
KÖVENDI DÉNES 

ADY TAGOLÓ VERSÉNEK TÖRVÉNYSZERŰSÉGEIRŐL 

1. ELŐZMÉNYEK; NÉMI TERMINOLÓGIAI TISZTÁZÁS 

Tagoló verselésről általában és Ady tagoló verseléséró'l különösen már nem keveset tudunk, első
sorban Németh László és Vargyas Lajos jóvoltából. Németh L. többek között kiemelte a tagoló vers
nek az élő beszéddel való kapcsolatát, benne az értelmi tényezők ritmusképző szerepét, s 
megkülönböztette a tagoló verselést az ütemező (ún. „magyaros") verseléstől, az ütemezést a tagolás 
határesetének, elmerevítésének minősítve.1 A verselésnek főként a zenei ritmusképző tényezőire 
világított rá Vargyas Lajos: a magyar zenében és versben a hangsúly független a szótag hosszúságától, 
sőt sokszor rövidüléssel jár; a szólamot és a sort lassuló tempóban mondjuk ki; az ütemező vers fél
sorain belül úgy helyezkednek el a mellékhangsúlyok, hogy kiegyenlített időtartamú, „hosszabbról 
rövidebbre menő" szótagszámú egységeket alkossanak.2 (Ezt ő tagolásnak nevezi, tágabb értelemben 
használva a szót, de a törvényszerűség a szűkebb értelemben vett tagoló versre is érvényes.) 

A tagolás és az ütemezés közötti különbséget azonban Németh László nem fejtette ki részletesen, s 
verstani irodalmunkban gyakorlatilag egybemosódott a „tagolás" és a „magyaros ritmus" fogalma. A 
tagolás fogalmának tisztázását kíséreljük meg az alábbiakban. 

Csak Ady tagoló verselésével foglalkozunk. Verseinek túlnyomó része tagoló (amellett, hogy idő
mértékes is), költészete tehát páratlan lehetőségeket kínál arra, hogy gazdag és egynemű anyagból von
juk el a tagolás törvényszerűségeit. (Rendszeresen egyelőre csak az első négy kötet - Új versek, Vér és 
arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének - anyagát dolgozhattuk fel.) A tagolás alapvető 
magyarázó elvének - mind Németh L., mind Vargyas gondolatmenetétől, ill. terminológiájától 
eltérően - a hangsúlyt (pontosabban: az értelmi és a zenei hangsúlyozás sajátos egységét) kell tekin
tenünk, ezt érezzük a legtermékenyebbnek az összefüggések feltárása szempontjából. A jelenségek 
csoportosításában igyekszünk éreztetni azt a szerepüket, amelyet a ritmus változatossá tételében 
játszanak, a hangsúlyos-ereszkedő verselést fenyegető egyhangúsággal szemben. 

A tagoló verselésben értelmi és zenei hangsúlyt különböztetünk meg. Értelmi hangsúly az értel
mileg összetartozó szavakból alakult szókapcsolat (szólam) élén álló, az illető szavak összetartozását és 
a szókapcsolat mondatbeli súlyát érzékeltető hangsúly (esetleg egyetlen, kiemelt szó hangsúlya). A 
zenei hangsúly (lüktető) a vers ritmusának folyamatosságát, arányosságát biztosítja; vagy az értelmi 
.hangsúlyhoz csatlakozik és azt kiemeli, vagy az értelmi hangsúlyok között helyezkedik el, mellék
hangsúlyként. Az általunk megfigyelt jelenségekben mind az értelmi, mind a zenei (csak-zenei) 
hangsúly érzékeltetésének három tényezője szerepel: a hangerő (nyomaték), a hangmagasság (ill. annak 
emelése) és a szünet (amely a hangsúlyos szótag előtt áll). Gyakorlatilag nem feltétlenül érvényesül 
mindjg mindhárom tényező, kivált a csak-zenei hangsúly (mellékhangsúly) esetében, amelyet sokszor 
„inkább érzeni, mint hallani" (a többi sor ritmusának analógiájára). 

1 NÉMETH László: Amagyar ritmus.In: Az én katedrám. Bp. 1969. 19-22., 65. Lásd még uő: A 
szórendtől a versig. In: A kísérletező ember, Bp. 1963. 399-411. 

2 VARGYAS Lajos: A magyar vers ritmusa. Bp. 1952., különösen 50-59., 65., 187-195., Adyról 
181-185. Lásd még uő: Az Ady-versek ritmusához. It. 1976. 952-980. 



Mielőtt a tagolás vizsgálatába fognánk, világosan el kell határolnunk tőle a hangsúlyos-ereszkedő 
lejtésű verselés másik, ismertebb, merevebb fajtáját, az ütemező („magyaros") verselést. Abban a sorok 
egymásnak megfelelő ütemei (4+maradék esetében), ül. a megfelelő félsorok (5 • 5, 5 + 6, 6 + 5, 6 • 6 
esetében) mindig ugyanannyi szótagból állnak, az ütemkezdő (félsorkezdő) szótagok pedig helyze
tűknél fogva hangsúlyosak, ehhez a zenei rendhez kell alkalmazkodniuk az értelmi hangsúlyoknak; ez 
természetesen konfliktusokra vezet. - A zenei és az értelmi ritmusképző elv közötti feszültséget élezte 
szinte antagonisztikus ellentétté a Gábor - Négyesy vita, amelynek egyoldalúságai máig éreztetik 
hatásukat. Pedig ellentétük (ha egyáltalán az) csak az ütemező verselésben jelentkezik. Ady a tago
lásban épp azt a ritmust találta meg, amelyben segítik egymás érvényesülését. 

Ez a tagoló ritmus „a kötetlen nyelvben levő ritmustörekvések sűrűsödése, kikristályosodása"."3 

Többek között annyiból is, hogy a kötetlen nyelvben a zenei tényezők nyilvánvalóan az értelmi össze
függések érzékeltetését szolgálják, sohasem annak ellenében hatnak. - Költészetünkben alighanem 
Ady közelítette meg legjobban az élő magyar beszéd természetes zenéjét. 

2. MI A TAGOLÁS? 
2.1 Két példa 

Két, egymástól eltérő jellegű példát vegyünk szemügyre, hogy együtt találjuk a tagolás meghatá
rozásához szükséges jelenségeket. Az első, a Mai próféta átka 1-2. versszaka, igen könnyen tagolható. 
A második, a Bolyongás Azúr-országban 3. versszaka, már bonyolultabb ritmusú; tagolásának módját 
Latinovits Zoltán előadása hitelesíti, amelyet híven igyekszünk - az adott szempontból - visszaadni.4 

Példáinkban aláhúzással jelöljük az értelmi hangsúlyt (a hangsúlyos szótag első betűjét)5, /jellel a 
taghatárt (s egyszersmind a rá következő zenei hangsúlyt). Az 1. példában a pontozott aláhúzás a 
„szaporázó" tagokat (a túlnyomóan 2 szótagosak között álló 3 szótagosakat) jelzi; a szaporázásról lásd 
alább, 3.2. 

Alá/zottnál/ jobban a/lázva 
Vizsgálom/ szívem,/ izmom,/ kedvem: 
Hol a/ próféta/ őrült/ láza, 
Mely/fölőjjön§j tombol az/ Égre? 
Hát már az/ átkok/nak is/ vége? 

Úgy sza/kadtunk/ be a/Pokolba, 
Mitha/ korbácsra,/ térí/tésre 
Dühünk,/ hangunk/ sohase lett./ volna, 
öldöklő/ angya/laiazl Úrnak 
Soha így/meg nem/ öltek/ Múltat. 

