 
(2) 

- 1 +1 
(2) 

+2 +4 
(1) 

+4 -10 +3 
(2) 

0 

SP 10 0 7 1 5 0 0 10 0 
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T 9 5 5 + 9 

Hangzásképeink tényleges verselméleti hasznosítása az egyéni ritmusképtől való elszakadással, az 
adatlapok statisztikai összesítésével kezdődik. (Itt jegyzem meg, hogy Henri Morier genfi, Monique 
Parent strasbourg-i és Normand Beauchemin québec-i mingogram-elemzései inkább az egyéni vers
mondás hangulat-közvetítő ritmikai elemeire, tempóváltásaira irányulnak.) Azt hiszem, épp ezért a 
lehetőségért érdemes vállalnunk a műszeres vizsgálat minden nyomasztó kényelmetlenségét. 

Már az egyéni ritmusképek kialakítása során is igyekeztem minél inkább elvonatkoztatni az eset
leges, hírérték nélküli jelenségektől, abszolút számadatok helyett nagyságrendeket, tényleges mozgások 
helyett csupán mozgásirányokat jelezve. A statisztikai összesítés azonban ennél is tovább megy: 
szerencsés esetben, megfelelő személyi és technikai feltételek között arra is alkalmas, hogy a versszöveg 
nyelvi és költői megformáltságából adódó állandó, törvényszerű mozzanatokra és összefüggésekre 
irányítsa a figyelmet. 

E lehetőség legkézenfekvőbb bizonyítéka, hogy az összesített adatlapok számsoraiban első pillan
tásra szembetűnnek a választott versmérték jellegzetességei. A hangzásképekkel való foglalkozás 
azonban épp azért izgalmas szellemi élmény, mert a számsorok sűrűsödéseiben-ntkulásaiban, az elő
jelek „hullámverésében" olyan hangzásbeli tények és összefüggések feltárására, értelmezésére nyílik 
lehetőség, amelyek eddig csak megérzéseinkben, metaforikus körülírásainkban szerepeltek. Minden 
tényleges versélményből fakadó elméleti megközelítésben a versszöveg jelszerkezete által meghatá
rozott, nyelvileg rögzített változat-lehetőségek tükröződnek. (E régóta érlelődő sejtésem megerősí
tésében nagy szerepe volt Kerék András angol nyelvű magyar verselméleti könyvének: Hungárián 
metrics. Somé linguistic aspects of iambic verse. Bloomington, 1971. Ismertetését 1. ItK 1975. 
522-525). 

Meggyőződésem, hogy a hangzáskép-elemzés megfelelő közös kiindulási alapot teremthet az eltérő 
megközelítési módokhoz, elemző módszerekhez, elméleti rendszerezésekhez. 

Igazolás és képzeletmozdítás céljából hadd álljon itt az Ady-vers egy Király által is kiemelt, 
„disszonáns" sorának (S itt, jaj, átkos, fojtó az élet) 8 különböző személy versmondásán alapuló, össze
sített verselméleti ritmusképel (Az m-mel jelzett sorok a 8 felvételből kapott átlagértékeket tartal
mazzák. A ritmuskép vonalábráit 1. a 3. sz. képmellékleten!) 
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3. sz. képmelléklet: összesített verselméleti ritmuskép IV/5/m 

IV/5 gíí Pj t/f ko<; foj to: 0 ze: let 

At_8 

1 + 2 +2 +2 -3 + 3 0 +1 + 3 0 
2 -2 +3 + 1 -3 +4 +2 -3 +2 0 
3 +3 -2 -1 -1 + 3 +2 +1 + 1 0 
4 +3 -1 +2 -3 +2 +3 +1 + 1 0 
5 + 1 + 1 +2 -2 + 2 +2 -1 +3 0 
6 + 3 +2 +2 -2 +3 + 1 + 2 + 1 0 
7 +2 + 2 -2 -2 +3 + 2 -2 +4 0 
8 +2 -2 0 0 +1 +2 -2 +3 0 

Am +1,8 +0,6 +0,8 -2,0 +2,6 +1,8 -0,4 +2,3 0 

Wi-t 

1 +1 0 + 2 -1 + 1 0 -1 + 1 0 
2 -2 + 2 0 -1 +1 0 + 1 + 1 0 
3 -2 +2 + 1 -1 +3 + 1 -1 +2 0 
4 -2 +1 + 2 +1 +1 +1 -1 0 0 
5 -1 +1 +1 +1 +1 + 1 +1 0 0 
6 +2 + 1 +1 -1 +2 + 1 0 +1 0 
7 +2 +1 + 1 +1 + 2 +2 -1 0 0 
8 + 2 +1 + 2 -2 + 2 + 1 -1 +3 0 

^n 0 +1,1 +1,3 -0,4 +1,6 +0,9 -0,4 + 1,0 0 
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IV/5 folyt. Qit PJ a.i koc, foj to: 0 ze: let 
1—8 

1 +3 +2 +4 -4 +4 0 0 +4 0 
2 -4 +5 +1 -4 +5 + 2 -2 +3 0 
3 +1 0 0 -2 +6 +3 0 + 3 0 
4 + 1 0 +4 -2 +3 +4 0 + 1 0 
5 0 + 2 +3 -1 +3 +3 0 + 3 0 
6 +5 +3 +3 -3 +5 +2 +2 + 2 0 
7 +4 +3 -1 -1 +5 +4 -3 +4 0 
8 +4 -1 +2 -2 +3 +3 -3 +6 0 

Im + 1,8 +1,8 + 2,0 -2,4 ' +4,2 +2,6 -0,8 +3,3 0 

1 +1 0 + 1 -1 + 2 + 1 -2 0 0 
2 -1 0 + 1 0 + 2 + 1 -2 0 0 
3 0 0 0 +1 +1 + 1 -2 -1 0 
4 -1 +1 0 0 +2 +1 -1 0 0 
5 0 -1 +2 -1 + 1 + 2 -1 0 0 
6 0 0 + 2 -1 + 2 + 1 -2 + 1 0 
7 0 +1 0 0 + 2 +1 -2 + 1 0 
8 0 +1 0 0 +2 + 1 -2 0 0 

