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1. Előadásom arról szól, hogy a kompozíció miként segítheti, hogyan 
erősítheti föl a költői üzenetet; közelebbről nézve arról, hogy érdemes tüze-
tesebben is megvizsgálnunk a statikus nyelvi forma és a benne kifejeződő 
dinamikus tartalom összefüggéseit. A költészetről gondolkodó költő, Ne-
mes Nagy Ágnes kérdés formájában ezt így fogalmazta meg: „Egyáltalán: 
megmaradt itt valami? Meg. Egy vers legeslegutolsó foszlánya megmaradt. 
Megmaradt az a végső, legellenállóbb, már absztrakt képlet, ami egy vers-
sorban még azonos önmagával: a szerkezet. (...) Lefoszlott róla minden, 
arctalan lett és értelmetlen - de a csontváza tökéletes. Úgy látszik, a vers-
emlékezet támasztékai közt nincs szilárdabb erő ennél az elvont összefüg-
gésnél, a szerkezetnél, a mindig feltámadni kész, szépen tagolt csontváz-
nál. " (Nemes Nagy, 1989, 71-72.). 

A vers csontvázszerkezetét nem szabad leszűkítenünk csak a szintakti-
kai szerkezetére. Egy nyelvi-művészeti alkotás szerkezetének a hangzás-
szerkezet is része (Nemes Nagy Ágnes is erre utal elsősorban), azaz a nyel-
vi-grammatikai szerkezetre épülő ritmika. A hangzásközlemény összetevői 
igen sokfélék lehetnek: a rímelés, az ütemhangsúlyok ritmikája, a rövid-
hosszú szótagok szabályos váltakozásának ritmikája, a vers hangszerelésé-
ből eredő ritmika (plato-veláris hangszerelés). Előadásomban e kettőnek: a 
szintaktikainak és a hangzásszerkezetnek a szerves összekapcsolására tö-
rekszem, vagyis annak a kérdésnek a boncolgatására, hogy a hangzás hatá-
sát mennyire erősítheti föl, esetleg nem éppen a grammatikai szerkezet te-
remti-e meg érvényesülését. Horváth Iván célratörő kérdésével: „... nem 
lehet-e a szintaxisból levezetni a metrikát? " (Horváth, 1991, 134.). Példám-
ban az egyik legrázósabb grammatikai szerkezetet vizsgálom: a főnévi alap-
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tagú szintagmát. Hallgassuk meg az eddig elmondottak szempontjából az 
alábbi versrészietet! 

„ Ez mind csak játék. Ceruzával írom 
uraktól kapott pénzen vett papíron. " 

(József Attila: írásjel. Tűnődő. 1931. 2:35) 
A szerkezet és hangzás összefüggésében a fenti részlet második sorát 

nem lehet ritmikailag két egységre bontani. Pedig az első sor erős mondat-
tagolási határa hatással van a második sor ritmusára is (5/6-os tagolódás). 
Tehát ha nem figyelünk a grammatikai szerkezet építkezésére, rosszul ta-
goljuk a második sort: 

wraktól kapott, | pénzen vett papíron. 
Ezzel a hangzástagolással halmozott determinánsokat érzékeltetnék: 

((h2 \ jm1) + (h2 \ jm1)) \ Fn. 
(Jelmagyarázat. A számok a determinánsok szintmélységét jelölik, a fer-

de vonal az alárendelés jele. Fn. = főnév. Vö. Deme, 1976, 88-95). 
Helyesen értelmezve nyilvánvalóan nem kezdhetek új szakaszhangsúlyt 

(még gyengét sem) a pénzen vett jelzős szerkezetben, hiszen a szintagmám 
abszolút hierarchikus építkezésű: 

( h 4 \ j m 3 \ h 2 \ j m ' \ F n ) 
A hangsúlyozásban is ennek megfelelően kell megoldanom a verssor di-

namikai ívét. (A papírhoz jutás keserves folyamatát erősíti föl a „lépésen-
ként" haladó szerkezet.) 