3 NÉMETH László: A kísérletező ember. 402. 
4 Ady-lemezén, sajnos, nem szerepel; rádióadásból rögzítettem. - Annak a többletnek, amelyet 

Latinovits Ady-tolmácsolásai legkiválóbb előadóművészeinkéhez képest is köztudomásúlag nyújtanak, 
egyik tényezője épp a tagolás lényegének, az értelmi és zenei hangsúlyok összjátékának az érzékel
tetése. Sokat is tanultam tőle a tagolásról; az ő előadásmódja vezetett rá a „zéró tag" létének fel
ismerésére, általában a merészebb, aránytalanabb szótagszám-kombinációk szerepére a tagolásban. Igen 
lényeges, hogy Ady prózai szemelvényeinek előadásában is érzékeltet bizonyos tagoló ritmust. -
Interpretációi természetesen nem használhatók semmiféle elmélet iskolás illusztrációjának, nem szorít
hatók a tagolás itt kifejtendő felfogásának keretei közé sem (kivált ami a tagok számának következetes 
azonosságát illeti). 

s Az értelmi hangsúlyok fokozatainak vizsgálatába nem bocsátkozhatom; épp a hangsúly-arányok 
érzékeltetése miatt nem is jelöltem pl. az 1. példa 3. sorában a 2. tag értelmi hangsúlyát, amely szinte 
eltűnik az 1. és a 3. tag erős nyomatéka között. 
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És men/tünk a/csillagos/ éjben 
SjnegyünkJ amíg/ élünk./ 
óh J csodálatos/ Azúr-or/szág: 
óh J Élet,/ milyen nagy és/ szép 
Minden/ tájad,/ melyet el nem/ érünk. 

22 Példáink tanulságai 
2.21 Minden sor 4 tagra tagolódik. Nemcsak a legsimábban tagolható 9 szótagosak, hanem a 10 

szótagos (1. példa 9. sora, 2. példa 5. sora), a 8 szótagos (2/4.példasor), sőt a 6 szótagos is (2/2. példa
sor). Az utóbbinak a végén egy bő tagnyi szünetet tart az előadó a 3. tag vége után. Nem véletlenül, 
mert az előző két strófában is ugyanilyen szünetet tartott a 2. sor végén - és nem is önkényesen, mert a 
2. sor vége mindegyik strófában nyugvópont, az első két sorra ráfelel a másik három. Ezt a sorkiegyen
lítő sorvégi szünetet, amelyet 0 formában jelöltünk, teljes joggal nevezhetjük „zéró tag"-nak. 

2.22 A tagok szótagszáma 0-tól 4-ig terjedhet, időtartamuk viszont fizikailag nagyjából kiegyen
lítődik, pszichológiailag pedig (költő és olvasója, ill. előadó és hallgatója számára egyaránt) azonos. A 
tag tehát - mint a verssor ritmikai részegysége - időegység is! - Ennek megfelelően a sorok idő
tartama is hozzávetőleg azonos, az adott strófán belül. 

2.23 A taghatárok függetlenek a szóhatároktól. Természetes, hogy több rövid szót egybefoghat a 
tag (l/S. Hát már az), más szavakat viszont kettévág a taghatár (1/1. Alá/zottnál; 2/3. Azúr-or/szág; 
méghozzá nem is a szóösszetétel varratánál vágja el!), sőt a szó egyik felét egy másik szóval rekeszti egy 
tagba(l/l. jobban a/lázva). Tehát: lehet a szó a tag része és a tag a szó része. 

2.24 Független a.taghatár a nyelvtani szerkezet (szókapcsolat) határától is; nem a szókapcsolat 
mindenkori első szótagja kezdi a tagot, hanem hangsúlyos szótagja, s a hangsúly előtt álló szócska - pl. 
névelő - az előző taghoz simul (2/1. És men/tünk a/ csillagos/ éjben). 

2.25 A tagok nem állnak össze félsorokká, vagyis nincs metszet a sor közepén (mint a 8 vagy 
10-12 szótagos ütemező sorokban). Előfordul, hogy a 2-3. tag közötti határ szó közepére esik (1/5. 
átkok/nak is; 1/9. angya/lai az), tehát csak zenei hangsúly, mellékhangsúly jut a 3. tagra. 

2.26 Az értelmi hangsúlyok tehát nem alkalmazkodnak se metszethez, se egyéb zenei rendező 
tényezőhöz. Leggyakrabban valóban az 1. és a 3. tagon helyezkednek el, de ezeken sincs mindig 
értelmi hangsúly, viszont jut bőven a 2. és 4. tagra is, az 1/5. példasorban épp csak erre a kettőre. 

2.27 Az értelmi hangsúlyok egyúttal mindig zenei hangsúlyok is (a 2/1. példasor elején és a 2/5. 
közepén található kivételről lásd alább, 2.62). Általában kevesebb a sorban az értelmi hangsúly, mint a 
lüktető, ezért adódnak „csak-zenei" hangsúlyok (mellékhangsúlyos taghatárok) is. 
2.3 Arany László mint távolabbi előd; a népnyelv korszerű ritmikai vizsgálatának szükséges volta 

Meghökkentő, hogy a fenti tények java részét idestova 80 éve megfogalmazta már Arany László, „a 
magyar hangsúly" törvényszerűségei gyanánt, a vers ritmusa szempontjából értékelve az élő beszéd 
ritmusából leszűrt tanulságokat, Hangsúly és ritmus című tanulmányában.6 Megállapította, hogy a 
szünetek és hangsúlyok több szóból álló „hangtani" egységekre, „izületekre" osztják a mondatot, s 
ezeknek az egységeknek a határai nem a nyelvtani határokhoz igazodnak: „Voltegyszeregy szegény-
ember annakvoltegy felesége meg háromfia" (i. m. 361.). Az ízület legföljebb 4 szótagos, tehát a 4 
szótagnál hosszabb szónak vagy az ízület végére került, a 4 szótagnyi keretbe teljesen már nem férő 
szónak az utolsó szótagjai már új ízületet kezdenek: „cifranyomo/rúság"(i. m. 376.). így a szó közepén 
álló ízületkezdő szótagra másodrendű hangsúly („félhangsúly") kerül (i. m. 378.). A hangsúly „nincs 
kötve szótörzsekhez, sem egyes szótagokhoz, hanem a szavak sorakozásához képest hol itt, hol ott 
helyezkedik el" (i.m. 381.). 

* ARANY László: Válogatott művei. Bp. 1960. 357-384. - Ráadásul kijelenti tételeiről, hogy 
„egyik sem mondható éppen új fölfedezésnek", mert már Fogarassy János leírta őket - 1860-ban! 
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Arany László ma is időszerű tételei feltehetőleg azért nem tudták megtermékenyíteni a magyar 
verstant, mert verstani tanulságaikat az ütemező vers ritmikai vizsgálatában igyekezett értékesíteni. Ez 
a verselési mód pedig akkor már kezdett háttérbe szorulni költői gyakorlatunkban, s fokozatosan a 
verstan érdeklődése is lohadt iránta. Nem véletlen, hogy Arany László örökségét egyedül Horváth 
János tudta igazán hasznosítani, vagyis továbbfejleszteni; neki köszönhetjük azt a lényeges kiegészítést, 
hogy a „hangsúlyközök" egyenlőségét nem szótagszámuk, hanem időtartamuk adja.7 

2.31 Arany László kiaknázatlanul maradt megfigyelései azért is lehetnek olyan „modernek", mert a 
beszélt nyelv, méghozzá a népnyelv vizsgálatára épültek. Ha a vers ritmusának elemzésében hasz
nosítani akarjuk a „kötetlen" nyelv ritmusának tanulságait, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 
népnyelv a köznyelvhez képest már átmenet a kötöttség felé, már benne is „sűrűsödnek, kristályo
sodnak" a beszélt nyelv zenei sajátságai; a népnyelv a beszélt nyelv legzeneibb formája. 

Amit az énekelt népdal vizsgálata jelent az ütemező verselés elmélete számára, azt jelenthetné a 
beszélt népnyelv korszerű ritmikai vizsgálata a tagoló verselés elmélete számára. A nyelvtudomány itt 
igen nagy segítséget adhatna a verstannak. 