Lm -0,1 +0,2 +0,8 -0,2 +1,8 +1,1 -1,8 +0,1 0 

s,-
1 +4 +2 + 5 -5 +6 + 1 -2 +4 0 
2 "5 +5 + 2 -4 +7 +3 -4 +3 0 

4 
+1 0 0 -1 +7 +4 -2 + 2 0 

4 0 +1 +4 -2 +5 +5 -1 + 1 0 
5 0 +1 +5 -2 +4 +5 -1 + 3 0 
6 +5 +3 +5- -4 + 7 +3 0 + 3 0 
7 +4 +4 -1 -1 +7 +5 -5 +5 0 
8 +4 0 + 2 -2 +5 +4 -5 +6 0 
sm +1,6 +2,0 + 2,8 -2,6 +6,0 +3,7 -2,5 + 3,4 0 

SP,-» 
1 10 5 5 0 10 0,5 0 8 0 
2 0 10 5 0,5 9 0,5 0 9 0 
3 8 5 4,5 0,5 9 0,5 0 • 6 0 
4 6 6 6 0,5 8 0,5 0 8 0 
5 8 5 6 0 9 0 0 8 0 
6 10 5 5 0 10 0 0 6 0 
7 10 5 2 0,5 8 0,5 0 10 0 
8 10 3 7 0,5 8 0,5 0 10 0 

sfm 7,8 5,5 5,1 0,3 8,9 0,4 0 8,1 0 

- 0 -
3*2 



T.-B Qit Pj a.i koQ foj to: o ze: /ei y 

1 10 ' 6 6 6 + 22 
2 8 8 7 6 +21 
3 7 7 +2 6 7 + 7 
4 8 +1 7 6 5 +16 
5 7 7 8 4 + 15 
6 13 + 1 7 6 5 + 15 
7 10 8 6 5 +6 
8 10 7 7 7 +5 
m 9,1 

16,4 
+0,2 7,1 6,5 

12,1 
5,6 + 13,4 

+13,4 

Mit mutatnak a számok? Először is: a fojtó nyitótagjának minden téren való, határozott kiemel
kedését. Ez a szó a sor magja, lényege, kulcsszava, ezt készíti eló' a versmondat rendkívül lelassult (két 
külön ütembe tagolható) első fele. Az első három, nyelvileg hosszú szótag időtartama teljesen kiegyen
lítődik, sem jambusi, sem trocheusi indítást nem tapasztalunk. A hangsúlyrend inkább az elsőt és a 
harmadikat, a dallamrend inkább a közbülső /a/kiáltást emeü ki. (Azt is mondhatnánk, hogy a hang
súly inkább trocheusi, a dallam inkább jambusi indítást sejtet.) 

Meglepő viszont (és puszta-metrikai elemzéssel aligha lenne megállapítható), hogy az átkos szó 
nemcsak hangsúlya és hanglejtése, hanem belső időviszonyai alapján is trocheusi jellegű, ugyanez még 
egyértelműbben vonatkozik a metrikailag szintén spondeusnak számító /o/rd-ra. így alakul ki - a hang
zástényezők párhuzamos erővonalai nyomán - a sor lejtésirányát megváltoztató, az eredeti metrikai 
jelleget (ti. a jambusit) helyreállító, .choriambusra emlékeztető „zökkentés": 

s itt, jaj, átkos, fojtó az élet 

A névelő nemcsak hangsúlytalan és alacsony hangfokú, hanem egyben a sor legrövidebb szótagja is, 
ezáltal az élet nyitótagja a fojtó-énál kevésbé súlyosan, de sokkal élesebben emelkedik ki. 

Az ütemek hangzásideje meglehetősen kiegyenlített, az első, 2 szótagos ütem nyúlását az s kötőszó, 
valamint a jaj indulat szó-jellege indokolja. 

Nincs rá lehetőségem, hogy hasonló vagy akár még teljesebb részletességgel értelmezzem minden 
verssor összesített hangzásképét. Hely hiányában még közlésükre sem vállalkozhatok, legfeljebb a 8 
felvétel alapján számított különféle átlagértékeket bocsáthatom közre. 

Táblázatom az egyes sorok összesített verselméleti ritmusképéből készített „kivonat"; csak az átlag
értékeket tartalmazza, az alábbi bontásban: 

Am a hangsúlyrend átlagértékei 
Mmv a dallamrend átlagértékei 
I m a hanghordozás (A + M) átlagértékei 
Lm a szótagidőrend átlagértékei 
Sm a teljes nyomatékrend (I + L) átlagértékei 
SPm a nyomatékcsúcsok valószínűségének átlagértékei 
Tm a sortagok időtartamának átlagértékei 

(Az előjeles sorok különbségi értékeket tartalmaznak, a zárószótagtól visszafelé számítva.) 
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II zit to ben tss /a: to de 

Am -1,1 + 2,0 +0,2 + 1,9 -0,2 +1,1 +1,5 0 

Mm + 0,4 + 1,6 0,0 + 1,8 -1,8 +1,3 +1,0 0 

Im -0,8 +3,6 +0,2 +3,6 -2,0 + 2,4 + 2,5 0 
Lm -1,9 + 1,8 -2,3 +1,6 -1,9 + 2,6 -1,0 0 

sm 
-2,6 +5,4 -2,0 +5,2 -3,9 + 5,0 + 1,5 0 

SPm 3,0 8,5 0,0 8,0 0,0 8,0 0,4 0,1 
Tm 5,3 

11,1 
5,1 (0,7)7,0 

11,1 
+4,1 

12 

Am 
Mm 
lm 
Lm 
s m 
SP m 

m 

se li: t se: % domp gme: h hrj ko 

-0,4 +0,8 +2,0 -2,3 +1,2 +1,9 -0,1 +0,4 0 
+ 1,0 -0,6 +1,5 -0,4 -0,1 +1,4 +0,1 + 1,1 0 
+0,6 +0,1 +3,5 -2,6 +1,1 + 3,3 +0,0 + 1,5 0 
-0,9 -0,1 0,0 -0,6 -0,4 + 3,0 -2,4 + 1,9 0 
-0,2 0,0 + 3,5 -3,2 +0,7 +6,3 -2,4 + 3,4 0 

