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ADY SZIMULTÁN RITMUSA 

A leíró verstani elemzés Ady lírájában a szimultán ritmus kategóriáját használja 
legtöbbször. Ennek közismert jelentése ritmuselvek keveredése, az adott szimultán sorban a 
ritmuselvek egy-egy határozott ritmusnemének egyidejű érvényesülése. Ady verseiben magya
ros (hangsúlyos) és időmértékes ritmuselv kapcsolata jelzi a szimultán ritmus jellegét, tágabb 
határait, s ez a magyar nyelvű költészet egyetemes hagyományaival rokon. 

Nyelvünk eredendő tulajdonsága, hogy a szótagok mindig mérhetőek a kétféle nyoma
tékrendszer alapján, a hangsúly és az időtartam szerint. Közmondásaink, népdalaink mögött 
a felvilágosodás óta szokás keresni és találni tiszta időmértékes képleteket, különösen chori-
ambusokat, adonicusokat. Ilyesféle törekvések és eredmények azonban számunkra csak 
egyet bizonyítanak, azt, hogy szótagjaink nyomatékaiban a hangsúlyszerű és az időbeli 
potenciális adottság. Mert ahogyan a magyarosan hangzó vers — a magyar nyelvű időmértékes 
és szimultán vers is csupán a szótagnyomatékok bizonyos rendjében, többé-kevésbé bonyolult 
hálózatában nyer ritmust. Nyelvünk természete magában hordja a szimultán ritmizálás 
lehetőségét, de a véletlen javára írható spontán találatok (pl. a Kis kacsa fürdik kezdetű 
dalunk ötösei mögött rejlő adonisi sorok) annyira esetlegesek, hogy a következetességben, 
folyamatosságban jelentkező ritmusesztétikai élménynek alapját nem jelenthetik. A kettős 
szótagmérés mindenkori lehetősége ellenére ismerjük a kötetlen beszéd, a próza, a prózavers 
és a vers fogalmát, érezzük közöttük a valóságos ritmikai különbséget. 

Ritmuselven tehát nem elegendő pusztán a szótagmérés irányát érteni. Anélkül, hogy 
kizárólagos érvényűnek tekintenénk, fejtegetéseink egyértelműsége kedvéért körülhatároljuk 
az egyes fogalmakat. A ritmuselv számunkra a nyomatékhordozó szótagok versritmust teremtő 
változatos rendjét, a ritmusnemek gyűjtőfogalmát jelenti. A ritmuselv olyan lehetőség, amit a 
ritmusnemek váltanak valóra. Ritmusnemnek nevezzük a továbbiakban magyaros ritmus
elven belül a tagolást is jelző sorfajokat (pl. felező nyolcas, 4/3-as hetes stb.), az eltérő sorokból 
alakított periódusokat. Időmértékes ritmuselven belül a lejtéssel és a verslábak (olykor 
szótagok) számával jelzett sor- és periódusváltozatokat. 

A ritmikai variációk esélyeit növelő kettős ritmizálás alapföltétele: a kapcsolatra lépő 
ritmusnemek ne rontsák le egymás szuverén jellemzőit. A bimetrizálás igazi értéke a monorit-
mizáláshoz mért többletben mutatkozik meg. Két irányból jelentkező, tehát különböző termé
szetű, erősen ható nyomatékok kapcsolásából, illetve megosztásából olyan szélsőségeket 
teremt, melyek bármelyik komponens monoritmikus változatában ismeretlenek. A minden 
ritmusvariációban támogatást kereső logikai nyomatékok, maga a költői kifejezés nyer általa 
finom megkülönböztetési lehetőségeket. 

Időmértékes arsisok vagy ütemkezdő szótagok értelmi nyomatékokkal való társítása 
monoritmikus sorokban elméleti közhely, a funkcionális verselemzés alappilléreinek egyike. 
Az időmértékes sorokban fellépő fokozott értelmi nyomaték azonban sokszor magyaros tago
lást is provokál, kettős ritmus hatásait ébresztve az eredetileg monoritmikus sorszerkezetben. 
(A Himnusz trocheusi hetesei között pl. akár a következő is tagolható két ütemű, 4/3-as 
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osztású magyaros hetesként: Nyújts feléje védő kart; a Szózat jambusi nyolcasaiból pedig 
az Áldjon vagy verjen sors keze 5/3-as magyaros nyolcasként; ezt az eretnek elméleti meg
jegyzést érdekesen támogatja a spontán költői érzék — a magyarosnak vélt ütemek szólam-
értékűek.) Nézetünk szerint a hangsúlyos nemzeti verselés (közvetlenül népdalaink ritmusa) 
eredendően monoritmikus, az időmértékes verselés pedig kezdettől kapcsolódásra törekvő, 
a kettős ritmus igazi sugalmazója. Magyar nyelvű versben az értelmi nyomaték — mint foko
zottan hangsúlyos szótag — ütemalkotó szerepre hivatott. Az időmértékes arsisok szívesen 
tüntetik ki e szótagokat, s eleve versről lévén szó, a sorok feltűnően sokszor nyernek kíséretül 
spontán magyaros tagolást. A verssorok nem túl széles szótagszám-tartományában sűrűbbek 
a beszédre is jellemző véletlen ritmikai találatok — ez pedig az ösztönös kettős ritmizálás 
alapja. 

Az időmértékes sorok szerkezeti rendje meghatározott magyar ritmusnemeket választ 
ki. Egy trocheusi nyolcas pl. harmadik ütemének arsisán értelmi nyomatékot nyerve erős 
felező nyolcast sugall, mint Vörösmarty következő két sora is bizonyítja: Egy szegény nő, 
Isten látja — Nincs a földön egy barátja. Trocheusi sorok — páratlan szótagokon jelentkező 
arsisokkal — általában páros szótagú magyar ütemeket, legtöbbször trocheusi dipódiávaí 
kapcsolt magyaros négyeseket ébresztenek, A jambusiak — ahol a páros számú szótagok 
hordozzák az arsist — páratlan szótagszámú magyaros ütemeket sugallnak. Többnyire 3/2-es 
belső tagolású ötösöket, különféle kombinációkban, 5/2, 5/3, különösen pedig 5/4-es soron
belüli kapcsolatban. Eötvös e két sorában: Felelve rá a téli szél — Üvöltve felsivít 5/3-as nyolcas 
és felező hatos kísért. Látnunk kell, hogy időmértékes és magyaros ütemhatárok találkozása 
a trocheusi kettős ritmus nyomatékkapcsolásának feltétele, míg ennek ellenkezője, illetve 
metszetek találkozása a jambusi kettős ritmus nyomatéktársításának posztulátuma. 

Mivel ritmusnemek keveredéséből ritmikai nyereség csak nyomatékkapcsolás vagy 
nyomatékmegosztás révén remélhető, kimondhatjuk: a kettős ritmus sorelméleti kérdés, 
a sortagoló tényezők kapcsolódásának függvénye. Nyilvánvaló, hogy a monoritmizálás és a 
következetes bimetrizálás között sokféle átmenet létezik. Vannak versek, amelyekben a ritmus
nemek kapcsolata a nyomatéknyereséget nem állítja funkcionális feladatok szolgálatába. 
Csokonai A rózsabimbóhoz с versének trocheusi hetesei többször 4/3-as magyaros kétütemű-
séget nyilvánítanak — komolyabb funkciók nélkül pl. e sorban: Néked újabb kertet ad. Itt 
ugyanis a kiemelkedő ritmikai nyomaték az 5. szótagot illeti, holott az értelmi nyomatékok 
másutt erősebbek, pl. a 3. és a 7. szótagon. Máskor az értelmi nyomaték folyvást metrikus 
thesissel találkoznék, a kezdődő kettős ritmus időmértékes monoritmizálásba fordul (érdekes 
megfigyeléseiről ez irányban Nemes Nagy Agnes számol be a Tartózkodó kérelem kapcsán, 
az It 1969/1. számában). Sokszor a vers egésze monoritmikus, csupán néhány sor ébreszt 
— véletlenszerű — kettős ritmushatást. Igen gyakori, hogy soron belül sűrű időmértékes és 
logikai nyomatékok vonják el a figyelmet a ritkábban nyomatékos magyaros ritmusnemről, 
amely tehát időmértékes nyomatékok sűrűjében elhallgat vagy elhalkul. 

A változatok részletes felsorolása helyett próbáljunk lényegi, elvi különbséget tenni 
bimetrizálás és szimultán ritmus között. 

A kettős ritmus lényegében kétféle ritmusnem olyan kapcsolata, ahol az egyik vezető 
erejű, a másik inkább kísérő, moduláns. Ez utóbbinak is őriznie kell azonban karakterét 
(amit monoritmikus helyzetben tisztán megvalósít), ellenkező esetben annyira elhalványul, 
hogy nem képes a ritmus kiemelkedni a monoritmizálásból. A vezérritmus mögött monoritmi-
zálásban is húzódik rendszertelen, természetes másik nyomatéktömeg, kettős ritmust csak 
ennek bizonyos rendezettsége, eredeti karakterének jelenléte képes biztosítani. 

Szimultán ritmusnak a bimetrizálás legfegyelmezettebb változatát tekintjük, ahol a 
kétféle ritmusnem sortagoló tényezőinek funkcionális alkalmazkodásával, következetesen 
kapcsolódik össze. Ilyenkor mindkét ritmusnem megőrzi eredendő, jellemző vonásait, egyik 
sem szorul a másik mögé, elvileg egyenrangúak. 

672 



Nézetünk szerint az időmértékes verselésre vonatkozó alapelvek rendeződésétől, nagy
jából a prozódiai harc idejétől kell számolnunk az ösztönös — de valós — bimetrizálás jeleivel, 
ennek gazdag jelentkezése a költői gyakorlatban kb. Petőfi—Arany lírájával válik feltűnővé, 
legnagyobb művésze Vajda János, akt Kiss Józsefékkel együtt már a szimultán ritmizáláshoz 
kerül közel. Ennek legtermékenyebb irányát pedig Ady tetőzi be. 

• 

Ady szimultán ritmusa a verstani leírás, tehát az elmélet számára olyan súlyos problé
mák hordozója, amelyek a ritmusszemlélet és a gyakorlati verselemzés alapvető, elemi kérdéseit 
érintik. Ady-versek ritmikai leírása előtt tehát néhány verstani, elméleti feladattal kell szembe
néznünk. 

Mivel Ady kettős ritmusának legszembetűnőbb vonása az, hogy magyaros ritmus
nemek túlnyomóan jambusi nemekkel alkotnak szimultán kapcsolatot, számot kell vetnünk a 
lejtéssel — valós erejével, érvényével. A magyaros sorfajták ereszkedőek, a jambusiak emel-
kedőek. Milyen logika szerint képesek harmonikus egyidejűségre? A kérdés a legkényesebb 
elméleti problémák egyike, másfél százada vitatott és megoldatlan. De megnyugtató rendezése 
nélkül Ady ritmusához szólni is alig lehet. 

A magunk gyarló válaszát azzal kezdenénk, hogy első pillanattól az elmélet pangásának 
tulajdonítjuk a kielégítő magyarázat hiányát. A ritmus, amely hol hibátlan magyaros ütemek 
sodrását (Földessy), hol jambusok tiszta lebegését érezteti (Babits), lényegében, gyakorlatban 
megteremtette a békét az ellentétes lejtések között. Ebben Ignotustól kezdve nagyjából 
egyetért a szakmai közvélemény. De igen különbözőek a vélemények arra nézve, hogy milyen 
módon következett be az elméleti csoda. Egyesek jambusi sorjelleg mögött mindenféle módon 
tördelt időmértékes ütemeket és magyaros irányító tagolást láttak (Sik Sándor, Vargyas 
Lajos), mások valami különös kettős ritmust, mely „lehet meglepően kellemes hatású, de sem 
magyaros, sem igazi jambus többé" (Horváth János), voltak s vannak — igen kevesen; 
Gáldi László, a leghitelesebben pedig Németh László —, akik a kétféle ritmus szerkezeti 
kapcsolatai alapján vállalják a szimultán ritmus harmónia-élményét, e tekintetben Ady korai 
költészetének meglepő érettségét. Horváth János utolsó nagy verstani munkája (Vitás verstani 
kérdések, 1955) a jambus magyar költői jelentkezését kutatja igen mélyenszántó fejtegetések
ben, megnyugtatóan szép végeredménnyel — de nem egészen meggyőző magyarázatokkal. 
Ezért aligha fölösleges más utakat keresni, s ezeken vinni segítséget a vergődő elméletnek. 