2.4 A tagoló sor meghatározása; a strófaszerkezet 

A fentiek után megkísérelhetnénk meghatározni a tag fogalmát. Csakhogy tag önmagában véve -
nincs. Nincs olyan 1 - 4 szótagos szó vagy szókapcsolat, amelyre azt mondhatnánk, hogy „ez tag" -
ahogyan konkrét példák képviselhetik a jambust vagy bármely más verslábat. Az időmértékes verse
lésben a versláb (s bizonyos fokig az ütemező verselésben is az ütem) a konkrét, elsődlegesen meghatá
rozható egység, s a verslábak (ütemek) kombinációjaként határozhatjuk meg az adott sortípust mint 
magasabb egységet. A tagoló ritmus nem szintetizál, hanem analizál; a tagoló versnek a tagoló sor az 
elsődleges, önálló ritmikai egysége; a tagok csak a sor részeiként, a sor egészéhez és egymáshoz való 
viszonyukban kapnak létet és értelmet mint ritmikai részegységek. A tagoló sort kell tehát meghatá
roznunk. 

Ady tagoló verssora olyan ritmikai egység, amely adott számú szótagból áll s amelyet adott számú 
lüktető (zenei hangsúly) oszt legföljebb 4 szótagú ritmikai részegységekre (tagokra), a szöveg tartal
mából adódó, benne szabadon elhelyezkedő értelmi hangsúlyok alapján, hozzájuk igazodva (részben 
velük azonosulva és őket kiemelve, részben pedig közéjük iktatódva). 

A sorok szótagszáma a strófaszerkezetben van megadva. Lüktetőik (zenei hangsúlyaik) s egy
szersmind tagjaik száma Adynál általában négy;8 az ettől eltérő változatok (4 és kevesebb tagú sorok 
szabályos váltakozása, ill. következetes 3-as tagolás) szintén a strófaszerkezettel járó adottságok.9 A 
ritmikai részegységek terjedelmének 4 szótagos felső határa közös sajátsága a magyar hangsúlyos
ereszkedő vers kétféle — tagoló és ütemező - típusának. 

A fenti meghatározásban csupán két - a mindenkori strófaszerkezeten kívüli - kötöttség szerepel: 
a sor tagjainak száma s a tagok szótagszámának felső határa; ez utóbbi korlát mögé is ötféle szótagszám 
s azoknak gyakorlatilag kimeríthetetlen kombinációs gazdagsága fér. 

2.41 A strófaszerkezetnek tehát különös jelentősége van Adynál. Sortípusai (tagolás szem
pontjából) nincsenek; nem beszélhetünk 3-2-2-2-es, 3—3—2—l-es, 4-1-2-2-es stb. típusú sorról, 
hiszen a sor tagolása mindig az adott szövegtől függ. A sor viszonylagos állandóságával szemben 
azonban nemcsak „lefelé" a tagolásnak a variációs lehetőségei, hanem „felfelé" a strófaszerkesztés 

7 HORVÁTH János: Magyar ritmus, jövevény versidom. Bp. 1922. 22-23. skk. 
8 A 4-4 lüktető szabályának verstörténeti hátterére, „ősi négytagú versünk"-re és ugor gyökereire 

utal GÁLDI László: Ismerjük meg a versformákat. Bp. 1961. 37. 
9 Ez a meghatározás tehát - a viszonylagos egyszerűség kedvéért - csak a? állandó strófaszer

kezetű versekre vonatkozik. A tagolás fő tendenciája (értelmi és zenei hangsúlyok összjátéka) azonban 
világosan érvényesül számos olyan Ady-versben is, amelynek strófaszerkezete rapszodikusan fellazul 
(vagy teljesen hiányzik), s amelyben egyúttal a sorok tagszáma is bizonytalanná (kétértelművé) válik 
vagy rendszertelenül váltakozik (pl. A Hóvár-bércek alatt). - A szabályos 3-as tagolásról lásd 4.3. 

7 Irodalomtörténeti Közlemények 545 



kombinációs lehetőségei is kimeríthetetlenek. Ady él is ezekkel a lehetőségekkel, ezért páratlanul 
változatosak a strófái. 

Földessy Gyula1 ° az 1000 Ady-vers összességében 858 féle „versformát" különböztet meg, a 
strófák sorainak száma és szótagszáma, valamint ritmusuk és rímképletük szerint. Ha leszámítjuk az 
általa nem egyértelműnek minősített eseteket, akkor is 708 versformát találunk 892 versben. Közöttük 
- csak a sorok szótagszámát tekintve - ilyeneket: 5 -7 -9 (Be szépre nőttél bennem), 9-11-10-6 
(Gyáva Barla diák), 6 -7 -9 -3 -10 (Szerelem és ravatal), 10 -10-11-11-11-2 -8 -8 -8 -8 (Kín és 
dac) - stb. 

2.5 Túl apró ritmikai egység-e a tag? 

Eddig példáink alapján bizonyára számolnunk kell egy ellenvetéssel: nem mesterkélt, elvont 
konstrukció-e az így felfogott „tag"? lehet-e a versritmus tényleges, élő egysége egy ilyen apró, átla
gosan két szótagnál alig hosszabb képződmény? (Ady leggyakoribb sora a 9 szótagos, ennél 
rövidebbek és hosszabbak nagyjából egyenlő arányban található verseiben, egy sor pedig állításunk 
szerint legtöbbször 4 tagra oszlik.) 

Nyelvünk zenéje megengedi az ilyen apró osztást. „Minden két szótagnál hosszabb szó mindegyik 
páratlan szótagján mellékhangsúlyok alakulhatnak k i . . . " ' 1 

Ady verselése pedig egyenesen megköveteli az aprózást. Ritka eset nála az epikus hömpölygés. Sok
szor csupa indulat, robbanás a verse, zsúfolva hangsúlyokkal, a feszültség majd szétveti a 4 tagú sort: 

Szeretnék/ fájdalom-/eset/ten// Bujdosni,/ szökni,/ sírni,/ fájni.// De hogy/ ez a/ csürhe/ nevessen? (A 
muszáj Herkules). - Az utolsó sor 4 hangsúlyának mindegyikébe annyi erő szorult, hogy maga elég 
volna egy egész sorra!12 

Máskor a fájdalmas lírai hangulat zenéje csendül meg tisztán a mindössze 6 szótagnyi sor 4 hang
súlyával (a példa 1. sorában): 

Száll,/ száll/ fekete/ Hold,// Barna/ felhők/ j>irultan/ égnek// Hulltan egy/ csúf.y kóbor le/génynek 
(Fekete Hold éjszakáján). 

Kedveli Ady a felsorolást; főleg emiatt gyakori eset, hogy a 4 tagkezdet egyszerűen kevésnek 
bizonyul a sor értelmi hangsúlyainak elhelyezkedésére. Egy tagba két azonos nyelvtani funkciójú, 
azonos hangsúlyú szócska kerül, tehát a tagon belül - a tagkezdő hangsúly mellett - még egy mellék
hangsúly is keletkezik; ezt a jelenséget „tagtörés"'-nek nevezhetjük. 

Havas/ Krisztus-ke/reszt az/ erdőn// Holdas, nagy/ téli/ éjsza/kában (Krisztus-kereszt az erdőn). 
Szélsőséges eset: Sehol,/ sehol a/ régi/ hajlék,// Ködbe és/ éjsza/kába/borult// Rét,út,/virág,/ Ulat és/ 

udvar, // Kapu, / hit, kedv, / mámor, flóta, / múlt (Az elsittyedt utak). 

2.6 „ Tagelőző" vagy „osztott hangsúly" ? 

Második verspéldánk (2.1, Bolyongás Azúr-országban) 1. sora Latinovits előadásában így hangzott: 
És men/tünk a/ csillagos/ éjben. Az 1. tag 2. szótagja határozott értelmi hangsúlyt hordoz; ez látszólag 
ellentmond vagy annak az állításunknak, hogy a tag mindig hangsúlyos szótaggal kezdődik (2.24), vagy 
annak, hogy az értelmi hangsúly mindig zenei hangsúly is (2.27). Volna eszerint a tagolásban auftakt, 
„tagelőző" (ad analogiam „ütemelőző")? 