Gondolatmenetem további részében a szintagmatikus szerkesztés ritmi-
kai összefüggéseiről szólok lírai és prózai műből való szerkezetek vizsgála-
ta alapján. 

2. Egy költői kép megfejtése a szorosabb vagy lazább szerkezeti-tartal-
mi elemek összefüggéseinek feltárásán alapul. A legkötöttebb formája szer-
kezetileg a szintagmának van. (Szintagmának azt a szerkezetet tekintem, 
melynek legfeljebb az alaptagja áll mondatszinten. Különösen „merev" 
szerkezeti keretet jelent a főnévi alaptagú szintagma; jellege egyértelműen 
bináris: alaptag és determináns, és egyetlen transzformációs lépésben csu-
pán egy bővítményt tud magához kapcsolni - természetesen egyetlen deter-
minánsnak tekintve a halmozott bővítményeket.) (Vö. B. Fejes, 1996, 153.). 

A szintagma vizsgálata a ritmikai és hangsúlyszerkezet szempontjából 
sajátosabb, mint a szabad mondatrészek szintje. Nyilvánvaló, hogy például 
a mondatszinten érvényesülő ritmikus egységek általában felcserélhetők 
egymással anélkül, hogy lényegesen megváltozna (elromlana) a költemény 
ritmikai tagolódása (vö. Horváth, 1991, 125.). Érdemes megvizsgálnunk, 
hogy a binárisan tagolható/tagolódó, ezért ritmikai tagolásra is alkalmas, de 
zárt, merev grammatikai forma hogyan lesz a nagyon is dinamikus jelentés 
hordozója. De mennyit enged meg a szintagma szerkezete? Szolgálja-e, lc-
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hetővé teszi-e például a sorrendi megfordítást? (Mint már utaltam rá, a 
hangsúly elosztására, s így a ritmikai tagolódásra is az azonos szintaktikai 
szinten álló elemek képesek. Ezért is vizsgálom a szintagmabokor ritmikai 
kérdéseit.) 

A szakaszos hierarchiát tartalmazó főnévi alaptagú szintagma elvileg al-
kalmas lehet ritmikai alapon történő megfordításra. Nézzük meg ebből a 
szempontból Tóth Árpád Harangvirág című versének alábbi két sorát: 

„ Fagyott virág, majd állasz a tetőn 
Az özvegy erdő barna bánatában " 

(Tóth Árpád: Összes versei, 1984, 192.) 
A vizsgálandó szintagma (Az özvegy erdő barna bánatában) szerkezeti 

építkezése: ((jm2 \ jb1) \ (jm' \ Fn)). 
A szinte hibátlan jambikus lejtésű soron átüt az értelmi tagolódás (vö.: 

Németh, 1983, 56.): az özvegy erdő öarna bánatában. Az értelmi tagolódás 
ritmikai lehetőségét a bánat főnévhez kapcsolódó két állítás transzformáci-
ója teremti meg: a bánat barna, a bánat az özvegy erdőé. Ha a vers szerke-
zetének valóságbeli kapcsolatait vizsgálom meg, akkor a következő sorren-
det látom: az erdő barna, a bánat özvegyi. (B. Fejes, 1996, 153.). 
Megtarthatta volna a költő az eredeti kapcsolódási sorrendet is. Ekkor az öz-
vegyi állítmány transzformációjában az -i melléknévképzőt törölnie kellett 
volna a ritmus szabályai miatt: a barna erdő özvegy bánatában. Vagyis a 
szintagmán belül is elképzelhető a ritmus által megengedett szerkezeti for-
gatás. Játsszunk el a fenti kapcsolódás kombinatorikus lehetőségeivel! (a = 
barna, b = erdő, c = özvegy, d = bánat). 