5,5 0,6 6,5 0,4 7,0 6,4 0 7,5 0,2 
5,6 9,4 5,7 5,6 
5,6 5,9 3,5 5,7 5,6 

15,0 16,9 

13 

Am 
Mm 

SP„ 

ta.rj khg tro ma.l til tet' ko ron 

-0,1 +0,1 +2,1 0,0 +0,4 -1,6 +0,7 0 
-1,0 + 2,1 +0,7 +0,8 -0,5 +0,3 0,0 0 

-1,1 +2,2 +2,9 +0,8 -0,1 -1,4 +0,7 0 
-0,6 + 2,3 -2,0 +1,4 -1,0 ' +2,1 -1,5 0 
-1,8 +4,5 +0,9 +2,1 -1,1 +0,7 -0,8 0 

4,7 7,3 0,3 5,3 3,1 5,4 1,0 1,6 
7,7 5,0 7,1 

12,7 9,3 
+ 2,2 

14 

Am 
Mm 
!m 
Lm 
Sm 
SPm 

Tm 

bert tse no pe: je:<n kot to ron 

+2,1 -0,5 -1,1 +0,8 -1,4 + 1,1 +0,9 0 
+1,0 +0,9 -0,3 +1,4 -1,9 +0,9 +0,6 0 
+3,1 +0,4 -1,4 +2,1 -3,3 +2,0 +1,5 0 
+2,4 -1,0 -0,6 -1,0 0,0 +2,6 -1,5 0 
+5,5 -0,6 -2,0 +1,1 -3,3 +4,6 0,0 0 
id,o 0,0 0,4 6,9 0,8 8,1 0,1 1,0 
6,9 5,6 7,0 

12,5 7,7 
+0,7 
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15 fe he:r lik gkorjg Qy jet Ho rorjg JD 

Am +0,3 0,0 -1,5 +0,7 +2,4 + 1,0 +1,1 + 1,5 0 
m 

Mm 
+0,9 +0,9 -1,0 + 1,1 +1,4 +0,4 + 1,0 +0,5 0 m 

Mm + 1,1 +0,9 -2,5 +1,9 +3,8 +1,4 +2,1 + 2,0 0 
m -1,5 -0,4 -1,5 + 2,5 -1,0 + 2,2 -2,1 + 1,8 0 
m -0,4 +0,5 -4,0 +4,4 + 2,8 +3,6 0,0 +3,8 0 
m 

SPm 
6,3 1,5 0,4 8,4 4,5 0,9 4,2 1,4 0,0 

m 
Tm 

7,1 ' 4,9 5,6 6,3 +10,0 
m 

T' 7,1 4,9 7,0 4,9 + 10,0 
m 12,0 11,9 + 10,0 

III 

Am 
Mm 
Im 
Lm 

s m 
SPm 

Tm 

zit to ze:r 

-1,2 + 2,5 -1,6 + 2,6 
+0,6 + 2,0 -0,8 +1,3 
-0,6 +4,5 -2,4 +3,9 
-1,9 +1,5 -3,1 +3,5 
-2,5 +6,0 -5,5 +7,4 

3,0 8,5 0,1 8,9 
10,1 
12,3 

+2,2 

mi fo jo.rjk 7 

-2,9 + 1,4 +0,9 0 
-1,5 + 1,4 + 1,1 0 
-4,4 + 2,8 +2,0 0 
-0,8 +0,4 -2,6 0 
-5,1 +3,1 -0,6 0 

0,0 7,1 3,5 1,1 
9,5 

12,0 
+2,5 

112 

Am 

Mm 

Im 
Lm 
Sm 
SP„ 

0:5 ic;0: <;e: gy kros no rok y 

+ 2,6 +0,5 + 1,8 0,0 0,0 + 2,3 +0,6 +0,3 0 

+ 1,5 + 1,5 + 1,1 +0,6 +0,1 + 1,1 +0,4 +0,6 0 

+4,1 + 2,0 + 2,9 +0,6 +0,1 + 3,4 + 1,0 +0,9 0 

+2,6 -1,9 -0,5 +1,9 -2,4 + 2,8 -1,5 » +0,5 0 
+6,8 +0,1 + 2,4 + 2,5 -2,3 +6,1 -0,5 + 1,4 0 

10,0 3,2 1,0 2,3 0,2 7,9 0,0 3,1 0,7 

7,1 4,9 10,3 +6,1 

7,1 4,9 5,2 5,0 +6,1 

12,0 16,4 
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Am 

Mm 

Sm 
SP, 

10* 

moQt 

-0,6 
-1,6 
-2,2 
-0,5 
-2,7 

3,3 
9,4 

sa: 

+ 1,4 
+1,4 
+2,8 
+0,3 
+3,0 

8,0 

ras 

-2,0 
+0,4 
-1,6 
+1,9 
+0,3 

0,6 

so 

+1,4 
+0,8 
+2,1 
+0,2 
+2,4 

6,4 
6,2 

mo 

+0,2 
+1,2 
+1,5 
-1,4 
+0,1 

0,0 

ru: 

+2,1 
+0,6 
+2,7 
+0,9 
+3,6 

1,3 

re 

+1,6 
+1,0 
+2,6 
-1,4 
+ 1,2 

3,6 
6,0 

pet: 

0 
0 
0 
0 
0 
0,9 

+6,7 
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114 OS so ri'om te:p 7"ß ke ne ked 

Am +0,4 +0,7 -1,6 +1,8 +2,0 +0,7 -0,6 0 

Mm +1,8 +1,1 -2,3 + 1,9 +1,0 +0,1 + 1,3 0 
lm +2,1 +1,9 -3,9 +3,6 +3,0 +0,9 +0,6 0 
Lm +1,8 -2,7 +0,7 +1,9 +0,2 -0,5 0,0 0 

sm +3,9 -0,9 -3,1 +5,5 +3,2 +0,4 +0,6 0 

SPm 
9,5 0,2 0,9 8,6 0,1 0,5 3,4 1,6 

T xm 7,4 
7,6 

+0,2 5,6 
9,5 

3,9 

115 werf re: £0: /ei ' ke:t Holt vi ra: got 7 

Am +0,4 -< 3,7 +2,0 0,1 -1,8 +0,5 +2,6 + 1,4 0 

Mm +0,9 +0,7 -0,3 +0,4 -0,8 +1,0 +0,9 +0,7 0 
lm +1,3 1 3,0 +1,8 +0,3 -2,5 +1,5 +3,5 + 2,1 0 