I ° FÖLDESSY Gyula: Ady-tanulmányok. Bp. 1921. 71-97. 
I I Lásd: SZENDE Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői. Bp. 1976. 120.; ugyanitt találunk 

utalást e jelenség változataira is. 
12 Gondoljunk a felháborodás-csodálkozás ilyen kitörésére a mindennapi élet nyelvéből: Le-he-

tet-len! (mind a 4 szótag hangsúlyos). Vagy CSŰRY Bálint megfigyelései közül a „magasfokú indulat
ból" fakadó „sajátságos hullámzatos hanglejtés" ilyen példájára: Ne e/gyél meg,/ hallod,/ ne e/gyél meg! 
- amelyben a hangsúlyos szótagok szeptimmel, ül. kvinttel magasabbak a hangsúlytalanoknál (A 
szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái. Bp. 1925.13.). 
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2.61 Ez mennyiségi kérdés is. Az ilyen konfliktushelyzet ugyanis jóval ritkább, mint gondolnánk. A 
köztudatban, az előadói gyakorlatban - rossz beidegzések miatt - sok olyan sorkezdet él hangsúly
talanként, amely nyilvánvalóan hangsúlyt kíván, csak oda kell rá figyelni. 

a) Olykor durva félreértés, ül. értetlenség mondatja hangsúlytalannak a sorkezdetet (alábbi 
példáinkban csak a szokványos előadásban elsikkadó, de valójában hangsúlyos szót emeljük ki): 

Vadászgatnak múltamban a gondok:// Ki szoknyákért futkostam bolondot? 04 cigány vonójával). 
Vagyis: „kiféle-miféle" szoknyákért; az „aki"-ként való értelmezés már csak a kérdőjel miatt is kép
telenség. - Mert úgy van, úgy lesz, nem kell ám ide// Valaki ember, igazán nagy, gazdag... (Néhai 
Vajda János). A „senki ember" ellentétéről van itt szó, nem pedig olyan valakiről (határozatlan név
más), aki ember (állítmány). 

b) Sokszor a páros, illetve az ismételt kötőszavak természetes nyomatéka sikkad el: Sem u/tóda,/ 
sem boldog/ őse... - Vagy: Ha rám/dől a/ szittya ma/gasság,// Ha száz/ átok/ fogja a/ vérem,// Ha gátat/ 
túr föl/ ezer/ vakond... (Az Értől az óceánig). 

c) Ugyanígy kerül patvarba az egyszerű emfatikus hangsúly:De az.új/várak/fölé/pültek (Újvárak 
épültek). 

d) Sokszor marad kihasználatlan annak a lehetősége, hogy az értelmi hangsúly nélküli sorkezdő 
szócskát teljes, önálló tagnak vegyük s így szabályos zenei hangsúlyt fejezzünk ki vele. Két szótagú 
határozószó esetében különösen könnyű realizálni ezt a lehetőséget (példáinkban most csak a kérdéses 
szó után következő értelmi hangsúlyt jelöljük): 

Friné és/ Geno/véva/ rokon,// Mikor/ én csókolok./ Nem a/ némbert,// Én/ magamat/ csókolom/ JS (A 
Hágár oltára). - A 2. sor elején a „Mikor én/ csókolok" tagolás konfliktust okozna a tagkezdet és az 
értelmi hangsúly között - a tagolás viszont emígy is tökéletesen ,.kijön". 

E példa 3. sorában látjuk, hogy egyetlen szótagú, értelmi hangsúly nélküli szó is alkothat önálló 
tagot a sor elején: Én/ magamat/ csókolom/ 0 (nem pedig: Én ma/gamat...). - Ugyanígy kiinduló 
példánk 4. sorában. Mely/ fölőrjöng,/ tombol az/ Égre; a „mely" önálló tag, fel sem merül tehát a 
felütés-probléma. 

S fennáll ez a lehetőség a Latinovits nyomán tagolt 2/1. példasorunkban is. Azt is lehetne így tagol
ni: És/ mentünk a/ csillagos/ éjben. (L. előadása egyébként nem is zárja ki határozottan ezt a 
lehetőséget.) 

2.62. De ha erősen szűkíthetjük is a felütés-gyanús „konfliktushelyzetek" körét, még mindig bőven 
maradnak ilyenek. Tehát: olyan sorok, amelyek első tagjában az egy szótagú, értelmi hangsúlyt nem 
hordozó szócska értelmileg hangsúlyos második szótaggal kerül össze. 

Névelő: S az é/letünk/ furcsa á/mítás (Másokért halunk meg). Kötőszó: Szakad/hatok/ messze 
vá/rosba,// Vagy vissza/hódí/tom a/ falut (Én fiatal maradok). - Névmás: Kinek/ kegyetlen/ sorsa a/ 
harc// S ki sírva/ jár a/ ferge/tegben (Harcos ember szive). - Határozószó: Már nem/ könnyes s/ nem 
félve/ rebben (Hazavágyás Napfény-országból). 

Ilyenkor sincs azonban szükségünk a felütés (tagelőző) fogalmára. Valószínűleg az történik ezekben 
az esetekben, hogy szétválik a hangsúly két fő tényezője, a hangerő és a hangmagasság. Hang
magassággal emeljük ki a második, értelmi hangsúlyos szótagot az elsőhöz képest, de lényegében már 
vele azonos hangerővel (nyomatékkal) ejtjük az elsőt is, amelynek kiemelését a hangsúly harmadik 
tényezője, az előtte álló szünet is segíti.13 Osztott hangsúlynak nevezhetjük ezt a jelenséget. További 
példáinkban már külön jelöljük, a két első szótag alatti nyíllal; a nyíl szára a csak hangerővel kiemelt 
első szótagnál kezdődik, hegye a hangmagassággal is kiemelt második szótag alá kerül. 

Értelmi metszet (s a vele járó, világosan érzékelhető szünet) után a sor közbén is alakulhat osztott 
hangsúlyú tag:Ez itt/ falu,/ azénfa/lum (Séta bölcső-helyem körül). 

1 3 Ezt a jelenséget, „hangenergia és hangmagasság bizonyos kereszteződését", részletesen vizsgálta 
már LÁSZLÓ Zsigmond (Ritmus és dallam. Bp. 1961. 25-27. skk.), az ütemező verselés összefüggései
ben. A Gábor-vita alapproblémájára kínálja a megoldást ezzel az „áthidaló dallamemelkedővel" (uo. 
32.). 
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Tekinthetjük a sor közepén jelentkező osztott hangsúly sajátos esetének azt a tagolási megoldást is, 
amelyet 2/5. példasorunkban alkalmaz Latinovits: Minden/ tájad,/ melyet e^ nem/ érünk. Itt - kis 
szünet után - két szótagú vonatkozó névmást ejt egy tagba az értelmi hangsúlyos igekötővel. 
(Alternatív megoldás is kínálkozik: Minden tájad,/ melyet/ el nem/ érünk.) 

2.63 Egy-egy üyen „osztott hangsúlyú" tag természetesen illeszkedik be a tagoló vers menetébe. Ha 
azonban sokadmagával jelentkezik, akkor a sorok második szótagján ismétlődő hangsúlyok felbillentik 
a tagoló és a jambikus ritmus egyensúlyát, uralkodóvá válik a jambus. 

A mi gyermekünk-ben. pl. ilyen sorpárt találunk: Egy nap/virág-/szemű/ menyasszony// S egy 
nap/sugár-/lelkű/ legény. - A vers 20 sora közül amellett 5 kezdődik vonatkozó névmással Qfümáso/ké: 
a/ gyerme/künk), kettő pedig ha kötőszóval. Az ismételt ha más környezetben szintén számíthatna 
osztott hangsúlyú sorkezdetnek, itt azonban csak a hangsúlytalan sorkezdetek arányát növeli, a vers 
jambusi jellegét emeli ki. 

