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Bevezetés 

 
Jelen írásom a metrika vizsgálatának lehetőségeit kívánja feltárni egy manysi népköltészeti 

példán keresztül. Mivel a manysi a magyar legközelebbi nyelvrokona,1 a kutatás 
elengedhetetlen feltétele a kontrasztív szemlélet: a manysi költemény az egyéb finnugor példák 
mellett elsősorban egy magyar verssel kerül összehasonlításra.  

A metrika fogalmát azon nyelvi szabályszerűség adja, melynek két alappillére a hangtani 
készlet és az ezt keretbe foglaló szintaktikai rendszer. E dolgozatban a metrika keretén tehát a 
különböző szabályszerűségek mentén szegmentálható szöveg nyelvészeti vizsgálatát, valamint 
magát a költői szöveget értem. Ez az elképzelés a kutatás szempontjából meghatározó 
szakirodalmakban is megegyezik.  

Az itt bemutatott szöveganalízis három részből áll: a szótagok fonémáinak, elsősorban a 
magánhangzóknak mint szótagképző elemeknek a numerikus vizsgálatából, a szintaktikai 
összetevők elemzéséből, valamint a különböző szövegpéldák szerkezeteinek összehasonlítá-
sából és fordításaiból.  

E dolgozat arra kíván választ adni, hogy lehet-e, és ha igen, hogyan tudjuk alkalmazni a már 
meglévő vizsgálati módszereket a manysi költészet egy példáján, más finnugor példákkal 
összevetve. Úgy vélem, a módszerek feltárásával és alkalmazhatóságának tesztelésével 
közelebb kerülhetünk más kevésbé kutatott (finnugor) nép költészetének megismeréséhez.  
	
	
Szakirodalmi áttekintés 
 

A kutatás témája a szöveg vizsgálatának bemutatása a manysi költészet példáin keresztül. A 
népköltészetről és magáról a versről való gondolkodás egyik legfontosabb alapvetése, hogy a 
nyelvi kifejezés és annak zenei manifesztációi (pl. hangsúly, metrika, ritmika) összefüggenek, 
elválaszthatatlanok egymástól,2 akárcsak hagyományos kultúrákban az ének és a hozzá 
kapcsolható szöveg (Austerlitz 1966, 12; Schmidt 1990, 184).  

Ezen a ponton kell feltennünk azt a kérdést, hogy mit értünk metrikán, a nyelv fonológiai 
vizsgálatát milyen más aspektusokkal egészíthetjük ki, ha a költészetet kívánjuk elemezni. A 
következőkben tehát a kutatás szempontjából meghatározó szakirodalmat fogom bemutatni, 
amely későbbi elemzéseim alapját képezi. 

Robert Austerlitz 1958-ban megjelent Ob-ugric metrics c. doktori disszertációjában egy 
kísérleti módszert alkotott meg, melyben az obi-ugor metrika nyelvészeti analízisét tűzte ki 
célul. Az obi-ugor manysi és hanti nyelv vizsgálata e kutatásban nem különült el, mivel a két 
nyelv szerkezete alapvetően ugyanolyan (Austerlitz 1958, 15). Austerlitz a nyelvészeti 
fogalmakat két szinten tárgyalta: fonetikai és nyelvtani megfeleltetés szerint. E 

                                                             
1 a hanti mellett, mely a manysihoz hasonlóan obi-ugor nyelv. 
2 ld. Arisztotelész (ford. Sarkady János 2004): Poétika, Lazi Könyvkiadó, Szeged. 
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megkülönböztetés véleménye szerint megfeleltethető a metrikai analízisnek is: kvantitatív 
analízissel a szótagok fonémáinak (elsősorban a magánhangzóknak) mennyiségét 
vizsgálhatjuk, míg a kvalitatív elemzés a morfémákra, szóosztályokra, valamint a szintaktikai 
összetevőkre vonatkoztatható. A metrika fogalmán Austerlitz a szabályszerűségek mentén 
szegmentálható szöveg nyelvészeti vizsgálatát, valamint magát a költői szöveget érti, melynek 
két alappillére a hangtani készlet és a szintaktikai rendszer (Austerlitz 1958, 15). Ez az 
elképzelés megfelel Lotz metrikai elméletének is (Lotz 1960, 1972). 