Sortagoló tényezők egyeztetési lehetőségének függvényeként szemléljük a szimultán 
ritmust, ezért az alapvető ritmusnemek szerkezetét vizsgáljuk, a nyomatékkapcsolás esélyeit 
keressük. 

Az időmértékes sorokat tagoló tényezők között elsőnek a verslábakat (ütemeket) 
említjük. Leggyakoribb változataik a kétszótagúak (jambus, trocheus, spondeus, pirrichiusz), 
elég sűrűn szereplők a háromtagúak (anapesztusz, daktilusz), s népies — ösztönös — kettős 
ritmusban, bimetrizálásban, szimultán verselésben egyaránt gyakori a négytagú Choriambus 
(— y y - ) . A kéttagúak köréből is a lejtéssel rendelkezők a túlnyomó többségűek (jambus, 
trocheus), így a belőlük szőtt sorok sűrű nyomatékúak. Az emiatt fenyegető monotóniát 
közbeiktatott ún. közömbös ütemek (spondeus, pirrichiusz) enyhítik. A monotónia azonban 
tartós veszély, forrása nem csupán a kimért hullámzás, hanem a soron belüli szótagnyomatékok 
csekély változatossága, azonosnak vélt nyomaték-értékek folytonos ismétlődése. Egy hosszú 
szótag két mora, egy rövid szótag egy mora. Gyanítjuk, hogy az időmértékes sorok másik 
fontos tagolója, a metszet egy-egy soron belüli szótag nyomatékának kiugratásával lényegében 
a nyomatékváltozatok bővítésének funkcióját tölti be. E metszetnek Gregussék még két 
változatát figyelték következetesen, a versíábmetszeiet és a sormetszetet. Mindkettőt magyar 
nyelvű monoritmikus időmértékes versekben értelmezik, ahol ajánlatosnak tartják a sűrű 



lábmetszetet, s bizonyos szótagszámhatárok között a sormetszetet. Szerintünk e kezdettől 
ható posztulátum sem szolgál egyéb célt, mint a nyomaték-kombinációk gazdagítását: a versláb
metszet ugyanis szókezdetek (változó intenzitású értelmi nyomatékok) szóródását irányítja, 
azaz — jambusi vonulatban — eleve magyaros nyomatékok kapcsolását tervezi időmértékesek
kel. Jambusi sorokban — ahol, a trocheusiakkal szemben, a szakirodalom mindig élénk figye
lemmel kíséri a metszetet — a nyomatékskálát szélesíti a metszet is, a szokványos időmértékes 
lebegés egyhangúságát természetesen szüntetve meg. A modern magyar verstantudomány 
a verslábmetszet kategóriájával egyre kevesebbet foglalkozik, Őrzi viszont a sormetszet hitelét, 
amit lényegében az időmértékes sorok harmadik ütemének verslábmetszetével azonosít. 
Mi is ezt az irányt követjük, s csupán történeti érdekességnek tekintjük Gregussék állás
pontját, amely szerint a sormetszet időmértékes ütemek határaira esik, nem versláb arsisa 
s thesise(i) közé, 

A nyomatékkapcsolás lehetősége miatt tehát jambusi sorokban igen fontosak a met
szetek, illetve a sormetszet. Ennek a nyomatéktalálkozásnak elmaradása miatt azonban a 
trocheusi metszetek mindig érdektelenebbek, értelmi nyomatékok csak thesisekkel találkoz
hatnak. Jambusi sorban a metszet az alaplejtést erősítő jelenség, trocheusiban azt gyengítő, 
hiszen általában sorközépi pozícióban a magyaros nyomaték thesisen spondaizálja a trocheust. 

Mivel a verslábmetszetek s a hasonló szerkezetű sormetszet magát az ütemet nem zilálja 
szét, kézenfekvő arra gondolnunk, hogy az időmértékes metszetek jelentése nem időbeli, 
mint a magyarosé, a metszetkövető szótag enyhén fokozott nyomatéka nem a metszet szünet
értékéből ered, hanem a metszetkövető szótag fokozott értelmi, esetleg hangsúlyos nyomaté
kából. Az időmértékes magyar nyelvű versek érdekes sajátossága ez, végső magyarázata alig
hanem Vargyas remek szólamelméletével tisztázható. 

A magyaros sorok hagyományos tagoló tényezői az ütemek és a sormetszet. Két- és 
háromütemű sorokban a közös ütemhatárok metszetértékűek, négyütemű sorokban az ütem
párok határán főmetszet található. Ezt ki kell egészíteni azzal, hogy háromütemű sorokban is 
lehetséges a két metszet között eltérés. Horváth János metszetmeghatározásával (hogy ez ti. 
csak összetett sorokban jelenik meg) nem értünk egészen egyet. 

Magyaros sorokban a metszetkövető szótagok (tehát az ütem kezdő szótagok) általában 
fokozottan nyomatékosak, ami a magyar ütemek belső szerkezetéhez simuló jelenség. Az ütem 
élének feltűnő nyomatéka szintén bizonyos monotóniát eredményezett, a költői gyakorlat 
nyugtalanságát, fokozódó idegenkedését a „kopogós" magyar ritmustól. Bár e jelenség mögött 
is a szótagok (itt hangerőből eredő) nyomatékainak kezdetleges differenciáltsága rejlik (hang
súlyos, hangsúlytalan), e monotónia minősége mégis más, mint az időmértékesé. Nem a soron 
belüli folytonos ismétlődés, hanem a sorok közötti hasonló szerkezet, a sorélmény folytonos 
ismétlődése a fontos magyarázatok egyike. Lényegesnek tartjuk megemlíteni, hogy nézetünk 
szerint a monotónia mindkét ritmuselv monoritmikus változatában elméleti szükségszerűség, 
amit vagy ennek az egyhangúságnak egyéb ritmusalkotó tényezőkkel (lejtés, rímek stb.) 
való színezésével, vagy különös (pl. archaikus) esztétikai hatásainak vállalásával lehetett 
feledtetni. Azonos ritmuselven belüli nyomatékváltozatok érzékeltetésével is, de ezzel inkább 
rejtetten, sejtelmesen. 

A kétféle ritmuselv ritmusnemeinek monoritmizálásban jelentkező problémáit (a kopo
gást vagy a sűrű, egyenletes hullámzást) a műköltészet variációs eszményeinek szintjén oldja 
meg a nyelvünk természetes adottságaira építő kettős ritmizátás, s ennek legkötöttebb változata, 
a szimultán ritmus, egészen új ritmusminőséget, ritmusesztétikai hatásokat teremtve. 

Trocheusi és magyaros ritmuskomponensek esetén a nyomatékkapcsolásra való evidens 
törekvés ütemkapcsoló kettős ritmust ajánl. Egy trocheusi nyolcas és egy felező magyaros 
nyolcas nyomatékos szótagjai találkoznak az ötödik helyen, a magyaros metszetet követő 
szótag trocheusi arsist kapcsol. Minden egyéb nyomatéktényező, minden más ritmikai elem 
ráépülhet erre a meghatározó vonulatra. Kissé elvontan: magyaros monoritmikus sorban a 
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metszetkövető abszolút nyomaték relatíve mindig szegényebb, mint a bimetrikus szerkezet 
hasonló pozíciójú nyomatéka. 

Ebben a bimetrizálásban a magyaros ütemek megszokott, páros szótagú változatai 
nyerhetnek kedvező nyomatékokat, így a trocheusi dipódiával kapcsolt magyaros négyes. 
Bár a nyomatékskála bővülése nyereség ilyenkor is, mégis mintha fonák siker lenne ez: szokvá
nyos magyaros ütemek „kopogását" fokozza tovább. Ha ezen a trocheusi dipódia belső 
„hibátlanságával" próbálunk enyhíteni, akkor a trocheusi sűrű nyomatékok szabályossága 
kerül fölénybe, a monoritmikus időmérték szinte magába olvasztja a magyaros ritmust. 
Ha a magyaros ütemek erősek, akkor a trochaizálásnak kell visszahúzódnia, sok közömbös 
lejtésű időmértékes ütem alkalmazásával. Páratlan szótagszámú magyaros ütemekkel variálni 
pedig csak metszetkapcsolás árán lehetséges, ami azonban folytonos nyomatékmegosztást 
jelent a trocheusi thesis szerepe miatt, vagy pedig trocheusi ereszkedő helyettesítők sűrű 
alkalmazásával: ciklikus daktiluszok, netán molossusok, creticusok beszövésével — az idő
mértékes karakter csorbításával. 

Elméleti tanulság: magyaros sorok és trocheusi sorfélék bimetrikus kapcsolatában 
valamelyik komponens — a nyomatéktényezők maximális találkozásának képtelensége 
miatt — kíséretbe, modulációba szorul. A monoritmikus sorok mellett ugyan szuverén, valós 
jelenség a trocheusi bimetrizálás, anélkül azonban, hogy a kettős ritmus lehetőségeinek 
maximumát adni tudná. 

Ez a magyaros és ajambusi sorok kapcsolatában jelentkezik. Ott, ahol a nyomatékkapcso
lás általában páratlan szótagszámú ütemeket kíván, s a magyaros ütemhatárokon jelentkező 
metszeteket Iábmetszetekkel társítja. E változatot nevezzük metszetkapcsoló bimetrizálásnak. 
Ennek értelme — az arsisok elhelyezkedéséből következik — csak jambusi komponens esetén 
mutatkozik. Fontos jambusi licenciák nyernek itt újabb jelentőséget, pl. a jambusi monorit
mikus sorok trocheusi indítása (a magyaros sorkezdet ütemkezdet) és a Choriambus jambusi 
dipódia-értéke. Ez utóbbi — bár egyéb megoldások is lehetővé teszik — a jambusi sor karak
terének veszélyeztetése nélkül, közvetlenül képes megvalósítani jambusi bimetrizálásban az 
ütem kapcsoló változatot is, ezt természetesen a trocheusi bimetrizálás nyereségeivel. Amíg 
tehát a trocheusi bimetrizálás egyetlen értelmes változata az ütemkapcsoló, addig a jambusi 
kettős ritmus ütemkapcsoló és metszetkapcsoló modort egyaránt képes érvényesíteni, torzítás 
vagy torzulás nélkül, eredeti épségben őrizve a ritmuskomponensek karakterét. 

A metszetkapcsoló jambusi kettős ritmus metszetkövető szótagjának nyomatéka a 
bimetrizálásban jelentkező abszolút szótagnyomaték — amelyre szintén zavartalanul rétegződ
hetnek az egyéb eredetű ritmusnyomatékok. 

A ritmustényezők nyereségét nézve, s a jambussal kezdve, elmondhatjuk, hogy igen 
jelentős. Jambusi bimetrizálásban az időmértékes ritmusnem tisztán őrizheti jellegét, nem 
kényszerül modulációba. Bátran elkerülheti a sűrű lábmetszetekből adódó időmértékes mono
tóniát, mert a harmadik ütemben jelentkező főmetszet szerepe növekedik meg. Minden mono
ritmikus licencia teljes pompájában, természetesen jelenhet meg, sőt — erre még Ady verseit 
elemezve többször fogunk utalni — a monoritmizálásban ismeretlen ritmusnemkapcsolatok, 
ritmusnemek egymásba játszása, áttűnése is megfigyelhető. A sor minden szótagja alkalmassá 
válik értelmi nyomatékok erősítésére — trocheusi sorban a második szótagnak mindig csökkent 
nyomatékúnak kell lennie. 