3. A TAGOLÁS NÉHÁNY TOVÁBBI SAJÁTSÁGA 

3.1. A 9-es mint a legegyszerűbb tagoló sor 

Ady leggyakoribb és a strófában játszott ritmikai szerepe szerint is legfontosabb sora a 9 
szótagos.14 Ez különül el leghatározottabban az ütemező verseléstől; túl hosszú ahhoz, hogy csupán 
két ritmikai részegységre tagolódjék (egyik fele 5 szótag s ez ütemnek is sok), viszont túl rövid ahhoz, 
hogy két - állandó metszet által elválasztott - félsorra szakadjon, amelyeket l - l mellékhangsúly 
oszt tovább, amint már a felező 10-esben is történik. (Ady négy első kötetében egyetlen kivétel akad, 
az 5 * 4-es felező metszéssel ütemezhető Egyre hosszabb napok; lásd alább, 5.12.) 

Ez a 9-es tagolható a legegyszerűbben, legegyenletesebben: 3 két szótagú és 1 három szótagú tagra. 
(A 8-as ilyen „egyenletes", 2-2-2-2-es tagolása elviselhetetlen monotóniát eredményezne s szükség
szerűen átcsapna 4 • 4-es ütemezésbe.) 

9-esekből álló 100 sornyi mintán szemléltetjük a tagolás változatosságát, háromféle szempontból. 
26 vers első 4, 01. 3 kilenc szótagú sora ez; Ady első 4 kötetének 26 ciklusából l - l verset válasz
tottunk ki találomra, azzal a megkötéssel, hogy domináljon bennük a 9-es sor.1 s 

3.2 A szaporázó tag elhelyezkedésének változatossága 

Kiinduló példánk (Mai próféta átka) 10 sorából 8 volt az elemien egyszerű 9-es. Közülük 3 sorban 
az 1., 2-2 sorban a 2., 01. a 3., 1 sorban pedig a 4. tag volt a „szaporázó" 3 szótagos. Ez a 
változatosság nem véletlen. 

Mintánk 100 sorából 79 az egyenletes tagolású (vagyis nincs benne se 4, se 1 szótagú tag). Közülük 
31-ben az 1., 9-ben a 2., 33-ban a 3., 6-ban a 4. tag szaporáz. 

Ady némelyik versében szinte a matematikai lehetőségek határáig megy a szaporázás helyének 
változatossága. A Sátán kevélye 30 sorában pl. 9, 6, 8, 7 arányban oszlanak meg a szaporázások a négy 
tag között. 

1 4 Földessy idézett statisztikája alapján megállapíthatjuk, hogy az e szempontból szabályos 825 
strófaszerkezet közül a 9 szótagú sor kizárólagos 105-ben, domináns 159-ben (vagy a sorok többségét 
teszi ki, vagy ugyanannyi más, de részben rövidebb, részben hosszabb sorral együtt szerepel), fele
arányos 78-ban; ez az összesen 342 vers az egésznek több mint 40%-a. Még 154 versben fordul elő a 
9-es, 329-ből pedig hiányzik, (összehasonlításul: 31 vers áll kizárólag 7-es sorokból.) 

1 5 A 26 vers: A mi gyermekünk; A lelkek temetője; Egy párisi hajnalon; A sárga láng; A Halál 
rokona; Egy csúf rontás; Az ős Kaján; Mi urunk: a Pénz; A Léda arany-szobra; Ha a szemem lefogták; A 
Sion-hegy alatt; A magyar vigasság; Léda ajkai között; Pannónia grófnő szekere; Halálvirág: a csók; A 
harmincadik András-nap; A muszáj Herkules; Négy-öt magyar összehajol; Két szent vitorlás; Catullus 
költő halála; Az elátkozott vitorla; AHágár oltára; Álmodik a nyomor; Áldott, falusi köd; Rendben 
van, Úristen; Fájdalmas, bús kitérő. 
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3.3. Változatosság a tagok szótagszámának kombinációiban 

A szaporázás elhelyezkedése egyúttal azt is kifejezi, hogyan oszlanak meg a minta 79 egyenletes 
tagolású sorában a szótagszám-kombinációk (3 -2-2-2 , 2 -3 -2 -2 , 2 -2 -3 -2 , 2-2-2-3) . A többi 
21 sor közül 15-ben csak 1, 2 és 3 szótagos tagok szerepelnek; kombinációik és előfordulásuk száma: 
3 -2 -3 -1 (4), 3 - 2 - 1 - 3 (2), 3 -1 -3 -2 (2), 3 -3 -2 -1 (5), 3 -3 -1 -2 (1), 2 - 1 - 3 - 3 (1). - 6 sorban 
4, ül. 0 szótagos tag is előfordul: 1-4-2-2 (3), 1-4-3-1 (2), 3 -3 -3 -0 (1). 

A két első és a két utolsó tag összesített szótagszámának arányai szerint így oszlik meg a 100 sor: 
5-4 (3-2-2-2 , 2 -3 -2 -2 , 3 - 2 - 3 - 1 , 3 - 2 - 1 - 3 , 1 - 4 - 2 - 2 , 1 - 4 - 3 - 1 ) 51 esetben. 
4-5 (2-2-3-2 , 2 - 2 - 2 - 3 , 3-1-3-2) 41 esetben. 
6-3 ( 3 - 3 - 2 - 1 , 3 -3 -1-2 , 3-3-3-0) 7 esetben. 
3-6 (2-1-3-3) lesetben. 
Ez a kép szükségszerűen halványabb a tényleges változatosság színeinél, hiszen mintánkat a 9-esek 

által jellemzett, tehát viszonylag egyenletes tagolásra (a szótagszámok egyenletes eloszlására) hajló 
versek alkotják. Lássunk példákat egyéb kombinációkra, ugyancsak 9-es sorokból. Előbb olyanokat, 
amelyekben nincs 4 szótagos tag. 

1 - 3 - 3 - 2 : Csitt,/ jajgatva/ fut le a/ hóvíz (Kis, falusi ház). 
1-3-2-3 : Két/ rohanó/ lábam/ egykoron// Térdig/ gázolt a/ vérben/ 0 (Imádság háború után). 
1-2-3-3: S szent,/ békés,/ falusi/ hatalmak// Ülnek/ majd a/ szívemnél 0 (Hazamegyek a falumba). 
2 - 3 - 1 - 3 : S aki/ temet, az/ sírt/ ne ásson (Az én sirásom). 
Mintánkban már szerepeltek olyan sorok, amelyek 2. tagja volt 4 szótagos. Lássunk egyéb 

változatokat: 
4 - 1 - 2 - 2 : Csikorog a/ láp/ fagyos/ mélye (A fehér lótuszok); 4 - 1 - 3 - 1 : Bolond hangszer:/ sír,/ 

nyerít és/ búg (A fekete zongora). 
2 - 2 - 4 - 1 : Az én/ apám/ dolgozik és/ küzd (Proletár fiú verse); 3-1—4-1: S a tóban/ nagy,/ 

förtelmes és/ rest//K%yó-/fejűJ éhes/ halak (A Halál-tó fölött); 2 - 1 - 4 - 2 : „Állj meg!"/ Nem./ Előttem 
a/ Holnap (A holnap elébe); 1 -2-4—2: Nézd,/ tüzes/ daganat a/ szívem (Imádság háború után). 

2 - 2 - 1 - 4 (vitatható): Hallom/ megint:/ mély,/ nagy örömre,// Halk tem/póra,/ titkos/ ritmusra// 
Mintha/ valaki/ jönne,/ jönne (Nem jön senki). - A „mély, nagy/ örömre" tagolás zeneileg könnyedebb 
volna, viszont tagtöréssel jár, a vers zenéje pedig elbírja az általunk jelzett megoldást is. - A 10 szótagú 
sorok vizsgálatánál (4.1) látunk még példát 4 szótagos utolsó tagra. 