Austerlitz azért kiindulási pontja e kutatásnak, mivel ez a kísérleti módszer az első és 
egyúttal egyedüli olyan kvantitatív kutatást bemutató keret, melynek fókuszát az obi-ugor 
nyelv, ezen belül a népköltészet metrikai vizsgálata alkotja. Mivel Austerlitz módszerének 
jelenkori alkalmazhatósága e kutatás kérdése, ezért vélem úgy, hogy támaszkodni lehet és 
szükséges is az alapvetően nem kurrens szakirodalmi tételekre.  

A metrikai analízis mellett a költészet vizsgálatának létezik akusztikai aspektusa is, főként 
ha olyan népköltészeti példákat vizsgálunk, ahol a szövegekhez dallam is párosul. Ezekben az 
esetekben a prozódiát és az intonációt is ki kell emelnünk.  

Mit értünk prozódián? A prozódia azt vizsgálja, hogy miként lehet a beszédet (és éneket) 
verssé (költői szöveggé) formálni, hogyan illesszük azt a ritmus formáiba. A manysi 
prozódiával kapcsolatban Vӓisӓnen jegyzi meg először, hogy a különböző dalszövegek nem 
tükröznek minden esetben szilárd egységességet. Az (ismétlődő) szavak végén a manysi 
énekesek gyakran töltőszótagokat, értelmetlen szótagokat toldanak be, melyek azonban a 
lejegyzett szövegekben nem léteznek, így nehéz az énekelt szöveget nyomon követni (Vӓisӓnen 
1937, 18). Schmidt Éva is hasonló következtetésre jutott az obi-ugor énekversek elemzésénél: 
„az énekesek tulajdonképpen azt tanulják meg hallásból, hogy a helyi stílushagyományok 
szerint a dallam hangsúlyainak milyen egybeesése kívánatos a szöveg hangsúlyaival, és hogy 
ezt milyen töltőelemekkel lehet elérni” (Schmidt 1990, 190).  

Az intonáció a prozódiához hasonlóan olyan akusztikai szempontú fonológiai vizsgálatot 
jelent, amely a szupraszegmentális fonetikai tényezőket a mondat és a megnyilatkozás szintjén 
kutatja (Ladd 1996). Azonban az intonációs felfogásokban találunk eltérő gondolatokat, például 
a hangsúly mibenlétének kérdése kapcsán. Ladd intonáció-elméletében a hangsúly nem 
intonációs kérdés, míg Bolinger (1978) szerint a hangmagasság változásainak 
feltérképezésében a zárlatoknak és a hangsúlyoknak nagy szerepük van, mivel az intonáció 
megállapítása nyelvtipológiai kulcskérdés (Dezső 2001). A hangsúly az a szótagtulajdonság, 
amely prominenssé tesz egy szótagot a másikkal szemben. Bolinger és Dezső elméletéhez 
kapcsolható Varga (1994) álláspontja is, miszerint a karakterdallam3 meghatározása a szórendi 
tipológia fő kérdése, mivel a főhangsúly az, ami karakterdallamot indít. Ez a finnugor nyelvek 
esetében (pl. a magyarban és a manysiban) úgy nyilvánul meg, hogy egy szó egy főhangsúllyal 
rendelkezik általában, mely a szó elején áll. Kutatásom szempontjából tehát a hangsúly 
elhelyezkedése igen fontos kérdés lesz.  