Lm 
-0,1 +0,7 -0,6 0,2 -0,2 +2,5 -2,1 +0,6 0 

sm +1,1 +0,7 +1,1 0,0 -2,7 +4,0 + 1,4 + 2,7 0 

SPm 
8,3 1,2 1,3 4,1 0,6 7,4 4,4 1,4 0 

Tm 7,1 5,5 10,4 + 12,8 
T' * m 7,1 

12,6 
5,5 4,8 

10,4 
5,6 + 12,8 

+12,8 

Uli £ zit to ko: i to: r volt P lu 7 

Am -1,5 +2,5 •2,3 +1,1 2,0 +2,4 +1,0 0 

Mm +0,3 +1,8 +0,2 +1,8 2,0 +1,9 + 1,1 0 

!m -1,2 +4,2 -2,0 +2,9 4,0 +4,3 + 2,1 0 

Lm -1,9 +1,4 -2,3 +0,5 1,4 +3,1 -0,1 0 

sm -3,1 +5,6 •4,3 +3,4 5,4 +7,4 + 2,0 0 
SPm 2,5 8,8 0,0 7,9 0,6 9,4 3,1 0 

Tm 5,8 6,2 r2,0 8,4 +3,5 
T' m 5,8 

14,0 
6,2 +2,0 4,1 

11,9 
4,3 +3,5 

HI2 e/ gyj & Ktf' turk Hör (b du:l to y 

Am -0,2 +1,9 +0,6 -2,3 +0,9 +2,1 -2,0 +2,1 0 

Mm +0,6 +1,0 +1,0 -1,4 +1,1 +1,1 -0,6 +1,5 0 

^ +0,4 +2,9 +1,6 -3,6 +2,0 +3,2 -2,6 +3,6 0 

Lm -0,6 +0,1 -0,3 -0,1 +0,1 +2,1 -2,9 +2,5 0 

^m -0,2 +3,0 +1,4 -3,7 +2,1 +5,4 -5,5 +64 0 
SPm 6,8 1,7 1,6 1,1 8,6 5,1 0,0 9,0 0,2 

Tm 
11,5 
11,5 

7,9 
17,4 

5,5 +4,0 



IIB t$u po le gen i/a: ke.Q /* lek y 

Am +0,3 +0,3 +1,1 +1,8 +0,5 -0,9 +1,8 0 

Mm +1,9 +0,4 +1,0 +1,2 +0,9 -0,9 +0,9 0 
lm +2,1 +0,6 +2,1 +3,0 +1,4 -1,8 +2,6 0 
Lm +0,5 -0,1 -1,9 -0,1 -0,4 + 2,5 -1,6 0 
Sm +2,6 +0,5 +0,3 + 2,9 +1,0 +0,7 +1,0 0 
SPm 6,8 0,0 4,9 1,2 1,5 3,6 5,0 1,6 

Tm 
3,1 9,9 4,5 +6,7 

T ' m 
4,9 

10,3 
5,4 7,4 

14,1 
+6,7 

III4 it tD kor tóm ja:r ni ve led 7 

Am +2,6 -1,1 +1,9 +0,6 -1,2 +1,2 +1,6 0 

Mm +1,9 +1,4 +0,9 -0,5 +1,4 -0,5 +0,5 0 

Im +4,5 +0,2 + 2,7 +0,1 +0,1 +0,7 +2,1 0 

Lm +1,6 -2,0 +0,7 -0,6 + 1,6 +0,1 -0,7 0 

Sm +6,1 -1,8 +3,5 -0,5 + 1,8 +0,9 + 1,4 0 
SPm 10,0 1,9 3,1 0,5 5,8 0,7 4,9 1,1 

T m 
8,8 8,4 +3,8 

III5 e:q moQt d'e ryr\g bs o fo lurjg bo 7 

Am -0,2 -1,1 -0,5 +2,1 + 1,4 -1,4 +1,5 + 3,0 0 

Mm +0,6 -1,6 +1,3 +0,8 + 0,9 -0,5 + 1,8 +0,6 0 

!m +0,4 -2,7 +0,8 +2,9 +2,3 -1,9 +3,3 +3,6 0 

Lm -0,2 +1,6 -2,0 +2,1 +0,1 -0,5 -2,0 +2,0 0 
Sm +0,1 -1,1 -1,2 +5,0 +2,4 -2,4 +1,3 +5,6 0 
SPm 6,8 2,6 3,3 2,6 1,2 0,0 5,5 1,1 0 
Tm 4,9 7,1 6,9 + 13,5 

T'm 6,8 

10,8 

4,0 7,9 

21,4 

+ 13,5 

!Vi 8 zit p lu 7 o ze:r] fi lum y 

Am -1,1 +1,5 +1,8 +0,9 -1,9 + 1,5 -0,6 0 

Mm +1,1 +1,0 +1,4 -0,5 -1,8 + 2,0 +0,3 0 
Jm 0,0 + 2,5 + 3,1 +0,4 -3,6 + 3,5 -0,4 0 

Lm -2,5 +1,9 +0,1 +0,2 -2,4 +2,1 -0,9 0 

S m 
-2,5 +4,4 + 3,2 +0,6 -6,0 +5,6 -1,2 0 

SPm 
4,3 7,3 4,3 0,5 0,0 9,2 2,1 0,9 

T m 
8,6 

12,7 
+4,1 9,5 

14,6 

+5,1 
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IV2 in nen jot te me. Qi de te: j rek 1 

Am +3,0 -1,4 + 1,9 +0,7 -1,0 +1,8 +0,1 +2,0 0 
Mm +2,0 +0,5 +1,0 +0,9 -0,3 +1,6 +1,2 +1,1 0 

ha +5,0 -0,9 +2,9 +1,6 -1,3 +3,4 +1,4 +3,1 0 
Lm 

+0,1 -1,1 +2,0 -1,6 +2,1 -0,8 -1,0 +0,4 0 

sm 
+5,1 -2,1 +4,9 0,0 +0,8 +2,6 +0,4 +3,5 0 

SPm 9,5 0,1 8,1 0,1 4,0 6,1 0,0 6,5 0,1 
Tm 4,1 

11,7 
7,6 8,6 

14,7 
+6,1 

T' m m 9,0 
9,0 

6,4 
11,4 

5,0 +6,1 
+6,1 

IV3 mint sent nek Hi:v ja.k Hos to Ion 7 

Am +3,3 +1,8 -2,2 + 2,1 -0,9 +0,6 +0,1 0 

Mm +2,1 +0,9 -0,4 +1,4 -0,7 +1,3 0,0 0 
lm + 5,4 +2,6 -2,6 +3,5 -1,6 +1,9 0,0 0 
Lm -0,6 +0,6 +0,1 -1,1 +0,2 +2,8 -1,2 0 