3.4 Változatosság az értelmi hangsúlyok számában és elhelyezkedésében 

Mintánkban egy-egy értelmi hangsúlyt találunk 24 sorban (az 1. tagon 15, a 2. tagon 6, a 3 tagon 3 
esetben); kettőt 70 sorban (az 1-2. tagon 8, az 1-3. tagon 49, az 1-4. tagon 7, a 2-3. tagon 5, a 
2-4. tagon 1 esetben); hármat 6 sorban (5 esetben az 1., 2. és 3. tagon, 1 esetben az 1., 3. és 4. tagon). 

Mintánk ezúttal sem tükrözi a tényleges változatosságot. Kiinduló példánkban szerepelt pl. olyan 
sor, amelynek a 2., 3. és 4. tagja visel értelmi hangsúlyt (Vizsgálom/ szívem,/ izmom,/ kedvem), a 2.5 
pontban pedig a minden tagján hangsúlyos sorra is láttunk példákat. 

3.5 Másodlagos értelmi ritmusképző tényezők 

3.51 A szókapcsolat (szólam) elemeinek per definitionem közös az értelmi hangsúlyuk - általában. 
De a kivételek sem ritkák. Egyik típusuk, az inverzió, nemcsak zenei, hanem értelmi hangsúlyt is adhat 
a nyelvtanüag egyébként alárendelt szerepű szónak - pl. ha a tárgy az állítmány elé kerül: Egyszer-/ 
kétszer/ testük kjrázza// Az ifjúság/ malári/ája (Boldogok az öregedők). 

3.52 Szokványos szórendű kapcsolatban is kaphat értelmi hangsúlyt a hátul álló szó is, ha a 
kapcsolat szokatlansága (szándékolt belső ellentmondása) miatt nem illeszkedik természetesen az előző 
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szóhoz, ha nem „szervül" vele igazi szókapcsolattá. így kerül értelmi hangsúly a jelzett szóra: S egy 
föl/pántli/kázott/ kaszával (A mi Násznagyunk), Álmuk a/ zsíros/ semmi (Gőzösről az Alföld); a hatá
rozó után álló állítmányra: Mió/ta ő/ zúgva/ kivágott (A Duna vallomása) - stb. 

A bizarr kapcsolás szélsőséges esetében még az összetett szó második eleme is kap értelmi hang
súlyt: Érez/tem az/ Isten-/szagot (A Sion-hegy alatt) - pedig itt a zeneiség az „Isten-sza/got" tagolási 
kívánná. 

3.53 A felsorolás is kiemel olyan mondatrészeket, amelyek egyébként nem kapnának értelmi hang
súlyt (lásd 2.5). 

3.54 Kivételesen a szóhangsúly is szerepet kap a vers ritmusában, ha a szó önmagában is magára 
vonja figyelmünket, erős érzelmi töltésével: Egek/ ringyója,! QÍClő/ Nap (Duruzslás a jégveremből); itt 
egyébként mindkét jelzős szerkezet példa a kapcsolás szokatlanságára is. Származhat a ritmikai szó
hangsúly a szó újszerűségéből, önmagában is szokatlan voltából: Látha/tatlan,/ buja/ jelirásW Borítja/ 
melled . . . (Úri szűz dicsérete). - A szóhangsúlyról lásd még 3.63 és 3.64. 

3.55 Az ismétlést a kiemelés eszközeként tartjuk számon; szókapcsolatoknak néhány sorral vagy 
strófával későbbi ismétlődése azonban beszédbeli funkciójuk lefokozódásával is járhat, ennek követ
keztében ritmikailag is „megrövidülnek", a szó szoros értelmében. 

Hideg és/ süket/ embe/rek// Néztek/ reám, a/ vánszor/góra// . . .// S körül/ hideg és/ süket em/berek 
(Kisvárosok őszi vasárnapjai). - Piros/ hajók/ kék Oce/ánon//.. .11 Piros hajók, I hé,/ hova men/tek? (A 
ködbe-fúlt hajók). 

3.6 Másodlagos zenei ritmusképző tényezők 

Mint láttuk, a „tiszta" zenei tagolást a „hosszabbról rövidebbre" haladás jellemzi. 
3.61 Ennek érvényesülését túlhajthatja, ill. gátolhatja a kvantitás, a szótagok önmagukban vett 

hosszúsága.16 

A szótagszámok aránytalan eloszlására vezet, ha sok rövid szótag kerül a sorban egymás mellé. A 
gyakori 3-3-2-1-es tagolás is többnyire ilyesmiből adódik:S valamit,/ amitől/ kacag/na (Lázár a palota 
előtt). Ugyanígy a sor végi 4-1 tagpár: . . . kun lovak// Hátán/ érkeztek/ hetyke magya/rok (Szent 
Margit legendája). Vagy a 8 szótagú sor 4 - 2 - 2 - 0 osztása: Vájjon/ igaz, hogy/ Debre/cenben// A 
Maradan/dóság/ lakik?/ 6 (A maradandóság városában). - Utóbbi példánk tagolásába a puszta 
kvantitás mellett az r gyorsító hatása is belejátszik. 

A testes szótagok viszont lassítják a vers menetét: Kipat/tannak a/ tubaró/zsák (A mi gyermekünk). 
A t és az n kettőzése miatt nem hangzana jól a „hosszabbról rövidebbre" menő „kipattan/nak a" 
tagolás. 

3.62 Az általában vett eufónia hatására egyetlen példát: Poló/nia/ a vjdám/ rabok// S törött 
saj/kások víg ha/jója (Ének a Visztulán). A névelőnek az előző taghoz kellene simulnia, a „nia" tag 
már rövidsége miatt is toldást kívánna, csakhogy a „nia a" elviselhetetlenül hangzik; ezért kerül inkább 
osztott hangsúly a 3. tagra. 

3.63 A rím is befolyásolhatja a tagolást, a szóhangsúly érvényesítésén keresztül: Ülök,/ csapdos/ ár 
és/ hideg szél// Baby/loni/ .sötét/ yjzeknél (Sötét vizek partján). A 3 szótagos rím nélkül a „sötét 
vi/zeknél" tagolás volna a természetes. 

3.64 Ugyanígy az alliteráció. Hollók/kai és/ kóbor/ kutyákkal (E nagy tivornyán) - „kóbor 
ku/tyákkal" helyett. - Az alliteráció és a szokatlan szókapcsolás együttes hatásának eredője a második 
•p erős hangsúlya: bűne/im, mint/ Pokol/ j>álmái (Az Anti-Krisztus útja). 

1 6 Lásd: VARGYAS: i. m. 65., 195-196. 
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4. A 9-ESNÉL HOSSZABB, ILL. RÖVIDEBB SOROK; A 3-AS TAGOLÁS 
• 

4.1. A 10-12 szótagos sorok a tagolásban 

Ezek már könnyen adnak lehetőséget a felezésre, tehát az ütemezésre. Ütemező, felező 10-esekből 
áll pl. a Gémek az Olimpusz alatt. De csupa 10-esekből álló vers is lehet tagoló: 

Itt/ mintha a/ víg halál/ lengene:// Színház,/ kávéház,/ cjgány, bor,/ zene.// Csók,/ ájulás,/ láz és/ mai 
siker,// Mit bánjuk/ ma, a/ holnap/mit mivel (Budapest éjszakája szól). - Latinovits tagolásában a 4 sor 
kétféleképpen oszlik tagpárokra, kétszer 4-6, kétszer pedig 5-5 szotagos arányban (nem beszélhetünk 
tehát felező „metszetről"). Az értelmi hangsúlyok nem Összpontosulnak az 1. és a 3. tagra; a 3. és 4. 
sorban a 4. tag hangsúlya legalább olyan erős, mint a 3. tagé. - Természetes, hogy változatosabb szó
tagszám-kombinációk adódnak a 10 szótagos sorban, mint a 9-esben; az 1-3-2-4 tagolású 3. sorban 
az utolsó tag is egészen természetesen hangzik a maga 4 szótagjával. - A hosszabb sorokban még 
jobban fenyeget a tagtörés; a 2. sorban találkozunk is vele. 