A magyaros ritmusnemek nyereségei még feltűnőbbek. Metszetkapcsoló modorban pl. 
sokszor kettős nyomatékok hordozója a metszetkövető szótag, ami könnyen megszokható 
magyaros monotóniához vezethetne bimetrikus rendszeren belül is, kiélezve az ütemkezdő 
szótagot. Mivel azonban a metszet csak a magyaros ütemeket tagolja, az időmértékeset nem, 
a kettős ritmus közös élményében ütemhatárok és verslábhatárok eltérése érzékelhetővé válik, 
hasznos ritmusbizonytalanságot ébreszt, ritmushullámok interferenciáját. A magyaros metszet 
szünet-jelentése csökken, egysodrású, nagy intenzitású sorok bontakoznak ki, a „kopogás'' 
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eltűnik. A páratlan szótagszámú ütemek minden korábbinál gyakoribbak lesznek, a jambusi 
hatodik szótag arsis-értéke miatt pedig a magyaros ütem változatok köréből teljes népszerűségre 
tesz szert az addig szokatlan öt szótagú ütem. A Horváth Jánostól „gyors ötösnek, gyors 
hatosnak" nevezett magyaros ütemek igazi reneszánsza következik. A sűrű jambusi arsisok 
szerepe megőrizhető, de nem kizárólagos. Erősebb magyaros ritmusélményt teremt jambusr 
helyettesítők gyakorisága, spondeuszok, pirrichiuszok sokasága — a jambizálás ereje hatáso
sabb, ha gyakoriak a soron belüli nyomatékos szók, arsisokkal kapcsolva. Mindez a sorokban 
rövid, kiíejezö szavak hihetetlen feszültsége mellett lágy, szelíd hangulatok lassúságát is képes 
megvalósítani, komplex lírai közlendők ritmikai követését hitelesen biztosítja. A monoritmizá-
lásban otthonos licenciák, anapesztusok, choriambusok, soron belüli csonkalábak — itt is 
elvétve, igen ritkán —, különös hatásokat keltenek, teljes ritmikai szabadságot, olyan vers-
ritmust, amely látszólag kötetlen. 

Páratlan szótagszámú ütemek alkalmazása esetén is lehet ütemkapcsoló ez a kettős 
ritmus, és párosak esetén is metszetkapcsoló. Folytonos figyelemre van szükség, a megszokás 
kellemetlen ritmikai tévedésekkel fenyegeti a kényelmes olvasót-hallgatót. 

Néhány sorféle magyaros tagolása 4/5-ös, 3/6-os is lehet, olyan, amely a magyaros 
sorok ereszkedő jellegével nyíltan ellenkezik. Ez újra szükségessé teszi a ritmuskomponensele 
lejtésének vizsgálatát kettős ritmuson belül. 

A bimetrizálás egyik nyeresége, hogy soron belül szabad nyomatékszóródást biztosít, 
és a funkcionális feladatok időnként a ritmustényezők eredeti lejtésével ellenkező megoldást 
ajánlanak. A lejtés-probléma megszűnik axiomatikus tényező maradni, anélkül, hogy jelentő
ségét teljesen elveszítené. 

Az időmértékes sorok lejtését uralkodó verslábtípusuk lejtése határozza meg. E lejtés
típus magyar nyelvű versekben súlytalanabb jelenség, mint klasszikus sorokban, más minőség, 
mint a nyelvünk természetéhez kapcsolódó magyaros lejtés. A közös fogalom alapvető külön
bözőségeket foglal egybe. A magyar nyelv bizonyos közönyét a verslábkövető sorlejtésser 
szemben egy-két példa jól érzékelteti: a Szeptember végén anapesztikus, daktiluszi — sőt, 
amphibrachikus elemzései lényegében egymástól alapvetően különböző időmértékes lejtés
változatokat éreznek otthonosnak a versben; Fogarasi János különös — mert értékekben, 
tévedésekben egyaránt bővelkedő — könyvét a hexameter és a Choriambus apológiájával 
zárja: „Ápoljátok a hatméretűeket is, mert azok a magyar versekkel teljesen rokon szelle
műek . . . de ápoljátok, hévvel ápoljátok a Iengedezőket, mint honfitársatokat, mint testvér
teket" (A magyar nyelv szelleme. Pest, 1843. 386—387); Ady jambusi soraiban szinte minden 
elemzés megleli a maga daktiluszait... 

Az időmértékes soroknak is van azonban olyan lejtésük, amely nincs tekintettel a 
sorképző verslábakra, azok lejtésére. E sorok metszetövező szótagszám-tendenciája tíz szótagig 
éppen olyan tempószerű ereszkedést mutat, mint amilyen a magyaros sorokat jellemzi. Ciklikus 
helyettesítőkkel ez az irány 15—16 szótagig könnyedén biztosítható. A metszetkapcsoló 
bimetrizálás gyakran kamatoztatja időmértékes és magyaros sorok ezen lejtésrokonságát 
— amit inkább az ütemkapcsolók kénytelenek mellőzni, pl. kilenc-tíz szótagú sorokban, 
ahol igen lényeges, hányadik szótag után fut be a metszet. Ütemkapcsoló sorok esetében már a 
negyedik után, lényegében csak magyaros, megszokott változatban, metszetkapcsolókban 
csak az Ötödik szótagot követheti legkorábban a metszet, és — természetesen — távolabbi 
szótagokat, szokatlanabb magyaros ütemeket sugallva. Jambusi bimetrizálásban az ütem
természetű lejtést is közelítik bizonyos elemek egymáshoz: a sorkezdő trocheus jambusi sorban, 
és a soron belüli choriambizálás elsőrendűek ebben a vonatkozásban. Végül nem lényegtelen, 
hogy a ritmusszínező ritka 3/6-os vagy 4/5-ös — gyakori — sorok, a magyarosan fordított 
lejtésűek metszetkövető nagy szótagszámú ütemeit rejtett belső tagolás közelíti legtöbbször 
a mindig ereszkedő magyaros ritmushoz. Mert a magyaros ütemek belső szerkezete s a szótag
számok metszetövező iránya alapján a sorok belső struktúrája egyaránt az ereszkedést bizo-
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nyitja. Amit a sokféle alkalmazkodásra képes időmértékes komponens lényégében nem zavar 
— ahogyan a költői gyakorlat egésze bizonyítja. 

Ady szimultán ritmusának leíró verstani elemzését kíséreljük meg az alábbiakban. 
Sorváltozatok szerint haladunk, a hatosoktól a tizenegyesekig. Meggyőződésünk, hogy a több 
vagy kevesebb szótagszámú sorok ritmikai elemzése a tárgyalásra kerülő típusok tanulságai 
nyomán újabb gondokat nem támaszt. 

A kényszerűség fája hatosaiból a második stróta első négy sorát idézzük; a sorok mellett 
az időmértékes ütemek kezdőbetűjével a jambusi vonulatot, a számokkal pedig a magyaros 
sortagolást jelöljük. Néhány rövidítést külön kell említenünk. Js, ts — jambizált vagy trochai-
zált spondeus; sj, st == spondaizált jambus vagy trocheus; jp, tp = jambizált vagy trochaizált 
pirrichiusz. Az ilyen — kettős ritmusban természetes — ütemeket modulált ütemeknek nevez
zük gyakran, s a sokszor feltűnő modulált Choriambus sem jelent egyebet, mint többé-kevésbé 
modulált alapütemekből formált hangzó choriambust. Eljárásunk aligha fog Önkényesnek 
tűnni, ha utalunk Horváth János Rendszeres magyar verstanára, ahol egy ütem daktiloid 
elnevezésében a modulációt ismeri el, vagy a Vitás verstani kérdésekre, ahol a jambus thesise-
arsisa körüli magyaros nyomatékok szerepét kutatja, vállalja. 

J = jambus, t = trocheus, eh = Choriambus, es = csonkaláb, a = anapesztus (jambusi 
helyettes lévén, mindig ciklikus). 

Szőlő-termő tövis, s, s, j 4/2 
Fügélő bojtorján: j , js, js 3/3 
Teremni lázadón j , j , j 3/3 
Nem lehet, nem lehet t-js, j 3/3 

Példánk első sora ütemkapcsoló, a többi három metszetkapcsoló szimultán hatos. 
Az első sor első üteme erős magyaros négyes, hiszen a mögötte húzódó spondeusi dipódia 

csak a sor s méginkább csak a vers egészének kettős ritmusa alapján érzékelhető. A spondeusok 
szótagjainak nyomatékviszonyai kiegyensúlyozottak. A második ütem sorzáró tiszta jambus, 
a szókezdet értelmi nyomatékát thesisén viselő. Ez a thesis magyaros metszetet követ, nyilván
való tehát, hogy a sor ritmusesztétikai funkciója nem maximális szimultán nyomaték érzékel
tetése. 

A következő sor enyhén érezhető jambusi hullámzásba kezd, metszetkapcsoló felező 
hatossal, maximális nyomatékok felé indulva. Első üteme élesebb jambus, mint a megelőző 
sor vége, hiszen második tagja — arsisa — természetes hosszúságú szótag. A középső versláb 
közepes erővel jambizált spondeus: thesisének egyetlen nyomatéka a természetéből adódó 
időbeli, arsisa pedig közös metszetet követő, időmértékes helyzeti és értelmi nyomatékok 
hordozója. A thesis javára érvényesülő időbeli nyomatékkülönbség miatt erős jambizálásról 
nem szólhatunk. A harmadik időmértékes ütem enyhén jambusi spondeus, amit megint a 
thesis-arsis időbeli nyomatékkülönbsége magyaráz. A harmadik sor a klasszikus jambizálás 
szerinti három tiszta, éles jambus, ahol a verslábak határai nem találkoznak szóhatárokkal. 
A három arsis közül egy kapcsol értelmi nyomatékot, s a közös metszetet követő kivételes 
pozícióban. A megelőző sorokhoz mért legerősebb, legsúlyosabb nyomaték jelenik itt meg, 
s funkcionális szerepet tölt be: az egész vers kulcsfogaimainak egyikét, az elfojtott indulatok 
lényegét kifejező, szimbolikus mélységű szót emeli ki. A lázadón első tagjára hulló nyomatékok 
sokrétűek (minimális nyomatékú thesist követő természetes hosszúságú jambusi arsis, közös 
metszetet követ, értelmi-érzelmi gazdagságú, a sorban egyetlen logikai súlyú szótag), a szimul
tán verselés maximális nyomatékát jelzik. A negyedik sor ismét új változat. Trocheus és enyhén 
jambizált spondeus modulált choriambusa kezdi, harmadik tagja után metszettel, a három-
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három tagolású magyaros sor közös metszetével. E metszetet a vágyak és álmok lázadását 
tagadó nem szócska követi, olyan szólamszerkezetben, amely e lázadás lehetetlenségét érzékel
teti. A harmadik és a negyedik sor metszetkövető értelmi nyomatékaiból tehát vágyak és 
valóság antagonizmusát kifejező súlyos fogalmak indulnak. A negyedik sor tagadó szócskájának 
nyomatékát fokozza az ismétlés, aztán a megelőző sorok logikai-emocionális vágyainak ellen-
tétezése. E szótag nyomatékainak összessége funkciójának megfelelően vetekszik a megelőző 
sor kulcsfogalmának nyomatékaival. 

A költemény 7 x 6 sorában a ritmikai variációk sokaságával találkozunk. Az érdekesebb 
vagy problematikusabb sorokból említünk még néhányat. 

Következetes szimultán ritmusú vers sorai között időnként bimetrikus vagy csaknem 
aritmikus sorok is fölbukkannak. Ezeknek jellemzője a többi sort alkotó ritmustényezők 
elhalkulása, anélkül, hogy bármelyik komponens rejtett érvényét eleve kizárnák. A ritmikus 
hatás lehetőségének egyetlen Őre ilyenkor a sor szótagszáma. 

Példaversünk hatodik sora: A leveleimen magyaros és időmértékes szempontból egy
aránt oldott ritmusú, szimultán jellegét szótagszáma nem rontja, jambusi komponensét a sorvég 
érezhetően jelzi, magyaros karaktere azonban ráhagyatkozik a monoritmikus magyaros 
hatosok gyakori tagolásának emlékére, halvány 4/2-est sugallva. E sor a szimultán vers leg
kevésbé kötött, élőbeszédhez legközelebbi sorváltozatát mutatja. 

A harmadik és a negyedik sor: Húzza a sok igen, S a megcsúfolt nemek 4/2-es, ütem
kapcsoló szimultán sorai a magyaros metszet után időmértékes thesisekkel kezdik a sorvégi 
ütemet. E thesisek azonban méltán emelkednek ki ritmikai segítséggel is — súlyos értelmi 
nyomatékukat logikai ellentétezés is támogatja. A tény, hogy időmértékes rövidségük ellenére 
ily gazdag nyomatékok hordozói, a jelentésükből sugárzó funkcionális szerepet maradékta
lanul jelzi. 