Az itt bemutatott dolgozat elsősorban a metrikai elemzések bemutatását tűzte ki célul. Az 
alapul vett szakirodalmak, melyek a metrika, prozódia és intonáció kérdéseivel foglalkoznak, 
azt a célt szolgálták, hogy a későbbiekben elemzendő példák (ld. Elemzések c. fejezet) elméleti 
keretét biztosítsák a metrika szempontjából, valamint hogy felvázolják a jövőbeli perspektívát 
a kutatás kiegészítésére akusztikai szempontú prozódiai és intonációs vizsgálatok irányába.  
 
 
  

                                                             
3 A karakterdallam az a jelentéssel bíró hanglejtésforma, melyben a hangmagasság vagy sztereotip módon 
változik, vagy magasan szinttartó, vagy az indító szótag hangerőtöbbletét hordozza (Varga 1994, 492).  
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Az empirikus kutatás 
	

Az elemzések legfontosabb példáját egy 150 dallamból álló manysi népdalgyűjtésből 
választottam ki; ezeket Artturi Kannisto 1901 és 1906 között gyűjtötte az Urálban. A választott 
manysi dallam 1937-ben Armas Otto Vӓisӓnen Wogulische und Ostjakische Melodien c. 
kötetében jelent meg kottaátirat formájában. A dal szövege, mely a szöveganalízis alapjául 
szolgált, a Matti Liimola szerkesztette Wogulische Volksdichtung I. kötetében jelent meg. 

A manysi szöveg elemzéséhez háromféle adatot használtam: a szöveget és a fordításokat, 
valamint a hanganyagot, azaz az eredeti fonográffelvétel másolatát. Ez utóbbi a dolgozat 
számára csak az ellenőrzés miatt volt fontos: vajon ugyanazt a szöveget énekli az énekes, mint 
amit a leírt, azaz diktált szövegben olvashatunk? Az akusztikai anyag itt tehát nem a prozódiai 
és intonációs elemzések bemutatását szolgálja. 

Egy olyan dalt választottam ki, melyben mind a háromféle adat megfelelő minőségű volt, a 
hanganyagot hallgatva az ének egyrészt megegyezett a lejegyzett szöveggel, másrészt a 
dallamot a kottát követve be tudtam azonosítani, és végül: a szöveg az adott dallamon hangzik 
el. Ez Vӓisӓnen kottagyűjteményében a 27-es számú dal, Liimola szöveggyűjteményében a  
67-es számú mese, melynek dalbetéte a 27-es számú dal.  

A manysi szöveg mellett további finnugor példákat elemzek: egy magyar verset (Petőfi 
Sándor: Ez a világ amilyen nagy…), valamint egy kamassz találós kérdést, melyhez magyar 
fordítást is készítettem. E szövegek összevetése és fordítása a metrika vizsgálatának kontrasztív 
megközelítését szolgálja. 
 
 
Kutatási kérdések, módszerek 
 

A szakirodalmi áttekintés, valamint az elméleti keret felvázolása után a kutatás fő kérdései 
tehát a következők: lehetséges-e, és ha igen, hogyan tudjuk alkalmazni a már meglévő vizsgálati 
módszereket. A módszerek kiválasztását Austerlitz és Lotz kétszintes metrikai elmélete 
határozta meg, miszerint a szöveg metrikai vizsgálata a hangtani készlet (szótagok) és a 
szintaktikai rendszer (szöveget alkotó mondatok grammatikai szegmentálása) elemzéséből épül 
fel.  

Ezt kiegészítve a vers-struktúra jellegzetes obi-ugor stilisztikai eszközét is bemutatom, a 
paralelizmust. Ezt azért tartom fontosnak, mivel számos manysi költemény esetében 
találkozhatunk ezzel a verssor-formával, ahogy azt Austerlitz korpuszának statisztikai 
elemzéseiben megfigyelhetjük.4 Bár Steinitz (1941, 353) úgy fogalmazott, hogy a paralelizmus 
főként az obi-ugor népköltészet sajátja, Lotz (1972) uráli verselésről szóló tanulmányában 
ugyancsak egy paralelizmus-jelenséget figyelt meg kamassz találós kérdésekben. A szamojéd 
nyelvcsalád kamassz ága azóta sajnálatos módon kihalt, ezért nagy jelentőséggel bír, hogy Lotz 
(1972, 111) elemzésein keresztül fennmaradt e néhány kamassz népköltészeti példa, igazolva 
az uráli nyelvcsaládra jellemző stíluseszköz, a paralelizmus létét az obi-ugor példák mellett. A 
találós kérdések közül egyet választottam ki, melynek elemzése és fordítása is bemutatásra 
kerül a dolgozatban.  