Á hosszabb sorokban fokozódhat a tagpárok aszimmetriája. 3-4-2-1-es szótagszámkombinációval 
(s benne tagtöréssel) is találkozhatunk: Új, külön/ Apollója/ nincs ne/ki// S úgy ír/ verset, ha/ verset/ ír,// 
Ahogy/ szokás,/ ahogy/ szabad (A Maradandóság városában). 

Két 10-es és egy 11-es sorból épülő tagoló strófa: Őh, virágos/ Élet,/ be szép a/csoda*J/Mindenki-/ 
nek van/ kedvese,/ nője// S párját/ megleli/korhadt fa/ moha (Fedjük be a rózsát). 

Rövidebb sorokkal együtt még könnyebben illeszkednek a tagoló ritmusba a 1 l-esek: S óvatos/ 
torkuk/ köszörü/lik// Ühmgetésre,/ búra,/ kalácsra,/ borra//.. . // Leülnek./ S a fyss/ hantok a/lól// 
Csontjaim/ tréfásan/ visszakö/szönnek (Egy vidám tor). 

12 szótagos sorokat tartalmazó vers kevés van a 4 kötetben, s egyikük sem tagoló. 

4.2. A 9 szótagosnál rövidebb sorok 

A 6-8 szótagos sorok, ha „egymás között" vannak, erősen hajlanak a 4+maradék (ill. 3+3) típusú 
ütemezésre. Ilyen, 8-as sorokból álló strófa: Bujdosó kuruc rigmusa; 8/7-es: Az anyám és én; 7-es: Bihar 
vezér földjén (határozottan trocheikus is); 7/6-os: A szememet csókold; 6-os: Hosszú az erdő - stb. 

Ritkán, de épülhet tagoló vers csupa 8-as sorból is. Példánkban az 1. sor négy értelmi hangsúlya 
adja meg a tagoló sémát a továbbiak számára is: Bércek,/ tavak,/folyók,/sínek,// Bámész,/ új népek,/ új 
na/pok,// Be sie/tek,/ be roha/nok,// Be roha/nok,/ be sie/tek (Valaki utánam kiált). - 9-esekkel együtt 
könnyedén tagolódnak a 8-as sorok; a rövidebb sor végén természetesen gyakrabban jelenik meg a 0tag: 
Az Isten/ könyörü/letes,/ 0 // Sokáig/ Játat/lan és/ néma (Az Isten balján). 

Elsősorban a 9-esnél rövidebb sorok zavarhatják meg a strófaszerkezet következetességét. Az Idő 
előtt elmúlni 9 - 8 - 8 - 5 szótagos sorokból álló strófáiban az első 3 sor általában 4 tagra osztódik; a 
negyedik csak „félsor", két tagra. Ebben a strófájában viszont a két középső sor nem ad ki 4-4 tagot, 
s 0 tagról sem lehet szó, a mondanivaló nem engedi meg a nyugodalmas eüdőzést a sor végén: Be jó/ 
volna a/ nagy ga/zoknak// Tiporni,/ rúgni a/ hasuk,// Szépen,/ haraggal,/ magyarán,//1 Amíg/ szuszognak. 

Félsor nemcsak a strófa végén állhat: Nem harso/nával,// Hanem jött/ néma,/ igaz öle/léssel... (Az 
Úr érkezése). 

Hogy a 6 szótagú sor ritmikailag teljes sorként is beilleszkedhet - akár 0 tag nélkül is - a 
hosszabbak közé, azt már láttuk (2.5, Fekete Hold éjszakáján). 

A csupa 7 szótagú sorból álló versek többnyire nem ütemezők, hanem a tagoló versnek a fentiek
ben még nem tárgyalt válfaját alkotják: a 3-as tagolást. 

• 
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4.3 A 3-as tagolás 

A csupa 3 tagú sorból álló versek az aszimmetrikus tagolástól sajátos élénk, nyugtalan ritmust 
kapnak: 

Athénben/ kikelet/kor 
Hajnal-ó/rán, a/réten 
(Ihaj,/ evőé,/ Tavasz) 
Halott/ szüzet/ találtak... —  

Egy kó/száló/ poéta 
>- . . . . . 

Arra ve/todött/ éppen 
(Ihaj,/ evőé,/ Tavasz) 
S faragta/ ezt a/ verset... 

_ ~ 
(Nóta a halott szűzről) 

Ugyanilyen paradoxul játékos ritmusban szól más versekből az áhítat, a szorongás, a keserűség (Egy 
régi Kálvin-templomban; A tavaszi viharban; A Nincsen himnusza). - 8 és 7 szótagú, ill. 7 és 6 szótagú 
sorokból álló versek is lehetnek 3-as tagolásúak (A könnyek asszonya, ill. Aki helyemre áll). - Ady 4 
első kötetében összesen 19 példát találunk a tagoló versnek erre a fajtájára. 

5. A TAGOLÁS ÉS MÁS RITMUSNEMEK 

5.1 A tagolás és az ütemezés mint egymást kizáró, ill. egymásba átmenő ritmusnemek 

5.11 Tagoló és ütemező vers - nincs. Vagy-vagy. A hangsúlyos-ereszkedő lejtésű sorok vagy változó 
(szinte korlátlanul kombinálható) szótagszámú tagokra oszlanak és változó számú értelmi hangsúly 
helyezkedik el bennük változó helyeken (tagolás), vagy pedig a meghatározott szótagokon elhelyez
kedő metszetek vágják őket ritmikai részegységekre, s főhangsúly csak ezeknek a részegységeknek az 
elején állhat (ütemezés, „magyaros verselés"). A magyar versritmusnak a parlando rubatója az egyik, a 
giustója a másik. 

5.12 Átmenet viszont lehet közöttük. Adynál bőven akad, mert ő az ütemezőnek szánt vers 
merevségét is fellazítja. 

A licentia szokásos mértékénél gyakrabban tolja egy-egy szótaggal arrébb a metszetet. Az anyám és 
én pl. nyilvánvalóan ütemező vers, 4 + 4, ill. 4+3 osztású, de 28 sorából 6-ban zökken a metszet. így 
főhangsúly kerül pl. a 7 szótagos sor 6. szótagjára: Pacsirta-álcás/ sirályt. 

Másutt a metszetek ugyan szabályosak, de a félsorokon belül jelentkeznek kiemelt hangsúlyok: 
Talán a/ mája/ se volt épp/ szelíd,// Olykor bíz'/ nyűgös/ volt ez a vén/ gyermek//... //Mert úgy van/ 
igaz/ magyarság/ szerint,// Ahogy/ cudarok/ és lyak a/karják {Néhai Vajda János). 

A 4 kötetben összesen 78 verset minősíthetünk ütemezőnek (lásd 5.3), közülük azonban 25 mutat 
olyan oldódást, amely átmenet a tagolás felé. További 20 ilyen átmeneti esetet már egyenesen a 
tagolók közé kellett sorolnunk (a határhúzás természetesen csak viszonylagos lehet). 

Különleges átmeneti formát mutat az Egyre hosszabb napok. Strófái 3-3 kilenc szótagos sorból 
állnak; jellegzetes tagoló versnek gondolnánk. Csakhogy itt a tagoló forma merevedik ütemezéssé: a 18 
sor közül 14 5 + 4 osztású, s ez már metszetnek számít, ha a hangsúlyozás is kiemeü - az értelmi 
hangsúlyok pedig valóban kizárólag az 1. és a 3. tagra (azaz itt: félütemre) esnek. 
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5.2 A tagolás és az időmérték szimultaneitása 

5.21 Ez a szimultaneitás semmiképp sem annyiból áll, hogy a szöveg értelmi tagolása egyeztethető 
össze jambikus zenéjével. Elvégre a tagolásnak is megvan a maga sajátos zenéje, azt pedig Király István 
Ady-elemzései különösen gazdagon dokumentálják, milyen sokféle eszköze van Ady időmértékes 
verselésének a mondanivaló értelmének kiemelésére. Két teljes értékű - értelmi és zenei hatásokat a 
maga eszközeivel egységbe fogó - ritmusnem szimultaneitásáról van tehát szó. Zenei értelemben vett 
„többszólamúság" ez, a tagoló és az időmértékes „szólam" összhangja, amelytől mindkettő gazdagabb 
lesz. 