Magyaros és időmértékes ritmus folyvást egymásba játszó hullámzása, erősödése, 
halkulása magyarázza néhány sorban különféle magyaros ütemek „alaksejtelmeit". 5/1-es: 
Földről kacagni föl (metszetkapcsoló szimultán sor, az utolsó szó érzelmi hangulatának fokozá
sával); 2/4-es: Vád, nem: ijjedelem (ütemkapcsoló, a négyes mögött choriambussal; esetleg 
— a kezdő szótag kettős mérési lehetősége alapján — : két anapesztusba ékelt 2/4-es magyaros 
sor, és az első anapesztus arsisa hull a súlyos értelmi nyomatékra, — mi inkább az előbbi 
variációt valljuk); tiszta jambusi monoritmizálás: Szegény, szelíd fejem (lágy lírai hangulat 
sejtelmes szomorúságával); első tagja után metszett második Choriambus: Nem tudtam, mi 
vagyok ( /—/ ju и — ; metszetkapcsoló felező szimultán hatos); negyedik tagja előtt met
szett Choriambus, itt is második helyen: Vagyok csak kicsi láng (u — /— и uj /—; metszetkap
csoló 5/1-es szimultán hatos vagy pedig — s ki tudná mély belső elemzés nélkül eldönteni? 
— ismét két anapesztus, modulált ütemekkel, ahol a csak és a láng értelmi nyomatékai ana-
pesztusi arsisokkal találkoznak); magyaros négyeshez simuló, metszet nélküli Choriambus, első 
helyen: Húzza a sok gyümölcs (— и и — \ /u — ; ütemkapcsoló 4/2-es szimultán hatos); sor 
végén: Vád, nem: ijjedelem ( /— и о —); modulált choriambusok, metszet nélkül: Tisz
tes muszáty előtt (— у и — ) (и — ; ütemkapcsoló 4/2-es), negyedik tagja előtt metszetelve: 
Mindennek sorsa van (— yy\ j—ju — ; metszetkapcsoló felező hatos); bizonytalan magyaros 
tagolásba Choriambus visz 4/2-es szuggesztiót: Szabva kegyetlenül (— и и —/и — ; ütemkap
csoló 4/2-es). 

A szimultán kapcsolatban szereplő ritmuselvek mindenkor kivehetően őrzik karak
terüket, a nyomatékok soron belüli rendkívüli „mozgékonysága", „szóródása" azonban nem
egyszer bizonytalanná tesz bennünket a ritmusnem leírásában, érzékelésében. Erre a már 
elemzett sorok köréből ragadjunk ki újra egyet: Húzza a sok gyümölcs. Hagyományos ritmus
érzéket, 4/2-es magyaros osztást támogat az élénk choriambusi élmény, alaposabb elemzés 
azonban inkább 3/3-as metszetkapcsoló szimultán hatost fedezhet fel. A sok gyümölcs értelmes 
szólam* ahol ráadásul a sok — tehát a jelző — értelmi nyomatéka súlyosabb, ezt bizonyítja, 
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hogy a következő sor ismétli is. Mindez szokatlanabb choriambust, metszetet jelez, így 
együtt pedig friss, különös ritmusélményt. 

Már a hatosok leírása is jelzi, hogy Ady ritmikáját funkcionális elemzés, értelmi, 
hangulati vizsgálódások nélkül inkább csak sejteni lehet, hogy Ady költészetében folyvást 
közös figyelmet kíván „tartalom és versforma". Mert kölcsönhatásuk teljesen harmonikus. 

A sorok leginkább makacs következetessége, a szótagszámőrzés esztétikai funkciójában 
mintegy a sor- és versszerkezetek mélyén munkáló rendkívüli változatosság ellenpontja, 
a modern ritmusélmény részévé vált egyetlen látványos monotónia. 

Sorok és versek belső szerkezete párhuzamos a változatosságban, az azonosságot sugalló 
keretek mögött minden sajátos, egyszeri. 

Elméleti apróság, de aligha jelentéktelen, hogy a versben elég sok a felező hatos. 
Ez az eredeti magyaros képlet valójában csak jambusi ritmusnemmel érvényesülhet valódi 
erővel kettős ritmuson belül, hiszen a közös metszetet követő szótag gazdag nyomatékai 
így találkozhatnak jambusi arsissal. Ez trocheusi komponens esetében képtelenség — a sorokat 
hol magyaros, hol időmértékes vezérritmus irányítása alá rendeli. Mint például a Himnusz 
trocheusi hatosaiban. (Ha „zökkenőről" beszélhetünk a kettős ritmuson átható ritmusélmény
ben, akkor elsősorban magyaros felező hatosok és trocheusi hatosok kapcsolatában igaz ez. 
Persze, a bimetrizálás lazább követelményeit nem helyes a szimultaneitás szigorúságával 
mérni — minden pejoratív kategóriát mellőzni kell addig, míg fel nem derítjük teljesen a kettős 
ritmus sokféle ágazatának szuverén jellemzőit...) 

A hetesekre Az árvaság kertjeiben páros sorait vesszük példának. Részletes magyarázatok 
helyett gyakran folyamodunk a rövidítések tömörítő segítségéhez. Sokszor variációkat is 
jelzünk. 

Csatakos, buja kertek a, a, cs 3/4 

E tagolás ütemkapcsoló szimultán sort mutat, amelyben a jelző enyhe nyoma
tékát (Ьща) magyaros metszet utáni ritmikai többlet segíti. A hatodik szótagot ana-
pesztusi arsis támogatja. 
E sor másféle módokon is ritmizálható. Egy-két variációt nézünk a továbbiakban. 

p, eh, cs 3/4 
a jelző (buja) és a főnév (kertek) indító szótagjainak nyomatékai nagyjából 

kiegyensúlyozottak; első tagja után metszett Choriambus jelenik meg, metszetkapcsoló 
szimultán sorban, ahol azonban két apró furcsaság zavar csupán: a 3/4-es magyaros 
tagolás külön funkciójának hiánya s a metszetkövető szótag thesis-értéke. A hatodik 
szótag továbbra is versláb-arsis. 

p, eh, cs 5/2 
Ezt a változatot tartjuk hitelesnek. Indokaink: a sor metszetkapcsoló szimultán 
változat, ahol a Choriambus metszete az általánosabb, Ady verseiben gyakoribb helyen, 
harmadik szótag után jelentkezik. Aztán a metszetkövető szótag a sor egyetlen tagját 
juttatja éles nyomatékhoz, illetve — e tagolásban a sornak csupán egyetlen szótagja 
jut feltűnő nyomatékhoz. Ennek funkcionális szerepe nyilvánvaló: a kertek szó versbeli 
szimbolikus súlyát fokozza az emocionális jelző mellett. Bizonyítja e gyanúnkat az is, 
hogy a szimbolikus fogalom már a címben megjelenik, az első öt sor pedig — változó 
grammatikai toldalékokkal — még háromszor említi. A jelzők együtt érdekesek, a főnév 
a súlyosabb. 
Elemzett sorunk tehát a hetesekben már gyakran megjelenő 5/2-es, magyaros lejtést is 

kifejező, metszetkapcsoló szimultán sor, ahol a metszetkövető nagyerejű nyomaték funkcio
nális szerepe is kitapintható. 

Bizonyos tanulságokat azonban még ezek után is ígér a sor. Hagyományos elemzési 
modorban, tisztán monoritmikus időmértékelés szerint egy trochaizált pirrichiuszt követő 
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adonisi sor csábítja kalandra a hallgatót, a klasszikus időmértékes versben egyébként is ritka; 
Choriambus könnyed metamorfózisa árán. Ilyen alapon persze az egész sor lejtése ereszkedő 
lenne. Mi nem vállaljuk ezt, mert Ady sprai általában híven követik az egész versre jellemző 
ritmust, ami e költeményében a leggazdagabb eredményekkel biztató jambusi szimultaneitás. 
És a funkcionális elemzés sem nyugodhat bele a hagyományos értelmezésbe. S még egy érv: 
a szólamot tagoló metszet nem zárja ki a magyaros tagolást, hiszen éppen e szimultán metszet 
sajátossága, hogy csökkenti a szünet szerepét, egysodrású, intenzív sorokat teremtve. 

A vers hatodik sora: 
Tán sohse hittem volna s, j , js, cs 5/2 

A negyedik szótag időmértékes arsisa itt is rejt enyhe 3/4-es magyaros tagolást, de 
inkább a jambusi arsisok következetes értelmi nyomatékosítása és a metszet mögötti szótag 
nyomatékának kiemelkedésével kapcsolatos igény között húzódó ellentét adja a bizonytalanság 
magyarázatát. A monoritmus minden változatban szikár rendhez szoktatta ritmusérzékünket, 
s a szimultán verselés rendjét ismerő költészetre is bizonytalankodással válaszolunk. 

E hetesek között 5/2-es metszetkapcsoló változatra ellenállhatatlan, kitűnő példa a 
12. sor: 

Űj buzdulásnak, másnak s, j , js, cs 5/2 

A hatodik szótag súlyos nyomatéka több rétegű: közös metszetét követ; természetes 
hosszúságú; jambizált spondeus arsisa, ahol a thesis egyetlen nyomatéka az időmértékes 
helyzetben hosszúság; érzelmi-értelmi erős intenzitású, minden sóvárgás, álom és vágy átfogó 
kifejezésének első tagja. Hatását a környező ütemek sem zavarják, hiszen a megelőző jambus 
szó belsejében, tisztán ritmikailag érvényesül, a sorzáró ütem pedig egyúttal szózáró csonkaláb. 

i A 16. és a 20. sor: 
Már-már sohase mernek s, tp-j, cs 5/2 
Kik új utakat vágnak j , tp-js, cs 5/2 

Metszetkapcsoló szimultán sorok, akár pirrichiuszokat érzünk a második ütemben, 
akár a harmadik szótag után metszett modulált choriambusokat. E choriambusok kezdő tagja 
rövid időmértékes szótag, enyhébb nyomatékuk a záró szótagok fokozott nyomatékaival 
(ezek időmértékesen is hosszúak) funkcionális nyomatékrendet valósít meg a sorban. 

A 14. sor: 
Virulhatnak a kertek j , eh, cs 5/2 

Jambusi indítás után sorkőzépi tiszta Choriambus következik, amelynek — jambusi 
sorban oly gyakori módon — negyedik szótagja hord súlyos nyomatékokat: kettős metszet 
utánit, értelmit, avers már említett szimbolikus kulcsfogalmának megfelelőt. És e Choriambus 
első tagja szó belseje, csupán helyzetszerű időmértékes hosszúsággal, legfeljebb a kifejező 
képzőnek juttatva némi sajátos nyomatékot. 

Hasonló szerkezete ellenére is más a 24. sor: 
Hogy egy régi kilebben j , eh, cs 4/3; 5/2? 

Az indító jambus nem túl éles, de tiszta. Problémát a sorkőzépi Choriambus okoz: 
elméletileg tiszta változat, hiszen időmértékes alapon mért tagjai arányosak. Külön érdekes, 
hogy az ereszkedő lejtés érzetével kacérkodó megoldás, az első szótagra hulló gazdag értelmi
érzelmi nyomaték jelentkezik. Eddig mindez a leíró verstan tényközlése. Innen kezdve azonban 
már csak funkcionális magyarázat nyomán indulhat a leírás is. Ha ugyanis a távolodás, az 
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áttűnés idő- és térbeli élményét kifejező igekötőt tekintjük értelmi nyomatéknak, akkor a 
Choriambus egy tiszta trocheus és egy spondaizált jambus modulált változata. Ha azonban 
az egymást követő élmények elmúlásának könnyűséget, oldódását, tovatűnését híven követő 
igető az értelmileg ideillőbb, akkor kiegyensúlyozott choriambust kell jeleznünk, olyat, 
amelynek erős indítását igen erős záró szótag ellensúlyozza. A strófa (és az egész vers) általános 
hangulata ennek az utóbbi ritmusértelmezésnek kedvez. Különösen pedig a Choriambus 
-f csonkaláb szerkezetében szuggesztíven ható adonisi sor-élmény. 

