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Gyöngyös Imre – Wellington (Új-Zéland)                      2012.11.25. 
 

Kedves Melinda, 
Mindenekelőtt gratulálok a munkateljesítmény elbírásához, de még inkább 
az eredményhez, ami még csak egy nyelvben is hatalmas és értékes 
mennyiség és minőség lenne! Ezért kérem, hogy bocsássa meg nekem 
ezt az időrablásomat: Azt sugallnám, hogy tessék félretenni ezt most 
olyan időkre, amelyek nyugodalmasabbak! 
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   Ez talán egy kissé szószátyár küldemény lesz, de tessék félretenni, mert 
valószínű időfosztogatás, de a kedvenc vesszőparimámról, a skandálásról 
kell ismét írnom, mert idő közben olyan mély meggyőződésemmé vált az a 
tény, hogy a skandálás és ezen belül a HELYES skandálás függvénye a jó 
költészet még ma is, noha ma nagyon kevesen ambícionálják a 
fontosságát! […] 
   A Petőfi vers analízisét a skandálási rendhagyások miatt kívánom 
bemutatni! Érdekes, hogy az ékezetváltozásokat teljesen a helyes 
skandálás célzatosságával alkalmazták! Úgy is másoltam a Hét évszázad 
magyar versei c. könyvemből. (Valószínű, hogy Petőfi kéziratában is így 
volt!) És ő is majdnem úgy használta a licenciákat, mint a deákosok (akik 
kezdték!) A szabályok csak kissé szigorodtak a deákosok és Petőfi ideje 
között!  
   Erre én csak egy festészeti analógiát tudok mondani: A portréfestők az 
egy-egy ecset megtörlése elött a felesleges (paletta-sarat!) a kép háttrére 
kenik és mintegy véletlen hatásként létre hoznak egy szürkékből álló 
zenekart (annyi féle szürke van, ahány szín! Ez ad fantasztikus koncertet 
egy képhez!  
   A skandálási licenciák hangszerelik fel a verset olyan koncertté, amely 
külön élvezetet képes varázsolni! Érdekes, hogy már Petőfi is a jambikus 
és trohaeikus skandálást tarkította jobban ilyenekkel! A daktilikus és 
anapesztikus részek természetesebben skandálódnak!  
   Kedves Melinda, még egyszer gratulálok a hihetetlen irodalmi 
teljesítményhez! Grandiózus!!  
Kézcsókkal: Imre 

 
Skandálásról műfordítóknak 
   Ez a műszó sem eléggé kiforrott ahhoz, hogy a meghatározást 
egyértelműen lehetne használni: 
   A skandálás olyan versolvasás, amely az időmértéket kivánja 
érzékeltetni a versben.  
Egy-egy vers ritmikája ezáltal jobban érzékelkhető. Tudatosan nem 
használtam a "hangsúlyozás" szót, mert azt az ütemhangsúlyos versek 
érzékeltetésére tartogatom. No meg a "hangsúlyváltó ritmusú versek 
könnyebb felfogására. 
A nyugat-európai versek  nagy hányada is az antik időmértékek alapján 
képezik ritmusrendszerüket, de a mai napig a legtöbb nemzeti nyelv 
hangsúlyváltó ritmusban írja verseit, ahol a hosszú szótagot nyomatékkal, 
erősebb hangsúllyal ejtik, mint a rövidet. A hangsúlyváltó verseket a 
műfordítások magyarul időmértékes megjelenítésben mutatják be. 
A skandálás a hosszú szótagnak kicsit hosszabb időtartamot ad (két mora 
tartamot) a rövid szótagnak (egy mora) kicsit rövidebbet. (mora: 
késleltetés, az időmérték alapmércéje!) . 
A gyakorlott skandáló a hosszú szótagot magasabban és nagyobb 
nyomatékkal ejti, mint a rövidet. A ritmus tehát önkéntelenül is 
hangsúlyváltóvá is válik! Ez nem baj, mert hiszen műfordítás közben az 
idegennyelvű változatot is skandáljuk, hogy a ritmust magyar nyelvünkben 
is jobban megközelíthessük! (2012. aug. 17.) 
                                                         