a b c d a barna erdő özvegy bánatában 
a b d c a barna erdő bánat özvegyében 
a c b d a barna özvegy erdő bánatában 
a c d b a barna özvegy bánat erdejében 
a d b c a barna bánat erdő özvegyében 
a d c b a barna bánat özvegy erdejében 

b a c d az erdő barna özvegy bánatában 
b a d c az erdő barna bánat özvegyében 
b e a d az erdő özvegy barna bánatában 
b c d a az erdő özvegy bánat barnajában 
b d a c az erdő bánat barna özvegyében 
b d c a az erdő bánat özvegy barnajában 

c a b d az özvegy barna erdő bánatában 
c a d b az özvegy barna bánat erdejében 
c b a d az özvegy erdő barna bánatában 
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c b d a az özvegy erdő bánat barnajában 
e d a b az özvegy bánat barna erdejében 
c d b a az özvegy bánat erdő barnajában 

d a b c a bánat barna erdő özvegyében 
d a c b a bánat barna özvegy erdejében 
d b a c a bánat erdő barna özvegyében 
d b c a a bánat erdő özvegy barnajában 
d c a b a bánat özvegy barna erdejében 
d c b a a bánat özvegy erdő barnajában 

A fenti forgatással kapott szerkezetek jól mutatják, hogy szintaktikai és 
szemantikai megkötésekkel kell számolnunk. A sorrendiséggel együtt (a 
szerkezetben szereplő szavak lexikális és grammatikai struktúrája miatt) 
szintaktikai és szemantikai átrendeződést is látunk. Figyelembe kell tehát 
vennünk a szavaknak a mondatbeli szerepüket meghatározó jelentésformá-
jukat is: a barna csak melléknév, és ebben a formájában elsősorban csak mi-
nőségjelző lehet egy szintagmában, a bánat és az erdő csak főnév, az özvegy 
melléknév és főnév. A szerkezetbeli viszonyítások természetesen bizonyos 
jelentésmozgást is megengednek. Ahogyan például az özvegy - özvegyi 
jelentéspár, ugyanúgy alkalmilag melléknevesülve értelmezhető az erdő szó 
jelentése és erdőnyi értékben. Ehhez azonban grammatikai alapot a szerke-
zet főnévi eleme biztosít, illetőleg nem kis szerep jut a ritmus egybetartó 
erejének is. Ha mindezekkel szembesítjük a szerkezet ritmikai változását is, 
igazolható, hogy csak azokban a sorrendi fordításokban maradt meg az ere-
deti bináris ritmikai tagolódás, amelyek fölírhatok az eredeti szerkezeti for-
mában: ((jm2 \ jb1) \ (jm' \ Fn)). Ha tehát a szintagma megőrzi belső szerke-
zeti arányaiban a fenti tagolódást, azaz ha tömbösödése a szerkezet ritmikai 
tagolódási „súlypontjára" esik, érvényes fordítási formához juthatunk. Néz-
zünk néhány fordítási példát! 

a barna erdő özvegy bánatában (Öm2 \ jb1) \ (jm1 \ Fn)) 
a barna bánat özvegy erdejében 
a barna özvegy erdő bánatában 
a barna özvegy bánat erdejében 
az özvegy erdő bánat barnajában 
az özvegy erdő barna bánatában 
az özvegy bánat barna erdejében. 

A példasor utolsó sorában jól megfigyelhető, hogy a kapcsolatba lépő 
szavak hogyan változtatják meg az értelmezhető viszonyokat. Abban a szer-
kezetben, hogy a bánat barna erdejében, egyértelmű a birtokos jelzőnél 
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meghúzható tagolási határ. De az özvegy bánat barna erdejében már az öz-
vegy szó főnévi-melléknévi szerepe miatt kétféle tagolási lehetőség van: az 
özvegy bánatbarna erdejében, illetőleg az özvegyi bánat barna erdejében. 
(A szerkezeti forgatásokban - a formai egységesség miatt - nem jeleztem 
az egybeirás-különirás alapján felvethető kérdéseket.) 

3. Előző példámban könnyű volt a vers ritmusát belehallani a szerkezet-
be, illetőleg - a szerkezet felől közelítve - a ritmust fölerősítő szerkezetről 
beszélni. Érdemes megvizsgálnunk, vajon felfedezhető-e a prózában is 
ugyanilyen összefüggés. 