A manysi elemzésekben a nyelvtipológiai összefüggések feltárására is kísérletet teszek. A 
szórendi tipológia úgy nyilvánul meg az SOV szórendű manysi esetében, hogy a mondat a 
tipológiai alannyal indul, az igével zárul, közte helyezkedik el a tárgy; ez azt jelenti, hogy az 
intonációs kontúr az alanyról az ige felé esik (Dezső 2001).5  
                                                             
4 Az Austerlitz által felfedezett másik jellegzetes obi-ugor verssor-típust teraszos sornak nevezi. 
5 Természetesen a tipológia meghatározásánál mondatrészekről beszélünk, az ige eszerint követi az elnevezést. 
Austerlitz a mondatrészek elnevezésénél az alany, tárgy, állítmány (predicate) kifejezéseket alkalmazza 
(Austerlitz 1958, 19). 
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Azonban a szórendi tipológia metrikai vetülete a szótagrendszer felvázolása szempontjából 
is fontos (ld. Elemzések). A magyar és a manysi költeményt összevetve egy fontos közös 
jellegzetességet figyelhetünk meg a szótageloszlás területén. 

 
 
Elemzések 
 

Az elemzések bemutatásánál elsőként A. O. Väisänen, a dallam lejegyzőjének német 
fordítását olvashatjuk, hogy mit hallott ő a fonográffelvételből 1937-ben. Ezután következik a 
saját magyar fordításom a manysi szöveg és a német fordítás alapján. A mese rövid történetét 
is megadom itt. 
 
A mesebeli gonosz nő dala (betétdal egy meséből) 

A gonosz nő ellopja egy másik nő fiát. Egy jóságos vadász meghallja a nő dalát, amint arról 
énekel: nem is ő a fiú igazi anyja. A gonosz asszony kedveli a fényűző életet, így énekel: 
„asszony, asszony elloptam a fiad; egyik karom a zsírban, a másik a takarmányban.”6 A fiú 
meghallja az éneket, rájön az igazságra, és megöli a gonosz asszonyt. 
 
A szöveg és fordítások  
 
(Väisänen 1939, 44; Textprobe Nr. 27)  
Dem Frauchen, dem Frauchen nahm ich den Sohn weg, 
> > > stahl > > > > ?? 
Mein eines Händchen liegt im Fett, 
  > > > anderes > > > Trocknen (in der Zukost) 
 
(Kannisto – Liimola 1951, 211; Nr. 67) 
nékwénəl nékwénəl pig túlmantasum 
nékwénəl nékwénəl pig álmajasum. 
akw(a) pal kátkem  wojta huji 
akw(a) pal kátkem súrta huji. 
 
Fordítás (Madarász 2015) 
Asszony(ka), asszony(ka), elloptam a fiacskádat, 
Asszonyka, asszonyka, elragadtam a fiacskádat. 
Egyik kezem a zsírban lóg,  
A másik a takarmányban lóg.7 
 

A különböző agglutináló és flektáló nyelvek metrikái azt mutatják, hogy az egy sorra eső 
szótagszám a népdalokban 7 és 10 között van, mind közül a leggyakoribb a nyolcas, amely két 
egyenlő (4 + 4) vagy nem egyenlő (5 + 3; 3 + 5) kolonra oszlik. Egy átlagos sorba négy-öt szó 
fér bele (Dezső 2001). A következő elemzés tehát a dal sorainak szótageloszlását elemzi.  
 