GYAKORLAT: 
Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban (Drámai jambus)       
Petőfi: Szeptember végén (daktilikus Verseghy) 
Vörösmarty: Zalán futása (hexameter) 
Kosztolányi: Hajnali részegség (jambikus) 
Petőfi: Egy gondolat bánt engemet... (rapszódia, melyben a verslábak a 
sorok témáinak hangulatai szerint változnak!) 
Babits: Hadjárat a semmibe(jambikus stanzák) 
Babits: Danaidák (troaeusok) 
Leszűrt megállapítás: a daktilikus és anapesztikus verseket pontosabb 
időmértékkel költik, mint a jambikusokat és trochaeikusokat s ez a 
nyugateurópai költészet hatása (rímes időmérték illetve hangsúlyritmus) 
Babits: Hadjárat a semmibe (jambikus) 
Babits: Danaidák (trohaeikus) 
Berzsenyi műveit és  az antik formák skandálását felső fokra tartogatnám! 
(2012. aug. 28.) 
 
Tulajdonképpen bevezető gyanánt meg kellett volna jegyeznem a 
skandálás fontosságáról egy-két olyan dolgot, amit megfigyeltem.  
Nagyon sok verskiadvány van a magyar könyvpiacon. Ezeknek csak egy 
elenyésző hányada jut el vevőhöz! 
Hogy mi az igazi értéke vásárra kerülő verseknek, azt csak nagyon kevés 
"értő" tudja megmondani! Ha feltenném a kérdést, hogy mi az a kritérium, 
amelynek a kitűnő vers eleget kell tegyen, nagyon kevés egységesen 
elfogadható választ kapnék. Meghatározott axiómaszerű megfogalmazást 
biztosan nem! 
Versek különbözősége feltételezi a különböző elbírálását minden versnek. 
Ezt teszi az olvasó is: Megkeresi a mondanivalóban azt a szépségpontot 
(esztétikumot), amit érdemes szépen megválasztott szöveggel kifejezni! A 
szöveg olvasásakor az első benyomás tehát, a hangkeverék és csak a 
második benyomásnak marad a szöveg jelentése, mert ez az időrendi 
sorrend! A hangkeveréknek kell muzsikálni ahhoz, hogy a figyelmünk 
érdeklődése megmaradjon! 
Meggyőződésem, hogy legnagyobb költőink költészetük nyelvével érik el 
ezt a muzsikát. Hovatovább ez a muzsika ad számot az ihletük 
fenntartására is és a legtöbb esetben az olvasott vers esztétikumának 
alaposabb kiaknázására, a műalkotás sikeres és teljes befejezésére. 
Minden igazi nagy költőnk kitűnő ritmusérzékkel tudott skandálni. Ezt 
tartom tehát a közös vonásnak, ami a költők sikerességét 

megmagyarázza! Vízválasztónak is beállíthatnám: Skandálás az a határ, 
ami a jó és a rossz verset elválasztja egymástól! Természetesen ez nem 
jelent egyik oldalon sem kizárólagosságot! (2012. szept. 20.) 
                                            