Elemzésem anyagát itt Szántó Piroska Sziklarajzok a Gerecsében című 
esszéjéből választottam (Szántó, 1997, 77.). Egy festményének (majdnem) 
megszületéséről idézi fel vizuális emlékképeit a művésznő. Tervezett képé-
nek kompozíciós egységeiről beszél, melyeket esszéjében szükségszerűen 
nyelvi megjelenítésükben tud csak elénk tárni, velünk is elképzelteim. A vi-
zuális emlékképek kompozíciós egységei a nyelvi linearitásban szintagma-
kompozíciókban, azaz hasonló szerkezeti egységek halmozásaként jelennek 
meg: 

„Aztán, mire a kezem dermedtsége kienged, megcsinálom az aratást, 
pontosabban, az aratásban elfáradt testek zárt, konstruktív kompozícióját. 
Mert gyönyörű szép a kaszáló férfi körcikket leíró mozdulata (...) s a kaszás 
párok mozgásának ismétlődő üteme, de akárhogy kínlódom vele, sehogy 
sem áll össze a kép, (...) Képtelen vagyok megcsinálni az arany tarlóra len-
dülő ezüst kaszák simán karéjos mozgását (...) az arcokra borított kendő fe-
hér foltjai sem igazítanak útba, mert a keresztek falatnyi árnyékába öt-hat 
fej is húzódik, s alájuk zsúfolódnak a testek egy csatatér egymásra hányt 
rendezésében. És mégsem lesz igazi, elnyúló elernyedés belőlük, amíg, 
mint egy letűzött pálcát vagy egy napórát, középre nem állítom a vízhordó 
vékony kislány keskeny foltját - valahogy ez teszi rendbe és hangsúlyozza 
ki a formák szétszórtságát." 

Az egyetlen oldalnyi szövegből vett példasor jól bizonyítja, hogy a szin-
tagma zárt szerkezete és hangzásában érvényesülő dinamikai íve képes ér-
zékeltetni a kompozíció belső, képi egységeit. Ezzel magyarázható, hogy 
sok a szövegben (a kihagyott részekben is) a szintagmatikus szerkezet. Az 
általam kiemelt rész aláhúzott szintagmái mind szószerkezetbokrok, azaz 
szakaszos hierarchia található bennük; továbbá azt is érdemes kiemelnünk, 
hogy valamennyi szerkezet főnévi alaptagú. A megrajzolt-megtervezett ké-
pi elemek (főnevek = statikusság) dinamizmusát a rájuk vonatkozó állítások 
(cselekvések, minősítések) transzformációi fejezik ki nyelvileg. Egyetlen 
kompozíciós elemre több állítást vonatkoztatni szintagmán belül szakaszos 
hierarchikus szerkezettel lehet. 

A hangsúlyok megoszlása (újabb és újabb transzformáció belépésével) 
sajátos ritmust eredményez a szerkezet dinamikai ívén belül, és egyben biz-
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tosítja a tartalmi értelmezést is. A szintagmák építkezésének logikája a ké-
pi kompozíciós elemekre épül: kompozíció, mozdulat, ütem, mozgás, folt, 
árnyék, rendezés, folt. Mindegyik képi-konstrukciós elemet valami megje-
leníti (birtokolja: testek, férfi, párok, kaszák, kendő, keresztek, csatatér, kis-
lány), és a kompozíciós elemek valamilyenek (minőségjelző bővíti a szer-
kezet alaptagját). Nézzük végig ebből a megközelítésből az egyes 
szintagmákat! 