Szillabikus vázlat: 6 + 5 
nékwénəl nékwénəl | pig túlmantasum (11) 
nékwénəl nékwénəl | pig álmajasum (11) 
 

                                                             
6 A mese egy vadászgazdagságban játszódik: ennivaló zsír és takarmány bőven van, ezzel dicsekszik a nő. 
7 lóg = ’fekszik’ 



MADARÁSZ ESZTER 74 

Az első két verssor első szavának megismétlése által a verssor tizenegy szótagos sorrá bővül. 
Azonban ha ismétlés nélkül vizsgáljuk a szótagokat, pontosan nyolc szótagos verssort kapunk. 
 
3 + 5 = 8! 
nékwénəl | pig tulmantasum (8) 
 
Szillabikus vázlat: 4 + 4 
akw(a) pal kátkem | wojta huji (8) 
akw(a) pal kátkem | súrta huji (8) 
 

Vizsgáljuk meg a kiválasztott magyar szöveget is! Ez a példa a magyar ütemhangsúlyos 
verselést mutatja be egy Petőfi-versen keresztül, amely a manysi példa utolsó két sorához 
hasonlóan nyolc szótagból épül fel az agglutináló nyelvek leggyakoribb metrikai mintája 
alapján. Az Ez a világ amilyen nagy… c. vers a felező versformára példa, mely egy 
szótagszámláló ütemhangsúlyos forma, két egyenlő szótagszámú sorral. Hegedüs (1978, 72) 
szerint az „ősi nyolcas” az egyik leggyakoribb versorma a magyar költészetben, de a fenti példa 
alapján a manysiban is megjelenik.  

Felmerül a kérdés, hogy vajon több példát elemezve, más finnugor népek költeményeit 
megvizsgálva találunk-e még több esetet szimmetrikus „ősi nyolcas” verselésre. Bízom benne, 
hogy későbbi kutatásaim során választ kapok erre a kérdésre. 

A magyar nyelvben a főhangsúly a szó első szótagjára esik ugyan, de a magyaros 
ütemhangsúlyos verselés esetében a vershangsúly nem mindig esik egybe a szóhangsúllyal. 
Ennek példája a vers második versszakának utolsó két sorában előforduló „aszimmetria.”  
 
Petőfi Sándor: Ez a világ amilyen nagy…(1844) 
 
Szillabikus vázlat: 4 + 4 
 
(1.versszak) 
Ez a világ | amilyen nagy, 4 + 4 
Te, galambom, | oly kicsiny vagy; 4 + 4 
De ha téged | birhatnálak, 4 + 4 
A világért | nem adnálak! 4 + 4 
 
(2. versszak) 
Te vagy a nap | én az éjjel, 4 + 4 
Teljes teli |sötétséggel; 4 + 4 
Ha szivünk ö- | sszeolvadna, 4 + 4 → Ha szívünk összeolvadna  
Rám be szép haj- | nal hasadna!  4 + 4 → Rám be szép hajnal hasadna 
 
A grammatikai szegmentálásról 

A metrikai analízis a szöveget alkotó mondatok szegmentálásával kezdődik. A 
mondathatárokat a ragozott igei (finite) alakhoz viszonyítjuk, amely a manysi nyelvben a 
mondat végén helyezkedik el. Ezen igei alakok alkotják a mondat fő frázisait, az igei sorokat 
(verbal lines; vö. Austerlitz 1958, 21). Azok a frázisok, amelyek megelőzik az igei sort, gyakran 
kisebb, igen hasonló frázisokból épülnek fel (ld. paralelizmus), ezek a nominális sorok. Az 
állítmányon kívül az összes mondatrész a nominális sorban helyezkedik el. Az igei és nominális 
sorok megkülönböztetése az ige és a főnév szófaji megkülönböztetésén alapszik: a főnevek 
hordozhatják a szám, személy és az eset szuffixumait; az ige a szám, személy és az idő 
megjelölésének szuffixumait (Austerlitz 1958, 16–17; Austerlitz 1966, 12).  
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Amikor két frázis azonosan lett összeállítva egy vagy két szó kivételével, ugyanolyan relatív 
pozícióban elhelyezkedve, párhuzamos struktúrákról, paralelizmusról beszélünk (parallel lines 
– vö. Steinitz 1941; Austerlitz 1958).  