sm +4,8 +3,2 -2,5 +2,4 -1,4 +4,6 -u 0 
SPm 8,8 0,9 0,4 7,3 0,9 7,4 0,0 1,1 

Tm 
8,2 

14,1 
5,9 7,0 

9,2 
+2,2 

IV4 mert min den 90 nos roj to von y 

Am 
-2,5 +2,6 -1,0 + 1,0 -1,0 +2,4 +0,1 0 

m -2,4 +2,0 +0,7 +1,1 +0,2 +1,0 +0,6 0 
Jm -4,9 +4,6 -0,3 +2,1 -0,8 +3,4 +0,7 0 
Lm -0,4 +0,4 +2,1 -2,0 -1,0 +3,0 -1,1 0 
Sm -5,3 +5,0 +1,9 +0,1 -1,8 +6,4 -0,4 0 
SP m 1,3 9,4 0,6 4,9 0,0 8,4 0,0 5,4 
T 
xm 

8,1 
11,6 

3,5 7,4 
11,0 

+3,6 

IV5 C* PJ a. i kog foj to: 0 ze: let 7 

Am +1,8 +0,6 +0,8 -2,0 +2,6 +1,8 -0,4 +2,3 0 

Mm 0,0 +1,1 +1,3 -0,4 +1,6 +0,9 -0,4 +1,0 0 

Im +1,8 +1,8 +2,0 -2,4 +4,2 +2,6 -0,8 +3,3 0 
Lm -0,1 +0,2 +0,8 -0,2 +1,8 +1,1 -1,8 +0,1 0 

sm 
+1,6 +2,0 +2,8 -2,6 +6,0 +3,7 -2,5 +3,4 0 

SPm 7,8 5,5 5,1 0,3 8,9 0,4 0,0 8,1 0 
T *m 9,1 +0,2 7,1 6,5 5,6 +13,4 

16,4 / 12,1 +13,4 
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VI 

Am 

Mm 
Im 
Lm 
s m 

m 

zit pe dig mo gom vo (Tok 1 

0,9 + 1,4 -1,0 +1,6 +1,0 +1,8 +1,0 0 

0,0 +1,6 +0,9 -0,3 +1,6 +1,0 +0,6 0 

0,9 +3,0 -0,1 +1,4 +2,6 +2,8 +1,6 0 

•2,4 + 2,4 -1,1 +0,4 -1,1 +1,8 -1,3 0 

-3,3 
3,1 

+5,4 
8,1 

-1,2 
1,9 

+1,8 
1,2 

+ 1,5 
5,0 

+4,5 
1,1 

+0,4 
3,1 

0 
1,8 

7,1 9,0 

7,1 12,7 

+3,7 

V2 

m 
Mm 

Lm 
s m 
SPm 

Tm 

re: 9i ty zek ß ks ts ys ke 1 

+1,8 -0,2 +1,3 -0,6 +1,9 0,0 -1,9 +0,6 0 

+1,0 +0,5 +1,0 -1,1 +1,0 +0,9 -0,5 +0,8 0 

+2,8 +0,3 +2,3 -1,8 +2,9 +0,9 -2,4 +1,4 0 

+2,5 +0,1 -1,9 +1,2 +0,5 +0,1 -2,9 +2,3 0 

+5,3 +0,4 +0,4 -0,5 +3,4 +1,0 -5,3 +3,6 0 

9,5 0,2 5,1 1,1 6,8 0,1 0,1 8,4 0,5 

8,6 5,2 5,4 

8,6 15,8 

+5,2 

V3 

Am 

Mm 
Im 
Lm 
s m 
SP m 

lm 

Qf0 l0t tyrjk ve:g zet seil fy ?0l 7 

+1,1 +0,5 +0,5 +1,5 -0,5 +0,7 -1,0 0 

+1,0 +1,4 -1,4 +1,0 0,0 +0,4 +0,5 0 

+2,1 +1,9 -0,9 +2,5 -0,5 +1,1 -0,5 0 

-0,6 +0,2 -0,6 +0,9 -1,5 +2,6 -1,5 0 

+1,5 +2,1 -1,5 +3,4 -2,0 +3,7 -2,0 0 

7,3 
8,5 
8,5 

1,0 0,4 7,4 
9,4 
5,5 

0,2 2,7 

9,4 

2,5 
5,5 

3,0 
+4,5 
+4,5 

14,0 13,9 

V4 

Am 
Mm 

SP, 

so lod1 to: hm 7 a ; i koz d'y l0j- 7 

+1,4 -0,5 +2,1 -1,4 +0,6 -2,1 +0,6 0 

+1,0 +0,7 +1,0 -1,4 +1,8 -1,9 +1,5 0 

+2,4 +0,2 +3,1 -2,8 +2,4 -4,0 +2,1 0 

-1,8 +1,0 +0,3 -1,9 +0,4 +1,9 -1,4 0 

+0,6 
7,5 

+1,2 
1,0 

+3,4 
6,1 

-4,6 
0,1 

+2,8 
9,2 

-2,1 
0,5 

+0,7 
6,3 

0 
1,8 

10,5 +1,4 7,6 6,6 

11,9 18,2 

+4,0 



V5 0 vtä leid: ra.Tw uj jor\g W bys kz 
Am +0,8 -1,9 +2,6 -2,5 + 2,0 +1,8 -1,6 +2,6 0 
Mm +0,9 -2,2 +1,9 -0,7 +1,6 +1,4 -0,6 +1,5 0 
! m +1,6 -4,1 +4,5 -3,2 +3,6 +3,1 -2,2 +4,1 0 
Lm -1,5 -1,9 +0,4 +1,3 -0,2 +1,8 -2,7 + 2,5 0 
sm +0,1 -6,0 +4,9 -2,0 +3,4 +4,9 -5,0 +6,6 0 
SPm 6,0 0,1 9,5 1,5 7,8 0,9 0,0 9,4 0 
T m 3,5 

11,5 
7,6 +0,4 6,7 

12,2 
5,5 

* 

Uj módszer ismertetésére vállalkoztam, ezért esett viszonylag kevés szó magáról a versről, a szám
sorokban és vonalábrákban kifejezó'dó' verselméleti összefüggések és hangzati tények esztétikai hírérté
kéről. Ha most mégis felvetek néhány értelmező gondolatot, azt azzal a meggyó'zó'déssel teszem, hogy 
versélményem bizonyos mozzanatai éppúgy a mű nyelvi és költészettani megszerkesztettségében 
gyökereznek, mint mások némileg eltéró' észrevételei. Hiszem, hogy a mellékelt összesített ritmus
képben tárgyi hitelességű hangtani bizonyíték található minden - a mű szellemével és ennek megfelelő' 
külső-belső megformáltságával nem ellenkező - hangzásélményre, ritmikai megfigyelésre. 