E sorral kapcsolatban folyvást fölmerül az egyértelmű verstani leírás bizonytalansága, 
általánosabb érvénnyel pedig a tisztázott keretek közötti mindenkori precíz megoldás hitele. 
Éppen funkcionális alapon diktál e sor értelmileg is kettős vonulatot, távolodást és könnyedsé
get, elmúlást és derűt egyszerre, ellentétekben élt életet, nosztalgiát és megnyugvást. Szerintünk 
innen ered a stabil alapozású belső ritmikai bonyolultság, amit egészében érdemes meg
őrizni, így hitelesebb. Szerintünk tehát metszetkapcsoló, choriambizált szimultán sor a vers 
záró sora, 5/2-es magyaros tagolást sejtető, amely mögött kiolthatatlan kíséretként ott lebeg 
egy ütemkapcsoló, magyarosan 4/3-as hatású hetes is. — Feltevésünk további elmélyült 
funkcionális értelmezésektől várhat és nyerhet támogatást vagy elutasítást — csupán jelezni 
szerettük volna egy kivételes sorban a ritmusnemek rétegződését Ady költészetében. 

A hetes egyetlen hagyományos hangsúlyos tagolása a 4/3-as. Az árvaság kertjeiben 
a sorok között többször találkozunk ilyenekkel is — a szimultán versben folytonos ritmikai 
lebegést teremtő keveredésnek, metszet- vagy ütemkapcsoló sorok természetes kapcsolódásá
nak alapján. 

4. sor: Kissé árván tekergek s, s, j , cs 4/3 
8. sor: Csábultam a bokorba ts, jp, j , cs 4/3 

22. sor: Egy-egy áldott ligetben jp, s, j , cs 4/3 

Ezekben jambusi dipódia kapcsolódik négyes magyaros ütemekhez, s legtöbbször 
{de nem törvényszerűen) háromtagú szó alakítja ki a sorvéget. Ennek egyetlen kívánalma van: 
rövid magánhangzós nyílt szótaggal kezdődjék. Ady szimultán ritmusának jellemző törekvését 
a jambusi lejtés megőrzésére illusztrálják ezek a 4/3-asok: az utolsó egész versláb jambus, 
thesisén indított szóval, értelmi nyomatékkal. Ha csak a magyaros tagolás lenne ott e magya
rosan is tagolható sorok ritmusában, akkor a hetesekben kínálkozó monoritmizálást igen 
könnyen el lehetne érni. A magyaros metszetet követő szótagnak bő nyomatékokat biztosítva, 
időmértékesen is. A thesis-értékű ütem kezdetek a jambus következetes érvénye mellett 
vallanak. 

Versünkben is találunk egy-két olyan sort, amely az egész költemény meggyőzően 
szimultán ritmusában szokatlan, szinte aritmikus, csupán a mindkét irányú — ezáltal szimul
tán — ritmusélményt is őrizni képes változat. Nem sugallják az alapritmust, de nem is tagadják 
— a szótagszámőrzés esélyét tartogatják. És még valamit: ezekben a bizonytalan sorokban 
általában igen sok a rövid szótag (A leveleimen korábbi példájában is), a mindenféle időmérté
kes ritmustendencia biztosítéka. Ezek sorrendje ugyanis csaknem közömbös, míg hosszú 
szótagok sorozatában egy-egy véletlen rövid könnyen lejtésváltást okozhat, olyat, amely 
általában idegen Ady ritmusától. 

10. sor: És az adakozásnak st, tp, j , cs ? (2/5) 

E sorban a monoritmizálás hat, gyengén jambusi. A magyaros merész osztás (2/5) 
indokai nem erősek. Ilyen sorok örökös, tartós ritmusbizonytalanságot visznek a szimultán 
versekbe. 

De lehet-e számottevőbb eredménye egy új verselésnek, mint az, hogy folyvást figye
lemre ösztönöz, folyvást nyugtalanít, hogy a logikus felismerhetőség, leírhatóság ellenére is 



mindaddig ismeretlen ritmusharmóniák és diszharmóniák végletei közé sodorja hallgatóját? 
Ady szimultán nyolcasai a ritmusnemek eredeti sajátosságai felől nézve különösen 

zaklatottak, folyvást monoritmizálásba hajlóak. 
Az Utálatos, szerelmes nációm a felező nyolcas hagyományos emlékei mögött érvényesíti 

a sokirányú alkalmazkodásra késztetett moduláló jambizálást. Ady szimultán sorváltozatai 
között ez az ütemkapcsoló nyolcas a leginkább bimetrikus típus. A jambusi kíséret szinte 
sohasem tiszta, azaz: spondeusok, choriambusok, pirrichiuszok tarkítják s olykor homályosít
ják érvényét. Néhány sor időmértékes kísérete inkább trocheusi: így csalódom s hogy csalódom, 
(t, ts, t, ts — a trocheusokat alig érezhetően spondaizálja a thesiseket érő logikai nyomaték); 
Mintha régen bujtogatnék (t, ts, t, js) — trocheusi arsisok és értelmi nyomatékok kapcsolódnak. 
A sor első felében csak a második időmértékes ütem, a trochaizált spondeus „szabálytalan", 
a második sorfél pedig a rendkívüli alkalmazkodásra képes jambusi sorokban is hiteles lehetne, 
Choriambus, egyúttal érezhető jambizált sorvég. E második sorfél menti meg az egész sort a 
trocheusi asszimilációtól, ilyen különös variációban teremtve erős magyaros ritmushatást. 

A vers 24 nyolcasát együtt szemlélve, a következő főbb jellemzőket érdemes kiemelni. 
18 hatásos felező nyolcas (75%). 

A többi adatot — verslábak rendjéről, metszet előtti és metszetkövető dipódiák lejtés
változatáról — kis táblázatban tekintjük át. 

jambusi 15 62% 
6 25 
3 13 

1+4 

3 13% 
9 37 

12 50 indifferens 

15 62% 
6 25 
3 13 

1+4 

3 13% 
9 37 

12 50 
a jambusiból choriambusi 

15 62% 
6 25 
3 13 

1+4 2 a jambusiból choriambusi 

15 62% 
6 25 
3 13 

1+4 

A felező nyolcas vezérritmusa mögött lebegő jambusi modulációt erősítik adataink 
köréből a következők: 

A metszet előtti dipódiáknak csaknem kétharmada jambusi, ami feltűnően magas 
arány, hiszen emelkedő lejtésű sorok trochaikus indítása megszokott. 

A metszetkövető dipódiáknak csak kb. egyharmada trocheusi, és ezt az arányt többnyire 
a 3. ütem tiszta trocheusa biztosítja spondaikus sorvég társaságában: jambusi alapozású 
versben ugyanis a sor záró szótagjának kettős időmértékelése (ha egész versláb az utolsó ütem) 
spondaizálja a trocheusi zárlatot. 

A közömbös, legtöbbször spondeusi sorvég 50%-os aránya is azt sugallja, hogy a metszet
követő dipódiák trocheusi hatása a jambizálás ellenére érvényesül. Kíséreljük meg e „zökken-
tés" magyarázatát: 
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A nyolcas megszokott magyaros kétütemű változata a felező. Ez nyilván mindkét 
sorfél (mindkét ütem) páros szótagszámához vezet, amelyben a jambusi moduláció a) vagy 
szótagszámnövelő verslábak beiktatásával (időmértékes szokatlansággal), b) vagy a metszet
követő magyaros nyomaték metrikus thesissel való sorozatos találkozásának elfogadásával 
(a magyaros nyomaték szokatlanul következetes gyengítésével) valósulhat meg. Ugyanitt 
trocheusi moduláció kétszótagú verslábak következetes érvényével metszetkövető nyomatékok 
találkozását biztosítja. Egész sorokban trocheusi moduláns vagy sűrű metrikus „kopogással" 
fenyeget, vagy a moduláció teljes elhalkulásával, monoritmikus magyaros ritmus egyhangú
ságával. Ady különös módon kerüli el a monotónia mindkét irányát, s alkot a felező nyolcassal 
is szokatlan, új ritmikai harmóniát. 

Ha e „kettős ritmus" fontos nyeresége nyomatékváltozatok bővítése, akkor várható, 
hogy négy szótagú magyaros ütemek után trochaikus, nyomatékkapcsoló időmértékelés jelenik 
meg. Ez jambusi indítású sorokban is célravezető, hiszen ezekben az első dipódia jambusi 
lejtését az indító szótag ereje nem zavarja: a kezdő versláb lehet trocheus. Az eredendő magyar 
nyelvű jambizálás ősi licenciái a trocheusihoz közeli változatokat is vállalnak. 

Azokban az elsősorban magyaros tagolást érvényesítő, ütemekhez dipódiákat kapcsoló 
kettős ritmusú sorokban, ahol bizonytalan a moduláció lejtéstípusa, a felismerés lehetősége a 
sorkezdő dipódiákban rejlik. 

Ütemkapcsoló kettős ritmusban a jambizálás (jelentős mértékben a nyomatékmegosztás 
miatt) lágy lírai hangulatok spontán hatását keltheti, e hangulatok természetét a ritmusban 
maradéktalanul képes követni. A nyomatékok interferenciája miatt annál is szelídebben, 
ahogyan tiszta jambusi versekben oly régóta tapasztalta a magyar költészet. Ady ismeri e 
hatást, s az б erős, intenzív költészete szinte mindenkor csak látványos, érzelemfestő szerepre 
hívja a kettős ritmus e változatát. Az Utálatos, szerelmes nációm 17. sorát (S a szivem úgy 
dalol mégis), az egész költemény leginkább oldott, legkevésbé vívódó, legérzékenyebb, leg-
líraibb sorát viszi a jambusi könnyűség lebegésébe (magyaros és jambusi sormetszetek funkcio
nális megosztásával). A trochaizált spondeusi sorvég azonban itt is utal a tartalmi-érzelmi 
nyugtalanságra, amit kiemelkedő motívumok is érzékeltetnek. így az ellentétes érzelmek 
vallomás-értékű lírai megnyilatkozása a címet ismétlő utolsó sorban, melyben a dallamos 
jambizálás „hibátlansága" komplex funkcionális magyarázatot kínál. 

A metszetkapcsoló, 5/3-as nyolcasokra néhány példát Az undor óráiban c, versből 
idézünk. 

5. Én halni térő agg legény s, j , js, j 5/3 
17. Gőgös undorral volna jó t, s, js, j 5/3 
20. Egy gyönge bordás, rossz hajó js, j , js, j 5/3 
21. Itt voltunk: voltak vészjelek s, js, js, j 5/3 
24. Hogy mozi-képként nézzelek t-j, js, j 5/3 

Ady mindig szimbolikus tartalmú-mélységű jelzőinek, a jó s a rossz grammatikailag 
modulált változatainak ellentétét ritmikailag is pontosan érzékelteti: a strófát övező sorok 
végére helyezi őket, sorzáró jambusi arsis erős hatásával társítva az értelmi nyomatékú jó-t, 
s maximális nyomatékokkal dúsítva a rossz komplex jelentését, súlyát — véleményünk szerint 
tehát nem csak a rím miatt kerül kissé előbbre ez a jelző. 

E metszetkapcsoló nyolcasok között különös, gazdag variációkat találhatunk. A régi 
csapszékben 5. és 8. sora: 

Tán meghal ez a kicsi dal s, jp, jp, j 5/3 
S mégis mienk a diadal ts, j , jp, j 5/3 
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A sorok második felében mindkettő pirrichiusszal kezdő jambusi dipódiákat mutatr 
Ezek kezdő szótagja határozott névelő, magyar tagolásban a metszet körüli pozíció miatt 
bizonyos nyugtalanságot kelt, akár az első, akár a második ütemhez ellenkezés nélkül kapcsol
ható. Az első példa névelőt megelőző mutató szócskája értelmileg is 5/3-as tagolást ajánl, 
amit ritmikailag a közös metszetet követő nyomatékbővülés jambizáló jellege híven követ. 
Ez irányít bennünket a 8. sor 5/3-as magyaros leíró értelmezése felé is. 

Ezt az 5/3-as magyaros tagolást érzékelhetjük a vers 12., utolsó sorában: 

S nem, aki nem vár s hamar üt eh, eh 5/31 

A jambusi vonulatban igen szuggesztív kettős Choriambus jelenik meg, amely a magyar 
verselés gyakorlatában sokszor teljes magyar ütemeket, négyeseket kapcsol, nyolcasban a 
felezést mechanikusan provokálva. Az értelmi tagolás, a logikai s metrikai nyomatékok 
elrendeződése azonban ismét új megoldásokat teremt. A sor első choriambusának szélső 
— hosszú — szótagjai egytagú szavak, a strófa folyamatában is fokozódó erejű, ismételt 
tagadás. Itt tehát a Choriambus enyhe jambizáltságát az ismétlés biztosítja. A második 
Choriambus kezdő tagja szólamszerűség tekintetében minden továbbitól elválik, de erősen 
kapcsolódik a reá vonatkozó tagadást hordozó megelőző szótaghoz. Ez az értelmi, szólamszerű 
kapcsolat eldönti a magyaros tagolás 5/3-as érvényét, s az időmértékben is enyhe szokatlan
ságot okoz: az első tagja után metszett második choriambust. A sor tehát magyaros és choriam-
busi metszetet kapcsoló szimultán nyolcas. 