5.22 Bármilyen nagy az ellentét a jambikus és a tagoló ritmus között, van egy lényeges rokon 
vonásuk: mindkettő apró és egymással nagyjából egyenlő súlyú egységekkel dolgozik. Amint láttuk 
(3.2), a leggyakoribb tagoló sornak, a 9-esnek a tagolása az esetek mintegy 3/4-ében „egyenletes", 
vagyis egy 3 szótagoson kívül csupa 2 szótagú elemre osztódik a sor. 

Ebből a kétféle ritmizálás sajátos összecsengése származik.17 Ha az egyenletes tagolás 3 -2 -2 -2 
formájú, akkor a 2., a 3. és a 4. tag hangsúlya egybeesik a jambus arziszaval. Csak a taghatárokat és a 
kvantitást jelölve: 

tíé áfi a/ bal el/ zug a/ tőrria (Af. ős Kaján). - Vagy: Jaj, hogyha/ éppen/ akkor/ hívnak (Az Élet 
bosszúja). 

2-3-2-2-es tagolás esetében a két utolsó, 2-2-3-2-es esetében az utolsó taghangsúly csendül 
össze a megfelelő arzisszal; csak akkor marad el teljesen az összecsengés, ha a tagoló sor utolsó tagja a 
szaporázó (s ez a legritkább változat). 

5.23 A két „szólam" együtthangzása lehet polifon jellegű: mindkettőnek a sajátságai szabadon 
érvényesülnek. De alá is rendelődhet egyik a másiknak, kíséretként. 

A Még egyszer jambusai mögött sokszor alig sejthető még a tagoló szándék, s az Új versefc-ben is 
nemegyszer a kíséret szerepét játssza még a tagolás. Azután viszont mind gyakrabban kerül előtérbe. 

köztudomású, hogy főként a Vér és arany kötettől fogva gyakran váltakoznak Ady verseiben -
szabályszerűen, strófánként azonos helyen - trocheikus sorok a jambusiakkal, másrészt sokszor csak a 
sorvég kicsengésében válik érzékelhetővé ez a jambusi vagy trocheusi lejtés. Babits a költő mondani
valójához illő tudatos disszonanciaként értelmezi az emelkedő és ereszkedő sorok váltakozását Ady 
verseiben.1 * 

A fentiek után azonban fel kell vetnünk a kérdést: nem hatott-e Ady időmértékes verselésének 
szabadossága irányában a tagoló ritmussal való együttélése is, kétféleképpen is: 

a) A „Jaj, högyíía/ éppen/ ákkör/ hívnak" típusú, törvényszerűen gyakori összecsengések óhatat
lanul belopják az ereszkedő lejtést az önmagában véve jambikus sorba is. Nem vezethet-e ez olyan 
strófaszerkezet kialakítására, amely nem egymás ellentéte, hanem egymás kiegészítője, folytatója 
gyanánt fog egységbe emelkedő és ereszkedő lejtésű időmértékes sorokat? (Az alkaioszi strófa rá a 
példa, hogy a klasszikus verselés szigorúan kötött formái is adnak erre lehetőséget.) 

b) Szinte minden időmértékes Ady-versnek megvan a maga tagoló zenéje is (kivéve azokat, amelyek 
másik „szólamát" az ütemező verselés adja). Nem könnyíti-e meg ez a költő számára, hogy az időmér
téket olykor csak nagyjából felvázolt, akár csupán utalásokkal jelzett kísérőszólamként alkalmazza? 

5.3 Mennyiségi összefüggések 
Mi az aránya Ady első 4 kötetében a kétféle szimultán ritmusú, illetve a csak egyféleképpen 

ritmizálható verseknek, ül. versformáknak? (Külön egységnek kell számolnunk az eltérő versformákat 
olyan verseden belül, mint pl. a Megint Paris felé). 

1 r Ezzel lényegében azonos jelenséget elemzett behatóan, „metszetkapcsolás" néven, az ütemező 
& j * Időmértékes ritmus szimultaneitását vizsgálva, SZUROMI Lajos: Ady szimultán ritmusa, ItK 
1969. 671-692.; különösen 684-687. 

1 * BABITS Mihály: Tanulmány Adyról. In: Babits Adyról, Bp. 1975.127. 



Új Ver es Az Illés Szeretnem „ 
versek arany szekerén ha . . . 

tagoló és időmértékes 50 97 89 99 335 
ütemező és időmértékas 17 14 8 9 48 
csak tagoló - - 3 - 3 
csak időmértékes 1 3 - - 4 
csak ütemező 2 9 9 10 30 

70 123 109 118 420 

A négy kötet verseinek tehát egy híján négyötödét teszik ki a tagolással párhuzamosan időmértékes 
versformák. A maradék 85-ben csupán két határozott típus szerepel: az ütemezéssel párhuzamos idő-
mértéKes és a csak-ütemező; ez utóbbit az olyan, 8, 7 és 6 szótagú sorokból álló ütemező versek kép
viselik, amelyek nem trocheikusak is eevúttal. — Az a 7 vers, amelyet nem tudtunk a „tagoló és idő-
merteKes Kategóriába sorolni, az arányok szempontjából mar lényegtelen, egyébként talán mindegyikük 
megítéléséről lehet vitatkozni. Szerintünk csak-tagoló (.nem mutat következetes időmértékes szerke
zetet): Dózsa György lakomáján; Kacagás és sírás; Akik majd elkísérnek. Csak-időmértékes (nagyon 
erőltetve volna tagolható): Jártam már Délen; Sárban veszett hó; Az áhított csömör; így szólna a szóm. 

Hangsúlyoznunk kell: nem azért nem tekinthető már időmértékesnek egy vers, mert túlságosan 
erős, egyértelmű a tagoló ritmusa. Bármilyen pregnáns tagolás összefér a jambikus aláfestéssel -
viszont az időmértékre nem húzható versek között is van, amelyiknek nem éppen lendületes a tagolása 
sem (Kacagás és sírás). És megfordítva: a legjellegzetesebben jambikus versből is kihallani a tagolást, há 
benne van, viszont a tagolásnak ellenálló Sárban veszett hó időmértékesnek sem tökéletes. 

A fentiekben elsősorban azt igyekeztünk kimutatni, hogy létezik tagoló verselés (mint önálló, az 
ütemezéstől különböző ritmusnem), vannak megállapítható törvényszerűségei, s döntő szerepet játszik 
Ady költészetében. Törvényszerűségeinek vizsgálatában még távol vagyunk az átfogó rendszerezéstől. 
A későbbi Ady-kötetek hasonló szempontú vizsgálata részleteiben is módosíthatja az így kapott képet, 
főként pedig mélyebb értelmet adhat a részleteknek, az Ady-ritmika fejlődésvonalának megvilágí
tásával. Közben a remélhető viták is segíthetnek tisztázni, hogy elgondolásaink mennyiben állják meg a 
helyüket, mennyiben szorulnak kiegészítésre, revízióra. 

És végül: a ritmizálás (kivált a tagoló ritmizálás) csak segédeszköze a verselemzésnek; a ritmizálás 
„bizonyítéka" a verselemzés. Nem az a lényeg, hogy a versben „kijön" a feltételezett ritmus, hanem 
hogy a ritmusban „kijön" a vers mondanivalója. A tagoló verselésnek ezt a koncepcióját tehát 
csak akkor tekinthetjük majd érvényesnek, ha az Ady-elemzés termékeny eszközének bizonyul olyan 
avatott verselemzők kezében, akik eddig jobbára csak az időmértékben rejlő ritmikai lehetőségeket 
használták ki Ady költői mondanivalójának feltárására. 

• 
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