A mű kettős metrikai elrendezettségét igen egyszerűen és szemléletesen érzékelteti egy - a sorok 
jelentésétől, mondattani szerkezetétől függetlenített - számszerű összesítés: a szótaghelyzetek versel
méleti ritmusképe. Ezt az előző - soronként részletezett - táblázat számadatainak metrikai szótag
helyzet szerinti középértékei alkotják. A Séta bölcső-helyem körül metrikai alapiránya tehát az alábbi 
értékekkel jellemezhető: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (9.) 

A +0,5 +0,5 +0,3 +0,5 +0,1 +1,0 +0,4 0 
+1,6 0 

M +0,7 +0,9 +0,4 +0,5 +0,2 +0,7 +0,6 0 
+0,9 0 

I +1,2 +1,4 +0,7 +1,0 +0,3 +1,7 +1,0 0 
+2,5 0 

L -0,3 +0,2 -0,5 +0,4 -0,4 +1,7 -1,6 0 
+1,5 0 

S +0,9 +1,6 +0,2 +1,4 -0,1 +3,4 -0,6 0 
+4,0 0 

SP 6,5 3,5 2,6 3,9 3,1 4,3 2,1 1,5 
5,6 0,2 

(A metrikai középértékek vonálábráját 1. a 4. sz. képmellékleten!) 
Versünk zenei alapszövetében lehetetlen nem felismerni azt az „egyensúlyban tartott, megfegyel

mezett feszültséget", amelyről Király István elemzése is tanúskodik {Ady II. 523.). A szótagidőrend 
jambusi alapiránya nyilvánvaló: a számok kétségbevonhatatlanul igazolják, hogy legalábbis ebből az 
Ady-versből nem tűnt el az időmérték, sőt, a zárlatokban (1. a 7-8. szótaghelyzeteket!) szinte ural
kodó, meghatározó hangzástényezőként érvényesül. Versünk szótagidőrendjének alapképlete: 

u o u o u o u o (u) 

Az összhatásnak azonban legalább ennyire fontos eleme az a határozottan ereszkedő, félreismerhe
tetlenül magyaros hanghordozás, melyet a hangsúly- és a dallamrend csaknem párhuzamos vonal
vezetése eredményez. Tüzetesebb vizsgálattal azt is kideríthetjük, hogy ez a „csaknem" párhuzamos 
lefutás a 4. és különösen a 6. (9 szótagos sorok esetén még a 8.) szótaghelyzetben némileg megtörik: e 
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1. 2. 3. U. 5. 6. 7. 8. (9.) 

4. sz. képmelléklet: a szótaghelyzetek verselméleti ritmusképe 

szótagok az eló'zó'knél viszonylag nagyobb helyzeti energiával indulnak. Még mindig a tényleges szöveg
től függetlenített, elvont versképletet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Séta bálcső-helyem körül 
hangsúlyos ütembeosztásának alapjellege a következő: 

A kétféle (időmértékes és hangsúlyos) képletet egybevetve nem szorul különösebb bizonyításra, 
hogy ha a jambusi lüktetők hangsúlyos üteméllel találkoznak, ezáltal mindkét mértékforma hangzati 
hatása felerősödik: összetett, igen határozottan tagolt mértékkapcsoló sorszerkezet („kettős ritmus") 
jön létre. 

Ez a végeredményben 5 + 3 vagy 5 + 4^s tagolású, jambusi alaplejtésű forma nem „ősmagyar dal": 
földrajzi szomszédság vagy egyéb kulturális kapcsolatteremtés révén jutott hozzánk már a középkori 
latin himnuszoktól kezdve. E latin versek már csak azért is különleges figyelmet érdemelnek, mert 
jambusi jellegük más, nem időmértékes nyomatékok hatásával ötvöződik, s így szinte a mi kettős 
ritmusunk előképei. 

„Redemptor orbis natus est, j Maria Virgo Mater est" - halljuk az ,JZz itt a Bence, látod-e" 
metrumát 17. századi hazai, de korábbi német, cseh, lengyel, szlovák egyházi énekekkel s későbbi 
magyar fordításokkal is egybecsengő változatban. (Vö. Papp Géza: A X VII. század énekelt dallamai Bp. 
1970. 479. és skk., valamint 551. és kk.) 

De Ady szellemiségéhez közelebbi példákat is találunk Szenei Molnár Albert 1606-os zsoltár
fordításaiban. Molnár nem a versmértékre, csupán a dallamok szótagszámára volt tekintettel, mégis 
ilyen „adys" sorokra bukkanunk művében: „Gyalázat, szitok szüntelen / És szégyen forog én 
előttem. . .•> (44. zsoltár);/ „Veszessük el ez nemzetet, /Töröljük el őket ez földről..." (83. zs.); „Kelj 
föl Uram, és légy jelen, / Hogy ember erőt ne vegyen, / Az pogányokat hívd elődben, / ítéld meg erős 
törvényedben"! (9.zs.) 
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Mindkét esetben külső, európai eredetű kulturális hatások meghonosításának lehetünk tanúi, a 
Szenei-zsoltárok ösztönösen felfakadó ritmusában azonban a nemzeti nyelv hanghordozása az ural
kodó, formateremtő mozzanat. 

De egybevethetjük Ady versét költészetünk későbbi alkotásaival, pl. - első hallásra talán meglepő 
módon - Vörösmarty Szózatával is. „Bölcsőd az, s majdan sírod is... Áldjon vagy verjen sors 
keze. - •" Nyilvánvaló, hogy e sorok hangzásvilága minden szempontból igen közel áll a „Séta. .." 
előbb ismertetett metrikai alapirányához. S a rokonság talán nem is csupán metrikai jellegű... (Épp 
csak jelezni szeretném az „Innen jöttem és ide térek" sorsvállaló motívumának Szózat-beli, valamint a 
„Népek hazája, nagy világ" távlatosságának kimondatlan, mégis erős kisurgázású Séta -béli meg
felelőjét, formailag pedig az ez és az itt mutatószók mindkét versbeli kiemelt szerepét.) 