Érdekessége miatt említjük még Az undor óráiban 21. sorát. 

Itt voltunk: voltak vészjelek s, js, js, j 5/3 

Funkcionálisan indokolható minden szó értelmi súlya — s ami ebből ritmikailag követ
kezik: a jambusi arsisok következetes (nemcsak főmetszet utáni) nyomatékolása. A sűrű 
jambusi nyomatékok eredendően tartalmi funkcióját növelik még más ritmikai tényezők, 
így pl. a múltra utaló ige ismétlése — és leginkább a feltűnő alliteráció. 

A jelzett nyolcasok — Ady nyolcasai — minden megszokottságtól mentes, egymástól 
is különböző ritmusesztétikai hatásokat bontanak ki, ott alkotva alapvetően újat, ahol elméle
tileg már várni sem lehetett. Ott, ahol — az ösztönös szimultán ritmizálás nyomán — Arany is 
annyi meglepőt hozott (Keveháza). 

A kilencesek kétütemű változatai igazában csak szimultán versek eredményei. Ady 
sokszor alkalmazza őket. Két általános, szinte egyformán kedvelt változata a 4/5-ös és az 
5/4-es osztású, az előbbit inkább ütemkapcsoló, a másikat inkább metszetkapcsoló típusban 
találjuk. 

A Tavasz van, úrfi 21., 22., 25. soraiban (Mikor dámáid elengednek; Mikor a nóták 
elbocsátnak; Mikor mindenek elmaradnak) a közös metszetet követő fokozott ritmikai nyoma
tékok mindenütt az ismétléssel is kiemelt súlyos jelentésű igekötőkre hullanak. Az Idő rostájá
ban 2, sora (Áll az Idő és rostál egyre) szintén ismétléssel fokozott maximális szimultán nyoma
tékot juttat a szimbolikus értelmű szónak, közös metszet után. S az „aszott nemzetek" vádoló 
jelzői (Aszott nemzetek, hűli világok; Világok, népek, girhes eszmék; De elmúlnak a renyhe 
népek) hasonlóan teljes ritmikai nyomatékok hordozói, mint az ellenpólus, a másik hangulati 
véglet szavai: Az Úr, az Idő áll Örökké; Szóljak próféták új szavával; S velük együtt a tiszta 
Lóthok. — E sorok tehát a metszetkapcsoló 5/4-es tagolás közvetlen példái. 

A Beteg századokért lakolva sok 4/5-öséből mindjárt az első sort idézzük: Ha jókedv űz, 
horkantan állok — Itt a magyaros ötös, tehát a metszetkövető sorfél időmértékesen trochaizált 
spondeussal indul, amit éles jambus követ, choriambust alkotva egymással. A sorvégi csonka-
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ütem fontos szerepet tölt be: a Choriambus és a magyaros négyes immár szürke kapcsolatát 
oldja át Ütemkapcsoló modorban is szokatlan magyaros ritmusélménybe, ötösbe. 

E vers 3. sora: óh, nagy, komor, hős ideálok 
Jambusi dipódia (enyhén choriambizált modorban) és tiszta Choriambus után egy csonka 
ütem — ez a sor időmértékes vonulata. A második Choriambus élén nyomatékolt, az ütem
kapcsoló sorban a magyaros metszetet követő ritmikai nyomatékot is magához láncolva. 
A 13. sor kezdő Choriambus után hangulatfestő, nyomatékmegosztó ütemkapcsoló szimultán 
ritmust ad: Minden olyan szomorú törvényt. 

Vannak ritkább szimultán sorváltozatok is e versben. Sorkezdő anapesztussal ütem
kapcsoló 5/4-esek: Örömöm gyarló célja előtt (a, s, eh); Fajom, átkom, bús magyar mezők 
(a, js, j , j — a szólamszerűség alapján inkább metszetkapcsoló, ahol a második ütemet tagolja 
a metszet). 

A Mámora gyilkol rejtelmesen sorában különös, súlyos elméleti kérdés éleződik. 5/4-es 
tagolása értelemszerű, világos. Jambusi vonulatát sorzáró tiszta jambusa s az egész vers 
következetes jambizálása szuggerálja. Kérdés azonban, hogy metszetkapcsoló vagy ütem
kapcsoló-e a sor? Első magyaros üteme öt szótagos, mögötte közvetlenül adonisi sort 
hallunk. Az itt is jelenlevő 3/2-es belső tagolás nyomán daktilus-spondeus kettősét, s ami 
ezzel jár: ereszkedő lejtést érzünk, amelynek feltűnő funkciót kellene betöltenie ebben a jambusi 
versben. Ha a 3. szótag után metszett gyakori choriambus-típust tekintjük indítónak, akkor a 
sor lassan trocheusi lejtésűvé válik, ami ismét funkcionális magyarázatot igényelne — amit 
hiába keresnénk. A sor időmértékes szerkezete nézetünk szerint belső csonkaütemmel fejthető 
meg, kérdés, hogy erőltetés nélkül-e (— и и —/ —/ / / и —). A pentameter hétköznapi gya
korlata a soron belüli csonkaütemet lényegében ismertté, elfogadottá tette a magyar nyelvű idő
mértékes költészetben. A szimultán versben a jambizálás nem kitüntetett sorformáiban is meg
jelenhet időnként, kivételként, a magyaros ütemtagolás támogatását vállalva. A sor ritmusa így 
végeredményben metszetkapcsoló 5/4-es kilences, ahol a soron belüli csonkaütem ellensúlyozza 
a négyes megszokott, teljes időmértékes aláfestését, a négyes mögött érezhető enyhe choriam-
bizációt. 

A leíró verstan vívódását a Sappho szerelmes éneke fokozza fel: mindhárom strófája 
négy szimultán kilences és egy szimultán ötös kapcsolata, ahol a híres szapphói sorok ereszkedő 
lejtését hiába keressük. A 2. sor például: 

Szemben ki ülhet szép szemeddel ts, j , js, j , cs 5/4 

magyaros 5/4-es és időmértékes, jambusi kilences metszetkapcsoló szimultán sorváltozata, 
metszetkövető pozícióban az alliterációval is erősített, kifejező jelzővel. 

De e kilencesek között az ötös ütemek időnként megtévesztőén hatásos adonisi sorok: 

Boldog legény, istenek párja s, j , t, js, cs 4/5 
Remegően, félve, hatóan p, s, t, j , cs 4/5 
Állok és már érzem a vesztem t, js, t, j , cs 4/5 

A Choriambus -f csonkaláb szerkezete lejtésváltás nélkül, régi gyakorlatnak megfelelően 
simul a jambusi ritmusvonulathoz, s a szimultán vers Ady-féle teljességében egy alapvetően 
más ritmusváltozat gazdag értékeit is magába tudja olvasztani. Bizonykodjunk, hogy a strófa-
záró sorok sem adonisi sorok? Aligha van értelme, hiszen azok is, bár az egzakt leírás az egész 
vers ritmusából kiindulva Choriambus és csonkaláb kapcsolatát köteles vállalni. Közben egy 
elméleti sclerosis, a lejtés-gyötrődés gyógyítását. . . 

A kilencesek jellegzetes változatai (4/5, 5/4) mellett említett példáink időnként egyéb 
tagolásra is mutatnak példákat, 3/6-os, 6/3-as osztásra. 

Be igazság szerint hullunk ki jp, js, j , s, cs 6/3 
A beteljesedett végzetek a, p, js, j 6/3 
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Az első ütemkapcsoló, a második metszetkapcsoló б/3-as változat. A Fejünkre lassan-
lassan nőnek talán 3/6-os, tökéletes jambusi alaplejtéssel, jambizált spondeusok beszövésével, 
jambusi arsisok és értelmi nyomatékok kapcsolásával, enyhe fokozást — tartalmi funkciót — 
fejtve ki. Lehetne 5/4-es is, de ritmusérzékünket a szólamszerüség inkább gyenge 3/6-os 
magyaros tagolás felé irányítja. A Beteg századokért lakolva élénk 6/3-as magyaros tagolása 
mögött ütemkapcsoló szimultaneitásban a következő időmértékes vonulat figyelhető meg: 
j , eh, j , cs. Ez a vers utolsó sora s egyben címe. 

Itt jegyezzük meg, hogy Ady verscímei számtalanszor ritmizálhatok a szimultán ritmus 
vázolt rendszerében, önmagukban is ritmusosak, verssor értékűek. 

Nézzünk ezután néhány bizonytalan magyaros tagolású, inkább monoritmikus idő
mértékes sort a kilencesek között. A Tavasz van, úrfi második sora: 

Dallal kell Tavaszban futkosnod s, st s, s, cs ? 

Lehetne háromütemű sor magyarosan (a kétütemű változatok közül a б/3-as is, a 3/6-os 
is bizonytalan), az első ütem mögött talán sor élén — igen ritkán — másutt is megjelenő 
molossus ( - ) bukkanna föl, a második és harmadik ütem pedig jambusi indítású felező 
szimultán hatosként lenne elemezhető. A magyaros értelmezés visszahat az időmértékes 
leírásra, ebben tehát szintén jelentkezik az előbbi bizonytalansága. Egy bizonyos: mechanikus 
metrizálás, a második ütem trocheusi megőrzése csak a ritmikai különcséget ismerné el, amit a 
magunk részéről csupán alapos funkcionális magyarázattal tudnánk elfogadni. 

Az Idő rostájában első sora: Kezében óriás rostával (j, j , j , s, cs) szép jambusai inkább 
monoritmikus jambizálásra vallanak, ahol a sor szinte egyetlen lélegzet, sem jambusi, sem 
magyaros metszet nem éreztet sortagoló hatást. A 3/6-os metszetkapcsoló típus vers élén 
annyira szokatlan, hogy inkább tapad monoritmikus elvhez a ritmusérzék. Az ütemkapcsoló 
6/3-as változatot pedig a szólamszerűség érvénye gátolja. 

A három költemény valamennyi kilencesét rendszeresen megvizsgálva néhány statiszti
kai jellemzőre akadtunk. Elméleti érdekességük miatt röviden megemlítjük őket. 

Csaknem négyszer annyi a jambus, mint a trocheus (a szimultán nyolcasokban nem 
ilyen egyértelmű az arány). A közömbös ütemek (spondeusok, pirrichiusok) száma a jambuso-
kéval vetekszik, aminek közvetlen magyarázatát abban látjuk, hogy a metszetkapcsoló és 
ütemkapcsoló sorok egymást megközelítő aránya, természetes keveredése a jambusi moduláció
ban nem trocheusi „zökkentést", ritmikai karaktervesztést okoz, hanem a közömbös verslábak 
számát növeli meg. Feltűnő a modulált ütemeken belüli kiegyensúlyozott arány pl. jambizált 
vagy trochaizált spondeusok között — a meglepetést természetesen az utóbbiak magas száma 
okozza. Ezt azonban magyarázza a jambusi alaplejtésű sorok licenciája, a sorkezdő trocheus; 
a modulált choriambusok áramában pedig sokszor zavartalan jambusi lejtés részei lesznek, 
ütemkapcsoló sorokban meg a magyaros hatás élénkítőivé válnak. 

Elméleti érdekesség a spondaizálás aránya: több a spondaizált jambus, mint a spondai-
zált trocheus (kb. 10 : 1 az arány !). 