A következő három példa a manysi versben megjelenő paralelizmusokat tárja fel, a 
grammatikailag szegmentált verssorokat, valamint a bennük jelölt eltéréseket és 
paralelizmusokat, majd e két elemzés után a kamassz találós kérdés fordítását és paralelizmus-
vázlatát mutatom be hasonló szempontok szerint.  
 
Paralelizmus-vázlat 
ab – ab’  
ab – a’b 
 
Grammatikai szegmentálás és paralelizmus 
 
 N (névszói/nominális sor)   V (igei sor) 
 

1. nékwénəl nékwénəl | pig (a) 
túlmantasum (b) 

2. nékwénəl nékwénəl | pig (a) 
álmajasum. (b’) 

3. akw(a) pal kátkem | wojta (a) 
huji (b) 

4. akw(a) pal kátkem | súrta (a’) 
huji. (b) 

 
A találós kérdés paralelizmus-vázlata 
a – b 
a’ – b’ 
 
(vö. Lotz 1972, 113) 
 
kuja jilkintə nulam,  (a) Under the sun I stand  A nap alatt állok 
   altenəj warkam nel’em; (b) and blow a golden horn,  (és) megfújom az arany kürtöt 
Ki jilkintə nulam,  (a’) Under the moon I stand  A hold alatt állok 
  kymyšej warkam nel’em. (b’) and blow a silver horn.   (és) megfújom az ezüst kürtöt.8 
 
 
Összegzés 
 

E dolgozat során kísérletet tettem metrikai elemzési módszerek bemutatására és 
szintetizálására, valamint e módszerek alkalmazhatóságának tesztelésére és kiegészítésére egy 
manysi népköltészeti példán, egy magyar versen, valamint egy kamassz találós kérdésen 
keresztül. 

Újabb kutatási perspektívaként a manysi prozódiát, intonációs kontúrt kívánom 
megvizsgálni dallamokkal összevetve, élőnyelvi konzultáns közreműködésével. Célom 
továbbá más kevésbé kutatott (finnugor) nép költészetének tanulmányozása is, amellyel – úgy 
vélem – nemcsak a magyar mint finnugor nép költészetének megismeréséhez kerülhetünk 
közelebb, hanem más népek költészeti hagyományainak feltérképezéséhez is.  
 
  

                                                             
8 A találós kérdés megfejtése: ’vadlúd’ vagy ’daru’ 
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Madarász, Eszter 
Approaches to metric analysis. 

Folk-poetry in Finno-Ugric languages 
 

The aim of this paper is to present an analysis of the metrics of Mansi folk poetry. Mansi is Hungarian’s closest 
language relative therefore contrastive approach is an indispensable condition for the research: the Mansi text – 
among Finno-Ugric examples will be primarily compared to a Hungarian poem.  

The subject of metrics is based on linguistic regularity which has two major constituents: phonetic material 
within a certain syntactic frame. In this research I consider metrics as the linguistic analysis of texts which can be 
segmented along particular regularities. By this definition the poetic text is in the scope of metrics.  

The presented text analysis includes three sections: 1. the numerical examination of the phonological 
constituents in the syllables 2. analysis of the syntactic components 3. translation and comparison of the structure 
of the examined texts. 

This paper’s purpose is to answer the following questions: is it possible to apply the existing methods for Mansi 
folk poetry comparing with other Finno-Ugric examples, and if so how can we accomplish it. I believe that by 
exploring these methods, we can get acquainted with other less studied (Finno-Ugric) people’s folk-poetry. 
 
 
 
 