Magyarság és európaiság, hagyomány és modernség, múlt és jelen, kötődés és szakítás, elmara
dottság és kiteljesedés, halál és élet, bensőség és idegenség, személyesség és közösségiség, nyugtalanság 
és megbékélés, vállalás és menekülés ellentéthálózata szövi át a verset, az az összetett, prózai szöveg
ben csak hosszas körülírással elemezhető életérzés, melyet egy szintén „falubeli" versében (Éhes a 
föld) „szép kietlenség"-nek nevez Ady, József Attila pedig a Téli éjszakában „szép embertelen-
ség"-nek. 

A mű kettős metrikai alapszövete a nyelvi-esztétikai hírérték síkján ugyanezt sugallja: két eltérő 
eredetű, hatásában is összebékithetetlennek látszó alkotóelem vibráló, feszültségteremtő, mégis egység
be rendeződő, harmóniába oldódó összefonódását. 

Ezzel természetesen nem állítom, hogy a kettős ritmusnak ez a mértékformája mindig és kizáró
lagosan csak ezt Jelentheti". E téren Király István útmutatását tartom irányadónak: „az adott értel
mezés többé4cevésbé hitelesnek csak akkor mondható, . . . ha többfajta nyelvi-zenei mozzanatnak 
egybeesik a tanúvallomása" {Ady I. 10.). 

Az eddigiekben vizsgált versmérték a teljes ritmusképnek csupán egyik - bár alapvetően fontos -
összetevője. Méréseredményeink hasznosítására ennél sokkal szélesebb mozgásteret kínálnak a soron
kénti, összesített hangzásképek, mégpedig éppen a metrikai alapjelleggel való egybevetés kapcsán. 

Már a sortagolás rendjéből is kiderül, hogy az „átlagsor" lefutásához az 5 + 3 és 5 + 4 osztású 
tényleges sorok állnak közelebb, míg a 4 + 4-es és 4 + 5-ös osztásúak súlyosabb, érdesebb, egyenet
lenebb, az alapjellegtől eltérő sorszerkezetükkel meghökkentenek, kizökkentenek, hangulati 
kontrasztot teremtenek. (Kitűnő példa erre korábban elemzett IV/5-ös sorunk fojtó szavának 
nyomatékcsúcsa, mely a megelőző sorok leggyengébb szó taghelyzeteivel áll szemben.) Még kirívóbb 
eset a 3 szótagos ütemmel kezdődő soroké, közülük is különösen a II. szakasz 3. soráé, mely a vers 
legszabálytalanabb, legtöredezettebb sora: ,Most száraz, szomorú, repedt'. 

. A sorok tagolás-jellegét meghatározó kezdőütemek szótagszáma szerint érdekes megfigyelést 
tehetünk: az 5-ös, „szabályos" sorkezdetek fogyó, a 4-es, „szabálytalan" indítások viszont növekvő 
számban fordulnak elő a versszakok rendjében. Táblázatban érzékeltetve: 

Versszak I. II. III. 

5 + n 4 2 3 
4 + n 1 1 2 
3 + n - 2 -

IV. V. 

2 
3 4 

1 

A Király-elemzésben „békítő zeneiségnek, muzsikás jellegnek" nevezett „bölcsőringás" tehát (II. 
522.) legfeljebb a vers első, 3 szakasznyi egységére jellemző, arra sem zavartalanul. A tényleges, kettős 
sarkitottságú sortagolás a súlyosabb veretű, tömbszerű magyaros ütemformák irányában változik. 

A kettős irányultság jellemző vonásai egyszerre tükröződnek a zárószakasz középső, a versjelentés 
szempontjából is kiemelt fontosságú sorában: „S fölöttünk .végzet-szél fütyöl". Táblázatunkban a 
teljesen „szabálytalan", 3 • n-es változatok közé soroltuk, hisz szólamai szerint kétségtelenül 3/ /3/2-es 
tagolódású. Az összesített hangzáskép (V3) azonban arról tanúskodik, hogy megvan a reális lehetősége 
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egy egészen másfajta, 3/2//3-as, szabályosan metrikus ritmusélménynek is: ennek csupán a dallamrend 
vonalvezetése mond halványan ellent, a sor minden más szempontból „hajlik" erre a megoldásra. A 
„ritmusbizonytalanságot" jól érzékelteti a nyomatékozhatósági mutatószámok (SPm) kiegyenlítettsége 
is a 6. és 7. szótaghelyzetekben (2,7, ill. 2,5). Mintha csak ritmikailag is itt összpontosulna mindaz a 
gondolati - hangulati feszültség, mely - Király elemzése ezt igen érzékletesen bizonyítja - a záró
sorok „kettős", költőileg mégis egyértelmű választási lehetőségében oldódik. (A sor vonalábráit 1. az 5. 
sz. képmellékleten!) 

jfff Ijtft tyijk ve:g ztt se:l fy fyl 

5. sz. képmelléklet: összesített verselméleti ritmuskép V/3/m 

Itt jegyzem meg, hogy a két zárósor hangzásszerkezete is igen kifejezően hordozza a gondolati 
tartalmat: amilyen „durván" jambusellenes, tragikusan nehézkes a „Szaladj tőlem, átkozz, gyűlölj" 
ütemszerkezete, 4 + 5-ös „szabálytalanságában" is annyira finoman rétegezett, könnyed jambusi 
lebbenésre már ismét hajlamos a zárósor: „Avagy légy rám ujjongva büszke". Az „u//oM£"-spondeus 
tényleges időviszonyai már jambusi jellegűek (-0,2 + 1,8), a „büszke" szókezdete pedig minden szem
pontból kiemelkedő nyomatékcsúcs: a zárlat jambusi röptét, az eszmeileg is oly fontos rímválasz „új 
szárnyakon szárnyalását" egyetlen hangzástényező sem akadályozza. 