A magyarázat kézenfekvő. Egyrészt indokolja e jelenséget a jambusi dipódiák, illetve 
jambusok ütemekkel s így igen sokszor szavakkal való egyeztetése. Az eltérő típusú nyomatékok 
(időbeliek és hangsúlyosak) megosztása nem zavarja az eredeti monometrikus változatokat, 
alkalmat teremt viszont a közvetlen ritmikai helyzet, a variációs gazdagság kiteljesítésére. 
Erre csak a bimetrikus ritmus képes, ahol tehát a szótagnyi egységek folyvást kettős ritmus
jelentés hordozói, de a vers egységes ritmusélményében mindenkor világosan értelmezhetők. 
Szótagok tekintetében a bimetrizálás a nyomatékskála szélesítését jelenti. Ha tehát spondaizált-
nak tekintjük a thesisén hangsúlyos jambust, akkor kimondottan a bimetrikus vers rendszerén 
belül ítélkezünk, valószínűleg igazságosan: a minőségileg különböző nyomatékok egyidejű 
megvalósítása ritmusteremtő, ritmusjellemző törekvés itt. 
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Enyhe törvényszerűséget is kell azonban látnunk a felismert jelenségben. A bimetrizálás 
magyaros vonulatának erejét súlyosan nem nyomhatja el a jambizálás, amelynek egyébként 
tiszta változatai igen erős asszimilációs energiával rendelkeznek. Ennek enyhítését célozza 
egyrészt a sorvégi csonka ütem, de a soron belüli is, ezt viszi végbe a sűrű choriambizálás, 
talán ez magyarázza elsődlegesen a jambizált spondeusok arányának megegyezését atrochaizál-
takkal, s véleményünk szerint ide sorolható jelenség a jambus sűrű spondaizalása. Emellett szól 
a jelzett ütemek nagyjából egyenletes arányszáma is a három versben. Nem a jambusi vers 
gyengítése folyik itten, hanem a szimultán vers erősítése. 

A leíró verstani elemzésnek Adyra nézve talán végső problémáját jelölhetjük meg abban, 
hogy zavartalanul keveri a sortagoló tényezők kapcsolásában eltérő szimultán sorokat. Ez 
örök nyugtalanságba sodorja a hallgatót, akinek folyvást készen kell állnia archaikus idő
mértéknek (ahol a versláb általában szókat szel) és modernebb, ütem- meg szóegyeztető 
típusoknak élményszerű vállalására. A magyar költészet egésze ez irányban hat ugyan reánk, 
de ritmusérzékünk aránylag könnyedén lép túl e „problémán" mindaddig, amíg domináns 
ritmus vezeti, szimultán változatok azonban teljesen eltérő esztétikai hatások miatt éppoly 
könnyen hozzák zavarba. 

Nem csekély eredménye ennek a ritmizálásnak a pusztán alaptényezőkből adódó variá
ciós lehetőség sem. A vers egészének ritmikai karaktere érezhetően változik attól, hogy metszet
kapcsoló vagy ütemkapcsoló sorváltozatok irányítanak-e benne. Példáink közül az első kettő 
(Tavasz van, úrfi, Az Idő rostájában) 5/4-es és 4/5-ös sorok nagyjából azonos arányát mutatja, 
a harmadik (Beteg századokért lakolva) a 4/5-ösöket teszi uralkodóvá — megszokott, ismerős 
magyaros tagolást ébresztve így, erősebbet, mint a másik kettő. 

összegezve: a kilencesek vizsgálata általános kétütemű sorokat figyelhet meg, ahol 
gyakran belső tagolás is előfordul, a főmetszet azonban legtöbbször vagy a negyedik vagy az 
ötödik szótag után következik. Színező jelenség az időnként felbukkanó 6/3-as és 3/6-os, 
ilyenek a monoritmizálásra emlékeztetők. Ezek beépülése a versbe sajátosan egyszeri, egyedi 
versritmust teremt. 

A tízesekre A perc-emberkék után soraival adunk példákat. Felező szimultán tízesekben 
bővelkedik, 24 sorából 19 ilyen. Az utolsó sor kilencesét leszámítva mindössze 4 sor sugall 
6/4-es, illetve 4/6-os tagolást. A jambusi lebegés tiszta, hagyományos licenciák tarkítják 
csupán. A tízesek felezése így többnyire metszetkapcsoló sorokat jelez. 

A metszetkövető szavak gazdag értelmi nyomatéka feltűnő pl. a következő sorokban: 
Majmos, zavaros, perces, hittelen ts, tp, js, js, j 5/5 
Fenn zűrös, olcsó, kis komédiák s, j , js, j , j 5/5 
Magyar Bábelnek ostoba kora j , ts, j , p, p 5/5 
Engemet kötnek égbeli jegyek t, js, j , p, j 5/5 
De építésre készen a kövünk j , j , j , j , j 5/5 

Aztán a funkcionális elemzést szinte provokáló szimultán variációk: 
Ments Atyaisten, hogy bennelegyek t, j , js, t, j 5/5 

Két Choriambus zárja közre a metszetövező — kitüntetett helyzetű — jambizált spon-
deust. Hagyományos elemzési készség daktilusszal indítana, elfeledkezve a metszetkapcsolás 
és a choriambizáció tendenciájáról, el arról, hogy Ady szimultán sorainak jambusi kom
ponensében a daktilusz szinte ismeretlen ütem. A trocheusok is természetes rendben — sor 
élén, choriambusban, spondeusi modulációban — jelennek meg, a monoritmikus jambizálás 
korszerű, ismert licenciái körében. Ady jambusaibandaktiluszokat vagy adonicusokat keresni — 
könnyelmű tévedések sorához vezet, a természetes choriambizáció félreértéséhez, szétzilálásá
hoz, ritmikai „zökkenésekhez". 

E hatodik sor a teljes emberi irtózat szenvedélyes tiltakozását, megvetés és undor 
elemi dühét lobogtatja a perc-emberkék majmos, zavaros, perces, ostoba világa felé. Bevezetve 
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a lidérc-világ végletes ellentétét, önnön tisztaságának vigasztaló hitét (Engemet kötnek égbeli 
jegyek). A részletezett bűnre, gonoszra, rosszra és silányra elfojtott, égbecsapó indulatok 
izzó lávája ömlik — s a ritmus felől nézve is látnunk kell, hogy a fordított próbákat mindig 
hitelesen álló jambizálás itt is remekel — szimultán ritmusban. A két Choriambus önmagában 
is magyaros ritmusesztétikai hatásokkal támogatja a csaknem szólás-értékű mondatot, a met
szetkapcsolás szokatlansága, a nyomatékok „rendetlen" elosztása pedig a zaklatott, ingerült 
hangulatot. Erősebb nyomatékokat hordoznak az első, a negyedik, a hatodik és a hetedik 
szótagok, a hatodik ráadásul a közös metszetet követő dús nyomatékokat is. Nem véletlenül 
került ide a hogy szócska — ebben a sűrítést (attól, hogy), a tagadás és tiltakozás egyik fontos 
grammatikai elemét nyomatékosítja a költő. 

Ha van Ady-vers, ahol határtalan indulatok, ellentétek félelmetes hullámai csapkodnak, 
akkor A perc-emberkék után az. S mindezt tökéletes kifejező erővel, alkalmazkodással követi 
a szimultán ritmus. 

A korábbi sorváltozatokból megismert, ritmuselveken belüli bizonytalanság, a leíró 
verstani elemzés számos dilemmája itt sem hiányzik. A Robogok honról rejtett vonaton sor 
megint a költő által kimunkált és hiánytalanul érzett szimultán ritmus lényegkifejező, a vers 
egészének esztétikai s értelmi hatását támogató képességét bizonyítja. A hangfestő szót 
pirrichiusz sebes sodrása kezdi, ahol az első szótagot hangsúlyos nyomaték élezi, a pirrichiuszt 
enyhén trochaizálva. Ezután a honról első szótagjának értelmi nyomatékát társítja jambizált 
spondeus arsisával, majd a sor titkot súgó szavát kezdi közös metszet után, jambizált spondeus 
arsisán, s a sort végül choriambussal zárja, amely a vonaton értelmi nyomatékát magába rejti. 
Hangzó versben mindez modulált, enyhén érezhető Choriambus és tiszta, egyenletes Choriambus 
közé zárt, egyértelműen jambizált, közös metszettel tagolt spondeust éreztet. Nem anapesztusi 
kezdetet, noha a két anapesztus közé zárt spondeusi dipódia még mindig könnyedén alkal
mazkodna a jambusi ritmushoz. A hagyományos jelölés rendjében minden ilyen rejtett prob
léma kifejezhetetlen. 

A choriambusi — metszetkapcsoló — értelmezés az egész sor hangzására más hatást 
gyakorol, mint az anapesztusi, ütemkapcsoló felfogás. Az előbbi (nézetünk szerint egyedül 
hiteles) előadás esetén a rejtett első szótagja, tehát a sorközép fokozott nyomatékkal, szinte 
egyetlen sodrásban (az ütemkapcsoló értelmezés szükségszerű sorközépi magyaros szünete 
nélkül) hangzik a többi szótaggal, komplex, szimbolikus jelentőségét újszerűen érzékeltetve. 

Különös, szellemes változatot gyanítunk a 16. sorban: 
Még a holttestem is ellopatom s, s, a, a, 6/4 

Metszetkapcsoló б/4-es, ahol a metszet a harmadik ütem anapesztusi thesiseit követi. 
Enyhe kísértést jelent a sor időmértékes vonulatának (így egész ritmikai szerkezetének) 
értelmezésében a szó- és magyaros ütemértékű sorvégi choriambikus hangzás, aminek alapján 
ütemkapcsoló 6/4-esben s, eh, eh jelenne meg. Ismerve azonban Ady általános törekvését az 
időmértékes ütemek egyik klasszikus örökségének ápolására, arra, hogy a verslábak szókat 
szeljenek, s a choriambusok se simuljanak magyaros ütemekhez vagy szavakhoz (hanem csak 
a sorhoz. . .) , a magunk részéről az anapesztikus megoldást tekintjük hitelesnek. 

A tízesek kapcsán szeretnénk rámutatni a szimultán ritmus — bimetrikussal Össze-
hangzó — néhány fontos eredményére. A szabad nyomatékmegosztás soron belül bármilyen 
helyzetű szótagnak, értelmi nyomatéknak képes fokozni a hatását, másrészt a metszetváltoza
tok körüli dús nyomatékok eddig nem látott erejét valósítja meg, rövidebb sorokban is ará
nyosan osztja el a ritmikailag kitüntetett helyeket, ezáltal gyors, erős hatású ritmust teremt, 
különösen kedvezőt a rövid, tartalmas szavak számára, a tömörséget, a régi magyar vers 
egyik eredendő erényét keltve új életre. 

Ahogyan a metszetkapcsoló felező tízesek társaságában csak színező jelenség lehet az 
ütemkapcsoló (a sűrű anapesztizálástól Ady éppúgy tartózkodik, mint az egész magyar jambus^ 
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gyakorlat), szintén így jelennek meg a hatossal kombinált változatok, hiszen ezek meg magyaros 
szempontból feltűnő (bizarr) ritkaságok. Nem egyszer hajlamosak e sorok a háromüteműségre. 
Az egyes sorokról komplett ritmikai vizsgálat alkalmanként pontos leírást adhat — az auditív 
élmény azonban éppen e sorokban sokszor bizonytalanságot érez, ami e sorváltozatok első
rendű ritmikai funkciója lehet: szokatlan, nyugtalanító„lebegés"-t állandósítva. Az eredendően 
szimultán sorok védelmét minden megszokástól e sortípusok biztosítják a leglátványosabban. 

A tizenegyesek többnyire három ütem űek. 
A Volt nálamnál már haragosabb Élet s a Megint nagy vizekre néhány sorát vesszük elö. 

Egyesekben mindhárom ütem jambusi dipódiákat kapcsol magához: 

Szeretnek-e, kik szerelmet lihegnek j , j , st, s, j , cs 4/4/3 
Nem csalom-e azokat, kik szeretnek t, j , tp, js, j , cs 4/4/3 

Más sorokban mindkét helyen közös metszet jelentkezik: 
Félelem nélkül félős bajok útján t, js, js, t, j , cs 5/4/2 
Tengeren pusztul, mintha ifjú volna t, js, js, j , j , cs 5/4/2 

Olykor a belső értelmezés segíti a leírást: 
Szívem vájjon nem szent harang verője s, s, js, j , j , cs 5/3/3 

E változatban az első két ütem metszetkapcsolást valósít meg, a második és a harmadik 
pedig ütemkapcsoló szimultán típust. Lehetne a sor végig ütemkapcsoló: / / — 
— J и —/ (и — /и, a magunk érzése azonban az első metszetet mégis ötödik szótag után, 
magyaros jambusi közös metszetként fogja fel, amit enyhe értelmi tagolás is támogat: а nem 
szócska tagadó állítás része, a kérdésé, nem pedig a szent harang szólamáé, ahol a szent 
a nyomatékos (Ady kulcsfogalmainak, jelzőinek egyike), a metszetkövető fokozott 
nyomaték éppen erre hull. A különös Ady-ritmus így magyarosan is szokatlan változatot 
teremt, ötös indítású, felező hatossal folytatott tizenegyest. Metszetkapcsoló és ütemkap
csoló szimultán ritmust soron belül. S a 3/3-as sorfél a magyaros metszetet követő időmér
tékes thesis miatt is enyhe hatosba hajlik át. 