             Skandálási gyakorlatként 
Talán a legtanulságosabb példa Petőfi: Egy gondolat bánt engemet... 
című versét elemezni. A vers műfaja közismerten rapszódia. Ez a műfaj 
megengedi nem csak a váratlan vagy elvárt képek változásait, de a 
verslábak rapszodikus (?) váltakozását is! Ezt azért kérdőjeleztem meg, 
mert Petőfinek ebben a versében a lábváltoztatások gondos 
szerkesztésről adnak tanubizonyságot! 
“Egy gondolat bánt engemet: 
Ágyban párnák közt halni meg !" 
Az első két sor négyes jambusnak skandálható, bár vannak hosszú 
szótagok (rövid helyen!) (például a "bánt"), de a spondeusi helyettesítés 
megengedett, sőt néhol kívánt, hogy a jambikus kopogásból kellemesebb 
hullámzást varázsoljon! 
"Lassan hervadni el, mint a virág, 
Amelyen titkos féreg foga rág" 
Ez már ötös jambus, noha a második és a negyedik spondeus 
helyettesítés, sőt a régi névelős licenciát is alkalmazza, mikor az "a"-t 
hosszan vagy hangsúllyal ejti! A másik skandálási rendellenesség a "fog-" 
szótag rövidsége hangsúlyos nyomatékot igényel! 
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, 
Mely elhagyott, üres szobában áll. 
A "-san, mint" spondeus  két szótagja, minden más láb tiszta jambus! 
Ne ily halált adj, istenem, 
Ne ily halált adj énnekem! 
Visszatértünk a négyes jambusokhoz! A sorok felkiáltás-jellege és a 
jambusok tiszta skandálása aláhúzza a mondanivalót! 
Legyek fa, melyen villám fut keresztül, 
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül, 
Mindkét sorban van rendhagyó skandálás: a "csa-"(a "csavar" első 
szótagja) és a "ki" hangsúlyosan skandálandó, ezeken kívül a mely is 
mindkét sorban két el ipszilonnal ejtendő ahhoz, hogy helyes verstani 
lüktetést kapjunk! E rendhagyások szinezik a vers nyelvét! 
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe 
Eget, földet rázó mennydörgés dönt le... 
Csak egyetlen tiszta jambus van (a hívó rím előtti) a két sorban. Meg kell 
tanulnunk a spondeusok második szótagjának adni erősebb hangsúlyt! 
Ha majd minden rabszolganép 
Jármát megunva síkra lép, 
Az öt és feles után a versmondó is egy kis pauzát tart mielőtt a négyes 
jambikusokat elkezdi (Csak a "min-", a második láb spondeus) 
Pirosló arccal és piros zászlókkal 
És a zászlókon eme szent jelszóval: 
A "-ló" és a "zász-" rövid (az elsőben) és az "a"  (névelő) és az "em-"  (az 
eme szóban) hosszan  (vagy hangsúlyosan ejtendő helyes skandálással! 
Világszabadság! 
S ezt elharsogják, 
Visszatértünk a felkiáltáshoz: Két és fél jambusként skandálható sorokhoz, 
melyek második fele spondeusoból áll (ti tá ti tá tá) 
Elharsogják kelettől nyúgatig, 
S a zsarnokság velök megütközik 
Nem tudom, hogy Petőfi írta-e hosszú "ú"-val, mert az egész sor amúgy is 
spondeust skandál, a másodikban csak a "-nok (a "zsarnokság" szóban!) 
hosszabbodik meg! Hét évszázad magyar verseiben könyvem 
szerkesztője is így írja! 
Ott essem el én  
A harc mezején, 
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül, 
S ha ajkam örömteli végszava zendül, 
Hadd nyelje el azt az acéli zörej, 
A trombita hangja, az ágyudörej, 
S holttestemen át 
Fújó paripák 
Száguldjanak a kivivott diadalra, 
S otthagyjanak engemet összetiporva. 
Itt már nem lehet probléma a skandálás, mert csak a névelő nyomatéka 
lehet az egyetlen rendhagyás. A daktilusok erőteljesen 
kardcsörtetésszerűen ropognak. Csak ezek után következhet a jambusok 
visszatérte, még hozzá spondeus-dúsan, hogy annál gyászosabban 
zsolozsmázzanak! 
Ott szedjék össze elszórt csontomat, 
Ha jön majd a nagy temetési nap, 
Hol ünnepélyes lassu gyászzenével 
És fátyolos zászlók kiséretével 
A hősöket egy közös sírnak adják, 
Kik érted haltak, szent világszabadság! 
Számomra külön elégtétel, hogy az öt és feles csonka sort Petőfi is 
szomorúbbnak, gyászosabbnak érezte, mint az ötös teljes jambusos vagy 
a rövidebb teljes jambussal szerkesztett sorokat. Azt én is mindig érzem, 
hogy a csonka lábbal végződő sor búsabb talán az utána következő kis 
pauza miatt? A záró hat sornak csak az első párrímes sorai ötösek, az 
utolsó négy sor öt és feles! Petőfi  a legszomorúbb formával gyászolja a 
hősöket!! (2012 nov.) 
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