Hadd szóljak még egy olyan lehetőségről, amelyet szintén a műszeres ritmuselemzés számsorai 
kínálnak, de amelynek részletes kifejtésére itt már nincs módom- A sortagolás időadatainak (Tm) érté
kelő feldolgozására gondolok. Feltűnő, hogy mind az egyes ütemek és ütemrészek, mind a fometszet 
által osztott (és a sorközi szünetekkel kiegészített) félsorok két, különféle számszerű' irányultságot 
mutatnak. Az egyik: az időbeli kiegyenlítődés (vagy sorfelezés) rendeződési iránya, a másik pedig -
láthatóan nem kisebb gyakorisággal és jelentőségben - egy, az 1:2 aránytól némileg eltérő, de a ki
egyenlítődéshez nem közelítő, esztétikailag mégis „kiegyensúlyozottnak" érzékelt arányosság, mely 
igen gyakran 8*5, 7 + 4, 11 + 7, 13*8, 18+ 11-hez közel álló számértékekben jelentkezik (tized
másodpercekben számolva). Ha csupán a főmetszetek által meghatározott sortagolást tekintjük, táblá
zatunk alapján nem-nehéz megállapítani, hogy a vers 25 sorából 11 az időbeli kiegyenlítődésre hajlik: 
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az így számított félsorok átlag-időtartama egyfelől 12,2, másfelől 12,3 tizedmásodperc. (A szakaszközi 
szüneteké: 12,4.) Az ettől eltérő arányok (az említett V/3-as sort mindkét módon vizsgálva, aII/3-ast 
viszont egyik típushoz sem sorolva) 14 sorban jelentkeznek, az alábbi átlagértékekben: 

1/3 0,73 III/2 0,66 III/5 0,73 IV/5 0,73 V/3 0,55 
1/4 o,6r III/3 0,73 IV/2 0,51 V/l 0,55 V/4 0,65 
[1/2 0,73 Hl/4 0,72 IV/3 0,65 V/2 0,54 

A 14 sor atlagainak középértéke 0,64, és ez annál elgondolkoztatóbb, mert a félsorokon belüli -
nem kiegyenlítődő - ütemtagolódások arányai is egy kb. 0,6-es középérték körül mozognak. Vizs
gáljuk meg pl.a II/2-es sor {ős dicsőségű Kraszna-árok) időátlagait: 

II/2 Tm 7,1 + 4,9 + 10,3 + (6,1) 
12,0 + 16,4 

4 , 9 : 7 , 1 = 0 , 6 9 6,1:10,3 = 0,59 12,0:16,4 = 0,73 
7,1 :12,0 = 0,59 10,3 :16,4 = 0,62 Középérték = 0,64 

Minthogy a 4-5 századmásodpercnél nagyobb pontosság meghaladja fülünk megkülönböztető képes
ségének határait, csak kerekített értékekkel érdemes foglalkoznunk: az arányszám itt is 0,6 körül alakul. 
Az egyes felvételek egyedi hangzásképében azonban még tisztább példák is akadnak. Ugyanennek a 
sornak a 8. sz. felvétele pl. így tagolódik: 

11/2/8 Ös dicső - ségü // Kraszna - árok/ 
8 / 5 // 5 / 5 / 3 

13 13 

Jellemző példája ez a kiegyenlítődés és az arány-egyensúly összefonódó hatásegyüttesének. Az 5-ös, 
illetve a 13-as egységek megfelelése nyilvánvaló; az egyenlőtlenségek arányszámai pedig:J3:5=0,6; 
5:8 = 0,62; 8:13 = 0,61. 

Ezt a „makacs" számértéket aligha tekinthetjük puszta véletlennek, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy a szerves természet és az emberi élet rendjében, tér- és időritmusában lépten-nyomon 
felbukkanó, a képzőművészetben évezredek óta tudatosan alkalmazott, újabban pedig a zene világában 
is felismert, bizonyos vonatkozásokban igen jelentős rendezőelvként érvényesülő aranymetszéstől 
(„aurea sectio") van szó. (Zenei szerepéről 1. Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága. 1975. 
61. és kk. Néhány költészettani megnyilvánulásáról verselemzés-kötetemben írtam: 25 magyar vers. 
Veszprém Megyei Pedagógiai Kiskönyvtár 9. Veszprém, 1974. Az aranymetszés pontos mértani 
arányértéke 0,618.) 

Az Ady-vers esztétikai hírértékű feszültség-rendszerében tehát a kétféle versmérték és a kétféle sor
tagolás mellett a kétféle időszerkezet (kiegyenlítődés, illetve arányos egyenlőtlenség) hatását is figye
lembe kell vennünk. 

Az aranymetszés egyébként a versszakok és a teljes mű külső formaszerkezetében is felismerhető: a 
szakaszok sor tömbje 2:3 arányban tagolódik (számértéke 0,6), az egész mű viszont épp ellenkezőleg, 
3:2 arányban. A „fordított idegenvezetés", a „hazaérkezés", az „énre való kihegyezettség" (1. Király 
II. 521.) fordulópontja a 4. szakasz első sora: „Ez itt falu, az én falum". (A 25 sor aranymetszete 
15,5-nél, vagyis épp e sor középvonalában húzható meg!) 
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Ném hiszem, hogy ezekkel a megjegyzésekkel valamiféle „számmisztika" területére tévedtem 
volna. Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy egy - ma még kevéssé feltárt - általános élettani törvény
szerűség nyomai jelentkeznek a számok elvont rendjében, a költői ritmus számszerűen is leírható-
elemezhető világában. 

Számításaim eredményét - és általában a hangzásképek elemzésére vonatkozó módszeremet - sem 
véglegesnek, sem csalhatatlannak nem tartom. Mégis azt hiszem - és ezt igyekeztem az Ady-vers 
kapcsán is érzékeltetni —, hogy nem csupán személyes kedvtelésről, a verselemzés ürügyén folytatott 
időrabló „számjátékról" van szó, hanem sokat ígérő elvi és gyakorlati lehetőségről, amelynek tovább
fejlesztése, nagyobb arányú (esetleg számítógépes programmal kapcsolt) alkalmazása hasznos segítséget 
jelenthet a verselmélet mai és majdani művelői számára.* 

•Méréseredményeim árnyaltabb, a versegész esztétikai jelentéséhez szorosabban kötődő versjelen
téstani (funkcionális) értelmezését a kecskeméti Ady-Kodály emléknapok alkalmából fejtettem ki 
1977. dec. 1-én, Egy Ady-vers hangzásvilága címmel. 

605 