Példáinkban a sorok általános tendenciája őrzi a szótagszám csökkentést, az 5/3/3 
5/4/2,4/4/3 magyaros jellegét. A két vers összesen 34 tizenegyeséből legalább 30 ilyen ereszkedő, 
s a maradék sem emelkedő, inkább négyütemű: 3/3/3/2. A lejtés szekunder jellegét azonban 
két-két sorzáró ütem időnkénti összefonódása, az ún. gyors hatos sejtelme eleve bizonyítja. 
Ilyenkor — ritkán — az 5/6-os vezértagoláson belül jelenik meg belső osztással a tipikus 
magyaros lejtés: 

Szabad-e engem hidegen megérteni a, s, a, j , cs 5/6 (5/3/3) 

Verseink fokozottan mutatják Ady kedvelt ritmikai megoldásainak egyikét, az idő
mértékesen bizonytalan nyomatékú egyszótagnyi szavak kulmináns pozícióba emelését (nem, 
csak, mit, kik, ki, és, a, az, aztán pl. az -e kérdőszócska), ezek metszet körüli jelentkezését 
— az enyhe és folyamatos ritmusbizonytalanság szerény szolgálóit. 

Itt szeretnénk megemlíteni végül egy már korábban is megfigyelt jelenséget: az ütem
határok, metszetek után következő ritmikai nyomatékok hatásosan érvényesülnek rövid 
magánhangzós nyílt szótaggal induló, logikusan nyomatékos szók élén, ezek metrikai hátrányát 
remekül egyenlítik ki ezek a soronbelüli kitüntetett helyek. Mivel az ütemkapcsolás és metszet
kapcsolás egyaránt érvényesül, a sorok bármelyik szótagja elérheti ezt a nyomatékot — azaz: 
a természetes magyar beszéd hangsúlyviszonyai sajátos rendjükben jelenhetnek meg, semmi
féle metrikai, ritmikai kényszer nem zaklatja őket. Az értelmi nyomatékok soha nem látott 
ritmikai támogatásban részesülnek. 
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A magyar nyelvű jambizálásban rejlő evidens kettős ritmus a magyar költői gyakorlat 
múltjára s jelenére egyaránt jellemző. Horváth János (Vitás verstani kérdések, 84) a Bánk bán 
e sorát: Világot érő szép szemed berogy éppen ritmikai vizsgálódások közben hozza „gyönyörű" 
példának, anélkül, hogy megnevezné karakterét (metszetkapcsoló szimultán tízes, felező; 
az esztétikai értékek bősége erre a ritmikai vonulatra rakódik, tartalom és forma tökéletes 
harmóniáját alkotva). De közismert Petőfi-sorok is hozhatók példának: 

Trombita harsog, dob pereg eh, js, j 5/3 
metszetkapcsoló 5/3-as szimultán nyolcas 

Európa csendes, újra csendes j , j , j , j , cs 5/4 
jambusi arsisok sűrű értelmi nyomatékaiból is kibontja a közös metszetet követő 
szó értelmi súlyát; metszetkapcsoló 5/4-es szimultán kilences (Eu = diftongus). 

Szakítsa ketté lantja húrjait j , j , js, j , j 5/5 
metszetkapcsoló felező szimultán tízes. 

József Attila néhány sorát nézzük ezután: 
nem mondta, hogy te jó vagy s, j , j , cs 5/2 

(Tudod, hogy nincs bocsánat) 
5/2-es szimultán sor, metszetkapcsoló, a közös metszet után a humánum legszebb 
jelzőjével... 

Nehéz a szívem. Védjetek meg engem j , j , js, j , j , cs 5/6; 5/4/2 
(Könnyű emlékek ...) 

metszetkapcsoló szimultán 11-es, a metszetkövető szótagok súlyos értelmi nyoma
tékával 

Elpazaroltam mindenem eh, js, j 5/3 
metszetkapcsoló 5/3-as szimultán nyolcas, a csalódás kvantitatív teljességét jelző 
szóval metszet után 

a száraz ágak hogy zörögnek j , j , js, j , cs 5/4 
(Talán eltűnök hirtelen) 

metszetkapcsoló 5/4-es szimultán kilences, metszet után a csalódás kvalitatív teljes
ségét érzékeltető szócskával 

Kit anya szült, az mind csalódik végül eh, js, j , js, cs 5/4/2 
(Kései sirató) 

háromütemü metszetkapcsoló szimultán tizenegyes; végzetes összegzésben a teljesség 
súlyos szavai — metszetek után. 

* 

Verstani irodalmunk eredendő szemléleti tévedése, hogy a magyarostól eltérő idő
mértékes ritmusjellemzőket bimetrikus vagy szimultán sorokban mindenkor a magyaros 
tagolás rendjében érzékeli, a magyaros ütemrend alapján ítéli meg. Fogarasi, Greguss, Erdélyi, 
Arany verstani dolgozataiban virágzik föl először a kettős ritmizálás igazán komplex módszere, 
a leíró verstan tehát régóta tud a ritmuselvek keveredéséről. Az új jelenség mércéje azonban 
az akkor még korszerűen eszményített népdal-ritmus. Se szeri, se száma a népdal-ütemek 
mögött (számunkra nyilván véletlenszerűen) felbukkanó időmértékes ütemek fölötti örven-
dezésnek, a Choriambus és az adonisi sor dicséretének. A népköltészet egykor annyira korszerű 
felfedezése a verstantudományban termetté meg legszívósabb vadhajtását, ami a műköltői 
szuverén ritmikai eredményeket teljesen elfedte, túlhajtotta a lejtés-problémát, kiélezte a 
jambus idegenségének téves eszméjét. Greguss büszkén írja: „Rajnis közmondásainkban 
mutatott fel mértékes alakzatokat, Fogarasi és Erdélyi népdalainkból igyekeztek azokat 
elvonni" (Magyar verstan. 1854. 36). De ezek az alakzatok csak a magyar ütemekhez alkal
mazkodhattak, ha nem ezt tették, a legszebb időmértékes vonulatot is hozzátördelték, lassan 
kialakítva egy — különösen Fogarasiban ijesztő — módszert: minden magyar ütem mögött 
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időmértékes képletet keresni, cifránál cifrább verslábakat honosítva magyar nyelvünk dicsérete 
közben. Aztán a „magyar dana", a zenei ritmus körüli analógiák pontatlanságai társultak a 
téves lelkendezéshez vagy tétova szomorkodáshoz — miközben a költői gyakorlat lassan 
lemondott a ritmuselméletről, ennek segítségéről. Arany és Erdélyi vitája erre a legjobb példa. 
Arany János — saját verstanának hiányosságai miatt láthatóan vergődve — egyrészt költői 
érzéke öntudatának hiteles alapján, másrészt újabb elméleti torzulásnak engedve védi ki a 
ritmusát ért vádakat. (Erdélyi János: Pályák és pálmák, Bp., 1886. 489—490.) Hosszabb részt 
kellene idéznünk (döntő érvet), de terünk nem lévén, csak lényegét említjük: Arany védi a 
Keveháza (olykor szép szimultán) nyolcasainak jambusi lejtését, de megjegyzi: „minden 
igényei nélkül a hazai ritmusnak". Földessy—Babits Ady-körüli vitájának előképe ez: az egyik 
magyarosnak, a másik időmértékesnek érzi a verset. 

Mindennek gyökere a monoritmikus elemző készség egyeduralma, a leíró elmélet saj
nálatos egysíkúsága. A metszetkapcsolás lehetősége mindenkinek elkerülte figyelmét, s ha 
szóltak róla, időmértékes sorokban is csak magyarosan (verslábak határán) értelmezték 
— azaz: beolvasztották a magyaros metszetbe az időmértékeset. A magyar ritmus eme ösztönös 
védelme, tisztelete a magyar nyelv igazi ritmikai gazdagságáról vonta el a figyelmet. Kétség
telen, hogy a kétféle metszet között különbséget tenni csak súlyos elméleti aggályok leküzdésé
vel lehet — mivel költőink az időmértékes metszetet is magyarosan képzik monoritmikus 
időmértékes sorokban —, de e különbségtétel elkerülhetetlen. 

Költőink írták a remek bimetrikus, olykor szimultán sorokat, az elmélet ezek mellett 
mindig gyanakvással ment el. Erdélyivel szemben Arany „művészi igazsága" a hiteles. S az 
elmélet tragikus gyengesége vezethetett csak oda, hogy a nagy költőnek igy kellett zárnia 
válaszát: „Óhajtom, hogy ne szóljon rólam senki, — hagyjanak engem pihenni." 

Vajda jambusai újabb irodalomtörténetünk szerint is „zörögnek", Ady „zökkent". 
Tudjuk és érezzük Horváth János hatalmas erőfeszítésének etikai töltését, ha komolyan 
vesszük a mondottakat, s ezért idézzük a Vitás verstani kérdések nosztalgiáját: „Általában, 
ha költők keverik a versrendszereket, az jogukban áll; az elmélet azonban tartsa nyilván 
azok eredeti jellegét, s ne zavarja össze őket." 

Munkám során sok-sok korábbi verstani eredményt tudtam felhasználni, ezzel az 
örökséggel azonban itt nincs lehetőségem számot vetni — e szűkreszabott keretek között 
ez lenne az igazi méltánytalanság. Németh László már említett alapvető munkája mellett 
Vargyas Lajos, Horváth János, Gáldi László, László Zsigmond könyveinek részei köteleznek 
különös hálára, és Kecskés András új szemléletű tanulmánya (ItK 1966). 

A magam nosztalgiájának valóra váltásában tanácsokért, támogatásért köszönetet 
kell mondanom Barta János professzornak — aki a téma mellé állított —, Bán Imre profesz-
szornak, és Kiss Ferencnek, aki a legnagyobb biztatást adta. 

Lajos Szuromi 
THE SIMULTANEOUS RHYTHM IN ADY'S POETRY 

The various types of rythm of the accentual rhythmic principle and the iambic types 
of the metric one are combined in Ady's poems. Since both principles of rhythm preserve their 
character, the use of the term „simultaneity" seems justified. 

Simultaneous rhythm involves far-reaching theoretical problems. As the combination 
of the factors of division within the lines (Hungarian-type measures and caesura; feet and 
caesura in metric poetry) is a condition of simultaneous rhythm, the simultaneous variations 
follow the possibilities afforded by this combination. 
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Metrie (e. g. iambic) dipodies often combine with Hungarian-type tetrapodies, and als» 
other variations are conceivable. In this type of combined rhythm a simultaneous line varia
tion is brought forth, where the metres of the two principles coincide. Here the two kinds of 
caesura never meet, since in metric poetry the caesura separates the arsis of the foot; the 
Hungarian caesura is, on the other hand, at all times a limit between the metres. Further 
there are simultaneous lines, in which the two kinds of caesura are connected and natur
ally it is the limits of the metres that are at a variance. This type is called a simultaneous line 
in which the caesuras are connected. 

By means of connecting and/or separating the arses of the two rhythmic principles, 
simultaneous rhythm produces a wide range of accentuation, which can never be attained in 
monorhythms. The maximal stress in this range is borne by the syllable following the caesura 
of the caesura-connecting simultaneous lines of iambic metre and of Hungarian arrangement of 
measures. By trochaeic metre this cannot be achieved since, in case of a common caesura, 
the Hungarian (accentual) stress would fall on a metric thesis. 

Ady's poetry sweeps between extremes of thought and atmosphere, often dazzling 
contrasts are displayed within one single poem. Thus for Ady a rhythm suggesting extreme 
effects was the most suitable one — and this is why his art followed the simultaneous rhythm 
based on iambic metres, with connected metres and caesuras. Of this style he is a paramount 
representative in Hungarian poetry. 
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