a) az aratásban elfáradt testek | zárt, konstruktív kompozíciója 
Ábrázolva: ((h3 \ jm2) \ (jm1 + jm1 \ Fn)) 
Alapszerkezetére egyszerűsítve: ((xjb1) \ (yjm1 \ Fn)) 

b) a kaszáló férfi | körcikket leíró mozdulata 
Ábrázolva: ((jm2 \ jb1) \ (t2 \ jm1 \ Fn)) 
Alapszerkezetére egyszerűsítve: ((xjb1) \ (xjm1 \ Fn)) 

c) a kaszás párok mozgásának | ismétlődő üteme 
Ábrázolva: ((jm3 \ jb2 \ jb1) \ (jm1 \ Fn)) 
Alapszerkezetére egyszerűsítve: ((xjb1) \ (jm1 \ Fn)) 
Tanulságos megfigyelnünk, hogy ha a szerkezetbe újabb képi-kompozí-

ciós elem lép be, akkor ismétlődik a szerkezet logikai ritmusa: tehát birto-
kosra van szükség (Kiknek a mozgása? A kaszás pároknak a mozgása.) 

d) az arany tarlóra lendülő ezüst kaszák | .s'/mán karéjos mozgása 
Ábrázolva: (((jm4 \ h3 \ jm2)) \ (jm2 \ jb')) \ (h2 \ jm1 \ Fn)) 
Alapszerkezetére egyszerűsítve: ((xjb1) \ (xjm1 \ Fn)) 
Ebben a szintagmában a birtokos jelző mint főnévi szófajú szerkezet-

elem két különböző állításból transzformálódott jelzői bővítményt kapcsol 
magához: a kaszák lendülnek, a kaszák ezüst színűek. Ezek a jelzővé transz-
formálódott állítmányok nem lehetnek egymással szerves (mellérendelő) 
kapcsolatban. 

e) az arcokra borított kendő \ fehér foltja 
Ábrázolva: ((h3 \ jm2 \ jb1) \ (jm1 \ Fn)) 
Alapszerkezetére egyszerűsítve: ((xjb1) \ (jm1 \ Fn)) 

f) a keresztek | /alatnyi árnyéka 
Ábrázolva: ((jb1) \ (jm' \ Fn)) 
A szintagma itt alapszerkezeti formában jelenik meg. 

g) egy csatatér | egymásra hányt rendezése 
Ábrázolva: ((jb1) \ (h2 \ jm1 \ Fn)) 
Alapszerkezetére egyszerűsítve: ((jb') \ (xjm1 \ Fn)) 

h) a v/zhordó vékony kislány | keskeny foltja 
Ábrázolva: (((jm2 \ jm2 \ jb')) \ (jm1 \ Fn)) 
Alapszerkezetére egyszerűsítve: ((xjb1) \ (jm' \ Fn)) 
Ismét megfigyelhetjük a szintagmaépítkezésnek azt a szabályát, ame-

lyikben egy főnévre két külön állítás vonatkozik. Az eredmény szakaszosan 
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építkező szerkezet: a kislány vizet hord = vízhordó kislány; a kislány vé-
kony = vékony kislány. A transzformációs határt ekkor a szintagma szerke-
zeti ábrázolásában a szakaszosság jelölésével fejezhetjük ki. 

(Ebben a szintagmában érdemes felfigyelnünk a beszédhangok szintjén 
megjelenő hangzásra is: vL. vé... kis... kes..., azaz alliterációra a szókezdő 
mássalhangzókban, ajakréssel képzett magánhangzóknak a kislány alakját 
kifejező hatására.) 

4. Gondolatmenetem befejezéseként ismét Nemes Nagy Ágnest idézem: 
„A szerkezet érdekel ugyanis, és egyre jobban; a vers, a mű rendje, tagolá-
sa, mint a kifejezés néma, de annál égetőbb jelentést hordozó eszköze. " (I. 
m„ 605. 1.) 

A mű rendjét, tagolását/tagolódását a kutatók a magasabb szerkezeti 
szerveződés szintjén vizsgálják szívesen, mert a teljes mü szervezettségéről 
szeretnének mondani valamit. E néhány példán azt a feltevésemet szemlél-
tettem, hogy érdemes vallatóra fogni a tartalom, a forma és a hangzás ösz-
szefüggéseit a legkisebb szerkezeti szerveződésben, a szintagmában is. 
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